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Abstract  Keywords 
داعیة في الفراغات الداخلیة ھي رؤیة ناتجة عن قدرة وقابلیة المصمم الداخلي في المناورة المعالجات االب

بالمفردات والعناصر، في البحث الحالي نرى بوضوح كیفیة االبداع الفني یتجلى في االستفادة من الفراغ المھمل 
ة اكثر دقة وھي قلة الدراسات یمكن ان نلخص مشكلة البحث بصور. تحت السلم بطریقة ابداعیة منفعیة وجمالیة

التي تناولت ھذه المساحة من الفراغ حیث كان مھمل من قبل ساكني المنزل لصعوبة وضع اثاث أو دیكور معین 
اسفلھ لوجود الجدار المائل والزوایا الحادة التي یصعب ادخال قطع االثاث فیھا من ھنا جاءت اھمیة إجراء دراسة 

بطریقة منفعیة وجمالیة والحظت الباحثة عند عرض النماذج على عینة البحث، حول توظیف الفراغ تحت السلم 
قد نالت ھذه النماذج اعجاب عینة البحث واكثر النماذج حصلت على نسبة مئویة عالیة ھي النماذج التي یكون 

ً على غرفة المعیشة أو الذي خصص للمطالعة أو التخزین أو الذي یحتوي على نباتا ت طبیعیة، موقع السلم مطال
التعرف على نماذج معینة استھدفت ھذه الدراسة    .حیث یبعث المكان على االسترخاء والراحة النفسیة لساكنیھ
وكذلك توفیر عوامل  )صور من شبكة المعلومات(لكیفیة استغالل الفراغ تحت السلم بطریقة منفعیة وجمالیة 

  .ن الذكياالبتكار والمھارة في توظیف الفراغ تحت السلم للتخزی

  الفراغ تحت السلم  
Space Underneath the 
Stairs 

 اسلوب جمالى
Aesthetic Approach 
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:Introduction  
ستغالل مساحة ما تحت السلم في الغالب ھي مساحة مھملة بدون ا

أو تخطیط في عملیة التصمیم المعماري، ولكن ھذه المساحة إذا تم 
استغاللھا بشكل صحیح یمكنھا ان تتحول إلى مساحة فعالة في 

فیمكنھا ان تكون مكان مناسب لعمل حدیقة صغیرة، مكتب، . المنزل
حمام أو خزانة، فاستخدامھا لیس بمعقد وال یحتاج الكثیر من 

ار بعض االموال یمكنك تحویل كل ركن من االموال، فقط باستثم
اركان منزلك إلى مساحة مستغلة بشكل كامل 

)www.HomiFy.com.eg ( ألھمیة توظیف الفراغ تحت ً ونظرا
السلم بطریقة منفعیة وجمالیة، نبعت مشكلة ھذا البحث من خالل 

  :التساؤل التالي
عملیة  كیف تصنع التغیرات الرائعة لمساحة ما تحت السلم لتجعلھا -

  .وفعالة ونافعة ألفراد العائلة
 Significance  

المسكن لیس مجرد الفراغ الذي تحیطھ جدران أو سقف، وال یقصد 
بھ عدد من الحجرات والمنافع، ولكن یقصد بھ تكوین ھذه الوحدات 

  ).2000القحطاني، (وتأثیثھا بالقطع الالزمة وترتیبھا وتنسیقھا 
بإضافة بعض اللمسات الفنیة التي تضفي على  ویتم تجمیل المسكن

ً یعبر عن شخصیات اصحابھ، بصرف  ً ممیزا حجرات المنزل طابعا
النظر عن نوع أو طراز أو مستوى االثاث ومفروشات البیت فالبد 
من اضافة تلك اللمسات الفنیة الجمیلة التي تجعل من البیت جنة 

ولیست العبرة  یسعى الیھا الفرد بعد عناء العمل خارج المنزل
بفخامة قطع التجمیل أو غالئھا وانما العبرة بالذوق السلیم في 

  ).1993كوجك، (اختیارھا ومدى مناسبتھا للمكان الذي توضع فیھ 
تعتبر الساللم من الوحدات التصمیمیة المھمة للدار والتي یجب ان 
یھتم المصمم بتصمیمھا ألجل ان تساعد على الصعود إلى الطابق 

  ).1985الحسني، (الى السطح، والنزول منھا بسھولة االول و
یحاول معظمنا باستمرار توفیر المزید من االماكن في منازلھم 
وتحقیق الفوضى الیومیة لذا من المھم تدبیر انظمة التخزین في 
انحاء المنزل التي من شأنھا القضاء على البعثرة واحداث بعض 

لوظیفة المعینة لھا مما النظام، تتنوع انظمة التخزین بالحجم وا
كاسل، (یجعل منھا منطقة مثیرة لالھتمام لتحسین المنزل 

  ).65ص:2005
یظھر ھذا البحث كیفیة ایجاد حلول مبدعة لمشاكل التخزین ویبین 
بطرق مبتكرة كیفیة جعل ھذا االنظمة جذابة وعملیة في الوقت 

  .مالیةمن خالل استغالل الفراغ تحت السلم بطریقة منفعیة وج. نفسھ
Objectives 

التعرف على نماذج معینة لكیفیة استغالل الفراغ تحت السلم / 1
  ).صور من شبكة المعلومات(بطریقة منفعیة وجمالیة 

  .االبتكار والمھارة في توظیف الفراغ تحت السلم للتخزین الذكي/ 2
 Delimitations  

كلیة تربیة بنات / ة جامعة بغدادیقتصر البحث الحالي على اساتذ/ 1
- 2018(كلیة الھندسة لعام  –كلیة االعالم  –كلیة علوم بنات  –

  ).م2019
 Terminology  

  )Iadder(الساللم : أوالً 
  الساللم -1

الساللم ھي منافذ االنتقال العمودیة التي یستعملھا اإلنسان     
في االبنیة حیث تختلف ) الطوابق(لالنتقال بین المستویات المختلفة 

  ).2005البیاتي، (مواقعھا وتصامیمھا باختالف االبنیة 
  االدراج -2

یعرف الدرج بأنھ أحد الوسائل التي تسمح باالنتقال بسھولة     
وامان من أحد المستویات إلى مستوى اعلى منھ وبالعكس 

  ).2011الكرابلیة، (
  الساللم -3

لتي تكون وسیلة اتصال بین الطابق ھي سلسلة من الدرجات ا    
أو مجموعة من الدرج مكونة لمستوى وتوظیف الساللم في . واآلخر

ً ببئر السلم  مكان یخصص لھا في المبنى یعرف اصطالحا
)www.google.com/stairs.(  
  :التعریف االجرائي -4

سھل الحركة من االسفل إلى االعلى ھو تصمیم من االدراج ی: السلم
وبالعكس باسلوب مریح وسریع وآمن وتختلف الساللم في اشكالھا 

  .والمواد التي تستخدم في بنائھا
 ً   توظیف: ثانیا

ً، فھو موظف، والمفعول موظف )فعل(وظَف  -1 ، یوظف، توظیفا
ً معین  وظف اخاه، اسند إلیھ وظیفة أو عمال

)https://www.almaany.com.(  
 ً   التوظیف : ثانیا
یمكن تعریف عملیة التوظیف على إنھا مجموعة من الفعالیات     

http://www.HomiFy.com.eg
http://www.google.com/stairs.(
https://www.almaany.com.(
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التي تستخدمھا المنظمة الستقطاب مرشحین للعمل ولذین لدیھم 
الكفاءة والتمیز والقدرة على المساھمة في تحقیق اھداف المنظمة 

رد البشریة، المنتدى العربي إلدارة الموا(
https:hrdiscussion.com.(  

  :التوظیف -3
ھو النشاط الذي یقتضي االعالن عن الوظائف الشاغرة     

وترغیب األفراد المؤھلین للعمل في المنظمة ثم اختیار افضل 
العناصر المتقدمة وتعیینھم، وذلك بغرض تحقیق االھداف 

  ).detailed‹mob‹www.alkhallj.ae(الموضوعة 
  :االجرائي التعریف

ھو مجموعة االنشطة والفعالیات المنظمة من أجل  :التوظیف    
ایجاد حالة توازن بین عناصر التصمیم والفضاء الداخلي لخلق 
اجواء مریحة للناظر باإلضافة إلى توظیف الناحیة الوظیفیة 

  .والجمالیة في التصمیم
Theoretical framework  

اریة في مكمالت المسكن تعد ناحیة مھمة، فھي ان المھارات االبتك
سلوك انساني مبدع وھي المرحلة االولى لإلبداع إذ نقوم على 
اكتشاف الجدید وتساعد الفرد على ابتكار افكار جدیدة لعمل 

  .مكمالت زینة تعطي طابع التمیز والتغییر والتجدید في المسكن
رة بغالء أو وان وسائل تجمیل البیت كثیرة ومتعددة ولیس العب

فخامة قطع التجمیل وانما العبرة بالذوق في اختیارھا وفي مدى 
  .مناسبتھا للمكان الذي توضع فیھ

ً في عمل تشكیالت  ً كبیرا لقد لعبت مكمالت الزینة بالمسكن دورا
ولمسات فنیة كثیرة وتكوینات مریحة تسعد الفرد بممارسة ھوایاتھ 

  ).13ص: 2010السقطي، (واستغالل قدراتھ ومھاراتھ االبتكاریة 
والباحثة ھنا تناولت الناحیة الجمالیة والمنفعیة لالستفادة من     

، ألن الجمال والفائدة عنصران )الدرج(الفضاء الداخلي تحت السلم 
  .حمیمان في التصمیم الداخلي للمنزل

  :كیفیة استخدام المساحة تحت الدرج -
مھملة بدون  مساحة ما تحت السلم في الغالب ھي مساحة    

استغالل أو تخطیط في عملیة التصمیم المعماري ولكن ھذه المساحة 
إذا تم استغاللھا بشكل صحیح یمكنھا ان تتحول إلى مساحة فعالة في 

فیمكنھما ان تكون مكان مناسب لعمل حدیقة صغیرة، . المنزل
مكتب، حمام، أو خزانة، أو حوض اسماك، أو جلسة عربیة، أو 

  عض الھوایات ألفراد األسرة مكان لممارسة ب
)www.HomiFy.com.eg.(  

  :التخزین تحت الساللم
ً قلیل االھمیة من  ً ما تعد المنطقة الموجودة تحت الساللم مكانا غالبا
حیث االستفادة منھ في المنزل في حین إنھ یستحق ان یؤخذ بعین 

وفي بعض الحاالت، من الممكن تحویل  .االعتبار من أجل التحسین
المنطقة إلى مرحاض تحت الساللم على الرغم من الحاجة إلى 
ً یمكن تحویل  مساعدة االخصائیین لتنفیذ ھذا المشروع، غالبا

  .المناطق الموجودة تحت الساللم إلى مكان تخزین مفید
یمكن تنفیذ نظام مرتب ومدمج عن طریق بناء نظام  :انظمة مغلقة -

لق یحتوي على كامل المنطقة الموجودة تحت الساللم ھكذا تستفید مغ
سیتنوع . من المكان وفي الوقت نفسھ تحافظ على مظھر مستقل

تصمیم ھكذا انظمة وفق المساحة المتوفرة والتخطیط العام ولكن 
  .البناء البسیط ھو عادة االفضل

مكنھا بدل اغالق منطقة التخزین تحت الساللم ی: النظام المفتوح -
ً . ان تكون عملیة بالمقدار نفسھ بإبقائھا مفتوحة  –وجذابة كثیرا

وضع نظام تخزین ظاھر أكثر مع سھولة الوصول إلى كل االشیاء 
  .الموضوعیة فیھ

في بعض الحاالت من االفضل استعمال المنطقة  :عرض النظام -
تحت الساللم كنظام تخزین مفتوح ومعروض سیعتمد حجم النظام 

كامل، بارھام، (أكملھ وعمق الرفوف على تصمیم السلم الفعلي ب
  ).67-66ص: 2000

  :عناصر الدرج -

ویسمى بئر الدرج وھو الحیز  ):Stair well(بیت الدرج  -1
ً لنوع الدرج   .االفقي المتروك لیقام فیھ الدرج ویختلف الحیز تبعا

احدى القطع التي تكون في مجموعھا الدرج،  ):Step(الدرجة  -2
او ) Stringers(بین جسرین مائلین یسمیان فخذي الدرج  وتثبت

تثبیت احدى نھایتیھا في الفخذ واالخرى في الجدار، أو بطریقة 
وتسمى ) Winder(أخرى، وتكون إما عادیة ثابتة العرض أو لفافة 

درجة مروحیة واالخیرة مسلوبة الشكل یتغیر عرضھا عند نھایتھا 
  .وتشبھ درجة المأذن

و موطئ القدم وھي المكان االفقي من ): Tyead(النائمة  -3
الدرجة والتي تفصل بین قائمتین وتشكل عرضھا عرض الدرجة 

  ).ن(ویرمز لھا بالحرف 
وھي القسم الرأسي من الدرجة وتكون  ):Riser(القائمة  -4

عمودیة على النائمة ومحصورة بین سطحین علویین لنائمتین 
  ).ق(رجة ویرمز لھا بالحرف متتالیتین وارتفاعھا ھو ارتفاع الد

ینتج من تقاطع سطحي النائمة والقائمة للدرجة  ):Nose(االنف  -5
  .م)35-25(وھو الجزء البارز من عرض النائمة ومقداره 

ً بالقلبة وھي مجموعة من ): Flight(الشاحط  -6 ویسمى ایضا
الدرجات التي تقع في مستوى واحد مائل توصل من مستوى إلى 

  .آخر
وھي منصات افقیة تقع في نھایة شاحط  ):Landing(طة البس -7

وتفصل بین شاحطین للراحة في الصعود وقد یتغیر عندھا اتجاه 
  .الدرج

ً للجدار : الفخذ -8 وھو جسر مائل یحمل الدرج ویكون أما مجاورا
ً عنھ   .أو بداخلھ أو بعیدا

وھو الخط المائل الذي  ):Stope/pitch line(خط المیل  -9
) Hand rail(أو فوق الدرجات، ویوازي مقبض الید یصل بین 

وتعرف الزاویة المحصورة بینھ وبین المستوى االفقي للدرج 
  .بزاویة المیل

أو خافي الدرج وھو الحاجز ): Balustyade(الدرابزین  -10
المحیط بالشواحط والبسطات والمثبت على الدرج من الجھة المقابلة 

  .للحائط لحمایة مستعملي الدرج
وھو قضیب مستمر مكون من ): Hand rail(مقبض الید  -11

قطعة واحدة أو أكثر تكون بطول الدرازین تجمع مع بعضھا ومع 
  .الدرازین بطرق مختلفة

وھو الفراغ الذي یترك بین ): Open well(الفراغ االوسط  -12
  .شواحط الدرج

وھي اول درجة في الشاحط من ): Starting slep(البادئ  -13
ً تكون اطول أو اعرض من بقیة الدرجات  اسفلھ الكرابلیة، (واحیانا

  ).220-219ص: 2011
  :اشكال وانواع الدرج -

یكون الدرج على عدة اشكال وانواع تختلف حسب نوع استعمالھ     
  :وتصمیمھ والمساحة المخصصة لھ في البناء ومنھا االنواع التالیة

أو الدرج ) straight stait) (مستمر االتجاه(الدرج المستقیم  -1
  .احادي االتجاه

  ).L-stair(الدرج ذو القلبتین أو ثنائي اإلتجاه  -2
  ).ثالثي اإلتجاه(الدرج متغیر اإلتجاه  -3
  .الدرج ذو البئر المفتوح -4
  ).Circular stair(الدرج الدائري  -5
الكرابلیة، . (المروحیة) spiral stair(االدراج الحلزونیة  -6

  ).222-2221ص: 2011
 Procedure  

اھم االجراءات التي اتبعت في تحدید مجتمع البحث واختیار العینة 
  .كذلك اجراءات اعداد اداة البحث

Sample  
بما ان البحث یرمي إلى التعرف على توظیف الفراغ تحت السلم 

كلیة /بغدادلذا تمت الدراسة في جامعة  –بطریقة منفعیة وجمالیة 

http://www.alkhallj.ae.(
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كلیة االعالم  –كلیة العلوم للبنات  –كلیة التربیة للبنات  –الھندسة 
استاذ جامعي وبعمر ) 200(م، وتضمنت عینة البحث 2018للعام 

  .سنة وھذه العینة اختیرت بصورة عشوائیة) 25-60(
 Tools  

ما ان ان اداة البحث یتم عادة اختیارھا بحسب طبیعة البحث وب
البحث الحالي یھدف إلى التعرف على توظیف الفراغ تحت السلم 

  .بطریقة منفعیة وجمالیة
نماذج لصور تمثل طریقة االستفادة من ) 10(قامت الباحثة بجمع 

  .الفراغ تحت السلم واظھار جمالیتھ، من مواقع االنترنیت
عینة لمعرفة مدى تقبلھم ) 200(وعرضت الباحثة النماذج على 

ھذا النوع من الدیكور في منازلھم، وفیما یلي عرض لھذه لمثل 
  :النماذج العشرة كما موضح في ھذه الصور

  )1(نموذج رقم 

  
یمثل االستفادة من الفراغ تحت السلم بطریقة جمالیة حیث استخدم فیھ النباتات الظلیة الخضراء وھي نوع المطاط ): 1(نموذج رقم 

سم من الحجر وقد زین جدار السلم باالنارة السقیفة حیث تضفي على 50والسرخسیات تتوسطھا نافورة من الحجر واحیطت بجدار ارتفاع 
  .جذب ضمن الفضاء الداخلي للمنزلالمكان خصوصیة وعامل 

  )2(نموذج رقم 

  
یمثل حوض ماء في وسطھ شكل الشعب المرجانیة تظھر بارتفاعات مختلفة مما اخفت على الشكل جمالیة خاصة وزین ): 2(نموذج رقم 

ن من القھوائي الغامق إلى البیجي جدار السلم بمصابیح متدلیة شكلت وحدة متكاملة مع انحناءات السلم، ونرى في ھذا النموذج تجانس االلوا
  .الفاتح اعطى للمكان جمالیة من نوع خاص

  )3(نموذج رقم 

  
یمثل االستفادة من تحت السلم بطریقة منفعیة خاصة في البیوت ذات المساحات الصغیرة، فھناك خزانات ارضیة وجداریة ): 3(نموذج رقم 

باضاءة داخلیة اسفل الخزانات الجداریة المعلقة واالستفادة من الزوایا الحادة تحت من الخشب والرخام لوضع ادوات المطبخ مزین ) كاونتر(
  .السلم بطریقة ابداعیة فیھا لمسات فنیة جذابة
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  )4(نموذج رقم 
 

 
نرى في ھذا الشكل رفوف خشبیة مختلفة االحجام شكلت وحدة متكاملة مع ارضیة الغرفة المغطاة بالخشب حیث شكل ): 4(موذج رقم ن

حیث عرضت بعض االواني االثریة الجمیلة وألبعاد . دة متكاملة، ویظھر في ھذا النموذج نظام التخزین والعرض المفتوح والمغلقوح
  .الشكل عن الجمود والرتابة زین ببعض النباتات الخضراء

  )5(نموذج رقم 

  
ض سمك كبیر الحجم واسفلھ خزانات خشبیة لخزن في ھذا النموذج ظھر الجمع بین المنفعة والجمالیة، حیث ظھر حو): 5(نموذج رقم 

داخل حوض (الحاجیات، وھو نظام عرض مفتوح متمثل بحوض السمك ونظام عرض مغلق وھي الخزانات االرضیة، مع اضاءة مخفیة 
  .تجعل المكان أكثر دافئ وحمیمیة) السمك

  )6(نموذج رقم 

  
متمثل برفوف خشبیة تن االستفادة منھا لوضع الكتب ومن شكل النموذج إنھ ركن یمثل ھذا النموذج نظام لعرض المفتوح ال): 6(نموذج رقم 

ً لجلسة عائلیة لتناول  المطالعة للعائلة حیث احتوى المكان على مقاعد مریحة ومصدر ضوئي في وسط المقعدین ویصلح ھذا المكان ایضا
ً  القھوة أو الشاي، وھنا نرى جمالیة التصمیم حیث الشكل الھندسي المائل   .للرفوف واالستفادة من الزاویة الحادة ایضا
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  )7(نموذج رقم 

  
یمثل الدمج بین الطبیعیة الخضراء واالبداع الھندسي، فقد ابدع المصمم ھنا وجعل المكان عبارة عن حدیقة خضراء داخل ): 7(نموذج 

لمكان واعطاءه صورة جمالیة للطبیعة الخضراء الفضاء الداخلي حیث احتوى اسفل السلم على انواع نباتات ظلیة تعمل على تلطیف جو ا
اضافة إلى وجود مكتبة بجوارھا لوضع الكتب وجھاز التلفاز، مما یظھر ھنا ان  –حیث یبعث المكان على الھدوء والراحة النفسیة والتآمل 

  .ھذا المكان یمثل غرفة المعیشة واجتماع افراد األسرة
  )8(نموذج رقم 

  
النموذج مكتب شخصي داخل المنزل فھناك خزانات جداریة معلقة وخزانات ارضیة من الخشب ونظام العرض  یمثل ھذا): 8(نموذج رقم 
وھذا ان دل على شيء ) الخصوصیة(مما یدل على العائدیة لشخص واحد ... مع وجود جھاز كمبیوتر ومقعد لشخص واحد ... ھنا مغلق 

  .عیة ألكمال االعمال التي یصعب اكمالھا في مكان العملفیدل على االستفادة من الفراغ تحت السلم بطریقة منف
  )9(نموذج رقم 

  
ویصلح ) السنك –المجلى (واالستفادة من الفراغ تحت السلم لوضع حوض الغسیل ) نظام العرض المفتوح(یمثل ھذا النظام ): 9(نموذح رقم 

ً ما تكون صغیرة  رف وضع علیھ االواني التي تستعمل بشكل یومي لیسھل الوصول  وھناك... ھذا النموذج لنظام الشقق ألن مساحتھا غالبا
  .الیھا
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  )10(نموذج رقم 

  
یظھر في ھذا النموذج االبداع في توفیر مكان تخزین مریح لربة البیت حیث احتوى على رفوف بنظام عرض مغلق لكن ): 10(نموذج رقم 

لى رفوف داخلیة توفر على ربة البیت الوقت والجھد عند البحث ویحتوي ع .یحتوي على عجالت من أجل سھولة السحب وخزن االغراض
  .عن االغراض المخزونة بكل سھولة

استاذ جامعي من ) 200(تم عرض ھذه النماذج على عینة البحث 
مع استبانة ) أعالم –علوم بنات  –تربیة بنات  –الھندسة (كلیات 

. نماذجكما مبینة في المالحق، لمعرفة مدى تقبل العینة لھذه ال
وتضمنت ورقة االستبانة على سؤال مفتوح وھو ھل ترغبین 

  بتوظیف الفراغ تحت السلم بطریقة منفعیة وجمالیة في منزلك؟
واذا كانت االجابة بكال یفضل . واالجابة عن السؤال بنعم أو كال

  .ذكر السبب
  -:راي الخبراء بفقرات االستبانة -

من الخبراء ) 4(لى عرضت نماذج االستبانة والسؤال المفتوح ع
 ً االختصاص في علم النفس التربوي واالقتصاد المنزلي متضمنا

ً لمفھوم  ً عاما توظیف الفراغ تحت السلم بطریقة منفعیة (ایجازا
وقد طلب من الخبراء ابداء المالحظات واآلراء فیما ) وجمالیة

یخص مدى صالحیة النماذج المعتمدة لتوظیف الفراغ تحت السلم 
تقبل عینة البحث لھذه النماذج، وبعد استرجاع استبانة لقیاس مدى 

لغرض % 100آراء الخبراء وتفریغ بیاناتھا وتحلیلھا باعتماد نسبة 
نماذج لتوظیف الفراغ تحت السلم والسؤال المفتوح، ) 10(قبول ل

ً بین الخبراء على ابقاء نماذج االستبانة جمیعھا  اتضح ان ھناك اتفاقا
عدا بعض التعدیالت % 100اتفاق النھا حصلت على نسبة 

  .البسیطة
  -:اسماء الخبراء وحسب اللقب العلمي -
  .قسم التربیة وعلم النفس –انتصار كمال قاسم . د.أ -1
  .قسم التربیة وعلم النفس –عفراء ابراھیم . د.أ -2
  .قسم االقتصاد المنزلي –بشرى فاضل صالح . أ -3
  .لمنزليقسم االقتصاد ا –شھباء خزعل ذیاب . أ -4

Results and Discussion  
النتائج التي افرزتھا نتائج البحث والتوصیات المرتبطة بھا 

 .والمقترحات

  )یبین التكرارات والنسب المئویة( )1(جدول 
رقم 

  النموذج
 ً   غیر مقبول  مقبول  مقبول جدا

  نسبة مئویة  تكرار  نسبة مئویة  تكرار  نسبة مئویة  تكرار
1-  92  46  96  48  12  6  
2-  64  32  96  48  40  20  
3-  124  62  64  32  12  6  
4-  136  68  60  30  4  2  
5-  88  44  108  54  4  2  
6-  156  78  40  20  4  2  
7-  140  70  48  24  4  2  
8-  130  65  60  30  10  5  
9-  110  55  70  35  20  10  
10-  152  76  44  22  4  2  

  
ً النتائج التي توصلت لھا الباحثة من خال ل اجراء البحث وفقا

لالھداف التي حددت ومناقشتھا كذلك االستنتاجات التي افرزتھا 
  .نتائج البحث والتوصیات المرتبطة بھا والمقترحات

یلخص النتائج التي حصلت علیھا الباحثة وقد ) 1(ان الجدول رقم 
شملت التكرارات والنسب المئویة ألجابات العینة على اسئلة 

  .االستبانة
الباحثة في الجدول اعاله ان اجابات عینة البحث نالت  الحظت

والمتمثل بااالستفادة من ) 6(اعلى نسبة مئویة عن النموذج رقم 
من % 78الفراغ تحت السلم للمطالعة حیث كانت النسبة المئویة 

عینة وھي نسبة كبیرة وھذا یشیر إلى ان ) 200(عینة البحث البالغة 

ذا النموذج لالستفادة من الفراغ تحت اغلبیة عینة البحث یرغبون بھ
  .السلم للمطالعة

% 76فقد احتل المرتبة الثانیة بنسبة مئویة ) 10(أما النموذج رقم 
من عینة البحث والمتمثل بخزانات متحركة برفوف داخلیة للخزن، 
وھذا یدل ان عینة البحث تفضل االحتفاظ بالحاجات وخزنھا بطریقة 

  .باقل وقت وجھد ممكن منظمة وسھولة الوصول الیھا
من عینة البحث، % 70بنسبة مئویة ) 7(ویلیھ النموذج رقم 

والمتمثل باالستفادة من الفراغ تحت السلم لعمل ركن خاص للنباتات 
الظلیة یمنح البیت اجواء صحیة مریحة ویبعث على الراحة النفسیة 

  .بعد عناء یوم متعب
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البحث والذي یمثل من عینة % 68فقد نال نسبة ) 4(أما النموذج 
نظام عرض مفتوح للتحفیات والنبات الطبیعي وھذا یدل ان العینة 
ترغب بعرض المقتنیات االثریة النادرة لما لھا من لمسة فنیة على 

  .الفضاء الداخلي للمنزل
وھي تمثل ركن ) 8(حصل علیھا النموذج رقم % 65أما نسبة 

  .خاص لجھاز الكمبیوتر وانجاز االعمال المكتبیة
والمتمثل % 62قد حصل على نسبة ) 3(وكان النموذج رقم 

باالنتفاع من الفراغ تحت السلم لخزانات ارضیة وجداریة معلقة 
لخزن ادوات المطبخ وھو یصلح للمنزل ذات المساحة ) كاونتر(

  .الصغیرة
من % 55والذي حصل على نسبة مئویة ) 9(ویلیھ النموذج رقم 

ة من الفراغ تحت السلم لوضع السنك عینة البحث والمتمثل باالستفاد
ورفوف العرض لألواني التي تستخدم للتقدیم باستمرار لیسھل 

  .الوصول الیھا
وھي نسبة اقل من % 46حصل على نسبة ) 1(والنموذج رقم 

عینة ) 200(النصف وھذه النسبة تعتبر قلیلة لعینة البحث والتي ھي 
ھو ان المكان الذي ز وقد یكون السبب 92اي ما یقابلھا من تكرار 

ً عن غرفة جلوس العائلة  استغل فیھ الفراغ تحت السلم یكون منعزال
  .ولم یخصص فیھ مكان جلوس ألفراد األسرة

ً % 44فقد نال على نسبة مئویة ھي ) 5(أما النموذج رقم  وھي ایضا
نسبة اقل من النصف اي ان عینة البحث لم ترغب في ھذا النموذج 

لسلم، وقد یرجع السبب إلى ان االضاءة الستغالل الفراغ تحت ا
  .خافتة فلم تشكل عامل جذب للمكان

% 32فقد حصل على اقل نسبة مئویة وھي ) 2(أما النموذج رقم 
ً، وقد یكون السبب لعدم وجود  من عینة البحث وھي نسبة قلیلة جدا
لون مغایر للمكان فقد اقتصر اللون على القھوائي الغامق والبیجي 

  .یجب اضافة لون مغایر لكسر الرتابة والملل للمكان الفاتح، وكان
 ً نالحظ ان التكرارات الغیر مقبولة حصلت على نسبة قلیلة جدا
للنماذج جمیعھا من مجموع عینة البحث والتي بدورھا ال تشكل اي 
عائق على النتائج بصورة عامة والتي نالت على نسبة مئویة 

  .من عینة% 20 -% 2تتراوح بین 
د االكبر من عینة البحث والذي كان بین المقبول والمقبول أما العد

ً من حیث التكرارات والنسب المئویة وھذا  ً جدا ً فقد كان متقاربا جدا
یؤكد على ان عینة البحث یرغبون بتوظیف الفراغ تحت السلم 

 ً ً وجمالیا   .منفعیا
ً على سؤال مفتوح لعینة البحث وھو  ھل (وتضمنت االستبانة ایضا

توظیف الفراغ تحت السلم بطریقة منفعیة وجمالیة في ترغبین ب
واالجابة علیھ بنعم وال، وعند االجابة بكال یفضل ذكر ) منزلك؟

  .اسباب الرفض
من عینة البحث، وھي % 100وحصلت االجابة بنعم على نسبة 

ً وھذا یدل على ان العینة ترغب في االستفادة من  نسبة عالیة جدا
 ً ً، وھي مساحة مھملة من قبل اغلب  الفراغ تحت السلم جمالیا ومنفعیا

ً، وذلك بسبب صغر مساحتھا والجدار المائل الذي  العوائل سابقا
واالجابة بنعم حصلت . یحتاج إلى متخصص في عمل دیكور لھ

على اعلى نسبة وھذا یعزز من قوة البحث ورغبة اغلب العوائل 
 ً ً وجمالیا   .على االستفادة من الفراغ تحت السلم منفعیا

 Conclusion  
  :توصلت الباحثة بعد عرض النتائج إلى االستنتاجات التالیة

  .ان غالبیة عینة البحث یفضلون االستفادة من الفراغ تحت السلم -1
عدد قلیل من عینة البحث لم یرغبوا في بعض النماذج وذلك  -2

بسبب قلة االضاءة أو الرتابة في الشكل أو بسبب بعد المسافة 
  .للعائلة) الجلوس(عن غرفة المعیشة 

3-  ً ان غالبیة عینة البحث فضل النماذج التي توظف الفراغ منفعیا
 ً   .أكثر منھا جمالیا

Recommendations  
اقامة ندوات تثقیفیة للعوائل حول االستفادة من كل فراغ في  -1

  .المنزل للمنفعة أو للجمال وھي ظاھرة حضاریة
ً في ضرورة ادخا -2 ل المواضیع الحدیثة والتي لم یتطرق لھا مسبقا

المواد الدراسیة والتي تنمي الحس والتذوق الفني والجمالي 
  .وخاصة دروس االقتصاد المنزلي

 Suggestions  
عمل دراسة مقارنة بین االستفادة من الفراغ تحت السلم سابقا  -1

 ً   .وحالیا
  .دة من فراغات المنزل االخرىعمل دراسة مماثلة حول االستفا -2
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