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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractلبحث ملخص ا

تعتبر وسائل وشبكات التواصل االجتماعي، ومحركات البحث اإللكتروني، وما یتصل على شبكات من المكونات 
ھذه الوسائل واألدوات والمحركات فتحت آفاقا جدیدة غیر مسبوقة، ودائمة . األساسیة لعالم اإلنترنیت االفتراضي

من ھذا المنطلق، یھدف ھذا البحث . مختلف المجاالت العلمیة، والعملیة، والثقافیة المختلفةالتوسع واالنتشار في 
  .لدراسة أثر استخدام ھذه الوسائل والشبكات والمحركات المختلفة على انتشار ثقافة التصمیم الداخلي

على استبانة  شخصا من داخل وخارج دولة الكویت، وذلك من خالل اإلجابة 2,123شارك في ھذه الدراسة 
وذلك  (WhatsApp)ووزعت من خالل برنامج  (SurveyMonkey)صممت من خالل موقع سیرفیھ مونكي 

شخصا من أفراد العینة المشاركة قد %) 57( 1,206من أھم نتائج ھذه الدراسة أن . باستخدام الھواتف الذكیة
ني یومیا أو على األقل مرة أو أكثر في استعملوا وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث اإللكترو

شخصا من أفراد العینة %) 48( 1,019واستخدم ". الدیكور"األسبوع لزیادة ثقافتھم في مجال التصمیم الداخلي 
شخصا من أفراد العینة أجھزة %) 82( 1,750أیضا، استخدم . محركات البحث المختلفة مثل قوقل ویاھو وأمثالھا

شخصا من أفراد العینة عن الصور ذات العالقة %) 87( 1,842یات البحث، وكان بحث الھواتف الذكیة في عمل
  .بالتصمیم الداخلي

 التواصل االجتماعي شبكات  
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   Introduction:مقدمة  
اعي ومحركات البحث تعتبر وسائل وشبكات التواصل االجتم

اإللكتروني وما تتصل بھا من شبكات اإلنترنیت من المكونات 
ھذه الوسائل والشبكات . األساسیة لعالم اإلنترنیت االفتراضي

والمحركات فتحت آفاقا جدیدة غیر مسبوقة، ودائمة التوسع، 
. واالنتشار في مختلف المجاالت العلمیة، والعملیة، والثقافیة

فقد فتحت ھذه المستجدات الباب على مصراعیھ  باإلضافة لذلك،
لكل من یستعمل أي من أدوات التواصل االجتماعي كالھواتف 
الذكیة، أو أجھزة الحاسوب على اختالف أنواعھا، ویتمكن من 

االتصال بالفضاء االفتراضي أن یتواصل مع من یحب من أفراد 
جة للتواجد وجماعات في بلده، وفي غیره من بلدان العالم، دون الحا

ھذه المرونة والالمحدودیة في . معھم بجسمھ في نفس المكان
قابلیات التواصل خلقت من خالل وسائل وشبكات عدیدة ومختلفة 

جمعت بین الناس من الجنسین ومن كافة األعمار، والجنسیات، 
والمستویات التعلیمیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة، والتوجھات 

كذلك فإن تلك األدوات . لقائمة بعد ذلك تطولالسیاسیة، والدینیة، وا
أوجدت أرضیات غیر مسبوقة للتواصل بین الناس بلغات مختلفة، 

وشؤون متباینة على مدار الساعة، وبأقل قدر من السیطرة الرسمیة 
  . على ما یتم تداولھ، وانتشاره من معلومات، وخبرات، وتوجھات

المختلفة، فقد تم استخدام ومن خالل التطبیقات والبرامج اإللكترونیة 
وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث اإللكتروني 

المختلفة في نشر، وتبادل، وتسویق مختلف أنواع المعلومات، 
والخبرات، واآلراء، والتجارب، والمنتجات بمختلف الطرق 

لذلك نجد أن محركات البحث اإللكتروني قد . المرئیة، والمسموع
بسرعة ھائلة في تكوین ذخیرة ضخمة من المواد  نشطت، ونمت

المرئیة، والمسموعة، واتاحت بالمجان، أو من خالل تسدید رسوم 
. متفاوتة في القیمة الحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة فائقة
فعلي سبیل المثال ال الحصر، نجد أن العدید من محركات البحث 

لمي قد نشطت في اإللكتروني، ووسائل وشبكات التواصل الع

تناول، وتداول مختلف أنواع الوسائط المرئیة والمسموعة ذات 
تعددت ھذه الوسائط بین ". الدیكور"العالقة بمجال التصمیم الداخلي 

أبحاث، ودراسات، ومقاالت، وأفالم فیدیو، وتسجیالت صوتیة، 
ومحادثات، وصورة، وغیرھا بین مقدمي تلك الخدمات من جھة، 

بھا، أو من یدفعھم الفضول، وحب المعرفة للتزود  وبین المھتمین
ھذا المنحى أحدث تطورات، وتغیرات جذریة في الذوق . منھا

الفردي، والجماعي عند المھتمین بمجال التصمیم الداخلي، أو 
  . الراغبین في التعرف علیھ بشكل أكثر تنوعا، ودقة، وتفصیال

   Objectivesف البحث اهدأ
عام ألن یكون مدخال استكشافیا لدراسة یھدف ھذا البحث بوجھ 

معمقة ألثر استخدام وسائل وشبكات التواصل االجتماعي 
ومحركات البحث اإللكتروني المختلفة على انتشار ثقافة التصمیم 

لتحقیق ھذا الھدف، فقد تم من خالل ھذه الدراسة محاول . الداخلي
  :اإلجابة على األسئلة الخمس التالیة

وسائل وشبكات الدیموغرافیة لمستخدمي ما ھي المواصفات  .1
اإللكتروني الساعین  التواصل االجتماعي ومحركات البحث

 ؟"الدیكور"لزیادة ثقافاتھم في مجال التصمیم الداخلي 
ما مدى استعمال الناس ألي من وسائل وشبكات التواصل  .2

االجتماعي ومحركات البحث اإللكتروني المختلفة لزیادة 
 تصمیم الداخلي؟ثقافاتھم في مجال ال

ما ھي أكثر وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات  .3
البحث اإللكتروني استعماال بین الناس لزیادة ثقافاتھم في 

 مجال التصمیم الداخلي؟
ما ھي المواد المرئیة أو المسموعة ذات العالقة بمجال  .4

التصمیم، ویتم البحث عنھا في مختلف وسائل وشبكات 
 ي ومحركات البحث اإللكتروني؟التواصل االجتماع

ما ھي األجھزة اإللكترونیة األكثر استعماال في عملیات  .5
التواصل االجتماعي والبحث لزیادة الثقافة في مجال التصمیم 

 الداخلي؟
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  :Methodologyالبحث  يةمنهج
تعتمد ھذه الدراسة على المنھج الوصفي في تحقیق ھدفھا، واإلجابة 

ع البیانات المطلوبة، واإلجابة على تلك لجم. على أسئلتھا الخمسة
األسئلة، تم تصمیم، وتوزیع، وتحلیل استبانة إلكترونیة صممت، 

وكتبت من خالل موقع سیرفیھ مونكي اإللكتروني 
(SurveyMonkey) .  

وزع رابط النسخة اإللكترونیة من االستبانة باستخدام الھواتف 
 (WhatsApp)شخص من خالل برنامج  3,000الذكیة على نحو 

شارك في . المصمم خصیصا لطرق التواصل االجتماعي المتنوعة
شخصا من الجنسین من داخل وخارج دولة  2,123ھذه الدراسة 

أقتصر في التحلیل الوصفي لھذه الدراسة على تبیان أعداد . الكویت
ونسب إجابات أفراد العینة المشاركین والمشاركات في اإلجابة على 

  .أسئلة االستبانة
  :Terminology مصطلحات البحث

قبل الدخول أدبیات ھذا البحث فإنھ من المھم جدا تعریف أھم 
المصطلحات العملیة التي بنیت علیھا ھذه الدراسة وھي على النحو 

  :التالیة
 (Social Media)وسائل التواصل االجتماعي  

لوسائل التواصل االجتماعي تعاریف عدیدة ومتشابھة، ولكن 
یعرف میفیلد . ھنا على تعریف واحد وشامللإلیجاز سیتم االقتصار 

)Mayfield, 2008 ( من شركة آیكروسنغ(icrossing)  وسائل
مجموعة جدیدة من الوسائط " التواصل االجتماعي على أنھا 

المختلفة المستعملة عبر شبكة اإلنترنت، والتي تشترك في اإلتاحة 
ة في المشارك) 1: لمستخدمیھا كل أو بعض من الخصائص التالیة 

المناقشة وتقاسم المعرفة والخبرة مع اآلخرین من ذوي االھتمامات 
االنفتاح على اآلخرین، وعلى برامج التواصل ) 2المماثلة، 

االجتماعي األخرى دون الحاجة لرموز سریة، أو مفاتیح خاصة، 
التحدث مع اآلخرین من خالل التراسل، أو من خالل التسجیالت ) 3

تشكیل مجامیع بشریة مختلفة ) 4تلفة، المرئیة والصوتیة المخ
األحجام، واالھتمامات لتلبیة متطلبات التواصل االجتماعي عند 

االرتباط مع العدید من المواقع، والخدمات اإللكترونیة ) 5أفرادھا، 
لزیادة فاعلیة وسائل ) اإلنترنیت(المتاحة على الشبكة العنكبوتیة 

  ." التواصل االجتماعي
   (Social Networking)الجتماعي شبكات التواصل ا

أما بالنسبة لشبكات التواصل االجتماعي فتعرف على أنھا 
: مجموعة الخدمات القائمة على شبكة اإلنترنیت التي تتیح لألفراد"
) 2إنشاء ملف شخصي عام أو شبھ عام ضمن نظام محدود، ) 1

) 3رصد قائمة بالمستخدمین اآلخرین الذین یتم التواصل معھم، 
عراض مواد التواصل المختلفة، والردود، أو التعلیقات علیھا است

ضمن قائمة االتصاالت الخاصة بصاحب، أو مدیر موقع التواصل، 
تختلف نوعیة، وتسمیات مواد التواصل المرئیة، . والمشاركین فیھ

والمسموعة بحسب طبیعة نوعیة، وأھداف شبكات التواصل 
  . (Boyd & Ellison, October 2007)"  االجتماعي

  (Electronic Search Engines)محركات البحث اإللكتروني 
تعرف محركات البحث اإللكتروني على أنھا قواعد بیانات عمالقة 

تحتوي على عناوین ومواقع ونظم تعمل على شكل أدلة 
(Directories)  المعلومات المخزنة على نظم  باسترجاعتسمح

حاسوبیة معینة، حیث تعرض من خاللھا نتائج البحث على شكل 
 اقوائم ألماكن تواجد المعلومات التي یتم البحث عنھا، وغالبا م

وائم مرتبة وفق معاییر معینة، ومحددة خاصة بكل تكون تلك الق
محركات من خالل البحث في تلك التعمل . محرك بحث إلكتروني

مفردة أو مجموعة من المفردات، وتعمل على اختصار المدد 
 داولةالزمنیة للبحث، وتسعى للتغلب على مشكلة أحجام البیانات المت

اإللكتروني تختلف محركات البحث . أو المعروضة من خاللھا
باختالف األھداف التي یتم السعي لتحقیقھا، والمعلومات المتاحة من 

فعلى سبیل المثال ال الحصر، بعض محركات البحث . خاللھا
تخصصت في تسویق منتجات وخدمات متنوعة، والبعض اآلخر 

تخصص في البحث عن األفراد، والمجامیع والمؤسسات المختلفة، 
من أمثلة . از بالشمولیة والتنوع في البحثالثالث فقد امت البعض أما

وقوقل  (AltaVista)ھذه المحركات المشھورة ألتا فیستا 
(Google)  ویاھو(Yahoo)  و أي أو إل(AOL)  وبنغ(Bing) 

  ).21/4/2018الموسوعة العربیة، (وغیرھا 
  :(Culture)الثقافة 

زید : ذا قیلفي اللغة العربیة تعني الحذاقة والفھم، فإ" الثقافة"كلمة 
ِفْ "رجل  َق : ، فھذا یعني أن زید رجل حاذق وفطن، وإذا قیل"ث

ّفْ "عمرو رجل  َق ، فھذا یعني أن عمرو رجل معتدل في عقلھ "ُمث
، 4الجوھري، الطبعة  ;1993، 3ابن منظور، الطبعة (وفھمھ 
، 8الفیروزآبادي، الطبعة  ;م1979القزویني الرازي،  ;م1987
  ). م2005

فقد عرفت ألول مرة من قبل عالم  (Culture)" الثقافة"أما 
حیث ) م1917-م1832(األنثروبولوجي البریطاني إدوارد تیلور 

األوسع، ھي ) اإلنساني(الثقافة أو الحضارة بمعناھا اإلناسي : "قال
ذلك الكل المركب المعقد الذي یشمل المعرفة، والعقیدة، والفن، 

كن أن یكتسبھ اإلنسان واألخالق، والقانون، والعادات، وكل ما یم
أما بالنسبة لعالقة الثقافة . (Tylor, 1871)" كعضو في المجتمع

بعد قیامھ ) 2005(باإلنسان والمجتمعات اإلنسانیة، فإن یشوتي 
بدراسة مقارنة بین الثقافة والحضارة واألیدیولوجیا یرى أن الثقافة 

وي، تبدو كعالم أو ككون ذھني، أخالقي، معن: " بمعناھا الشامل
رمزي، مشترك بین أناس متعددین یستطیعون التواصل عبره، 

وبفضلھ یعترفون بعالقاتھم، وبمصالحھم المشتركة، باختالفاتھم 
وتعارضاتھم، ویحسون منفردین أو مجتمعین أنھم أعضاء في كیان 

الفئة أو الجماعة أو (واحد یتجاوزھم جمیعا، ھذا الكیان یسمى بـ 
تتصل بالواقع اآلني "میز الثقافة أنھا كذلك فإن ما ی)". المجتمع

للقوم، وإن كان ھذا الواقع یستند إلى عمق تاریخي، ذلك أن تاریخیة 
إن الثقافة بھذا المعنى . الثقافة ھي من تاریخیة الجماعة المتصلة بھا

تعبیر عن الجماعة، حتى أن البعض ذھب إلى القول بأنھا نمط 
ھذا یعني أن ). 2005تي، یشو" (معیشة الجماعة ال أقل وال أكثر

للثقافة وظیفة اجتماعیة تھتم بالتقریب والتآلف، في إطار جماعة 
  .واحدة أو خاصة، بین العدید من الناس

  : (Interior Design) التصمیم الداخلي
التصمیم الداخلي ھو علم ذو طبیعیة فنیة تطبیقیة، وھو أیضا مھنة 

إبداعیة وتقنیة داخل متعددة األوجھ یتم من خاللھا تطبیق حلول 
ھیكل بنائي لتحقیق بیئة داخلیة مناسبة لتأدیة الوظائف المصممة من 

كذلك، فإن التصمیم الداخلي ھو عملیة منظمة، تتبع منھجیة . أجلھا
منسقة، معتمدة على البحث، والتحلیل، وتكامل المعرفة في العملیة 

اسب مع اإلبداعیة، إلنتاج وتنفیذ التصامیم الداخلیة التي تتن
احتیاجات، ورغبات، وموارد العمیل إلنتاج المساحة الداخلیة التي 

یتم إنشاء التصامیم الداخلیة بالتوافق مع . تحقق أھداف المشروع
ھیكل المبنى، واالعتبار بالموقع الجغرافي والسیاق االجتماعي 

للمشروع، كما یجب أن تلتزم تلك التصامیم بالمعاییر والمتطلبات 
ھذه الحلول العملیة . وتشجع مبادئ االستدامة البیئیة التنظیمیة،

تھدف لتعزیز نوعیة الحیاة وثقافة مستخدمي الفراغ الداخلي، 
 National Council for Interior)وتكون جذابة جمالیا 

design Qualifications, 2004).   
 Literature Survey الدراسةأدبيات 

ترابطة تتناول ھذه الدراسة تأثیر ثالثة عناصر مھمة وفاعلة وم
تؤثر بشكل مباشر، وغیر مباشر في عملیات التواصل االجتماعي 

ھذه العناصر الثالثة ھي . والبحث اإللكتروني بین األفراد والمجامیع
، وشبكات التواصل (Social Media)وسائل التواصل االجتماعي 

، ومحركات البحث (Social Networking)االجتماعي 
وكثیرا ما یتم . (Electronic Search Engines)اإللكتروني 
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الخلط بین وسائل التواصل االجتماعي وشبكات التواصل 
االجتماعي نظرا الستخدامھما معا شبكة اإلنترنیت والھواتف الذكیة 

وبقیة التقنیات اإللكترونیة الحدیثة، إال أن الفرق األساسي بینھما 
یكمن في أن وسائل التواصل االجتماعي قد أنشأت بھدف نشر 

في . ادل المواد المرئیة، والمسموعة بین األفراد والمجامیعوتب
المقابل تأسست شبكات التواصل االجتماعي لفتح المجال لألفراد 
والمجامیع للتحدث إلى بعضھم البعض، وتكوین مجامیع بشریة 

سواء عائلیة، أو ذات مصالح واھتمامات مشتركة، أو شبكات 
  .، والتواصل البشريالتعارف، وتبادل المعلومات، والخبرات

أن وسائل  (Forman, 18/4/2018)یرى كیرتس فورمان 
فوائد  10یمكن أن تحقق  (Social Media)التواصل االجتماعي 
  :ھي على النحو التالي

فتح المجال للتواصل االجتماعي والمھني بین الناس وذلك  .1
، والتویتر (Facebook)الفیسبوك : من خالل تطبیقات مثل

(Twitter) ، واللنكید إن(Linked In). 
تبادل الصور ومختلف أنواع التسجیالت المرئیة والمسموعة  .2

، (Instagram)اإلنستغرام : وذلك من خالل تطبیقات مثل
 .(YouTube) ، والیوتیوب(Snapchat)والسنابشات 

توفیر منصات للنقاش وتبادل اآلراء وذلك من خالل تطبیقات  .3
، والدك (Quora)  ،والكورا(Reddit)الرددت : مثل

(Digg). 
اكتشاف، وحفظ، وتبادل المعلومات والخبرات الجدیدة وذلك  .4

، وفلیب (Pinterest)البنت ریست : من خالل تطبیقات مثل
 .(Flipboard)بورد 

الحصول على معلومات محددة حول العالمات التجاریة  .5
والمنتجات والخدمات المختلفة التي تقدمھا بعض الشركات أو 

یلب : التجاریة وذلك من خالل تطبیقات مثلالمؤسسات 
(Yelp) وزوماتو ،(Zomato) وترب أدفایزر ،

(TripAdisor)  . 
نشر أو اكتشاف أو التعلیق على المعلومات أو األخبار  .6

وورد برس : المنشور وذلك من خالل تطبیقات مثل
(WordPress) وتمبلر ،(Tumblr) ومیدیم ،(Medium). 

لتجاري وإجراء عملیات عرض وبیع لتحدید اتجاھات النمو ا .7
وشراء مختلف أنواع المنتجات والخدمات وذلك من خالل 

، (Etsy)، وإیتسي (Polyvore)بولیفور : تطبیقات مثل
 .(Fancy)وفانسي 

للتواصل مع اآلخرین واالشتراك معھم في ھوایات أو  .8
: مجاالت اھتمام مشتركة وذلك من خالل تطبیقات مثل

فم .، والست(Houzz)، ھوز (Goodreads)كودریدز 
(Last.fm). 

لإلعالن عن منتجات، وخدمات معینة، أو البحث عنھا،  .9
وشرائھا، أو بیعھا، أو تداولھا بین الزمالء، وذوي 

االھتمامات المتشابھة من اآلخرین، وذلك من خالل تطبیقات 
، وتاسكرابت (Uber)، وأوبر (Airbnb)أیربنب : مثل

(Taskrabbit). 
وربما الحدیث عن اآلخرین، وتفریغ الھموم، للدردشة،    .10

وربما للضغط على اآلخرین والتنمر علیھم وذلك من خالل 
إف إم .، وآسك(Whisper)ویسبر : تطبیقات مثل
(Ask.fm) وآفترسكول ،(After School) 

لذلك، یمكن القول بأن المنتجین والمھتمین والباحثین عن منتجات 
فة یمكن أن یتعارفوا على بعضھم وخدمات التصمیم الداخلي المختل

البعض ویتواصلوا من خالل ما تقدمھ تطبیقات التواصل االجتماعي 
  . المختلفة من فرص عدیدة ومیسرة لذلك التواصل المنشود

ونظرا لإلقبال الشدید والغیر مسبوق على البحث اإللكتروني وعلى 
التواصل االجتماعي بین الناس من كافة األعمار، والجنس، 

لجنسیات، والثقافات، والبلدان، والمستویات التعلیمیة، وا
والتخصصات فقد ترابطت كل من وسائل التواصل االجتماعي 

(Social Media) وشبكات التواصل االجتماعي ،(Social 
Networking) ومحركات البحث ،(Electronic Search 

Engines)  فیما بین بعضھا البعض لتصبح عالما افتراضیا
كذلك فإن بعض مكونات تلك العناصر الثالثة قد طورت . متكامال

لتشمل عددا من ممیزات تلك العناصر الثالثة في تطبیق واحد، مما 
جعل تلك التطبیقات تتمیز وتنتشر أكثر من غیرھا ضمن شرائح 

  .المستخدمین المختلفة
لنشر المعلومات  (Statistic)فقد ذكر في موقع ستاتستك 

وسائل وشبكات التواصل العلمي، أن عدد اإلحصائیة المعنیة ب
المستخدمین حول العالم لشبكات التواصل االجتماعي في عام 

ملیار شخص شھریا، أي بما یعادل نحو  0.97م كان نحو 2010
ملیار شخص سنویا، ومن المتوقع أن یزاد ھذا الرقم في  11.64

ملیار مستخدم شھریا أي بما  3.02م لیصل إلى نحو 2021عام 
 ,Statistic)ملیار مستخدم سنویا  36.24دل نحو یعا

عالمیا  (Instagram)وقد حصد تطبیق اإلنستغرام . (18/4/2018
م النصیب األعلى من 2018حتى نھایة شھر ینایر من عام 

عند  (Social Media)المستخدمین لوسائل التواصل االجتماعي 
یھ مقارنتھ مع تسعة تطبیقات أخرى حیث وصل عدد المسجلین ف

ملیون مستخدم، بینما كان األقرب إلیھ ھو تطبیق  230.62إلى 
الذي وصل عدد المسجلین في  (Selena Gomes)سلینا جومز 

 ,Statistic)ملیون مستخدم  132.51حتى نفس التاریخ 
من ناحیة أخرى، فقد أفاد موقع ستاتسك  .(19/4/2018
(Statistic)  جاء ، أن تطبیق الفیسبوك قد .م21/4/2018حتى

عالمیا في المرتبة األولي من حیث االستخدام لوسائل وشبكات 
حیث  (Social Media and Network)التواصل االجتماعي 

ثم جاء بعده كل . ملیار مستخدم شھرا 2.2فاق عدد المنتفعین بھ عن 
 (WhatsApp)والواتساب  (YouTube)من تطبیق الیوتیوب 

ملیار  1.5ا إلى حیث وصل عدد المنتفعین بكل منھما شھری
أما أقل التطبیقات التي سجلھا نفس الموقع اإلحصائي . مستخدم

لنفس الفترة الزمنیة فقد كانت من نصیب كل من تطبیق البن ترست 
(Pinterest)  والتلیغرام(Telegram)  حیث سجل كل منھما عدد

وآخرا ولیس . (Statistic, 21/4/2018)ملیون مستخدم  200
م 2017س الموقع حتى نھایة شھر فبرایر من عام أخیرا، فقد ذكر نف

من المراھقین والشباب في الوالیات المتحدة األمریكیة % 79أن 
، وجاء بعد (Snapchat)كانوا من مستخدمي تطبیق السنابشات 

من نفس الشریحة مستخدمو الفیسبوك % 76ذلك بنسبة 
(Facebook)  منھم مستخدمو اإلنستغرام % 73، ثم
(Instagram) . على النقیض، فقد استخدم تطبیق اللینكد إن
(Linked In)  من شریحة المراھقین والشباب، وكان % 9من قبل

من تلك الشریحة، % 15 (WhatsApp)نصیب الواتساب 
من أفراد تلك الشریحة % 16حصد  (Twitter)والتویتر 

(Statistic, 22/4/2018). 
قدر في عام  أما فیما یخص محركات البحث اإللكتروني، فقد

من % 46.8م عدد مستخدمیھا على شبكة اإلنترنیت بنحو 2017
من % 53.7سكان العالم، ویتوقع أن یزداد ھذا العدد لیصل إلى 

 (Google)في المقابل، سجل قوقل . م2021سكان العالم في عام 
م أعلى نسبة استعمال لمحرك بحث إلكتروني 2017حتى نھایة عام 

من سكان العالم المستخدمین % 74.54 حیث أنھ استخدم من قبل
في المقابل كان نصیب . لمحركات البحث على شبكة اإلنترنت

، وبینج (Yahoo)محركات البحث اإللكتروني األخرى مثل یاھو 
(Bing) وبیدو ،(Baidu)  من مستخدمي % 10 – 5یتراوح بین

  .(Mangles, 30/1/2018)شبكات اإلنترنیت حول العالم 
خمسة نصائح  (Ward, 20/4/2018)وارد ترافس  من ھنا، یذكر

مھمة للمصممین الداخلین عند توجھھم الستخدام وسائل وشبكات 
التواصل االجتماعي المختلفة بفاعلیة وإیجابیة وھي على النحو 

من المھم استعراض الكثیر من الحلول العملیة لحل ) 1: التالي
ویبحثون  مشاكل التصمیم الداخلي عند الناس ألنھم یھتمون
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ال بد من التقاط العدید من ) 2وینجذبون لمن یساعدھم على ذلك، 
الصور العالیة الجودة ألعمال المصمم الداخلي أو ذات العالقة بھا 

وعرضھا لیري المتابعون والمھتمون الحلول اإلبداعیة التي یسعون 
من المجدي جدا تقدیم الھدایا المجانیة كلما كان ذلك ممكنا ) 3لھا، 

ن الناس تجذبھم مثل تلك الھدایا، ویتابعون مقدمھا لھم، وتشدھم أل
البد من التنسیق بین محتویات كافة وسائل التواصل التي ) 4إلیھ، 

یتعامل معھا المصمم الداخلي ألن ذلك یوفر الوقت والجھد علي 
المصمم الداخلي عند تغذیة البرامج التي یستعملھا، وحتي ال یبعث 

جة الختالف المواد والصور والفیدیوھات التي برسائل مختلفة نتی
یعرضھا على مواقعھ المختلفة الخاصة بعرض أعمالھ في مجال 

من المھم جدا تصویر وعرض ) 5التصمیم الداخلي، وأخیرا، 
العدید من الفیدیوھات على وسائل التواصل االجتماعي ألن 

رجة المتابعین ومحركات البحث تھتم بھذا النوع من المعلومات بد
 . عالیة

أما بالنسبة لغیر المتخصصین في مجال التصمیم الداخلي والراغبین 
في زیادة ثقافتھم العامة في ھذا التخصص إما ألسباب معرفیة، أو 

لفوائد شخصیة آنیة فیمكنھم االستزادة من ذلك إما بالتسجیل في 
القروبات أو المدونات المختلفة المنتشرة على شبكة اإلنترنیت التي 

تتناول مواضیع مختلفة حول التصمیم الداخلي، أو من خالل 
فعلي سبیل . استخدام وسائل وشبكات التواصل االجتماعي المتنوعة
المثال ال الحصر، تسوق كل من تطبیقات اإلنستغرام 

(Instagram) والبنت ریست ،(Pinterest)  العدید من الدعایات
مات التصمیم والمعلومات التي تسوق للعدید من منتجات وخد

كما یمكن أصحاب ھذه الشریحة استخدام كل من محرك . الداخلي
والیوتیوب  (Ask Jeeves)وآسك جیفیز  (Google)قوقل 

(YouTube)  للحصول على الكثیر من المواد العلمیة والتثقیفیة
المرئیة والمسموعة لزیادة معارفھم وتنمیة ثقافاتھم حول مجال 

  .التصمیم الداخلي
  Resultsدراسةنتائج ال

تم جمع وتحلیل معلومات ونتائج ھذه الدراسة من خالل إجابات 
أسئلة ) 10(مشاركا ومشاركة على استبانة مكونة من عشرة  2123

فیما یلي استعراض نتائج ھذه الدراسة . رئیسیة ذات تفریعات متباینة
جداول ) 5(واإلجابات على أسئلة البحث الخمسة من خالل خمسة 

ل التي صممت االستبانة على أساس جمعھا، وھي تبین كافة التفاصی

  :مرتبة على النحو التالي
  :المواصفات الدیموغرافیة لعینة الدراسة: أوال

للتعرف على المواصفات الدیموغرافیة ألفراد عینة ھذه الدراسة، 
أجاب على أسئلة االستبانة ). 1(یمكن الرجوع إلى الجدول رقم 

%)  66( 1401مشاركا و %)34( 722الخاصة بھذه الدراسة 
 341أما بالنسبة ألعمار أفراد عینة ھذه الدراسة فقد كان . مشاركة

شخصا منھم دون سن العشرین سنة، والغالبیة العظمى %)  16(
منھم كانوا بین سن العشرین والثالثین %) 57شخصا،  1,209(

شخصا ممن كانت %) 13( 271یلي ذلك في المشاركات . سنة
الثالثین إلى األربعین سنة، ثم جاء بعد ذلك  أعمارھم تزید عن

مشاركون من الفئة العمریة األكبر من أربعین إلى خمسین سنة 
شخصا، وبعدھا جاء مشاركو الفئة %) 9( 203لیكون عددھم 

مشاركا  87العمریة األكبر من خمسین إلى ستین سنة لیكون عددھم 
جاءت من  أما أقل المشاركات فقد%. 4ومشاركة ولیشكلوا نسبة 

شخصا ) 12(الفئة العمریة األكبر من ستین سنة لیسجلوا أقل عدد 
  .من المشاركات%) 1(وأدنى نسبة 

 68تفاوتت المستویات العلمیة ألفراد عینة الدراسة، فقد شارك 
من %)  4(شخصا  74شخصا من حملة شھادة الدكتوراه، و%) 3(

الجنسین فكانت أما أغلبیة المشاركات من . حملة شھادة الماجستیر
شخص من حملة الشھادات الجامعیة المختلفة، %) 64(1,359لعدد 

مشاركة من حملة شھادات الدبلوم، %) 14( 300تال ذلك في العدد 
 49مشاركة لحملة الشھادة الثانویة، ثم %) 12( 265وبعدھا جاءت 

 8وأخیرا، جاءت . مشاركة لحملة ما دون الشھادة الثانویة%) 2(
ت ممن لم یكن لھم أي حظ في التعلیم، واللذین یتوقع مشاركا%) 1(

أنھم شاركوا في تعبئة ھذه االستبانة بمساعدة خارجیة من أحد 
  .األبناء أو البنات أو األقارب بعد وصول االستبانة لھم

ساد استعمال اللغة العربیة على بقیة اللغات األخرى في البحث 
شخصا %) 66( 1,395والتواصل اإللكتروني، حیث أفاد 

باستعمالھا عند استخدامھم ألي من وسائل وشبكات التواصل 
بعد ذلك في الترتیب . االجتماعي ومحركات البحث اإللكتروني

أما . شخصا%) 29( 627جاءت اللغة اإلنجلیزیة حیث استعملھا 
%) 1( 19عدد من استخدموا اللغة الفرنسیة في البحث فقد كانوا 

ر من أفراد العینة باستخدام شخصا آخ%) 4( 82شخصا، وقام 
  أما بالنسبة . لغات أخرى في التواصل والبحث

  ).مشارك ومشاركة 2123(المواصفات الدیموغرافیة لعینة الدراسة ): 1(الجدول 
 (*)النسبة المئویة  العدد توصیف العینة  م
  :الجنس 1

  ذكر -
 أنثى -

  
722  
1401 

  
34  
66 

  :العمر 2
  سنة 20أقل من  -
 سنة 30إلى  20 -
 سنة 40سنة غلى  30أكثر من  -
 سنة 50سنة إلى  40أكثر من  -
 سنة 60سنة إلى  50أكثر من  -
 سنة 60أكثر من  -

  
341  
1209  
271  
203  
87  
12 

  
16  
57  
13  
9  
4  
1 

  :آخر شھادة علمیة تم الحصول علیھا 3
  دكتوراه -
 ماجستیر -
 جامعي -
 دبلوم -
 ثانویة -
 دون الثانویة -
 أمي -

  
68  
74  

1359  
300  
265  
49  
8 

  
3  
4  

64  
14  
12  
2  
1 

  :لغة البحث المستعملة مع قنوات التواصل االجتماعي المختلفة 4
  اللغة العربیة -
 اللغة اإلنجلیزیة -
 اللغة الفرنسیة -

  
1395  
627  
19  

  
66  
29  
1  
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 4 82 لغة أخرى -
  :الجنسیة 5

  كویتیة -
 غیر كویتیة -

  
1870  
253 

  
88  
12 

  :البلد 6
  دولة الكویت -
 دول أخرى -

  
1922  
201 

  
91  
9 

 .نسب المئویة تم تقریبھا ألقرب عدد صحیحجمیع ال(*) 
شخصا،  1,870(لجنسیات أفراد عینة الدراسة فقد كان غالبیتھم 

شخصا منھم من %) 12( 253من الكویتیین، بینما كان %) 88
كذلك حظیت دولة الكویت بالعدد األعلى من . غیر الكویتیین

عدد المشاركات في اإلجابة على استبانة ھذه الدراسة حیث وصل 
مشاركة، بینما كانت المشاركات %) 91( 1,922المشاركات إلى 

دولة عربیة  19مشاركة من %) 9( 201من خارج دولة الكویت 
: جاءت المشاركات من الدول العربیة على النحو التالي. وأجنبیة

المملكة العربیة السعودیة، مملكة البحرین، المملكة األردنیة 
یة مصر العربیة، الجمھوریة الھاشمیة، سلطنة عمان، جمھور

الیمنیة، الجمھوریة العراقیة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، دولة 
أما المشاركات األجنبیة فقد جاءت من كل . قطر، فلسطین، لبنان

الوالیات المتحدة األمریكیة، إنجلترا، استرالیا، إیرلندا، : مما یلي
  .فرنسا، النرویج، اسكتلندا، كوریا الجنوبیة

استعمال وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات : ثانیا
البحث لزیادة الثقافة الشخصیة في مجال التصمیم الداخلي 

  "الدیكور"
تعدد مستویات وعدد مرات استعمال وسائل، وشبكات التواصل 

االجتماعي، ومحركات البحث لزیادة الثقافة الشخصیة في مجال 
الجدول رقم (د أفراد عینة الدراسة عن" الدیكور"التصمیم الداخلي 

شخصا،  699(فقد كان غالبیة المشاركون والمشاركات ).  2
یستخدمون تلك الوسائل والشبكات ومحركات البحث أو أي %) 33

شخصا منھم %) 24( 507منھا باستمرار وبشكل یومي، إال أن 
اقتصر استخدامھم لتلك الوسائل والشبكات والمحركات أو أي منھا 

مرة أو أكثر في األسبوع الواحد ولیس بشكل یومي على 
أما من كان من المشاركین والمشاركات . كالمجموعة السابقة

یستخدم وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث أو 
أي منھا مرة واحدة أو أكثر في الشھر لزیادة الثقافة الشخصیة في 

شخصا وقد  469دھم فقد كان عد" الدیكور"مجال التصمیم الداخلي 
 290تال ذلك عدد . من أفراد عینة الدراسة% 22شكلوا نسبة 

حیث كانوا یستخدمون تلك الوسائل والشبكات %) 14(شخصا 
 158في المقابل، أفاد . والمحركات مرة واحدة في السنة أو أكثر

شخصا من أفراد العینة بأنھم ال یستعملون أي من وسائل %) 7(
تماعي ومحركات البحث أو أي منھا أبدا وشبكات التواصل االج

  ".الدیكور"لزیادة ثقافتھم الشخصیة في مجال التصمیم الداخلي 
وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث المستعملة لزیادة الثقافة الشخصیة في مجال مدى االستعمال ألي  ):2(الجدول 

 "الدیكور"التصمیم الداخلي 
 (*)النسبة المئویة  العدد مدي االستعمال   م
 33 699 یومیا 1
 24 507 مرة أو أكثر أسبوعیا 2
 22 469 مرة أو أكثر شھریا 3
 14 290 مرة أو أكثر سنویا 4
 7 158 ال أستعملھا أبدا 5

 .جمیع النسب المئویة تم تقریبھا ألقرب عدد صحیح(*) 
 وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركاتنوعیة : ثالثا

البحث المستعملة لزیادة الثقافة في مجال التصمیم الداخلي 
  "الدیكور"

وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات تعددت وتنوعت 
البحث التي تم دراسة مدى استعمالھا في زیادة الثقافة الشخصیة في 

فقد جاء على ). 3الجدول رقم " (الدیكور"مجال التصمیم الداخلي 
%) 66( 1,400تطبیق اإلنستغرام، حیث أفاد رأس تلك القائمة 

شخص من أفراد العینة استعمالھم لھ بغرض زیادة ثقافاتھم 
یلي ذلك جاءت ". الدیكور"الشخصیة في مجال التصمیم الداخلي 

محركات البحث مثل قوقل، ویاھو، والیوتیوب، وأمثالھا حیث أنھ تم 
  . د العینةمن أفرا%) 48( 1,019استعمالھا أو أي منھا من قبل 

وسائل وشبكات التواصل بعد ذلك توالى في الترتیب استعمال 
االجتماعي ومحركات البحث أو أي منھا في زیادة الثقافة الشخصیة 

، فكانت أعداد ونسب "الدیكور"في مجال التصمیم الداخلي 
  : المستعملون والمستعمالت لھا على النحو التالي

 ،%)27شخصا،  567(تطبیق السنابشات  .1
 ،%)24شخصا،  500(تطبیق الواتسآب  .2

 ،%)23شخصا،  480(تطبیق التویتر  .3
المواقع الشخصیة للمتخصصین والمتخصصات في مجال  .4

 ،%)15شخصا،  323(التصمیم الداخلي 
 ،%)10شخصا،  214(المواقع التجاریة  .5
 201(القروبات المتخصصة في مجال التصمیم الداخلي  .6

 ،%)9شخصا، 
 ،%)7صا، شخ 151(القروبات العامة  .7
 ،%)6شخصا،  127(المنتدیات   .8
 ،%)6شخصا،  125(تطبیق الفیسبوك  .9

 ،%)5أشخاص،  107(المدونات   .10
 ،%)4شخصا،  83(المكتبات اإللكترونیة العامة   .11
 ،%)3شخصا،  53(المكتبات اإللكترونیة الجامعیة   .12
 ،%)2شخصا،  41(المواقع اإللكترونیة لجمعیات النفع العام   .13
ونیة لمراكز خدمة المجتمع والتعلیم المستمر المواقع اإللكتر  .14

 ،%)1شخصا،  28(
 %).8شخصا،  169(وأخیرا، وسائل أخرى   .15

وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث المستعملة لزیادة الثقافة الشخصیة في مجال التصمیم الداخلي نوعیة ): 3(الجدول 
 .یمكن اختیار أكثر من وسیلة. "الدیكور"

 (*)النسبة المئویة  العدد وع وسیلة التواصل االجتماعين م
 66 1400 اإلنستغرام 1
 48 1019 إلخ... قوقل، یاھو، یوتیوب : محركات البحث مثل 2
 27 567 السنابشات 3
 24 500 الواتساب 4
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 23 480 التویتر 5
 15 323 "الدیكور"المواقع الشخصیة للمتخصصین في مجال التصمیم الداخلي  6
 10 214 المواقع التجاریة 7
 9 201 القروبات المتخصصة 8
 8 169 وسائل أخرى 9
 7 151 القروبات العامة 10
 6 127 المنتدیات 11
 6 125 الفیسبوك 12
 5 107 المدونات 13
 4 83 المكتبات اإللكترونیة العامة 14
 3 53 المكتبات اإللكترونیة الجامعیة 15
 2 41 یة لجمعیات النفع العامالمواقع اإللكترون 16
 1 28 المواقع اإللكترونیة لمراكز خدمة المجتمع والتعلیم المستمر 17

 .جمیع النسب المئویة تم تقریبھا ألقرب عدد صحیح(*)  
نوع الجھاز أو األجھزة اإللكترونیة المستعملة في عملیات : رابعا

اث أو التواصل االجتماعي والبحث عن صور أو مقاالت أو أبح
  "الدیكور"فیدیوھات متعلقة بمجال التصمیم الداخلي 

مع اختالف أنواع ومسمیات األجھزة اإللكترونیة المستخدمة 
لالتصال بشبكة اإلنترنیت العنكبوتیة، فقد تعدد أیضا األجھزة 

لزیادة ثقافاتھم اإللكترونیة التي استخدمھا أفراد عینة ھذه الدراسة 
وسائل وشبكات التواصل عبر استخدام في مجال التصمیم الداخلي 

االجتماعي ومحركات البحث المختلفة أمال في العثور على صور 
أو مقاالت أو أبحاث أو فیدیوھات ذات عالقة بمجال التصمیم 

شخصا،  1,750(أغلب أفراد العینة ). 4الجدول رقم (الداخلي 

 استعملوا أجھزة الھواتف الذكیة مثل اآلیفون والسامسونغ%) 82
وأمثالھا للحصول على مواد أو معلومات التصمیم الداخلي 

جاء بعد ذلك جھاز الكمبیوتر المحمول أو الالب توب . المطلوبة
وجاء اآلیباد . شخصا من أفراد العینة%) 29( 607حیث استعملھ 

في المرتبة الثالثة كجھاز التواصل االجتماعي والبحث حیث تم 
من أفراد العینة، تال ذلك في  شخصا%) 26( 552استعمالھ من قبل 

%) 9( 190االستعمال أجھزة الكمبیوتر المكتبیة حیث استفاد منھا 
%) 4.00( 85شخصا من أفراد العینة، واستخدم جھاز التابلت 

شخصا من أفراد العینة %) 4( 91شخصا، وأخیرا ذكر عدد 
  .  استخدامھم ألجھزة أخرى لتحقیق مبتغاھم

أو األجھزة اإللكترونیة المستعملة في عملیة البحث عن صور أو مقاالت أو أبحاثا وفیدیوھات متعلقة بمجال نوع الجھاز ): 4(الجدول 
 .یمكن اختیار أكثر من جھاز". الدیكور"التصمیم الداخلي 

 (*)النسبة المئویة  العدد نوع الجھاز اإللكتروني المستعمل   م
 82 1750 و غیرھماالتلیفون الذكي مثل اآلیفون أو السامسونغ أ 1
 29 607 الكمبیوتر المحمول أو الالبتوب 2
 26 552 اآلیباد 3
 9 190 الكمبیوتر المكتبي 4
 4 91 أجھزة أخرى 5
 4 85 التابلت 6

 .جمیع النسب المئویة تم تقریبھا ألقرب عدد صحیح(*)  
مواد البحث ذات العالقة بمجال التصمیم الداخلي المطلوبة : خامسا
ستعمال وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات عند ا

  .البحث
بتنوع احتیاجات أفراد العینة، فقد تعددت المواد التي كانوا یبحثون 

عنھا سواء من خالل محركات البحث اإللكتروني أو من خالل 
فقد أفاد ). 5الجدول رقم (وسائل وشبكات التواصل االجتماعي 

أنھم استخدموا تلك %) 87ا، شخص 1842(أغلبیة أفراد العینة 
األدوات في الوصول إلى صور مختلفة ذات عالقة بمجال التصمیم 

شخصا منھم كانوا یبحثون عن أفالم %) 29( 613الداخلي، بینما 
  . الفیدیو لذات األسباب

شخصا من أفراد العینة %) 22( 471من ناحیة أخرى فقد كان 
%) 13( 270، ومھتمون بالبحث عن مواقع للتسوق اإللكتروني

شخصا منھم كانوا مھتمین بما یكتب من مقاالت مرتبطة بمجال 
شخصا من أفراد %) 19.98( 233أیضا قام . التصمیم الداخلي

العینة بالبحث عن أبحاث تخصصیة في ذات مجال التصمیم 
من أفراد العینة ممن %) 11( 224الداخلي، وجاء بعد ذلك 

كذلك لم . بذات التخصصاستھواھم البحث عن الكتب المرتبطة 
شخصا آخر عن استخدام األدوات محل البحث %) 9( 181یستغن 

في ھذه الدراسة عن الحوارات والدردشات حول مواضیع متفرقة 
 95وآخرا ولیس أخیرا، فقد أفاد . ذات عالقة بالتصمیم الداخلي

وسائل وشبكات التواصل شخصا من أفراد العینة باستخدام %) 4(
حركات البحث اإللكتروني ألغراض أخرى غیر االجتماعي، وم

  .التي وردت في االستبانة المستخدمة لھذه الدراسة
باختصار، حسب إفادات العدیدین من أفراد العینة فقد كانت 

استعماالتھم لوسائل وشبكات التواصل االجتماعي، ومحركات 
البحث اإللكتروني منصبة على زیادة معلوماتھم األكادیمیة أو 

ھم الشخصیة في مجال التصمیم الداخلي بشكل عام وفي مجال ثقافات
تصمیم األثاث اإلكسسوارات بشكل خاص، بینما أھتم البعض اآلخر 

بالتعرف على أحدث الطرق أو األسالیب الكالسیكیة المستعملة في 
والبعض الثالث كان مھتم بمعرفة األفكار . مجال التصمیم الداخلي

. الحدیثة في مجال تصمیم الداخلي الجدیدة والصرعات والتقنیات

وسائل وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات مادة البحث ذات العالقة بمجال التصمیم الداخلي المطلوبة عند استعمال أي من ): 5(الجدول 
 .یمكن اختیار أكثیر من مادة. "الدیكور"البحث المستعملة لزیادة الثقافة الشخصیة في مجال التصمیم الداخلي 

 (*)النسبة المئویة  العدد "الدیكور"مادة البحث المطلوبة في مجال التصمیم الداخلي  م
 87 1842 صور 1
 29 613 أفالم فیدیو 2
 22 471 مواقع للتسوق اإللكتروني 3
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 13 270 مقاالت 4
 11 233 أبحاث 5
 11 224 كتب 6
 9 181 حوارات ودردشات 7
 4 95 غیر ذلك 8

 .سب المئویة تم تقریبھا ألقرب عدد صحیحجمیع الن(*)  
  

   Discussion مناقشة النتائج
من كل ما سبق ذكره في مجال استعراض نتائج ھذه الدراسة 

االستكشافیة، فقد تبین لنا عدة نتائج ھامة تستحق النظر فیھا بتمعن 
  :من أھم تلك النتائج نورد ما یلي. والبحث فیھا بشمولیة وتعمق

شریحة الذكور بزیادة  اھتمت شریحة اإلناث أكثر من .1
معلوماتھا األكادیمیة أو ثقافتھا العامة المرتبطة في مجال 

ھذه %). 200(التصمیم الداخلي بنسبة تقترب من الضعف 
النتیجة تعني أنھ من المھم إعالمیا، واقتصادیا األخذ بآراء 

النساء عند تصمیم وتصنیع منتجات التصمیم الداخلي، السیما 
ھن نصف المجتمع وشریكات الرجال في المنزلیة منھا، ألن

اتخاذ العدید من القرارات ذات العالقة بالتصمیم الداخلي 
للمسكن، وربما العدید من الفراغات الداخلیة األخرى 

 .المستخدمة في المباني غیر السكنیة
تشكل شریحة الشباب من الجنسین أكثر من ضعف بقیة  .2

 1209( الشرائح العمریة لمن شارك في ھذه الدراسة
ھذا یعني، أن شریحة الشباب من الجنسین %). 57شخصا، 

وسائل وشبكات التواصل ھي أكبر شریحة مستعملة ل
ومن جھة أخرى، . االجتماعي، ومحركات البحث اإللكتروني

یمكن أن تساھم ھذه الشریحة بفاعلیة في استشراف الذوق 
العام المستقبلي لھذه الفئة العمریة من السكان التي سوف 

تدخل، إن لم تكن قد دخلت نسبة كبیرة منھا فعلیا في السوق 
 .االستھالكي لمنتجات وخدمات التصمیم الداخلي

شخصا،  1359(تشكل شریحتي حملة الشھادات الجامعیة  .3
أكبر %) 14شخصا،  300(وحملة شھادات الدبلوم %) 64

وسائل وشبكات التواصل االجتماعي، لشریحتان مستعملتان 
یتمیز أعضاء ھاتان . ث اإللكترونيومحركات البح

الشریحتان من الجنسین بانتمائھما، بشكل إجمالي، إلى 
شریحة الشباب الذین ھم في بدایات أو منتصف مرحلة 

الشباب، وتكوین األسرة، والتواجد ضمن قوة العمل الفعلیة، 
من ھنا تأتي . والمالكون لمداخیل شھریة فردیة أو أسریة

توفیر احتیاجات ورغبات أعضاء  الفرص االستثماریة في
ھذه الشریحة عند تصمیم وإنتاج خدمات ومنتجات التصمیم 
الداخلي التي یمكن توجیھھا بفاعلیة أكبر وتركیز أشد ألفراد 

 .وأسر ھاتان الشریحان الحیویتان
نظرا لكون ثلثي عدد أفراد العینة المشاركة في ھذه الدراسة  .4

العربیة عند  یستخدمون اللغة%) 66شخصا،  1395(
وسائل وشبكات التواصل االجتماعي، ومحركات لاستعمالھم 

البحث اإللكتروني، فیما ھو مرتبط بزیادة علومھم وثقافاتھم 
وخبراتھم المرتبطة بمجال التصمیم الداخلي، فإن ھذه النتیجة 

من خالل . تشكل مؤشرا ھاما یجب االلتفات إلیھ بشكل جاد
اسة والملحة لألخذ في االعتبار ھذه النتیجة تظھر الحاجة الم

استعمال اللغة العربیة كأحد اللغات العالمیة الھامة عند إنتاج 
وسائل وشبكات التواصل مختلف وتصمیم وتشغیل 

االجتماعي، ومحركات البحث اإللكتروني، السیما ذات 
فمثل ھذا التوجھ یفید . العالقة منھا بمجال التصمیم الداخلي

تي تعمل في مجال تصمیم وإنتاج المؤسسات والشركات ال
وتشغیل مختلف برامج وسائل وشبكات التواصل االجتماعي، 
ومحركات البحث اإللكتروني في زیادة انفتاحھم على أسواق 

وشرائح الناطقین باللغة العربیة من الجنسین، وھم بذاك 
یتخطون ویتغلبون على عوائق الزمان والمكان عند ترویج 

المنتجات ذات العالقة بمجال وبیع مختلف الخدمات و
 . التصمیم الداخلي

بمالحظة أن الغالبیة العظمي من المشاركین في ھذه الدراسة  .5
شخصا،  1870(من الجنسین ھم من المواطنین الكویتیین 

شخصا من إجمالي %) 91( 1922، ونظرا لسكن %)88
عدد أفراد عینة ھذه الدراسة في الكویت أیضا، فھذا یعني أن 

لمھتمین والمتابعین والمستھلكین لخدمات ومنتجات شریحة ا
التصمیم الداخلي ھي شریحة كبیرة في الكویت وجدیرة 

 .باالھتمام
شخصا،  1,298(نظرا لقیام أكثر من نصف عینة الدراسة  .6

وسائل وشبكات التواصل باستعمال أي من %) 57
االجتماعي، ومحركات البحث اإللكتروني یومیا أو على 

و أكثر أسبوعیا لزیادة ثقافتھم الشخصیة في مجال األقل مرة أ
فإن ھذا یدل على وجود طلب " الدیكور"التصمیم الداخلي 

. بمستوى مرتفع إلشباع ھذه الحاجة أو الرغبة عند الكثیرین
لھذا السبب یمكن للقائمین على تصمیم وتشغیل وإدارة تلك 

اتھم األدوات اإللكترونیة بذلك المزید من الجھد لتحسین خدم
من خالل تعرفھم على نوعیة حاجات ورغبات المستعملین 

لھذه األدوات المختلفة بھدف تقدیم خدمات ومنتجات أفضل، 
 .ولتحقیق أرباح أعلى

من أھم نتائج ھذه الدراسة معرفة أن أغلبیة أفراد عینة  .7
قد توجھوا الستخدام %) 66شخصا،  1,400(الدراسة 

فتھم في مجال التصمیم برنامج اإلنستغرام لرفع مستوى ثقا
الداخلي، یلي ذلك في االستعمال كان التوجھ الستخدام 

من %) 48(شخصا  1,019محركات البحث اإللكتروني عند 
في المقابل تدنى بشكل ملحوظ مستوى .  أفراد عینة الدراسة

اإلقبال واالستفادة من الخدمات والمنتجات ذات العالقة 
تخصصیة ذات العالقة بمجال بالثقافة العامة أو المعلومات ال

التصمیم الداخلي التي توفرھا مواقع المكتبات اإللكترونیة 
، ومواقع المكتبات اإللكترونیة %)4شخصا،  83(العامة 

، ومواقع جمعیات النفع العام %)3شخصا،  53(الجامعیة 
، ومواقع مراكز خدمة المجتمع والتعلیم %)2شخصا،  41(

النتیجة تكشف أوجھ  ھذه%). 1شخصا،  28(المستمر 
القصور عند مؤسسات النفع العام والمؤسسات األكادیمیة في 
تقدیم الخدمات والمنتجات الثقافیة الجاذبة ذات العالقة بمجال 
التصمیم الداخلي، بینما توجھت المؤسسات الربحیة بقوة لھذا 

وھذا یمكن أن یشیر من جھة أخرى إلى أھمیة تركیز . األمر
یین واألكادیمیین على نشر محتویاتھم المصممین الداخل

العلمیة وجدوى تدشین حمالتھم التسویقیة عن طریق برنامج 
اإلنستغرام حیث أن نسبة عالیة من الناس یستخدمون ھذه 

 .المنصة
تفوقت الھواتف الذكیة باختالف أنواعھا على بقیة أنواع   .8

الحواسیب واألجھزة اإللكترونیة التي تم اختیارھا في ھذه 
لدراسة لتوفیر الخدمات والمنتجات ذات العالقة بزیادة ثقافة ا

%) 82( 1,750فقد أفاد . الناس في مجال التصمیم الداخلي
شخصا من أفراد عینة الدراسة باستخدامھم الھواتف الذكیة 

في البحث عن الصور أو المقاالت أو البحوث أو الفیدیوھات 
حقق كل من  في المقابل. ذات العالقة بالتصمیم الداخلي

، %)29شخصا،  607(الكمبیوتر المحمول أو الالبتوب 
المستویین الثاني والثالث في %) 26شخصا،  552(واآلیباد 
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االستعمال، وانخفض مستوى استعمال جھاز الكمبیوتر 
. من االستعمال%) 9شخصا،  190(المكتبي إلى حد متدني 

المستعمل  ھذه النتیجة تبین أھمیة أن یكون الجھاز اإللكتروني
في البحث والتواصل االجتماعي خفیفا، ومتنقال، وسھال 

كذلك من . لالستعمال، وذو قدرات وقابلیات متقدمة ومتنوعة
المھم زیادة التطبیقات التي یمكن أن تحمل على ھذه األجھزة 
. الذكیة لتفوق استخدامھا على غیرھا من األجھزة اإللكترونیة

ل خدمات ومنتجات وعلیھ، یمكن لجھات إنتاج وتشغی
وتطبیقات التصمیم الداخلي أن توجھ جھودا أكبر لالستفادة 

من ھذه النتیجة، وتوظیفھا لتقدیم مستویات أفضل وأكثر 
تنوعا وجودة للخدمات والمنتجات ذات عالقة بالتصمیم 
الداخلي بحیث یمكن تشغیلھا بسھولة وفاعلیة من خالل 

 .الھواتف الذكیة بالدرجة األولى
لبحث عن الصور ذات العالقة بمجال التصمیم الداخلي طغى ا .9

على بقیة مواد البحث من أفالم فیدیو، ومقاالت، وأبحاث، 
. وكتب، وحوارات ودردشات، ومواقع للتسوق اإللكتروني

من أفراد %) 87شخصا،  1,842(فقد أفاد الغالبیة الساحقة 
عینة الدراسة عن بحثھم عن الصور ذات العالقة بالتصمیم 

وسائل وشبكات التواصل لداخلي عند استعمال أي من ا
یلي ذلك جاء . االجتماعي، ومحركات البحث اإللكتروني

، ومواقع %)29شخصا،  613(البحث عن أفالم الفیدیو 
ھذه النتیجة تفتح %). 22شخصا،  471(التسوق اإللكتروني 

الصور والفیدیوھات التعلیمیة الباب على مصراعیھ إلنتاج 
ة لمختلف خدمات ومنتجات التصمیم الداخلي لتزید والتسویقی

من الثقافة والمبیعات للخدمات والمنتجات المرتبطة بھذا 
 .المجال الحیوي الھام

 : Recommendations التوصيات
مما ال شك فیھ أن ھذه الدراسة االستكشافیة األولیة قد أزاحت جانبا 

أثر استخدام وسائل وشبكات التواصل من الغموض حول 
ت البحث اإللكتروني على انتشار ثقافة التصمیم االجتماعي ومحركا

في المقابل، ال . الداخلي أو ما ھو متعارف علیھ بتصمیم الدیكور
زالت ھناك الحاجة للمزید من التعمق في دراسة العالقة المباشرة 

وغیر المباشرة واآلثار األنیة والمستقبلیة بین المستخدم وتلك 
. تیھما بمجال التصمیم الداخلياألدوات اإللكترونیة الحدیثة وعالق

  :وعلیھ، من أھم توصیات ھذه الدراسة ما یلي
وسائل دراسة نوعیة ومستویات اآلثار المترتبة على استخدام  .1

وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث اإللكتروني 
  .على شریحة الشباب من الجنسین

ائل وسدراسة نوعیة ومستویات اآلثار المترتبة على استخدام  .2
وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث اإللكتروني 

 .على المستخدمین تبعا لمستویاتھم العلمیة
وسائل دراسة نوعیة ومستویات اآلثار المترتبة على استخدام  .3

وشبكات التواصل االجتماعي ومحركات البحث اإللكتروني 
على المستخدمین تبعا لمستویات دخلھم الشھري الفردي 

 .واألسري
والضعف، والفرص،  ،عمل دراسة مقارنة لبحث أوجھ القوة .4

وسائل وشبكات التواصل االجتماعي والمخاطر عند استخدام 
ومحركات البحث اإللكتروني على المستخدمین لھا تبعا 

 .لنوعیة اللغة المستعملة في البحث والتواصل
تصمیم برامج أكثر سھولة، وتنوعا، وتخصصا في تصمیم  .5

  .وبیع منتجات وخدمات التصمیم الداخليوإدارة وتسویق 
   Conclusion البحث خالصة

مما ال شك فیھ أن القرن الحادي والعشرین ھو قرن التطور 
واالنتشار التكنولوجي الغیر مسبوق بسبب تنوع الخدمات 

والمنتجات اإللكترونیة التي أصبحت متوفرة بأثمان في متناول أیدي 

كترونیة دخلت جمیع ھذه الخدمات والمنتجات اإلل. أغلبیة الناس
البیوت، والمؤسسات الحكومیة، والخاصة، واألھلیة دون استئذان 

من خالل مستعملیھا، وعلى وجھ الخصوص مستعملي الھواتف 
من ھذا المنطلق البد من إعادة التفكیر في أوجھ االستفادة . الذكیة

من ھذا التطور التكنولوجي غیر المسبوق وتوظیفھ بطرق ذكیة 
المعارف والعلوم والخبرات المختلفة بما یحقق النمو  وعملیة لنشر

  .والرفاه لإلنسانیة
وسائل استعمال وألن كانت ھذه الدراسة قد ركزت على دراسة أثر 

وشبكات التواصل االجتماعي، ومحركات البحث اإللكتروني على 
انتشار ثقافة التصمیم الداخلي، فإن مثل ھذه الدراسة یمكن أن توجھ 

مثل ھذه . اآلثار على بقیة مجاالت العلوم والثقافة لدراسة نفس
الدراسة االستكشافیة یمكن أن توفر أرضیة مناسبة وأولیة للتعمق 

في فھم أنواع ومدي العالقات والتأثیرات المتبادلة بین اإلنسان 
ومختلف األدوات والوسائل اإللكترونیة التي یستعملھا بشكل مطرد 

من ھذا الباب . أثر بالطرف اآلخرفي كل یوم، فكالھما یؤثر ویت
یقترح على المختصین في ھذه الصناعة اإللكترونیة الحدیثة دراسة 
ھذه العالقات الثنائیة بین المستخدم وأدوات، وبرامج الخدمة لحقیق 
أعلى مستویات الفائدة وتجنب أدني مستویات المخاطر الناتجة عن 

  . سوء الفھم أو االستعمال
یقترح على المختصین في مجال التصمیم  وآخرا ولیس أخیرا،

الداخلي من أكادیمیین، وفنیین، ومنتجین لھذه الصناعة المتقدمة 
التعمق في فھم آثار وسائل وشبكات التواصل االجتماعي، 

ومحركات البحث اإللكتروني، ومعرفة مواطن القوة، والضعف 
رائھم والفرص والمخاطر المرتبطة بانتشارھا واستعمالھا لإلفادة بآ

ومقترحاتھم من أجل تحسین سبل تصنیعھا وتوظیفھا بما یعود بالنفع 
 . على الفرد، واألسر، والمجتمع
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