
 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

DOI:                                                                                   

 التفاعل بين عناصر التصميم فى االتجاه العضوى كمدخل لتصميم المنتج

 أ.م.د/ وسام أنسى إبراهيم محمد

 جامعة حلوان -مساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلى، كلية الفنون التطبيقية أستاذ 

 معار لكلية الفنون التطبيقية، قسم تصميم المنتجات جامعة بدر

tswesam@gmail.com 

 ملخص البحث:

اصبح التقدم في مجاالت تكنولوجيا المعلومات، وكذا ظهور العديد من النظريات واإلتجاهات التصميمية التى  اىاهمت فى  

 تطوير عمليات التصميم ف  العقود االخيرة حافزا للوصول العل  ماتوى من الفاعلية بين عناصر التصميم. 

لم يعد إنتاج العة مىا اايىة فى  حىد ذاتىد، فقىد لصىبح الماىتهل  ونحن ف  عصر التقنيات الهائلة والتطور العلم  المتاارع 

بمتطلباتد الشرائية وتطلعاتد الشخصية المحر  األااا  لجهود وتوجهات المصممين، لذا فقىد بىات التصىميم الىوظيف  ألى 

ناع  والصىناعة ذات منتج يهدف ف  المقام األول إل  ايجاد تألف بين اإلناان ذاتد والمنتج ولهذا ظهر مفهىوم اإلبىداع الصى

 البعد الفن . 

إن اإلناان عادة مىا يكىون لك ىر ميىوالج لمجاىام العثىوية  أل يىة األبعىاد ويفثىلها على  األجاىام الهنداىية التىي تحمىل  ىيم 

زخرفيىىة لو تحمىىل معنىىي تشىىكيلي عثىىول. لىىذا يعمىىل المصىىمم علىى  إيجىىاد توافىىت بىىين عناصىىر تصىىميم المنىىتج والبنائيىىات 

ها تحتاج إلي مزيد من الجهد العلمي لتقريب الماافة بين الطبيعة والمنتجات، إال لن هذا الجهد يعمل عل   العثوية. ومع لن

تىىرابط األشىىكال التصىىميمية للمنىىتج باألشىىكال المجىىردة التىى  تفتقىىر إلىى  الاىىمة الفنيىىة وتبتعىىد بنىىا عىىن الممىىا ألت الطبيعيىىة 

 والموجودات ف  نطات الحياة.

درااة الفاعلية بين عناصر التصميم العثىوى وتطبيقىد فى  تصىميم المنىتج، ممىا يتىيح اإلنتقىال إلى  لذا وجب عل  المصمم 

مرئيىىات شىىكلية ووظيفيىىة مبتكىىرة. مىىن خىىألل صىىيااة معىىايير التصىىميم العثىىوى، وتحليىىل العأل ىىات المختلفىىة فىى  البنىىا  

اىين البنىا  الىوظيف  للتصىميم العثىوى، التصميم . بغرض تحقت الوظائف المطلوبىة للمنىتج والتى  تاىاهم فى  زيىادة وتح

 والت  تدعم بشكل كبير تصميم المنشأت، األجهزة، المعدات، المنتجات ذات الطابع الجمال  وكذل  المنتجات اإلاتخدامية.

لذا ترى الباح ة إن ااتخدام عناصر التصميم ف  االتجاه العثوى يشكل مدخل مهما لمصمم المنتجىات، ويقىدم حىألج منااىباج 

 شاكل تصميمية عديدة  د تؤدى ال  تطوير العديد من المنتجات وفقا لرابات وحاجات الماتخدم.لم

درااة تطور االتجاه العثول عبر ازمند عديدة ومن خألل العديد مىن المصىممين، وتعىدد ااىتخدامد   من خالل البحث تم:

وهىى  التم يىل للطبيعىىة، التعبيىر، النحىىت،  فى  العديىد مىىن المجىاالت، حصىىر لاىاليب االاىىتلهام العثىوى فى  تصىىميم المنىتج

والتحليلي الحركي. تحديد مداخل التصميم العثوى ه  المىدخل التشىريحي، الخلىول، الهنداىي واإلنشىائي. ودرااىة ام لىة 

التفاعل بين عناصر التصميم ف  االتجاه العثوى وه  الشكل، المثمون، األالوب، الفكرة، الطىابع، والوحىدة العثىوية، 

 عد عل  تطوير المنتجات وتو ع التكنولوجيا الماتقبلية. مما ياا

تحقيت الجوانب األرجنومية واإلاتخدامية للمنتج بااتخدام االتجاه العثوى واالاتفادة مىن علىوم م ىل الديناميكيىة الهوائيىة، 

 وعلوم الطا ة. وانته  البحث بااتخألص معايير ااتخدام االتجاه العثوى ف  تصميم المنتج. 

 البحث: مشكلة

  .درااة األنظمة العثوية ف  الطبيعة، وبيان كيفية اإلاتفادة منها ف  تحقيت الجوانب األرجنومية واإلاتخدامية للمنتج 

 .تحليل اإلمكانات المختلفة لمصادر التصميم العثوى، وتحديد ماتوياتها ف  تصميم المنتج 

 صميم المنتج.الوصول إل  معايير لاااية للتصميم العثوى ف  ت هدف البحث:

 المنهج الوصفي التحليلي. منهجية البحث:

 عناصر التصميم، االتجاه العثوى، تصميم المنتج كلمات مفتاحية:
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