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 ملخص  

 أنواع المحددات أو الغاياتيعيش المصمم في الحياة وفق قيٍم معينٍة يطبقها ويسعى للوصول إليها، كما تعتبر القيم نوعٌ من 

وساعدت التكنولوجيا علي إكتشاف رؤى مستقبلية للمصمم بحيث تفتح افاقا جديدة نحو التطور في مجال تصميم االثاث ، 

 وفي تكوين فكر تصميمي وفلسفة مختلفة

 ندرة وجود هوية لمصمم األثاث المحلى تكون ذات رؤية تتواكب مع المفهوم القيمي والثقافي للمجتمع   في مشكلة البحث 

 الربط بين القيم المجتمعية والثقافية والرؤى المستقبلية للمصمم للبحث أهداف منهاو 

عالقة التبادلية بين القيم الثقافية  إلقاء الضوء على تأثر مصمم األثاث بالقيم الثقافية من خالل التعرف على ال  و أهمية البحث

 والرؤى المستقبلية للمصمم  

البحث لتصميم    فروض  المستقبلية  الرؤى  تحديد هويته من خالل  في  يسهم  المجتمع  في  المختلفة  بالقيم  المصمم  تأثير  أن 

 األثاث المحلى 

يجب ان يقدم صياغة جديدة يحتفظ    مجتمعة،المصمم أمام الواقع المحلى الذى يتمثل فى القيم الثقافية وما يتفق مع أصول  

المعارف والموروثات ويبدع من خالل مالمح التراث الذى يتسم بالدينامكية كمصمم  فيها بذاتيه الشخصية , ويعبر فيها عن 

 وهو بهذا يفيد الحاضر ويدعم مهام المستقبل ويمثل أساسا لإلبداع الوظيفي والجمالي  

روحية  واذا كانت الهوية هى التاريخ  والثقافة والواقع االجتماعى , فان األثاث هو تعبير عن لغة مجسده تحمل دالالت  

 وتقوم بوظيفة اجتماعية وتحقيق تلك الهوية يثير القضية المتجددة وهى ضرورة المحافظة على اآلصالة عند التجديد  

فمن المهم ادراك أن تصميم األثاث يمكن أن يكون عمال ماديا يعبر عن روح الحضارة التى تهيمن على المجتمع , ذلك أن  

 ة لقاء فكر المصمم واآلفكار األصيلة وبين موروثاتهتكوين رؤية حضارية لتصميم األثاث نتيج

 الكلمات المفتاحية  
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