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المرونة التشكيلية لتلبية المتطلبات اإلنسانية المتجددة من خالل 
 المعايير الجمالية الكامنة داخل المدارس الحديثة

 م.د/ أحمد كمال رضوان
 جامعة دمياط –كلية الفنون التطبيقية  -مدرس بقسم التصميم الداخلى واآلثاث

سارة فتحى أحمد فهمى /م .د  
 دمياطجامعة  –كلية الفنون التطبيقية  -مدرس بقسم التصميم الداخلى واآلثاث

 ملخص البحث

قد يعانى المصمم الداخلى من مراحل ثبات فكرى إلتباعه المنهج التصميمى المعتاد دون      
تغيير على الرغم من أن العالم يحظى بالتطور المذهل فى جميع المجاالت وباألخص مجال 

ترض البحث إمكانية التوصل ألنماط تشكيلية جديدة مبتكرة تلبى اإلحتياجات يفالتصميم. 
اإلبداعية المعاصرة ، وأن توظيفها فى أعمال تصميمة جديدة قد يؤدى إلى وجود فكر جديد 

 يتسم بالمرونة التشكيلية.
لتطوير فكر المصمم الداخلى بصفة خاصة و المصمم بصفة عامة بأسلوب  البحث يهدف   

مرن من خالل األنماط التشكيلية المختلفة الموجودة بالمدارس الحديثة، مما يكسبه القدرة على 
باإلضافة إلى  .اإلبداع التصميمي بمفردات جديدة و مبتكرة من خالل تصميم مبهر للمتلقى

و أعمال تصميمية مرنة غير مألوفة مستوحاة من األنماط  محاولة الوصول إلى تكوينات
لدعم قدرة المصمم على التحول من التقليدية فى قواعد بناء العمل التشكيلية المختلفة 

 التصميمى إلى أشكال تصميمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
“Form flexibility to meet the renewable humanitarian requirements through the 

underlying aesthetic standards within art movements” 

Abstract 

The interior designer may experience some stages of intellectual constancy or persistence as a result 

of following a certain design methodology regardless of the significant development in all aspects of 

life especially the field of design. This research assumes the possibility of establishing formative 

patterns to satisfy the need for contemporary innovation, and its application in new designs could 

lead to new mindset in form flexibility.   

    The research aims to develop the interior designer and general designers’ point of view via 

application of different formative patterns from modern art movements which gives them the 

ability to innovate designs with new creative  

 

items to reach aesthetically appealing designs. Moreover, the efforts of creating new formative 

patterns that can be integrated in designs capable of coping with future changes. 
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 مشكلة البحث
يمى المعتاد دون قد يعانى المصمم الداخلى من مراحل ثبات فكرى إلتباعه المنهج التصم  

ل فى جميع المجاالت وباألخص مجال تغيير على الرغم من أن العالم يحظى بالتطور المذه
 التصميم.

 هدف البحث
 بصفة خاصة و المصمم بصفة عامةتطوير فكر المصمم الداخلى  -يهدف البحث إلى : 

الحديثة، مما يكسبه بأسلوب مرن من خالل األنماط التشكيلية المختلفة الموجودة بالمدارس 
 القدرة على اإلبداع التصميمي بمفردات جديدة و مبتكرة من خالل تصميم مبهر للمتلقى.

الوصول إلى تكوينات و أعمال تصميمية مرنة غير مألوفة مستوحاة من األنماط التشكيلية  -
 المختلفة.

مبتكرة تلبى يفترض البحث إمكانية التوصل ألنماط تشكيلية جديدة :  فروض البحث
اإلحتياجات اإلبداعية المعاصرة ، وأن توظيفها فى أعمال تصميمة جديدة قد يؤدى إلى وجود 

 فكر جديد يتسم بالمرونة التشكيلية.

 منهجية  البحث 

عض المدارس الحديثة مع عرض لبعض أعمال رواد وفنانين ب لتاريخعرض  المنهج التاريخى :
 تلك المدارس.

التشكيلية المختلفة المستلهمه نماط بعض األتحليل وصف و يلى : من خالل المنهج الوصفى التحل
 .المختلفة يثةالحد من بعض المدارس

 مقدمة البحث أوال :  
الفن هو رصد االتجاهات المختلفة لحركات العمل الفني الداخلية والخارجية وكذلك رصد إن      

التجاوزات التي يقوم بها المبدع الفنان في اطار من الخيال والتأسيس لعالقة صحيحة بين الفن 
ي ومفاهيمة الموضوع وسبل ادراكه ، الفنان ، المتلقي ، وبالتالي الوقوف على األسباب المجهولة الت

تجعل الفنان يتجاوز وعيه ووعي عصره ومجتمعه الكتشاف أسباب االنتماء لحضارة ما باعتبار أن 
المبدع جزء خاص من إبداع عام من خالل العالقة بين فكرة التطوير المنسجمة مع التطور الذهني 

المختلفة سواء  و اإلبداع فى األنماطالقدرة على التصميم و التعبير كما أن  النفسي والفكري للمجتمع .
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الفلسفية أو التشكيلية فى مجال التصميم الداخلى طبقا ألسس علمية و موضوعية ، و أحكام        
 و معايير صائبة ال تتأثر باألهواء المختلفة و تحترم اإلعتبارات الذاتية. 

متطلبات يوجد هناك العديد من التساؤالت الفلسفية التى تدور حول المعايير الجمالية و اللذلك  
ماهى عالقة الماضى بالمستقبل هل هى عالقة سببيه؟ وأى منها  اإلنسانية المادية و المعنوية...منها

        الذى يؤثر على اآلخر؟ هل الماضى ينتج المستقبل أم أن المستقبل هو الذي يستدعى الماضى؟
 و ماذا يمكن أن يقدم فى هذا المجال؟.

 المتطلبات اإلنسانية المتجددة :ثانيا  
 ”"تنمية المقياس البشري  وفقا لمدرسة تياجات اإلنسان األساسيةحا 

  Human Scale Development  ،ركزت واستندت على أساس إشباع الحاجات األساسية لإلنسان
 في جيل تزايد مستويات االعتماد على الذات، وعلى بناء االرتباط العضوي للناس مع الطبيعة
والتكنولوجيا، وبخصوص العمليات العالمية مع النشاط المحلي، والفردية )الخصوصية( مع االجتماعية، 

 (6) والتخطيط مع الحكم الذاتي، وبخصوص المجتمع المدني مع الدولة.
 (7)  لمتطلبات اإلنسانية بشكل عام :ا 

 االمتالك )األشياء( الوجود )الصفات( الحاجة
الفعل أو العمل 

 )اإلجراءات(
 التفاعل )اإلعدادات(

 الصحة البدنية والعقلية الوجود)العيش(
الغذاء, والمأوى, 

 والعمل
الغذاء, والملبس, 
 والراحة, والعمل

البيئة المعيشية, 
 والوضع االجتماعي

 الحماية
الرعاية الصحية, 

والقدرة على التكيف, 
 واالستقالل الذاتي

الضمان االجتماعي, 
 والنظم الصحية,

 والعمل

التعاون, والتخطيط, 
 والعناية, والمساعدة

البيئة االجتماعية, 
 والمسكن

 المودة
االحترام, وروح 
الدعابة, والكرم, 
 والحسية )الشهوانية(

الصداقات, واألسرة, 
 والعالقات مع الطبيعة

المشاركة, واالعتناء, 
 والتعبير عن المشاعر

الخصوصية, واألوقات 
 الحميمة

 اإلدراك )فهم(
القدرة الحاسمة, 
 والفضول, والحدس

األدب, والمعلمين, 
 والسياسات, والتعليمية

التحليل, والدراسة, 
 والتأمل, والتحقيق

المدارس, والعائالت, 
والجامعات, 

 والمجتمعات المحلية

 المشاركة
التقبل, والتفاني, وروح 

المسؤوليات, 
والواجبات, والعمل, 

الجمعيات, واألحزاب, ف, التعاون, واالختال
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 والكنائس, واألحياء والتعبير عن ارائهم والحقوق الدعابة

 أوقات الفراغ
الخيال, والهدوء, 

 والعفوية
األلعاب, والحفالت, 

 وراحة البال

حلم اليقظة, والتذكر, 
واالسترخاء, 

 واالستمتاع بالوقت

, المناظر الطبيعية
 وأماكن للبقاء وحيدا  

 اإلبداع
الخيال, والجرأة, 
 واإلبداع, الفضول

القدرات, والمهارات, 
 والعمل, والتقنيات

االبتكار, والبناء, 
والتصميم, والعمل, 
 والتأليف, والتفسير

مجال للتعبير, وحلقات 
 العمل, والجماهير

 الهوية
الشعور باالنتماء, 

واحترام وتقدير الذات, 
 واالستقامة والثبات

اللغة, واألديان, 
والعمل, والعادات, 

 م, والمعاييروالقي

التعرف على الذات, 
 والنمو, وتعهد النفس

أماكن االنتماء, 
 واإلعدادات اليومية

 الحرية
الحكم الذاتي, والعاطفة, 
واحترام وتقدير الذات, 

 واالنفتاح
 المساواة في الحقوق

المعارضة, واالختيار, 
 والمخاطرة, والوعي

 في أي مكان

 إحتياجات اإلنسان المختلفة ( يوضح1جدول رقم )

 هرم ماسلو أو تدرج ماسلو للحاجات أو تدرج الحاجات: 

، وتناقش هذه النظرية ترتيب حاجات 1أبراهام ماسلو هي نظرية نفسية وضعها العالم 
 اإلنسان؛ وتتلخص هذه النظرية في الخطوات التالية:

ات على سلوكه، فالحاجيشعر اإلنسان باحتياج ألشياء معينة، وهذا االحتياج يؤثر  -
 غير المشبعة تسبب توترًا لدى الفرد فيسعى للبحث عن إشباع هذه االحتياجات.

رج م تتدتتدرج االحتياجات في هرم يبدأ باالحتياجات األساسية الالزمة لبقاء الفرد ث -
 في سلم يعكس مدى أهمية االحتياجات.

ًا تر حاد قد يسبب آالمالحاجات غير المشبعة لمدد طويلة قد تؤدي إلى إحباط وتو  -
ل التي تمثل ردود أفعال يحاو  الحيل الدفاعية نفسية، ويؤدي ذلك إلى العديد من

 (4) الفرد من خاللها أن يحمي نفسه من هذا اإلحباط.
 

                                                           
، ولد أمريكي عالم نفس .هو1970 يونيو 8 توفى- 1908 ابريل 1ولد Abraham Maslow  ابراهام ماسلو 1

. بدأ بدراسة القانون بالجامعة تدرج الحاجات . اشتهر بنظريتهروسيا من يهوديان مهاجران. أبواه نيويورك ،بروكلين في
(، وحصل على 1930بكالوريوس في اآلداب )سرعان ما ترك مدينته ليدرس في جامعة وسكنس حيث حصل على 

(. وهو يعتبر أحد مؤسسي معهد آيسالن 1934(، ودكتوراه في الفلسفة عام )1931الماجستير في اآلداب عام )
 .وخالل فترة حياته اتصل بالعديد من المثقفين األوروبين المهاجرين كلية بروكلين . بدأ التدريس فيكاليفورنيا في

https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 ( من االسفل الى االعلى:  )يتكون هرم ماسلو من خمس مستويات لالحتياجات

 الفيسيولوجيه )المتعلقة بوظائف اعضاء الجسم ( .1
 السالمة واألمان .2
 الحب واالنتماء .3
 االحترام والتقدير .4
 ادراك وتحقيق الذات. )االحتياج الخامس: يسمى باحتياجات النمو( .5

 
 

 يوضح هذا الشكل تدرج الحاجات عند ماسلو، االحتياجات األكثر أهمية عند قاعدة الهرم( 1شكل رقم )  
 األنماط التشكيلية المختلفة: لثاثا 

 رئيسي علي:عتمد بشكل ت

           تتوقف عملية االستلهام لديه علي ثقافته ووجدانه وعقيدته  و االنسان المستلهم : -1
 .و نشأته وفكرة وقدرته علي التعبير و التخيل......الخ 

  .مصدر االلهام : هو هذا الكيان  الذي يلهم االنسان ويدفعه لالستلهام منه  -2
 (1)والدوافع التي تدعوا االنسان لالستلهام .دوافع االستلهام : هي المقومات  -3
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 التشكيلية المختلفة( يوضح أنماط اإلستلهام 2شكل رقم )

 من الطبيعة األنماط التشكيلية -أ

ان الطبيعة بصورها المختلفة الصامتة الجامدة ، والحياة النباتية والحيوانية تعد أكبر     
وأكثر تأثيرًا في اإلنسان حيث أنها مصدر دائم وأرسخ وأعم وأشمل المنابع التصميمية ، 

 الطبيعة متباين في أشكاله وفراغاته ، فنري في مسها،واضح وصريح بكل ألوانه ومال
ونسمع ونشم الجبال والسهول والصحارى والوديان والمياه والحيوان والطير  ونشعر

 .وعقول البشر هذه التشكيالت دخلت في وجدان وذاكرة....الخ واألسماك، و االزهار 
االستلهام من الطبيعة هو اسلوب تعبيري و فني عمره من عمر البشرية نفسها فهو و      

جتمعات ثقافيًا وحضاريًا نمو الميعادل  بمااالستلهام التحليلي  وظهراسلوب ظهر معها، 
منها ، بينما ظلت محصورة في التقليد البصرى في المجتمعات البدائية  والذي استلهم وعلمياً 

 (3) .الشكل واللون والبناء التشكيلى ، بل وأصبحت الطبيعة معيارًا لتقديره الجمالى أيضا

بهدف الوصول الي االسس و المعايير تكون فى األغلب دراسة النظريــــة العضويـــة في التصميم 
تكون لـــة التي يمكن االستفادة منها في تصميم اثاث يحمل سمة محلية نابعــة من البيئة المصريـ

بمثابة ابجدية عملية يؤخذ بها في تصميم االثاث المعاصر ، ووضع االبجدية التصميمية التي 
من خـاللها يمكن الي مصمم ان يركب و يبتكر مجموعة متوالية النهائية من التصميمات 

 (2).العضوية علي نفس النهج سواء كانت موظفة في االثاث المجسم او في اثاث المسطحات
 

 

 

انماط االستلهام
ابداعي

استلهام فلسفي

استلهام تعبيري

"كناية"استلهام استعاري 

تحليلي

وليةاالستلهام باالشكال الهندسية واال 

االستلهام التجريدي

األستلهام بالحذف و االضافة

بالمحاكاه

محاكاه تامه

محاكاه جزئية

محاكاه دون تفاصيل
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 تصميمات من أخرى موجودة: األنماط التشكيلية من  –ب 
 

واحد من االتجاهات التصميمية التي ظهرت خالل الحقب التاريخية للحضارات المختلفة وهو 
لدي الكثير من المصممين وال يعتبر تقليد او نقل مباشر وال حتى  عليهنمط تصميمي متعارف 

يم وسمات محددة كـ )األصالة ، العراقة ،الطابع سرقة فكرية ولكنه يعتبر تطوير فكري او تأكيد لق
 من خالل :او حتي الثراء اوالقبح( .

االحياء المباشر : وهي محاولة إلحياء فكر او فلسفة محدده او حضارة انسانية سابقة  -1
ويتم فيها نقل تصميمي صريح كما هو او )التحريف، االختزال ، االضافة( بشكل 

 ،ون في اساليب )التصميم ، التنفيذالمادي قد يكمحدود للغاية ولكن االختالف 
 و جميع ما سبق. أنتاج او الخامات( تكنولوجيا اإل

 
محلية جديدة: ويتم فيها ايجاد هوية جديدة او طابع حضاري جديد منقول اكثر من  -2

 كونه مستلهم من الهوية او الطابع محلي سابق.
 
ال تتوفر للعامة واالستلهام " Masterpiece" ان االصول التصميميةانتشار اوسع:  -3

  منها ينشر فلسفة التصميم االصلي بما يحمله من قيم جمالية واعتبارية مقصودة.
وفيما يلي استعراض بعض االمثلة التي تأكد نجاح اسلوب التصميم من تصميم اخر موجود 

 (5) مبتكرة.وقدرة لفتح افاق ابداعية جديدة للتصميم الداخلي للحصول على رؤي 

 المدارس الحديثة فى التصميملبعض المالمح التصميمية رابعا 

 : Reconstruction )( و )اعادة البناءDeconstructionاتجاه )التفكيكية   -ا
ة والتي ادخلت البعد الرابع " الزمن" علي االبعاد الثالثة يثدحد االتجاهات الحيعتبر أ

االثاث وظهر لنا تصميمات تحتوي علي فلسفة ابداعية المعتاده ضمن فلسقتها في تصميم 
 .لثبوت شكلي اثناء حدث ما وكان اشهر هذه االحداث شيوعا هو الكوارث الطبيعية
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( واتجاه )اعادة البناء ( في العمارة و التصميم )التفكيكية شرح لفكرة اتجاه يوضح( 3) رقم شكل  
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 التفكيكية ( توضح بعض نماذج من اثاث من1صورة رقم )
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 :في العمارة و التصميم  The Post Modernism)ما بعد الحداثةاتجاه)  -2
، واهم ما آتي به هذا التصميم  اليبن علي جميع اسالعشرياتجاه اثر في اواخر القرن 

الالستلهام من  -والال معقول –االتجاه هو الدالالت المجازية و االذدواجية المادية و الفكرية
 شمل علي ست اتجاهات وهم :وقد  ابتداع وتعميم اشكال غير معرفة من قبلالتاريح و 

  Historicism االتجاه التاريخي -
 Straight Revivalismاتجاه االحيائي المباشر  -
 Neo-Vernacularاتجاه المحلي الجديد  -
 Ad Hoc Urbanismاتجاه الحضرية العشوائية  -
 Metaphor Metaphysicalء الطبيعة ما ورااتجاه  -
 Post Modern Spaceاتجاه فراغ ما بعد الحداثة  -
 ثاث ما بعد الحداثة كما نري في االشكال التالية:أنماط من أ 

 
 نماذج من أثاث ما بعد الحداثة( توضح 2رقم )صورة 
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 تصميمات من خالل األنماط المختلفة:  خامسا

 تصميم بأسلوب المحاكاة من الطبيعة:  -1

  
( مقعد يحاكي 3)رقم صورة 

شكل احدي االوضاع 
 الجسمانية لإلنسان

 مقعد انتظار ل( 4) رقم صورة
  التصميم التجريدي الهندسي احدي طرق التصميم معاصر 

 

 ( مناضد مختلفة االلوان و االشكال تحاكي الشكل الخارجي للحيوان 5)رقم صورة 
 بأساليب مختلفةويمكن من تكرارها و عالقاتها مع بعضها 

 

جريد الخطوط المحددة للجسم البشري الي خطوط انسيابية في تصميم ت( 6صورة  رقم )
 االثاث
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 تصميم بأسلوب التصميم االبداعي من الطبيعة:  -2

  

 حد طرق بساطة التصميم و جمالهأمقعد للجلوس التحليلي و التعبير المجازي  –( 7)رقم صورة 
 

 ( نماذج  مختلفة من التاريخ )ألسلوب التصميم من تصميم(  8صورة  رقم )
 استلهام تصميم من تصميم )الخضارة المصرية القديمة( -أ

 استلهام تصميم من تصميم )الحضارة االشورية والسومرية( -ب
 استلهام تصميم من تصميم ) العصر الحديث( -ج
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 الباحث" "من إعداد: التصميمات المرنة التى تلبى اإلحتياجات المختلفة سادسا

 ( :1نموذج رقم )

 
 استلهام تصميم من تصميم"  1"( نموذج 9صورة  رقم )

 تصميم مستلهم له طابع اسالمي -ب   التصميم االساسي ،  -أ
 ساقط الراسية للوحدة المستلهمة "الم -د،   سية للوحدة الرئيسية أالمساقط الر  -ج

 للقرصة وفق االحتياج الشكلي والوظيفيالمرونة التصميمية في اختيار اشكال مختلفة  -هـ 
 مجموعة مختلفة االشكال مستلهمة من بعضها البعض ومن التصميم االساسي -و
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 "(Bالتشكيل التصميمي لطاولة الوسط )مثلث نموذج تكراري" :    "أ" (2نموذج رقم )  

 
 محاوالت الباحث التباع اسلوب التصميم التكراري  -(10رقم ) صورة
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 للتصميم "االلوان الرئيسية" اضافة نتيجة التشكيليالتغير ( "ب" "  2نموذج رقم )  

 
 "Bمثلث نموذج"باستخدام مساقط طاولة الوسط المصممة توضح  (11ورة رقم )ص
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 ًا: النتائج : سابع

مستوحاة من المدارس الحديثة ، والتى  إمكانية إبتكار أنماط تشكيلية جديدة غير مألوفة -1
 يمكن توظيفها فى العديد من األعمال التصميمية . 

قدرة المصمم على التحول من التقليدية فى قواعد بناء العمل التصميمى إلى أشكال  -2
 تصميمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.

ة بفضل ما تحتوى عليه من عمق إمكانية اإلستفادة من األنماط التشكيلية المختلف -3
 فلسفتها و صدقها و قدرتها على البقاء واإلستمرارية.

ضرورة التواصل الفكرى و التقنى فى مجال التصميم الداخلى بين المصمم وما سبقه  -4
 فى هذا المجال.

 :ًا : التوصياتثامن

فى ضوء من المعايير  فروع معرفة التصميم الداخلىضرورة التعرف على أبعاد  -1
 األخالقية و المعايير الجمالية فى التصميم.

و المؤثرة بشكل مباشر على  محاولة اإلستفادة من لألسس العلمية المتفق عليها عالميا -2
 عملية التصميم الداخلى الصالحة للتطبيق .

         إعادة عرض األفكار و التصميمات المختلفة فى إطار يساعد على تصحيح المسار -3
 و تحسين األداء لتحقيق مستقبل أفضل يوائم المتطلبات اإلنسانية المتغيرة والمختلفة.

 :ا : المراجـــــعتاسع

 المراجع العربية :

فلسفة نظرية الفوضى وأثرها على " "–أحمد كمال الدين رضوان  -1
جامعة  -كلية الفنون التطبيقية -رسالة دكتوراه -"التصميم الداخلي "

 .م 2015 -حلوان
" أساسيات تصميم األثاث العضوي وارتباطه -أميمة إبراهيم محمد قاسم  -2

 -كلية الفنون التطبيقية -رسالة دكتوراه -باألثاث المصري القديم "
 .م1999-جامعة حلوان
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 فى ستلهام من العناصر الطبيعية "إ –حنان بنت عبد الرحيم حجازي  -3
جامعة أم  -دكتوراه -التصميم الداخلي البيئي للمنتجعات السياحية 

دارة  -كلية الفنون والتصميم الداخلي  -القرى  -نزلالمقسم السكن وا 
 م. 2012

مدخل للتسيير أساسيات، وظائف وتقنيات،  -محمد رفيق الطيب -4
 سلم الحاجات لماسلو(( .183ص -2الجزء

المنتجات ذات الطبيعة  تصميم نظريات – محمد عزت سعد محمود -5
 .1993 سنة -الطبعة الثانية -الهندسية
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