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 الملخص:

مفهوما قدٌما تم تناوله فً العدٌد من الحضارات المختلفة وكذلك فً الكثٌر من الحركات المعمارٌة فً ٌعد مفهوم المرونة 

العصر الحدٌث واصبح ٌمثل انعكاسا للتطور واالٌجابٌة لمواكبة  متطلبات العصر الحدٌث ، كما ٌعد متطلبا اساسٌا ٌجب 

شر مع التصمٌم الداخلً وٌؤثر فٌه ، فقد ال ٌتوافق التصمٌم مراعاته عند وضع التصمٌم المعماري والذي ٌتكامل بشكل مبا

مع متطلبات الغد دون تغٌٌر او تعدٌل او اعادة  حٌث تعد الـمـرونـة  من أهم العناصر المؤثرة على استمرارٌة التصمٌم 

 حٌث تجعله قابالً لمالئمة االحتٌاجات المستقبلٌة المتجددة.

ة المستدامة التً تؤكد علً ضرورة انشاء مبانً ذات صفة البقاء واالداء معا للحد من تعتبر المرونة من اهم توصٌات البٌئ

أحد أهم خصائص التفكٌر اإلبداعً ، حتى نحصل على أفضل استخدام ممكن  اهدار المعطٌات البٌئٌة، كما تعد الـمـرونـة

 مهما تغٌرت حٌزات الفراغ الداخلً وبشكل جدٌد مبتكر.

كأحد النقاط الهامة المؤثرة   راسة فكر وفلسفة المرونة الثبات اهمٌتها فً مجال التصمٌم الداخلًومن هنا جاءت اهمٌة د

ولوضع اسس تحقق كافة المتطلبات الوظٌفٌة والجمالٌة من خالل امكانٌة التغٌٌر ، والتحوٌر لمواجهة التطورات المستقبلٌة 

المتاحة سواء  كانت وسائل  تقلٌدٌة او تكنولوجٌة او افتراضٌة واالضافة  والحذف  وغٌرها وذلك  باستخدام كافة الوسائل 

،  مما ٌعمل علً تكٌٌف الواقع الداخلً مع متطلبات االنسان المتغٌرة والتً جاءت نتٌجة للتطور التكنولوجً المتسارع او 

المعماري والمصمم  التغٌٌرات االجتماعٌة  المختلفة  ، كما اكدت الدراسة علً ضرورة احداث التكامل بٌن المصمم

 الداخلً عند وضع الخطة التصمٌمٌة والتً تضمن وضع تصمٌمات مرنة تقابل اي متطلبات مستقبلٌة داخل المنشأ.

 –مصادر المرونة   -دراسة فكر المرونة قدٌما ووصوال لفكر المرونة  المعاصر  –تناول البحث اهم تعرٌفات المرونة 

دراسة االثاث  –مفهوم المرونة فً تصمٌم االثاث  –لتصمٌم الداخلً وكٌفٌة تحقٌقها المرونة فً ا –المرونة فً التصمٌم 

دراسة تحلٌلٌة لبعض قطع االثاث للوقوف علً اهم االسس والمعاٌٌر التً ٌجب تطبٌقها عند تناولنا   –المتعدد االغراض 

 لفكر المرونة فً التصمٌم الداخلً .

وجاءت لتؤكد ان مفهوم المرونة من اهم المفاهٌم التً تؤثر بصورة اٌجابٌة فً مجال تم وضع النتائج بناء علً الدراسة 

التصمٌم الداخلً واالثاث لما لها من قدرة علً احتواء التغٌٌرات المتسارعة فً الوسائل التكنولوجٌة والمتطلبات 

لمعماري والمصمم الداخلً للعمل االجتماعٌة علً السواء ،  كما اكدت علً ضرورة عمل دراسات مشتركة بٌن المصمم ا

 علً توفٌر كافة المتطلبات داخل الحٌز الفراغً مستقبال .

وبعد تحلٌل النتائج اوصً البحث بعدة توصٌات وهً العمل علً دراسة مفهوم المرونة وتطبٌقه فً مجال التصمٌم 

لتصمٌم الداخلً ، ضروة احداث التكامل الداخلً واالثاث ، وضع اسس ومعاٌٌر لمفهوم المرونة لتطبٌقه عند تناوله فً ا

بٌن التصمٌم المعماري والتصمٌم الداخلً لتوفٌر المتطلبات الوظٌفٌة واالجتماعٌة والجمالٌة لدي االفراد داخل المنشأ 

 مستقبال .

 التكيفية المرونة -العفوية  المرونة - االستدامة –المرونة  مفهومالكلمات المفتاحية: 
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