
ماده دراسات وعلوم بيئية
لي للفرقة الرابعة قسم التصميم الداخ

واألثاث
دعاء أسماعيل عطية / د.م.أ

أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي واألثاث
بكلية الفنون التطبيقية 

جامعه بنها



.:التصميم الداخلي على ة الطبيعية بيئالأثر أستخدام أسس و قواعد



دعاء أسماعيل/ د.م.أ

:التناقض-التباين -التضاد-3

:  فى البيئه الطبيعيهالتضاد -أ

يه و يظهر فى التضاد فى البيئه الطبيعيه يكون فى كل الكائنات سواء كانت حيه او غير ح

والمقياساللون والملمس والشكل واالضاءه والبيئه 

:التضاد فى التصميم الداخلى واالثاث-ب

اد من التض. االخرى وتؤكدها ( تضاد)يعنى تواجد قوتان معا احداهما تبين و تناقض

وهو اتجاه الى التصارع , ابسط الطرق للوصول الى ابداع واضح فى التصميم

ؤكد ومن منطلق هذا التصارع و التضاد الذى ي, واالختالف بين متناقضين او اكثر 

تم على مستوى والتضاد الي. يتاكد لدى المتلقى  ابداع التصميم ,توازن العنصر ونقيضه 
 .عمل تصميمى فقط انما يحدث ايضا بين عمل تصميمى واخر فى نفس المكان 



:التضاد فى التصميم نواع أ•
 :فى الشكلالتضاد 

ائره دائره او نصف دستخدام أ, خطوط لولبيه مع خطوط مستقيمه ستخدام أمثل 

ضا يأو,مع سطوح منحنيه دائريه سيه أراو فقيه أسطوح , مع مثلث اومستطيل 

و بين , لشكل بين العناصر الموجبه ممثله فى الشكل والعناصرالسالبه فى خلفيه ل
االشكال الهندسيه واالشكال العضويه وغيرها

طويل و االخر صغيراو من خالل نظامين احدهما كبيراو:فى المقياسلتضاد ا

.قصير



  .وبيئه زراعيهصحراويهبيئهبين:البيئهالتضاد فى -
وبين الخالى من , بين الناعم والخشن:التضاد فى الملمس-

.  والالمع والمطفى,الزخرفه والمزخرف 

ى ف, فى الدرجه بين الغامق والفاتح يكون  :التضاد فى اللون-

مثل االلوان وفى اللون االصلي, الشده بين الزاهى والباهت

.المتقابله فى دائره اللون
ن االضاءه الطبيعيه والصناعيه بيبين :االضاءهالتضاد فى -

التضاد فى الملمس.الضوء والظالل



توضيح التضاد فى اللون بين الفاتح والغامق وفى الملمس بين الناعم والخشن



:استخدام التضاد فى التصميم الداخلى واالثاثمن الهدف 

, مس المل, المبدع يستخدم مبدا التضاد كاتجاه تصميمى سواء فى اللون المصمم 
:للوصول الغراض معينه يمكن تلخيصها فى االتىوغيرها, المقياس, الشكل 

.مىتقويه التصميم وابرازه وتدعيمه فتكون النتيجه النهائيه ابداع تصمي-
.ومتعهيجعل االدراك البصرى لدى المتلقى بالمجهود االبداعى اكثر حيويه واثاره-
  .اضفاء الصفه الديناميكيه واالهتزازيه للمكان عن طريق خلق حركه-
ر اليها التغلب على الملل الذى يطرا على المشاهد لتكرار معالجات معينه قد يضط-

المصمم



بين مردود وظيفى ناجح للتصميم ويعمل على ابراز االختالف الوظيفىيعطى -

.فراغين
داخل التصميم ابعاد سيكولوجيه وفسيولوجيه يعتمد عليها المصمم فى توظيفهايعطى -

.طاقه عاليهوذو التقنيهعالى ,منسجم  ,انيق, هادئ : مختلف حال مثل خلق 
فى يعبر عن بعض المدلوالت الرمزيه التى يؤكد بها المصمم  افكاره الضمنيه-

. تصميمه 

ميز ابراز هدف تصميمى بعينه او التركيز عليه واظهاره عن طريق السياده والت-

.لبعض عناصر التصميم



,مميزهاومعينهببيئهايحاءاعطاء,المكانالظهاربصرىخداعخلق-
.انللمكالمسرحىالجواضفاء,واالرشادالتنبيه,المفاجاهعنصراضفاء

اومقصودهمحددهلمعلوماتالعينبتوجيهسريعهبصورهالمشاهدنظرلفت-

.ساكنهالتصميمعناصرباقىجعلمعمتحركهبجعلها



:التميز-كيدأالت-4

:  فى البيئه الطبيعيهالتاكيد -أ

تميزه بحجمه او التميز فى البيئه الطبيعيه يظهر فى الطيوركالطاووس وكيد أالت

اد وزهره عب, وتميزه بشكله سد واأل, الطيور االخرى غلب أوالوانه وشكله عن 

.وغير ذلك, لوانها أالشمس لكبر حجمها وتميز 

التاكيد او التميز فى البيئه الطبيعيه تظهر فى الطاووس



:فى التصميم الداخلى واالثاثكيد أالت-ب

رتفاع ألاى زياده ف, بزياده فى التكبيرما إ: هو تميزعنصر هام ويكون هذا التميز بالزياده 

صرى اكثر مقاومه لالدراك الب, اكثر زخرفه , اكثر خداعا باللون , زياده فى المساحه, 

يهتم والتاكيد فى التصميم, ةالمقدموضوحا بوضوح العنصر المميز فى كثر أاو ,

.واعىبالتركيز ويتالفى التشويش اوالتركيز الغير 

بعضليعكيدأالتوظهارأالىالحاجهفىيكونواالثاثالداخلىالتصميمفىكيدأالت

كقطعهماعنصريظهراناراداذاماحجرهففى,الموجودهالعناصراوالمساحات

,اللونفىفمختلباسلوبيؤكدهامحيطفىيضعهاانعليهيتحتمفانهمثالاثريهاثاث

اهميهقلاالالعناصراالخرىكلوتختفىايجابىكعنصرتظهرلكىالمساحه,الملمس

.االظهارفى



هى العوامل التى تؤدى الى الحصول على نتيجه  :فى التصميمكيد أالتعوامل 

كميه   ,يدكأالتكيفيه , كيده أتالعنصر المطلوب : التصميم وهىبراز أناجحه فى 

.المطلوبهكيد أالت

العوامل التى تؤدى الى ابراز 
دالتاكينصرعباستخدام  التصميم 

كميه 
التاكيد 

المطلوبه .

كيفيه 
التاكيد

العنصر 
المطلوب 

تاكيده



:كيده أتالعنصر المطلوب -

ترتيب المختلفه من التصميم تبعا لجزاء هتمام باألاألينص على " كيدأالت" مبدا 

م اوال على وللوصول الى نجاح فى ترتيب العناصر البد ان يستقرالمصم, هميتهم أ

يه وهكذا المرتبه الثانخذ أتبعد ذلك المواصفه االخرى التى , مواصفه للمجموعه هم أ

قل األناصر للعناصر المهمه ثم العنتباه األاى نعطى . خيرهاألحتى نصل للتفاصيل 

.هميهأ



:How to emphasizeالتاكيد  كيفيه -

واهم هذه ,يوجد العديد من الوسائل التى بها يمكن خلق التاكيد لجذب االنتباه 
:الوسائل

.اماكنهاالتاكيد عن طريق تجميع او وضع العناصر فى -أ

.العناصرالتاكيد من خالل الفراغات الخاليه حول -ب
التاكيد المكتسب من خالل التضاد بين االشكال وااللوان واالضاءه-ج

.والملمس



:ااماكنهعن طريق تجميع او وضع العناصر فى كيد أالت-أ

ل التجميع فى هذا التصميم من خالتأكيد الكتساب أالشكل يبين

نا فالعين تنجذب اوال الى المركز االساسى لالهتمام وهو ه,

ى منتصف الحائط لمجموعات ملتحمه مع بعضها البعض ف

يضا أو, لوجود المساحه خاليه حولها هميه أوحده وذات 

.استخدام اللون االحمر فى تحديد ها على خلفيه بيضاء



:رالعناصمن خالل الفراغات الخاليه حول كيد أالت-ب
كيده  أتالفراغات الخاليه حول العنصر المراد ستخدام أ

ا هى احد اهم االعتبارات التى تظهر نوعيه واهميه هذ

:توضح العنصر فالتصميمات بالشكل

ر التى العنصر اهميته بانفصاله عن العناصكتساب أ

.حوله باعطائه فراغ خالى كافى حوله

عند وضع العناصر بجانب بعضها البعض ترى
.وليست كوحدات فرديه, كمجموعه 



والملمسالمكتسب من خالل التضاد بين االشكال وااللوان واالضاءهكيد أالت-ج
كميات ملمس خشن بو أقويه ضاءه أوألوان أالتاكيد على العنصر االساسى بواسطه -

عيفه او ضضاءه أو ألوان أخلفيه مضاده ذات ستخدام أمع كيده أتصغيره كعنصر يراد 
.اهميه قل أملمس ناعم كعناصر 

ضاد التاكيد فى هذا التصميم من خالل ت

الشكل الهندسى 

التاكيد  على منطقه السرير من خالل

.اءهوالملمس واالضتضاد قوى فى اللون



THANK YOU


