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  الملخص    

  أبداعياألنـسان كمثير   ودورالعمارة الداخلية بـصفة خاـصة   وتـصميميتعرض البحث الى تعريف ماهية التـصميم بـصفة عامة 
مفهوم المبداء   ووما هالمـشاكل كأحد روافد اإلبداع  ودورللتـصميم  والفلـسفي المنطقيكما يتطرق للمفهوم  الداخلي،للتـصميم 

تنظيم الحيزات الداخلية ثم انتقل البحث    وكيفيةثم اســتعرض البحث بعض التعريفات الموثقة للعملية التصــميمية  التصــميمي
  العمارة الداخلية. فيدور اإلبداع  واخيرا يالتصميمتنفيذ الفكر  فيثم دور التكنولوجيا  البنائيالبعد  فيالى كيفية التشكيل 

 الكلمات المفتاحية 
  . اإلبداع الوظيفية؛ الداخلية؛العمارة 

  المقدمة  . ١

شهدت العمارة الداخلية حركة غير مسبوقة من المتغيرات، حيث بدأت تأخذ شكال يمكن تتبعه ورصد ،  ١٩٨٠–  ١٩٧٠ما بين  
هذه الفترة، الزيادة الملحوظة لحركة البناء والتشييد،   فيظهرت    التيالحركة،    كلظهور تلمالمحه. ومن المؤثرات واألسباب  

دى بحث أو .الوظيفيوالحل  اإلبداعيها من حيث الشكل لعمارة الداخلية مما أدى الى تطورتصميمات افزاد االحتياج ل
لدراسة وفهم مختلف التخصصات التى أضيفت لها   األكاديمياالهتمام  إلى التصميميتجديد الفكر  في المصممين الدائم 

 "إذا سؤاال:وهنا نطرح  التخصصات.ظهر من خاللها العديد من المبدعين لجميع هذه  والتيوأصبحت جزء ال يتجزأ منها 
  الداخلية؟"حيز ما فهل هذا يعتبر تصميما للعمارة  فيما تم ترتيب بعضا من قطع االثاث 

  ما هية التصميم وتصميم العمارة الداخلية   . ٢

ن يكون التكوين جزء من التصميم أعلى  أو للمكان، شيءلل و مدلولأالتصميم هو عملية التكوين واالبتكار إلعطاء وظيفة 
نواع أيستخدم عادة لوصف جميع  الذيوالخبرات الشخصية. والعمارة الداخلية هو المصطلح  نسانيإلاالنه يتدخل فبه الفكر 

البناء  مع هياكلفهى تتعامل  ؛بعاد أثالثة الالحيزات الداخلية وتهتم بالدرجة األولى بإعادة تشكيل الحيزات الداخلية ذات 
 ،على سبيل المثال: المتاحف  ،المبانيواسعة من    الممارسة مجموعةهذه    وتشملوإعادة استخدامها ومع حل المشاكل البيئية.  

وتنسيق المواقع  ،والسكنية ،والفندقية ،والسياحية ،والتجارية ،والتعليمية ،والصحية ،داريةواألبنية اإل ،وصاالت العرض
وغيرها. ويقوم مصمم العمارة الداخلية بربط الحيزات الداخلية بكفاءة تحقق االحتياجات الوظيفية،  والتشكيالت الفراغية

فى معالجات هندسية  واالستدامةام خامات لها صفة المتانة باستخد أيضاوتكفل الراحة واألمان لقاطنيها وروادها. كما يقوم 
م تتعدد األنشطة.  وتو  نوعتحقق المتطلبات، وتكون بمثابة المواصفات الخاصة لكل نوع من أنواع الحيزات الداخلية حسب  

طلب هذه العملية وتت ؛قديمةأو من خالل إعادة تصميم حيزات  ،تشكيل حيزات جديدةبإما  ،عملية تصميم العمارة الداخلية
الحيز وبين   لمستخدمياالحتياجات الوظيفية    وبينالمعقدة فهما متعمقا لصفات وخصائص الحيزات والجمع بين هذه العوامل  

ى فتتمثل  والتي ،لتلبية متطلباته هاتاتشكيل حيز فيهو التحكم  ية،الداخل ةالعمار ول مراحل تصميمأو المتطلبات البيئية.
  .يفاء من نشاطهإلمن ا  كبر قدرأ تحقيق

   وهي:التصميم  الدراسة لتحديد خطواتتمر بها  التييبين المراحل  اونطرح هنا نموذج
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ومقياس من مقاييس الجمال  العضويداع إبذلك منبع من منابع ال فيوهو  ،زلالمنذ قديم ا الفنيبداع إلا وحيهو  نساناإل
استلهم الفنانون  ،نسان بنسبها وتفاصيلها ووظيفتها وتكاملهاإومن الطبيعة الفسيولوجية لجسم ال. مام المصممين المبدعينأ

واستخلص الفالسفة وعلماء الرياضة نسبا  ،دبأالو الرسم والتصوير والنحت والعمارة في الفني للوحى بال تنضمادة 
  الناجح.ساسا للتصميم أومقاييس خاصة كانت 

يسعى الى  والذي، رجونوميكسإلساس لعلم اأهو  الذي نسانيإلادراسة الجسد  ،الدراسة الوظيفية للعمارة الداخلية وتتطلب
بحواسه وقدراته ونشاطه وحركته واجزائه المختلفة وطبيعة هيكله   نسانيإلا تتناسب مع الجسم  التيتقديم الحلول التصميمية 

  .واعضائه

مشترك بين علوم كثيرة  حيث يتطلب دراسة علم  تطبيقيذو مجال  علمى مصطلح ) Ergonomicرجونومبكس (إلوا
الذى  Physiology عضاءأوعلم وظائف ال ،الذى يبحث فى شكل الجسم  وبنيته ومختلف اعضائه  Anatomy التشريح

الذى   Anthropometryوعلم االنثروبومترى     ،المختلفة   أعضاءهتحدث فى الجسم  ووظائفه ونشاط    التييدرس العمليات  
 ،يةبعاده ومتطلباته الوظيفألتحديد االبعاد الفيزيقية لفراغات العمل واالثاث المتحرك والثابت وفقا ل  اإلنسانييهتم بقياس الجسد  

المعرفية  النواحينسان خاصة اإلداء أالذى يتضمن كل المتغيرات فى سلوك و Psychologyوكذلك علم السيكولوجى 
طاقته وحدود امكانياته للحصول على  بحث لمعرفة جسم االنسان كعنصرالعمارة الداخلية تتناول  في والوجدانية . فالوظيفية 

  .لهاداء  أكفأ

  بداع حد روافد اإلأالمشكالت  . ٣

الوحدة والتناسق   فعناـصرها وأـسسها كلها الزمة إلعطاء ؛العمارة الداخلية أـساس التنظيم للتجارب البـصريةتعتبر تـصميمات  
  التيوقد ظهرت مؤخرا العديد من الدراـسات  للتـصميم، والربط بين الخطوط واألـشكال واأللوان إلنـشاء عمل متكامل جميل.

ـــية واالجتـماعـية لألفراد  ــعى إلى تحقيق الرـفاهـية النفســ على الحواس   اـلداخلـية ةـتأثير العـمار في، وتركزت على البـحث تســ
  به.، وتعزيز اإلحساس واالرتقاء اإلنسانياعر والعقل وكيفية التحكم فى توجيه أنماط معينة من السلوك لمشوا

  

  وتشمل:مرحلة جمع المعلومات  -١
   مكونات الموقعحصر  -أ 

 مستخدمي التعرف على نوعية  -ب 
                           الداخليالحيز  

  الحيزات مستخدميالعالقة بين   -ج 
    تصنيف المناطق الوظيفية -د 

  تعريف مسارات الحركة الداخلية -هـ 
    

 تحويل المشاكل الى متطلبات تصميمية  -٢
    التصميمي مرحلة اتخاذ القرار -٣
       التقييمحلة رم - ٤
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ــميم العمارة الداخلية يعنى بالتنمية الداخلية  ــرية؛ فهو التيتصــ ــة   يمكن أن تتوافق مع االحتياجات البشــ علم يختص بدراســ
عناصـر ثابتة أو متحركة،  سـواء كانت أسـقف أو حوائط أو أرضـيات أو ،الداخليتشـكل شـكل الحيز  التيمباشـرة للعناصـر 

ــنيف التركيب    كما يختص ــر ونوعياتها، وأثرها  التيللمادة  الفزيائيبتصـ ــيتتكون منها هذه العناصـ لمنظور كاللون  ا الحسـ
عام يؤكد شــخصــية المكان.   واإلضــاءة والملمس والشــكل، التى تؤثر على الحالة المزاجية لإلنســان، وتعمل على خلق جو

بداع  إل، لذلك تعد المشـكالت احدى روافد اتشـكيليإلى تحويل االحتياجات والمتطلبات إلى عمل   التصـميميويهدف النشـاط 
   التصميمي.للفكر  ومحرك وباعث ،حيانألفى كثير من ا

تتعدد   واإلنشـاء الذيسـاليب البناء أذ ال يخلو بأى حال من إجوهر أى تصـميم للعمارة الداخلية  الداخلي تشـكيل الحيز  عتبروي
التـشكيل فى  وطرقلى دراـسة نظم إفهى تحتاج   ،داخل نفس الحيز يةلعناـصر العمارة الداخلية ما المعالجات التـشكيلأ .ـساليبهأ

  لها.التركيبات المختلفة  وأساليبالخامات 

   التصميميمفهوم المبدأ  . ٤

ــفرة التى تحول  الذي يتردد  التصــميميمصــطلح المبدأ  الحيزات الداخلية   العالقات بيندائما فى مجال العمل، يعتبر هو الش
على   عتماداا التصــميمي  لتحقيق الفكرومنظم  علميعلى منهج  يتوافق مع احتياجات المســتخدمين ويعتمد  وظيفيلى تكوين إ

تعبر عن الفكر  التي   conceptكلمة   تعتبرســلوب منهجى. كما  أللوصــول الى حل المشــكلة التصــميمية ب بداعيإلا الفكر
  والمخرجات.بين المدخالت  يأوالتصميم  هى نقطة الوصل بين الفكر التصور وأالمفهوم  وأ التصميمي

ــميميالمبدأ  ــميميةأمن  التصـ ــاعد على إويحتاج ، هم مراحل العملية التصـ ــافلى مكونات المعرفة العلمية التى تسـ   االكتشـ
والعالقات بين عناصرها بهدف التنبؤ   التى تشرح الظواهر والقواعد فالعلم مجموعة من المعارف    سس التفكير.أ  والتحكم فى

لى أعلى المهارات اإلبداعية للخروج  إ اليدوييحلل القواعد الخاصــة لحرفة ما بدءا من العمل  العلميواالكتشــاف، فالمفهوم  
  .)١(الشكل  عن المألوف فى التفكير

  
  

  
 

تم دراسة الحيز ومحتوياته والعالقة بين األرضية والتشكيل الحائطي –  ١الشكل   
 وتشكيل السقف من خالل مبدأ تصميمي

  ) : نبيل راشد(من تصميم المؤلف 
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 التصميمية  الموثقة للعمليةبعض التعريفات .  ٥

  العملية:بعض التعريفات الموثقة لهذه  يلينستعرض فيما  ،ولمحاولة فهم كنة عملية التصميم بصفة عامة 

)؛ ومن هذا التعريف يتضح أن عملية التصميم عبارة عن Archer 1965"هو نشاط يهدف لحل مشكلة" (آرتشر  - 
 نشاط أو سلوك موجه نحو هدف محدد لحل مشكلة ما.

قضى معظم حياته المهنية فى مدارس الفن   ميكانيكيمهندس  (  Leonard  Bruce Archerليونارد بروس ارشر   
  )عاما فى الكلية الملكية للفنون  ٢٥والتصميم ،  بما فيها 

 
"هو الحل المثالى لمجموعة االحتياجات الحقيقية لمجموعة أو فئة محددة من الظروف أو المحددات"  - 

 ).  Matchett 1968(ماتشت
وفلسفة  وتطويرمهتم بمنهجيات وهو  اإلبداعيم مهندس ومدرس للتصمي(  Edward Matchetادوارد ماتشت   

  ).اإلبداعيعلى الفكر والعمل  للسيطرة control the thought of creative workالتصميم ومؤلف كتاب 
  

 )Christopher 1970(كريستوفر  "هو عملية البحث على التغيير فى البيئة المشيدة" - 
ن  المالئمة للكيا المناسبة أواكتشاف المكونات المادية  وهيفعملية التصميم هى عمليات مفاضلة واختيار وتقييم 

  .) كامبردج جامعة  فيودرس الهندسة  ١٩٢٧ولد عام - جون مصممالمادى للمبنى.  جون كريستوفر 
  

فقط إلى إرضاء المصمم ذاته ولكن  "التصميم هو عملية ابتكارية متعددة المجاالت على أعلى مستوى تهدف ليس - 
  )Gasson 1973إلرضاء احتياجات مجتمعة" (جاسون 

ويعتبر جاسون عملية التصميم هى عملية ابتكارية بما تحمله من تجديد مستمر، كما أوضح أنها ال ترتبط بمجال 
ستلزم ثقافة وخلفية معرفية واحد وحتى إذا تعددت المجاالت وإن بدا أنها فى مجال محدد، وفى ذلك داللة على أنها ت

  .) Theory of design(بيتر جاسون مؤلف كتاب نظرية التصميم  واسعة وأنها ليس مجرد عملية حل مشكالت.
  

للتصميم اآللى  الرئيسيأستاذ علوم التصميم والمدير المشارك للمركز ()، Gero 1997ويقول جون جيرو ( - 
  . )فى جامعة سيدنى والإلدراك بكلية الهندسة المعمارية والتخطيط 

واستكشافى وهو عمل من  تعليمينشاط  وهوعلى اتخاذ القرارت  ويعتمد نشاط له اتجاه محدد  هو التصميمأن "
  على إدراك المصمم لهذا المحتوى"  خالل محتوى ويعتمد 

  
  

  الحيزات الداخلية   فلسفة تنظيم . ٦

يعيش االنسان داخل مجموعة من  الحيزات الداخلية المتبايتة فى حجمها وشكلها  والمختلفة التأثير على المشاهد ولكل هذه 
 ،)البصريةالحيزات شخصيتها الخاصة بها ، فاالنسان اثناء انتقاله من حيز الى اخر يتعرض تأثيرات مختلفة ( لتتابع المشاهد  

مارة الداخلية ويتعامل معه اثناء اتخاذه للقرارات التصميمية إلعادة تشكيل الحيزات الداخلية وهذا ما يجب ان يدركه مصمم الع 
بالطريقة التى تتناسب مع الوظاثف المختلفة لهذه الحيزات والتى تتدرج الى تشكيالت مجسمة او مسطحة لتدخل مرحلة  

  االدراك الحسى لمستخدم الحيز سواء بالتوافق او التكامل
  
على  فتحتويعلى مجموعة من الحيزات الداخلية تتنوع فى تقسيماتها من حيث االستعمال  يحتويمثاال لمبنى فندقى ولنأخذ  

  ).٥؛ ٤؛ ٣؛ ٢(أشكال  او بالتجانس او بالتباين ومنطقة البار والكافيتريااالستقبال  بهو الفندق وكونتر
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 ) ٢شكل (

 بهو الفندق  ‐١

 االستعالماتاون  ‐٢

 المق المغر  ‐٣

ار ‐٤  منطقة ال

على محور  والكوفى شوب المغربية بحيث يقعوا  تم استحداث شكل وموقع الحيزات الوظيفية لكل من كاونتر االستقبالا
واحد وتم عمل تشكيل مجسم للخط الخارجي لهم باستخدام الخط المنكسر مما ينتج عنه تجربه بصريه متنوعة لمستخدمي 

دق اثناء حركتهم حسب األسهم الموضوع بهو الفن  

)نبيل راشد –تصميم المؤلف  (من  



 
 
 
 

 
 JAARS        jaars-fa.helwan.edu.egوالمؤلفين) منح حقوق التأليف والنشر للمؤلف ( يتم  |    © 2020 النشرحقوق 

233 

 ٢٠٢٠يونيو  .١األول.  العدد  المجلد - JAARS -نبيل راشد 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  في الواجهة الخارجية للمقهى المغربي رأسيقطاع  -  ٤شكل 
 ) نبيل راشد –(من تصميم المؤلف 

  
  

  المغربيداخل المقهى  رأسيقطاع  -  ٥شكل 
 ) نبيل راشد –(من تصميم المؤلف 

 الحيزات الداخلية فيللحوائط الرأسية بالخامات المختلفة  لمعالجات التشكيليةا - ٣شكل 
)نبيل راشد –من تصميم المؤلف (  
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              المفهوم المنطقى والفلسفى للتصميم                                                                                              .٧

تتناسب مع الوظائف   التيالداخلية  لتكوين الحيزات    المعماري عتبر تصميم العمارة الداخلية هو محاولة لتوظيف نظام االنشاء  ي
ينقل المصمم   الذيتبنى عليها فكرة التصميم    التيالثوابت    هيان الهياكل االنشائية    باعتبارالمختلفة لعناصر العمارة الداخلية  

تتدرج من  التياالنشاء المختلفة لمكونات عناصر العمارة الداخلية  مع نظماقعية بحيث تتناسب من مرحلة الخيال الى الو
   فراغية.تشكيالت مسطحة او مجسمة او 

فقية وعناصر األثاث الثابت  ألذلك المحددات الراسية وا فيمستخدما  الداخليويتجه المصمم الى عدة طرق لتشكيل الحيز 
والمتحرك مع استخدام المعالجات التشكيلية واالساليب االنشائية لها وذلك من خالل العالقة التشكيلية للخط واللون والخامة 

  . التصميميمكونات المنتج  وهيواعمدة وحوائط وارضيات  أسقفالعناصر المعمارية من  والضوء ومعالجةوالملمس 
 وأيضا)؛ ٦(شكل  بصريكعنصر جذب  وتوظيفه(عامود)  ةالعناصر اإلنشائيا للمعالجات التشكيلية ألحد ؛ نموذجيليوفيما 
 ).٧(شكل  والراسيةاألفقية  والمحدداتالثابت  ثعناصر األثاباستخدام  الداخليلتشكيل الحيز  انموذج

 

 
  كروكى منظور داخل منطقة المقهى المغربى   - ٦شكل 

  )  نبيل راشد –(من تصميم المؤلف 

  
  البار منظور داخل منطقة -  ٧ شكل

 )  نبيل راشد –(من تصميم المؤلف 
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ن وحدة التصميم بين الهيكل إنشائية تغلف الحيزات الداخلية وإغلفة معمارية  أاال    ماهين الهياكل المعمارية الخارجية للمنشأ  إ
ن التوافق بين الداخل أحيث    يةالمعنو  يةفراغاتها وحيزاتها الداخلية لتمثل قمة الثبات للمبنى من الناح  اإلنشائية وبينغلفة  ألوا

   للتصميم.ساسية أليحدد السمات ا الذيللمبنى  التصميميوالخارج يعبر بوضوح عن الفكر 

 ويعطى ،والجماليةن الفكر المبتكر القائم على الدراسة الوافية لكافة عناصر التصميم يسهم فى تلبية االحتياجات الوظيفية إ
   .)٨والمرونة (شكل قدرا من التفرد  الداخليللفراغ 
  

  
  

  استوحيت من النخيل  والتياألعمدة  في الممثلة اإلنشائيةالمعالجات التشكيلية للعناصر  -  ٨شكل 
 الرئيسيللمطعم  الداخليالنوبية للحيز  المبانيالحوائط والتي استوحيت من واجهات  فيالممثلة  الرأسيةوالمحددات 

 )  نبيل راشد –(من تصميم المؤلف 

  
   البنائيالبعد  فيالتشكيل  . ٨

على أنشطة   تشتمل  والتيالعمارة الداخلية علم تصميم وحلول بغرض تحقيق االحتياجات المختلفة من قضايا األمان والراحة،  
تحققت بفضل   التيقواعد حرفية ناتجة عن اكتشاف األنظمة والقياسات  وبهاالخاصة وعالقات متنوعة، لكل منها صفاتها 

أال أن قراراتها في النهاية يجب أن تحقق  ئط والخامات واألساليب لحل مشكالتهاالعلم؛ وتتعامل مع أنواع متعددة من الوسا
الراحة اإلنسانية.  التصميم نحوتستهدف توجيه  الداخلياحتياجات اإلنسان الفسيولوجية والفنية فالوظائف المختلفة فى الحيز 

والبيئة المحيطة وأثر كل منهما على االخر، وكيفية  تواجه العملية التصميمية هى العالقة بين السلوك البشرى  التيوالمشكلة 
  توفير معايير ثابتة تتيح للمصمم العمل فى جو من الفهم.

يتحكم فيه   الذيإن وضع الحلول للمشاكل التصميمية هو االتفاق بين المتطلبات والبيئة والشكل ويعتبر الشكل هو المتغير 
يوحى بما يصدر عن  الشكل دون وظيفة نفعية فإنه ال بقيأال أنه طالما المصمم ويجب عليه التعرف على متغيرات األشكال 

    السليم.إذا كان فى موقعه  صفاته الشكلية إال

، يدعم بال شك عملية إنجاز عمل متكامل مبنى على  الحضريوالعمارة والمحيط  الداخليإن فهم العالقة الثالثية بين الحيز 
  بين الداخل والخارج اإليجابي التفاعلأهمية الربط والتوافق واالنسجام  ىويؤكد عل،  تصميميمبدأ 
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  التصميميالتكنولوجيا والفكر  . ٩

انعكس ذلك على العمارة  كلما التكنولوجيتؤثر التكنولوجيا بشكل كبير وملحوظ على العمارة الداخلية وكلما زاد التطور 
 التشكيلياالبداع  ىمباشر علوله تأثير  Spaceوالفراغ Functionوالوظيفة  Formالداخلية ويظهر ذلك من خالل الشكل 

فنجد ان االبحاث مستمرة ومتصلة  التصميميتطور الفكر  فيكما يؤدى الى ظهور اتجاهات فكرية جديدة لها االثر االكبر 
كل    فيوتسعى الى ما هو جديد حيث توفر له مرونة فائقة فى تخيل ابعاد وعالقات مبتكرة  وال يمكن اغفال دور التكنولوجيا  

  جاد الجديد منهايالمواد وا خصائصسين جديد من الخامات المستعملة وتح وما ه

للحيزات   الداخلي للتصــميمواالتجاه العام  التصــميميومحتوياته وكيفية الوصــول للشــكل والفكر  الداخليإن دراســة الحيز 
متكامل و توظيف عناصـره المتنوعة  تشـكيلييجب ان تتم من خالل تطبيقات تكنولوجية  تمكن للمصـمم ان يؤدى عمل فنى  

ــغله ومة مبتكرة هدفهاداخل منظ ــان والحيز الذى يشـ ــمم برؤية   رالبتكار معاييوذلك  –االهتمام  باإلنسـ جديدة يبدعها المصـ
ابداعية داخل منظومة  متكاملة غير غافال عن روافد ومتطلبات العصـر ثم تمتد الى مفردات التشـكيل مسـتخدما التكنولوجيا  

ــيف ا  في الحديثة ــمونها حيزا جديدا ذو طابع  متفرد يتميز مراحل التطبيقات  المختلفة لتضـ ــميمية فى مضـ لى العملية التصـ
  بتكامله تشكليا لينعكس على ثقافة الفرد والمجتمع . 

البشرية الحديثة على الموارد  واالختراعات واالبتكاراتوقد قام بعض الباحثين بتعريف هذا المفهوم على انه تطبيق للعلوم 
عن الوسيلة المالئمة لتحقيق الحد االقصى   يبحث ما    دائماالتقني  ينتفع منه االنسان فالتطور  حد    ألقصىوالصناعية    والطبيعية

  التصميم  فيوهذا االنعكاس يظهر بوضوح  بصورة ما الداخليوانعكس تأثيرها كذلك على التصميم  للنتائج المرجوة
 العمارةعمال أعمليات تصنيع الخامات والمرتبطة بتنفيذ  فيوظهرت بعض القيم الجمالية الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا  

  .economy واالقتصاد  simplicityوالبساطة     precisionالدقة    الداخلية مثل
 

  العمارة الداخلية  فيبداع   اإل  . ١٠

تنصهر فيها جميع الجوانب الثقافية   التيالبوتقة  المخلوقات، وهو باقيتميز بها اإلنسان عن  التيالخاصية اإلبداع هو 
تعد أحد الظواهر المادية األكثر ارتباطا باإلنسان. فالعمارة الداخلية هى نتاج   التيواإلبداعية، وفى طليعتها العمارة الداخلية 

والخلق  االبتكار في حتى أصبح مجالها يلعب دورا هاما  وتطورهادم األمم ، كما أنها مقياس هام لتقالتكنولوجيالفكر والتقدم 
  واإلبداع معا.

ليس  فاإلبداعالفكر والمرونة التصميمية واالصالة االبداعية  تدفق وفى التصميم في لألبداعوتلخصت المفاهيم االساسية 
حوار متوازن بين الفرد والمحتوى   الواقعية فهولحقائق الخلق وااليجاد من العدم ولكنة البحث واالختيار والتعديل والتجميع ل

  وبين الرغبات الموضوعية والمتطلبات المفروضة من الخارج    

مجال العلوم او الفنون ا  سواء فىتنفيذه  متنوع وجيد يمكنالقدرة على التفكير للتوصل الى انتاج  االبداع بأنهويمكن تعريف 
  مجاالت ا لحياة   واى من

استمدت عناصرها من خامات ومواد أولية، حاول   التيفى مذاهب ومدارس الفنون على مدى التاريخ    التشكيليبداع  تمثل اإل
و السياقات التصميمية والمعالجات التشكيلية  الفنيالمبدع صياغتها من خالل الرؤية اإلبداعية لتحمل خصائص العمل 

فأن تلك النظم التقنية بكافة   وبالتاليالوظيفة  والشكل وعمليات التنفيذ  فيللفراغات الداخلية بمنظوماتها المختلفة المتمثلة  
ابداعية أفكار ار من خالل ابتك التصميميضمن عملية االبداع  اعنصرا محوريابعاد العملية التصميمية  والتنفيذية تشكل 

  بالفكر  االرتقاءومن ثم    للتصميمكما تحقق القيم الجمالية      الداخليتحقق المتطلبات الوظيفية واالجتماعية للحيز    والتيمتميزة  
     التصميمي

  
خامات التنفيذ وتقنيات التصنيع على تحرير   فيبواسطة الحاسب والتطور  تقنيات التصميموفى الوقت الحاضر ساعدت 

    واالشكال الصندوقية المكعبة. القائمة والزاويةنفيذ من قيوده التقليدية فال حاجة للخط المستقيم الت

يتناول تحديد المتطلبات واالحجام الحقيقية للمواقع من فتحات واثاث      الوظيفياألبداع هو الربط بين الوظيفة والجمال فالجانب  
 تشكيل وتشطيبات وغيره  للفراغ منالجمالية  النواحييتناول  الجماليوالجانب 

والقاء الضوء على مفهوم العمارة   التصميميمن خالل هذا البحث تم تتبع دراسة التصميم الد اخلى بمراحله المختلفة والفكر   
 بداعياإلتعتبر مدخال رئيسيا إلثارة الفكر    التيبعض المفردات الرئيسية    للتصميم طرحالظواهر المادية    أحد   هي  التيالداخلية  
  .وعلمحتى اصبحت العمارة الداخلية فن    الداخلي  للتصميم  الفكرياالبداع    فيكان لها ابلغ األثر    ومفرداتمقومات    واكتشاف
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واستكشافه وتذوقه فهو   يتم تجريبهتحوال الى نظام لم يعد مجرد عمل ينظر الية بل    أكثر  أصبح  الداخليصميم  تومن هنا فأن ال
كيانا ينم عن  الداخليمن المدركات الحسية والمعلومات دائمة التحول والتغير جاعال من الحيز يتكون ويتشكل من مجموعة 
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SUMMARY   

The research is exposed to the definition of design in general and the design of interior architecture, 
together with the role of man as a creative creator of interior design. It also addresses the logical and 
philosophical concept of design, problems as tributary of creativity and what is the design concept. 
Then, the research reviewed some of the documented definitions of the design process and how to 
organize interior spaces and then moved on the formation in the structural dimension and the role of 
technology in the implementation of design ideas and finally the role of creativity in interior 
architecture. 
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