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 البحث:ملخص 

 وأساليبها،ة على إختالف طبيعتها يلعب خيال الفنان "المصمم" دوراً هاماً فى عملية اإلبداع الفنى فى كل الفنون التطبيقي

فبدون هذا اإلبداع ال يمكن للمصمم أن يعبر عن فكرته بإستخدام خامة أو مجموعة من الخامات التشكيلية التى تصاغ 

 فيه،غير أن إنطالق المصمم لعالم الخيال البد أن يرتبط بأرض الواقع الذى يعيش  المصمم،بأسلوب يعكس فكر وفلسفة 

 معه.مع مجتمعه يظهر إبداعه الذى يعكس متطلبات الحياه رغم الخيال الذى يتعايش وبقدر تعايشه 

ومن هذا المنطلق يفتح هذا البحث مجال التجديد واإلبتكار فى كالً من مجال المالبس ومجال التصميم الداخلى والربط بين 

تجددة لتنشط أفكاره مما يجعله يلجأ إلى فمن ناحية يحتاج مصمم المالبس إلى مصادر م الداخلى،مصمم المالبس والمصمم 

الفنون التشكيلية أو التطبيقية األخرى ومنها العمارة والتصميم الداخلى والنحت .... وغيرها لما لهذه الممارسات من أثر 

اتها المالبس نفسها فيستخدمها كلغة إبداعية وفنية يمكن صياغإلى تنشيطى على فكره اإلبتكارى ، وفى أحيان كثيرة يتجه 

ليعبر بها عن أفكاره ويتشارك بها مع فكر مصممى كثيراً من مجاالت الفنون التطبيقية وال سيما فكر المصمم الداخلى 

يحتاج مصمم لتكون أساساً فى بناء العمل الفنى ، وهذا ما زاد من أهميتها كمصدر ثرى لإلبداعات الفنية ومن هذا الصدى 

دم أكثر من فرصة لإلبداع ،،،،،،، ومن ناحية أخرى يحتاج المصمم الداخلى رؤية المالبس إلى قدر عاٍل من التخيل ليق

إستنباط أبعاد يقوده إلى والسيما مجال المالبس بإعتبار المالبس فن له خصوصيته المستقلة واسعة فى مجاالت متنوعة 

لتلبية اإلحتياجات ربة التطبيقية وذلك ومن ثم تتجلى التج صورة جمالية مبدعة فى خياله قبل البدء في التصميم جديدة تحقق

ى جديدة غير المألوفة عن الوظيفية وفى ذات الوقت يقدم إبداعاً له قيمتة البصرية والتشكيلية ليظهر من خالله رؤ

 .  المالبس

ة والوظيفية آفاق إبداعية جديدة لها قيمتها البصرية والتشكيلي_ لذا يتناول البحث كيفية إستخدام المالبس كمصدر ثرى لفتح 

         الداخلى؟التصميم فى 

 (العمل الفنى -التصميم الداخلى -الصياغة التشكلية  –اإلبداع  –)المالبس  المفتاحية:الكلمات 
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  Abstract:  

The imagination of the artist “designer” plays an important role in the aesthetic creativity of 

all applied arts; regardless of their types and methods. Without this creativity, the designer 

can’t express their ideas by using plastic raw material/s which is formulated in a manner that 

reflects the designer’s intellect and philosophy. However; the designer’s surge in the world of 

imagination must be related to the reality in which they live; and as much as they cohabitate 

in their society, their creativity will reflect the various demands of life despite the imagination 

world in which they live. 

From this prospect; this research provides a chance for rejuvenation and creation in both 

fashion and interior design and connects between the designers of both fields. As on one 

hand; the fashion designer needs renewed sources to energize their ideas, so they turn to 

plastic or applied arts; including architecture, interior design, sculpting …etc; due to their 

stimulating effect on their creativity. Also, fashion designers many times turn to the cloths 

themselves and use them as a creative and artistic language that can be shaped to express their 

ideas and share them with the intellect of many applied arts designers; especially the interior 

design; so that these cloths form the base to construct an artistic work, which increases their 

importance as a rich source for artistic creations. Therefore; fashion designers need a high 

level of imagination to provide many possibilities for ingenuity. 

On the other hand ; the interior designer needs a wide perceptive in various fields, especially 

fashion design, considering that it is an art that has its own separate specificity which can lead 

them to create new dimensions that attain an aesthetic image in their mind before they execute 

the design, and then; the applied experience is revealed to meet the functional requirements 

providing; at the same time; a creation with visual and plastic values, through which new and 

unfamiliar versions of clothes appear. 

Therefore; the research discusses the utilization of cloths as a rich source to unfold new 

creative prospects with visual, plastic and functional values for interior design. 

 Keywords: (Clothes –Creativity - Plastic formulation - Interior Design-Artistic work). 

 

 المقدمة:

يقول الفنان الفرنسى جويا أن الفنان المصمم يصبح عظيما كلما أدرك روح األشياء وعمادها وصلبها وجوهرها وهذا 

 والتفتح.وخبرات ورؤية عميقة ونفاذة مما يساعد على كمال النمو والنضج يتطلب معرفة وادراكا 

فالمالبس فن مستقل بذاته لها لغتها اإلبداعية الخاصة ، فهى فى حاجة إلى مصمم يحاول التحايل عليها ويعاملها بعين 

ارهم ، أو بدت فى نظرهم عادية فاحصة وبألفة شديدة لكى يستطيع أن يرى ما ال يراه اآلخرين فيها من حقائق لم تلفت أنظ

، حيث أن المصمم يملك فرصة التمرد على المفهوم التقليدى للمالبس وقيودها وسيطرتها وينطلق من ذاته ليخلق فيضاً من 

صياغاتها التشكيلية فى أعمال فنية ذات قيمة جمالية ونفعية تخدم كثيراً من هيئتها والتداعيات الغير نمطية ألسباب إستخدام 

االت الفنون التطبيقية ومنها مجال التصميم الداخلى ومجال المالبس ذاته ، وفقاً ألساليب تجريبية مختلفة غير محدودة مج

 تعتمد على قدرة المصمم اإلبداعية والتجريبية ليعبر بها عن فكره وفلسفتة أثناء التعامل مع المالبس .
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  :البحثمشكلة 

التطرق إلى الربط بين مجال المالبس ومجال التصميم الداخلى فى كليات الفنون  تكمن مشكلة البحث فى أنه لم يتم

لذا يسعى البحث لإلجابة التطبيقية بالرغم من توليد اإلندماج والربط بين مجاالت الفنون التطبيقية المختلفة ،،،،،،،،،،،،،،، 

 اآلتى:على التساؤل 

   الداخلى؟التصميم ق إبداعية جديدة فى آفاكيف يمكن إستخدام المالبس كمصدر ثرى لفتح _ 

  :البحثأهداف 

يهدف البحث على القاء الضوء على المالبس كمصدر ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية فى 

صميم الداخلى من خالل مما يعد هذا فتحاً لباب التجديد واإلبتكار فى كالً من مجال المالبس ومجال الت الداخلى،التصميم 

 جديدة.لفتح آفاق إبداعية الخروج من الحيز التصميمى النمطى للمالبس 

  البحث:أهمية 

والتعااون المشاترك باين مصامم المالباس ومصامم التصاميم  الاداخلى،يعد دعوة للربط بين مجال المالبس ومجاال التصاميم 

إلستخدام المالبس كمصدر ثرى لإلباداع فاى مجاال التصاميم الاداخلى الداخلى من خالل الكشف عن مداخل تجريبية جديدة 

  ووظيفية.وذلك إلنتاج أعمال فنية " قطع أثاث" ذات قيمة جمالية وتشكيلية وتعبيرية 

  البحث:فرضية 

ياه "قطاع إضاافة تسااعد علاى الخاروج بأعماال فنياة إبداعإن إستخدام المالبس كمصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى يشكل 

ياربط باين كاالً مان مجاال المالباس ومجاال التصاميم  الاذ تحقاق نوعااً مان التمياز أثاث" ذات طاابع وقيماة نفعياة وجمالياة 

  الداخلى.

  البحث:منهج 

كماا  إساتبيانات،وكذلك فاى بنااء أدوات "إجاراءات" البحاث مان  البحث،يتبع البحث المنهج الوصفى لوصف الظاهرة محل 

ماان قباال الباحثااان التجريبااى للتأكااد ماان فرضااية البحااث ماان خااالل تقياايم التصااميمات والنماااذج المقترحااة يتبااع الماانهج 

 .""بالكمبيوتر

 البحث:حدود 

تقتصار علاى تقاديم بعاض الصاياغات التشاكيلية للمالباس كمصاادر إباداعى يخادم مجاال التصاميم الاداخلى وذلاك مان خااالل 

لفة لقطع أثاث فنية تحمل فى طياتها هذه الصياغات التشاكيلية للمالباس فاى ضاوء تصميم وبناء تجريبى لتوضيح أفكار مخت

 ".اإلمكانيات المتاحة للباحثان "بالكمبيوتر

 البحث:إجراءات 

 قام الباحثان بإعداد إستبيانان لتحكيم التصميمات والنماذج المقترحة ، كاآلتى :

 أعضااء هيئاة التادريس بقسام المالباس الجااهزة وقسام التصاميم  إستبيان لمعرفة آراء المتخصصين ويقصاد بهام الساادة

أكتاوبر ،،، ويتكاون اإلساتبيان مان جادول  6الداخلى واألثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وجامعاة دميااط وجامعاة 

 ( عبارات .5يحتوى على )

  عبارات.( 5)األخر موجه للمستهلكين ، ويتكون اإلستبيان من جدول يحتوى على 
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  البحث:عينة 

 ( 30عينة من متخصصى المالبس والتصميم الداخلى واألثاث وعددهم. ) 

 " ( .60" سنة ، وعددهم )50- 30عينة من المستهلكين من السيدات والرجال يتراوح أعمارهم من 

  البحث:محاور 

البس وجماليات التشكيل فى التصميم الم التطبيقية،المالبس والفن المعاصر فى مجال الفنون  " النظرى:اإلطار  أوالً:

  الداخلى.

يشمل على تقديم نماذج لصياغات تشكيلية لمالبس مقترحة وتوضيح فكرة بناء التكوين التشكيلى  يبى:التجراإلطار  ثانياً:

 ".والتطبيقى لقطع األثاث المستوحاه منها والمقدمة من قبل الباحثان "بالكمبيوتر

  البحث:مصطلحات 

 المالبس:  

هى "مصدر يستلهم منه المصمم والفنان أفكاره اإلبداعية ليعبر بلغتها التشكيلية والتعبيرية عن التعريف اإلجرائى للمالبس 

ليتمكن المتلقى "المستخدم" من أن يتعرف  وتطبيقى،إنفعاالته وعواطفة وخبراته فى العملية التصميمية فى قالب تشكيلى 

 ".الل إنتاجة الفنىعلى خصوصية المصمم من خ

 :اإلبداع  

أى أنه نوع من التفكير هو القدرة على التخيل او اختراع أشياء جديدة عن طريق التوليف بين األفكار وتعديلها او تغييرها، 

  . ]1217/ص 8[يهدف إلى توليد األفكار المبتكرة وتوضيحها وإظهارها من الفكر إلى الواقع الفعلى

  التشكيلية:الصياغة 

وهذا اإلحكام يتطلب التحريك بعناصر  الفكرة،عملية إحكام العالقات المناسبة لهذه  وهي ما،هى الهيئة المناسبة لفكرة 

 .  ]128/ص 6[التكوين ألنسب األوضاع 

  الداخلى:التصميم  

مح والتفاصيل للوصول إلى التعبيرات إبداعى بأنه "الجهد والعمل المتقن المركب المال فنييعرف التصميم الداخلى كنشاط 

واألفق والتشكيالت األمثل إلحتواء األنشطة والوظائف واإلستجابة لحاجات اإلنسان المختلفة "المادية والثقافية والجمالية 

وغيرها......" ومحتواه "عناصر  اإلدارى، التجارىالتعليمى، والروحية" من خالل محددات المجال الوظيفى "اإلسكانى، 

 . ]5ص/16[لتصميم الداخلى واألثاث" ا

  الداخلى:العمل الفنى للتصميم  

محسوس أو إنفعال أو إثارة يحسمها الفنان فى العمل الخارجى فيترجمها بأسلوب يتوفر  ماد يمكن تعريفه على أنه "شئ 

 . ]53ص/16[وطابعها المميز"  فيه البحث عن عالقات الخطوط والمساحات واألشكال واأللوان فى صيغ جمالية لها وحدتها

  :النظرى اإلطار :أوالً 

 :التطبيقيةالمالبس والفن المعاصر فى مجال الفنون  .1

حيث يوصف بأنه مصطلح مرن من  للجدل،يعد مصطلح الفن المعاصر فى مجال الفنون من أكثر المصطلحات إثارة 

فهو يشير  والسوسيولوجية،اإلتساع فى بنية النصوص الفلسفية ورغم هذا أخذ يكتسب مكانة متزايدة  فيه،الصعب التحكم 

  . ]3ص/13[إلى تغيرات ثقافية تلتفت إلى غياب الثبات عن معنى األشياء وال سيما فى مجال الفنون التطبيقية

الحكم عليه بحكم وال يمكن  قواعد،فالعمل الذ  يبدعـه ال تحكمـه  وف،الفيلسحيث يقف الفنان والمصمم المعاصر موقف 

ألن هذه التصنيفات والقواعـد هي ما يسعى إليه العمل الفنى وبالتالي  الفني،قاطع بتطبيق تصنيفات مألوفة على العمل 
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فيأتي العمل الفنـي الـذ  ينتجه له شخصية الحدث ليبهرنا  لعمله،يصيغ قواعد  لكيفالفنان المصمم يعمل بال قواعد 

التشكيلية أو  سواء لإلبداعولذلك ال نرى في الفنون المعاصرة صياغات نهائية  إبداعة،المصمم بفكرة ومستوى 

 . ]1069ص/4[ التطبيقية

 اإلبداع: 1-1

فاإلبداع هو عملية نسبية تقع بين مرحلة المحاكاة والتطوير إلى مرحلة  اإلبداعى،يشار إلى اإلبداع على أنه نواتج للفكر 

ى قدرة المصمم على إكتشاف عالقات وطرق جديدة لصياغة عناصر موجودة بشكل جديد لينتج عنها فهو يشير إل اإلبتكار،

 . ]34ص/2[أفكاراً ونتاجاً يتميز بأكبر قدر من الطالقة والمرونة واألصالة

ى تضيق الفجوة بين ونظراً لما يشهده العالم خالل السنوات الماضية العديد من الثورات التكنولوجية المتزامنة والتى أدى إل

العديد من التخصصات "المجاالت" التى كانت متباعدة فيما مضى ، وخاصًة وأن الفنون كلها تنزع إلى التواجد معاً وكثيراً 

وغالباً ما تتالقى لتكمل أحداهما األخر ، لذا فإن اإلبداع يتضمن النظر إلى المالبس بمنظور جديد غير مألوف كفن قائم 

بين هذا الفن "فن المالبس" وكثيراً من المجاالت األخرى والسيما مجال التصميم الداخلى ليتم من خاللها بذاته ، والربط 

إيجاد عالقات لم يتم التطرق لها فنياً بما يؤدى إلى إنتاج شئ جديد ذو قيمة جمالية ووظيفية ، ولهذا فإن اإلنتاج "العمل 

فر فى صياغته النهائية صفات تميزه بأنه جديد لم ينتجه أحد من الفنى" الذى يتصف باإلبداع من خالل المالبس تتو

 .   ]1ص/11[قبل

 والخيال:اإلبداع  1-2

ومنصة  اإلبداعى،فهو وسيلة من وسائل أعمال الفكر  لإلبداع،فالخيال قرين  خيال،ال يمكن لإلبداع أن يحدث ويظهر دون 

 . ]5ص/1[صميمى له اإلنطالق لتكوين رؤية المصمم وصياغة أى فكر ت

فالمالبس شكل من أشكال الفن له خصائصة الفنية الملهمة لخيال المصمم ، فكلما كان الخيال عميقاً كلما دل ذلك على 

وجود قدرات إبداعية وتصورية كبيره لدى المصمم تساعد على إنشاء عالقات جديدة مع خبرات مصمم المالبس وتشكيلها 

، وخاصة وأن هناك حقيقى  ]33ص/1[ة ، حيث يعد الخيال شكالً من أشكال التفكير الترابطىبصورة جديدة وغير مألوف

، ولكن يمكن الربط  علمية تؤكد بأن ما من شخصين يتفقان فى نمط تفكيرهما ، فالمصممون مختلفون فى طرق تفكيرهم

هى اللغة والرؤية المصممة  بين تفكيران بعيدين عن بعضهما البعض ضمن فكرة تصميمية إبداعية تكون المالبس

، وخاصًة أن الخيال يتسم بالترابط بين األفكار ، ومن هنا يتضح أن الخيال عنصراً أساسياً وفعاالً فى  ]3ص/14[خصيصاً لها

منظومة التفكير والنشاط العقلى ، فهو يعمل على تنشيط التصور ويتفاعل مع القوة الفكرية واإلنفعالية لدى المصمم ليقود 

يثرى العملية اإلبداعية ويساعد على إكتساب المصمم ألكبر كم ممكن من الخبرات فعل إبداعي منفتح عن الخبرة إلى 

 . ]32ص/1[والخروج باألفكار الجديدة والمثمرة التى تنشأ الحوار بين المصمم والمالبس

  التصميمية:المالبس والتعبير عن الخيال اإلبداعى للفكرة  3-1

ام بمادية العمل الفنى المحور الرئيسى فى الخطاب التشكيلى والتطبيقى للفن المعاصر لذلك فإن مقومات لقد أصبح اإلهتم

لغة الشكل فى التجارب التشكيلية والتطبيقية الحديثة والمعاصرة تطرح أساليب إبداعية تتمثل فى البحث المتواصل عن 

شكيلية فى إطار ممارسة ومعالجة فنية تحمل الخطاب المختلف كيفية تطويع المعطيات "الخامات والتقنيات" واألساليب الت

وتتبنى اإلتجاهات الجديدة ، وتنفتح على رؤية للمصمم تثير كوامنه اإلبداعية وتدفعة لوضع تصورات تخيلية تبدأ فى 

بير التحقيق عندما يضع المصمم فكرته التصميمية ، فال مجال لعمل تصميمى ال يرتكز على فكرة ذهنية ثم التع

 . ]1ص/11[عنها
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ونتاجاً للمزيج بين التخصصات العلمية المختلفة وتوليد اإلندماج بين مجال المالبس ومجاالت الفنون المختلفة أصبح 

التجريب عبر إستخدام التكنولوجيا الحديث فى مجاالت الفنون التشكيلية التى تكشف عن القوانين البصرية بلغتها الخاصة 

حيث نمت التجارب والرؤى  التصميمى،تيح للمصمم التمرد على األنماط الفنية السائدة والتعبير عن فكرة هو الوسيلة التى 

يحمل خصوصيته  فنيوأصبح البحث التشكيلى والتطبيقى هو الوسيلة للوصول إلى عمل  المختلفة،التشكلية والتطبيقية 

 الذاتية وله كياناً ومنطقاً خاص به.

 تحو نون التطبيقية المرتبطة بالفنون التشكيلية كحلقات متصلة فهى تنظم تشكيلياً وفى الوقت ذاته فالمالبس من الف

 رؤيتها،، وهذا ما يمكنها من التعبير عن إنفعال أو موضوع داخل قالب منظور يدرك أساساً من خالل  ]90ص/15[مضموناً 

من إخضاع المالبس لقواعد اإلبداع التشكيلى  شريطة أن يتم صياغة شكل المالبس جمالياً وبهذه الصورة البد

 . ]2ص/13[والتطبيقى

من هنا يتطلب التعبير عن الفكر التصميمى بالمالبس اإلستعانة بمفاهيم مرتبطة بالشكل الخارجى وفلسفة تكوين المضمون 

خالل خامة ما تحمل شكالً ومن ثم تتحول الفكرة التصميمية إلى واقع ملموس من  "،الداخلى للعمل التصميمى "الفنى

ومضموناً إبداعياً من خالل صياغة المالبس بشكل جديد بإعتبارها لغة تتحدث عن نفسها وعن الفكرة التصميمية ولها 

وقيمتها الفنية لينتج عنها أفكاراً ونتاجاً يخدم فكر من يعمل بها "المصمم" وتتفق مع األنماط الفنية السائدة والتقنية  حيويتها

  .(1كما هو موضح فى الشكل رقم ) الجديد،

 
 

 

 

 

  

    ]Alex Seton ]17 ( : يوضح إبداع مالبس فائقة الواقعية منحوته للمصمم أليكس سيتون1شكل )

( عن كيفية عمل حركة الملبس وطيات األقمشة مع شكل فورمة الجسم البشرى 1حيث عبر المصمم فى الشكل رقم )

 الذاتية.للوصول إلى المظهر والتأثير المطلوب بشكل ساعده فى توضيح رؤيته بتطوع خامة الرخام 

يتبعاا الجاذبياة الفكرياة لمضامون العمال الفناى  للشاكل،ويرى الباحثان أن إساتخدام المالباس يعمال علاى الجاذبياة البصارية 

ل خاماة تصااغ بأسالوب يعكاس فكار وهذا يدل على أن إستخدام المالبس للتعبير عن فكرة تصميمة معينة من خال للمصمم،

مارت باه المالباس جعال  الاذ وخاصاًة وأن التطاور  المصامم،وفلسفة المصمم يوضح أنها "يجعلها" مصدراً خصباً إللهاام 

 والتطبيقية.التنوع سمة من سماتها مما زاد من أهميتها كمصدر ثرى لإلبداعات التشكيلية 
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 :الداخلىالمالبس وجماليات التشكيل فى التصميم  .2

مجال التصميم الداخلى على الرغم من أنه قديم جداً إال أنه يزاول اليوم مهنة ومهمة جديدة مختلفة تماماً فى مفهومها عما 

، حيث أن تطور التصميم الداخلى والتأثيث كان وال يزال مرهونا بفكر المصمم الداخلى  ]20ص/3[كان يعمل به فى السابق

ى الحياة المختلفة وبمستقبل التطور العلمى والتكنولوجى كعامل متغير مع الزمن وله الصفة وتطور الفكر اإلنسانى ف

 . ]2ص/9[العالمية والمحلية للمساعدة على التطوير أو الرؤية المستقبلية للفراغ الداخلى والبيئى

فالمصمم الداخلى هو  فيه،لجمالي حيث يعتبر مجال التصميم الداخلي من أكثر التخصصات التي يدخل الفن واإلبداع ا

يهتم أيضا بمراعاة الجوانب البيئية  والذ  ،بهمالفنان الذ  يضع للمتلقى "المستخدم" مالمح الجمال في البيئة المحيطة 

والثقافية للمتلقى "المستخدم" إلخراج العمل بطريقة فنية ابداعية ومتميزة وذلك للخروج بتصميم مناسب ومبتكر يناسب 

  .للمجتمعتخدم ويناسب الذوق العام المس

  الداخلى:المالبس وصياغتها بصورة معاصرة من قبل المصمم  جماليات 2-1

والمصمم الداخلى من المنظور  التصميم،فكرة أى تصميم ما ال تنبع من فراغ بل يلعب المصمم دوراً هاماً فى عملية 

ولذلك عليه توظيف قدراته وعقله وحواسه  البيئى،ماً من عناصر النظام الفلسفى ال يخرج عن كونه إنساناً وعنصراً مه

فالبيئة هى البوتقة التى تنصهر فيها  فيه،وإنماء ملكاته وتطويرها حتى يستطيع إخراج قدراته اإلبتكارية واإلبداعية الكامنة 

إيحاءات وخلق جو من الراحة النفسية أفكار المصممين وإبداعاتهم التى تحمل فى جوهرها القدرة على التعبير وإصدار 

 . ]1ص/5[والثقافة البصرية لدى المتلقى "المستخدم" 

ولكى يصل المصمم الداخلى إلى المكانة التى يتطلع لها البد أن يكون مجدداً لنشاطه الذهنى ، وخاصًة وأن من بين 

أقلم مع المزيج بين التخصصات العلمية المختلفة التحديات الكبرى التى تواجه المصمم فى الوقت الحالى هو محاولة الت

وتوليد اإلندماج بين مجاالت الفنون التطبيقية المختلفة ، فالمصمم المبدع هو الذى يمتلك القدرة على البحث وإكتشاف 

ه مجال كمصدر إبداعى له يستلهم منه وفى ذات الوقت يضيف إليه مما يجعله متفرد مبدع فى إنتاجه ، حيث يبدأ تميز

بإختيار المجال "المصدر" والتفاعل معه وإعادة الصياغة له من جديد بهدف إنتاج عمل فنى متميز يحمل روح هذا المجال 

 .  ]1ص/10[، ومن خالل هذا التفاعل بين المصمم والمصدر يتبلور أسلوب التصميم ويتبلور عمله الفنى "المنتج" 

محفزاً لتحريك ملكات بعض المصميين المبدعين كالً فى مجاله  تعبيرى" كانت فنيونظراً أن المالبس "كمصدر 

فالبعض وضع  عليه،ليظهروها فى أشكال مختلفة من الفنون "التشكيلية والتطبيقية" غير الشكل التقليدى المتعارف 

تها فأخذها والبعض األخر جذبته جماليات حركتها وإنسدالها وطيا عام،تصميماته فى قوالب مستقاه من المالبس بوجه 

محققه فى ذلك أهدافاً وقيماً جمالية ووظيفية جديدة ومبتكره مختلفة عن كونها  "،مصدراً إلبداع أعمالهم الفنية "منتجات

  . ]10ص/6[حقيقة قطعة ملبسية قابلة لإلرتداء

يمية إبداعية تحمل فى لذا يرى الباحثان أنه يمكن الربط بين مجال المالبس ومجال التصمم الداخلى ضمن فكرة تصم

حيث يمكن  "،جوهرها ما يراه مصمم المالبس والمصمم الداخلى من الخيال بعين الفكر كى ينقلة إلى اآلخرين "المتلقى

لكل مصمم منهما أن يحقق اإلبداع فى مجاله من خالل تطبيق بعض أساليب اإلبداع فى األعمال الفنية المقترح التى تجمع 

   المجالين.بين 
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 الرمزية:والوظيفة  المالبس 2-2

 : ]87ص/12[إن الفكرة التصميمية التى تكمن وراء التصميم الجيد تبدأ بمفهوم جيد لهذا التصميم تبعاً إلى

والموضوعية هى مجموعة الخصائص والصفات التى ترتبط بهدف التصميم وتحقق فيه الفائدة  :موضوعية التصميم_ 

المالبس لغة بصرية تحمل رموز ومعانى من خالل تصميماتها ذات دالالت يمكنها التعبير عن التى صمم من أجلها ،،، ف

رؤية أو فكرة ما ، وكلما إستطاع المصمم الداخلى بالتعاون مع مصمم المالبس إستخدام هذه اللغة والتعبير بها عن أفكاره 

كالها بحيث أمكن لغيره أن يشعر بهذه اللغة وتصميماته ، كلما تمكن من نقل معانى وإنفعاالت وأسرار من خالل أش

البصرية التى يحملها الشكل البصرى ، ويدركها ويستمتع بها ويترجمها بخبراته الجمالية السابقة ، كان ذلك دليالً على 

ية إبداع كالً من مصمم المالبس والمصمم الداخلى وقدرته على إستخدام المالبس ليحقق من خاللها إنتاجة الفنى بتلقائ

 وأصالة فى التعبير .

مجموعة األحاسيس الوجدانية التى تنشأ من تفاعلة وإدراكه مع ما يراه من أعمال  وهي ":ذاتية المتلقى "المستخدم_ 

 فنية "منتج". 

فى وبناء على ذلك فإن عملية التصميم التى تتبع الدراية بالصياغات التشكيلية للمالبس يجب أن تحقق األغراض األساسية 

وتضيف فكراً جديداً يخدم المنشآت المختلفة  والرفاهية،عملية التصميم من الناحية الوظيفية والجمالية وتحقيق الراحة 

  (.أ، ب)( 2، كما هو موضح فى الشكل رقم ) ]2ص/5[سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أو ترفيهية 

   

 "خوذه من فيلمها "حكاية السبع سنواتمأ Marilyn Monroeيوضح مشهد للفنانة  (:أ-2شكل )

The Seven Year Itch  م ، حيث تمسك مونرو بيدها فستانها األبيض حيثما ينفث الهواء من شبكة المترو1955عام 
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  ]Seward Johnson ]19 سيوارد جونسونللمصمم " Forever Marilyn"يوضح تمثال  (:ب-2شكل )

 أ( -2من الشكل ) قدم مستوحاه 26يبلغ طوله 

 

مم الفنان صحاول الم الذ ويرى الباحثان إن إستخدام حركة مالبس الفنانة مرلى مرنو هو الهدف الجمالى واألساسى 

وهذا العمل  ،"التمثال"التعبير عنه وتحقيقه بصورة رمزية تعكس الغرض الجمالى والوظيفى من العمل الفنى للمصمم 

ته التعبيرية التى استطاع المصمم من خاللها توصيل الرسالة الفكرية والجمالية التى يؤديها يحمل ذاتية المصمم وفردي

 أجله.العمل الفنى المصمم من 

  والمضمون:بين الشكل المدرك  المالبس 2-3

التشكيلية من  بمثابة مدخل جديد للمصمم حيث يتيح له المجال لقدر واسع من التجارب التطبيقية والحلولأصبح التجريب 

خالل صياغة المالبس لتقديم مداخل تصميمية تهدف للتوجه إلى الفكر التصميمى غير التقليدى مما يساعد على إيجاد آفاق 

 ".المنتج"إبداعية متنوعة فى إخراج العمل الفنى 

رجة االولى حس المتلقى حيث أن وظيفة المصمم الداخلي هي الخروج بالتصميم إلى حيز المنتج "عمل فنى" يخدم بالد

"المستخدم" ويحقق الناحية الوظيفية والمالئمة للمعايير القياسية ومن ثم ينسجم بداخل المتلقى "المستخدم" و يشعره براحة 

فمهمة المصمم الداخلى هو الدراية الواعية بالمالبس وسكينة تدمجه بكينونات الحس الجمالي الخالق نحو المنتج  ، ولهذا 

لخلق فلسفتها التصميمية والتكوينية والكشف عن لغتها التشكيلية والتعبيرية واإلستلهام منها أفكاره التصميمية ألستنياط 

وذلك بالتعاون مع المالبس دون تقيد " هيئة" تأخذ شكل" المستخدم"تصميمات إبداعية فى صورة منتج ملموس إلى المتلقى 

   .الداخلى وتصميم األثاث والبيئة المحيطة  مصمم المالبس للربط والتوافق بينها مع التصميم

ولذلك فأنه ال يجوز أن يكون التصميم إرادى الطليعة الفنية المجردة فحسب وأنما تكون هذه اإلرادة متفاعلة مع حاجات 

ن نافعاً المستخدم فى بيئتة ، ما دام المستخدم يتأثر بالتصميم فى كل حين ، فعمل مصمم المالبس والمصمم الداخلى يك

وبناء ،   ]14ص/3[، فضالً عن أفكارهم وخياالتهم اإلبداعية" المستخدم"وخالقاً عندما يعتمد على قوانين وحاجات المتلقى 

على ذلك فإن اإلستغالل الصحيح والمنظر لفكر ومنهجية التصميم بمكوناته وعناصره المختلفة من قبل مصمم المالبس 

خالله نماذج وحلول تصميمية غير تقليدية وذلك من خالل اإلستعانة باإلستراتيجيات  والمصمم الداخلى يمكن أن ينتج من

الحديثة والتى تقودنا لنماذج ومعالجات تصميمية بإستخدام الصياغات التشكيلية للمالبس وإنسدالها وطياتها لتترجم لمنتج 

ا يظهر القوة التشكيلية والتعبيرية للمالبس فى تطبيقى غير تقليدى يكون قادر على المنافسة والتواجد فى المجتمع وهذا م

 ( .3)، كما هو موضح فى الشكل رقم   ]1ص/10[مجال التصميم الداخلى
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 يوضح قطع أثاث "منحوته من الخشب" تحمل فى طياتها هيئة المالبس  (:3شكل )

   ]Livio de marchi ]18من أعمال ليفيو دى مارشى 

 واجهتين:دام المالبس كمصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى يمتلك ويرى الباحثان أن إستخ

يعد فيها أن المالبس أحاد الفناون التطبيقياة الغنياة باإلباداع والقايم الجمالياة "الصاياغات التشاكلية" التاى  األولى:_ الواجهة 

صامم الاداخلى يساتمد أعمالاه مان حياث أن الم والبيئاى،تخدم وتحقق وظيفة مستخدمة يساتفيد منهاا مجاال التصاميم الاداخلى 

أشكال وأنماط المالبس وحركاتها وكيفية إنسدالها وطيات أقمشتها ليستخدمها فى تحقياق أغاراض ومتطلباات فنياة ووظيفياة 

  المجال.تخدم هذا 

باس التاى وهو الخروج بتصميم الملبس من الحيز النمطى أى من الشكل المتعاارف عليهاا تقليادياً "المال الثانية:_ الواجهة 

يمكن إرتدائها فى الحياة اإلعتيادية" إلى أفاق أوسع وهو حيز العمل الفنى والتطبيقاى كمناتج يخادم مجاال التصاميم الاداخلى 

لدياه  فنايوهذا يضع تصميم الملبس فى شكل الفن الجميل ذاته حياث ينطلاق خياال المصامم المبادع ويحقاق إشاباع  والبيئى،

  المتلقى.لدى المستخدم أو  ويحقق المتعة البصرية واإلبهار

ومن هنا يتحتم على مصمم المالبس الطالقة الفكرية إلنتاج كم من األفكار الملبسية المتنوعة وليست كاألفكار التقليدية 

والمالئمة لموضوع البحث "المالبس كمصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى" وذلك تحت شروط صياغة معينة ووفق رؤية 

مجال المالبس ومجال التصميم الداخلى ، وفى ذات الوقت يتحتم على المصمم الداخلى أن يكون على قدر جديدة تربط بين 
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من اإلطالع والمعرفة بحركة المالبس وكيفية إنسدالها لتتناسب مع التخطيط الوظيفى وتكنولوجيا الهيكل واإلنشاء للمنتج 

ع والتأثير المطلوب ، فيجب أن يسير الفكر اإلبداعى لمصمم "العمل الفنى" وذلك للوصول إلى المظهر األقرب إلى الواق

المالبس جنب إلى جنب مع الفكر اإلبداعى للمصمم الداخلى ليحقق إضافة إبداعية تساعد على الخروج بأعمال فنية مميزة 

 ذات طابع وقيمة نفعية وجمالية .

 التجريبى:اإلطار  ثانياً: 

المالبس والمصمم الداخلى" صعوبه فى كيفية المشاركة فى تقديم قطع أثاث تحمل فى  واجه الباحثان "كالً من مصممة

 اآلتى:تم  فمن خالل اإلمكانيات المتاحة لديهم للمالبس،طياتها الصياغات التشكيلية 

  قامت مصممة المالبس بعمل إسكتشاتoutline " 2"لنماذج ملبسية مقترحهd " 3وبناءهاd”،  كما قدمت أيضا

 (.4 ،3، 2، 1ميم ألحد مكمالت المالبس "حذاء" كما هو موضح فى النماذج )تص

 " 3ثم قام المصمم الداخلى ببناء وتنفيذ قطع أثاث بمعايير هندسية تتناسب مع معايير التصميم الداخلىd”،  منها ما

 المالبس،( من مكمالت 4( والنموذج رقم )1تأخذ حركة الجسم البشرى وكأنها مرتدية تلك المالبس كما فى النموذج رقم )

 المقترحة.( فهو مستوحى من الصياغات الملبسية 2،3أما النموذج رقم )

لتصبح قطع األثاث منتجات  Materialحيث تم إختيار  "3d Max"وكل ذلك بإستخدام برنامج الواقع اإلفتراضى 

 ،،،،،. التصميم الداخلىتطبيقية لها قيمتها الجمالية والبصرية وتوظيفها فى 

  من قبل المتخصصين "من السادة أعضاء هيئة التدريس"  إعداد إستبيانان لتحكيم التصميمات والنماذج المقترحةوقد تم

 البحث.والمستهلكين لقياس والتأكد من صدق فرضية 
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 (1النموذج رقم )
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 (2نموذج رقم )
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 (3نموذج رقم )
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 ( 4نموذج رقم )
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 ن من السادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصي إستبيان( إستمارة 1ملحق )

 التدريس.( من السادة أعضاء هيئة 30) العينة:عدد 

 أكتوبر" . 6حلوان وجامعة دمياط وجامعة المكان : كلية الفنون الطبيقية "جامعة 

 وفيما يلى نموذج إلستمارة اإلستبيان :

 

 

   

 إستمارة إستبيان
 ع فى التصميم الداخلى لبحث تحت عنوان : المالبس كمصدر لإلبدا

 .....................................القسم :  .......................................................اإلسم )إختيارى( : 

 ......................................النوع :  ..................................................................الوظيفة : 

يهدف هذا اإلستبيان إلى تقيايم التصاميمات المقترحاة والمنفاذه لقطاع األثااث لقيااس مادى نجااح إعتمااد المالباس      

كمصدر ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية فاى التصاميم الاداخلى ، ماع العلام أناه سايتم معاملاة 

 ث العلمى .هذا اإلستبيان بشكل سرى بغرض البح

 ( فى داخل المربع .لذا أرجو من سيادتكم ملئ هذه اإلستمارة بمنتهى الموضوعية بوضع عالمة )

موافق إلى  موافق العبارة  

 حد ما 

غير 

 موافق

يتضح فى التصميات المقترحة "التجربة العملية" الفكر المدعو إليه  .1

صادر والهدف من البحث بشكل واضح وبسيط وهاو أن المالباس م

 لإلبداع فى التصميم الداخلى .

   

يمكاان إعتبااار إسااتخدام "المالبااس كمصاادر لإلبااداع فااى التصااميم  .2

الداخلى" رسالة للربط بين مجال المالبس ومجال التصميم الداخلى 

 ، والتعاون بين مصمم المالبس والمصمم الداخلى .

   

يم الااداخلى" يعااد إسااتخدام "المالبااس كمصاادر لإلبااداع فااى التصاام .3

 إضافة جديدة لكالً من مجال المالبس و التصميم الداخلى .

   

التصااميمات المقترحااة تحماال رسااالة هادفااه تتناسااب مااع مجريااات  .4

 العصر الحديث وتحقق نوعاً من التميز واألصالة .

   

يتوافااق فاان تصااميم المالبااس مااع التصااميم لبنااائى لقطااع األثاااث ،  .5

جماليااة والتشااكيلية والتعبيريااة والوظيفيااة حيااث ويحااق الجوانااب ال

 يمكن تنفيذها وتسويقها .

   

 ............................................................................................. مالحظات:أرجو كتابة أى 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان

 الباحثان نموذج إلستمارة إستبيان من تصميم
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 ( إستمارة إستبيان المستهلكين2ملحق )

 المستهلكين.( من 60) العشوائية:عدد العينة 

 مول تجارى ، نادى المكان : 

 وفيما يلى نموذج إلستمارة اإلستبيان :

 

 

 

   

 إستمارة إستبيان

 لبحث تحت عنوان : المالبس كمصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى 

 .....................................السن :  .......................................................( : اإلسم )إختيارى

 ......................................النوع :  ..................................................................الوظيفة : 

لى تقيايم التصاميمات المقترحاة والمنفاذه لقطاع األثااث لقيااس مادى نجااح إعتمااد المالباس يهدف هذا اإلستبيان إ     

كمصدر ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية فاى التصاميم الاداخلى ، ماع العلام أناه سايتم معاملاة 

 هذا اإلستبيان بشكل سرى بغرض البحث العلمى .

 ( فى داخل المربع .اإلستمارة بمنتهى الموضوعية بوضع عالمة ) لذا أرجو من سيادتكم ملئ هذه

موافق إلى  موافق العبارة  

 حد ما 

غير 

 موافق

يروقنى فكرة إستخدام المالبس كمصدر لإلبداع فى مجال التصميم  .1

 .الداخلى 

   

تصميم قطع األثاث المقترحة يعيد صياغة المالبس جماليااً وفلسافياً  .2

 كر ومتميز .بشكل مبت

   

أفضل شراء قطع أثاث عالية القيمة الفنية وذات دالله ومعنى  .3

  رؤيتها.وشكل جمالى مستوحى من المالبس وليس مجرد 

   

تصااميمات قطااع األثاااث المقترحااة تصاالح لإلسااتعمال فااى أماااكن  .4

 متعددة وتتالءم مع الفئات المختلفة للمجتمع .

   

اول المالبس فى مواضايع وصاياغتها جماليااً غيار أحب أن أرى تن .5

 تقليدية وتوظيفها فى كثيراً من مجاالت الفنون التطبيقية.

   

 ............................................................................................. مالحظات:أرجو كتابة أى 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان

 نموذج إلستمارة إستبيان من تصميم الباحثان
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 : التحقق من صدق وثبات أدوات البحث  

 األثاث:أوالً: استبانة آراء المحكمين نحو التصميمات المقترحة لقطع 

  لإلستبانة:نتائج صدق االتساق الداخلي  

بيرسون لحساب معامل االرتباط بين استخدم الباحثان معامل ارتباط  لإلستبانة،وللتحقق من صدق االتساق الداخلي 

 (.1وجاءت النتائج كما هو موضح فى الجدول ) لالستبانة،درجات كل عبارة والدرجات الكلية 

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

يتضح فى التصميات المقترحة "التجربة العملية" الفكر  -1

واضاح وبسايط وهاو  المدعو إليه والهدف من البحاث بشاكل

 أن المالبس مصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى 

 دال 0.01 0.82

يمكاان اعتبااار إسااتخدام "المالبااس كمصاادر لإلبااداع فااى  -2

التصميم الداخلى" رسالة للربط بين مجاال المالباس ومجاال 

التصميم الداخلى ، والتعاون بين مصامم المالباس والمصامم 

 الداخلى 

 دال 0.01 0.86

خدام "المالبااس كمصاادر لإلبااداع فااى التصااميم يعااد إساات -3

الداخلى" إضاافة جديادة لكاالً مان مجاال المالباس والتصاميم 

 الداخلى 

 دال 0.01 0.95

التصميمات المقترحة تحمال رساالة هادفاه تتناساب ماع  -4

 مجريات العصر الحديث وتحقق نوعاً من التميز واألصالة 
 دال 0.01 0.86

لتصاميم لبناائى لقطاع يتوافق فان تصاميم المالباس ماع ا -5

األثاااث ، ويحااق الجوانااب الجماليااة والتشااكيلية والتعبيرياااة 

 والوظيفية حيث يمكن تنفيذها وتسويقها.

 دال 0.01 0.95

 
  ( : يوضح معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية لإلستبانة 1جدول رقم )

درجاات كال عباارة والادرجات الكلياة لالساتبانة تراوحات ماا باين  ( أن معاامالت االرتبااط باين1يتضح من الجدول )حيث 

( وبذلك تعتبر عبارات االستبانة صادقه لما وضاعت 0.01( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )0.95 – 0.82)

 لقياسه.

 

   اإلستبانه:نتائج ثبات 

ا كرونباا  وجااءت النتاائج كماا هاى موضاحة فاي وقد تحقاق الباحثاان مان ثباات االساتبانة مان خاالل طريقاة معامال ألفا    

 (.2الجدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  

 0.92 5  استبانة المخصصين

 
 اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة   يوضح نتائج (:2جدول رقم )

 الستبانة ( ، وهى نسبة ثبات مرتفعة مما يطمئن الباحثان لنتائج تطبيق ا0.92حيث بلغ )
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 األثاث:إستبانة آراء المستهلكين نحو التصميمات المقترحة لقطع  ثانياً:

 .نتائج صدق االتساق الداخلي لالستبانة 

استخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتباط بين  لإلستبانة،وللتحقق من صدق االتساق الداخلي 

 (.3وجاءت النتائج كما هو موضح فى الجدول رقم ) لالستبانة،درجات كل عبارة والدرجات الكلية 

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

يروقنااى فكاارة إسااتخدام المالبااس كمصاادر لإلبااداع فااى  -1

 مجال التصميم الداخلى 
 دال 0.01 0.75

تصاااميم قطاااع األثااااث المقترحاااة يعياااد صاااياغة المالباااس  -2

 بشكل مبتكر ومتميز  جمالياً وفلسفياً 
 دال 0.01 0.78

أفضال شااراء قطاع أثاااث عاليااة القيماة الفنيااة وذات داللااة  -3

ومعنااى وشااكل جمااالى مسااتوحى ماان المالبااس ولاايس مجاارد 

 رؤيتها 

 دال 0.01 0.89

تصااميمات قطااع األثاااث المقترحااة تصاالح لإلسااتعمال فااى  -4

 أماكن متعددة وتتالءم مع الفئات المختلفة للمجتمع 
 دال 0.01 0.73

أحااب أن أرى تناااول المالبااس فااى مواضاايع وصااياغتها  -5

جمالياااً غياار تقليديااة وتوظيفهااا فااى كثيااراً ماان مجاااالت الفنااون 

 التطبيقية

 دال 0.01 0.88

 
 ( : يوضح معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية لالستبانة 3جدول رقم )

باط بين درجات كل عبارة والدرجات الكلية لالستبانة تراوحت ما بين ( أن معامالت االرت3يتضح من الجدول )حيث 

( وبذلك تعتبر عبارات االستبانة صادقه لما وضعت 0.01( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )0.89 – 0.73)

 لقياسه.

   االستبانة:نتائج ثبات 

ألفا كرونبا  وجاءت النتائج كما هى موضحة في الجدول وقد تحقق الباحثان من ثبات اإلستبانة من خالل طريقة معامل 

 (.4رقم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  

 0.83 5 استبانة المستهلكين

 
 يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات اإلستبانة   (:4جدول رقم )

 ق االستبانة ( ، وهى نسبة ثبات مرتفعة مما يطمئن الباحثان لنتائج تطبي0.83حيث بلغ )
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  النتائج والمناقشة:  
قام الباحثان بتحليل آراء أفراد عينة البحث من السادة المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من المستهلكين 

"مدى نجاح إعتماد المالبس كمصدر ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية فى فى استبانة حول 

( على 1، 2، 3"موافق ، موافق إلى حد ما ، غير موافق" بأوزان )، وذلك وفقا لمقياس ثالثى متدرج  تصميم الداخلى"ال

 1.66 –1الترتيب وتم حساب المدى ، حيث ظهر الوزن المرجح الجابات كل عبارة من العبارات على النحو التالى : )

 "موافق"( 3 – 2.34)             "موافق إلى حد ما"( ، 2.33 – 1.67"غير موافق"( ، )

 ( للتصميمات المقترحة لقطع  30أوالً: تقييم المتخصصين )اث:األثعضو هيئة تدريس 

قام الباحثان باستخدام التكرارات والنسب المئوية لحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل عبارة من عبارات التقييم 

 .(5النتائج كما هو موضح فى الجدول رقم )وجاءت  متدرج،وفقاً لمقياس ثالثى 

 عبارات التقييم

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

معامل 

الجودة 

)%( 

درجة 

 موافق الموافقة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

يتضااح فااى التصااميات المقترحااة  -1

"التجربااة العمليااة" الفكاار الماادعو إليااه 

والهااادف مااان البحاااث بشاااكل واضاااح 

ط وهاااااو أن المالباااااس مصااااادر وبساااااي

 لإلبداع فى التصميم الداخلى .

 موافق 96.67% 2.90 87 -  3 27

يمكان اعتباار إساتخدام "المالباس  -2

كمصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى" 

رسااااالة للااااربط بااااين مجااااال المالبااااس 

ومجااال التصااميم الااداخلى ، والتعاااون 

بين مصمم المالبس والمصمم الداخلى 

. 

 موافق 93.33% 2.80 84 -  6 24

يعااد إسااتخدام "المالبااس كمصاادر  -3

لإلباداع فاى التصااميم الاداخلى" إضااافة 

جديااااادة لكاااااالً مااااان مجاااااال المالباااااس 

 والتصميم الداخلى .

 موافق 95.56% 2.87 86 -  4 26

التصاااااميمات المقترحاااااة تحمااااال  -4

رساااالة هادفاااه تتناساااب ماااع مجرياااات 

العصااار الحااااديث وتحقاااق نوعاااااً ماااان 

 التميز واألصالة .

 موافق 96.67% 2.90 87 -  3 27

يتوافااق فاان تصااميم المالبااس مااع  -5

التصاميم لبناائى لقطاع األثااث ، ويحااق 

الجواناااااااااب الجمالياااااااااة والتشاااااااااكيلية 

والتعبيريااااة والوظيفيااااة حيااااث يمكاااان 

 تنفيذها وتسويقها .

 موافق 90.00% 2.70 81 -  9 21

 موافق %94.44 2.83 425 - 25 125 التقييم الكلى للمتخصصين

( : يوضح المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة للعبارات والتقيم وفقاً آلراء المتخصصين حول التصميمات 5قم )جدول ر

 المقترحة لقطع األثاث 
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 ( : المتوسطات المرجحة لعبارات التقييم وفقاً آلراء المتخصصين حول التصميمات المقترحة لقطع األثاث   1شكل رقم )

  يتضح:( 1( والشكل البيانى رقم )5_ من الجدول رقم )

حيث جاءت تقيمات معامالت الجودة  األثاث،اتفاق آراء السادة المتخصصين حول عبارات تقييم التصميمات المقترحة لقطع      

االتفاق وتراوحت معامالت  المرجح،مرتفعة لجميع العبارات ووقعت جميعها فى مستوى )موافق( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن 

مما يوضح "نجاح إعتماد المالبس كمصدر  (،2.90–2.70بين ) المرجح ما( وتراوح المتوسط %96.67  - %90ما بين نسبة )

 المتخصصين.ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية فى التصميم الداخلى" وفقاً آلراء مجموعة من 

 ( للتصميمات المقترحة لقطع م 60ثانياً: تقييم المستهلكين )األثاث:ستهلك   
قام الباحثان باستخدام التكرارات والنسب المئوية لحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل عبارة من عبارات التقييم وفقاً لمقياس 

 (6وجاءت النتائج كما هو موضح فى الجداول رقم ) متدرج،ثالثى 

 عبارات التقييم

 االستجابة

مجموع 
 ألوزانا

المتوسط 
 المرجح

معامل 
الجودة 
)%( 

درجة 
 موافق الموافقة

موافق 
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

يروقناااااى فكااااارة إساااااتخدام المالباااااس  .1

لإلبااااداع فااااى مجااااال التصااااميم كمصاااادر 

 .الداخلى

 موافق 97.78% 2.93 176 -  4 56

تصااميم قطااع األثاااث المقترحااة يعيااد  .2

ل صاااياغة المالباااس جماليااااً وفلسااافياً بشاااك

 مبتكر ومتميز.

 موافق 95.56% 2.87 172  - 8 52

أفضل شراء قطاع أثااث عالياة القيماة  .3

الفنيااة وذات داللااة ومعنااى وشااكل جمااالى 

وحى ماااان المالبااااس ولاااايس مجاااارد مساااات

 .رؤيتها

 موافق 91.67% 2.75 165 -  15 45

تصااااميمات قطااااع األثاااااث المقترحااااة  .4

تصاااالح لإلسااااتعمال فاااااى أماااااكن متعاااااددة 

 ئات المختلفة للمجتمع .وتتالءم مع الف

 موافق 98.89% 2.97 178 -  2 58

أحاااب أن أرى تناااااول المالبااااس فااااى  .5

مواضاايع وصاااياغتها جماليااااً غيااار تقليدياااة 

وتوظيفهااا فااى كثيااراً ماان مجاااالت الفنااون 

 التطبيقية.

 موافق 98.33% 2.95 177 -  3 57

 موافق %96.44 2.89 868 - 32 268 التقييم الكلى للمستهلكين

( : المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة لعبارات التقييم وفقاً آلراء المستهلكين حول التصميمات المقترحة 6ل رقم )جدو

 لقطع األثاث 
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عبارات التقييم

لتصميمات المقترحة والمنفذه لقطع األثاثللمتخصصين لقييم ت
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 ( : المتوسطات المرجحة لعبارات التقييم وفقاً آلراء المستهلكين حول التصميمات المقترحة لقطع األثاث2شكل رقم)

 يتضح:( 2كل البيانى رقم )( والش6_ من الجدول رقم )

حيث جاءت تقيمات  األثاث،اتفاق آراء أفراد عينة البحث من المستهلكين حول عبارات تقييم التصميمات المقترحة لقطع      

معامالت الجودة مرتفعة لجميع العبارات ووقعت جميعها فى مستوى )موافق( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن المرجح، وتراوحت 

مما يوضح نجاح  (،2.97 –2.75( وتراوح المتوسط المرجح ما بين )%98.89  - %91.67امالت االتفاق ما بين نسبة )مع

إعتماد "المالبس كمصدر ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية فى التصميم الداخلى" وفقاً آلراء مجموعة من 

 المستهلكين.

 األثاثلمتخصصين والمستهلكين نحو التصميمات المقترحة لقطع ثالثاً: اتفاق آراء ا: 
لداللاة الفارق باين آراء المتخصصاين وآراء المساتهلكين نحاو التقيايم " 2"كاقام الباحثان باستخدام التكرارات والنسب المئوية واختبار 

و موضاح فاى الجاداول وجاءت النتائج كماا ها متدرج،الكلى للتصميمات المقترحة والمنفذه بالكمبيوتر لقطع األثاث وفقاً لمقياس ثالثى 

 ( ،،،،،7رقم )

 

 االستجابة

 2كا
مستوى 

 الداللة
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 % ت % ت % ت

 - - 16.67 25 83.33 125 المتخصصين

3.25 0.07 

 - - 9.67 29 90.33 271 المستهلكين

 
 صين والمستهلكين نحوالتصميمات المقترحة والمنفذه بالكمبيوتر لقطع األثاث( : اتفاق آراء المتخص7جدول رقم )

 

  
(: المتوسطات المرجحة للتقييم الكلى للتصميمات المقترحة والمنفذه بالكمبيوتر لقطع األثاث وفقا آلراء كالً من 3شكل )

 المتخصصين والمستهلكين 
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ثلتصميمات المقترحة والمنفذه لقطع األثاالمستهلكين لتقييم 
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 :يتضح( 3( والشكل البيانى )7من الجدول ) -

" 2حيث بلغت قيمة "كا األثاث،اتفاق آراء المتخصصين ومجموعة المستهلكين حول التصميمات المقترحة والمنفذه لقطع 

مما يدل على عدم وجود فروق دالة احصائياً بين آراء  (،0.05( وهو مستوى أكبر من )0.07( ومستوى الداللة )3.25)

اق المتخصصين والمستهلكين نحو نجاح إعتماد "المالبس كمصدر مما يوضح اتف المستهلكين،المتخصصين ومجموعة 

 ".ثرى يقدم إبداعاً له قيمته البصرية والتشكيلية والوظيفية فى التصميم الداخلى

  وماان البحااث ونتائجااه واتفاااق آراء المتخصصااين ماان السااادة أعضاااء هيئااة التاادريس والمسااتهلكين حااول التصااميمات

يتضاح أن إساتخدام المالباس كمصادر لإلباداع فاى التصاميم  الباحثاان،ر" لقطع األثاث من قبال المقترحة والمنفذه "بالكمبيوت

الداخلى يشكل إضافة تساعد على الخروج بأعمال فنية "قطع أثاث" ذات طابع وقيمة نفعية وجمالية تحقق نوعااً مان التمياز 

 الداخلى.يربط بين مجال المالبس ومجال التصميم  الذ 

 :النتائج 

إستخدام المالبس كمصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى يعمل على التعاون بين مصمم المالبس ومصمم التصميم إن  .1

إبداعية تدعم الجانب الجمالى والتعبيرى  ويشكل إضافةالداخلى ويحقق الربط بين مجال المالبس ومجال التصميم الداخلى 

جاد طابع مميز ذو جوانب وظيفية وثقافية وتشكيلية للمنتج التطبيقى ويساعد فى إي المجالين،فى عملية التصميم لكالً من 

تحت شروط صياغة معينة وذلك "قطع األثاث" ليكون قادر على المنافسة فى مجال التصميم الداخلى والتواجد فى المجتمع 

 العصر.تتناسب مع روح ووفق رؤية جديدة 

إلبداعى فى التصميم بدالالته المختلفة فى مجال التصميم الداخلى إن إستخدام المالبس فى التعبير عن الفكر والخيال ا .2

تظهر أساليب  وفنييمكن أن يحقق لغة إبداعية وفنية حديثة فى التصميم الداخلى من خالل آليات تعبر عن تصميم إبداعى 

 المالبس.المقدره اإلدراكية التى يتميز بها فعل المصمم الداخلى اإلبداعى مع مصمم 

البس كمصدر لإلبداع فى التصميم الداخلى يعتبر مؤشراً للطالقة الفكرية للمصمم فى مجال تصميم المالبس نجاح الم .3

ليفتح أفق أوسع تخرج بالمالبس من الحيز النمطى إلى حيز العمل الفنى والتطبيقى فى كثيراً من مجاالت "تخصصات" 

  األخرى.الفنون التطبيقية المختلفة 

 :التوصيات   

فعلى المصممين من كليات  والتشكيلية،كغيرها من الفنون التطبيقية علم وفن فى آن واحد ثرى بالقيم الجمالية  المالبس .1

الفنون التطبيقية زيادة اإلهتمام بفن المالبس وإعدادها مصدراً فى ذاتها ومحركاً إلبداعهم من ألوان "تخصصات" الفنون 

 المختلفة.التطبيقية 

والتعرف  التصميم،ل المالبس ومجال التصميم الداخلى للتعرف على اإلتجاهات الحديثة فى تحفيز الدارسين فى مجا .2

 المختلفة.على اإلتجاهات المنبثقة منه ومدى إرتباطها باإلتجاه نحو الدمج بين التخصصات التطبيقية 

قامة العروض على تشجيع وتفعيل التعاون بين مصممى المالبس ومصممى الداخلى بمجهودهم وفكرهم اإلبداعى إل .3

راقى تعرض فيه أفكارهم التصميمية والتطبيقية ألعمالهم الفنية "منتجات من قطع األثاث المستوحاه من  فنيمستوى 

 الفنية.والدعوة موجهه للمتخصصين وللشركات الداعمة والراعية لمثل هذه العروض  "،المالبس
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