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ملخص البحث:
یمکن استخدام الهندسة المعماریة کمصدر إلهام لتصمیم األزیاء .قد یبدو من المفاجئ بعض الشیء استخدام مبنى معماری
کمصدر إلهام لتصمیم األزیاء ،ولکن یمکن أن تتسبب جمیع أمثلة الهندسة المعماریة ،سواء کانت تقلیدیة أو معاصرة ،فی
شرارة إبداعیة للمصمم.
کان لظهور الثورة الصناعیة واإلنتاج بالجملة والصناعات التحویلیة واسعة النطاق خالل القرنین الماضیین تأثیر ثوری
على الهندسة المعماریة .کان آباء الهندسة المعماریة الحدیثة ،مثل  Le Corbusierو Mies Van Der Roheو Walter
 ،Gropiusمستوحاة من مصانع السیارات وأسالیب العصر .لهذا أنجبت الکمبیوتر کأداة تصمیم.
نتیجة لذلک ،فإن أحد المواد الجدیدة التی وجدت طریقها نحو عروض األزیاء والمعمار هو "حدودی"
التصمیم المعلمی هو طریقة لتصمیم األشیاء المعماریة بذکاء استنادا إلى العالقات والقواعد التی تستخدم الکمبیوتر .یتم
تعریفها فی برنامج حدودی ویمکن معالجتها بسهولة إلنشاء تکرارات متعددة للتصمیم بسرعة ثالثیة األبعاد.
قد یقترح البعض أن الموضة قدیمة قدم الثقافة اإلنسانیة ،بدایة من إدخال مالبس آدم وحواء .ومع ذلک یعتقد آخرون أن
الموضة هی اختراع أواخر العصور الوسطى" .البشر یعیشون داخل المالبس .منذ زمن بعید ،کانت المالبس هی دفاعنا
الثانی  -األول هو بشرتنا  -ضد العناصر .المبانی هی الثالثة لدینا" .منذ بدایة الوقت کانت هناک حاجة للحمایة فی شکل
طبقة أخرى ،سواء کانت مبنى أو مالبس.
الهندسة المعماریة وتصمیم األزیاء یمکن أن تکون الهندسة المعماریة مصدر إلهام لتصمیم األزیاء .قد یبدو من المفاجئ
بعض الشیء استخدام مبنى معماری کمصدر إلهام لتصمیم األزیاء ،ولکن یمکن أن تتسبب جمیع أمثلة الهندسة المعماریة،
سواء کانت تقلیدیة أو معاصرة ،فی شرارة إبداعیة للمصمم.
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 قد تکون الهندسة المعماریة الملهمة.یمکن العثور على مصدر إلهام الصور الظلیة وتفاصیلها فی أی مصدر تقریبی تقریبا
 الوسائط التفاعلیة هنا مهمة.مبنى تقلیدیا مألوفا جدا باإلضافة إلى قطعة أثریة فی مکان ما فی العالم قد تکون بعیدة جدا
، عندما یبحث المصمم عن الهندسة المعماریة.جدا للمصمم فی التعرف على الهندسة المعماریة وکذلک جوانبها المختلفة
.قد تصبح التفاصیل غیر المتوقعة للمبنى واحدة من المیزات الرائعة لتصمیم المالبس
 العمارة البارامتریة، العمارة، تصمیم األزیاء، التصمیم:الكلمات الدالة

Abstract:
Architecture can be used as an inspiration for a fashion design. It may seem a little surprising
to use an architectural building as an inspiration for fashion design, but all examples of
architecture, whether traditional or contemporary, can cause a creative spark to the designer
The advent of the industrial revolution, mass production and large-scale manufacturing
industries during the last two centuries has had a revolutionary effect on architecture. The
fathers of modern architecture, such as Le Corbusier, Mies Van der Rohe and Walter Gropius
were inspired by the automobile factories and methods of the era; this gave birth to the
computer as a design tool.
As a result, one of the new materials which have found its way on fashion catwalks and
architecture is the ‘parametric’
Parametric design is a method of intelligently designing architectural objects based on
relationships and rules using the computer. These are defined in parametric software and are
easily manipulated to quickly generate multiple iterations of the design in 3D.
Some may suggest that fashion is as old as human culture, beginning with the introduction of
clothing for Adam and Eve. However, others believe that fashion is an invention of the late
middle ages. “Humans live inside clothes. Since time immemorial, clothes have been our
second defense – the first being our own skin – against the elements. Buildings have been our
third.” Since the beginning of time there has been this need for protection in the form of
another layer, be it a building or clothing.
Architecture & Fashion Design Architecture can be an inspiration for a fashion design. It may
seem a little surprising to use an architectural building as an inspiration for fashion design, but
all examples of architecture, whether traditional or contemporary, can cause a creative spark
to the designer
The inspiration for garment silhouettes and details can be found in almost any architectural
source. The inspiring architecture may be a very familiar traditional building as well as an
artifact somewhere in the world which may be very far away. Here interactive media is very
important for the designer in getting toknow the architecture as well as its different aspects.
When the architecture is investigated by the designer an unexpected detail of a building may
become one of the magnificent features of the garment design

Keywords: Design, Fashion design, Architecture, Parametic
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المقدمة:
الموضة قدیمة قدم الحضارة اإلنسانیة ،بدایة من وجود المالبس آلدم وحواء .ومع ذلك یعتقد البعض اآلخر أن الموضة هي
من اختراع العصور الوسطى المتأخرة" .البشر یعیشون بالمالبس الداخلیة منذ األزل ،وكانت المالبس الدفاع الثاني لدینا -
أولها الجلد وكانت المباني الدفاع ا لثالث " .ومنذ بدایة الزمن لم یكن هناك حاجة إلى الحمایة في شكل طبقة أخرى ،سواء
كان بناء أو مالبس.

العمارة وتصميم األزياء:
العمارة یمكن أن تكون مصدر إلهام لتصمیم األزیاء ،وقد یستغرب البعض قلیال عند استخدام البناء والتصمیم المعماري
كمصدر إلهام لتصمیم األزیاء ،ولكن كل نماذج العمارة ،سواء التقلیدیة أو المعاصرة ،یمكن أن تسبب شرارة اإلبداع
للمصمم ومصدر إلهام لتصمیم المالبس ،والتفاصیل یمكن العثور علیها في أي مصدر معمارى.
الهندسة المعماریة ملهمة فقد یكون مبنى تقلیدي مألوف جدا ،وكذلك قطعة أثریة في مكان ما في العالم والتي قد تكون
بعیدة جدا .وهنا دور وسائل اإلعالم التفاعلیة مهم جدا للمصمم في التعرف على الهندسة المعماریة وكذلك جوانبه المختلفة
من قبل المصمم ،فیمكن أن تصبح تفاصیل غیر متوقعة من مبنى قد تصبح واحدة من المیزات الرائعة لتصمیم المالبس.
في السنوات األخیرة ،أصبحت العالقة بین تصمیم األزیاء والهندسة المعماریة كبیرة فقد أثر مصمموا األزیاء والمهندسون
المعماریون على بعضهم البعض ،باإلضافة إلى أن لكل من مصممي األزیاء والمهندسین المعماریین استراتیجیة فنیة
معینة یحاول من خاللها تسلیط الضوء على التصمیم وفقا للظروف االجتماعیة والثقافیة والفنیة والبیئیة المحیطة.
فكل من المالبس والمباني تعد حمایة وإیواء للجسم مع توفیر وسیلة للتعبیر عن الهویة الشخصیة والسیاسیة والثقافیة ،تعود
العالقة بین األزیاء والهندسة المعماریة من أول الجلود التي كانت تستخدم في المالبس والخیام وعبر تطور كال
التخصصین من بدایاتهما المتواضعة ،وال تزال العالقة التكافلیة بین الموضة والهندسة المعماریة قائمة.
المعماریون المعاصرون ومصممو األزیاء یعكسون في أعمالهم اتجاهاتهم وثقافتهم ،وفي جوهرها التي تتعامل مع شكل
انعكاس للذات فهي بحاجة إلى الموازنة بین الضروریات النفعیة والتعبیر عن الذات واالستجابة للبیئة ،فالمبني هوالمنتج
الخارجي الذي یعرض للشارع والعالم الخارجي ،والمالبس تفعل الشئ نفسه بالنسبة للشخص ،فقد یخدع الشكل المرئي ما
یغطیه مثل مباني فرانك جیري أو مجموعات جونیا واتانابى.

64

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية

المجلد الخامس  -العدد العشرون

أهدف البحث:
هو الوصول للمفهوم البارامتري من خالل تطبیقاته في العمارة ومردوده وتأثیره في تصمیم األزیاء.

مشكلة البحث :تتلخص المشكلة في عدة تساؤالت
ما مدى إمكانیة تأثر تصمیم األزیاء بالعمارة؟
هل للعمارة البارامتریه تأثیر في تصمیم األزیاء؟
كیف یمكن إبراز جمالیات العمارة البارامتریة في تصمیم األزیاء؟

-

منهجية البحث:
تحليلي وصفي :من خالل وصف أشكال العمارة وتحلیل العالقه بین العمارة وتصمیم األزیاء
تجريبي :تصمیم أزیاء جدیدة معاصرة من العمارة البارامتریة (الجانب التطبیقي)

الكلمات الدالة:
التصميم:
كلمة التصمیم ذات مدلول واسع غیر محدود ،وهي أصل الفنون وتطبق لكافة النشاطات اإلنسانیة الهادفة إلي تنظیم
الوحدات وتكوینها ،كما أنها محصلة للقدرات العقلیة المتمثلة في الذكاء والقدرات الفنیة معا.
وقد تنوعت التعریفات حول ماهیة التصمیم ومنها:
عملیة تنظیم عناصر مرئیة للهیئة الفنیة ،والتصمیم یرتبط بعناصر الزمة كالخط والشكل واللون والمساحة والضوء

-

ومالمس السطوح بحیث تتالءم كلها لخدمة الشكل العام
هو عالم التغیر المثیر الذي یحتاج للتنبؤ باالتجاهات الفنیة المحیطة به ،والتعرف علیه.

-

تصميم األزياء:
 نجد أن تصمیم األزیاء ماهو إال نتیجة لعمل المصمم وذلك بوضع تصمیماته من واقع حقیقي لیخدم أغراض المجتمعالذي یصمم من أجله والذي یتسم باالبتكاریة والتجدید.
اتفق كل من "“Susan Geringer ،Mary Kefgenعلى أن تصمیم األزیاء هو ذلك الكیان المبتكر الذي یتطلب
مهارة في ترتیب العناصر من خالل األفكار واالتصال بالمجتمع لمعرفة االتجاهات الفنیة المحیطة به.

العالقة بين مفهوم التصميم في األزياء والهندسة المعمارية:
في القرن الماضي كانت العالقة بین تصمیم األزیاء والعمارة شئ من الخیال  ،ولكن في الوقت الحاضر ازداد الترابط
بینهما من خالل إدراك حقیقة أن كال منهما قائم علي الفن والعلوم والتكنولوجیا ؛ فإن لألزیاء والعمارة جانبا مشتركا في
نظریة التصمیم  ،التي تكون قاعدة خلق المهنتین .فالتصمیم هو عملیة حل المشكلة  ،فمثال یتم إنشاء مشكلة الموضة من
قبل المصمم نفسه حتي یتمكن من حلها وی جب أن تكون المالبس المصممة لها شكل جمالي یناسب البیئة المحیطة ویكون
لها عالقة مع الجسم ویجب استكشاف عناصر الموضة من الصورة الظلیة ،خطوط التصمیم ،اللون  ،نمط التصنیع ،
وعالوة علي ذلك فإن التصمیم هو الحل للمشاكل التي تأتي من البیئة التي نعیش فیها .
یذكر (نوربرغ -شولز)  ...أن المهندس المعماري یعمل على المشاكل التي تتكون بطریقة معینة وفقا للظروف االقتصادیة
والسیاسیة واالجتماعیة.
لذلك فإن مشكلة التصمیم هي عملیة مستمرة مع خلق العدید من المشاكل لحلها للوصول إلى أفضل نتیجة ،وكل من تصمیم
األزیاء والهندسة المعاریة یسعي الي تطبیق ذلك.
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مصممو األزياء المتأثرون بالعمارة:
توم فورد
درس مصمم المالبس الرجالیة الهندسة المعماریة في مدرسة بارسونز للتصمیم وقرر التحول إلى الموضة في سنته
األخیرة ،أثناء الدراسة في الخارج في باریس .في مقابلة صحفیة " ذا أندیبندنت “ ،قال " :لقد استیقظت لصباح واحد
وفكرت (ماذا أفعل) كانت العمارة خطیرة جدا .أعني ،كل مشروع معماري قمت به من أي وقت مضي ،عملت زي لي
بطریقة أو بأخرى؛ لذلك أدركت أن الموضة هي التوازن الصحیح بین الفن والتجارة "
على الرغم من رفضه للهندسة المعماریة كمهنة ،فقد اعترف بقوة تأثیر العمارة على تصمیماته .في مقابلة عام 2006م
في ورق الجدران ووصف فان دیر كمهندس واحد من الذین أثروا فیه عن غیرهم ،وقال :أجد أفكارا بسیطة جدا في
المنزل ومتكررة تكون أكثر شئ یثیرني كمصمم.

التصميم البارامتري:
نهج جدید للتصمیم المعماري والداخلي یقوم على مفهوم المعلومات .فإنه یستخدم المعلومات یضبط العالقات بین عناصر
التصمیم من أجل تحدید مجموعة من البدائل الرسمیة.
التصمیم البارامتري هو التقنیة الجدیدة المستحدثة في برامج التصمیم باستخدام الكمبیوتر ،وتعمل عن طریق إدراج العدید
من المحددات الخاصة بالمبني المراد تصمیمه ،من طول وعرض وارتفاع ووزن ومادة وحتى الرموز المستخدمة
واألكواد لكل عنصر من عناصر المبني
التصمیم هنا عبارة عن تحدید ووصف للمشكلة والبحث بین البدائل إلیجاد حل یرضي المشكلة .ویعرف "التصمیم
البارامتري" على أنه عملیة حیث وصف المشكلة باستخدام المتغیرات وعن طریق تغیر هذه المتغیرات لمجموعة من
البدائل یمكن إنشاء حلول وبناء على بعض المعاییر نصل إلى الحل النهائي ،وتعتمد ممارسة التصمیم المعاصر على
استخدام الكمبیوتر.

خصائص التصميم البارامتري:
 -1لدیه القدرة على التعامل مع المجسمات من خالل البرامج المتخصصة مثل المایا والراینو وفهم األنظمة البنائیة
وخاصة المعقدة التي كان إدراكها مستحیال سابقا.
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التشكيل لعلم (المورفوجينك) االسفجيات والهندسة الكسرية والتشعبية

 -2باستخدام برنامج المایا یسمح بالتعدیل في أي جزء من أجزاء التصمیم وأن تظهر آلیا في باقي أجزاء التصمیم وفي
وقت قصیر.
وبواسطته یستطیع الممصممون أن یدرسوا العالقات بین الجوانب األساسیة لبناء فعلي ،والمواد المراد استعمالها وتقنیات
التصنیع والخصائص الهیكلیة في عملیة التصمیم.

تصميم بارامتري باستخدم برنامج المايا

 -3التصمیم البارامتري یمكن أن یكون تصمیما دینامیكیا ،ویمكن ذلك من خالل تصمیم معماري خارجي أو داخلي فهو
له نموذج دینامیكي مثل مشروع المظلة الحیویة المستوحاة من جناح الفراشة.
التي تعتمد على التماثل مع حركة أجنحة الفراشة وحیث یتم تكرار شكل السداسیات كمساكن النحل.

المظلة الحيوية المستوحاة من جناح الفراشة
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 -4التصمیم البارامتري تصمیم مستدام (من خالل مبدأ إعادة االستخدام والتدویر)

 -5االنسیابیة واإلحساس بالحركة مع سهولة اإلحالل والتبدیل وكذلك سهولة الفك والتركیب ویمتاز بخفة الوزن وقوة
االحتمال)1( .
 -6تنوع الخامات في التصمیم البارامتري ،فیمكن ألیة خامة أن تستخدم ،ویعد الخشب من المواد األكثر استخداما نظرا
إلمكانیة التقطیع باللیزر والحصول على عدد ال نهائي من الوحدات بأشكال ومساحات ومالمس مختلفة ،ویمكن استخدام
اللدائن والزجاج والورق والقماش والمطاط وغیرذلك من الخامات.

المهندسون المعماريون المهتمون بالبارامتري:
 -1بورو هابولد ( : ( Buro Happold
هم مجموعة من المعماریین تعمل على الثبات الداخلي والبرمجیات النموذجیة وتسمي (سمارت) وهي مجموعة تقوم على
التحلیل والبحث التكنولوجي لتقدیم الدعم الهندسي البارامتري والجیومتري على حد سواء.
 -2وتقوم أیضا (سمارت) بتحلیل العناصر والتحلیل الهیكلي غیر الخطي إلیجاد الشكل الذكى.
 -3تتكون من فریق من المهن دسین والمبرمجین الذین یأخذون المنطق من المهندسین المعماریین والتقاط أفكار التصمیم
ورموز الكمبیوتر من المبرمجین.
 -4تستند في ممارسة الهندسمة مهمة رئیسیة هي إنتاج ملفات البیانات للتحلیل الهیكلي وهذه تنشأ من ترمیز النظریة
البارامتریة ،وعادة ما یقومون بإنشاء برامجهم الخاصة كمكونات إضافیة ل ( )Rhinocerosالتي یتم تمدیدها تدریجیا
كلما دعت الحاجة وتنتج أیضا جدولة الكترونیة وخلق برمجة تصنیع رقمیة.
 -5ومن أعمال (سمارت) ( )Education cityإیجاد حلول للوحة مسطحة للهندسة المقترحة ،وأدي ذلك إلى إنشاء
مستودع برمجیات التي تولد مستوي واحدا ،حیث لوحات انحناء على منحني مضاغف.
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-2أغو )(ARUP)(AGU
داخل (أغو) یتم تنفیذ التصمیم البارامتري باستخدام وحدات هندسیة متقدمة.
هو مزیج من المهندسین المعماریین وعلماء الكمبیوتر.
عملها األساسي هو البحوث الهندسیة الهیكلیة المعقدة ولذلك تدعم الرؤي المعماریة.
عملوا على ( )Serpentineصیفین متتالین من  2002/18إلى  2005/19م ،وكان التركیز وقتها على التقاط وتطویر
النظم القائمة على القاعدة باستخدام البرامج النصیة أو التعلیمات البرمیجة وإنتاج معلومات مفصلة لتصنیع قطع الغیار
والقلق حول إیجاد حلول نموذجیة بدال من ترشید المشاكل المقترحة من قبل المهندسین المعماریین

-3فوستر وشركاؤه ((foster and partners
بدأ المباني كطرق حرة ولكن میزانیات المشاریع والمعاییر المعماریة تطالب مستوي حلول شبكة رباعیة.
والمهمة األساسیة لهم هو الحصول على األساس المنطقي الهندسي الذي یناسب الفكر المطلوب.
ومشروع ( )London Authorityكان أساسه نظریة البرامترك كعائلة من المخاریط المقطعة.
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مصممو أزياء استلهموا من العمارة:
فرانك جیري ،زها حدید ،لویس باراجان أسماء لیست لها عادة ترتبط باألزیاء والموضة ولكن مجموعات جدیدة من
العالمات التجاریة مثل فیلیب لیم ومیلي مستوحاة من هؤالء المهندسین المعماریین العمالقة في مجاالتهم.
-1روزى ((Rosie Assoulin
قد تأثرت المصممة روزي بالعمارة بشكل كبیرة على الرغم من أنها معروفة بالمالبس النسائیة ذات النعومة واألنوثة
العالیة.
ولكن مجموعتها لخریف /شتاء  2015م كانت مستوحاة من مقبرة (بریون) للمهندس المعماري اإلیطالي (كارلوسكاربا)
وتقول روزي ،إن الزوایا والخطوط التصدق تجمع مزیجا جمیال من المثلثات والمربعات والمستطیالت بطریقة وئام
مذهلة ،حیث إنها كانت تجد شیئا جدید في كل مرة تنظر إلیها.
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-2إزومي ((Yasutoshi Ezumi
اشتهر المصمم إزومي من طوكیو مقرا له بالثقل المعماري مثل إیمز وفرانك جیهري وجوردون ماتاكالك منذ إطالق
عالمته التجاریة 2010م
مجموعة إزومي لربیع/صیف  2016م ،سجلت ضجة كبیرة في إللهامه الخاص ،تقول إزومي :إنها شاهدت فیلما وثائقیا
ل "فرانك جهري " حیث كان یعمل بحریة في صنع هیاكل نماذج العمارة لذلك فعلت نفس الشئ في التصمیم.

-3ميلى ( (Milly
مصممة األزیاء میلي تستلهم من معماریة زها حدید ،یتمیز عملها بالتفكیر والفكرة مع بعض الجنس ونعومة المرأة،
وتظهر العمل النحتي وإبداع زها حدید بنجاح في تصمیماتها.
مجموعتها ربیع/صیف  2016م ،حیث استخدمت نسیج القطن الثقیل في التصمیمات لتظهر إبداع زها حدید ،وأظهرت
األكمام النحاسیة الفائقة الدعم مع الحفاظ على النعومة ومع توافر التوازن المثالي في التصمیم.
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تصميمات توضح تأثر األزياء بنظرية البارامترك:

استمارة استبيان عن الترابط بين العمارة البرامترية وتصميم األزياء
في السنوات األخیرة ،أصبحت العالقة بین تصمیم األزیاء والهندسة المعماریة حصة كبیرة.
فإن مصممي األزیاء والمهندسین المعماریین قد أثروا على بعضهم البعض ،باإلضافة إلى أن لكل من مصممي األزیاء
والمهندسین المعماریین استراتیجیة فنیة معینة فإنه یحاول تسلیط الضوء على التصمیم وفقا للظروف االجتماعیة والثقافیة
والفنیة والبیئیة المحیطة
االستبيان :
سیت م عمل استبیان علي عینة من الشباب الدارسین ( كمتخصصین في مجال االستبیان ) مكونة من  50فردا وذلك
لمعرفتهم وانطباعاتهم عن التصمیمات الجدیدة المتأثرة بالعمارة البارامتریة للتحقق من مدي رضا وقناعة جمهور لهذه
األفكار التصمیمیة وقد قام الباحثون بتصمیم استمارة تحتوي علي بعض األسئلة والتي تفید اإلجابة علیها في تطویر وتنمیة
التصمیم ورفع قیمته الجمالیة والنفعیة.
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فيما يلي االستمارة المقترحة :
برجاء وضع عالمة أمام التقدير المناسبة علما بأن التقديرات حسب األرقام التالية :
ضعيف 1:
األسئلة

مقبول 2:
التقييم

جيد 3:
المجموعة
األولي

المجموعة
الثانية

جيد جدا 4:
المجموعة
الثالثة

هل تناسب هذه
التصميمات المرأة
المصرية المعاصرة؟
هل نجح المصمم في
تحقيق وظيفة التصميم ؟
هل ترضى هذه
التصميمات ذوقك من
الناحية اإلبتكارية ؟
هل يحقق التصميم الوظيفة
الجمالية للتصميم ؟

هل نجح المصمم في
االقتباس المعمارى ؟
مالحظات أخرى

المجموعة األولي :

Morpheus Hotel Zaha Hadid Roma
فندق مورفيس روما زها حديد
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المجموعة
الرابعة

المجموعة
الخامسة
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المجموعة الثانية:

Florence Railway Station SirNorman Italia
محطة سكة حديد فلورنسا سيؤنومان ايطاليا

المجموعة الثالثة :

Ministry of Education Mexico Juan Sordo
وزارة التربية والتعليم مكسيك جان سوردو
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المجموعة الرابعة :

The Horten Headquarters 3XN architects Denmark
مقر هورتن دينامارك ___مقر هورتن دينامارك ___3xn

المجموعة الخامسة :

Generate Tower Zaha Hadid Milan
برج توليد بميالن زها حديد
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نتائج االستبيان:
 -1من خالل العينة المقترحة يتضح أن المجموعة الخامسة حصلت علي أعلي نسبة في تناسب المرأة المصرية
المعاصرة
المسلسل

هل تناسب هذه التصميمات المرأة المصرية المعاصرة ؟

النسبةالمئوية

1

المجموعةاالولي

%21

2

المجموعةالثانية

%23

3

المجموعةالثالثة

%22

4

المجموعة الرابعة

%20

5

المجموعة الخامسة

%24

25%

24%
23%
22%
21%
20%
19%
18%
المجموعة الخامسة

المجموعة الرابعة

المجموعةالثالثة

المجموعةالثانیة

المجموعة الخامسة نجحت في إظهار الربط بين العمارة البارامترية وتصميم األزياء وإرضاء المرأة المصرية المعاصرة

 -2من خالل العينة المقترحة يتضح أن المجموعة األولي حصلت علي أعلي نسبة نجح خاللها المصمم في تحقيق
وظيفة التصميم:
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هل نجح المصمم في تحقيق وظيفة التصميم ؟

النسبةالمئوية

1

المجموعةاألولي

%24

2

المجموعةالثانية

%18

3

المجموعةالثالثة

%20

4

المجموعة الرابعة

%19

5

المجموعة الخامسة

%19
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30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
المجموعة الخامسة

المجموعة الرابعة

المجموعةالثالثة

المجموعةالثانیة

المجموعةاالولي

نجحت المجموعة األولي في تحقيق وظيفة التصميم الملبسية مع إظهار العمارة البارامترية في التصميم.

 -3من خالل العينة المقترحة يتضح أن المجموعة الثانية حصلت علي أعلي نسبة نجحت من الناحية االبتكارية
المسلسل

هل ترضي هذه التصميمات ذوقك من الناحية االبتكارية ؟

النسبةالمئوية

1

المجموعةاألولي

%20

2

المجموعةالثانية

%25

3

المجموعةالثالثة

%18

4

المجموعة الرابعة

%20

5

المجموعة الخامسة

%17

30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%
المجموعة الخامسة

المجموعة الرابعة

المجموعةالثالثة

المجموعةالثانیة

المجموعةاالولي

نحجت المجموعة الثانية في إظهار الناحية االبتكارية للعمارة البارمترية في تصميم األزياء.
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 -4من خالل العينة المقترحة يتضح أن المجموعة الثانية حصلت علي أعلي نسبة نجح فيها التصميم من ناحية الوظيفة
الجمالية
المسلسل

هل يحقق التصميم الوظيفة الجمالية للتصميم ؟

النسبةالمئوية

1

المجموعةاألولي

%18

2

المجموعةالثانية

%25

3

المجموعةالثالثة

%17

4

المجموعة الرابعة

%20

5

المجموعة الخامسة

%20

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
المجموعة الخامسة المجموعة الرابعة

المجموعةالثالثة

المجموعةالثانیة

المجموعةاالولي

نجحت المجموعة الثانية في إظهارالوظيفة الجمالية لتصميم األزياء والربط بينها وبين العمارة البارامترية.

 -5من خالل العينة المقترحة يتضح أن المجموعة األولي حصلت علي أعلي نسبة نجح فيها المصمم في االقتباس
المعماري
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هل نجح المصمم في االقتباس المعماري ؟

النسبةالمئوية

1

المجموعةاالولي

%22

2

المجموعةالثانية

%19

3

المجموعةالثالثة

%19

4

المجموعة الرابعة

%20

5

المجموعة الخامسة

%20
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23%
22%
22%
21%
21%
20%
20%
19%
19%
18%
18%
المجموعة الخامسة

المجموعة الرابعة

المجموعةالثالثة

المجموعةالثانیة

المجموعةاالولي

نجحت المجموعة األولي في إظهار االقتباس من العمارة البارامترية في تصميم األزياء.

النتائج:
 -1تحقیق أسس وقواعد التصمیم العصري للمرأة المصریة كي تتنافس عالمیا في مجال تصمیم األزیاء.
-2أثبت آراء المحكمین ونتائج التحلیل اإلحصائي إمكانیة استحداث تصمیمات تشكیلیة معاصرة في مجال األزیاء مستلهمة
من العمارة البارامتریة.
-3االستفادة من العمارة البارامتریة كمصدر إلهام لمصمم األزیاء ومحققة القیم الجمالیة والوظیفیة بنجاح.

التوصيات:
-1ضرورة إقبال المصممین على مثل هذه المفاهیم الجدیدة من خالل استخدام تكنولوجیا حدیثة كالنظریة البارامتریة
وكیفیة االستفادة منها في تصمیم األزیاء.
-2التأكید على دور العمارة البارامتریة في إظهار وتجمیل القطع الملبسیة للمرأة العصریة.
-3التوسع في دراسة وتحلیل أسالیب العمارة البارامتریة لالستفادة منها في تصمیم األزیاء.
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