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 عناصر التصميم الداخلي على  التباينتأثير  
The Influence of Contrast’s Principle in the 

Elements of interior design 

 *أ.د/ ديانا يوسف 
dianakamel@live.com 

 : ملخص 

  ة متغير  يضفاء معانإو ا فى التنويع جد   اهام   ةتصميمي  ةيعتبر مبدأ التباين کقيم 
ن هذا المبدأ سالح ذو حدين فإن المصمم يستخدمه بميزان  ، ول يللتصميم الداخل

التصميم إا ليصل  دقيق جد   المصم   يلى هدفه  يعتمد على رؤية  الميزان  م  ، وهذا 
ا ولکن  وارتباطه بعلوم التصميم المؤثرة في کل مبادئ التصميم فال يکون عشوائي  

 ا يتوافق مع مبادئ التصميم والوظائف المرجوة. ي  م ا علا تنظيم  منظم  
التباين   لمبدأ  والوظيفية  الجمالية  الصول  إلى  الوصول  البحث  هدف  وکان 
في التصميم الداخلي، ومن خالل البحث تم استخراج نتائج مؤکدة لعدة أهداف  
التباين   مبدأ  استخدام  کيفية  إلى  للوقوف  التصميم  عناصر  من خالل  تصميمية 

 ة التي تبرز التصميم وتجعله يؤدي الغرض المرجو بأحسن الصور. ر بالصو 
منطلق   اإلأ ومن  هو  بمخلوقاته  الکون  والمصممين  ن  للفنانين  الدائم  لهام 

التباين کقيم   ة متغير   ضفاء معان  إالتنويع و   يا فجد    اهام    ةتصميمي   ةفيعتبر مبدأ 
الداخل يضيللتصميم  مما  حدين  ذو  سالح  المبدأ  هذا  ولکن  أن  ط،  المصمم  ر 

، وهذا الميزان يعتمد على  يلى هدفه التصميم إا ليصل  يستخدمه بميزان دقيق جد  
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رؤية المصمم وارتباطه بعلوم التصميم المؤثرة في کل مبادئ التصميم فال يکون  
 ا يتوافق مع الهدف من التصميم.ا علمي  ا تنظيم  ا ولکن منظم  عشوائي  

 .التباين، خطط، التصميم، عناصرالكلمات المفتاحية: 
Abstract : 

The principle of contrast as a design value is considered 

as one of the most important method in diversifying and 

adding variable meanings to the interior design. The designer 

uses the principle of contrast with a very accurate balance to 

reach his design goal, and this balance depends on the 

designer's vision and its connection to the design science 

affecting all elements of interior design. Designer should 

consider a scientifically structured organization that 

conforms to the principles of design and desired functions. 

The universe with its creatures is the permanent 

inspiration for artists and designers. The principle of contrast 

as a design value is very important in diversification and 

adding variable meanings to the interior design, which 

obliges the designer to use it with a very accurate balance to 

reach his design goal, and this balance depends on the 

designer’s vision according to functional needs.  

The aim of the research was to reach the aesthetic and 

functional origins of the principle of contrast in interior 

design, and through the research, confirmed results were 

extracted for several design objectives through design 

elements to find out how to use the principle of contrast in 

the image that highlights the design and makes it perform the 

desired purpose in the best way. 
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 : ةمقدم
خلقها هللا التي  الكون  مخلوقات  في  فيه  التفكر  متشابه   ابما  عناصر    ة من 

بإعجاز   اإل عظيم    لهي إومختلفه  اإلتعطي  العناصر  نسان  وتحليل  لفهم  لهام 
للتفكير الرئيسي  المصدر  هي  والتي  ف  العلمي  الطبيعية  التباين  السليم،  نجد 

بين الخير    يالمعان  يوف  ، شمسبين النهار والليل وبين القمر وال  اواضح    (التضاد )
ا  عدم وجود النهار دائم    ي ن رحمته بالعباد اتضحت ف إ والنار ف  ة وبين الجن  والشر   

 . الكون كله يمعنى من معان التباينا فبذلك يصبح أو الليل دائم  
لهنننام الننندائم للفننننانين والمصنننممين ن الكنننون بمخلوقاتنننه هنننو اإلأومنننن منطلنننق 

 ةمتغيننر  ضننفاء معنان  إا فننى التنوينع و جند   اهامن   ةصننميميت ةكقيمن التبنناينفيعتبنر مبندأ 
أن  المصنننمم ممنننا يضنننطرهنننذا المبننندأ سنننالح ذو حننندين  لكننننو  ،يللتصنننميم النننداخل

، وهذا الميزان يعتمند علنى يلى هدفه التصميمإا ليصل  يستخدمه بميزان دقيق جد  
يكنون رؤية المصمم وارتباطه بعلوم التصميم المؤثرة فني كنل مبنادئ التصنميم فنال 

 التصميم. الهدف منا يتوافق مع ا علمي  ا تنظيم  ا ولكن منظم  عشوائي  

 مشكلة البحث: 
 فنى (التضناد التباين )استخدام مبدأ عند لمتطلبات الوظيفية  امراعاة  عدم    -1

 .وغير ناجحة التصميم الداخلى يؤدى الى نتائج مشوشه عناصر
 يفنن (لتضنناد االتبنناين )صننول اسننتخدام ل يالوضننوح العلمننلقصننور فنني ا  -2

 .يالتصميم الداخلعناصر 
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 هدف البحث: 
مننع عناصننر  التبننايناسننتخدام مبنندأ تأكينند المتطلبننات الوظيفيننة التنني تسننتدعي 

 .التصميم الناجحإلى  المختلفة للوصول يالتصميم الداخل

 أهمية البحث: 
بالنسننننبة لعناصننننر  التبنننناينوظننننروف اسننننتخدام مبنننندأ  يضننننرورة توضننننيح معننننان

البعننند عنننن إلنننى  يخنننر ينننؤد ثير عنصنننر عنننن اآأغفنننال تنننإ  نل ةالتصنننميم مجتمعننن
 .ةلنتيجة عكسي يللتضاد مما يضعفه ويؤد  يالغرض التصميم

يمكن تعريف التباين في سياق التصميم المرئي على أنه   :التباين تعريف 
  اختالف بين عنصرين أو أكثر في التكوين. كلما زاد االختالف بين العناصر

 ،وحينها يقال إنها متناقضة مع بعضها البعض  ،زادت سهولة مقارنتها وفهمها 
حداهما  إن ظهرت إ خرى منهما ضد ال ن كل  اكمعنى مطلق هو قوت والتباين

 .امع   انيتواجد  خرى كالليل والنهار الاختفت ال
https://www.mymove.com 

 معنى التباين 
التباين بصفة عامة ُيقصد به االختالف والتناقض والتضاد، وحينما يقال  

صورة متباينة فإن ذلك يعني اختالف حجمها وطريقة رؤية محتواها من عين إلى  
 www.mosoah.comأخرى. 

 فى عناصر التصميم   التباين: وًل أ
ويمكن كل عنصر من عناصر التصميم  يف  بوضوح (التضاد التباين )يظهر  

 توضيح ذلك فيما يلي:

https://www.mymove.com/home-inspiration/decoration-design-ideas/importance-of-contrast/
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 ضاءة:اإل يف  التباين -1
( منن ةشنمع / وحدة القياس القدمI luminance ( تعتبر شدة الضوء الساقط
للوصنول إلنى خطنة  النداخليولكنن منا يهنم المصنمم   ةخصائص علم الضوء الهامن

 ويعنرف بشندة النصنو  هو الضوء المنعكس من على السنطح  التباين في اإلضاءة
Luminance (المبرت  / )وحدة القياس القدم. 
 ضاءة:اإل يف  التباينتعريف  

منا والخلفينة المباشنرة  هو مدى التبناين بنين شندة النصنو  علنى سنطح عنصنر
الخلفينة يزيند كلمنا زادت حندة ( والتضاد بنين العنصنر و 1شكل رقم  )لك العنصر  ذ ل

  .الظالل بينهما
 ل بالعاملين التاليين:تتأثر حدة الظل . 1.  1
ينبعننث منهننا الضننوء فتكننون الظننالل متدرجننة كلمننا اتسننعت  يالتنن ةالمسنناح •

  ذا كان مصدرإا تمام   ةالظالل محدد وتكون  يمساحة المصدر الضوئ
 .االضوء صغير   

فكلمنننا اقتربنننت المسنننافة  ،المضننناء المسنننافة بنننين مصننندر الضنننوء والعنصنننر •
  ية.الخلف بينهما كلما زادت حدة الظالل على
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 ضاءة وشدة النصوع التباين في اإل (1شكل رقم )

   :التباين حداثضاءة المستخدمة إلنوع اإل. 2 .1
شننعتها مننن صننفة لمننا ل Spot-lightingضنناءة المركننزة تسننتخدم مصنندر اإل

وتكنون  ةمحندد  ةذا اعترض مسارها جسم ظهرت خلفه ظالل قوينإالتباين الشديد ف
حين تظهر مناطق الظالل سوداء   يف  ةوء ساطعالمناطق المواجهة لمصدر الض

، 1967. )رينناض ج بننين المننناطق البيضنناء والمننناطق السننوداءدون تنندر   ةمحنندد و 
84.) 

 فى اللون:  . التباين2
التصنميم فإنهنا  يفن harmony colorsاستخدام خطة اللوان المتوافقنة  عند 

وتلنك الخطنة  ،symmetrical balanceهذا المحنيط  يتخلق االتزان المتماثل ف
 يناجح فن يووظيف يمن الخطط اللونية الشائعة االستخدام لما لها من مردود نفس

 boringحسنناس بالملننل تلننك الخطننة اإل يا تعطننولكننن أحياننن   ،كثيننر مننن الوظننائف
يلجننننأ ف للتغلننننى علننننى هننننذا الملننننلو  ،predictableا خطننننة متنبننننأ بهننننا مسننننبق   يفهنننن

 .ةخطة اللوان المتباين استخدامإلى  المصمم
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 . العلقات الثلث بالخطة المتباينة 1. 2
 -:ي وه  المتباينة اللون  خطة ييوجد ثالث عالقات ف حيث 

 Complementary colors لوان المتممةال  •
المتممةال  المتباينة   لوان  ر   أو  فال  ي( ه 2مق)شكل  المتقابلة  دائرة    يلوان 

الال واللون  البنفسجي  اللون  مثال  اللوان  اللونين  أو  والصفر  أو  حمر  خضر 
البرتقال ببعضهما  حيث    ؛زرق وال  ياللونين  متقابلين  لونين  كل  عالقة  تعرف 

القصى مع    ،maximum contrast  بالتباين  استخدامهما  تؤد ونتيجة  إلى    يا 
والطاقة    ةالصف لقوة  vibrant &energeticاالهتزازية  وشدة    وذلك  التضاد 

 (. (Poore 1994, 48,56التباين بينهما 

 
 
 
 
 
 

     
 

( مسناحة مربنع منن 3وتتضح الصفة االهتزازية عنند عمنل تجربنة )شنكل رقنم 
 ضننافة شننكل بيضنناوي أصننغر بداخلننه مننن اللننون الحمننرإ الخضننر ثننم اللننون مننثال  

( الصفة الهتزازية  3شكل )    ( اللوان المتممة 2شكل )
 القصوى 
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تم مالحظنننة اهتنننزاز الشنننكل تنننوهكنننذا لبننناقي اللنننوان المتقابلنننة بالننندائرة و  المنننتمم لنننه،
  .ا في كل لونين متقابلينالداخلي بصري  

 -Split Complementary Colors  ةالمنفصل  ةوان المتمملال  •
 يمجننناورين للنننون أساسننن نبنننين لنننونين ثنننانويين يقعنننا ةوتتكنننون تلنننك العالقننن

( مثنننال اللنننون 4)شنننكل رقنننم  يساسننناللنننون المنننتمم لهنننذا اللنننون ال نويقنننابال
صنفر وهمنا مجناوران المائنل لأل  خضنرصفر واللون الالمائل لألي  البرتقال
 المقابنل للنون   يوعالقتهما كمتممان للون البنفسنج  صفرال  يساسللون ال
 (.(Poore 1994, 50 الصفر.

 
 
 
 
 

 
  ( اللوان الثلثية5شكل رقم )                    اللوان المتممة المنفصلة (4شكل رقم )

  Triads colors  لوان الثلثيةال  •
ا أن تكننون شننرط   ةلونيننالنندائرة ال يلننوان فننأ ةثالثنن يوتتكننون تلننك العالقننة بننين أ

 -زرق ال ةلننننوان الرئيسننننأ ةمثننننال الثالثنننن، (5 المسننننافة بينننننهم متسنننناوية )شننننكل رقننننم
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 -يالبنفسننننننننننج -خضننننننننننرال لننننننننننوان الثانويننننننننننةأ ةأو الثالثنننننننننن صننننننننننفرال -حمننننننننننرال
 . (Aves 1999, 25)يالبرتقال

 الملمس: يف  التباين -3
 بحيننث  يالتصننميم الننداخل يتختلننف مالمننس المننواد والخامننات المسننتخدمة فنن 

ا لمتطلبننات كننل تصننميم، تظهننر تأثيراتهننا المتباينننة والمتوافقننة والمصننمم المنناهر  تبعنن 
يظهرهنننا بصنننورة ال تحننندث  يفنننن يف تلنننك المالمنننس بأسنننلو  علمنننيوظننن    يهنننو النننذ 
 .لهذا الكم من المالمس المختلفة اتشويش  
 . المعاني الثلثة للتباين في الملمس  1.  3
 .بين الخشن والناعم باينبالتمدى خشونة أو نعومة السطح ويعرف  •
و امتصنننال الضنننوء السننناقط منننن علنننى السنننطح فيعنننرف أمننندى انعكننناس  •

 .بالتضاد بين السطح المطفئ أو السطح الالمع )المثقول(
مدى كمية الزخارف أو الخطوط الموجنودة علنى السنطح فيعنرف بالتضناد  •

ذا كاننا هنذان إبين السطح المزخنرف والسنطح الخنالي منن الزخنارف حتنى 
، ويتضنننح هنننذا ن منننن نفنننس الخامنننة واللنننون ودرجنننة االمتصنننال سنننطحاال

ن ان متطابقننشننكال(؛ حيننث إنهمننا 6المعنننى عننند عمننل تجربننة )شننكل رقننم 
في الخصائص. أحدهما لنه سنطح  نهما يختلفايتقريب ا في الحجم ولكن كل

منننا هنننو الشنننكل النننذي ف. كثينننر الخطنننوط أملنننس واآخنننر لنننه سنننطح مننندبى 
؟ من التجربة اتضنح أن الشنكل الملنس حالةفي هذه الالعين  تنجذ  إليه  

ا ا وخطوطن  ا لدرجة تجعل الرائني يمينل إلنى الشنكل الكثنر تعقيند   بسيط ا جد 
(Friedman and Pile1982, 65). 
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حيث الحصى   ؛(7التباين في السطح الملس والخشن يتضح في )شكل رقم 
   الملس المثقول في تضاد مع سطح الرصيف السفلت الخشن.

https://www.dreamstime.com   
 
  

  
 

  ( تباين المطفئ والمثقول7شكل رقم )         ( تباين الزخارف6شكل رقم )           

 . التباين في الشكل  4
زه بنننداخل تميننن    يالتننن يلشنننكل منننا هننن edge contour ن الحننندود المحيطنننةإ

ط ( يتحندد الشنكل منن خنالل الخن8)شنكل رقنم  يوكما هنو واضنح فن  مساحة معينة
فننراي يتكننون مننن  أي يومجننال الرؤيننة المحيطننة بنننا فنن ،يفصننله عننن الخلفيننة يذ النن

لهنذا  ينحندد التكنوين البننائ ي، ولكنلن إ ...التكوين والحجم واللنون   يمواد تختلف ف
 .نيمننننواد بعضننننها الننننبعض مننننن خننننالل مجمننننوعتيننننتم تنظننننيم عالقننننة تلننننك ال الفننننراي

(Ching 1997, 52). 

 كل  مجموعتا التباين في الش. 1.  4
الشننننكل ذو الحنننندود  يوهنننن positive elementsيجابيننننة العناصننننر اإل •

 .المتميزةالمحيطة و 
الخلفيننة للشننكل السننابق  يوهنن negative elementsالعناصننر السننلبية  •

background. 
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إيجابية وأشكاال   مساحات  الفنانون  ينشئ  ما  تقوم    ،غالب ا  بدورها  والتي 
السلبي الفضاء  بنحت الشكال في  تمام ا مثل أحجية  ك شابمت  ،بذكاء  ة 

 الصور المقطوعة. يمكن أن تكون النتائج مذهلة. 
https://www.creativebloq.com 

 
 
 
 
  

 يجابية والسلبية في الشكل( العناصر اإل8شكل رقم )

يجابيننة ن يتحنندد بمنندى رؤيتنننا للعناصننر اإلمنظننر معنني   اسننتيعابنا لشننكل أوإن 
( 9التجربة )شنكل رقنم  يف  -ابتداء من جهة اليسار-  ((a  فمثال الحرف  ،والسلبية

ن ننننه حنننرف معننروف لننندينا ولكنننن ليمكننن اسنننتيعابه ورؤيتننه بوضنننوح لنننيس فقننط ل
والخلفينننة  ييجنننابصنننبح هنننو العنصنننر اإلأظهرتنننه عنننن خلفيتنننه فأ ةحننندوده المحيطننن

 ةالمسننناح يخنننذ الحنننرف يتزايننند فنننأولكنننن عنننندما  ،يالسنننلبنصنننر الع يهننن ةطنننالمحي
ن يظهنر عنن أحندهما يسنمح ل ا للخلفية حدث تداخل بينهما بمنا الصبح مساوي  أو 
ومنن تلنك  .ةوالعناصر السلبي ةيجابيفتعرف بحالة التعادل بين العناصر اإل  خراآ

 ر السنلبيةة والعناصنيجابينن الشنكل يتحندد منن وجنود العناصنر اإلأالتجربة يتضح  
 .(Ching 1997, 48, 110)ومدى قوة أحدهما عن اآخر  امع  

 

https://www.creativebloq.com/art/art-negative-space-8133765
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 يالشكل الهندس يف  باينالت. 2.  4
 ةولينننشنننكال الهندسنننية اللأل ةالشنننكل بالنسنننب يفننن harmonyيحننندث التوافنننق 

فالمكعننى  ة،وليننال ةالهندسنني ةعننندما يتبننع الشننكل والفننراي المحننيط بننه نفننس الفصننيل
 ةنفننس الفصننيلة الهندسنني نوالفننراي المحننيط بننه يتبعننا (10)شننكل رقننم  يفنن يالننداخل
بننالعكس و  ،فتعتبننر تلننك الحالننة عالقننة التوافننق بننين الشننكل والفننراي ،المكعننى  يوهنن

مننن فصننيلة  ي اهندسنن الفننراي ذو الشننكل المكعننى شننكال   ي عننندما يحتننو  التبنناين يحنندث 
 .(Ching 1997, 110) خر الشكال.آكما موضح ب ةسطوانأخرى كال ةهندسي

 
 
 
 
 
 
 

 ( 9شكل رقم )

 ( 10)شكل 
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 Contrast in Scale. التباين في المقياس 3. 4
ائر بمسناحات متسناوية ومنظمننة و ( شنبكة متشننابهة منن الند 11فني )شنكل رقنم 
ر المقيننناس ظهنننر التبننناين فننني بسنننياق ثابنننت إال عنننندما تغيننن   بتنظنننيم شنننبكي موحننند 

اصنننر عنالو كينننف أن السنننياق جنننزء ال يتجنننزأ منننن التبننناين.  ؛ حينننث ظهنننرالمقيننناس
 المرئية هي التي تعطي معنى لبعضها البعض.

 contrast in layout. التباين في التخطيط 4.  4
 ممننظ  الالتكنوين العلنوي يتضح بين  تباين في التخطيط( فال12  رقم  أما )شكل

 (Edwards 1989,16). كثر حريةالفلي خطيط السالتبسياق موحد وبين 
 
 
 
 
  
 

 كل لشا يف  باينأهمية الت. 5.  4
معينننة  ةهننداف تصننميميأ الشننكل للحصننول علننى  يفننبنناين يسننتخدم المصننمم الت

 :همهاأ من 
 Functionalبننننين فننننراغين أو مسنننناحتين  يبننننراز االخننننتالف الننننوظيفإ •

difference. 
 .Symbolic importanceلشكل ما  ةضفاء أهمية رمزيإ •

 ( التباين في التخطيط 12( التباين في المقياس               شكل )11ل )شك      
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 .(Ching 1997, 196). خرينالتأكيد على عنصر دون اآ •
 يالتصميم الداخل يف  نتبايا: الثانيً 

ا ن مننرتبط غالبنن  معنني   يبننراز هندف تصننميمإل بنناينالت ييسنتخدم المصننمم الننداخل
 تحليننل يوفيمننا يلننبالوظيفننة فنني هننذا الفننراي ورؤيتننه فنني تحقيننق التصننميم الننناجح، 

مننننع العناصننننر المختلفننننة للتصننننميم  بنننناينبعض التصننننميمات المسننننتخدم بهننننا التلنننن
 :يوتوضيح الغرض التصميم

 باإلضاءة في التصميم الداخلي:ن  . التباي1
م ااسنتخد  تنم حيث   ؛ضاءة واجهة محلبعنصر اإلباين  الت  (13)شكل رقم   •

ز مركن  علنوي وجنانبي   يضاءة المركزة من خالل مصندر ضنوئسلو  اإلأ
حققنننت وظيفنننة شننند االنتبننناه ظنننالل قوينننة  فظهنننرت بقعنننة اإلضننناءة حولهنننا

 .(Pietro 1994, 16)للمعروضات والحفاظ على المبنى الكالسيكي 
 
 
 
 
 

 ضاءة ( التباين في اإل 13شكل رقم ) 

 ،ن أوزاكنناإ يسننتقبال بفننندق هوليننداتصننميم صننالة اال ي( فنن14شننكل رقننم ) •
ضفاء إأراد المصمم  Holiday Inn Express, Osaka, Japanاليابان 

، بالكواكنننى والنجننننوم يوسننننقف محلننن ةمنننن أعمننند  يننننةغريقالسننناطير اإل ةبيئننن



www.manaraa.com

 ( 2021) يوليو  2عدد  1مجلد    (اإلنسانيةو ماعية جتل وم االعل)     مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية

   

 

 

    ديانا يوسفأ.د/                                           (عنارص التصميم الداخىل   عىل التباينتأثير )

 

 249 

بالظننل  بنناينواتجاهننات مختلفننة لتخلننق الت ومسننتخدم إضنناءة مركننزة بحجنناف
 .((Whitehead 2002, 182. أماكن متفرقة من المكان يف والنور
 
 
 
 
 
 

 (14 شكل رقم )        
اسنتخدم الضنوء المركنز المسنلط بفى اإلضاءة    باين( الت15)شكل رقم   •

 .بنراز مندخل فنندق منانهتن اليابنانإل  يعلى لوحات قيمة من الطراز الصنين
(Whitehead 2002, 177). 

  
 

 
 
 
 
 

 (15شكل رقم )
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( التباين في اإلضاءة باستخدام الضوء المرك ز إلبراز عنصر  16)شكل رقم   •
 هام وهو اللوحة والتي ظهرت منفردة والفتة لألنظار.

 

 
 
 
 
 
 

 ( التباين بعنصر اإلضاءة16شكل رقم )

 . التباين باللون في التصميم الداخلي 2
رقم   • يبي   17)شكل  الثالثيةلت  ا  ن(  اللوان  بخطة  باللون  تم   ؛باين  حيث 

من  رفعت  اهتزازية  بصورة  الحائط  بين  مما  والصفر  الزرق  اللونين  استخدام 
 Youngقوة ديناميكية حققت وظيفة الطعام بصورة ناجحة. )إلى  ضيق المكان
2005, 113) . 

 
 
 

 
 ( التباين في اللون 17شكل رقم )
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لوان المتممة المنفصلة  بخطة ال  باينلتا  ( استخدم المصمم18)شكل رقم   •
بمسكن    الحمرو   خضروال  صفرالبين   المعيشة  غرفة   الغرض وكان  فى 

 .التصميمى المطلو  خلق جو فترة الستينات 

www.vintageindustrialstyle.com 

 

 
 
 
 

 ( التباين في اللون 18الشكل رقم )

رقم   • )شكل  بج19أما  منعزلة  منطقة  المصمم  عالج  فقد  السلم  ان(  ى 
التباين في فاستخدم  وأمامها منطقة ممر حركة  لمنزل  اللونين الزرق  الداخلي 

حركة   وعمل  المنعزل  الضيق  المكان  هذا  إحياء  بغرض  الذهبي  والصفر 
 ( Young 2005, 113) اهتزازية لشد االنتباه.

 
 
 

  
 ( إحياء مكان منعزل بالتباين في اللون 19شكل رقم )     
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 لمس في التصميم الداخليلم. التباين با3
رقم   • المختلفة  20)شكل  الخامات  ملمس  في  الت باين  المصمم  استخدم   )

الخشى   دهان  يتم  ولم  الجوز  بقشرة خشى  الحائط  تجليد  تم  اليمين  جهة  ففي 
أما في جهة اليسار فقد تم وضع    ،بحالته الطبيعية  ا بطبقة المعة بل ترك خشن  
المع بورسلين  لق  ،بالطات  وسط    صىوللوصول  في  سجادة  وضعت  تباين 

والخشى  السجادة  بين  الملمس  في  التباين  مبدأ  لتأكيد  هندسية  بزخارف  الغرفة 
 والبورسلين. 

 
 
 
 
 

 ( التباين في الملمس20شكل رقم )

( يتضح التباين في الملمس من المعنى السابق ذكره وهو  21)شكل رقم   •
ا السطح  وبين  السجادة  في  ويظهر  المزخرف  السطح  في    plainارغة  لفبين 

 . باقي أثاث الغرفة مع أنهم بنفس الخامة المخملية
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 ( التباين في الملمس21شكل رقم )

رقم   • الكثيفة  22)شكل  بتجازيعها  الخشبية  التجاليد  بين  الت باين  ح  يوض    )
الخشبية   للتجاليد  المجاورة  والمرايا  البورسلين  لألرض  الملساء  السطح  وبين 

حدث ديناميكية في ممر الحركة الذي يصل بين وظائف المسكن  أ  وذلك التباين 
 . (Young 2005, 83, 147)المختلفة. 

 
 
 
 
 
 

 ( التباين في الملمس22شكل رقم )

 . التباين في الشكل 4
( التباين هنا يتضح بين العناصر السلبية وهنا يمكن اعتبارها  23)شكل رقم 

لألصفر المحايد، وبين العناصر ل الطاولة بالمقاعد؛ حيث اللون البيض المائ
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اإليجابية وهي الحائط بالخلفية ذي اللون الغامق بتأثيرات الدهان المموجة؛ حيث  
أعطت قوة للون بتأثير حركي وأكده اللوحات المعلقة بتلك الخلفية فهي متناسقة  

 www.creativebloq.com/art//s:http .بأسلو  مساحات ديناميكية
 
 
 
 

 
 ( التباين في الشكل23شكل رقم )

رقم   • التقسيمات  24)شكل  بقوة  السقف  بين  يتضح  الشكل  في  الت باين   )
وبين   إيجابي  كعنصر  يظهر  والذي  تقاطعاتها  في  والظاهر  والغائر  الهندسية 
السلبي بالعنصر  فيظهر  الخطوط  بسيط  وأثاث  مساحات  من  الفراي    . باقي 

(47Young 2005,  .) 
 

 
 
 

 ( التباين في الشكل 24شكل رقم )                     

( كنبة تتكون من مكعبات ومتوازيات مستطيالت متباينة  25شكل رقم  ( •
في   مفاجأة  لتصبح  منتظمة  غير  حر ة  بطريقة  رصت  وقد  واللوان  الحجوم 

 . (Roth 2007, 172)التصميم غير متوقعة وتوضح التباين في المقياس. 

https://www.creativebloq.com/art
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 ( التباين في المقياس25شكل رقم )

رقم   • باسم  26)شكل  المعروف  راحة  مقعد   )Antibodi Lounge 

Chair    الشكل فصيلة  في  معها  وتتباين  المثلثات  من  ة  متراص  خاليا  وهو 
التباين في   المثلثات ولتأكيد  ا على أحرف  الهندسي أقواس منحنية لتشك  ل ورود 

اللون اختيار  تم  والبنفسجي  ين التصميم  الخضر  البعض  لبعضهما    .المتممين 
(Roth 2007, 244) 

 
 

 
 
 
 

 ( التباين في خطوط الشكل26شكل رقم )
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 : ثالًثا: التحليل والخلصة 
بتحليننل التصننميمات السننابق عرضننها أمكننن حصننر المتطلبننات الوظيفيننة التنني 

فنني تنظننيم  بنناينيسنناعد الت  حيننث تسننتدعي اسننتخدام التبنناين فنني التصننميم الننداخلي؛ 
، وبذلك يعتبر ااهتمام ا بصري   يضيف hierarchyوإنشاء تسلسل هرمي   التصميم

وظنننائف ال يويمكنننن تلخيصنننه فننن ي عمينننق وقنننو  يفنننى التصنننميم النننداخل بننناينالت  ثنننر إ
 التالية: 

 .االهتزازية لمكانضفاء الصفة الديناميكية و إ •
 .توجيه المستخدم •
 .Symbolic importanceلشكل ما  ةضفاء أهمية رمزيإ •
 Functionalبننين فننراغين أو مسنناحتين يبننراز االخننتالف الننوظيفإ •

difference. 
  عنصر هام.إبراز  •

التصميم الغرض  وجود    هللتنبي  ي يعتبر  فاعند  أو    يختالف  المنسو  
وظيفي فراغين  اختالف  هام     ،بين  لمكان  المستعمل  إرشاد  غرض    وكذلك 

الغراض الوظيفية المتكررة    مكان عام من  يكالمصعد أو منطقة االستعالمات ف
هذان الغرضان فإن    يتصميم ناجح يوفإلى    فى التصميمات المختلفة، وللوصول

 . في هذا الغرض الوظيفي ي امثال ا يكون اختيار  باين استخدام الت
رقم   )جدول  التصميم  1وفي  عناصر  في  للتباين  المختلفة  الخطط  تلخيص   )

 الداخلي: 
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 عناصر التصميم الداخلي  ( خطط التباين في 1جدول رقم )

 خطة التباين  عنصر التصميم  مسلسل
 Spot Lightاإلضاءة المركزة خطة  اإلضاءة   .1

 اللون   .2
 لوان المتممة الخطة 
 ةالمنفصل ةلوان المتممالخطة 
 لوان الثالثية الخطة 

 الملمس  .3

 خطة الخشن والناعم 
 السطح الالمع )المثقول( و السطح المطفئ خطة 
المزخخطة   من  ر السطح  الخالي  والسطح  ف 
 الزخارف 

 الشكل  .4
 خطة اختالف الشكل الهندسي الولي 

 خطة االختالف في المقياس 
 خطة االختالف في التخطيط

 
 النتائج: 

لمبدأ   السليم  التطبيق  التصميم  باين  الت  إن  يتم من خالل هدف معين إلبراز 
 لذلك. ا فى أكمل صورة فيضع المصمم الخطة التصميمية تبع  

االيوالعمل أو  ة  مجتمعة  التصميم  عناصر  خالل  من  تتم  للتصميم  بتكارية 
الت مبدأ  استخدام  وقرار  عنصران    باينمنفردة  أو  فقط  كاللون  معين  بعنصر 
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لرؤية   يخضع  الول  بالمقام  هو  ذلك  من  أكثر  أو  واإلضاءة  كاللون  مجتمعان 
 على هدف جمالي ووظيفي.  يالمصمم فى كيفية خلق التصميم الناجح المبن 

 صيات البحث: و ت 
  ي لدراسة الغرض التصميم  عتبارظر بعين اال الن  وصي البحث بضرورة  ي  -1

الت  الماكن  أنسى  الت  يوتحديد  مبدأ  تطبيق  وال  باينيمكن  يترك   بها 
 فقط. يللمذاج الشخص

التمسك بالهداف لنتيجة البحث عند القيام    ييجى على المصمم الداخل  -2
 فى تصميمه. باينستخدام التاب

ا  -3 المصممين ليوصي  لعناصر  ب  بحث  المختلفة  العالقات  بين  التنويع 
 . باينالتصميم عند استخدام مبدأ الت

 *** 
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 العربية: المراجع 
"عبدالفتاح  ،رياض .1 الضوئى:  التصوير  فى  والفلم  الفنية   :القاهرة  "،اإلضاءة  المطبعة 

 (. 1967، )الحديث
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 ية: المواقع اإللكترون

1) https://www.creativebloq.com/art 

2) https://www.dreamstime.com  

3) www. mosoah.com 

4) https://www.mymove.com 

5) www.vintageindustrialstyle.com 
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