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دعاء أسماعيل/ د.م.أ

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



:scaleوالمقياسpropotionوالتناسب ratioالنسبه -5

:النسبه والتناسب والمقياس فى التصميم

ياء او اكثر والتناسب هو العالقه بين ثالثه اش, النسبه هى عالقه بين محددين 

رنته والمقياس يتعامل مع الفراغ بما يحوى من عناصر تصميميه عند مقا

ب ان النسبه والتناس. بفراغات اخرى مستخدما مبدا النسبه والتناسب

هم يمثلوا والمقياس من اهم الخصائص الفراغيه التى تحكم االدراك الفراغى ف

النسبه " "لوكوربوازيه"ويقول ,"law of relation shipsقانون العالقات"

كل وان التناسب بين عناصرالتصميم من ش"ذلك الالشئ الذى هو كل شئ 
بالجمال فالشئ ولون وملمس يكون له دور اساسى فى حكمنا علي التصميم

 .الجميل يكون ماديا فى مقاساته ومتميزا فى تفاصيله ونسبه



 Simplicityالبساطه-6
:فى التصميم الداخلى واالثاثالبساطه 

يم مع البعد يعنى التركيز المباشر على سمه االداء الوظيفى الرئيسى للتصم

جمالى المطلوب عن التعقيدات والتفصيالت المبالغ فيها مع االحتفاظ بالشكل ال

النوم فمثال حجره نوم البد ان تقوم بوظيفتها الصحيحه من حيث انها مكان

ركز وتخزين المالبس باالضافه الى انها ذات قيمه جماليه وفى هذه الحاله ي
ثاو حدي. وغيرهاالمصمم على الملمس واللون وااليقاع والتوافق واالتزان 

يوجد اتجاه هدفه هو التبسيط للتقليل من ضغوط الحياه وهو ما يعرف

تفاصيل باالختزاليه حيث استخدم المنهج االختزالى فلسفته من خالل قله ال

االقل "عار حيث التعبير عن الشكل النقى المجرد من التفاصيل الزائده تحت ش
 ." less is moreهو االكثر



مع استخدام البساطه فى تصميم غرفه النوم

.المطلوبتحقيق الجانب الجمالى والوظيفى



:Unityالوحده -7

:الوحده  فى البيئه الطبيعيه-أ

عها نجدها مثال فى توافق شكل الشمس والكواكب والقمر واالرض فجمي

ن كما نجدها فى تباين شكل وسمات االنسان والحيوان م, كرويه الشكل
وتشعب فروع , التكرارو نجدها ايضا فى التعدد و, وراس, واطراف,جسم 

الشجره واوراقها وثمارها إال انها تتجمع كلها فى جذع واحد هو االساس 
.فى تشكيلها وغير ذلك



:الوحده فى التصميم الداخلى واالثاث-ب

النهايه عمال تعنى توحد كل عناصرالتصميم وصقلها وتنسيقها بحيث تشكل فى

يان واحد فنيا مبدعا ومتفردا له مالمح متميزه ينتمى الى بعضه البعض مكونا ك

ى نتيجه حتى تنعكس على المتلقى بالراحه واالستقرار البصرى والذهن, قوى 

ق مطلبين سهوله ادراكه واستيعابه لهذه المفردات دون تشتيت او خلط على تحقي
من شكل ولون وملمس وخطوط عنصر من عناصر التصميمتألف كل :اساسين

.وغيرها مع بعض لخلق احساس باالتصال المستمر



ط عالقه كل جزء منها بالكل اى االسلوب الذى يرب-

ى والتعن. بين كل جزء من االجزاء بالشكل العام 

كون بل يمكن ان ي, الوحده التشابه بين كل االجزاء 
بينهما ولكن هناك الكثير من االختالف والتباين

ى بتجميع هذه االجزاء تصبح كال متماسكا النه ف

بط احيانا كثيره يعمل االختالف والتباين على ر
.  العناصر بعضها ببعض 

(.شكل ولون وملمس وخطوط)فى التصميم الوحده 



pluralism:التعدديه-8
:التعدديه فى البيئه الطبيعيه -أ

الكائنففاي تتصففا ااسففام اميففع المخلوطففاي الطبيعيففه فالتعد  ففه فاغلففب

مكه او فمفر  اسفم السف, الحيه  تستخدم االعضاء ففى اثرفر مفظ وظيففه 

 وافه الطائر  حتوى ذ ل  حرثفه ليسفاعده علفى السفباحه او الطيفران و

د ظ ثفلل  اليف, االتجاه المطلوب و  خترق الماء او الهواء فاطل مقاومفه 

حمفل ,تاففه الك,فى اسم االنسان  ستعملها فى وظائا ثريره مرل االثل 

.  وغيره, االشياء



:التصميم الداخلى واالثاثالتعدديه فى -ب

جفاه ظهر هفلا االتجفاه التعفد ى ففى التصفميم الخفالاى والفداخلى واال فا  ثات

ت الستخدام الفراغ ومفا فداخلفه ففى اسفتخداماي متعفد ه االغفراف امفا ففى وطف

.ا وانسانيا واحد ا وفى اوطاي مختلفه وله ما  برله انتفاعيا واماليا واطتصا  

oاستخدام الفراغ متعد  االغراف فى اوطاي مختلفه:

ء النهففال مرفل اسففتخدام الحيففر الفففراغ ثحجففره نفوم فالليففل وحجففره للمعي ففه ا نففا

حقيففق وهففلا  تطلففب التعد  ففه فففى اال ففا  فاسففتخدامه فففى اثرففر مففظ وظيفففه لت

. سر ر لي ثاستخدام ثنبه نهالا وتتحول الى,االطتصا  فى التصميم والمساحه



oداستخدام الفراغ متعد  االغراف فى وطت واح:

رففر عنففدما  كففون حجففم الفففراغ ثبيففر و مففال  فيففه اث

فيجففب تحد ففد ن ففاط ثففل فففراغ فحيفف , مففظ ن ففاط 

خدام  كون مستقل عظ االن فطه االخفرى وذلف  فاسفت

.ال كل و الملمس والخامه واللون وغير ذل 

مففا اطففد  سففتلرم هففلا االتجففاه المبسففع فعفف  الخففد  

ع تتحد حجفره المعي فه وحجفره الطعفام مف( شكل)فى

ه فعضففهم الففبع  وذلفف  عففظ طر ففق اتحففا  االل ففي

د وهكففلا طفف,مرففل ان تكففون خ ففبيه ولهففا نفففس اللففون

فتراثيفب تستخدم الما ه فى التعد  ه فهى طد تسفتخدم

.  متبا نه فى االن اء والرخالف والت طيباي
تعد  ه الفراغ  ظهر فى انقسام الغرفه الى مطبخ وحجره 

.المعي ه



ارء حجره الطعام الى ارئيظتنقسم هنا فمر  

 حل محل المطبخ وارء  مرل منطقه الطعام 

ميظ مع م حظه االلتباط فيظ القسميظ فالقس

 خدمان مو وعا واحدا وهو الغلاء

. نقسم الفراغ الى ارئيظ ارء لحجره الطعام وارء للمطبخ



: Functionalityالوظيفيه -9

:الوظيفيه فى البيئه الطبيعيه -أ

فمن ه والجامده تظهر الوظيفيه فى ال كل التكو نى الداخلى والخالاى للكائناي الحي

ور المبادئ المعترف بها بيولوجيا أن كل جززء مزن أجززاء المخلزوع العضزود لزه د

مززا يحقززق ب, ولززه دور تكززويني مبززدع فززي تكززوين الهيكززل , انتفززاعي مبززدع فززي الحيززا  

ائم شزكليا فنبزات الصزحراء يتزو( . الموائمزه)نتيجة مذهلزه فزي النسزق والتكزوين العزام

معيه بززالجو الحززار الجززاف المحززيط فتززتقلص مسززاحته الخارجيززة المكسززو  بطبقززه شزز

مس وشززعيرات وأشززواك للتقليززل مززن عمليززه تبخيززر الميززاه ولكسززر حززده أشززعه الشزز

.وبالتالي يتكون الشكل الجمالي المميز والمتوائم مع المحيط 



ديدان وفى الطيور مثال منقار الهدهد له دور انتفاعي في وصوله إلى ال

ي كما أن له دور في الهيكل التكويني والشكل الجمال, داخل التربة 

عضو نباتي اوحيوانى يجب أن يتوافق معوعلى ذل  اى, للطائر

ئن فانه  أما ومالم يتوافق الكا,الظروف البيئية المحيطة واى تغيرات فيها 
.أن ينقرض آو يطور نفسه أو أعضاءه لتناسب المحيط الجديد 



:الوظيفيه فى التصميم-ب

ا لتتالئم في مصنوعاته وتطويعهسعى اإلنسان باستمرار إلى تطوير هذه القاعد قد 

اد ومع المو, مع احتياجاته ومع الظروف المحيطة ومع الهدف الذد أنشئت من اجله 

ميم  لعب  ولا ان اظهال وتاثيد الوظيفيه للتص. والتكنولوجيا المستعملة في صناعتها 

يا الفكري والنفسي فالتصميم الكفئ  ؤ ى الى التك, ثبير فى اطنا  المتلقى فالتصميم 

ه لدوله وفالتالى لفع ثفاءه ا ائ,مظ متعه وسرول والتياح  لمستعمل هلا التصميم 

. عتبر عنصر مهم ووظيفته 



حال فى فمر  فى القرى السياحيه التى على شواطئ الب

س نفوفى المصا ا والم اتى  كون التصميم مرح 

يه الوطت معبرا عظ الهدوء و مرتبع فالمناظر الطبيع

عام المميره للموطع مظ حي  تصميم حجراي النوم والط

الما ه والمعي ه فهى اطرب للبساطه مظ التعقيد  وتلعب

والملمس واللون  ولا فى شعول المستخدم فااللفه 

فنيه ا ضا الموائمه التعبير ه مع المعالجه ال.والتوافق

ق فى مهمه لنجاح التصميم فى ا اء هله الوظيفه النه  خل

للمكان تصميم  تمير فالبساطه والوظيفيه والهدوءالفراغالمستعمل م اعر موائمه لن اط 

ى  ستخدم م اتى مع االستفا ه مظ المناخ الخالا

. اخيا



جتها فمر   ال الحضانه التى تعبر عظ مرح الطفوله وفه

ال فاشكالها الحره والوانها المبهجه ستكون م جعه ل طف

اللتباطهم فها واالطبال عليها و كون الجمال واالفهال 

وا ضا ,حب االطفال لها مظ  الداخلى والخالاى ارءا 

مسا المست فى اللى  تصا فالتصميم الها ئ لونا ومل

نه وشك   عمل على التقدم فى شفاء المر   و بعد ع

التى للل  فالوظيفه هى مظ المبا ئ, والت ائماالنقباف 

مبدا  جب على المصمم االعتما  عليها حي  انها تقوم على

.ال كل  تبع الوظيفه
.مست فى ل طفال ذاي االلوان المرحه



THANK YOU


