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 كلمة  1000فى حدود  البحث ملخص 

 :لرسالة الماجستير المقدمة من
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 على كرار هسلمى يوسف وهب

 

 
 :وموضوعها

 البيئة كمثير إبداعى لفكر التصميم الداخلى
 

The Environment as a Creative Stimulus for Interior Design Concept 
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 كلمة 1000ملخص البحث فى حدود 

 سلمى يوسف وهبه على  كرار : من الباحثالة الماجستير المقدمة لرس  

 العمارة الداخليةتخصص  -الديكورقسم  - الفنون الجميلة يللحصول على درجة الماجستير ف

 :وموضوعها 

 البيئة كمثير إبداعى لفكر التصميم الداخلى    
 إمضــاء

 :و هى كالتالىتم تقسيم الرسالة الى خمس فصول رئيسية 

 

 ة في التأثير على التصميم الداخلي.الفصل األول: دور البيئ
 

 أكبةةر تةة عير علةةى البيئةةة ، ولةةيل  وجةةف عليةة  التوافةة  معهةةا بمناخهةةا لةة  نسةةان إل، و االبيئةةة تختلةةت و تتنةةوي بتعريفاتهةةا     

 و جعلها مناسبة ل  ليتعايش بها . و تضاريسها

ن التصةميم و توافقة  مةع البيئةة المحيكةة فكةان يجةف عندما نتكلم عةو عمل المعماريون على محاولة تحقي  ذل  التواف  و قد   

و تعريف  و عالقت  بما يحيك  ، و كيت اتج  المصممون فى فلسفة الفراغ الداخلى من الحداعة الةى  التكرق الى الفراغ الداخلى

بهةا فكةان الزجةا  التفكي  ، فنجد المعمارى "ميس فان دروه " اليى تعامل مع الفراغ بشكل يجعل  جزء من الكبيعةة الموجةود 

أهةم عنصةر بتصةميمات  ليحقة  بة  التوا ةل مةع الكبيعةة الخارجيةة و الشةكل الهندسةى أهةم سةمال تصةميمات  كةيل  أسةةتخدامة 

للقوائم و العوارض المعدنية التى تعمةل كفوا ةل بالواجهةال الزجاجيةة ، و الشةكل المةنرم للفةراغ اهةم مةا يميةز أعمالة  .علةى 

و تتميز أعمال  بالالهندسةية و عةد   ارى "فران  جيرى" اليى أتسمت أعمال  ب شكالها الغير منترمةالنقيض تماما  أعمال المعم

 األنترا  كما عرضنا سابقا  .

إذن المصمم يستكيع أن يتوا ل مع البيئة المحيكة أو ينفصل عنها بتصميم  و خامات  و لكن البيئة تتمتع بكبيعة و تضةاريس 

 .و أستغل امكانيتها و مواردها  صمم إذا ما استفاد منها و مناخ يوفر الكثير على الم

 الفصل الثاني: توجهال فكر التصميم الداخلي للتواف  مع طبيعة البيئة المحيكة
     

تختلت البيئال الكبيعية عن بعضها البعض وفقا  لمناخهةا و تضاريسةها و علةى المصةمم مراعةاة ذلة  فةى تصةميمات  حيةث      

البيئةة الصةحراوية بمناخهةا تختلةت عةن بةاقى البيئةال لمةا لهةا مةن طبيعةة  ،تلة  البيئةال برروفهةا الخا ةة  يحاول التوافة  مةع

و مني قديم الزمان حاول األنسان التكيت مع تل  البيئة بمحاولة إيجاد الحلول المناسبة بمسكن  للتكيت معها فيما يسةمى  خا ة،

البيئةة السةاحلية ذال طبيعةة ، المعماريون للتواف  مع طبيعة البيئة الصحراوية  بالمعالجال البيئية القديمة . و تم سرد محاوالل

خا ة فكما أنها تتمتع بجمال عنصر المياه و النباتال فهى تسبف عدة عيوب بالمبانى و تحتا  الى معالجال تصةميمية خا ةة 

 .بتحقي  عنصر الوظيفة و الجمال بالتصميم تم عرض نماذ  لمحاولة المعماريون إليجاد حلول توافقية مع البيئة الساحلية ،

البيئة الجبلية هى بيئة  عبة بتضاريسها و لكن يستكيع المصمم األستفادة من تل  التضاريس لتندمج بالتصميم و تصةب  جةزء 

الغابةال  بيئةة ،تم عرض عدة نماذ  لتصميمال بالبيئة الجبلية و كيت حاول المصممون التواف  مع تل  البيئة  من تل  الكبيعة

تةم عةرض نمةاذ  لمحاولةة  ،و األنسةجا   تتميز بجمال النباتال و اللةون األخضةر الةيى يضةفى علةى المكةان نةوي مةن الراحةة 

المصممون التواف  مع طبيعة بيئة الغابال من مناخ و كيفية أظهار جمال تل  البيئة بالتصميم  و الربط بين التصميم الداخلى و 

 الزجاجية البيئة المحيكة بالواجهال

 

 

 اإلسكندريةجامعة 

 كلية الفنون الجميلة

 الدراسات العليــا
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 الفصل الثالث: أعر الخامال بالبيئة الكبيعية على توجي  فكر التصميم الداخلي
 

ك ةجةةا العايةةا ةةةن أن الطبيعةةغ يةيةةغ ي ة ياةةغ بتلفتةةةتئ  حةةه بياةةغ ابتتةةت ا بفتةةةتئ  ةي تةةت  ي   يا ةة  ةةة  ةةتف ةةت   لةة ل     

الةصةةين قا ا ج يا الى أس غاله   ك الفتةتئ  يةت ي ةتسب ة  طبيعغ ال صةيم ي ة ط بتئ اتجغ األةستن . ي  م سرا حه ةن 

ي ةةي ا  ةت ي حيةي يسة طي  الةصةةم    ك الفتةتئ  ى  صةيفين فتةتئ ييرعضييغ يفتةتئ عضييغ حٌه ع ةى اةاب بعييب ةت

 .أع ى حفتءة ي ظيفيغ ب  ك الفتةغال يا   ةع ت ي اليصيه الى 

 

ايث فتةةغ الطةين يبياةغ اليايةتن ي البايةرائم ي  ةم عةر  ةةةي    طبياةى ألسة فاام فتةةغ الطةين قةايةتث ي اةاي تث    ةم فتةةغ 

حيي أسة طت  الةصةةةين ال يا ة  ةة    ةك ي ي فتةغ الصفير يبياغ جب يغم ي اةياع ت   ي أةياعه ي ةةي    طبياى له الطيب 

 ي طبيعغ بيا  ةت  ةى عةر  لةةةي    طبياةى ل ةت .  ةم الفتةةتئ الطبيعيةغ العضةييغ ال ةى  )ةةه األف)ةتب يبياةغ يتبةتئم  الفتةغ

 ي عرضةت ةةي   ةطب  ألس فااة ت .

 

اقة  ياألصةااي يبياةغ سةتا يغم ي  ةم فتةةغ الاي  يي ةجا قرين الايياةتئيبياةغ يتبةتئم ي حيةي  ةم لافتل ةت بتل صةةيم الةااف ى 

 ةم ال طةر  الةى الفتةةغ الرايسةيغ الةى   عةب اير  عر  عاة ةةت   ألس فاام الةصةةين ل ت بتل صةةيم الفةترجى  ي الةااف ى 

 الةصةةةةةةين   تي تةةةةى فتةةةةةغ ال جةةةةت   ي حيةةةةي أسةةةة فااة تتةةةةةتث  ةةةةى  ياصةةةةه ال صةةةةةيم الةةةةااف ى بتلطبيعةةةةغ الفترجيةةةةغ

ةت  ت ي اليصيه ب ت الى أع ى قار ةةن  ااية  اليظيفةغ ي ال)ةحه الجةةتلى ي  ةم عةر  عةاة ةةةت   ي  صةي ي  عاائ أ)حتل ت 

 ةطباغ لةصةةين أباعيا  ى أس فاام   ك الفتةغ .

   

 الفصه الراب : اإلس فتاة ةن الطتقتئ الطبيعيغ الةايطغ ي أ رتت ع ى اإلباا   ي ال صةيم الااف ي

 

 ف  ةي  ي ل ةراء  صةةيةه . يغ ال ى يةحن لألةسةتن أسة غالل ت ل يليةا الطتقةغ يالافةتظ ع ةى بيا ةهالبياغ يةيغ بتلطتقتئ الطبيع     

البياةغ الاةترة يةحةن ل ةصةةم اإلسة فتاة ةةن طتق  ةت الطبيعيةغ . البياتئ بةةتف ت ي   ةي  ي بتل تلى  ف  ي الطتقةتئ  بعةتث لحةه بياةغ

بةه الي ةت العةتلم ل ةي ير الطتقةغ ي الافةتظ ع ةى البياةغ ي  ةم عةر  أاةاب سياء الطتقغ ال)ةسيغ ال ى أة )ر اس فااة ت   ي قةا اة 

البياةغ الاةترة أيضةتث يةيةغ بتلطتقةغ الاراريةغ ببةتطن األر  ي  ةم عةر  أاةاب  الةةت   ال صةيةيغ ال ى  س فام   ةك الطتقةغ  

 ي الجة ر  تقةتئ الطبيعيةغ  ةجةا طتقةغ الةةاالبياغ الستا يغ تى بياةغ أيضةتث يةيةغ بتلط  الةةت   ال صةيةيغ ال ى  س فام   ك الطتقغ

الطتقةغ الةيجيةغ تةى ي حيي يةحن أس غالل ت ي اإلس فتاة ةة ت ي لافتل ت بتل صةيم  ةى عةر  ألاةاب الةةةت   الةسة فاةغ ل ةت .

 يةغ .ي تة ا ةةت  ةم عرضةه  ةى لاةاب الةةةت   ال صةة لااب   ك الطتقتئ الةيجياة بتلبياغ الستا يغ ي ال ى يةحةن اإلسة فتاة ب ةت

طتقغ الريتح لااب طتقتئ البياغ الستا يغ ي ال ى أ جه الي ت العتلم ل يليةا الطتقةغ ي  ةم عةر  ةةةي   إلسة فاام طتقةغ الريةتح ي 

 حيفيغ لافتل ت بتل صةيم .

الفصل الخامس: أشكال تواف  التصميم الداخلي مع البيئال المختلفة عن طري  االستفادة من عمليال و فكر 

 الكبيعة

 
 .ةيم الةس اام ي اس فاام الفتةتئ الةس ااةغ  ى ال صةيم الةااف ى  ي تي صةةيم ياةت ظ ع ةى البياةغ ي فتة  ةت ةةن األتةاارال ص

العةترة الفضراء الةس ااةغ تى   ةك ال ةى  اةت ظ ع ةى البياةغ ي   يا ة  ةع ةت اين أن  سةبب ل ةت أيةغ أضةرار ةاااةغ األتةااي 

ى تي أاا   ك الطر  ال صةيةيغ ل افتظ ع ى البياغ ي ال يا ة  ةع ةت ي  ةم  يضةيك  لةك اليظيفيغ ي الجةتليغ .ال صةيم البييةةتف

ةن سرا ةةت   ل  صةيم البييةةتفى .ال صةيم الايةتةيحى ي ال ب يع ةا ع ى ارحغ الفرايتئ ل  يا ة  ةة  الةةةتل الةاةيط ي  اةتث 

 لريبغ ستحةيه ي  م عر  عاة ةةت   ةطباغ ل  صةيم الايةتةيحى .

 اإلسكندريةجامعة 

 كلية الفنون الجميلة    

 الدراسات العليــا       
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صيالث الى أ ضه الا يه بتلةة ه صفر ي تي الةة ه ال ب يع ةا ع ةى ةفسةه ةةن طتقت ةه ال ةى يسة ةاتت ةةن البياةغ الةيجةيا ي ي

 .ل ب يس ةا طتقت ه ةن البياغ الةيجيا  ي تالةة ه الفتلى ةن الحربين ي ا   ي ي ت   ي الةة ه ال ب ب يا   ة  جةي  البياتئ 

 ةصه ةن  لك الفصه الى ة يجغ الباث ايث ال يصه الى ال صةيةتئ ي الةةت   الةطباغ ال ى   يا   ة  حه البياتئ ةس فاةغ 

 .الطتقتئ ي الفتةتئ الطبيعيغ الةيجياة بتلبياغ 
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