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التصمیم الداخلي لبیوت العطالت في ظل جائحة كورونا
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ملخص الدراسة:
جاسم سلمان راشد مساعد حمدون الختالن

التوترتقلیلعلىتساعدوالتيالنفسیةللراحةالباعثةالفراغاتعلىالتعرفالىالدراسةھدفت
بیوتفيكورونالجائحةالوباءإنتشارمنالحدعلىتساعدخدماتبھاتتوفرحیاةأسلوبمعوتتماشى

فيتمثلدراسةمجتمععلىاستبانةتوزیعفتمالتحلیلي،الوصفيالمنھجعلىالدراسةواعتمدتالعطالت،
جمعوبعداسرة،رب)150(كانواوالتيالعطالتلبیوتبالمرتادینتمثلتالكویتدولةمنمجتمعیةعینة

العطالتبیوتتعدالى:للوصولالدراساتبیاناتلتحلیل)SPSS(برنامجاستخدامتمالدراسةبیانات
جاھزیتھاعدممعكوروناجائحةظلفيعلیھااالقبالوزادذلكأثبتتوالتيللعائالترئیسیاًُمتنفسا
التصمیموإنكمافقط،الطبیعةإلىللخروجمتنفساكانتأنھاإالالظروفتلكمثلفيالكاملبالشكل
بیوتفيالنفسيالتوازنتحقیقإلىباإلضافةللعملكمكانالعطالتبیوتوتناسقالداخليوالفراغ

والراحھاإلستمتاعإلىرئیسيبشكلتھدفالعطالتبیوتأنبسببمتوسطة؛درجةكانتالعطالت
خلقبضرورة:الدراسةواوصتُبعد،عناألعمالومتابعةطویلةلفتراتللبقاءولیساالولىبالدرجة

وعدمباألثاث،وإنتھاءاًوالخارجيالداخليالتصمیممنإبتداءاًالعطالتبیوتتصمیمفيابداعیةأفكار
إلىباإلضافةالموجودةوالفراغاتالمساحاتإستغاللفيأھمیةیوفرلماجاھزهتصمیماتعلىاإلعتماد

الشعور بالراحة.

الكلمات المفتاحیة: التصمیم الداخلي، الفراغ الداخلي، بیوت العطالت، جائحة كورونا

Abstract
Jassim Salman Rashid Musaad Hamdoun Al-Khatlan

The study aimed to identify the psychological comfort spaces that help reduce stress and
going parallel with a lifestyle then help to reduce the spread of the Corona pandemic in
vacation houses, the study relied on the descriptive analytical approach, so a questionnaire
was distributed to a study population represented in a community sample. From the State of
Kuwait, it was represented by the visitors to the vacation houses, who were (150) heads of
family, and after collecting the study data, the SPSS program was used to analyze the data of
the studies to reach: the vocation houses are places to rest only without readiness in
exception cases like what’s happened in Corona virus pandemic, in addition to achieving
psychological balance in the holiday houses were a medium degree; Because are mainly
aimed at enjoyment and comfort in the first place and not to stay for long periods and
follow business from a distance, the study recommended to: enhancing the creative ideas in
the design of vacation houses, starting with interior, exterior design with suitable furniture,
not relying on ready-model designs for what provides importance in exploiting Existing
spaces and voids in addition to a sense of comfort.
Keywords: interior design, interior space, vacation houses, corona pandemic.

للبحث:العاماإلطار.1

المقدمة:1.1
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التصمیمأسسفيأولویةُیعدماوھومنھ،المطلوبةالوظیفةُیلبيأنالمترلبتصمیمُیفترض

الحیاةطبیعةإلختالفونظراً،بناءةجمالیةاإلعتباربعیناألخذمعالبدایة،فيوضعھایتمالتياألساسیة 1

ألشخاصمملوكةسواءللعائالتواإلستجمامالراحةتلبیةعلىتقومللعطالتبیوتھنالكأصبحوتطورھا،

وعائالتأشخاصقبلمنإستأجآرھاویتمسیاحیةشركاتتملكھابیوتأوفقطالشخصيوإلستعمالھم

2.لیكونوا بعیدین عن التأثیرات المختلفة

داخلھتقومحیثالناسفیھایعیشالتيالماديالفراغتلكفإنھاالبیوتمنكغیرھاالعطالتفبیوت

والحوائطكالھیكلالثابتةالسماتسمات:بثالثویتمیزثقافیةوقیمإجتماعیةوتفاعالتمختلفةأنشطھ

داخلھالقائمةوالسلوكیاتكالنشاطاتثابتھغیروسماتوتوزیعھكاألثاثثابتھشبھوسماتواألرضیات،

3.حیث بتجمیعھا یتحقق وحدتھ اإلجتماعیة والثقافیة في التصمیم

العزلإفتراضاتمنرافقھاوماكورونالجائحةكنتیجةإستثنائیةحالةمنالعالمأصابلماونظراً

الطبیعةإلىالَعزلجومنللخروجالعطالتبیوتعلىاإلقبالفكان،الجائحةسببتھلماكنتیجةالمنزلي 4

واجھتالتيالبیوتتلكفيُبعدعنأعمالھممتابعةالمستخدمینعلىفرضوما،اإلستمتاعوإمكانیة 5

لبیوتالداخليالتصمیمعلىالتعرففيالحالیةالدراسةتأتيتقدمولمااألحیان،بعضفيمشكالت

العطالت في ظل جائحة كورونا.

الدراسة:مشكلة2.1

5 Zogal, Volkan & Domènech, Antoni & Emekli, Gözde 2020, Stay at (which) home: second
homes during and after the COVID-19 pandemic, Journal of Tourism Futures, P2

4 Özkan, Nihan & Ulema, Şevki, 2020, The Effect of CORONAVIRUS (COVID19) Pandemic
on Individuals’ Vacation Plans, Journal of Institute of Economic Development and Social
Researches, VOL(25), Iss(6), P734

)،6المجلد(الدولیھ،التصمیممجلةالمنازل،تصمیمھویةعلىالمجتمعفىالثقافیھاالتجاھاتتاثیر،2016دعاء،عطیھ،3
71ص)،1العدد(

النسور حال، والمناصرة اكسمري، والزیادات محمد، اثر التسویق باستخدام وسائاللتواصل االجتماعي على نیة الشراء في2
519ص،2016)،3العدد()،12المجلد(االعمال،ادارةفياالردنیةالمجلةاالردن،

االعالمكلیةمجلةاالسرة،لمنزلالداخليالتصمیمخصوصیةعلىالمجتمعیةالثقافةأثر،2019الدین،صالحالورفلي،1
153ص)،8العدد(والفنون،
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األنماطعلىأثرتوالتيكوروناوباءبإنتشارالمجتمعاتأصابلماكنتیجةالدراسةمشكلةتأتي

راحةأوقاتلقضاءالنفسعنالترویحإلمكانیةالعطالتبیوتإلىللخروجالتوجھومنھاالكثیرة،المعیشیة

أوقاتقضاءمنذلكرافقوماالمنزلي،للعزلالمرافقةالمللحاالتمنوالتخلصبالطبیعةواإلستمتاع

ظلفيالعطالتبیوتفيأطولفتراتلقضاءخاصةإحتیاجاتمنیتطلبھومااألمربعدعنعمل

الجائحة.

فيإستلزموالذيجھةمنالموجودةللفراغاتمثاليإستغاللعلىتقومبیوتھيالعطالتفبیوت

بحریةالتمتعإمكانیةعلىیقومعملبمثابةھواألمرفكانكورونا،فیروسإنتشارمنللحدتباعدالجائحة

علىالتأكیدمعللمقیمینالمختلفةاالعماللتتبعقادرةأماكنوتوفیرالعطالتبیوتفيللمقیمینعالیة

ھلاآلتي:السؤالعناإلجابةإمكانیةإلىتأتيالحالیةالدراسةفانلذلكبھا،المسموحالتباعددرجات

التصمیم الداخلي لبیوت العطالت مناسباً بدرجة مرتفعة في ظل جائحة كورونا؟.

الدراسة:أھمیة3.1

العلمیة:الدراسةأھمیة1.3.1

یتمتعأنیفترضوالذيمعینالبیوتمنمعیننوعدراسةخاللمنالعلمیةالدراسةأھمیةتأتي●

بخصائص معینة والذي تم التوجھ إلیھ في ظل إنتشار جائحة كورونا.

كوروناجائحةظلفيالعطالتلبیوتالداخليالتصمیمطبیعةفيوالقوةالضعفنقاطمعرفة●

إلمكانیة تعزیز نقاط القوة الموجود واإلبتعاد عن نقاط الضعف إن وجدت.

التطبیقیة:الدراسةأھمیة2.3.1
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علىتقومفتراتلتعظیمورغباتھمتوجھاتھمإلستغاللالدراسةعینةإستجاباتعىالتعرف●

تعویض الحجر المنزلي وتلبیة تطلعاتھم في بیوت العطالت.

فيخبرةمنكسبتھوماالتجربةتلكمنالسیاحیةالمنظماتإستفادةخاللمنالدراسةأھمیةوتاتي●

نظراًالسوقیةحصتھاوتوسیعالزبائنجذبعلىتنعكسأنوالمتوقعكوروناجائحةضمنالعمل

لتلبیتھا لتطلعات السوق.

الدراسة:أھداف4.1

للمتطلباتوتحقیقالعطالتبیوتفيالداخلیةالفراغاتعلىكوروناجائحةتأثیرعلىالتعرف.1

المستجدة من خالل التعرف إلى تصمیم داخلي یحقق متطلبات وإحتیاجات االنسان فى ظل الجائحة.

أسلوبمعوتتماشىالتوترتقلیلعلىتساعدوالتيالنفسیةللراحةالباعثةالفراغاتعلىالتعرف.2

حیاة تتوفر بھا خدمات تساعد على الحد من إنتشار الوباء لجائحة كورونا في بیوت العطالت.

منالعطالتبیوتفيالداخليالتصمیمطبیعةفيوالقوةالضعفنقاطعلىالتعرففيالمحاولة.3

خالل دراسة علمیة لتقدیم توصیات تخدم معالجة نقاط الضعف لتنعكس ایجاباً في الواقع الُمعاش.

منارًةلیكوننسبیاًجدیدیعتبربموضوعالعربیةالمكتبةإثراءمحاولةإلىالدراسةوتھدفكما.4

فيمفادھالتكوناألوبئةخاللالداخليالتصمیمفيالبحثمصباحودقالموضوعھذافيللباحثین

تطویر التصمیم الداخلي وأثره في القطاع السیاحي.

الدراسة:مصطلحات5.1

دراسةخاللمنمافضاءداخلالقاطناإلنسانمتطلباتلتلبیةیھدفالذيالفنذلكھو:الداخليالتصمیم

عمللتحقیقتھدفجمالیةلمساتیضعبأسلوبالوظیفیةللمشكالتفعالةحلولوإیجادالمكانوبیئةوظیفة

لتسخیرتھدفوالتيالداخلیة،للفراغاتوالتصمیمالتخطیطمجموعوأنھكما،الفضاءقاطنیخدمفني 6

ف،للناسواإلجتماعیةوالروحیةالمادیةاإلحتیاجات المكانداخلالموجودةالھیكلیةأنھ:علىإجرائیاًوُیعرَّ 7

عدد)،2مجلد(التطبیقیة،والعلومالفنونمجلةوالمعوقات،األھداففكري:كعملالداخليالتصمیم،2015یاسر،فرغلي،7
130ص)،1(

42ص،2007االسكندریة،مكتبةاالسالمیة،المجتمعاتعمارةفيوالتأصیلالتجدیداسماعیل،الدین،سراج6
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اإلستقاللیةمنبدرجاتاإلنسانتمتعإلىیھدفوالذیيطویلةأوقصیرةلفتراتاإلنسانبھیعیشالذي

والراحة وأن یكون قادر على الجمع بین إستغالل األماكن والفراغات وحاجتة.

الشائعةالبردنزالتمنتتراوحأمراضاًتسبببأنھامعروفةاإلنتشارواسعةفصیلةھو:كورونافیروس

الحادالرئويااللتھابومتالزمةالتنفسیةاألوسطالشرقمتالزمةمثلوطأةاألشداالعتالالتإلى

كورونا-سارس-فیروسالُمسمىالُمستجدكورونافیروسعنالناجمالمرضھو19كوفید-أما(السارس)،

بعد،2019دیسمبراألول/كانون31فيمرةألولالُمستجدالفیروسھذاالمنظمةاكتشفتوقد.2

ف،الشعبیةالصینبجمھوریةیوھانفيالفیروسيالرئويااللتھابحاالتمنمجموعةعناإلبالغ وُیعرَّ 8

ً وتسببوالمجتمعیة،المدنیةالحیاةسیرعلىأثروالذيالعالمدولكلفيإنتشرالذيالوباءأنھعلىإجرائیا

العزلفتراتفيالراحةعلىالحصولحركةلضمانعطالتبیوتالىالعائالتمنالكثیرلجوءفي

المنزلي.

والتيالمدینةضجیجعنوبعیدةالفناءفيتكونالتيالبیوتأنھاعلىالباحثویعرفھا:العطالتبیوت

فاألوبئة،عنبمنأىیكونوانجھةمنالمقیمراحةإلىالوصولإلىتھدف تلكأنھاعلىإجرائیاًوُتعرَّ

بھا،للقاطنینوھدوءراحةتضمنوالتيالمدننطاقخارجالموجودةاإلزدحاماتعنالبعیدةالمنازل

وتكون تابعة لملكیة شخصیة أو من لشركات سیاحیة تقوم على تاجیرھا.

السابقة:الدراسات6.1

فيودورهالداخليالتصمیمعلىالتعرفإلىھدفتوالتي،2020،والحرایريرضوان،دراسة 9

التحلیلي،الوصفيالمنھجوإستخدمتكورونا،فیروسظلفيالمجتمعفيالمستجدةالمتطلباتتحقیق

لرفعوذلكالمتجددةاإلحتیاجاتلُیرضىالداخلیةالفراغاتتصمیمعلىقادرالمصممأنإلىوتوصلت

فيالدراسةوأوصتنشاطاً،أكثراإلنسانویجعلواإلكتئابالمللولمعالجةالفراغ،داخلاألداءكفاءة

إعادة صیاغة الفراغ الداخلى بما یتالئم مع متطلبات المستخدم فى ظل الظروف المستجدة.

مجلةالمجتمع،فىالمستجدةالمتطلباتتحقیقفىودورهالداخلىالتصمیم،2020یسرا،الحرایري،احمد،رضوان،9
العمارة والفنون والعلوم االنسانیة، عدد خاص.

منظمة الصحة العالمیة المنشورة على:8
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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للفراغاتالتصمیمیةالمعاییرعلىالتعرفإلىھدفتوالتي،2021،وحیدریواقیم،دراسة 10

توزیعوتمكماالتحلیلي،الوصفيالمنھجواستخدمتالعالمیةاألوبئةإنتشارضوءفىالداخلیةالمعماریة

منزلیةعزللوحدةمبتكرتصمیمإلىالوصولیمكنأنھإلىالدراسةوتوصلتدراسة،عینةعلىاستبیان

علىللعزلنموذجتعمیمبضرورةالدراسةوأوصتالالزمة،الصحیةالشروطكافةوتراعيمناسببسعر

السلطات المحلیة المسؤولة في الصناعة والصحة.

المسكنفياإلنسانإحتیاجاتتلبیةعلىالتعرفإلىھدفتوالتي،2020،واخرونمعبددراسة 11

اإلنسانیةلإلحتیاجاتالتدرجأنوتوصلتالتحلیليالوصفيالمنھجواستخدمتالداخلي،التصمیمخاللمن

إلىالحاجةثماإلجتماعیة،والحاجاتلألمان،بالحاجةومروراًالفسیولوجیةبالحاجاتبدایةأھمیتھافي

نجاحویتحققالمسكن،تصمیمعنداالحتیاجاتھذهإشباعمنوالبدالذات،لتحقیقالحاجةوأخیراًالتقدیر،

احتیاجاتدراسةبضرورةمستخدمیھ؛وأوصتحاجاتبتلبیةوالوظیفیةالتصمیمةالناحیةمنالمسكن

مستخدم المسكن بعنایة وربط التصمیم بالواقع.

ناحیةمنالداخلىالتصمیمعملیةعلىالضوءإسقاطإلىھدفتوالتي،2015،فرغليدراسة 12

ومعوقات،عامةالتفكیرعملیةمعوقاتتحدیدفيوكذلكوأسسھ،ومراحلھبمستویاتھالعقليالتفكیر

تلكعلىالتدلیلعدممعالسابقةالدراساتنتائجعلىاالعتمادخاللمنالوصفيالمنھجالدراسةوإعتمدت

والتيالنتائجمنبمجموعةالدراسةوإنتھتمیدانیة،بدراسةالعملومكاتبللمساكنالتصمیمفيالنتائج

أھدافالداخليللتصمیموانكمااألول،المقامفىفكریةعقلیةعملیةھوالداخليالتصمیمأنفي:تتمثل

الخاصةالتعلیمیةالمؤسساتفىبالتركیزالدراسةوأوصتوظیفي،ھوماومنھاجماليھومامنھاعدة

الفكريالجانبإبرازعلىأیضاًوالتركیزعامةالفكريالجانبتنمیةعلىالداخليالتصمیموتدریسبتعلیم

فى عملیة التصمیم الداخلي.

تعقیب على الدراسات السابقة:

سابق.مرجعوالمعوقات،األھداففكري:كعملالداخليالتصمیم،2015یاسر،فرغلي،12

مجلةالداخلى،التصمیمخاللمنالمسكنفياإلنساناحتیاجاتتلبیة،2020نھى،وحواس،احمد،وعواد،یاسر،معبد،11
).21العدد()،5المجلد(االنسانیة،والعلوموالفنونالعمارة

العالمیة،األوبئةإنتشارضوءفىالداخلیةالمعماریةللفراغاتالتصمیمیةالمعاییر،2021افنان،وحیدر،رائد،یواقیم،10
)2خاص(عدداالنسانیة،والعلوموالفنونالعمارةمجلة
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التصمیمبرامجعلىإعتماداًتحلیليوصفيكانمامنھامختلفةمنھجیاتالسابقةالدراساتإستخدمت

الدراسةأمافقط،وصفیاًكانماومنھاالدراسة،عینةإتجاھاتعلىللتعرفاإلستبانةأضافمنومنھا

للدراسةالمناسبةالمنھجیةفيالمناسبةالطریقةعلىالتعرففيالسابقةالدراساتمنإستفادتفقدالحالیة

فيالعطالتبیوتتصمیمعلىللتعرفالحاليبحثھافيوتمیزتتباینتالحالیةالدراسةأنإالالحالیة،

تتمیزماوھوكوروناجائحةضمنوالحمایةواإلستجمامالراحةوسائلأھممنكواحدةكوروناجائحةظل

للمنظماتالتابعةالبیوتاوالخاصةللبیوتسواءالعطالتبیوتدراسةفيأتتالتيالحالیةالدراسةبھ

السیاحیة.

البحث:حدود7.1

أثناء جائحة كورونا.تتمثل في التصمیم الداخلي لبیوت العطالتالحدود الموضوعیة:

العطالت خالل لجائحة كوروناوتشتمل على الفراغات السكنیة في بیوتالحدود المكانیة:

..2020/2021كوروناجائحةانتشاراثناءالزمانیة:الحدود

للبحث:النظريالمحتوى.2

التصمیمتلبیةإلىتھدفوالتيالتشغیلیةبالوظیفةیسمىبماالعملإلىالداخليالتصمیمعملیةتقوم

والتيفیھتمارسالتيالوظائفوماالفناءمنالمطلوبةوالوظائفاألفرادعددخاللمنالداخليللفضاء

اإلضاءةإلىباالضافةالداخليالفناءفيالمقیمیناألسرةأفرادوعددالداخليالفناءحجمعلىتعتمد

والتوصیالت المائیة لینعكس على طبیعة الخصوصیة الموجودة للفرد.

اإلنسانیة؛القدرةعلىلتنعكسالبیئیةالطبیعةمعمتناسقةالداخليالتصمیمعملیةتكونأنویجب

والتاثراأللوانإلىباإلضافةللضوءمساحاتضمانوھوالمحیطبالجوالناستأثرخاللمنتأتيوالتي

خاللمنالمصممبھایقومالتيالعملیاتتناسقیعنيماوھو،الموجودةاألجواءخاللمنبالمحیط 13

13 Zogal, Volkan &  Domènech, Antoni & Emekli, Gözde   2020, Stay at (which) home: second
homes during and after the COVID-19 pandemic, op.cit, P3
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قدرةإعطاءإلىباإلضافةالواسعبالفناءمتعلقةالفضاءمنكبیرةمساحاتإكتسابعملیةفإنتداخلھا

یتواجدوااناالفرادمنالمعتادوعدداألفرادعددفانالمحیط،والجوالموجودةاالضاءةخاللمنتعبیریة

اھدافأھمعلىیؤثرانالممكنمنحصولھالمحتملمنوالذيالضغطفإنالتصمیم،عملیةعلىیؤثربھ

شعورمعتتزامنالعطالتبیوتإنخصوصاًالراحة،وكسبللمساحاتاستغاللفيالداخليالتصمیم

14.اإلنسان للفناء بإعطاءه نوع معین من الراحة من خالل إنعكاس القدرة التعبیریة للفناء على طبیعة العمل

الموجودةالممراتوكذلكوالنوافذاألبوابفتحاتعلىالتركیزاإلعتباربعینالعطالتبیوتوتأخذ

تحدثانالممكنمنوالتيالطبیعةفيالبیوتتلكلوقوعخصوصاًالموجوداألمانعنصرعلىالتاكیدمع

الكھربائیة،الفاتورةلتقلیلإستغاللھاالممكنمنوالتيمثالًاالضاءةعلىسیؤثرماوھومتوقعةغیرأمور

التصمیمفيأوسعمساحاتإلعطاءالتوجھتمفقد،أوسعبمساحاتشعورإعطاءإمكانیةإلىباإلضافة 15

تحسینفيیساھممفتوحةفراغاتالىتؤديممراتإستخدمفتمنیویوركفيجوجنھاممتحففيتمكما

16:العملیة الفیزیائیة للفرد ودرجة شعوره بالراحھ، والشكل اآلتي یوضح ذلك

على:تحتويتكونأنالمفترضمنوالتيالعطالت:بیوتلتصمیمتوفرھاالواجبالشروط1.2

فتحاتعلىإعتماداًمناسبةرطوبةونسبةحرارةدرجاتالعطالتلبیوتالتصمیمیراعيأن.1

علىتأثیرمنلھالماالحرارةدرجاتعلىللمحافظةالمناسبةاألجھزةجانبإلىمناسبةونوافذ

اإلستمتاعفيتساھمصحیةجیدةتھویةلضمانالمناسبةالنوافذفتحاتوانكمااإلنسان،راحة

التطبیقیة،والعلومالجمیلةالفنونمجلةالداخلي،والتصمیمبالعمارةالنفسعلمعالقة،2020ساره،وفھمي،یاسر،معبد،16
6_5ص)،1العدد()،7المجلد(

العمارةمجلةواالثاث،الداخليالتصمیمعلىوتاثیرھاالحدیثةالتصمیمالتجاھاتتصمیمیةرؤیة،2019وسام،قرني،15
592ص)،18الدد(االنسانیة،والعلوموالفنون

133صسابق،مرجعوالمعوقات،األھداففكري:كعملالداخليالتصمیم،2015یاسر،فرغلي،14
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الفردحاجةتلبیةعلىقادرفیكونالموجود؛األثاثإغفالیمكنوالالتوتر،عنواإلبتعادبالھدوء

األلوان،معوتناسقھوالفناءبالراحةالشعورتناسبألوانخاللمنالراحةمعمتوازیاًومتطلباتھ

الطبیعیةاإلضاءةإنعكاسعلىوتقومكما،أفضلبشكلبالراحةشعورتعطيالزاھیةفاأللوان 17

فينباتاتوجودمعوتناسقھاالفرد،راحةعلىیؤثرمماأفضلبشكلالصناعیةاإلضاءةوكذلك

شعوریعكسوما،الطبیعيوالمنظرباإلطمئنانالشعورمنكافیةقدراًیعطيبمانفسةالفناء 18

المقیمین فیھ بالراحھ، والتالي یؤضح ذلك:

للنباتاتالمختلفةالروائحنقلواألسطح،الداخلیةاألفنیةإستغاللالبصري،اإلمتدادالداخلي:الفراغ.2

لالستمتاع بالرائحة الذكیة، والشكل اآلتي یوضح ذلك:

العمارةمجلةالداخلي،التصمیمعناصرعلىلالضاءةوالوظیفیةالجمالیةالقیمتاثیر،2019ولید،عید،حسام،النحاس،18
227ص)،16عدد(االسالمیة،والعلوموالفنون

العلومفيبحوثمجلةاالنتاجیة،بمستوىاالرتقاءفياالداریةللمنشاتالداخليالتصمیمدور،2018فارس،عبدالصمد،17
147_146ص)،10العدد(النوعیة،والفنون
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كفراغیصلحللمسكنالداخليالفراغجعلفكرةعمل:كبیئةللمسكنالداخلیةالفراغاتمالئمةمدى.3

لتأدیةاألنشطةمتعددةأثاثوحداتعلىواإلعتمادالعمل،أنشطةمعبمرونةالتعاملوانكماللعمل،

أكثر من نشاط فى نفس الوقت من خالل اإلعتماد على قطع أثاث قابلة للطي:

الواحدة،األسرةأفرادمعالتواصلاستمراریةمعلإلنسانالنفسيالتوازنوتحقیقالداخليالفراغ.4

مع امكانیة التواصل مع األصدقاء واألقارب، وتأكید الشعور بالخصوصیة.

بوجودالعملمتابعةعلىإیجابيتأثیرلھالمنزليالعزلحالةفىالداخليالفراغیكونوأن

العائلة، في اماكن أصالً مخصصة للعطالت، مع الشعور بالراحة ضمن الفترة الزمنیة لإلقامة.

بھاجاءتالتيالتعدیلالنوذلكفیھ،تتوافرانیجبوماالعطالتبیوتطبیعةعلىیقتصرفلم

االمرفاناخرىمساحاتاضافةاوتصمیمھافيتعدیلھنالكیكونانالصعبومنمفاجئةكانتالجائحة
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الطلبالىتعودوالتيالتالیة:الصورةفيوھوالقماشكیسمقعدمثلاألثاثنوعیةإختیارعلىاثرقد

إستعمالھ.عندبالراحةوالشعورحملةسھولةبسبب%200بنسبةعلیھالطلبوارتفاععلیھالكبیر

كبیرةبنسبعلیھااالقبالتموالتيبالكھرباءالمشحونةالمصابیحفدخلتالمقعدعلىاالمریقتصرولمكما

تفیدانالممكنمنمستلزماتوجودوضرورةالجائحةتلكفيبالطورائشعوروجودبسبباالمرویرجع

في اوقات غیر عادیة، والصورة توضح المصابیح المشحونة مسبقا:

عاليوھواءجوعلىللحصولالھواءتنقیةاجھزةمثلالصحیةالمعداتعلىاإلقبالكانكذلك

الھواءخاللمنالمستجدالفیروسانتشارفيآخرھاكانتبتحوراتترتبطفانھاكوروناجائحةالنالجودة

.19

دبي:فيالعطالتبیوتاشراطات2.2

على:منشورالجائحة،خاللانتشرتالداخليللدیكورصیحة13منازلنا..یغیركورونا19
https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2021/2/24/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9
%86%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B
2%D9%84%D9%86%D8%A7-13-%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84
%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1
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https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2021/2/24/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%A7-13-%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1
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https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2021/2/24/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%A7-13-%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1


المملوكةالعطالتبیوتعلىتھافتھنالكأصبحالجائحةظلفيالحجرفترةلطولونظراً

العطالت،بیوتالشتراطاتتحدیثاًدبي،فيالتجاريوالتسویقالسیاحةائرةدأدىمماسیاحیةلشركات

العطالت:بیوتلدخولجدیدةضوابط10منتتضم

".19"كوفید-بـالخاصةالطبیةالبیاناتاستمارةبتعبئةالضیوفإلزام-

بیتأوالمبنىإلىالدخولاالنترنتعبرمسبقامدفوعةأومؤكدةحجوزاتلدیھمالذینللعمالءفقطیسمح-

العطالت.

- إلزام جمیع العمالء بإرتداء األقنعة.

- یجب على مشغلي الخدمات قیاس درجة حرارة الضیوف عن بعد بدون تالمس.

- التزام مشغلي بیوت العطالت باإلبالغ السلطات المعنیة عن أیة حالة اشتباه في اإلصابة بفیروس كورونا.

والمرتبطةالعطالتببیوتالمتعلقةالمحلیةواللوائحبالقواعدالخاصةبالمعلوماتالضیوفتزویدیجب-

".19"كوفید-بـ

والمواقعاإللكترونیةللتطبیقاتبھاموصىبقائمةالضیوفتزویدالعطالتبیوتمشغليعلىیجب-

المختصة بخدمات التوصیل.

بالطوارئاالتصالومعلوماتالطریقةبخصوصللضیوفشرحتقدیمالعطالتبیوتمشغليعلى-

الطبیة.

- التوصیة بتسجیل عملیة الخروج عبر اإلنترنت في حال وجود ھذه اإلمكانیات.

72.20االدنىوالحدساعة24ھوغرفةلكلالخروجوتسجیلالدخولتسجیلبیناألدنىالحد-

التالي:الموقععلىمنشورالبیان،جریدةدبي،فيالعطالتبیوتلدخولجدیدةضوابط2020،10لؤي،عبدهللا،20
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-05-18-1.3861848
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واجراءاتھالبحثمنھج.3

الدراسة:منھجیة1.3

وتأثیرالداخلیةالفراغاتلعناصرتحلیلیةدراسةلتقدیمالتحلیليالوصفيالمنھجعلىالدراسةتقوم

حریةإتاحةعلىتقوموالتيالموضوعھذافيالمھتمةالدراساتفيالبحثخاللمنعلیھ،كوروناجائحة

منالمطلوببالعملللقیامومساحاتأماكنوجودویشملكماالجسدي،التباعدیضمنبمالإلنسانومساحة

تمثلتالكویتدولةمنمجتمعیةعینةفيتمثلدراسةمجتمععلىاستبانةتوزیعفتماالنترنت،خالل

برنامجاستخدامتمالدراسةبیاناتجمعوبعدأسرة،رب)150(بـــوتمثلواالعطالتلبیوتبالمرتادین

)SPSS(الحالیة.الدراسةیخصفیماوتوصیاتنتائجالىللوصولالدراساتبیاناتلتحلیل

الدراسة:أداة2.3

العالقةذوالسابقاألدبعلىاإلطالعبعدباإلستبانھالمتمثلةالدراسةأداةببناءالباحثقام

بموضوع الدراسة، والبحوث والرسائل الجامعیة ذات الصلة بموضوعھا.

الدراسة:أداةصدق1.2.3

فيالمحكمینمنعددعلىاألولیةبصورتھابعرضھاالباحثقامالدراسة،أداةصدقمنلتحقق

تمذلكضوءوفيالدراسة،ألھدافمالءمتھامدىلمعرفةوالكفاءة،الخبرةذويومنالمختلفة،الجامعات

توزیعھا لتكون ذات داللة تقوم على معرفة ما تم تصمیمھا ألجلھ.

:الدراسةأداةثبات2.2.3
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كرونباخمعادلةبإستخدامالداخلياالتساقبطریقةالدراسةأداةثباتمنالتحققتم

Cronbachألفا( - Alpha،(الدراسة.استبانةفقراتإتساقمدىعلىللتعرف

)1(جدول

ثبات أداة الدراسة

الثباتمعاملالمجال

0.71التصمیم

0.79الداخليالفراغ

0.75للعملكمكانالعطالتبیوتتناسق

0.73النفسيالتوازنتحقیق

0.93ككلاالداةثبات

الدراسة:إجراءات3.3

تحدیدوبعدالنھائیةبصورتھااإلستبانھوإعتمادوثباتھا،صدقھامنوالتحققالدراسة،أداةإعدادتم

وأدخالاإلجاباتفرغتثماالستبانات،إستردادوإعادةالدراسة،عینةعلىتوزیعھافتمالدراسةمجتمع

).SPSS(اإلحصائیةالحزمھباستخداماألليبالحاسبالخاصالنموذجإلىالبیانات

بخمستحددیھاوتمالخماسي،)Likert(لیكرتمقیاسوفقفقرةكلعناإلجابةمستوىتدریجتم

)3رقم(یعطىومحاید)،4رقم(یعطىوموافق)،5رقم(یعطىبشدةموافقاآلتي:النحوعلىمستویات
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الذيالنتائجعلىالحكممقیاسإستخداموجري)،1(رقمیعطىبشدةومعارض)2(رقمیعطىومعارض

تم تقسیمھ إلى (مرتفع، متوسط، منخفض)، باإلعتماد على فئات األداة،

منخفضة2.33منأقل-1.00منفكانت

متوسطة3.66منأقل–2.33من

مرتفعة5-3.66من

اإلحصائیة:المعالجة4.3

علىإعتماداًالدراسةمجتمعلوصفوذلكالوصفياإلحصاءمقاییسالدراسةألغراضإستخدامتم

إعتماداُالنسبیة،أھمیتھاحسبمتغیراتھاوترتیبالدراسةأسئلةعنلإلجابةوالتكرارات،المئویةالنسب

فيالداخليالتصمیمحولاالسرربرأيعلىللتعرفالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتعلى

ظل جائحة كورونا في دولة الكویت مرتبة تنازلیاً حسب المتوسطات الحسابیة.

الرئیسي:الدراسةسؤالعن.اإلجابة4
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مناسباًالعطالتلبیوتالداخليالتصمیمكانھل":فيوالمتمثلالرئیسيالدراسةسؤالعنلإلجابة

واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجمنبدالكانكورونا؟"،جائحةظلفيمرتفعةبدرجة

المعیاریة لفقرات الدراسة والمبینة أدناه:

)2جدول(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للفقرات المتعلقة بالتصمیم مرتبة تنازلیاً حسب
المتوسطات الحسابیة

الرتب
المتوسطالفقراتالرقمة

الحسابي
االنحراف
المستوىالمعیاري

درجة3.631.06ُتراعي بیوت العطالت درجات الحرارة.11
متوسطة

الطبیعیةاإلضاءةالعطالتبیوتتعكس25
درجة3.391.04بشكل كبیر.

متوسطة

درجة3.291.18تھتم بیوت العطالت باإلضاءة الصناعیة.36
متوسطة

تناسبالوانعلىالعطالتبیوتتحتوي43
درجة3.191.21الشعور بالراحة.

متوسطة

نباتاتوجودعلىالعطالتبیوتتحتوي57
درجة3.121.12في الفناء.

متوسطة

تناسقیھعلىالعطالتبیوتتحتوي64
درجة3.081.06األلوان.

متوسطة

درجة2.951.18تراعي بیوت العطالت نسبة الرطوبة.72
متوسطة

درجة3.230.96التصمیم ككل
متوسطة
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رقمالفقرةجاءتحیث)،2.95_3.36(مابینتراوحتقدالحسابیةالمتوسطاتان)2(الجدولیبین

حسابيوبمتوسطاألولىالمرتبةفيالحرارة"درجاتالعطالتبیوت"ُتراعيعلىتنصوالتي)1(

بالمرتبةالرطوبة"نسبةالعطالتبیوت"ُتراعيونصھا)2(رقمالفقرةجاءتبینما)،3.36(بلغ

).3.23(ككلللبعدالحسابيالمتوسطوبلغ).2.95(بلغحسابيوبمتوسطاألخیرة

)3(جدول

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للفقرات المتعلقة بالفراغ الداخلي مرتبة تنازلیاً حسب
المتوسطات الحسابیة

الرتب
المتوسطالفقراتالرقمة

الحسابي
االنحراف
المستوىالمعیاري

درجة عالیة3.861.04تتمتع بیوت العطالت بإنسیابیھ الھواء.14

بشكلالداخليبالفراغالعطالتبیوتتھتم21
درجة عالیة3.841.07كبیر.

الساكنینإحتیاجاتالداخليالفراغیلبي36
درجة عالیة3.771.12أثناء جائحة كورونا.

بوجودإنطباعالعطالتبیوتتعطي45
درجة3.611.04مساحات كبیرة لإلمتداد البصري.

متوسطة

علىاإلیجابياألثرالداخليللفراغكان57
درجة3.341.13ساكنین البیوت خالل جائجة كورونا.

متوسطة

اإلستفادةعلىقادرةالعطالتبیوتإن62
درجة3.281.02من المساحات المختلفة.

متوسطة

إستغاللعلىقادرةالعطالتبیوتإن73
درجة3.181.06األسطح.

متوسطة

درجة3.550.98الفراغ الداخلي ككل
متوسطة
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رقمالفقرةجاءتحیث)،3.18_3.86(مابینتراوحتقدالحسابیةالمتوسطاتان)3(الجدولیبین

بلغحسابيوبمتوسطاألولىالمرتبةفيالھواء"بإنسیابیھالعطالتبیوت"تتمتععلىتنصوالتي)4(

االسطح"استغاللعلىقادرةالعطالتبیوت"انونصھا)3(رقمالفقرةجاءتبینما)،3.86(

).3.55(ككلللبعدالحسابيالمتوسطوبلغ).3.18(بلغحسابيوبمتوسطاألخیرةبالمرتبة

)4جدول(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات تناسق بیوت العطالت كمكان للعمل مرتبة تنازلیاً
حسب المتوسطات الحسابیة

الرتب
المتوسطالفقراتالرقمة

الحسابي
االنحراف
المستوىالمعیاري

درجة3.731.02إمكانیة خلق زاویة معینة لإلجتماعات.13
عالیة

درجة3.681.04االستفادة من توزیع االثاث.21
عالیة

عدةلھاأثاثقطععلىاالعتماد35
درجة3.661.01إستخدامات.

عالیة

درجة3.561.04اإلعتماد على األثاث القابل للطي.44
متوسطة

لتنظیمایجابيدورلھكاناألثاثتوزیع57
درجة3.431.02حركة العمل في بیوت العطالت.

متوسطة

للعملأنشطةبمرونةالتعاملھنالككان66
درجة3.361.12في بیوت العطالت

متوسطة
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واسعھلمساحاتانعكاسیكونانمحاولة72
درجة3.281.06تساعد في الشعور على الراحھ.

متوسطة

درجة3.520.88تناسق بیوت العطالت كمكان للعمل
متوسطة

رقمالفقرةجاءتحیث)،3.28_3.73(مابینتراوحتقدالحسابیةالمتوسطاتان)4(الجدولیبین

بلغحسابيوبمتوسطاألولىالمرتبةفيلإلجتماعات"معینةزاویةخلق"إمكانیةعلىتنصوالتي)3(

فيتساعدواسعھلمساحاتانعكاسیكونانمحاولة"ونصھا)2(رقمالفقرةجاءتبینما)،3.73(

للبعدالحسابيالمتوسطوبلغ).3.28(بلغحسابيوبمتوسطاألخیرةبالمرتبة"الراحھعلىالشعور

).3.52(ككل

)5جدول(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات تحقیق التوازن النفسي مرتبة تنازلیاً حسب
المتوسطات الحسابیة

الرتب
المتوسطالفقراتالرقمة

الحسابي
االنحراف
المستوىالمعیاري

درجة3.841.02سھولة التواصل مع افراد االسرة الواحدة.12
عالیة

االصدقاءمعالتواصلإستمراریة23
درجة3.491.04واالقارب

متوسطة

الشعورمعاألثاثمعالمساحھتناسق37
درجة3.431.24بالراحھ

متوسطة

درجة3.361.16امكانیة تأدیة االعمال من بیوت العطالت44
متوسطة

درجة3.281.15متابعة العمل الموجودة مع وجود العائلة55
متوسطة
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للتواصلمناسبفضاءوجودخاللمن61
درجة3.221.04الشعور بالراحھ.

متوسطة

درجة3.141.12تأكید الشعور بالخصوصیة.76
متوسطة

درجة3.390.92تحقیق التوازن النفسي  ككل
متوسطة

رقمالفقرةجاءتحیث)،3.14_3.84(مابینتراوحتقدالحسابیةالمتوسطاتان)5(الجدولیبین

حسابيوبمتوسطاألولىالمرتبةفيالواحدة"االسرةافرادمعالتواصل"سھولةعلىتنصوالتي)2(

األخیرةبالمرتبة"بالخصوصیةالشعورتأكید"ونصھا)6(رقمالفقرةجاءتبینما)،3.84(بلغ

).3.39(ككلللبعدالحسابيالمتوسطوبلغ).3.14(بلغحسابيوبمتوسط

النتائج والتوصیات.5

النتائج:1.5

فيیساعدماوھوالطبیعةمعمترابطوشعورطبیعیةأجواءخلقعلىقادرةالعطالتبیوتان.1

لإلضاءةوإستغاللوالنوافذالھواءوفتحاتالنباتاتوجودخاللمنكبیرةبدرجةاإلستمتاع

الطبیعیة.

جائحةظلفيعلیھااالقبالوزادذلكأثبتتوالتيللعائالترئیسیاًُمتنفساالعطالتبیوتتعد.2

إلىللخروجمتنفساكانتأنھاإالالظروفتلكمثلفيالكاملبالشكلجاھزیتھاعدممعكورونا

الطبیعة فقط.

التوازنتحقیقإلىباإلضافةللعملكمكانالعطالتبیوتوتناسقالداخليوالفراغالتصمیمان.3

إلىرئیسيبشكلتھدفالعطالتبیوتأنبسببمتوسطة؛درجةكانتالعطالتبیوتفيالنفسي

اإلستمتاع والراحھ بالدرجة االولى ولیس للبقاء لفترات طویلة ومتابعة األعمال عن ُبعد.

ساعدت بیوت العطالت في التخلص من حالة الحجر المنزلي التي طالت كافة دول العالم..4
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إضفاءفيكبیردورلھكانالعطالتلبیوتاالثاثولتوزیعللمساحاتالرائعاالستغاللان.5

مساحات كبیرة مع إغفال إستغالل االسطح.

التوصیات:2.5

علیھاالتركیزخاللمنالخارجيالعالممعللتواصلنافذةإلىالعطالتبیوتمنزاویةتحویل.1

الجراء مكالمات الفیدیو اثناء التواجد فیھا.

إستخدام الحواجز المنزلقة لتقسیم  بیوت العطالت وإعادة تقسیمھا حسب الحاجة..2

مساحاتلتوفیرالنومبغرفوإنتھاءاًالصغیرةاالثاثقطعمنإبتداءاللطيالقابلاالثاثإستخدام.3

في بیوت العطالت.

وإنتھاءاًوالخارجيالداخليالتصمیممنإبتداءاًالعطالتبیوتتصمیمفيابداعیةأفكارخلق.4

والفراغاتالمساحاتإستغاللفيأھمیةیوفرلماجاھزهتصمیماتعلىاإلعتمادوعدمباألثاث،

الموجودة باإلضافة إلى الشعور بالراحة.
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