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 ملخص البحث :

التصميم هو حالة من تعايش المصمم والمستخدم  مع الحيزات الفراغية والتى في أصلها فراغ محدد األبعاد للوصول إلى 

التصميم الداخلى . وعند النظر بعمق الى ماهية التكوين الشكلى للتصميم نلحظ  أن  هناك اعتمادية على كتلة فراغية لبيئة 

مبدأى البناء واإلضافة للفراغ إلنشاء الكتلة , واالختزال والحذف من كتلة قائمة بالفعل للوصول الى الشكل النهائى,هذا 

ية والتى من شأنها وضع التصميم فى إطار التيسير على المستخدم باالضافة إلى مراعاة عناصر أخرى منها الخامة والتقن

للتعايش مع التصميم للوصول الى الحالة التصميمة المرغوبة ضمن  إطار الوظيفة سواء النظرية ,الجمالية والنفسية 

 للتصميم.

لتصميم فكثير من األحيان تحد فى بعض األحيان يصطدم المصمم بإشكالية الحوار بين التكوين الشكلى والتقنية اإلنشائية ل

التقنيات اإلنشائية من تحررية هذا التكوين وإبداعه , أو أن يطغى التكوين الشكلى على النفعية واالستدامة اإلستخدامية , 

ويتجلى ذلك فى التصميم المعمارى والداخلى المعتمد على الخطوط العضوية والمنحنية, واألثاث فنجد ان بعض االساليب 

ية مع الخامة تضع بعض العراقيل تجاه تجسيد الفكرة التصميمية ويظهر بالتوازى المرحلى فى المجاالت المختلفة التقليد

للصناعة ظهور التقنيات التى تعتمد مفهوم االحداثيات الثنائية األبعاد قديماً والثالثية األبعاد حديثاً , ومنها الذى يؤصل 

الثية االبعاد أو مفهوم االختزال كما فى اجهزة الحفر )الراوتر( ثالثى األبعاد مفهوم اإلضافة كما الوضع فى الطابعات ث

أيضاً كما ظهرت تقنيات المسح الضوئى ثالثى األبعاد والتى تمكن من عملية المحاكاة للتشكيل التصميمي باالشتراك مع 

تكنولوجى( فى تجسيد اإلبداع الفكرى  التقنيات السابق ذكرها .والنغفل دور تقنيات الخامات المتناهية الصغر )النانو

 للتصميم وفق متطابات محددة فى الخامات المرغوب إستخدامها . 

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على إمكانية تجسيد لفكر التصميم الداخلى واألثاث  المبدع والمتحرر من خالل التقنيات 

للوصول إلى تصميم ناجح من الناحية الشكلية واإلنشائية واإلقتصادية الحديثة والمرتبطة بالصناعات المتقدمة الدقيقة وذلك 

يمكن تطبيقه بمبدأ اإلنتاج الكمى بهدف أسمى وهو تنمية اإلقتصاد الوطنى مع الحفاظ على الموروث الثقافى واإلستفادة فى 

ة والمحاكاة للمسح الضوئى والطباعة المجال األكاديمى. وفى هذه الدراسة البحثية يتم تناول  مردود تقنيات البناء واإلضاف

 ثالثية األبعاد.

 الكلمات اإلسترشادٌة
البناء واإلختزال , التقنية , التكوين الشكلى , التقنية اإلنشائية , اإلحداثيات , التصميم الداخلى , األثاث , الحفر , الطابعات 

 . , الماسح الضوئى, الخطوط العضوية , نانو تكنولوجى,اإلقتصاد الوطنى

 


