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Abstract:  

 Design ideas are characterized by being able to develop and strive to 

find the best and most beautiful in terms of functionality and its 

integration and in terms of compatibility and harmony with what the 

performance use requires in terms of effectiveness reflected on the 

user, and here the sources of the idea are identical with what 

corresponds to the materials and materials being means that achieve 
comfort and good feeling, with Taking into consideration the 

technical fields and the wide availability of possibilities to achieve the 

accomplishments of the idea, regardless of the complexity and 

simplification required in any of the joints of the creative process in 

the internal spaces. On this basis, the question came to the research 
problem, which is: What is the importance of the design idea data 

and how to obtain innovative and unconventional design solutions in 

contemporary interior spaces. The current research aims to reveal 

the data of the design idea in the contemporary interior spaces of 

cultural centers. The theoretical framework included the meaning of 

the idea, its concept, and its most important data. We have adopted 
the descriptive approach in the research, reaching the analysis that 

includes studying the data of the design idea in the contemporary 

interior spaces of the international cultural centers of architectural 

designs, Zaha Hadid. The researcher, Dongdaemun Bla, Cultural 

Center in South Korea has been approved by the research 
community, represented by three international cultural centers. The 

most important conclusions are: 

1- Creativity is a mental process, the foundations for the process of 

realizing gaps and missing elements and creating ideas, through 

which the interior designer goes through with the aim of producing 

new ideas in the design of contemporary interior spaces. 
2- The design idea went in directions completely different from the 

traditional aspects based on the level of activation of aesthetic 

reflections, through its reliance on hybrid design relationships with 

an exotic and inspirational characteristic that diverges from the 

previous design system. 
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ي الفضاءات الداخلية المعارصة
 
 معطيات الفكرة التصميمية ف

 

ي 
 3 محمد معيود راض 

 4رجاء سعدي لفتة
 

 الملخص
التصميمية بأنهر قربلة للتطوير والسعي كفيهر إليجرد األكفضل واألجمل من  كفار  تتسم األ

ي من  تستداامحيث الوظيفة وتارملهر ومن حيث التواكفق واالنسجرم مع مر يتطلبه اال 
األدائ 

كفرعلية تنعكس عىل المستدام، وهنر تكون منربع الفكرة مطربقة مع مر يتواكفق مع المواد 
لراحة والشعو  الجيا، مع األخذ بنظر االعتبر  المجرالت والدرمرت كونهر وتسرئل تحقق ا

التقنية وتواكفر واتسع من اإلمارنيرت بمر يحقق منجزات الفكرة مهمر تطلب التعقيا 
ي الفضرءات الااخلية. وعىل هذا 

 
ي أي مفصل من مفرصل العملية اإلبااعية ف

 
والتبسيط ف

ت الفكرة التصميمية وكيفية االتسرس جرء السؤال لمشالة البحث وهو: مر اهمية معطير
ي الفضرءات الااخلية المعررصة. إذ 

 
للحصول عىل حلول تصميمية مبتكرة وغير تقلياية ف

ي الفضرءات الااخلية  إليهاف البحث الحرلي 
 
الكشف عن معطيرت الفكرة التصميمية ف

المعررصة للمراكز الثقركفية. كفقا تضمن االطر  النظري معن  الفكرة ومفهومهر واهم 
 اعتمردمعطيرتهر. وقا تم 

ً
ي البحث وصوال

 
ي ف

التحليل المتضمن د اتسة  إلنر المنهج الوصف 
ي الفضرءات الااخلية المعررصة للمراكز الثقركفية العرلمية 

 
معطيرت الفكرة التصميمية ف

ي  
 
ي دونج دايمون بالذا ف

 
لتصرميم المعمر ية زهر حايا، وقا اعتما البرحث المركز الثقرف

ة من مجتمع البحث والمتمثلة بثالثة مراكز ثقركفية عرلمية. امر اهم كو ير الجنوبي
 :االتستنترجرت هي 

يعا اإلبااع عملية عقلية، واتسس لعملية أد اك الثغرات والعنررص المفقودة وتكوين  -1
ي تصميم الفضرءات الااخلية  أكفار  ، يمر بهر المصمم الااخىلي بهاف أنترج كفار  األ

 
جاياة ف

 . المعررصة
 للجوانب التقلياية المعتماة عىل  -2

ً
ذهبت الفكرة التصميمية برتجرهرت مغريرة تمرمر

هر عىل عالقرت تصميمية هجينة، اتستنردمستوى تفعيل اإلنعارتسرت الجمرلية، من خالل 
 .ذات تسمة غرائبية واتستلهرمية تبتعا عن المنظومة التصميمية السربقة

 .الرقمية ،التقنية ، رء الفض ،التصميم ،الفكرة: الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقدمة
ي  المهمة الجوانب من جرنب الثقركفية المراكز لفضرءات الااخىلي  التصميم يعا

 برلعلم العلو والسمو الثقركفة تركفا الن 
 التصميم، خالل ونقلهر، الذي يتم من العلم لتطو  جاياة، وأخبر  أحااث من والثقركفية، العلمية للتطو ات والمتربعة

 عن العلمية، وأدبية كفنية ثقركفية ولحقرئق متنوعة ثقركفرت وتبردل لنش   تعا وتسيلة الثقركفية المراكزكفإن 
ً
 ومع وكفضال

ي  التطو  ي  التقنيرت أحاث اتستداامو  الحرصل، التكنولوج 
 
الجمهو ،  من ممكن عاد أكي   إل الثقركفية الجوانب إيصرل ف

ي  الحايثة، وتسرئلهر وبمدتلف
ي  وظيفية، كفضرءات من لهر والمصمم المنرتسبة األمركن توكفير  تتطلب والن 

 تنرتسب الن 
 الفكرة معطيرت دو  بيرن إل الحرلي  البحث يهاف إذ. غريرتهر كفيهر وتحقق ومريحة رسيعة بصو ة العمل طبيعة

ي  وعالقتهر الشالية التصميمية
 
 هي  التصميم عملية جوهر كفإن الثقركفية، للمراكز الااخلية الفضرءات ومعرلجة تصميم ف

ي  التصميمية الفكرة
ي  من تنبع الن 

  والديرل، اإلبااعي  والتفكير  خالل التصو  الذهن 
ً
 الفكرة واشتغرالت  اعتبر ات عن كفضال

                                                           
mohammed.78mr2@gmail.com  العراق،  ، الباحث، جامعة بغداد
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ي  وتطبيقهر التصميمية
 
ي  وأتسرس مهم دو  المعطيرت لهذه تعا لذا المعررصة، الااخلية الفضرءات ف

 
 ونمو وتطو  تغاية ف

 .المعررصة الااخلية للفضرءات والتسيمر التصميم، كفكرة
 

 مشكلة البحث والحاجة إليه :ولألالفصل ا
 مشكلة البحث:  1-1

ي التصميم وتسيلة إل  كفار  ذ تعا األإإن جوهر عملية التصميم هو ماى تطبيق الفكرة التصميمية، 
 
نجرز متطلبرت الحرجة ف

شارالت وترتيبهر جوهر النشرط العقىلي لحل اإل مة للنشرط والتفرعل، والفكرة هي ئنسرنية وتهيئة بيئة منرتسبة ومال اإل 
ي التصميم تتطلب معرلجة تنفيذية من خالل تطبيقرتهر كهاف و ؤية

 
 رتستداامبويتأئ  ذلك  ،وتقنينهر. أي أن الفكرة ف

العملية  جوهر برعتبر همر الدرمرت المدتلفة والمتنوعة عىل وكفق تقنيرت حايثة تتجسا كفيهر التواكفق واالنسجرم 
 ة نربع من تحايا الفضرءات وتنوعهر. التصميمي

ي التصميم الااخىلي المعررص تااخلت كثير من المواد والدرمرت مع ترابط التقنيرت اإل 
 
ي التصنيع إذ ف

 
صبحت أنترجية ف

:  تمهمة المصمم الااخىلي أكير صعوبة مع معطيرته الفكرية، من هنر جرء ي
 مشالة البحث عىل النحو اآلئ 

ي الفضرءات الااخلية المعررصة للمراكز الثقركفية()مر هي معطيرت الفكرة الت
 
 صميمة ف

ي تامن أهمية البحث من خالل   أهمية البحث:  1-2
 :اآلئ 

ي الفضرءات ئالفكرة التصميمية بمر يتال معطيرت الوقوف عىل -أ
 
م مع التطو  الفكري والتقنيرت التكنولوجية المعررصة ف

 الااخلية . 
ي والجمرلي  -ب

ي األ  هالذي تحاثبيرن الاو  الوظيف 
 
مركن ذات الفكرة التصميمية داخل الفضرءات الااخلية وتطبيقرتهر ف

 نشطة المدتلفة . األ 
ي الفضرءات الااخلية المعررصة للمراكز الثقركفية.  -أهدف البحث:  1-3

 
 الكشف عن معطيرت الفكرة التصميمية ف

 يتحاد البحث الحرلي بمر يىلي : حدود البحث:  1-4
ي وجمرلي للفضرءات الااخلية الحاود -أ

ي التصميم ومر لهر من تفرعل وظيف 
 
الموضوعية: يتم كفيهر تنرول تطبيق الفكرة ف

 المعررصة . 
 عىل الفضرءات الااخلية -ب

ً
ي  للمركزالحاود المارنية : تحاد البحث الحرلي مارنير

 
ي  بالذا دايمون دونج الثقرف

 
 كو ير ف

 .للمصممة المعمر ية زهر حايا الجنوبية
 م. 2013 -2006الحاود الزمرنية :   -ج
 تحديد مصطلح:  1-5
 معطيات الفكرة التصميمية:  - أ

ي تتجىل الفكرة العرمة 
ي صو  الن 

 
القواعا  - عرمل مع عملية التصميم. تت ،وليةأ ائقوتسرئل وطر  (بااية التفكير ) ر األوليةهف

ي تعمل عىل األولية
وع.  ةف العرماهااأل إل تهيئةالتطوير و ال الن  من خاللهر يباأ بتطوير   ولية للمصممأ أكفار  -للمش 

 .  (.3، صفحة 2013)عرصم، وإيجرد تشكيل عرم لمنتج تصميمي
ات  اكم من خالل مثير

ي قرئم عىل اإلد اك والتحليل، نتيجة لمدزون مي 
تعا تكوين إبااعي ينتج من خالل نشرط عقىلي ذهن 

 ، . )الكبيسي  (66، صفحة2002برصية أو تسمعية تثير التفكير
 برلهاف، يوصل كمر يمكن تعريفهر عىل أنهر: 

ً
ة (، يرتبط مبررس  ي

حل مشالة أتسرتسية  إلنترج مثرلي لعملية تفكير )جها ذهن 
 (.9، صفحة 2007، الغريري)تتضح صو تهر. 

 : ي
 
 التعريف االجرائ

 الفضرء أجزاء تنرتسب عالقة ضمن المتنوعة الدصرئص ذات تصميمية لفكرة وتنظيم بنرء وهي صو  ذهنية لعملية
  ومتجرنسة متواكفقة الجزء مع والكل الكل مع الااخىلي 

ً
 الجمرلية النرحية من تصميمية كفرعلية العنررص لكل محققة

 .والوظيفية
 الفضاء الداخلي  - ب

ي تتمثل  مجموعة من العنررص والمحادات تفصله الذي مغلقالحير  الأنه  عىل عرف الفضرء الااخىلي  عن الفضرء الدر ج 
 األتسلوب، تفرع، اال، ةمسرح)التلك العنررص المردية الصفرت العرمة الرئيسة  إذ تحاد  ،أكفقية( ،ادات )عرموديةمحب
 (.9، صفحة 2012) شيا،  .للفضرء الااخىلي  واإلغالق(نفترح ال ا

ي عملية التصميم الااخىلي  والمهمة هو الوحاة األتسرتسية
 
 (الُما كة) المتصو ة من العالقرتمجموعة تعكس  ،ف

  ساةوالمتج
ً
يروير ي  كفير 

 
  تتضمن، مردي تجسيا  ف

ً
ي تعي  عن األهااف ، تعرف محاد  ومعن   شاال

برألطر واألنظمة الن 
،  الوظيفية والجمرلية والنفسية.   .((Massy، 1996، p. 101)(  4، صفحة 2002)عىلي
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:  -ج ي للفضاء الداخلي
 
 التعريف اإلجرائ

، يحقق األ  الذي تصميمي التسلوب األ وكفق عىل  يتم تنظيمهرلفكرة ومكونرتهر، لمفردات الوظيفة الهو محتوى  ي
داء الوظيف 

ي تحقق الشال الذي يحمل مالئمة األداء 
ويؤكا عىل  ،من خالل االختير  لهيئرت تنظم من خالل آليرت التصميم الن 

ي توجه 
ية، الن   الغرية المطلوبة.  إلاالنعارتسرت الجمرلية والتعبير

 
ي الفصل 

 
 )اإلطار النظري( الثائ

ها:   2-1  معن  الفكرة التصميمة وتفسير
 من أجل  الفكرةتعا 

ً
ا ك برلعمل مبررس  هر بقربليتهر عىل التطو ، كفهي تشي  ي معرلجتهر الاقيقة وتمير 

 
هي الرؤية الواضحة ف

اته السربقة كلهر؛ ليقوم برتستحااث عالقرت جا ، ممر يجعله يستحرص  خي  ي معير 
ياة بينهر للوصول إيجرد نشرط إنسرئ 

المعركفية  جوانبهم الأمن أحا وآلية صنرعتهر وبلو تهر  (، كمر تعا الفكرة90، صفحة2009حل مشالة معينة، )غرنم،  إل
ي  المهمة والتكوينية

 
ي يتعرمل بهر  والفهم المعر ف جميعف

ي حيرته اليومية،  الفرد الن 
 
جميعنر هذا المفهوم  وقا نا كف

ي تعريفرت ال من وأية ،محاد للكلمةو  كفريا علينر تقايم تعريفصعب يولكن  ،فكرة(ال)
 مجرد تستكونأن تقام يمكن الن 

 
ً
ء واضحبيمكن القول  عىل تسبيل المثرل ،رتللمفهوم أكير منهر تعريف أوصركفر ي

ك  أن إذ بعا ،أنهر ش  شدص عنهر أي يدي 
ضهر مع نفسك و لمرذا لم  تتفرجأ وتسأل، ء وهو المبررس   مفهوملتمثيل  كفهي ، ر تفكر بهتفي  ي

 الس 
ً
إال  ،متعر ف عليه عرلمير

ء جايا أي أنه مطروح بطريقة غير متوقعة،  أنه ي
ي األشيرء السربقة ؤيته  لم يتمش 

 
ذلك  بأنهر يمكن القول  وعليه .ف

ي إطرٍ  أو شالاألشيرء تلك الذي يسمح لك برؤية الواضح التلميح 
 
ين  وتتااخل مع هي تربطكفجايا،  ف  يظهرانتفكير

 بعيا
ً
 مفهوم داخلعن بعضهمر البعض  ا

ً
 كل هذه األوصرفيمكن إذ  ،واحا  ر

َ
أنهر تحوم حول ب (فكرة)ال لعبر ةالسربقة  عا

ي الواقع ،جوهر الفكرة
 
 لهر. كف عطي ال ت هي  ولكنهر ف

ً
 شرمال

ً
وهذه  ،بااعي ثرلي لعملية التفكير األ مالفكرة نرتج إن تعريفر

 به ةرتبطم تكون العملية
ً
ا  مبررس 

ً
لمشالة احل لهذا السبب تتوقف عملية التفكير حرل توصلنر ب  اف حل المشالة، و ا تبرطر

 (.1220، صفحة 2015األتسرتسية )خصرونة، 
وع، تسواء كرنت معقاة أو بسيطة، كفهي تعا أكير العنررص  وعليه تعا الفكرة التصميمية هي البذ ة االول واألتسرتسية للمش 

ي أظهر  
 
وع أي المصمم، لذا كفرن بااية أكفار  ف ي  برلفكرة تباأ تصميمي  مش 

 بعاهر تباأ ثم ومن  المصمم بمديلة جرءت الن 
 . والتنفيذ التصميم عملية

ة للفكرة 2-2  المبتكرة:   التصميمية الصفات الممير 
ي  األتسلوب هذا  تسم وقا. التصميم من قا ا تتضمن أعمرل من اإلنسرن به يقوم مر إن معظم

 
 كرن تسواء وتسلوكنر حيرتنر ف

ي  النفسية األتسبرب عن ينعكس كفإنه. اختير ه أو التصميمي  المنجز إبااع خالل من
 منر كل داخل الكرمن الفنرن تاكفع الن 

ي  نفسهر هي  كفينر، الكرمنة الجمرلية للغريزة الباائية الاواكفع تلك االختبر  أو برإلبااع تسواء نفسه عن يعي   أن إل
 تاكفع الن 

ي  محادة خطة وكفق عىل وتنظيمهر وأحرتسيسه هأكفار   ترتيب إل المصمم الفنرن
 
كفكرة  لكل وإن األشارل من شال إبااع ف

هر صفرتهر وجمرلهر ي  وكفعلهر وتعبير
 ضمن تقع واتستالمهر تحقيقهر ألجل كفكرة أي وأن ،محادة غريرت إل المؤدي الوظيف 

(، 49-48، صفحة 2019بصفرت )الغبرن،  عنهر، تكون محادة يعي   كفكرة يحمل أن البا تكوين أي كفإن وبرلعكس تكوين
  : ي تحققهر. وهي تتمثل بمر يىلي

 عن المارتسب الن 
ً
 (.14، صفحة 1997)هالل.م، تتمير  بنسبهر وانسجرمهر وقربليتهر، كفضال

هر من األ ةتفوقمالفكرة المستحاثة  أن تكونالنسبية:  تهر مير  -1 ي  كفار  عىل غير
 .بقتهرتس الن 

ي ماى د جة تواكفق الفكرة المبتكرة مع القيم السرئاةمع القيم السرئاة:  هر انسجرم-2
 .تعن 

 .ماى صعوبة كفهمر واتستعمرلهر، إذ يؤثر ذلك عىل د جة انتشر هراألخرى:  كفار  مع األ هر وتشربك هر تعقا-3
ي   تجربةالمارنية اتقسيم: عىل القربلية -4

 
 كل جزء منهر. ف

ي قربلي-5
 
 .واالنتقرلوهي بقا تهر عىل الذيوع النتقرل: ا تهر ف

ات إضركفية.  منلمستدامير  والمصمميير  كل مر يكتسبه االفكرة:   المتحققة بعا المارتسب -6  مير 
ي الفكرةالعنررص ال ة منويمكن اتستدالص ثالث

 
الجاياة من العنررص  كفار  تألف األيمكن إذ  ،رئيسة لإلبااع واالبتار  ف

 (9، صفحة 2011)المدتر ،  القايمة. 
 مر لقطعة كفنية.  الفكرة الجاياة يمكن• 

ً
 أو نظرية جاياة لمشالة مر أو تصو ا

ً
 جاياا

ً
 أو حال

ً
 جاياا

ً
 أن تكون منتجر

 قايمة بطريقة جاياة. ال كفار األ إعردة ترتيب عبر ة عن تكونالجاياة  كفار  األ• 
 العنررص أو بعض ل منهر ذفالحأو  ،بعضهر البعضمع عنررص مدتلفة خالل إمارنية  بط من وتكون  كفار تتألف األ• 

 بعض العنررص بأخرى. لاتستباال  إجراء عملية
ي أن يشدص المصمم الااخىلي طبيعة األ

ي تصميمه للفضرءات الااخلية المعررصة وهي  ؤية المصمم  كفار  وعليه ينبع 
 
ف

ي تتمير  بهر، كفإن مرهيتهر هي القيرم بمعرلجة وبنرء أكفار  الفكرية وتأثير العوامل عىل 
ك بعالقتهر مع تش أكفار  ه وأنمرطهر الن  ي 

 الفكرة والشال والسمرت الفكرية. 
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 مفهوم الفكرة التصميمية وأهميتها:   2-3

 للمصمم الااخىلي و 
ً
 توجهر

ً
هر إظهر ا ه، كفهي تعي  عن النترج التصميمي أكفار  تعا الفكرة التصميمية من أهم العنررص وأكير

والهاف من تصميمه؛ لذلك تعا النواة إلطر  العملية التصميمية والبااية للتفكير الذي يحترج عاة تفرصيل وتطو ات 
ي عىل  هريمكن تعريفالحقه. لذا 

 
ءالذهن من مفهوم  أنهر: "مر يتكون ف ْ ي

َ من  مر"، يمكن القول بأن الفكرة التصميمية ِلس 
تشكيل تصميمي عرم، وكفق  ؤية تحليلية لمشالة معينة، كفهي صو  ذهنية تنتج من خالل تحايا  إلالوصول  خاللهر يتم

ي يتم من خاللهر إيجرد الحلول التصميمية للمشالة، وب  هذا تكون 
وع وتحليله، وعليه تصبح الدطة العرمة الن  هاف المش 

ي التعرمل مع العملية التصمي
 
، وتسرئل وطرائق وقواعا أولية، ف ، 2016مية، لتطوير وتهيئة هاف التصميم. )الابيسي

ي  اإلجراءات تسلسة هي  التصميمية العملية أن البرحث (. وعليه يرى72صفحة 
 مستقبلية حرلة إل آنية حرلة بهر تحول الن 

ي  تحويل عمليرت عليهر ليجري التصميمية للمشالة اآلنية الحرلة يستقبل الااخىلي  المصمم أن أي مطلوبة
 
 عقله ف

ي  لذا. المطلوب التصميم عىل للوصول مراحل بعاة التصميمية المشالة وتمر المطلوبة الحرلة لتستدرج
 عىل ينبع 

 ،ذهنية تصو ات وكفق والتوثيق واإلعااد التهيؤ يتم أي التصميمية الفكرة عن البحث مشالة بحل المهتم المصمم
  ويبحث

ً
  بحثر

ً
  دقيقر

ً
ي  المشالة أو الموضوع حول وجاير

 برلتحليل والتعمق تمثل المرحلة هذه إن إذ. بحثهر يريا الن 
ي 
 
ي  إدخرلهر ثم ومن التصميمي  الظرف مفردات خالل من التصميمية المشالة كفضرء والتوغل ف

 
 بسلطة للظفر عالقرت ف

 .التصميمية الفكرة شال عىل المعن  
 الفكرة التصميمية ومراحل العملية التصميمية:  2-4

ية، وأنمر ببقرء صلتهر وتااخلهر عىل المرحلة األول كفهي ال تدترص بوقوكفهر  ،بمراحل عاة التصميم كفكرة أن نلدص يمكن
ي جميع مراحل عملية

 
ي تحقيقهر لألهااف.  . تتمثل برلمعرلجةالتصميم ف

 
 (.528، صفحة 2019)هالل ن.،  الواعية ف

 وهاف كفلسفة تحاد أنهر أي معينة، لمشالة والتحايا برالكتشرف تتمثل  (Insight First):التبص  ر مرحلة .1
وع  .التصميمي  المش 

وع، واالحتيرجرت برلمتطلبرت متمثلة مشالة ألبعرد با اتستهر وتشتمل (Preparation): اإلع  ااد مرحلة .2  للمش 
ي  المعلومرت وتجميعهر

  .بتحليلهر للقيرم حولهر تامن  الن 
 إنترج عىل  المصمم خيرل خاللهر من يعمل، تصميمية وتسرئط (: وهي  (Incubationالحض  رنة مرحلة .3

  .المستدام مشالة لحل ومتفرقة، مجردة أكفار و  اتستبصر ات
 الفكرة وضع يتم إذ للمشالة، الواقعية الحلول إل برلوصول وتتمثل (Illumination): االتستنر ة مرحلة .4

، حل إليجرد وتطويرهر؛ التصميمية ي
ي  ثم ومن نهرئ 

  يتم التنفيذ(.  وبعاهر الفكرة، إظهر  )يتم اإلخراج يأئ 
 والمفرضلة.  والتميير  والحام تتطلب التقييم وهي : Verification)التح قق ) مرحلة .5

ي تصميم الفضاء الداخلي  2-5
 
 الفكرة ف
ي أول  المرحلة وبمر أنهر كفكرة التصميميعتما تمير  

 
ة العملية والفنيةف  عملية التصميم بشال  عرم، عىل محصلة الدي 

ي يتمتع بهر المصمم،  اإلبااعية
شال األتسرس لأل إذ الن 

ُ
مع بمر ينسجم  إخضرعهر األولية للتصميم المطلوب، و  كفار  ت

:  لتجسيا كفكر  ؛مضمون الهاف من التصميم
ً
، قا يكون مثال (، و معير  ي أو ب)قومي أو محىلي

موضوع إمر )وطن 
...إلخ(،  ي

بمر يحويه من مكونرت وعنررص ، و ء الااخىلي للفضر  يةتصميمكفكرته اليعمل المصمم عىل إبرازه من خالل و تر يخ 
 كفضرء داخىلي لنصب تذكر يو ، وجمرليةوظيفية 

ي المعركفة والبر زة حاى الشدصيرت إل  بر ز، عىل تسبيل المثرل: تضمير 
 
ف

ي ذاكرة النرس، كفإن المصمم المجتمع، 
 
الفضرء الااخىلي بهذا  اتسموصف  أي أنه من الممكن، برلفضرء يرتبط و يرتسدهر ف

ةك لنصب التذكر ي(،) االعنرص ،   ودالة عىل عالمة ممير  ي تصميمي
ي التصميمية  كفار  نوع األيمكن تو كمر أنه عمل كفن 

 
نفس ف

، ممر  ي  ختالفاال  إل يؤديالفضرء الااخىلي
 
برلترلي و  (70، صفحة 2010)الفران،  داخل الفضرء.  التأثير البرصي والجمرلي  ف

يعا بهذه الا جة من األهمية من لمرذا وهنر قا يسأل،  كرئز العملية التصميمية،  وأهم الفكرة التصميمية أول تعا 
ي  الوجود
 
ي  الذيالاو   أي مر هو منظومة العملية التصميمية؟  ف

 
 عن هذه المنظومة؟  تلعبه ف

ً
الموضوعرت الدرصة  كفضال

 بهر... 
 
 
 
 
 
 
مكونات منظومة العملية ( يمثل مخطط ل1) شكل 

 التصميمية
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 وجود  إلذلك يحتم  ، إال أنوأهمهر  أ كرن العملية التصميمية أول هي  تعا  الفكرة نأ من برلرغم جا أنهنهذا الصاد، وب  
ي  ،عوامل أخرى

أن تكون  إلؤدي ممر تأولويرت أ كرنهر، تكون من العملية التصميمية و  داخلقا تفرض نفسهر والن 
ي األ 

 
 مر أو غلب يتقا  ،ومثرل ذلك. عن بعضهراألهمية  تسبق ف

ً
 تأخذ عنرص السيردةعىل أخرى و  معينة بأهميتهر  نقطة شاال

ي 
 
 البلا  داخل المنطقة أو  ظروفالطبيعة و لنتيجة وذلك  ،العملية التصميميةف

ً
 الذي يحتوي عىل الكثير منالبلا، كفمثال

وات الطبيعية ي التصميم العنرص المسيطر  الدرمة هي كفيه تكون  ،الير
 
 تكونوأمر ، ف

ً
 وصنرعير

ً
 كفيهر  البلا المتقام علمير

ية  إلوكذلك برلنسبة المسيطرة،  التقنية هي  وة البش  ي تتمير  البلاان الغنية برلير
 الفكرة هي  كفيهر  باعة تكونمعقول ب الن 

ي عىلوبرلترلي  ،المسيطرة... وهكذا 
ذلك يتحقق  ال قا ة عىل امتالك أدواته، و ك و إد ا أن تكون لاية المصمم الااخىلي   ينبع 

)هالل ن.،  .األمثل للشال هتوظيف عىل ماى قا تهالتسيمر و  ،بأ كرن العملية التصميمية والمعركفة الترمالوعي  من إال 
 (.533، صفحة 2019

،  بهقا يكون الحايث  كفار  ألاإن تصنيف 
ً
من إنسرن آلخر،  ،طريقة التفكير والتعبير بشال واضح عنه ذ تدتلفإصعبر

  ، والذيكفار   ابط بير  كل مجموعة من األ وجود  ف  هنرلكيبولكن 
ً
 متشربهر

ً
 وتوجهر

ً
له إطر ه العرم   يجعل لهر مذهبر

ي دصرئص الو 
يمكن القول بأن  أنمر التصنيف للفكرة ذاتهر، و  يصبحال أذ ال.  أمقول بأن هذه الفكرة تتبعه ال تحثنر عىل الن 

 أكفار  ) :منهر أنواع عاة إلالتصميمية  كفار  عرم يمكن تصنيف األ بشالأو كيفية تطبيقهر. و  ، كرةنبع الفم يتبعالتصنيف 
 (.8، صفحة 2011تدطيطية، كفلسفية، انطبرعية، إيحرئية،  مزية، تجرياية، تقنية، وإنشرئية( )المدتر ، 

  معطيات نجاح الفكرة التصميمية:   2-6
، 1997ثالثة عنررص  ئيسة هي )هالل م.،  إلولهر دو  مثير وكفرعل  ،ومثمرةتكون نرجحة  لتحترج الفكرة التصميمية 

 (:18صفحة 
ي تكون عردية ال يوجا كفيهر ، كفإ(الحررص  ) الموجود  عل الفكرة تدتلف عنج يةكيفوهو  عنرص التجايا: ال-1

نرلفكرة الن 
 بهر.  من االتستمرا   ال داعي اختالف، 

ي اإلثر ة واالنتشر : -2
ي أو المستدام إتحاث وهي الن 

ي لثر ة عنا اكتشرف المتلف 
 غير مألوف. ، و جايا  ءس 

ي اتستثمر  المقا ة: -3
 لمستدام عي  جرذبية الفكرة التصميمية. االتدطيط الجيا والسعي لجذب انتبره تعن 

يجرد إمن خالل  كذلكو  ،جيرلتجاد األ ب دة،تجامنهر معطيرت يتبير  إتلك العنررص الثالث  يقاقوتحص وعنا القيرم بف
 بااعية. اإل  تهالمصمم الااخىلي وطرق وإمارنية ،درمرت ومواد تنرتسب الفعل التصميمي ل
 :Ldea Feeder الفكرة التصميمية مغذيات  2-7

ي تغذية وتنمية كفكرته 
 
ي المبذول من التفكير والتجميع يبف  واجب المصمم وهمه األكي  هو ف

برلرغم من الجها الذهن 
 المصمم الااخىلي بحرجة 

وجود  إلالتصميمية، إذ إنهر قا ال تقبل وضعهر األصىلي السطخي أو غير المفهوم، لذلك يبف 
: ال إلمغذيرت عاة تغذي الفكرة التصميمية لتدرج  ي مريىلي

 
 نو ، وتتمثل تلك المغذيرت ف

ي تدص مياان العمل Knowlagement Feederالمغذيرت المعركفية ) .1
(: وهي تتمثل برلا اتسرت والبحوث الن 

، إذ إ ي ينطلق منهر حلول التصميم. نالتصميمي
 هر تعا القرعاة النظرية الن 

(: وهي تشتمل بمعركفة تفصيلية ب  )المواد الدرم، التقنيرت، الطرائق Technology Feederالمغذيرت التقنية ) .2
ي تعمل عىل تحويل الفكرة التصميمية والمعركفة النظرية 

الواقع المردي والملموس، وعىل ضوء ذلك  إلوالوتسرئل(، والن 
جم تلك األ  .(23-21، صفحة 2008، عباهللا) .كفار يتم االختير  مر يتنرتسب منهر، برلترلي تي 

(: وهي تعن  بجوانب مهر ية، تتعلق بقا تهر عىل إظهر  الفكرة التصميمية والتعبير Skill Feederالمغذيرت المهر ية ) .3
 عن الموهبة المتأصلة. 

ً
ي تزداد بوجود الرغبة والمهر ة لاى المصمم، كفضال

، والن 
ً
 عنهر حركفير

ي تبحث عن الباائل، من (: وهي كل مر يتعلق بنواجي Evaluation Feederالمغذيرت التقويمية) .4
تقويمية خرصة، الن 

ي مراحل بنرء الفكرة أو عنا 
 
أجل تحقيق الفكرة بأكفضل طريقة، والتقويم لمنرطق الدلل والضعف، وتسواء أكرنت ف

 .(82-80، صفحة 2009، محجوب)تنفيذهر. 

ي الفضاءات الداخلية وأثاثه  التصميم فكرة إيجاد عل الرقمية التقنيات أثر  2-8
 
 ف

 اتستدااممن خالل  وأثرثهر ألعمرل تصميم الفضرءات الااخلية التصمیمیة الفكرة إیجرد مصرد  أن يتم تصنیف یمكن 
، مصا ین إل الرقمیة التقنیرت  (1060 صفحة ،2015 إمرم،) :همر  ئیسير 

  تقنیرته الرقمي من خالل الوتسط بأنه یجعل :أولهر
ً
، مصا ا

ً
َهرِمير

ْ
 برمجیرت وكفق تشكیلیة بقیم إنترجه یمكن إذ ِاتْسِتل

ي  تستدام
 
ي  والصیرغة البنرء ف

 
 متوقعة، غير  تكوینرت هجينية عن ذلك ممر ينتج ،وأثرثه تصميم الفضرء للعنررص ف

ي  تستدام
 
 له.  المكونة العنررص لبعض الصیرغة من خالل أو، العرم بشاله لألثرث التصمیم الفكرة إیجرد ف

، وتسط خر ج من التصميمية الفكرة إیجرد عىل یعتما: ثرنيهمر    قمي
ً
  إذ يمكن أن يصبح مصا ا

ً
، عضوير

ً
ا  يكون ذا  أو مبررس 

ي  تحلیىلي  بعا  
  أو، وظیف 

ً
ا ي  دینرمیكیة قیم عن تعبير

 
 )حركة الطبیعة، ف

ً
 االتستكشركفرت الفضرئیة البحر، التكوینرت أمواج مثال

ز التقنیرت أثر بعاهر يظهر المصمم(، الحرة من قبل ي  الرقمیة ويي 
 
 الرؤیة إلتحويلهر  الفكرة، وبرلترلي  تحلیل ف
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ي  بتمثیل تسواء أكرنت المتارملة، التصمیمیة
.  أو األبعرد ثالئر  منربع جوهر تمثالن النقطتير   هرتير   إن برلتحليل الهناشي

ي  والتوتسع الحلول لتحقيق الرقمية التطبيقرت عي   تمتا إنهر بل ،كفار  األ
 
 تحايرت أمرم تجعلنر ممر والدير ات الباائل ف

ي  مستمرة
 
ي  كفار لأل والتقام،كمنربع التطو  ف

 
 .التصميم ف

 
 إجراءات البحث :الفصل الثالث

 :البحث منهجية 3-1
ي  المنهج الحرلي  البحث اعتمرد تم

 تصميمية حلول عىل للحصول تطبيقهر وكيفية التصميمية الفكرة منربع لا اتسة الوصف 
ي  تقلياية)من خالل تحليل( وغير  مبتكرة

 
 الفكرة د اتسة ألن وذلك حايا، زهر المعمر ية ألعمرل الثقركفية المراكز ف

  التفصيالت باركفة المعركفة تتطلب التصميمية
ً
 ومحفزاتهر التصميم كفكرة معطيرت كشف وهو البحث هاف إل وصوال

ي 
 
ي  المعررصة الااخلية الفضرءات ف

ي  الفكرة هذه تطبيق إل وصوال العرمة للمبرئ 
 
 هذه به تتمير   لمر، الااخلية الفضرءات ف

ي  المنهج ويعا المعررصة، الااخلية الفضرءات
 .البحث لموضوع األنسب العلمية الطريقة هو الوصف 

 :البحث مجتمع 3-2
نيت خالل من ومواقعهر،، حايا  زهر المعمر ية ألعمرل التربعة الثقركفية المراكز عاد عىل البرحث اطالع بعا  كفقا، اإلني 
ي  التنظيمي  الهيال وحسب يىلي  بمر عادهر تبير  

 
 . أدنره ف

 
 
 
 
 
 
 :البحث عينة 3-3

ي  بمركز والمتمثل البحث مجتمع من( 1) البرحث اعتما
 
  وهي %( 33) وبنسبة حايا زهر المعمر ية لتصرميم عرلمي  ثقرف

ي  المركز- أ
 
ي  بالذا دايمون دونج الثقرف

 
 . الجنوبية كو ير ف

 :أداة البحث التطبيقية 3-4
ي  اتستدااملتحقيق أهااف البحث تم 

 :األدوات االئ 
ي عن كركفة المراكز الثقركفية  .5

وئ  إجراء البحث والمسح االلكي 
 . ألعمرل المعمر ية زهر حايا

 ستدلص اإلطر  النظري. م .6
 نموذج التحليل: ا 3-4

 بالذا العالمي للفنون والثقافة  مركز دونج ديمون ديزين
 -العام : الوصف 

ي تسيول عرصمة كو ير الجنوبية  عىل مسرحة 
 
يقع المركز ف

مر الحايقة أ ،م65000الموقع بمسرحة و ذ إمي  مرب  ع،  86.574
ي تسيول ويعتي  30000

 
ي منطقة تر يدية ف

 
كي  مبن  أ م  ويقع ف

ي األ 
خريطة الشر ع المفتوح. ويحتوي عىل عاة  ،بعرد بثالئر

ات التصميم ومركز قرعرت منهر للمؤتمرات وللمعرض ومدت ي 
تسرعة  24عالمي وغرف ناوات وتسوق التصميم مفتوح خالل إ

ممر يتيح تقايم أكي  مجموعة متنوعة من المعرض  ،ومتحف
ي تغذي الحيوية الثقركفية، تم 

نشرء المركز عرم اوالفعرليرت الن 
ي عرم م، وانته2007

 
 . (wikipedia، 2020، net)  للمصممة المعمر ية العراقية زهر حايا ،م2013 ف

 
 
 

ي  ت
 
 الموقع تر ي    خ االنشرء اتسم المركز الثقرف

 كو ير الجنوبية 2013-2007 مركز دونج دايمون بالذا 1

 اذ بيجرن -بركو 2013-2006 مركز حيا  علييف 2

 والية ميشيغرن 2012-2007 متحف ميشيغرن 3

ة االنجرز الموقع االنموذج ت  اجمرلي المسرحة كفي 

 2م 86.574 2013-2007 بلا كو ير الجنوبية مركز دونج دايمون بالذا 1
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 كفضرء مركز دونج ديمون ديزين بالذا العرلمي للفنون والثقركفة األول: الوصف العرم للنموذج 
 

 

 
 
 

ج
َ
 وصف االنموذ

 التفرصيل الموضوع ت

ج 1
َ
 مركز دونج ديمون ديزين بالذا العرلمي للفنون والثقركفة اتسم االنموذ

 بلا كو ير الجنوبية الموقع 2

ي  3
 الطربع الوظيف 

ي يحتوي عىل قرعرت الفنون ومعر ض وقرعة مؤتمرات وناوات ومتحف 
 
مركز ثقرف

ات تصميم وقرعة اكرديمية ومركز اعالمي   التصميم وقرعة عرض ومدتي 

 2013-2007 تر ي    خ وماة اإلنجرز 4

ّ المسرحة 5  مي  مرب  ع 86.574 إَجّمرلي

6 
اال تفرع وعاد 

 الطوابق
 مي   / تستة طوابق 15،5

 الفضرئية المحادات 7

 األ ضيرت
اميك + خرتسرنة + موكيت المردة  تسير

ي +  مردي + ابيض اللون
 بن 

 الجا ان
اميك المردة  )خرتسرنة + جبس + أليرف زجرجية( + زجرج + تسير

 أبيض +  مردي + شفرف اللون

 السقوف
 المردة

خرتسرنة + )خرتسرنة + أليرف زجرجية( + )بالتستيك + أليرف 
 زجرجية(

 أبيض +  مردي + االز ق اللون

 العنررص االنتقرلية 8

 األبواب
 زجرج + المنيوم + خشب المردة

ي + خشب اللون
 شفرف + كفض 

 النواكفذ
 زجرج المردة

 شفرف + از ق اللون

 الساللم
 كهربرئية  -مواد انشرئية  المردة

 جوزي اللون

 العنررص التأثيثية 9

 أثرث

ي + وحاات جلوس + وحاات عرضأثرث  النوع  مكتن 

 )بالتستيك + أليرف زجرجية( + المنيوم المردة

ي  اللون
 أبيض + بن 

 مامالت

 وحاات عرض + شرشرت عرض النوع

 )بالتستيك + أليرف زجرجية( + المنيوم المردة

ي  اللون
 أبيض + كفض 

 اإلضرءة 10

 األبواب والنواكفذ الفتحرت طبيعية

 إنر ة
 تسقفية وجاا ية مدفية + وحاات متحركة النوع

 أبيض + نو  الشمس + أخرى متنوعة اللون

ج من الدر ج 11
َ
 االنموذ

 هيئة متموجة بأشارل ملتوية الهيئة

 )خرتسرنة + أليرف زجرجية( + زجرج المردة

 ابيض + شفرف + االز ق اللون
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 العالمي للفنون والثقافة(تحليل )مركز دونج ديمون ديزين بالذا 
 التفكير االبداعي للفكرة التصميمية

غة حوا  ثقركفية حايثة بير  الفضرء  
ُ
صممت كفضرءات مركز )دونج ديمون ديزين ( توظيفر ذا صيغة خطربية تمثل ل

ي 
 إد اكية ،والمتلف 

ً
وى الهيئرت بصو ة دينرمية تؤكا قيمر

َ
ي  ،وتثير حركة حسية وذهنية عىل مست

الزمن  ترتبط بمعرئ 
 العمل وتنرمي المعِركفة.  اتستمرا يةواتستمرا ية الحركة وديمومتهر بمر تعزز المعن  والتعبير بفكرة 

عىل  واألتسفل وكأنه لغة بمستويرت مدتلفة وبرتجرهرت متعادة نحو األ   إن التعرمل مع الشال المرئل والمنكش والممتا
ي 
ي تضم كفيهر التنرقضرت والمفر قرت الن 

ي الفضرءات الااخلية وتجريااتهر من العنررص خطرب للمتلف 
 
تنطلق من تالف

ي عزلة  وحية ينسرق نحو قيم اللون األ  وكأنهر الثرنوية والمامالت  
 
ي النرصع، ف

ذ  بط بير  الشعو  برلنقرء النفسي إبيض النف 
ات وهو تأكيا واضح لربطه برلوظيفة المؤداة لمركز  واإلحسرس العرض والمشح بسعة الفضرء ومر تعكسه من تأثير

 عن  كفار  والتسوق وتبردل األ
ً
كر التصميمي من التقلياية فال إعردة تنظيم  إتسلوب اعتمردالثقركفية بير  )الزائرين(  كفضال

 
ً
 من غير أن يجري هنرك أي نوع من الغرابة  إلاإلنشرئية المعتماة تسربقر

ً
الفضرءات الحيوية ذو الهيئرت الملتوية شالير

ي الفضرء الااِخىلي أوغير الم
 
ي أعىل مستوى من الفهم واإلد اك لطبيعة الوظيفة المؤداة ف

 
بفكرة األلفة  وا تبرطلوكفة ف

 واالحتواء. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ي معظم العنررص يعطي المضمون المعنوي للفضرءات الااخلية اإل اللون األ  اعتمرد  إلن السعي إ
 
يحرء ضمن بيئة بيض ف

يةوظيفية ذات دالالت  مزية   عن امتالك اللون األ   ،وتعبير
ً
، كفضال  ومحرولة التأكيا عىل النظرم الرتسمي

ً
 نبيض مجرال

ً
فسير

ي برالنفترح
مع   وتسيوكولوجير يتنرغم مع النظرة العرصية للتفرءل والنقرء والطهر ة ودالالت العميقة من االنعارس الضوئ 

ي التصميم ؛تسطوحهر النرعمة
 
ي  ،لدرمرت والمواد والعنررص الحايثة والمتطو ةمن خالل ا ،لتعي  عن  وح العرص ف

الن 
ي تجسيا الفكرة 

 
بتقنيرت وتكنولوجير حايثة وعرلية وذا بعا كفكري  ، ضواقع عىل تسطح األ  إلتسرعات المصمم ف

، وبشال متنرغم ومتنرتسق بير  االنكسر ات والمنعطفرت  والمنتظمة بأشارل وتراكيب  بمستويرت مدتلفة وكأنهر  معي 
ة  إل وطريق يقودك ممرات  وثقركفرت مدتلفة، من خالل تااخل  أكفار  و معركفة جاياة بمشرها برصية و ؤية متغير

ي المواد وتسطوحهر 
 
ي تال عىل الحركة االنسيربية والمرونة  وتال  ،والمنحنية الصقيلة السطوح و  ،وتراكب الوحاات ف

والن 
 عىل اإل

ً
ي التصميم مستعير  المصمم برأيضر

 
ي التشكيل  ادة والمغرمرة ف

 
لتطو ات التكنولوجية المتقامة لتلك المواد ف

كيب  عن  ،والي 
ً
ات، كفضال  للشك أو التنرقض بمر تتمير  به من خصرئص ومواصفرت ومقرومة للمتغير

ً
ي ال تاع مجرال

والن 
ي والجمرلي 

كير  عىل تدفيف الشعو   ،تحقيق الجرنب الوظيف 
 والكتل.  برإلحجرمللي 

ي الفضاءات الداخلية الفكرة التصميمية والمحددات
 
 ف

مرم وكأنه شال متعروج برنحنرءات نحو األ أنه ذ إ أثرث،ن التااخل الحرصل بفعل الجا ان واتستغاللهر كأنهر وحاات إ
ي آن واحا 

 
ال ف  ،وحاة تكوينرت زخركفية تناكفع من الجا ان لتعطي بنرء وحاة جلوس تمثل االتستعر ة والتضديم واالخي  

ي المعن   إلية تستنا واضحة المعرلم وبصو ة حقيق
 
خذ بنظر االعتبر  مع األ  ،الواقع مجساة لمعن  الشمولية والتعاد ف

 
ً
ي  إلشالهر التجرياي ومحققر

ي مضمون تجسيا الفكرة التصميمية المباعة.  ،االتستثنرء ليثير اتستلهرم المتلف 
 
 ف
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ات واضحة ك السقوف مع بقية العنررص بتأثير  عن اظهر  ،والحركة االتجرهيةتعي  عن  ،وتشي 
ً
مشرها وتكوينرت  كفضال

ي التكوين  واالتستعرنةجريئة عىل مستوى الحجم والمسرحة من خالل إعردة التصميم 
ي عملين 

 
برإلمارنيرت الحايثة ف

كيب عىل وكفق د جة التبرين  .  ،والي 
ً
ي المفرِصل جميعر

 
 إذ تباو إيجربية ومتنرغمة لمر يحمله التنوع ف

ي جمرلي  إلللوصول  ،التصميم يولا نوع من الغرابة واالمرلوكفية نإ
ي صيرغة تعبير وجاائ 

 
الفكرة المباعة والجاياة ف

ي 
ي وتسط منطقة تر يدية  ،ووظيف 

 
ي واإلحسرس لاى تمثير للرؤية من خالل موقع المبن  ف

 
منحه التنوع الفكري والثقرف

اته اإل  ي بجمرل ونقرء الفضرء وتأثير
 كمسرهمة كفرعلة لبيئة مدتلفة عمر يحيط بهر من كفضرءات خر جية. ،يجربيةالمتلف 

  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
ي تفاعل عملية الخيال واإل  والتأثيثثاث األ

 
 دراكوالتقنيات ف

ي المديلةأ
 
ي تحقيق قوة ف

 
ي اتستلهرم تلك المفردات أتسهمت ف

 
ي الحايث ف ي التكنولوج 

ي دمجت بير   ،ن الفعل التقن 
الن 

لسعي و اء كفضرءات منحنية وملتوية ومنحا ة ذات نترئج تحقق االنامرج الفكري ل ؛الشال الواقعي والتجرياات المتنوعة
ي 
 ومر يطمح له من تجاد .  ،لتحريك مديلة المتلف 
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ي الفضرءات الااخليةأكمر نجا 
 
 ف

ً
 مهمر

ً
ي   ،ن المصمم جعل لأل ضيرت دو ا

 
تسنرد ودعم الحيرة إكسطح منبسط ف

ذ إ ،نشرئيةكفقية الضرغطة من النرحية اإل وهي من المحادات األ ،والفعرليرت والعنررص المدتلفة ضمن الفضرء الااخىلي 
تسرتسية للمركز وتحايا دامة وتسطوح المنبسطة النرعمة،  مع تسعة للفضرء األ نهرءهر برلتحمل وتسهولة اإل إتتمير  مواد 
ذ تمكن المصمم من خالل تطبيق كفكرته اختير  نوع ومردة ذلك التحايا إ ،الحركة وبرتجرهرت متعادة اتجرهمسر ات 

ي تم تقنيرت حايثة ومتنوع كرإلضرءة أو االلون أو المواد األ  رتستدااموب
ي تساللم اتستداامخرى مثل الدشب والن 

 
هر ف

ي عملية اإل 
 
ي أتستدامهر المصمم ف

ي والن 
 
 للشال اإل د اك كفضرءات المركز الثقرف

ً
ي )اللون األ وهي أتسرتسر بيض للفضرء( يجرئ 

ي السلم(، ألن المشها البرصي  للنرظر يتأثر  بشال كبير عي  عالقة األ ضية  إلالمستنا 
 
خلفيته السرلبة )وهي الدشب ف

ي الشال )
 
 .( 5-3مع بقية المحادات والعنررص التصميمية. كمر ف

 نتائج البحث:  4-1
ي التصميم 

 
 لمنربع الفكرة ف

ً
ير  تعبير

ً
ي حسربرتنر كمصممير  مجموعة  ،لقا أظهرت نترئج البحث بعاا

 
ممر يجعلنر أن نضع ف

ي تستنا  ،من الدطوات
تيب كسمرت تتصف بهر األأالمديلة  إلالن   والتنظيم والي 

ً
، ذات المنعطف اإل  كفار  تسرتسر بااعي
: ومن خالل تحليل النموذج تبير  النترئج عىل ال ي

 نحو اآلئ 
ي تقود العير  برتجرهرت متنرتسقة ومريحة للبرص.  عتمرد اال -1

 االتسرشي عىل تلك المنحيرت والدطوط الن 
  واإلنر ةضرءة عىل مسرهمة قوة اإل  عتمرد التنرغم الجميل للملمس البرصي لعمليرت االكسرء برال -2

ً
بير  الطبيعي  ،معر

 الفضرءات الااخلية.  إلضرءةوالصنرعي 
ي للصفرء والنقرء من خالل طبيعة اللون األ جرءت الفكر -3

بيض ومر يتعلق به من ة التصميمية ماعومة برلتعرمل اللوئ 
 . ي
ي لاى المتلف   تأثير تسيوكولوج 

المتنوع من خالل  واإليقرعانفترح الفضرءات بعضهر عىل بعض يعطي  احة برصية وتاكفق من الشعو  برلحركة -4
 عض اجراء الفصرء. التفرصيل المتنوع والمدتلفة كفيمر بير  ب

اكبرت الشالية المتنرتسقة عىل أتسلوب التجسيم -5 ة التنرتسب الشاىلي كقوة كفرعلة مؤثرة من خالل  وإعطرءالي  مير 
 الساللم. 

بيض التبرين العرلي بير  لون الدشب واللون األ  اعتمرد دمج المواد كفكرة متجادة من خالل وضع الدشب للساللم، و -6
 والعرمودية. كفقية الكسرء المستويرت األ

ي اظهر ي ينسجم  اعتمرد -7
 لوحاات الجلوس كتااخل شاىلي لفكرة حضر ية متجادة ذات معط تقن 

ً
الجا ان منطلقر

ي المستويرت. 
 
 مع انحنرءات االقواس ف

8- 
ً
ي االيحرء الشاىلي لألقواس والتكرا  الشاىلي  إلالتأكيا عىل المظهر الجمرلي وظيفير

 
ذو متنرغم  بإيقرعجنب قوة الفكرة ف

 اتستمرا ية وتاكفق نحو التوتسع. 
ي يستما معطيرته من كفكرة االنحنرءات المتااخلة والمستويرت المتكر ة عىل -9

جرء االهتمرم برلتاكفق الحركي كمثير مرئ 
 ة اقواس. ئهي
  المستماة الفعلية وقيمنه اللون لا جة االمثل عتمرداال -10

ً
ي  معط تمثل تسريكولوجير

 منح ممر التصميم لفكرة حقيف 
  الفضرءات

ً
  بعاا

ً
  تكوينير

ً
 .غرائبير
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ي  المتحقق و اء السعي -11
 كتمثيل الفالت( االبيض) اللونية القيمة عي   وقوتهر االنر ة دمج اظهر  من التصميم مكن التقن 

ي  لتطو  عالقية تسمة ذات متجادة لفكرة
 .للمنجز التقن 

 االستنتاجات:  4-2
 عن من خالل التأتسيس العلمي لطروحرت الفكرية  

ً
ي تصميم الفضرءات الااخلية كفضال

 
كمغذيرت كفكرية تمثل المعطيرت ف

 عمليرت التحليل لصو  كفضرءات المبن  ونترئج التحليل، ظهرت االتستنترجرت اآلتية: 
ي أغلب األحيرن ممر يمكن المصمم من اتدرذ القرا ات الحرة والجريئة. إ-1

 
 ف
ً
ي غير المألوف يكون كفرعال

 ن المعط الفن 
، تا كه االبصر  وتستشعره مر يتحق-2 ي جمرلي

ي لألشارل يعطي بنية شالية ذات معط وظرئف 
اكب الفن  ق عىل مستوى الي 

 الحواس وهو متحقق لمنطلقرت الفكرة الجياة. 
ي تمثلهر مبردئ التكرا  والتنرغم والمالمس النرعمة تركفع من قيمة االبهر  الشاىلي ممر يعطي -3

السمرت والدصرئص الن 
 
ً
 جمرلير

ً
.  حامر

ً
ي المبن  داخلير

 
 لمر تحقق ف

ً
 متفردا

 
 العربية المصادر 

ي تصميم االثرث. مجلة 2015إمرم، محما حسن احما محما)
 
ي ف ( اثر التقنيرت الرقمية الرقمية عىل البنرء الموكفولوج 

 .3. العاد 5التصميم الاولية. المجلا 

ي التصميم. 2015خصرونة، كفؤاد ايرد)
 
ا ( عملية التفكير اإلبااعي ف

ّ
. ملحق 42مجلة العلوم اإلنسرنية واالجتمرعية. المجل

 . اال دن. 1

، ليىل ) ي الفكرة التصميمية. بحث منشو . 2016الابيسي
 . http://www.w-dd.net/design_ask( مرذا تعن 

ي ) ي البيئة السكنية العراقية.  تسرلة مرج2012 شيا، صفر محمود نرج 
 
ة ف ستير ( الدصرئص التصميمية للفضرءات الصغير
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