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 :ملخص البحث 
ان جمالية البيئة الطبيعية كمؤثر تصميمي من العناوين المتقدمة والمهمة في هيكلية مفهوم علم 

إذ نظمت في استخداماتها مفاهيم بنائية عميقة لتكون مرتكزات اساسية للحقول . التصميمي البيئي
صميمي لوضع البنات االساسية لمفاهيم كثيرة ومتنوعة ضمن كما ارتكز المؤثر الت, المعرفية االخرى 

حقل العمارة التصميم الداخلي ولتفسر بدورها كثير من المواقف المتداخلة ضمن البيئة التصميمية 
وهذا ما يدعو الى ان تكون , الطبيعة ولتكون أيضًا خاصية معينة يمكن ادراكها حسيًا بالنسبة للمتلقي

ية متغيرة ومتجددة بحيث تستوعب كافه المتغيرات لمتطلبات العصر وان تحمل تصاميم البيئة الداخل
في الوقت نفسه دالالت تعبيرية تعكس بصيغة جديدة ومن هنا فإن ذلك ال يتم دون قدرة ومراس 

لذلك كان البد من دراسة هذا الموضوع المتكون من أربعة فصول , ووعي بالعملية التصميمية
: ل أعتمد الباحث على صياغة مشكلة البحث التي تتلخص بالتساؤل االتيفبالنسبة للفصل االو ..

ماهي القيم البنائية التي تساهم في جمالية البيئة الطبيعية باعتبارها كمؤثر تصميمي في 
في حين تكمن أهمية البحث في تطوير الرؤى والقدرات الحرفية عند العاملين الفضاءات الداخلية؟ 
فضاُل عن  تحقيق ركائز اتصالية بين التصميم والمتلقي واللذان يمثالن , يعيةفي جمالية البيئة الطب

وعلى ضوء ذلك ركز هدف ,طرفا المعادلة التصميمية كناتج نهائي بالنسبة لجمالية البيئة الطبيعية 
البحث في التعرف عن القيم البنائية  التي تساهم في جمالية البيئة الطبيعية باعتبارها كمؤثر 

حدد الباحث من الناحية ’أما بالنسبة لحدود البحث فقد , في الفضاءات الداخلية تصميمي
الموضوعية في دراسة جمالية البيئة الطبيعية كمؤثر تصميمي في الفضاءات الداخلية في حين 
تضمن حدوده المكانية والزمانية الفضاءات الداخلية   لقاعات االستراحة  الخاصة بفنادق  الدرجة 

مفهوم : بينما أعتمد الفصل الثاني الى دراسة أوالً ,م 0202-0202عالمية  المنفذة للفترة االولى ال
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مفهوم المؤثر التصميمي في حين تضمن الفصل الثالث  تحديد : جمالية البيئة الطبيعية وثانياً 
موضوع اجراءات البحث والمتمثلة بمنهجية البحث المعتمدة على المنهج الوصفي التحليلي بينما  
تركز مجتمع البحث الى اعتماد  أسلوب االنتقائي القصدي  واخيرًا تضمن الفصل الرابع استخالص 

       .نتائج البحث 
 Abstruct: 

           The beauty of the natural environment to create an effect of my 

design and advanced job titles in the structure of the concept of science and 

environmental design. It was organized in the uses structural concepts deep 

to be the key pillars of the knowledge of the fields of the other, and was 

based influential design to put the girls basic many and varied concepts 

within the interior design field of architecture and to explain the role of 

many overlapping positions within the design environment of nature but also 

be a particular property can detect them physically for the recipient, and this 

reason to be variable and renewable internal environment designs to 

accommodate all variables to the requirements of the times and carry at the 

same time semantics graphical reflect the new format Hence, it is not 

without ability and anchorages and awareness of the process design, so it 

was necessary to study this, consisting of four chapters Thread ..fbalencbh 

the first quarter researcher rely on the formulation of the research problem 

which can be summarized by asking the following: What are the structural 

values that contribute to the beauty of the natural environment as my 

determination to create an effect in the interior spaces? While lies the 

importance of research in the development of visions and capabilities craft 

when working in the beauty of the natural environment, as well as the 

achievement of the pillars of communication between the design and the 

receiver and which represent a party to the equation design as the product of 

a final for the beauty of the natural environment, and that light focused 

research aimed at identifying all the structural values that contribute in the 

aesthetic of the natural environment as to create an effect my design in 

interior spaces, as for the limits of search 'Select researcher objectively lost 

in the beauty of the natural environment as an influence my design in the 

interior spaces study while ensuring its borders spatial and temporal interior 

spaces of the halls break own accommodation global Primera implemented 

for the period 2010 -2016 m, while counting the second chapter to the study 

of the first: the concept of beauty of the natural environment and secondly: 

the concept of the influential design while the third quarter included 

identifying the subject of the research procedures and of the methodology of 

research-based descriptive and analytical approach while research 
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community to adopt a selective approach intentional focus and finally ensure 

that Chapter IV extract search results. 

 الفصل االول
 : مشكلة البحث1-1 

ان  جمالية البيئة الطبيعية كمؤثر تصميمي منن العنناوين المتقدمنة والمهمنة فني هيكلينة   مفهنوم      
إذ نظمنننت فننني اسنننتخداماتها مفننناهيم بنائينننة عميقنننة لتكنننون مرتكنننزات اساسنننية . علنننم التصنننميمي البيئننني

كمننا ارتكننز المننؤثر التصننميمي لوضننع البنننات  ,للحقننول المعرفيننة االخننرى كالعمننارة والتصننميم الننداخلي
االساسننية لمفنناهيم كثيننرة ومتنوعننة ضننمن حقننل التصننميم الننداخلي لتفسننير كثيننر مننن المواقننف المتداخلننة 

والتننني اعتمننندت علنننى قننندرة وقابلينننة المصنننمم النننداخلي فننني تشنننكيل ,ضنننمن البيئنننة التصنننميمية الطبيعنننة 
منن خنالل صنياغتها فني منكل معبنر ضنمن سنياق  المفردات والعناصر باستخدام ادوات التعبينر وذلنك

لننذلك فننمن جماليننة البيئننة الطبيعيننة مننا هننو اال حصننيلة تفاعننل الخصننائص الماديننة  , حضنناري معاصننر
التنني تعنننى بالمتطلبننات الوايفننة والجماليننة وكننذلك تحنندد هويننة الفضنناءات الداخليننة مننن اجننل الوصننول 

الفضننائية الداخليننة الكليننة خاصننية معينننة يمكننن  وبننذلك تكتسننب البيئننة, الننى مرحلننة االبننداع التصننميمي 
وهنذا منا يندعو النى ان تكنون تصناميم البيئنة الداخلينة متغينرة ومتجنددة ..ادراكها حسيًا بالنسبة للمتلقني 

بحيث تستوعب كافه المتغيرات لمتطلبات العصنر وان تحمنل فني الوقنت نفسنه دالالت تعبيرينة تعكنس 
داخليننة ضننمن مرحلننة جدينندة تننتالءم مننع الظننروف البيئيننة بصننيغة جدينندة عننن خصوصننية الفضنناءات ال

وهنذا يعنني إن نجنال المصنمم يتوقنف علنى حسنن اختيناره خلينات الخطناب التعبيرينة وقندرتها , المتغينرة
الفعالة العالية للتعبير عن جمالية البيئة الطبيعية     من خالل دراسنة الفكنرة ومندلوالتها بحينث تشنكل 

وافنننق والتفاعنننل لينننؤدي بالمحصنننلة النننى اهنننور المننندلوالت الحسنننية الكامننننة عالقنننة ينننتم منننن خاللهنننا الت
وبمننا إن المننؤثر التصننميمي  يعنند مننن الوسننائل التعبيريننة التنني ,وحضننورها ذهنيننًا اجننل اسننتثارة المتلقنني 

وهذا يعتمند علنى خبنرة  المصنمم النداخلي فني أن يتبنع فني الينات خطابنه , تقوم بإيصال رسالة للمتلقي
لكي يحقق الهدف من خالل دراسة العالقات المكانينة و ذلنك لمنا لهنا منن دور فني بنناء أنموذج محدد 

ومنننن ,ومننن هننننا فننإن ذلننك ال ينننتم دون قنندرة ومننراس ووعننني بالعمليننة التصننميمية , الفضنناءات الداخليننة
خنالل اطنالع الباحنث علنى الفضناءات الداخلينة التنني تتسنم بجمالينة البيئنة الطبيعينة  وجندت ان هنننا  

ضحا للمؤثر التصنميمي  وفني ضنوء منا تقندم ارادت الباحنث  صنياغة مشنكلة البحنث بالتسناؤل دور وا
 االتي

التااي تساااهم فااي جماليااة البيئااة الطبيعيااة باعتبارهااا كمااؤثر تصااميمي فااي  ماااهي القاايم البنائيااة 
 الفضاءات الداخلية؟  
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 :أهمية البحث1-2
   -: تكمن أهمية البحث في إنه

 القدرات الحرفية عند العاملين في جمالية البيئة الطبيعية   يساهم في تطوير الرؤى و  -0
 يرفد الجانب المعنرفي بدراسنة حديثنة وتطويرينة في تصميم  الفضاءات الداخلية    -0
 . تحقيق ركائز اتصالية بين التصميم والمتلقي واللذان يمثالن طرفا المعادلة التصميمية كناتج نهائي  -3

 :أهداف البحث1-3
التعنننرف عنننن القنننيم البنائينننة  التننني تسننناهم فننني جمالينننة البيئنننة  -:يهننندف البحنننث الحنننالي النننى          

 الطبيعية باعتبارها كمؤثر تصميمي في الفضاءات الداخلية  
 : يتحدد البحث الحالي باالتي :حدود البحث  1-4
 جمالية البيئة الطبيعية كمؤثر تصميمي في الفضاءات الداخلية  : الحد الموضوعي _ 0
بفننننننادق  الدرجنننننة االولنننننى الفضننننناءات الداخلينننننة لقاعنننننات أالسنننننتراحة  الخاصنننننة :  الحننننند المكننننناني _ 0
 (العالمية)
 م  0202_ م0202: الحد الزماني -3
 :  تحديد المصطلحات  1-5

ابنننن )اي بمعننننى بهننناء وحسنننن ( ٌجمنننل)مصننندرها منننن الجمينننل و هننني منننمخوذة منننن الفعنننل   :الجمالياااة 
ثل ايضا وحدة العالقات الشنكلية بنين االمنياء التني تندركها حواسننا كما تم( 002ص, 0522-منظور

 (    33ص, 0555-الدجيلي )
، وهو ايضًا كل ما يحني  باننسنان منن طبيعنة ومجتمعنات ( َتَبّوأ ) ، ( بوأ ) وهو من الفعل  :البيئة 

حركنة والنشنا  بشرية وُنظم اجتماعية وعالقات مخصنية ، كمنا يمثنل المنؤثر النذي يندفع الكنائن إلنى ال
 (   032، ص 0531, أحمد زكي )  والسعي  

نظنننام متكامنننل يتنننملف منننن مجموعنننة العوامنننل والعناصنننر الطبيعينننة   التننني تحننني   :البيئاااة الطبيعياااة 
 (   2، ص   0512,أبو رميلة. )باننسان ويحيا بها 

 :التعريف االجرائي
لتي تتفاعل مع المتلقني كمنا  وتنؤثر فني هي مجموعة من العوامل المدركة  ا :جمالية البيئة الطبيعية

بانضننافة الننى انهننا تمثننل المحتننوى الننذي يعمننل ويتطننور بداخلننه الكننائن . طبيعتننه البيولوجيننة والنفسننية
 . الحي وفق قيم بنائية متوافقة
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وهني التعبينر عنن الرغبنات الكامنننة  ذات انمكانينات االدائينة العالينة ضنمن مضنمون فكننري : الماؤثر 
ألشال )  ة المصمم لموضوع  معين  بحيث يكون له تمثيره االنفعالي بالنسبة للمتلقي    نابع من  رؤي

   (ص 52, 0511,
هو ترجمة موضوع معين لفكنرة هادفنة لهنا عالقنة كاملنة بوسنيلة التنفينذ بحينث تتضنمن فني   :التصميم

ملنة لتشنكيل كما ويعنرف التصنميم بمننه الخطنة الكا(. 51ص, 0530حسن علي ،)  مضامينها قيمًا  
 (   5ص, 0511عبد الحليم ، )او تركيب ميء ما 
وهنننو العنصنننر االساسننني النننذي يسنننتند الينننه التصنننميم النننداخلي منننن خنننالل دراسنننة :  الفضااااء الاااداخلي

عالقننات عناصننره  ومبادئننه المتنوعننة  ليننتالءم مننع طبيعننة فعاليتننه وطبيعننة نشننا  مسننتخدميه  كمننا انننه  
التصننميم الننداخلي التنني تعكننس جملننة مننن العالقننات المدركننة ذات يمثننل  الوحنندة ااساسننية فنني عمليننة 

      مننكل ومعنننى محنننددة  بانضننافة النننى انهننا تشنننكل بكونهننا أنظمننة معبنننرة عننن أهنننداف وايفيننة وجمالينننة 
    (3ص,،0553جاسم،) 

 الفصل الثاني
 االطار النظري 

 جمالية البيئة الطبيعية  2-1
ة واالجتماعية كما تمثل تفاعل جميع العوامل هي مجموعة من الظروف والعوامل الطبيعي)

وهي أيضًا تمثل مجموعة اامياء والحاالت المحيطة () (Webster, 1988, p416),(الحياتية
باننسان التي تعني بالعوامل المناخية واارضية واالحيائية كما لها تمثير مبامر على المجتمع مما 

االت الثقافية واالجتماعية التي تؤثر في حياة الفرد تساهم في تحديد مكله وبقاءه، كما تمثل الح
كما تشتر  البيئة الطبيعية جميعها في تقديم بنية ماملة، ),Webster,1988 ,p416) ),.(والمجتمع

بانضافة الى ان غياب أحد مقومات البيئة يؤدي الى افتقار تلك البيئة الى أحد مقومات بنيتها 
تكاملية مع  قدرتها على احداث تفاعل متبادل بين مكوناتها  تشكل وحدةوذلك لكونها ااساسية 

بانضافة الى انها تمثل المحي  , واننسان كما تشكل غاية أساسية لتحقيق الوجود ضمن تلك البيئة
الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحي  بها من هواء وتربة وماء وما 

بحسب تعريفه  (Longenheim)وقد امار),(5، ص0551,المكروم ),(.يقيمه اننسان من منشآت
للبيئة الطبيعية بمنها مجموعة من المواد والقوى التي تؤثر في وجود الكائنات 

وهي أيضًا الوسي  أو المجال الذي يعيش فيه اننسان، كما تمثل ()12ص,0552,المشتت),(الحية
كما ترتب   )Rappaport ,1977, p9) ), )ا هو حيالمجال الذي تحدث فيه انثارة والتفاعل لكل م
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بنائية البيئة الطبيعية على أساس دراسة النظام البيئي كما يمثل العالقة الوايفية ما بين المجتمع 
لذلك )Webster ,1988 ,p394) ),(وبيئته بحيث يجعلها تتميز بالوحدة اايكولوجية ضمن الطبيعة

وعناصر  يتضمن التراكيب الحية  الذي هو النظام عية بمنهنظام البيئة الطبي(  (Tansleyيعرف 
كما تتكون عالقات النظام البيئي من عدة أنظمة Kapur ,1983, p6)  ().,(التراكيب الفيزياوية

البيولوجية والمكونات مترابطة ضمن قانون متكامل تجمع مابين تفاعالت المكونات 
كما في ير مبامر على العمارة والتصميم الداخلي والتي لهل تمث( 11،ص 0552مشتت ،),(الفيزيائية
 .(1) المخطط

 
 

المكونات                      المكونات البيولوجية
 الفيزيائية                                   

  المنشآت والمباني
 
 
 
 
 
 

 تخطيط الباحث–ئي يوضح عالقات النظام البي(  1)مخطط
 
كما تعبر البيئة الطبيعية عن الوس  أو السياق الطبيعي الذي يتمثر به اننسان في ما يقوم به من )

أوجه النشا  المتنوعة، بحسب استغالله العقالني لما فيه من مكونات وإمكانيات، تحدد مصيره ومدى 
فة الى ارتبا  مفهوم البيئة بانضا,(03ص, 0535,الحمد وصباريني(.)نجاحه في معتر  الحياة

الطبيعية بجماليتها المتملفة من عناصر عدة ذات عالقات متعدد بحيث تعمل كلها مبامرة للتمثير 
على جسم اننسان، بانضافة الى إن التطورات التي حصلت في العلوم الطبيعية كانت من العناصر 

ت بدرجه أساسية على توايف الجمال والذي اعتمد), الرئيسة التي أسهمت في زيادة الوعي البيئي
بحيث . باعتباره  من المبادئ ااساسية في بنائية البيئة الطبيعية  وفق أسس ومبادئ تصميمية

 الجتمعات االنسانية

 المجتمعات الحيوانية

 المجتمعات النباتية

المناخ        

الجيولوجيا    

التربة      

 العمليات الهيدروجينة
المناخ 

 والجيولوجي

 العمليات

 

الهيدروليكي

 ة

 الفعاليات اإلنسانية

معات مجت

 حيوانية

 التربة

 التفاعالت ما بين العناصر
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، 0555اسماعيل موقي،) , (تضفي على اامياء او المكان مظهرًا يبعث في النفس الراحة والسرور
من سماته وهو الشعور بالبهجة والسرور  كما ان الجمال يمثل ثمرة العملية االبداعية، وان(. )2ص

ان الجمال هو ( هيربرت ريد)ولذلك يقول (02، ص0555أسماعيل موقي،) ,التي يدركها المتلقي
وحدة اللغة الشكلية بين اامياء التي تدركها حواسنا اما االحساس بالجمال فهو التعبير عن التناسق 

لمصمم الداخلي في دراسة القيم البنائية التي ومن هنا يبرز دور ا( 02ص, 0555,الراوي )الممتع 
 :تساهم في جمالية البيئة الطبيعية والتي تتضمن

أن يكون الفضاء الداخلي بما  يتضمنه من بيئية طبيعية ضمن وحدة كلية  بحيث تعطي له قيمة *
ن حيث إن التصميم  الجيد ال بد له م) ,مما يكسبه معنى منسجم بعضه مع البعض اخخر, جمالية

وحدة واضحة ترب  أجزاءه ، ضمن عالقات الشكل التنظيمية والمرتكز بااساس  على تكامل جميع 
 ( 30 – 32، ص 0220,البزاز()العالقات ااخرى مع بعضها ضمن النتاج التصميمي 

أن تنوع تكوينات البيئة الطبيعة  تمنح الفضاء الداخلي ذائقيه واضحة بالنسبة للمتلقي وذلك لما *
كما يّشكل التنوع وحدة تصميمية تعطي تحفيزًا لباقي العالقات )من طابع المفاجمة والحيوية يحققه 

 . ( Danby,1963, p . 148), (الشكلية التنظيمية ، سواء باللون أو الشكل أو بالحجم
انحساس بتوازن مستويات البيئة الطبيعة المبنية على العالقة المبتكرة بين ااجزاء االمر الذي *)
مما يجعلها متوافقة إدراكيًا وحسيًا مع مستويات تلك , حقق إحساس مريح  بالنسبة للمتلقيي

 ( 020، ص 0552,المشتت ),(البيئة
العالقات البصرية بين  ) تعمد التناسبية بين تكوينات مفردات البيئة الطبيعية على مجموعة من*

ء مع بعضها البعض ، أي بدراسة نسبة التكوين التصميمي الكلي وأجزاءه  بل ويشمل عالقات ااجزا
، ص 0551,  فاروق ),(وهكذا  .... الجزء إلى الكل أو الكل إلى الجزء أو الجزء إلى الجزء اخخر 

05 ) 
استخدام انيقاعات المتكررة الناتجة عن االنسجام  بحسب تكوين مفردات البيئة الطبيعية ضمن *

وذلك لكسر الرتابة مع , وينات التصميمية الجميلةلتنظيم سلسلة من التك)فواصل وفترات معينة 
بين العناصر أو من تغيير صفات ( الفواصل ) تحقيق مد بصري من خالل تغيير الفترات 

 – 00، ص 0555, اسماعيل موقي),(كاللون ، الملمس ، الحجم ) الخصائص البصرية للعناصر 
01 . ) 
لتوكيد احد عناصر الشكل التصميمي الخاص ترتب  جمالية البيئة الطبيعية على أساس دراسة ا*

أي  بمعنى إن السيادة تمثل مركزًا )ضمن البيئة الطبيعة ضمن محددات الفضاءات الداخلية ، 
 ( . 013، ص 0512,راسموسين ) ,(يجذب اانظار مع االحتفاظ بوحدة العمل التصميمي
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ي وبين ما يقوم بإدراكه  كشر  أساسي  دراسة االدرا  البصري  الذي يمثل عملية التفاعل بين الُمتلق*
الى أن عالمنا المرئي هو ادرا  )  ”Gibson“وعليه فقد أمار . لكونه ُمحماًل بالمعلومات البصرية

بانضافة الى ما يمثله هذا (  سطول، حافات، هيئات)وامتداد من اابعاد أو المسافات كما يتضمن 
نهاية فهو مليء بممياء لها معنى مدر  في أحاسيسنا العالم من التداخالت بين  الفضاءات  وفي ال

 ،(023،ص0511, احمد ااهر)
دراسة التنظيم الفضائي والذي يعتمد بصورة كبيرة على ادرا  ما يراه الُمستخدم للفضاء من مشهد *

ذلك أن تمثير أنما  التنظيم سيكون لها ردود أفعال على المتلقي لهذه الفضاءات فهو ال ),فضائي 
بتحليل النم  التنظيمي للفضاءات بل يتعامل مع المشهد الفضائي بدراسة واقعية، أما فيما يقوم 

يخص المحددات  الداخلية  فإن تنظيم مخططاتها وتوقيعها في الفضاءات الداخلية سيكون ضمن 
من اجل الحصول ,( 000-002، ص0511,سليم غسان ) (تنظيمات قد  تكون وفقًا لوايفة الفضاء

أداء وهذا يعتمد أيضًا على مقدار دراسة المساحات الُمخصصة للفعاليات ضمن المبنى على أفضل 
ككل أو ضمن الفضاء الداخلي  الواحد والتي  يتم تمييزها من خالل العناصر البصرية والمادية 

  بصورة متناسقة وفق تنظيم متكامل لتحقيق غاية الداخلي   
م وعناصره وعالقاته بالفضاءات ااخرى ، ذلك الن لكل دراسة طبيعة النظام اننشائي المستخد* )

بناية نم  معين في ترتيب هذه العناصر ولكل نم  صفات هندسية  بحسب مكل الفضاء الداخلي 
 ( Danby,1963, p . 26)( الذي يتالءم معها

وهي دراسة العالقة بين مكل العناصر الُمحددة للفضاءات الداخلية وبين التكوينات التصميمية *)
عالقة مهمة يؤخذ بها عند استعمال العالقات التصميمية الداخلية في الفضاء الداخلي ، ضمن  

   ( Danby,1963, p . 26), (مجموعات تساعد كل منها في تعريف مكل الفضاء الداخلي
إن تصميم التكوينات التصميمية ضمن الفضاءات الداخلية هي استجابة المصمم الداخلي لظروف *)

ات الجانب الجمالي والوايفي للفضاء المصمم مع االخذ بنظر االعتبار المادة المستخدمة ومتطلب
 ()  (Meiss von  ,1992,p23والتقنية الُمعّبرة عن الشكل التصميمي 

 فاعلية المؤثر التصميمي 2-2
ال العام ويعني  أيضًا االستعم,يمثل المؤثر التصميمي الكفاءة اندراكية المبنية على حقل التواصل  

كما تمثل فاعلية ,(021-023،ص. 0555, اسماعيل موقي. )والقدرة على اننتاج بمقل مجهود
المؤثر التصميمي مفهومًا مطلقًا لحقيقة موضوعية لها وجودها باعتبارها تمثل جوهر الواقع للعمل 

معرفة وخبرة  التصميمي كما تمثل أيضًا الحالة االبتكارية التي يتوصل اليها المصمم مستندًا على
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كما ترتب  فاعلية المؤثر التصميم كإحدى اانشطة المهمة بالنسبة , تطبيقية في المجال التصميمي
وهذا مرتب  بثقافة ومخصية المصمم الداخلي بحيث تشكل من الموضوعات , للعملية التصميمية

الخاص للتكييف مع المهمة في استمرارية وديمومة العمل التصميمي والتي يتحدد بمقتضاها ااسلوب 
دراسة انواع التصاميم  وطبيعة استخدامها، وعليه فان  الناتج التصميمي  كمنجز ال تعتمد على 
وايفته فق  وإنما على الثقافة والشخصية القائمة على أنجازه من خالل الفعل االسلوبي لعقلية 

ن المصمم المبتكر اعتماد وهذا يتطلب م),المصمم ن ومقدار ما تثيره من حواس جمالية لدى المتلقي
كذلك فان دراسة العمل التصميمي ال تكمن في , أدوات تعبيرية تبين المعنى الشكلي ودالالته

وهذا ما ,(00ص,0555, الراوي )موضوعه بل في دراسة تمثير أسلوب التعبير عن هذا الموضوع 
جيا  للعملية التصميمية والتي يطمح اليه العديد من المصممين الداخلين في إعطاء دورًا هامًا واستراتي

كما تتجسد ),تخضع أساسها إلى أسلوب التعبير كمداة أساسية في بناء الصياغات التصميمية المبتكرة
قراءة محتوى التصميم ومضمونه من خالل التمكيد على البنائية االبتكاري للفكرة التصميمية، بينما 

عبد الحليم   ),(خالل عملية صياغة تقنية المادة  تمتي دراسة التكوين التصميمي وهيئته المبتكرة من
وهذا يعني أن خبرة المصمم وأسلوبه العتبارات تصميمية تقوم بمحداث ,(23ص, 0511,واحد 

التناغم واالنسجام بين  مضمون الفكرة والتكوين للتصميم المقترل  والذي يصل من خاللهما إلى 
من ممنها أن تؤدي إلى انثارة واالستجابة لدى والتي , البنائية االبتكارية للتصميم بمكمله

مع االخذ بنظر االعتبار الوعي بالتجربة الخيالية المتكاملة الذي يمثل الجانب الذاتي ),.المتلقي
فليس التخيل مجرد وايفة تنظيمية تقتصر على تنسيق االدراكات , المكمل للجانب الموضوعي

 03ص,0551  ,فاروق حيدر()وين الموضوع التصميمي الحسية، بل وايفة تركيبية لعملية إعادة تك
مما يعني أن تذوق ,وهذا ال ينفصل عن مشاركة المتلقي الذي يتعايش مع العمل التصميمي ) ,(

العمل الفني يتطلب نشاطًا خياليًا من جانب المتلقي وبشكل مماثل وتبادلي مع المصمم وعمله 
كعملية ذهنية والتي   مرتب  بطبيعة التذوق وهذا ,( 002ص, 0511, احمد ااهر ( )التصميمي 

تنصب  اهتمامها على بيان قيمة الفكرة  المبتكرة مع مدى وصول تلك الفكرة إلى االكتمال التصميمي 
كما أن تحقيق  .) والوعي بالتجربة الخيالية المتكاملة والتي تمثل الجانب الذاتي للمصمم المبتكر

 : التصميمي يكون معتمدًا على ما يمتي فاعلية المؤثر التصميمي  ضمن الفكر 
 من خالل االستجابة الى المثيرات: انحساس الواعي  -
وهو االتجاه االساسي لدى المتلقي والذي يشكل الدافع في مستوى التقبل والرفض : التفضيل  -

 .للعمل التصميمي 
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 ( 13ص ,  0513, مينراسموس. () وهو مسايرة المصمم للمعايير التصميمية المعروفة:  الحكم  -

كما أن تذوق المؤثر التصميمي مسملة ذاتية تتعلق باالستجابة للمثيرات بواسطة انحساس الذي يغير 
الدوافع المنفصلة إلى استجابة منظمة وذلك لوجود ميء مشتر  تقوم على أساسه االنفعاالت الفردية 

تجة عنها وما تحققه من جماليات تعنى التي تعنى بتذوق اامكال وصفاتها المظهرية، والعالقات النا
وهذا يتطلب من المصمم الداخلي نوعًا من االنتباه للخصائص الحسية ,بالمعاني الموجودة فيها 

وكذلك التفضيل في دراسة الخصائص البنائية الشكلية لمفردات التجربة التصميمية , واالنفعالية
هذا فضاًل الى أنه , لكل التصميمي الذي يتم تشكيلهاالبتكارية ، مما يحقق نوعًا من التفهم التكاملي ل

يمثل فهمًا منطقيًا تتابعيًا للعناصر وااجزاء الموجودة داخله مما يولد االستجابة الذاتية لدى 
كما تعتمد فاعلية المؤثر التصميمي على االهتمام من جانب اخر بدراسة وتحليل االستجابة ),المتلقي

مع تمكيد  وايفة التكيف ( الخ،…صفاتها،  موقعها، أبعادها )سة للعناصر الشكلية من حيث درا
من خالل تجسيد اامكال والتنظيم المكاني الخاص بها، مع ,التكاملية الخاصة بالعملية التصميمية 

وهذا يشير إلى تنوع ,دراسة الخلفية التي تظهر من خاللها، وطبيعة المقياس والطريقة التي يقاس بها 
 0511, احمد ااهر ), (الخصائص المعبرة عن طبيعة التركيب في التصميمفي الميول ذات 

وتمسيسا على ذلك فان مفهوم  فاعلية المصمم داخلي ال يحدد بعناصر وسمات معينة  (000ص,
فق  وإنما بمسلوب ومخصية المصمم على أساس  اختيار المادة الموضوعية وما تحققه من نتائج 

مما , التنفيذ وما يقع عليها من مؤثرات واستجابات باختالف الذائقةمكلية خاصة ومبتكرة بعمليات 
يتطلب من المصمم الداخلي والمتلقي أبعادا  ذات خبرات عقلية معرفية وجمالية واجتماعية لتحقق 

على االطالع  للمفاهيم االاهارية على ),المنجز التصميمي كما تعتمد فاعلة المؤثر التصميمي
والتي أحدثت في السنوات االخيرة بعض المتغيرات وبشكل ملحوظ للبنى مستوى ااداء التقني 

التصميمية المتكونة منها من خالل االختيار المتميز لتلك البنى، معتمدًا على عامل التنظيم والتجدد 
( 000ص, 0511,سليم غسان ),(لتجميع عناصرها وفق أساليب تقنية تصميمية وااهارية متجددة

يد من التصاميم  اكتسبت معاني أخرى ضمن القواعد التمسيسية البنائية على وهذا يعني أن العد,
مستوى ااداء التقني  والتي ال يمكن بدونها إنشاء نظام يساهم في إنجاز العمل التصميمي المبتكر 

ال يتخذ ااسلوب السائد في التعبير الحسي من خالل وجود مما يشير إلى أن المصمم  الداخلي ,
العناصر المادية االاهارية فق  بل يؤكد التفرد والتميز والتجدد معتمدًا بذلك على مجريات التحويرات 

 .  التصميمية من مصادر مختلفة البتكار تصاميم تتالءم مع العصر
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 الفصل الثالث

 :منهجية البحث واجراءاته3-1 

وهو احد مناهج البحث العلمي ,لطبيعة البحث فقد أعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي  نظراً   
وذلك للتعرف على القيم البنائية التي تساهم في جمالية البيئة الطبيعية باعتبارها كمؤثر تصميمي في 

جة االساس ذلك الن هذه الدراسة تتطلب معرفة بكافة تفاصيلها معتمدًا بالدر ,الفضاءات الداخلية 
جمالية : أوالً :على االطار النظري وصواًل الى تحقيق مامل لهدف البحث وذلك من خالل دراسة 

 فاعلية المؤثر التصميمي:  البيئة الطبيعية وثانياً 

 :مجتمع البحث وعينته  3-2

فقد تم  ,بما ان الدراسة البحثية تعنى بجمالية البيئة الطبيعية كمؤثر تصميمي في الفضاءات الداخلية 
بفنادق  الدرجة االولى لقاعات االستراحة  الخاصة ) اعتماد االسلوب االنتقائي القصدي 

 :  حيث كانت عينة البحث كاالتي,(العالمية
 هولندا     -(كرين هوتيل ) قاعة االستراحة الخاصة في فندق  :  النموذج االول 
 اليابان   –طوكيو  –( ن مين يا) قاعة االستراحة الخاصة في فندق:   النموذج الثاني 

 :وقد تم اختيار هذه العينات وفقًا للمبررات االتية 
فضاًل عن مستوى التنوع في استخدام , اعتماد التنوع في اختيار تصاميم المحددات الداخلية_ 0

 تقنيات متنوعة في طريقة تنفيذها مما افضى جمالية  وبما ينسجم مع البيئة الطبيعية  
 ماذج المنتخبة تم تصميمها بشكل مدروس على مستوى فاعلية المؤثر التصميمي          ان هذه الن_0

     هولندا -(كرين هوتيل ) قاعة االستراحة الخاصة في فندق  :  تحليل االنموذج االول          

بحيث لقد ارتبطت بنائية البيئة الطبيعية على أساس دراسة المصمم الداخلي الفكري للنظام البيئي  
مكلت العالقة  الجمالية  ما بين المتلقين  وبيئته  من خالل تميزها بالوحدة اايكولوجية ضمن مفهوم 

بانضافة الى ارتبا  مفهوم البيئة الطبيعية بجماليتها  ,البيئة الطبيعة فضاًل عن دورها الوايفي 
خلية مظهرًا يبعث في المتملفة من عناصر عدة ذات عالقات متعدد  مما أاهرت على البيئة الدا

كما عبرت عن ثمرة العملية االبداعية، من خالل , (0, 0)النفس الراحة والسرور كما في الشكل 
ومن هنا يبرز دور المصمم الداخلي في دراسة القيم , (3) االحساس بالتناسق الممتع كما في الشكل 

ره الفضاء الداخلي  بما  يتضمنه من من خالل ما أاهالبنائية التي تساهم في جمالية البيئة الطبيعية 
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كما اكسبه معنى منسجم  ذات وحدة واضحة , بيئية طبيعية وحدة كلية  بحيث أعطي قيمة جمالية له
متراب   في أجزاءها والمرتكزة بااساس  على تكامل جميع العالقات ااخرى مع بعضها ضمن 

تنوع ضمن اخلي الى دراسة قيمة الكما عمد المصمم  الد,(0) كما في الشكل النتاج التصميمي 
تكوينات البيئة الطبيعة مما أضاف للفضاء الداخلي ذائقيه واضحة  من خالل دراسة  قيم العالقات 

كذلك برزت ثقافة ,(0) كما في الشكل الشكلية التنظيمية ، سواء باللون أو الشكل أو بالحجم  
يئة الطبيعة المبنية على العالقة المبتكرة انحساس بقيمة التوازن لمستويات البالمصمم من خالل  

بين ااجزاء  مما جعلها متوافقة إدراكيًا وحسيًا االمر الذي  حقق إحساس مريحًا  بالنسبة للمشاهد  
في دراسة    بانضافة  الى قدرة  فكرة المصمم,(0,0) كما في الشكل  .ضمن المحددات العمودية 

البيئة الطبيعية ضمن مجموعة من العالقات البصرية بين   القيم التناسبية بين تكوينات مفردات
في حين أاهر ,التكوين التصميمي الكلي وأجزاءه  بل وممل عالقات ااجزاء مع بعضها البعض

المصمم قدرته في عملية استخدام  قيم انيقاعات المتكررة الناتجة عن االنسجام  بحسب تكوين 
, ترات معينة لتنظيم سلسلة من التكوينات التصميمية الجميلةمفردات البيئة الطبيعية ضمن فواصل وف

بين العناصر أو من ( الفواصل ) وذلك لكسر الرتابة مع تحقيق مد بصري من خالل تغيير الفترات 
مع ,(0)كما في الشكل ( كاللون ، الملمس ، الحجم ) تغيير صفات الخصائص البصرية للعناصر 

  جمالية البيئة الطبيعية على أساس دراسة  قيمة التوكيد احد تراباالخذ بنظر االعتبار دراسة 
عناصر الشكل التصميمي الخاص ضمن البيئة الطبيعة ضمن محددات الفضاءات الداخلية مع 

كما ,(3) كما في الشكل االحتفاظ بوحدة العمل التصميمي ،   بحيث مكل  مركزًا  لجذب المتلقي 
ضمن قيم ظام اننشائي المستخدم بحسب عناصره وعالقاته وااب  المصمم على دراسة طبيعة الن

هندسية  بحسب مكل الفضاء الداخلي الذي تالءم معه مما أاهر قدرة واضحة على دراسة التنظيم 
بانضافة الى سعي المصمم الداخلي الى ترجمة  متطلبات الفكرة الذهنية  من خالل , الفضائي

أي بين  ) دة للفضاء الداخلي وبين مكل الفضاء المحدد لها دراسة العالقة بين مكل العناصر الُمحد
بالنسبة للجدران والسقوف مما ساهمت في تعريف مكل الفضاء ( التكوينات التصميمية وخلفيتها 

فضاًل عن دراسة المصمم  الداخلي الى تصميم التكوينات  ,(3, 0, 0) كما في الشكل الداخلي  
وبما ينسجم مع اروف ومتطلبات الجانب الوايفي مع االخذ   ضمن الفضاء  الداخلي   التصميمية

كما  أاهر المؤثر التصميمي ,بنظر االعتبار المادة المستخدمة والتقنية الُمعّبرة عن الشكل التصميمي
الكفاءة اندراكية المبنية على ميدان التواصل مستندًا على معرفة وخبرة المصمم التطبيقية في المجال 

كما أن دراسة العمل ,  عن اعتماد أدوات تعبيرية تبين قيم المعنى الشكلي ودالالتهفضالً , التصميمي
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التصميمي ال تكمن في موضوعه  فحسب بل وفي دراسة تمثير أسلوب قيمة التعبير والتي أاهرت 
كما  تجسدت قراءة ,(3,0) كمداة أساسية في بناء الصياغات التصميمية المبتكرة كما في الشكل 

لداخلي الى محتوى التصميم ومضمونه من خالل التمكيد على البنائية االبتكاري للفكرة المصمم ا
وهذا يعني أن خبرة المصمم ,(3) التصميمية  من خالل عملية صياغة تقنية المادة  كما في الشكل 

الداخلي وأسلوبه في دراسة االعتبارات تصميمية ساهمت بمحداث التناغم واالنسجام بين  مضمون 
مع االخذ , كرة والتكوين التصميمي المنفذ والتي من ممنه حقق انثارة واالستجابة لدى المتلقيالف

وهذا مرتب  , بنظر االعتبار الوعي بقيمة  التجربة الخيال الفكري  المتكاملة  للجانب الموضوعي
الفكرة   كعملية ذهنية والتي أنصب  بها  اهتمام المصمم الداخلي على بيان قيمة بطبيعة التذوق 

المبتكرة مع مدى وصول تلك الفكرة إلى االكتمال التصميمي والوعي بالتجربة التصميمية  للمصمم 
فضاًل عن التفضيل , المبتكر معتمدًا على  انحساس الواعي  من خالل االستجابة الى المثيرات

الل اعتماد والذي  مكل الدافع في مستوى التقبل للعمل التصميمي بانضافة الى الحكم  من خ
اعتمدت فاعلية المؤثر كما ,(3, 0,  0)في الشكل  المصمم للمعايير التصميمية المعروفة كما

صفاتها،  )التصميمي على اهتمام المصمم الداخلي بدراسة قيمة العناصر الشكلية من حيث دراسة 
لتنظيم المكاني مع تمكيده  على تجسيد اامكال والخلفية التي أاهر من خاللها ا(موقعها، أبعادها

هذا انضافة الى قدرة المصمم الداخلي على أساس  اختيار المادة الموضوعية وما حققته من نتائج ,
 (3, 0,  0)مكلية خاصة ومبتكرة بعمليات التنفيذ وما أاهر أعليها من مؤثرات  كما في الشكل 

           

 (3)شكل رقم (                  2)شكل رقم                      (1)شكل رقم          

 http://www.e-architect.co.uk/dubai/abu_dhabi_architects.htm    المصدر 
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 اليابان   –طوكيو  –( يان شين ) قاعة االستراحة الخاصة في فندق: تحليل االنموذج الثاني   

تننذوق رصننين يعبننر عننن تبننرز قنندرة  فكننرة المصننمم الننداخلي  فنني  دراسننة هننذه التجربننة بمننا يمتلننك مننن 
ومالها أيضًا من تمثير واضح على التصميم الداخلي ضمن البيئة الطبيعينة والتني , ثقافة وخبرة فكرية 

تحققننت مننن خننالل  دراسننة التكوينننات التصننميمية لجميننع االمننكال والمفننردات مننع طريقننة توزيعهننا فنني 
بداعيننة، مننن خننالل االحسنناس كمننا عبننرت عننن ثمننرة العمليننة اال ,( 2)كمننا فنني الشننكل, تنظننيم متكامننل

مما أاهرت على البيئة الداخلية مظهرًا يبعث فني الننفس الراحنة ( 2) بالتناسق الممتع كما في الشكل 
كمننا ارتبطننت بنائيننة البيئننة الطبيعيننة علننى أسنناس دراسننة المصننمم الننداخلي الفكننري للنظننام ,  والسننرور

وبيئته  من خالل تميزها بالوحدة اايكولوجية  البيئي بحيث مكلت العالقة  الجمالية  ما بين المتلقين 
بانضنافة النى ارتبنا  ( 2,1) كما فني الشنكل , ضمن مفهوم البيئة الطبيعة فضاًل عن دورها الوايفي

ومننن هنننا يبننرز دور , مفهنوم البيئننة الطبيعيننة بجماليتهننا المتملفننة مننن عناصننر عنندة ذات عالقننات متعنندد
كننذلك بننرزت ثقافننة ,ائيننة التنني تسناهم فنني جماليننة البيئننة الطبيعينة المصنمم الننداخلي فنني دراسنة القننيم البن

انحسنناس بقيمننة التننوازن لمسننتويات البيئننة الطبيعننة المبنيننة علننى العالقننة المبتكننرة المصننمم مننن خننالل  
بننين ااجننزاء  ممننا جعلهننا متوافقننة إدراكيننًا وحسننيًا االمننر الننذي  حقننق إحسنناس مريحننًا  بالنسننبة للمشنناهد  

تننراب  جماليننة مننع االخننذ بنظننر االعتبننار دراسننة ,(2,1) كمننا فنني الشننكل  .العموديننة  ضننمن المحننددات
البيئة الطبيعية على أساس دراسة  قيمة التوكيد احد عناصر الشكل التصميمي الخاص ضمن البيئة 
الطبيعننة ضننمن محننددات الفضنناءات الداخليننة مننع االحتفنناظ بوحنندة العمننل التصننميمي ، بحيننث مننكل  

كمنننا أاهنننره الفضننناء النننداخلي  بمنننا  يتضنننمنه منننن بيئينننة ,(2) كمنننا فننني الشنننكل المتلقننني  مركنننزًا  لجنننذب
كما اكسبه معنى منسجم  ذات وحدة واضحة متراب   , طبيعية وحدة كلية بحيث أعطي قيمة جمالية له

فننني أجزاءهننننا والمرتكنننزة بااسنننناس علنننى تكامننننل جمينننع العالقننننات ااخنننرى مننننع بعضنننها ضننننمن النتنننناج 
فنني دراسننة  القنيم التناسننبية بننين   بانضننافة النى قنندرة  فكننرة المصنمم,( 1) ي الشننكل كمننا فنالتصنميمي 

تكوينننات مفننردات البيئننة الطبيعينننة ضننمن مجموعننة مننن العالقنننات البصننرية بننين  التكننوين التصنننميمي 
عمننند كما, (2) كمنننا فننني الشنننكل الكلننني وأجنننزاءه  بنننل ومنننمل عالقنننات ااجنننزاء منننع بعضنننها النننبعض  

تنوع ضمن تكويننات البيئنة الطبيعنة ممنا أضناف للفضناء النداخلي الى دراسة قيمة الالمصمم  الداخلي 
ذائقيه واضحة  من خالل دراسة  قيم العالقات الشكلية التنظيمية ، سواء باللون أو الشكل أو بنالحجم  

بانضافة الى سنعي المصنمم النداخلي النى ترجمنة  متطلبنات الفكنرة الذهنينة  منن ,(1) كما في الشكل 
) دراسننة العالقننة بننين مننكل العناصننر الُمحننددة للفضنناء الننداخلي وبننين مننكل الفضنناء المحنندد لهننا الل خن

كمننا فنني ممننا سنناهمت فنني تعريننف مننكل الفضنناء الننداخلي  ( أي بننين  التكوينننات التصننميمية وخلفيتهننا 
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فننني حنننين أاهنننر المصنننمم النننداخلي قدرتنننه فننني عملينننة اسنننتخدام  قنننيم انيقاعنننات ,(2, 2, 1) الشنننكل 
متكنررة الناتجنة عننن االنسنجام  بحسنب تكننوين مفنردات البيئننة الطبيعينة ضنمن فواصننل وفتنرات معينننة ال

وذلك لكسر الرتابة مع تحقيق مد بصري منن خنالل , لتنظيم سلسلة من التكوينات التصميمية الجميلة
        بننننين العناصننننر أو مننننن تغييننننر صننننفات الخصننننائص البصننننرية للعناصننننر( الفواصننننل ) تغييننننر الفتننننرات 

فضننناًل عنننن دراسنننة المصنننمم  النننداخلي النننى ,(2, 1) كمنننا فننني الشنننكل ( كننناللون ، الملمنننس ، الحجنننم ) 
ضمن الفضاء  النداخلي   وبمنا ينسنجم منع انروف ومتطلبنات الجاننب   تصميم التكوينات التصميمية

كمنننا  ,الننوايفي مننع االخننذ بنظننر االعتبننار المننادة المسننتخدمة والتقنيننة الُمعّبننرة عننن الشننكل التصننميمي
وااننب  المصننمم الننداخلي علننى دراسننة طبيعننة النظننام اننشننائي المسننتخدم بحسننب عناصننره وعالقاتننه 
ضننمن قننيم هندسننية  بحسننب مننكل الفضنناء الننداخلي الننذي  تننالءم معننه  ممننا أاهننر قنندرة واضننحة علننى 

بانضننافة الننى إاهننار المننؤثر التصننميمي  مننن الكفنناءة ( 2) التنظننيم الفضننائي كمننا فنني الشننكل دراسننة 
فضننناًل النننى أن المصنننمم كنننان مسنننتندًا فننني معرفنننة وخبرتنننه ,  اندراكينننة المبنينننة علنننى ميننندان التواصنننل 

هننذا انضننافة الننى قنندرة المصننمم الننداخلي علننى أسنناس  اختيننار المننادة ,التطبيقيننة فنني مجننال التصننميمي
منؤثرات   الموضوعية وما حققته من نتائج مكلية خاصة ومبتكرة بعمليات التنفيذ وما أاهر أعليهنا منن

مع االخذ بنظر االعتبار الوعي بقيمة  التجربة الخيال الفكنري  المتكاملنة  ,(2, 2,  1)كما في الشكل 
كعملينة ذهنينة والتني أنصنب  بهنا  اهتمنام المصنمم  وهنذا منرتب  بطبيعنة التنذوق , للجاننب الموضنوعي

الكتمنال التصنميمي والنوعي الداخلي على بيان قيمة الفكرة  المبتكرة مع مدى وصول تلك الفكنرة إلنى ا
بالتجربنننة التصنننميمية  للمصنننمم المبتكنننر معتمننندًا علنننى  انحسننناس النننواعي منننن خنننالل االسنننتجابة النننى 

فضاًل عن التفضيل والذي  مكل الدافع في مستوى التقبنل للعمنل التصنميمي بانضنافة النى , المثيرات
فضناًل عنن ,( 2,  1)منا فني الشنكل الحكم  من خالل اعتماد المصمم للمعايير التصميمية المعروفة ك

كما أن دراسة العمل التصميمي ال تكمنن فني , اعتماد أدوات تعبيرية تبين قيم المعنى الشكلي ودالالته
موضننوعه  فحسننب بننل وفنني دراسننة تننمثير أسننلوب قيمننة التعبيننر والتنني أاهننرت كننمداة أساسننية فنني بننناء 

هنذا يعنني أن خبنرة المصنمم النداخلي وأسنلوبه و ,(2,2) الصياغات التصميمية المبتكرة كما في الشنكل 
فنني دراسننة االعتبننارات تصننميمية سنناهمت بمحننداث التننناغم واالنسننجام بننين  مضننمون الفكننرة والتكننوين 

كمننا ( 2)كمننا فنني الشننكل , التصننميمي المنفننذ  والتنني مننن مننمنه حقننق انثننارة واالسننتجابة لنندى المتلقنني
لمصننمم الننداخلي بدراسننة قيمننة العناصننر الشننكلية مننن اعتمنندت فاعليننة المننؤثر التصننميمي علننى اهتمننام ا

مننع تمكيننده علننى تجسننيد اامننكال والخلفيننة والتنني أاهننر مننن (صننفاتها،  موقعهننا، أبعادهننا)حيننث دراسننة 
كما تجسدت قنراءة المصنمم النداخلي النى محتنوى التصنميم ومضنمونه منن ,خاللها التنظيم المكاني ،  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1026بغداد  – لثوقائع مؤتمر التصميم والبيئة الثا  

 588 

للفكننرة التصننميمية  منن خننالل عمليننة صنياغة تقنيننة المننادة  كمننا خنالل التمكينند علننى البنائينة االبتكاريننة 
 (2) في الشكل 

 

                

 (    6)شكل رقم (                       5)شكل رقم         (            4)شكل رقم        

 http://www.e-architect.co.uk/dubai/abu_dhabi_architects.htmالمصدر 

 ابعالفصل الر   

  :نتائج البحث 4-1 

أاهر النموذجين المنتخبين ارتبا   بنائية البيئة الطبيعية على أساس دراسة المصمم الداخلي الفكري  -0
للنظام البيئي بحيث مكلت العالقة الجمالية دورها االتصالي ما بين المتلقين وبيئتهم وذلك  من خالل 

بانضافة الى  ,طبيعة فضاًل عن دورها الوايفيتميزها بالوحدة اايكولوجية ضمن مفهوم البيئة ال
ارتبا  مفهوم البيئة الطبيعية بجماليتها المتملفة من عناصر عدة ذات عالقات متعدد  مما أاهرت 

كما في االنموذج االول ضمن  الشكل , على البيئة الداخلية مظهرًا يبعث في النفس الراحة والسرور
 (2, 1)واالنموذج الثاني ضمن  الشكل( 0, 0)
أاهرت ثمرة العملية االبداعية من خالل االحساس بالتناسق الممتع بالنسبة لألنموذج االول كما في  -0

 (2) واالنموذج الثاني ضمن الشكل ( 3) الشكل 
, أاهر الفضائيين الداخليين بما يتضمنه من بيئية طبيعية وحدة كلية بحيث أعطي قيمة جمالية لهما -3

ات وحدة واضحة متراب  في أجزاءها والمرتكزة بااساس على تكامل كما اكسبهما معنى منسجم  ذ
كما في االنموذج االول ضمن  الشكل , جميع العالقات ااخرى مع بعضها ضمن النتاج التصميمي

 (1) واالنموذج الثاني ضمن  الشكل ( 0) 
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ا أضاف للفضائيين تنوع ضمن تكوينات البيئة الطبيعة ممتوافقت دراسة المصمم  الداخلي الى قيمة ال -1
الداخليين ذائقيه واضحة  من خالل دراسة  قيم العالقات الشكلية التنظيمية ، سواء باللون أو الشكل 

 (1) واالنموذج الثاني ضمن  الشكل ( 0) كما في االنموذج االول ضمن  الشكل , أو بالحجم 
ة الطبيعة المبنية على العالقة انحساس بقيمة التوازن لمستويات البيئبرزت ثقافة المصمم من خالل   -2

المبتكرة بين ااجزاء مما جعلها متوافقة إدراكيًا وحسيًا االمر الذي حقق إحساسًا مريحًا  بالنسبة 
واالنموذج (  0,0) كما في االنموذج االول ضمن  الشكل,   .للمشاهد  ضمن المحددات العمودية 

 (2,1) الثاني ضمن  الشكل 
الداخلي ضمن النموذجين المنتخبين على  دراسة  القيم التناسبية بين   صمماعتماد قدرة  فكرة الم -2

تكوينات مفردات البيئة الطبيعية ضمن مجموعة من العالقات البصرية بين  التكوين التصميمي 
) الكلي وأجزاءه  بل وممل عالقات ااجزاء مع بعضها البعض كما في االنموذج االول ضمن الشكل

 (2) ثاني ضمن  الشكلواالنموذج ال( 0,0
أاهرت قدرة المصمم الداخلي في عملية استخدام  قيم انيقاعات المتكررة الناتجة عن االنسجام   -3

بحسب تكوين مفردات البيئة الطبيعية ضمن فواصل وفترات معينة لتنظيم سلسلة من التكوينات 
( الفواصل ) ير الفترات وذلك لكسر الرتابة مع تحقيق مد بصري من خالل تغي, التصميمية الجميلة

كما  (كاللون ، الملمس ، الحجم ) بين العناصر أو من تغيير صفات الخصائص البصرية للعناصر 
 ( 2, 1)  واالنموذج الثاني ضمن  الشكل(  0)في االنموذج االول ضمن  الشكل  

التصميمي تراب  جمالية البيئة الطبيعية على أساس دراسة  قيمة التوكيد احد عناصر الشكل   -1
الخاص ضمن البيئة الطبيعة ضمن محددات  النموذجين المنتخبين مع االحتفاظ بوحدة العمل 

(  3)كما في االنموذج االول ضمن  الشكل  التصميمي ، بحيث مكلت  مركزًا  لجذب المتلقي 
 (2) واالنموذج الثاني ضمن  الشكل

ضمن قيم تخدم بحسب عناصره وعالقاته حقق المصمم  الداخلي دراسة طبيعة النظام اننشائي المس -5
هندسية  بحسب مكل الفضائيين الداخليين والذي تالءم معهما مما أاهر قدرة واضحة على دراسة 

بانضافة الى سعي المصمم الداخلي الى ترجمة  متطلبات الفكرة الذهنية  من التنظيم الفضائي 
ين الداخليين وبين مكل الفضاء المحدد لها دراسة العالقة بين مكل العناصر الُمحددة الفضائيخالل 

كما مما ساهمت في تعريف مكل الفضائيين الداخليين ( أي بين  التكوينات التصميمية وخلفيتها ) 
 (2, 2, 1) واالنموذج الثاني ضمن  الشكل(  3, 0, 0) في االنموذج االول ضمن  الشكل

ندراكية المبنية على ميدان التواصل أاهر المؤثر التصميمي للنموذجين المنتخبين الكفاءة ا -02
فضاًل عن , حيث كان المصمم الداخلي مستندًا على معرفة وخبرة تطبيقية في المجال التصميمي, 

كما أن دراسة العمل التصميمي ال تكمن في , اعتماد أدوات تعبيرية تبين قيم المعنى الشكلي ودالالته
لى تمثير أسلوب قيمة التعبير  والتي أاهرت موضوعه  فحسب بل وفي دراسة المصمم الداخلي ا

(  3, 0)المبتكرة كما في االنموذج االول ضمن  الشكل كمداة أساسية في بناء الصياغات التصميمية
 ( 2,2)  واالنموذج الثاني ضمن  الشكل
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جسدت قراءة المصمم الداخلي للنموذجين المنتخبين في دراسة محتوى التصميم ومضمونه وذلك -00
كيد على البنائية االبتكاري للفكرة التصميمية  من خالل عملية صياغة تقنية المادة كما في بالتم

 (2) واالنموذج الثاني ضمن  الشكل(  3) االنموذج االول ضمن  الشكل 
 وهذا مرتب  بطبيعة التذوق , الوعي بقيمة تجربة الخيال الفكري  المتكاملة  للجانب الموضوعي-00

أنصب  بها  اهتمام المصمم الداخلي على بيان قيمة الفكرة  المبتكرة مع مدى  كعملية ذهنية والتي
وصول تلك الفكرة إلى االكتمال التصميمي والوعي بالتجربة التصميمية  للمصمم المبتكر معتمدًا 

فضاًل عن التفضيل والذي  مكل الدافع , على  انحساس الواعي  من خالل االستجابة الى المثيرات
التقبل للعمل التصميمي بانضافة الى الحكم  من خالل اعتماد المصمم للمعايير  في مستوى 

واالنموذج الثاني ضمن  (    3, 0,  0)التصميمية المعروفة كما في االنموذج االول ضمن  الشكل
 ( 2,  1)الشكل
شكلية اعتمدت فاعلية المؤثر التصميمي على اهتمام المصمم الداخلي بدراسة قيمة العناصر ال-03

مع تمكيده على تجسيد اامكال والخلفية التي أاهر من (صفاتها،  موقعها، أبعادها)من حيث دراسة 
 .خاللها التنظيم المكاني للنموذجين المنتخبين 

أاهرت قدرة المصمم الداخلي على أساس  اختيار المادة الموضوعية وما حققته من نتائج -01
كما في االنموذج االول  وما أاهر عليها من مؤثرات المعروفة مكلية خاصة ومبتكرة بعمليات التنفيذ

 (    2, 2,  1) واالنموذج الثاني ضمن  الشكل( 3, 0,  0)ضمن  الشكل
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