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Abstract   Keywords 
تلخصت مشكلة البحث في صعوبة تغییر قطع األثاث في فترات زمنیة تكاد تكون قصیرة وتوفیر قطع  

ً یتعذر ، لكونھ األثاث المناسبة لألطفال في مراحل حیاتھم التي یمرون بھا  ً أمرا ً مكلفا ً مادیا ا تعد جانبا
،  نتیجة التغییر الواضح في مراحل النمو والتغییر الجسمي والذھني للطفل  تحقیقھ على كل أسرة 

وبلغ مجتمع البحث تسعة  من الوحدات التركیبیة ألثاث االطفال . وھدفت الى بیان درجة االستفادة
اتخاذ معظم ھیئات ة بالطریقة القصدیة وكانت اھم النتائج ھي : معامل في مدینة بغداد وتم اختیار العین
سیادة اللون البني ألغلب النماذج ، جاءت تصامیم بعض النماذج النماذج الشكل التقلیدي في التصمیم ، 

جمالیة أكثر مما ھي نفعیة كما في النماذج ، ولم تتوفر الخصائص  ألغراضبتعددیة وظیفیة ( ضمنیة ) 
لخاصة بتلك الفئة العمریة بتصمیم اثاث  االطفال التي تلبي رغبات الطفل والتي یتم من التعبیریة ا

خاللھا االظھار الجمالي للھیئة وانما اقتصرت على التعبیر الوظیفي المباشر والصریح ، أخشاب 
  الصنوبریات مثلت النسبة االعلى في االستخدام في تصمیم اثاث االطفال .
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Introduction  
تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أھم المراحل العمریة في حیاة   

ففیھا تتحدد مسارات ، عداد إوذلك لكونھا مرحلة تكوین و  ، الفرد
نموه الجسمي واالجتماعي والنفسي والعقلي والوجداني ، وتتشكل 
عاداتھ واتجاھاتھ ، وتنمو میولھ واستعداداتھ، كما تزداد في ھذه 
المرحلة قابلیتھ في التأثر بالعوامل المختلفة التي تحیطھ، مما یكون 

ترك األثر الواضح على حیاتھ یكوین شخصیتھ ولھ كامل األثر في ت
ن خلق اإلنسان یتكون ویتحدد إالمستقبلیة. اذ یقول برتراند راسل(( 

بالتربیة المبكرة الى حد أعظم بكثیر مما كان یدور بخلد أكثر 
، وعلى وجھ الخصوص بما یتعلق المربین في األجیال الماضیة)) 

اثاث االطفال سواء تصمیم  بتعلیمھ وتربیتھ وتنشئتھ ، ومنھا تصمیم
ي لذوااثاث غرفتھ ام األثاث االخر الذي یستخدمھ خارج بیتھ ، 

یجب ان تراعى فیھ العناصر اإلبداعیة والجمالیة، مما یعود بالفائدة 
تعلیمھ وتدریبھ على استعمال الكرسي والمنضدة واألدوات  في

لمقاعد األخرى في مرحلة مبكرة مما یساعده بالتالي على استخدام ا
  المدرسیة حتى ال تكون غریبة علیھ .

ومثل ھذا االھتمام المبكر سوف یكون لھ الدور الكبیر في بناء   
شخصیة الطفل القویة التي سوف تنمو معھ حتى الكبر، وقد أكدت 
مدرسة التحلیل النفسي والمدرسة السلوكیة والمدرسة البنائیة أھمیة 

لبناء شخصیتھ، وذلك ألن السنوات الخمس األولى من حیاة الطفل 
الخصائص واألمراض النفسیة التي یعاني منھا الفرد في الكبر 

  (مصطفى، ب.ت).تلك السنوات المبكرة من العمر إلىتعود 
Statement of the problem 

تتلخص المشكلة في صعوبة تغییر قطع األثاث في فترات زمنیة 
اث المناسبة لألطفال في مراحل تكاد تكون قصیرة وتوفیر قطع األث

ً یتعذر  حیاتھم التي یمرون بھا  ً أمرا ً مكلفا ً مادیا ، لكونھا تعد جانبا
تحقیقھ على كل أسرة،  نتیجة التغییر الواضح في مراحل النمو 
والتغییر الجسمي والذھني للطفل فضال ًعن تطور وتزاید في 

والبحث في     ،أحتیاجاتھ التي تتطلبھا مرحلة النمو التي یعیشھا
كیفیة معالجة تصامیم قطع أثاث األطفال التي یمكن ان تناسب 

  .حیاتھم ونموھم جمیع مراحل 
Significance 

مرحلة الطفولة تعد من أھم المراحل تأتي اھمیة البحث من كون    
التي یمر بھا االنسان في حیاتھ لكونھا مرحلة تكوین واعداد، فیھا 

ارات نموه الجسمي واالجتماعي والنفسي والعقلي وتشكل تتحدد مس
عاداتھ واتجاھاتھ، وتنمو میولھ واستعداداتھ كما تزداد في ھذه 
المرحلة قابلیاتھ بالتأثر بالعوامل المختلفة التي تحیط بھ، مما یبرز 
أھمیة ھذه  المرحلة في تكوین شخصیتھ بصورة تترك أثرھا في 

ً یستحق حیاتھ المستقبلیة ، وتجعل ت ربیتھ في ھذه المرحلة أمرا
  العنایة البالغة .

Objectives   

  بیان درجة االستفادة من الوحدات التركیبیة لألثاث االطفال . -
أیجاد مرتكزات تصمیم وحدات تركیبیة قابلة للتغییر ألثاث  -

 . األطفال
  Delimitations  

  .) 12-6من سن ( لالحدود الموضوعیة: اثاث االطفا
  2020-2019الحدود الزمانیة  : 

  الحدود المكانیة :بغداد.
Terminology 

سبل : سبل وسبل وأسبل واسبلھ وسبول :  الطریق او ما وضح 
  ) 1984( المنجد،منھا یذكر ویؤنث 

(طور) وطور الشيء أي  كلمة مشتقھ من أصل الفعل  التطویر :
آخر ، أي نقلھ من حال الى حال أفضل ، أي ى حولھ من طور ال

ً الى حال آخر بقصد التحسین ورفع  القیمة ولیس التغییر تدریجیا
  .) 1984( المنجد،المجرد للقیمة . 

التركیبیة : ھي استعمال االشكال المتراكبة والمتداخلة مع بعضھا ، 
ة بحیث یعطي للخطوط التي یستعملھا في انشاء منازلھ االنسیابی

  ).1997والدینامیكیة (شیرزاد،
الوحدات التركیبیة :ھي الوحدات التصمیمیة المختلفة االشكال 

  القابلة للفك والتركیب والتغییر في أماكنھا ، واستبدالھا مع بعضھا 
البعض للحصول على أنماط تصمیمیة متعددة بھدف التغییر أو 

   الحصول على االفضل حسب الحاجة .
  Theoretical Framework 

  التغیرات الجسمیة عند الطفل:
أن النمو الطبیعي یعكس الصحة العامة للطفل، وھذا النمو یعتمد   

الغذاء الذي یتناولھ العامل الوراثي على أمور أھمھا كمیة ونوع 
إلى  والنفسي للطفل، فلذلك تختلف أوزان وأطوال األطفال من طفٍل 
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ً بین  ً بسیطا وفي  معدالت نمو الذكور عن اإلناث.،آخر فرقا
المرحلة العمریة من السادسة وحتى الثامنة وھي مرحلة الطفولة 

 النمو اآلتیة: الوسطى نالحظ مظاھر 
  النمو الجسمي للطفل:

تتمیز ھذه المرحلة بازدیاد في النمو الجسمي من حیث الطول   
عندما یصبح طول الطفل ثلثي طولھ والوزن ففي سن السادسة یبلغ 

ونالحظ زیادة شابا كما یبلغ الخمسین من حجمھ عند تمام البلوغ، 
) كغم  3-2) سم ، وفي الوزن بمعدل (5-2سنویة تقدر بحوالي (

إن  ،  ص نت).95المعدل بازدیاد التقدم الزمني.( ویقل ھذا 
قیاسات الجسم مھمة جدا للمصمم الصناعي ، فقیاسات االرتفاع 

الجلوس واالضطجاع ، والعرض والوصول والوزن ووضعیات 
االعمال التصمیمیة تمنح مدیات حیویة لالبعاد الوظیفیة للكثیر من 

، وتتطلب الذات البشریة اإلثارة وإشباع الرغبات ، فالبشر غالبا ما 
للحصول على نتائج تشبع وتقنع ذواتھم یبذلون جھودا ملحوظة 

الحدیثة تھدف األثاث  الشخصیة ، ومن ھنا فإن الكثیر من تصامیم
یتضح  ،  ص نت).107إلى تحقیق المتعة والسرور بھذا المعنى.( 

مما تقدم وجوب معرفة المواصفات القیاسیة للجسم البشري وحدود 
العضلیة والحركیة والحسیة ، خصوصا أنھا قابلیتھ وقدراتھ 

  ستكون بتماس مباشر مع المنتج الصناعي. 
  مفھوم الشكل التركیبي :

شكل مفاھیم عدیدة ومختلفة باختالف األفكار والرؤیا الجمالیة لل
والتصمیمیة وتیاراتھا التي یعبر عنھا الشكل .وال شك في أن 
الشكل ینقاد بصورة أساسیة لطبیعة الفكر المعبر عنھ في العمل 
التصمیمي ، أو تبعا لطبیعة المھمة أو الدور الذي ینشره المصمم 

)،  ومن معاني الشكل ھو 1990د،في عملھ التصمیمي .(ارنول
تنظیم وتركیب عناصر الوسیط المادي التي یتضمنھا العمل ، 
وتحقیق التركیب واالرتباط المتبادل بینھا ، فعناصر الوسیط ھي 

)، والشكل لفظ یدل على 1981االنغام والخطوط .(ستولنز ،
الطریقة التي یتخذ فیھا العناصر مواضعھا في العمل كل بالنسبة 

األخر وبالطریقة التي یؤثر بھا كل منھا في األخر ، وكثیرا  إلى
ما یستخدم لفظ الشكل للداللة على نمط محدد معین من التنظیم 
كما في النماذج الشكلیة التقلیدیة مثل تركیب أجزاء المنضدة او 

مادة    Bodyأوالجسم   Objectالكرسي او غیرھا ، أما الشيء 
شكل ھو صفة تجریدیة تدركھا یمكن إدراكھا بالحواس ، وال

بالفعل عن طریق الحواس ، ولكن ال غنى الحدھما عن اآلخر. 
ً وحدة متماسكة ومتكاملة ومتحدة . وكل شيء  فھما یكونان معا
موجود لھ أشكال ، وكل شيء لھ مادة تسنده وجسم یتواجد فیھ ، 

)،  إن 1990فالمادة ھي الوسیلة إلى أدراك الشيء (حمودة،
التصمیم تبدأ من الذي ال یمكن تحدید صفاتھ إلیھا ،  األشكال في

ونقول أشكال ھندسیة ونقول أیضا ھندسیة االشكال وتبقى ھندسیة 
االشكال ھي التي تنتظر االكتشاف الجدید وان الھیئة ال یمكن ان 
تتحقق اال من مجموعة اشكال فالشكل في التصمیم وظیفة وال 

نت مسبوقة من شكل یمكن ان توجد وظیفة تصمیمیة اال وكا
  )1997واشكال .( البزاز ،

اما الھیئة  فالشكل إذن ھو الصیاغة االساسیة للجسم او المادة.     
فھي المفھوم العام للشكل، وھو حسب النظریات مجموعة 
العناصر المتراكبة التي تدرك بمجموعھا ولیست نتیجة الي 

من ). فكل منتج لھ ھیئة مكونة 1982تجمع عفوي ( مولنار،
مجموعة اشكال متراكبة تمثل البناء المفاھیمي للعمل التصمیمي 
والتي تتیح لنا التعرف على انواع المنتجات من خالل خصائص 
وتفاصیل مكونات ھذه الھیئات والتي تختلف في تفاصیلھا 
التكوینیة على وفق ما تدركھ حاسة البصر من صفات اساسیة 

عملیة البناء الداخلي لھا  تعبر عنھا الخطوط الخارجیة والتي تحدد
) ، فھي تعبیر كتلي افتراضي للمظھر الخارجي 1982(عبو،

للمادة او الجسم ذي االبعاد الثالثة ضمن فضاء محدد، یمكن 
ً عن اتزان القوى  ً للمنتج الصناعي وتعبیرا ً عاما اعتباره مفھوما
الداخلیة والخارجیة الداخلة فیھا وتنشأ من خالل الوحدة المرئیة 

  ). 1994ھیئة ( سكوت، لل
الھیئة بانھا الحدود الخارجیة للشكل المجسم   Chingویعرف     

-Chingوالتي یستطیع بواسطتھا المتلقي ادراك وتحدید الشكل   
فللھیئة خصائص الشكل فھو عبارة عن مجموعة من )، 1992

الخواص التي تجعل الشيء على ما ھو علیة . وھو االسم الذي 
ة االجزاء وعالقة بعضھا ببعض وبین الفضاء یطلق على مجموع

ً لذلك الجسم .( ً ممیزا  الداخلي والخارجي والتي تحدد طابعا
)،  وترتبط االشكال والھیئات في التصمیم من خالل 1983رید،

). حیث 1998التنظیم الكلي للتكوین التصمیمي واجزائھ (جلبي،
قاییس یدرك التصمیم كترتیب وتركیب للھیئات واالشكال وفق م

جمالیة وفنیة تؤمن الوظیفة المصممة لھا للوصول الى الھدف 
اذ یتم تركیب االشكال مع بعضھا البعض لصیاغة  المطلوب.

). في حین یتم تركیب   1985التكوین التصمیمي (شیرزاد،
) (Ardalan ,1979الھیئات بشكل سطوح افقیة وعمودیة (

  لتكوین ھیئة مجسمة ثالثیة االبعاد.
  تركیبي في التصمیم:النظام ال

ان النظام من خالل االجزاء المترابطة  Angualیرى أنكل     
معا من جھة ، والمترابطة بالكل من جھة اخرى ، اذ یتضمن 
ً غیر محدد من االجزاء...والتي ال تشترك في النظام  النظام عددا
من خالل خصائصھا االساسیة فحسب ، بل من خالل قیمتھا 

في النظام... كما ال تشیر ھذه االجزاء من  الموضعیة التنظیمیة
جھة النظر الكلیة الى الترابط فیما بینھا ما لم تشیر الى العالقة 

)، أي ان  (encyclopedia,1986الترابطیة مع الكل ایضا
المترابطة  -غیر محددة العدد -النظام یمثل مجموعة االجزاء

اخرى  مع بعضھا البعض من جھة ومع الكل من جھة –بعالقات 
باعتمادھا على كل من صفاتھا وخصائصھا االساسیة . وبذلك  –

على االجزاء من ناحیة اعدادھا   Angualیركز أنكل 
  وخصائصھا وموقعھا والعالقات الترابطیة لھا.

الى الغرض او الھدف  Sommer Hoftویشیر سومر ھوفت     
من النظام (( اذ من متطلبات أي نظام وجود غایة او ھدف 

ھ... وال یتضمن الھدف احداث نتائج او حاالت او تشكیالت موج
وترتیبات محددة فحسب ، بل یتعداھا الى تحقیق بعض التقدم 

)  (Emery,1972 والتحسن العام للفعالیة المطلوبة من النظام 
على اھمیة الغرض  Sommer Hoftوبذلك یركز سومر ھوفت 
  او الھدف الموجھ للنظام .

الى النظام باعتباره عملیة منھجیة   Arnhemویشیر ارنھایم 
لتنظیم الكل ویھدف الى ایصال معنى العمل بشكل منظم ومنسق ، 

تدخل في مجاالت  Processحیث یصف النظام بانھ (( عملیة 
ً ثانویة وتجمع في  عدیدة لتشكیل عدة مواد او جزئیات تتضمن نظما

 Completeنظام واحد وتحقق حینھا حالة التجانس الكامل 
Homogeneity  اذ یعدُ النظام اساسیا وال غنى عنھ في ...

التعامل مع أي مؤسسة تنظیمیة ... وھو ضروري لتنظیم  االجزاء 
ضمن الكل لتجنب التناقض والتنافر ... كما یعدُ ضروریا الیصال 
معنى العمل على اختالف نوعھ... فكریا او فیزیائیا ... اذ ان أي 

، لكي یكون لھ معنى وفائدة فانھ  Eventاو حدث  Objectشيء 
  ).162، ص Orderly  )74یجب ان یقدم بشكل نظامي منسق 

إذن فالنظام ھو عملیة منھجیة متسلسلة ومنسقة لتشكیل مجموعة    
من االجزاء ، العناصر او نظم ثانویة ، في كل متجانس ، لغرض 

مما تجنب التناقض والتنافر او الیصال معنى العمل الكلي.  یستنتج 
والنتاج  Processتقدم ، ان ما یقصد بالنظام ھو شیئان ، العملیة 

Product  اذ ركزت جمیع التعریفات السابقة على النظام كنتاج ،
على النظام بوصفھ  Arnheimكلي في حین ركز تعریف ارنھایم 

  عملیة منھجیة .
  تأثیر التكنولوجیا الحدیثة في تصمیم االثاث:

ا سمة من سمات عصرنا واحدى ممیزاتھ ، فقد تعتبر التكنولوجی   
الحیاة بمجاالتھا وتتقدم في كل یوم غزت معطیاتھا تفاصیل 

الوسائل مستثمرة االكتشافات العلمیة المذھلة. والشك انھا إحدى 
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 الفعالة في التغلب على المعضالت التي تواجھ عملیات التطور.
یة للنظریات العلمیة. ویعرفھا بعض الباحثین بانھا التطبیقات العمل

ابعد من ذلك لیقول بان التكنولوجیا ھي ویذھب البعض االخر 
المفاھیم (تنظیم للمعرفة االنسانیة بھیئتھا العلمیة متضمنة 

). اذن التكنولوجیا 1979االجتماعیة والظروف البیئیة)  (ذیاب ،
والمنظومات وآلیاتھا وطرق السیطرة علیھا ھي كل ما یخص االلة 

المفاھیم ظیم تطبیقات معطیات العلوم المختلفة في أطر وتن
  االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة.

ان ھذا الظھور الحدیث للمصطلح قد فسح المجال امام امكانیة    
الحدیثة التي غیرت معالم الحیاة البشریة في ربطھا بالمخترعات 

اللیة ان ا)، فقد استطاعت المكننة 1992العصر الحدیث (الخفاجي،
تحل محل االنسان في اداء الكثیر من المھام ، فقد زودتنا بمنتجات 

قصیر ، ولكن اھم ما یمیز تلك المنتجات في تلك كثیرة وبزمن 
حینھا والتي اصبحت في الفترة ھو توظیف التقنیات الجدیدة في 

أطراد متزاید في تقدمھا نتیجة سلسلة من االبتكارات التقنیة التي 
ى نحو متواز في بریطانیا بشكل خاص ، وفي بلدان حدثت عل

االسالیب الصناعیة الواحدة تلو األخرى اوربیة اخرى،  لتتحول 
من اعتماد العمل الیدوي أي استخدام االلیة  (محمد عبد 

). فنالحظ التسارع الزمني النسبي في التطور 1985الشفیع،
المتغیرات  وظھورالتكنولوجي الذي جسدتھ المتغیرات الصناعیة 

الواضحة على تطور ادائیة المنتج ومن ثم الحقا المتغیرات الشكلیة 
المظھریة على ھیئة المنتج الناتجة عن السلوك التقني الموظف 

المصممین الصناعیین على تصمیم فیھا. وھذا ما شجع الكثیر من 
انتاج وانتاج المزید من المنتجات واكتشاف مواد جدیدة وطرق 

ث ان السلوك التقني لم یحدث في االدائیة الوظیفیة حدیثة ، حی
انتاجھ وحتى الخامات المستخدمة فیھ، أذ للمنتج بل في اسلوب 

التي كانت سائدة بدأت تبرز خامات جدیدة بدیلة تحل محل الخامات 
في التوظیف لفترات طویلة  والتي أسھمت في تطور المنتج 

  الصناعي.
   الخامات ومستویات توظیفھا :

ان اختیار الخامة یمكن ان یتأثر بشخصیة او ھیئة المكان       
والمواد السائدة واالثاث المستخدم المحیط من حیث طبیعة المكان 

فیھ فكلما اتسعت معرفة المصمم بامكانیات الخدمة وطرق 
معالجتھا ادى ذلك الى ازدیاد افكاره التخیلیة وقدرتھ على التكوین. 

االشكال والھیئات التي تنتج منھا احیانا ى نوعیة وتسیطر الخامة عل
التصمیم . ، الن لكل خامة حدودھا وامكانیاتھا التي تفرضھا على 

كما ان اختیار الخامة خاضع للوظیفة التي سیؤدیھا العمل 
ً في البیئة الطبیعیة التصمیمي . وان الخامات  ً ونوعا متوفرة كما

التصمیم من سب ما یتطلبھ ولھا دور مھم في صیاغة الھیئات وح
ً ، ویتم اختیار الخامات وفق مستویات:   -انتاج البعض منھا صناعیا

مستوى التقنیة: یتم التعرف على المستوى التقني التنفیذي من  -1
االنشاء والتراكیب واالنھاء التي بنیت خالل توفیر المعدات وطرق 

یكون أ عندما على الفكرة التصمیمیة لغرض التنفیذ وتزداد تعقید
،  والتغیرات (Allen, 1979)الشكل ذا متطلبات بنائیة خاصة  
مجال العلم الصناعي ، ادت الى المعرفیة والتقنیة والتكنولوجیة في 

ویتم انتاج مواد مؤثرة على نوعیة وكمیة وحجم المنتج الصناعي، 
التعرف على المستویات التقنیة من خالل الفصل بین الغرض 

المؤدي الى تحقیق التقنیة. فھناك ( الفعل التصمیمي الوظیفي و
المستوى النوعي الذي یمثل القدرة على التغییر باالضافة او 
الحذف التي تؤدي الى ظھور مساحة تختلف في مدیاتھا  للتقویم 

تقویم التطور التقني، ومن ثم الذاتي في ایة مرحلة من مراحل 
ً اتاحة الممارسة الفعالیة التصمیمیة  ً لمفھوم فكري وتحقیقا تبعا

ً ذا معنى محدد  لقصدیة تصمیمیة، مما یجعل الحل التقني خیارا
تكون مسیرة العالم في النشاطات یعكس قناعة االنسان في ان 

  ). 2003التقنیة على وفق خطة معینة دون غیرھا ) (الخولي،
 وبتنوع المواد المنتجة الجدیدة وتحسین خصائص المواد االنھائیة

طبیعتھا االستخدامیة بعد الثورة الصناعیة المستخدمة وتغییر في 

المظھریة والتي فصلت بین الحدیث والقدیم على مستوى الحالة 
المتالئمة مع االھداف الجدیدة ، فالتغیرات المعرفیة لیست على 

بل على مستوى الشكل وعالقتھ غیر مستوى الخامة وتقنیتھا 
فترات ذات الحركة المتغیرة لتعبر عن  المتناظرة وغیر المتوازنة

  زمنیة مستقبلیة.
مستوى االمكانیات التعبیریة: وھو مستوى یختار الخامات ذات -2

الصناعي بتنوع صفاتھ المظھریة (سانتیانا، المنشأ الطبیعي او 
وانماط ب.ت ). حیث ارتبطت بعض الخامات باشكالھا الصناعیة 

توجھات الثقافیة والحضاریة لذلك تكوینھا عبر مختلف العصور بال
لكن ال  یتم االختیار  )(Halse, 1978فیھ المجتمع المتواجدة  

لدالالت تعبیریة التي توحي ببعض لصفاتھا المظھریة فحسب بل 
سطوح خامات اخرى مخالفة لحقیقتھا كالبالستك الذي یحمل 

نھا تعبیرات ( لكافة انواع الخامات االخرى لتبدو للمتلقي على ا
احجار رخامیة)  ذات صفة معدنیة او نسیجیة او 

Frankel,1972). .(  
مستوى المتانة: حیث تمثل ھذة الخاصیة قابلیة الخامة للمقاومة  -3

المناخیة البیئیة الخارجیة او الداخلیة ، اذ او التكیف مع الظروف 
  ان بعض المواد لھا مقاومة اكبر للتأثیرات الجویة.

ة الخامة: حیث تمثل ھذه الخاصیة قابلیة الخامة مستوى مقاوم-4
الناتجة من قوى الحمل المختلفة على مقاومة قوى الشد والكبح 

Pressman,1993)(  
مستوى الكلفة واالقتصادیة :یحدد وقت االنجاز والموارد  -5  

واالستغالل االمثل واالفضل واالقتصاد البشریة والمادیة المتاحة 
كلفة م والتنفیذ الن بعض الھیئات تفرض في عملیتي التصمی

  2000باھضة بخامات غیر متوفرة موقعیا وبیئیا ( عبد القادر ،
وھذا ما یؤخذ بنظر االعتبار في الخامات المستخدمة في تصامیم ).

تصمیم اثاث االطفال لغرض ان االثاث وعلى وجھ الخصوص 
  تكون اقتصادیة ومناسبة .

  میم وتصنیع اثاث االطفال:الخامات المستخدمة في تص
تتنوع الخامات المستخدمة في تصمیم وتصنیع اثاث االطفال   

وسیتناول البحث اھم تلك الخامات المستخدمة في تصمیم اثاث 
  االطفال.

  األخشاب:  
توجد انواع الحصر لھا من االخشاب تستعمل غالبیتھا في تصمیم   

عد من الخامات وتصنیع قطع االثاث المختلفة ،والخشب كخامة ت
التي لھا قابلیة على التشكیل سواء كان التشكیل یدویا او میكانیكیا 

). ولھا صفات مظھریة وجمالیة من 1989او الیا  (مصطفى ،  
خالل تشكیالت الیافھا السطحیة بعد عملیات التنعیم والصقل مما 
یجعلھا ممیزة عن غیرھا من الخامات االخرى .  ولھذا تمیزت عن 

مواد االخرى وعلى االخص في مجال تصمیم االثاث سائر ال
وغیرھا من مجاالت التوظیف االخرى واالخشاب یمكن اكساؤھا 
بمواد اخرى كالفورمیكا او المیالمین او بعض المعادن بكل 
سھولة. ولذا ھي اكثر المواد استخداما والغراض متنوعة 

  ). ویمكن تصنیف االخشاب بشكل عام الى:1990(خنفر،
االخشاب الطبیعیة: ویمكن تقسیم االخشاب الطبیعیة بشكل  -اوال

 عام الى قسمین ( االخشاب اللینة، االخشاب الصلبة) .
األخشاب الصناعیة : ومنھا (الخشب المكبوس ، الخشب  –ثانیا 

  الرقائقي ، الخشب المضغوط ، الخشب الحبیبي المضغوط ). 
  : الحدید 

الواح او قضبان او اسالك  تمثل سبائك الحدید سواء كانت على    
او مطروقات العمود الفقري الي اقتصاد صناعي حدیث  وتوجد 
سبائك للحدید عدیدة ھي (الحدید الزھر ،  الحدید المطاوع، الحدید 

  الصلب الفوالذ).
  األلمنیوم : 

یعد من المعادن المھمة التي اصبحت واسعة االنتشار في        
وھذا یعود لما تتصف بھ الخامة  الصناعة في حیاتنا المعاصرة ،

من ممیزات ، السیما عند خلطھا مع بعض العناصر لزیادة 
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). وسبائك االلمنیوم كثیرة ونذكرمنھا  2003مقاومتھا  ( جیم، 
والتي یمكن ان توظف في صناعة اثاث االطفال :( سبیكة المنیوم 

 نحاس والمنغنیز والسیلكون ، سبیكة –منغنیز ، سبیكة المنیوم  –
  الدور ألومین ، سبیكة المنیوم سیلكوني).

  اللدائن : 
دخلت ھذه المواد من المركبات الصناعیة محل المواد االولیة الخام 
( مثل الخشب والمعادن وغیرھا )  وذلك بسبب تعدد المجاالت 
التي یمكن استخدامھا فیھا فضال عن خصائصھا وكلفتھا القلیلة فقد 

لمجاالت الصناعیة وتتمیز بتركیب انتشرت استعماالتھا في شتى ا

جزیئي یختلف تماما عن المعادن وتتشابھ مع المواد العضویة مثل 
  -الخشب في ویمكن تصنیف اللدائن الى :

  ) .Thermoplasticsاللدائن المتلینة بالحرارة ( -1
  ) .Theamosetimyاللدائن المتصلبة بالحرارة ( -2

  االثاث :  طرائق ربط الخامات المستخدمة في صناعة
  طرق ربط االخشاب : –اوال    

ھناك العدید من طرق ربط االخشاب في صناعة االثاث وغیرھا 
من الصناعات حیث تعد االسطح اعداد جیدا ویضبط سمكھا وكذلك 

  عرضھا وصور االشكال التالیة توضح كل طریقة :

                             
         ttp://dedicatedmaintenance.blogspot.com  ) 2ربط دسرة الشكل (      https://alalidiy.com) 1ربط سمارة الشكل ( 

                                                                

       
ربط االستطالة على نصف  )4الشكل (     https://ara.thehouseofchronic.com ربط االلسن ) 3الشكل ( 

https://tues.ru/ar/srashchivanie-/  
   
  

  طرق ربط الحدید : -ثانیا
توجد طرق عدیدة وتقنیات كبیرة االھمیة لربط المعادن حیث تقسم  

  طرائق الربط الى قسمین :
م ثابتة ال تنفصل اال اذا تعرضت الربط الثابت : وھو وصلة لحا -1

  - للكسر ، وتتم ھذه العملیة بطریقتین :
  اللحام ویعد من اھم الطرائق الشائعة لوصل المعادن.-أ

وصل المعادن بالبرشمة وتعد ھذه الطریقة من الطرائق التي  -ب
تستعمل لوصل المعادن بصورة دائمة وتستعمل لوصل الصفائح 

  المعدنیة الرقیقة.
المتحرك :وھو نوع من التقنیات في طرق الربط حیث الربط  -2

یوفر حریة الثبات والحركة بالنسبة للوصالت من دون اضرار 
باالجزاء المربوطة او بالعناصر او االجزاء المعرضة لالستبدال 
كما في االثاث التركیبي ، لذا فان وصل ھذه االجزاء یكون بشكل 

تستعمل لغایة واحدة غیر دائمي ، وھي كثیرة ومتنوعة وجمیعھا 
ھي وصل المعادن بصورة مؤقتة او دائمیة ، واھم ما یمكن 
االشارة الیھ في  الربط المتحرك ھو استخدام المسامیر الملولبة 

 ).1992والصاموالت بانواعھا المختلفة (الخزرجي،
  طرق ربط اللدائن : -ثالثا
او یمكن ربط اللدائن بعضھا مع بعض باستخدام مواد الصقة    

المثبتات المیكانیكیة بكل انواعھا لھذه بمثبت میكانیكي وتستخدم 
المطلوبة الغایة ، وتعتمد االنواع الخاصة من المثبتات على المتانة 

في المنتج وعلى سماكتھ ومظھره وحاجة التجمیع كالبرشام 
، وتعد اللوالب والبراغي وسائل واللولب والمشابك المعدنیة 

المنتجات اللدائنیة وخصوصا في تصنیع مریحة في وصل ھذه 
  .)Miller, 1998االثاث التركیبي  (

  طرق ربط االلمنیوم : -رابعا
  -تقسم طرق ربط االلمنیوم الى قسمین ھما :

الربط الثابت: یتم في ھذه الطریقة لحام االلمنیوم بطرق اللحام  -1
، كذلك ولحام المونة ولحام المقاومة الجامد واللحام االنصھاري 

الالصقة ، یمكن ربط االجزاء بعضھا مع بعض باستخدام المواد 
  فضال عن استخدام البرشمة.

الربط المتحرك : یتم الربط المتحرك لاللمنیوم باستخدام  -2
  ).153، ص 41المسامیر الملولبة والمفاصل (

Methodology 
  .التحلیل اعتمد الباحث المنھج الوصفي التحلیلي في عملیة

  مجتمع البحث:
قام الباحث باستقصاء شامل لجمیع المعامل المتخصصة فقط 
بصناعة أثاث االطفال في أمانة بغداد والمسجلة في اتحاد 

  .) معامل فقط 9الصناعات العراقیة والتي بلغ عددھا (

https://alalidiy.com
https://ara.thehouseofchronic.com
https://tues.ru/ar/srashchivanie-/
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Sample  
% 25تم اعتماد عینة قصدیة من مجتمع البحث االصلي و بنسبة   

لغرض اختیار نماذج متنوعة الوظائف والھیئات وكما في الجدول 
  .)1رقم (

  ) یبین فیھ انواع واعداد العینة1جدول رقم (
  العدد   العینة  ت
 2  سریر  1

  2  دوالب خزن 2
  X  100عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق    

  تحلیل العینات:
  نوات) س7،8،9سریر مخصص لالعمار (: 1العینة رقم 

  سم100سم   االرتفاع  80سم    العرض   170القیاس: الطول 
  الخامة:الخشب االبیض والماھوني.

  

  
  ) سنوات9،8،7سریر مخصص لالعمار ()  5شكل رقم ( 

مثلت ھیئة النظام التصمیمي في اخراج الھیئة العامة لالثاث : 
یة السریر تداخال نسبیا بین اسطح الھیئة من خالل الخطوط المنحن

واالنسیابیة والخطوط المتقطعة لتعزز من فاعلیة الشكل وقوتھ ، 
والذي ادى في ذات الوقت الى الخروج من اطار الھیئة التقلیدیة 

النظام التصمیمي ان حجم السریر حقق  واحدث تنوعا شكلیا في
تناسبا مع الھیئة العامة من حیث القیاسات والمواصفات واالداء 
الوظیفي ، في حین اتخذ التكرار في الخصائص البصریة 
المتشابھة في تصمیم سیاج السریر واالدراج والرفوف حیزا كبیرا 

مي في بناء التكوین والذي حقق تنوعا واضحا في النظام التصمی
 في اخراج الھیئة العامة. 

( سریر المنام) ھي  تعددیة الوظیفة وعالقتھا بتصمیم الھیئة :
الوظیفة الرئیسة للمنتج فقد حقق االداء الوظیفي للمستخدم فضالً 
عن تحقیقھ لالستخدامات للوظیفة التكمیلیة االخرى والمتمثلة في 

 ً ً نسبیا  في بناء االدراج والرفوف والخزانة ، والذي حقق نجاحا
نظام تصمیمي خاص یسھم في اخراج الھیئة العامة للتكوین ومن 
ً اثر في جمالیة  ً ملموسا خالل التعددیة الوظیفیة أذ احدث تنوعا
ً عن ذلك فاالستخدام االوسع للتعددیة الوظیفیة یقلل  التكوین ، فضال
من الكلفة ویؤدي الى االختصار في المساحة الحجمیة للفضاء . 

  سعى الیھ المصمم في تصمیم اثاث االطفال .وھذا ما ی
تصمیم الھیئة العامة للسریر   التعبیر الوظیفي للھیئة العامة :

ً للمحددات  وضمن المحدد الحجمي الوظیفي والذي یعد اساسا
ً من خالل  ً نفعیا الوظیفیة المباشرة في التصمیم قد اخذت طابعا

ً عن أن  تصمیم  سیاج السریر الوظیفة االساسیة للتكوین فضال
ً عن سریر طفل لدى  والمكمالت االخرى للمنتج عبرت وظیفیا
المتلقي. وافتقر التصمیم الى الخصائص التعبیریة الخاصة بالطفل 
ً في  والتي تنمي ادراكھ الذھني والحسي. ولكنھ حقق نجاحا

  م.االمحددات الوظیفیة للمنتج بشكل ع

ان الخامة  تخدمة:الخصائص المیكانیكیة والتعبیریة للخامات المس
االساسیة المستخدمة في المنتج ھي خامة الخشب الى جانب 
استخدام خامة اخرى الفورمایكا وھي من اللدائن ، وقد كانت 
معبرة عن نفسھا كونھا ذات ایحاء ملمسي ولوني یمیزھا عن 
ً عن صفاتھا  الخامة الرئیسة المستخدمة في التكوین فضال

مة للحرارة ومقاومتھا للصدم والعزل المیكانیكیة العالیة من مقاو
الكھربائي .   ولم یشكل استخدم خامة الخشب مشكلة من ناحیة 
التشكیل بسبب الصفات المیكانیكیة العالیة لھذه الخامة فقد استخدم 
نوعان من االخشاب (الخشب االبیض والصاج ) حیث امتاز النوع 

ً عن االول بسھولة التشغیل والتشكیل وسھولة الحصول علی ة فضال
كلفتھ المناسبة ومظھریتھ الجیدة في حین اتصف النوع الثاني 
بصفاتھ المیكانیكیة العالیة وقابلیتھ للصقل ومقاومتھ للتاثیرات 

  الجویة .
لم تبدو وسائل الربط   طرق الربط وتأثیرھا في اخراج الھیئة :

ظاھرة الجزاء الھیئة بصورة عامة عدا سیاج السریر فقد استخدم 
االجزاء بواسطة المسامیر والغراء اما السیاج فقد ربط  ربط

بواسطة المفاصل المعدنیة ذات المتانة العالیة والتي بسبب 
استخدامھا الخارجي وعدم استخدام تقنیات الربط الحدیثة وكذلك 
استخدمت المفاصل المعدنیة للخزانة ولكنھا لم تؤثر على االخراج 

. اما  تصمیم الجرارات فقد  النھائي للھیئة العامة من الداخل
استخدمت التعاشیق والغراء والمسمار في طرق ربطھا والسالید 
لحركتھا والذي یسھل عملیة االستخدام دون ان تؤثر على اخراج 
الھیئة العامة ، ومن خالل طرق الربط المستخدمة والتي تعد من 
 طرق الربط الثابت والتي ال تفضل في العملیة التصمیمیة لالثاث
االطفال لما لھا من مؤثرات غیر جیدة في عملیات التسویق 
ً من المتغیرات  والخزن والنقل فضال عن انھا ال تحقق أیا

  التصمیمیة للوحدات التركیبیة في النظام التصمیمي العام 
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  ) سنوات10،11،12سریر مخصص لالعمار (: 2العینة رقم 
  سم100ع سم   االرتفا 90سم    العرض   200القیاس: الطول 

  الخامة:الخشب االبیض (الصنوبریات).

  
  ) سنوات12-11-10سریر مخصص لالعمار( )  6شكل رقم ( 

تصمیم الھیئة   النظام التصمیمي في اخراج الھیئة العامة لالثاث:
ً بین سطح یوحي بالحركة ومحتوى سطح  ً تصمیمیا حقق تنسیقا

ً مساحة مستطیلة لت أكید ادائھ یخلو من الخطوط االنسیابیة مكونا
ً باحدث العالقات التصمیمیة السیما التوازن  الوظیفي وكان واضحا
ً وبزوایا قائمة وقد ادى ذلك  في  ً وافقیا ومن خالل الخطوط عمودیا
ً عن اختالفھ من  ذات الوقت الى االستقرار الشكلي للمنتج فضال
اطار الھیئة التقلیدیة ، وظھر حجم السریر المتمثل بالمساحة او 

ً مع التكوین العام من حیث القیاسات الفضا ً مناسبا ء حجما
والمسافات واالداء الوظیفي ، ومع التجمیع اللوني على االجزاء 
ً في ترتیب العناصر المكونة  ً وتوازنا الخارجیة فأننا نلمس انسجاما
ً عن االختالف اللوني وقد أدى التضاد بین  للھیئة العامة فضال

ھیئة المنتج الى التقلیل من المساحة  اللونین  الغامق والفاتح على
الحجمي للتصمیم واثره على اللونیة وبالتالي قلل من المحدد 

  .المنتج
السریر ھو الوظیفة  تعددیة الوظیفة وعالقتھا بتصمیم الھیئة :

الرئیسة والوحیدة للمنتج بشكل عام والتي یستخدمھا الطفل للنوم . 
ً من الق ً مناسبا ً حیث اخذت الھیئة حجما یاسات واالبعاد محققة نظاما

ً عن الوظیفة ، ولعدم امكانیة تجاوز ھذا المحدد من قبل  معبرا
ً من التنوع الشكلي الفتقاده الى  المصمم لم یحقق التصمیم أیا
التعددیة الوظیفیة وكذلك التقنیات األخراجیة الخاصة باثاث 
االطفال والتي یمكن من خاللھا تحقیق التنوع الشكلي والذي 

  نعكس بدوره على تصمیم الھیئة العامة .ی
تصمیم السریر تمیز بطابع وظیفي  التعبیر الوظیفي للھیئة العامة:

فقد افتقدت الھیئة العامة للسریر الي من خصائص التعبیر الوظیفي 
الذي یالئم رغبات ومیول الطفل . كون ھیئتھا مثلث الوظیفة بشكل 

غالب للھیئة العامة، وقد مباشر من خالل السطح االفقي المستوي ال
خلت من االشكال والتكوینات التصمیمیة والخاصة الثاث االطفال 
والتي یفضلھا الطفل في ھذه  المرحلة العمریة المخصص لھا 

  المنتج مما قلل من الداللة الرمزیة الخاصة .
شكلت  الخصائص المیكانیكیة والتعبیریة للخامات المستخدمة:

الخشب االبیض (الصنوبریات) وكما نعلم الھیئة العامة من خامة 
ان ھذه الخامة تتمتع بصفات میكانیكیة عالیة تتالءم مع وظیفة 
السریر وھیئتھ التصمیمیة ، حیث یتصف ھذا النوع من الخشب 

ً عن صفاتھ المظھریة  بسھولة تشغیلھ وتشكیلة وتنعیمھ ، فضال
من  وسھولة الحصول علیھ وكلفتھ المناسبة، اال ان ھذا النوع

االخشاب یحتاج الى جھد كبیر من االنھاءات في اخراجھ النھائي 
لوجود العیوب الخشبیة كالعقد والمواد الصمغیة ، نسبة الى بقیة 

  انواع االخشاب . 
تم استخدام طرق الربط   طرق الربط وتأثیرھا في اخراج الھیئة :

الثابت في تصمیم ھیئة السریر حیث افتقر التكوین الى توظیف 
تقنیات الحدیثة في طرق الربط خالل مراحل عملیة االنتاج .اذ ال

استخدمت  في ربط االجزاء التعاشیق اضافة الى الغراء والمسامیر 
، حیث بدت واضحة للعیان بسبب سوء معالجتھا في االخراج مما 
اثر في الجانب الشكلي للھیئة وھذا  ادى بدوره الى وحدة المحدد 

ً عن ضعف التصمیمي عبر االسلوب ال تقلیدي لطرق الربط ، فضال
  امكانیة ھذه الطریقة في تحقیق متغیرات تصمیمیة .

  
  دوالب خزن المالبس : 3العینة رقم 

  سم160سم   االرتفاع  50سم    العرض   150القیاس: الطول 
  الخامة: خشب الماھوني وخامة الزجاج  .

  
  دوالب خزن المالبس )  7شكل رقم ( 

: ان التصمیم ي في اخراج الھیئة العامة لالثاث النظام التصمیم
العام للھیئة اتخذ شكال ھندسیا في جمیع اوجھھ من خالل السطوح 
المستقیمة والمنبسطة والتي شكلت متوازي مستطیالت وبزوایا 
حادة مما ادى الى  شعور بثقل المنتج واستقراره نتیجة استخدام 

مما جعل المنتج یحتفظ الخطوط المستقیمة الخالیة من المنحنیات 
بمظھر تقلیدي ال یحتوي على التفاصیل التي یمكن ان تثیر انتباه 
الطفل داخل الھیئة العامة ضمن المستوى االدراكي ، مثل حجم 
الدوالب المساحة الداخلیة للخزن والجرار وقد حقق تناسبا نوعا ما 

في مع الھیئة العامة من حیث المواصفات والقیاسات واالداء الوظی
. ولم تحقق القیمة اللونیة حیزا في شد وجذب الطفل لعدم استخدام 
االلوان والرسوم المحببة والتي تلبي میولھ ورغباتھ ، ولكنھا حققت 
قیمة جمالیة للخشب . فضال عن التنوع الملمسي نتیجة الختالف 
الخامات للبناء العام لھیئة الدوالب . وضعف احتواء اللون انعكس 

  ، مما ادى الى عدم تحقیق تباین واضح . على التصمیم
ان الدوالب بصورة   تعددیة الوظیفة وعالقتھا بتصمیم الھیئة :

عامة بھیئتة لم یخرج من مفھوم الوظیفة الرئیسة ، فضال عن 
الوظیفیة التكمیلیة الملحقة ، المرآة ، والتي یسعى الیھا المصمم في 

دیة الوظائف الغراض التكوین العام الثاث االطفال ومن خالل تعد
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اقتصادیة ولالختصار في الحجم الفضائي للكتلة ، والتي اسھمت 
في احداث نظام تصمیمي فیھ تنوع نسبي لالخراج النھائي ، اال انھ 
لم یحقق الجمالیة من خالل التقنیات االخراجیة والخطوط 
االحراجیة على سطح الھیئة والتي تؤثر في االدراك العام لھیئة 

  طفال .اثاث اال
:  تصمیم الھیئة العامة عبر عنھ  التعبیر الوظیفي للھیئة العامة

وظیفا انھ تصمیم دوالب للخزن بشكل عام ، حیث تطلبت ھذه 
الوظیفة وجود حیز حجمي مناسب من خالل وجود واجھة االبواب 
والدرج وھذا ادى الي تسھیل مھمة معالجة المحدد الوظیفي من 

ً من خالل التركیز على الحجم ف قط والذي افقد الدوالب أیا
الخصائص التعبیریة الخاصة باثاث االطفال والتي یمكن ان تعالج 

  الھیئة العامة ادراكیا بتقنیات االخراج النھائي .
كونت  الخصائص المیكانیكیة والتعبیریة للخامات المستخدمة :

الخامات المستخدمة في بناء الدوالب بشكل عام تناسبا وظیفیا ، فقد 
كانت خامة خشب الصاج الخامة الرئیسة المھیمنة على الھیئة 
العامة وذلك لما تتصف بھا ھذه الخامة من صفات مظھریة جیده 
تعطي القیمة الجمالیة للخشب والمظھریة للھیئة بشكل عام ، فضال 

  عن صفاتھا المیكانیكیة العالیة والمالئمة للوظیفة المصممة لھا . 
استخدم المصمم طریقة اخراج الھیئة: طرق الربط وتاثیرھا في 

ربط االسرة فیما یتعلق بربط سطح وجوانب الدوالب وكذلك 
الغراء والقفل المثبت بالمسامیر الملولبة ( البراغي) امــا اجزاء 
الدوالب  االخــرى ( االبواب ) والمكونة للھیئة بصورة عامة فقد 

مسامیر ربطت بواسطة مفاصل شریطیة معدنیة مع استخدام  ال
الملولبة غیر المرئیة ( مخفیة) فلم تؤثر على الھیئة الخارجیة باي 
صورة ، وذلك الستخدامھا من الداخل حیث ال تبدو للعیان اال من 
داخل الھیئة. اما الجرار فقد تم ربطھ بواسطة السالید لسھولة 
وسالسة حركتھ ویعد من طرق الربط المتحركة وقد شكلت طریقة 

ھیئة الدوالب مؤشرا سلبیا حیث لم یتم استخدام ربط المراة مع 
تقنیات ربط تتالءم مع الھیئة العامة فقد استخدمت طریقة ربـــط 
بدائیـة باستخدام كالبات معدنیة ظاھرة للعیان مما ادى الى افتقار 

  الجمالیة في وحدة التصمیم.
  دوالب خزن المالبس : 4العینة رقم 

  سم170سم   االرتفاع  50  سم    العرض 120القیاس: الطول 
  الخامة:الخشب .

 
  دوالب خزن المالبس ) 8شكل رقم (

تمیز تصمیم النظام التصمیمي في اخراج الھیئة العامة لالثاث :
الھیئة العامة للدوالب باعتماد التكرار لجمیع اوجھ المنتج 
وباستخدام الخط المستقیم في جمیع حافات المنتج ، حیث اتصف 

ة التقلیدیة وشكلت الخطوط المستقیمة مساحات بتكوین الھیئ
ً لوظیفتھا اال انھ لم یكن مبررا  مستطیلة لھیئة الدوالب وطبقا
االستخدامات المحدودة لعناصر واسس التكوین  وعالقاتھا فقد افتقد 
الخصائص البصریة باستثناء االختالف الملمسي من خالل 

لت نسبة ضئیلة استخدام تنوع الخامة على سطح الھیئة والتي شك
في بناء التكوین العام ، فلم تفصل العالقات التصمیمیة او توظف 
بشكل جید مما اعطى الھیئة العامة جمودا ورتابة واظھارھا  
بمظھر تقلیدي ، ولم تأخذ القیمة اللونیة المحدد الجمالي الخاص 
بالطفل وضمن المستوى االدراكي للفئة العمریة المخصص لھا 

  المنتج .
الشكل النھائي للھیئة  یة الوظیفة وعالقتھا بتصمیم الھیئة :تعدد

العامة دوالب خزن ، وھي الوظیفة الرئیسة للمنتج فقد حقق االداء 
 ً ً  مناسبا الوظیفي من خالل القیاسات واالبعاد التي  شكلت حجما
ً عن تحقیقھ لالستخدام الوظیفي االخر والمتمثل في  ً ما ، فضال نوعا

راج التكوین  العام ومن خالل التعددیة تصمیم خاص في أخ
  الوظیفیة .

تصمیم الخزانة وبتكوینھ الشكلي  التعبیر الوظیفي للھیئة العامة :
وضمن مستوى المحدد  الوظیفي لم یخرج عن الوظیفة االساسیة 
لكون الھیئة العامة مثلت الوظیفة بشكل مباشر وصریح . والذي 

ً من خصائص التعبیر الوظیفي افقد تصمیم التكوین العام للخزانة ا یا
الذي یالئم وینسجم مع متطلبات ورغبات الطفل ، حیث لم توظف 
االشكال والتكوینات وااللوان المحببة للمستخدم وضمن تلك الفئة 

  العمریة . 
أسھمت    الخصائص المیكانیكیة والتعبیریة للخامات المستخدمة :

ة ھیئة المنتج خامة الخشب الطبیعي والخشب الصناعي في صناع
في امكانیة التعامل بسھولة من قبل المصمم في العملیة التصمیمیة 
وذلك لما تمتاز بھ ھذه الخامة من صفات میكانیكیة جیدة تتالءم 

حیث ظھرت للمتلقي في والوظیفة التي صمم من اجلھا المنتج ، 
بناء الھیئة العامة فقد كانت من الخشب الصناعي ( الرقائقي ) 

الصاج والذي یمتاز بمقاومتھ العالیة للتاثیرات الجویة المعاكس 
وقابلیتھ العالیة للصقل والتي تنعكس على اسطحھ بشكل یعطي 

  التاثیر المطلوب في  المتلقي .
صمم النموذج من قطع  طرق الربط وتاثیرھا في اخراج الھیئة : 

متعددة حیث استخدمت طریقة الربط المتحرك فقد استخدم ربط 
ً عن استخدام القفل االسرة ل سطح وجوانب الخزانة والقاعدة فضال

المعدني( الذكر واالنثى) والمثبت بالمسامیر الملولبة غیر المرئیة 
والتي لم تؤثر على الھیئة الخارجیة بسبب استخدامھا من داخل 
الھیئة كما استخدمت المفصالت المعدنیة الشریطیة لتثبیت ابواب 

الملولبة ( البراغي) والتي لم تظھر  الدوالب وباستخدام المسامیر
للعیان وبالتالي لم تشكل أي مؤثر على شكلیة الھیئة العامة فضال 
عن تثبیت المراة لم یؤثر سلبا حیث استخدم التثبیت من داخل 
التكوین وبواسطة الترایش والمسامیر الملولبة وعموما نجد أن 

ثر على وحدة مالءمة قد تحققت في عملیة ربط المنتج والتي لم تؤ
التصمیم وزادت من جمالیة المتكون فضال عن أن الربط المتحرك 
یسھل من عملیة الخزن والنقل اال انھ لم یحقق في ھذا النموذج 
امكانیة احداث المتغیرات الشكلیة للھیئة العامة والذي یسعى الیھا 

  المصمم في اثاث الطفل.
Results 

اذج الشكل التقلیدي في التصمیم حیث اتخذت معظم ھیئات النم - 
تمثلت سطوح واجھاتھا او جوانبھا او أي من قطاعاتھا االخرى 

  بالخطوط المستقیمة والخالیة من االنسیابیة لتكون الشكل .
بالرغم من سیادة اللون البني ألغلب النماذج ، اال ان ھناك   -

لذات  بعض النماذج تم توظیف لون مغایر فیھا او ذي قیمة ضوئیة
اللون تختلف ، لتحقیق تضاد لوني او تنوع اخراجي اال انھ لم 
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  یحقق الشد والجذب البصري المالئم والمناسب لتلك الفئة العمریة .
ظھرت جمیع النماذج بذات القیمة الملمسیة لكامل ھیئاتھا ولم   -

یتحقق أي تنوع ملمسي ویمكن أن  ینعكس على تحقیق القیم 
  الضوئیة للھیئات .

جاءت تصامیم بعض النماذج بتعددیة وظیفیة ( ضمنیة )  -
  الغراض جمالیة أكثر مما ھي نفعیة كما في النماذج .

لم تتوفر الخصائص التعبیریة الخاصة بتلك الفئة العمریة بتصمیم  -
اثاث  االطفال التي تلبي رغبات الطفل والتي یتم من خاللھا 

التعبیر الوظیفي  االظھار الجمالي للھیئة وانما اقتصرت على
  المباشر والصریح .

أخشاب الصنوبریات مثلت النسبة االعلى في االستخدام في  -
ً فضالً  ً مناسبا ً اقتصادیا تصمیم اثاث االطفال ، لكونھا تمثل جانبا
عن صفاتھا المیكانیكیة العالیة ومرونتھا وسھولتھا في التشكیل ، 

نماذج التي صممت وھذا ما ینطبق على جمیع النماذج بما فیھا ال
سطوحھا الخارجیة من خشب الصاج ( الغالي الثمن ) اال ان 

ً من خشب لصنوبریات    ھیكلھا الداخلي صنع ایضا
لم تحقق الخامة المستخدمة الخصائص التعبیریة الخاصة بالطفل  -

والملبیة لرغباتھ ، وانما مثلت خصائص تعبیریة لخامة الخشب 
التنوع واالخراج المظھري ، وانما ذاتھا ، لذا م یتم فیھا أي من 

  اقتصرت على ابراز الصفات المظھریة للخامة ذاتھا .
استخدمت خامة اللدائن بصفة محدودة في تصمیم اثاث االطفال   -

 المحلي .
  المرتكزات التصمیمیة :

االبتعاد عن قطع االثاث الكلیة المفردة ، والتنوع في اشكال  -
لة من خالل تناسق الوحدات ضمن وحدة تصمیمیة متكام

م الوحدات االساسیة المكونة للھیئة العامة مع بناء ؤوتال
  المتغیر الشكلي الجدید .

االخذ بنظر االعتبار تعزیز فاعلیة التكرار والتوازن   -
  والسیادة والتضاد بما یخدم الھیئة العامة .

عتماد التقنیة الحدیثة في عملیة الربط المتحرك لتحقیق ا -
وكذلك التغیر الشكلي من خالل الفك العامل الجمالي 

  والتركیب في الوحدات التصمیمیة .
تعزیز فاعلیة العالقات التصمیمیة لما لھا من دور في   -

قوة الوحدة الشكلیة  ىخالل التأكید عل االظھار للمنتج من
یشترط تحقیقھا فـــي الشكل والخامة التي في الھیئة العامة و

السس في تكوین الھیئة والملمس ...وتحقیق العالقات وا
یسھم في تحقیق االثارة والجذب  العامة ھدف جمالي وتعبیٍر 

  واالنتباه .
ار نظام لوني یتناسب مع ھیئة المنتج وطبیعة محدداتھ یاخت -

التصمیمیة من خالل التأكید على استخدام قیم لونیة تحاكي 
 رغبات ومیول الطفل.

ت بما التأكید على خصائص الحركة والجذب في الھیئا  -
یسھم في ادراكھا بصریا وتأتي المعالجات التصمیمیة من 

  خالل االشكال وااللوان واالنظمة التصمیمیة بمجموعھا .
استخدام خامات متنوعة ذات خصائص منسجمة في أثاث   -

االطفال كاللدائن والتي یمكن من خاللھا تحقیق الحركة 
د على والجذب في القیم الجمالیة والوظیفیة ، وعدم االعتما

  خامة واحدة .
Recommendations  

ان یكون اعداد تصامیم االطفال بأنماط وأشكال مختلفة تستمد  -
  قیمتھا من خصوصیة الطفل وبقیاسات تتالءم معھ .

استخدام التقنیات الحدیثة في عملیات االنتاج ودعم الجھات  -
كسابھا المعنیة واطالعھا على المستجدات وادخالھا في دورات أل

  المھارات المطلوبة .
ضرورة ان یكون ھناك قسم متخصص في مؤسسات الدول   -

یعنى بأثاث األطفال ابتداًء من التصمیم واعداد المخططات وكلفتھا 
  وصوال الى إنتاجھا .

References 
. 1997البزاز ،عرام عبد السالم ، الى التصمیم ، بغداد ،  . 1

  151ص
عام ، تر، احمد  50ات التقنیة في جیم ، كراوثر ، التطور . 2

، ص 2003شكري سالم ، مؤسسة سجل العرب، القاھرة
108  

)، نظریات وقیم الجمال 1990حموده ، الفت یحیى ( . 3
  .89، ص 1990المعماري،دار المعارف، 

الخزرجي ، قحطان محمد، االلمنیوم وسبائكھ، وزارة التعلیم  . 4
ص  1992ندسة،العالي والبحث العلمي ،جامعة بابل كلیة الھ

52.  
)،  دور العلم والتقنیة في تطور 1992الخفاجي،طالب ناھي،( . 5

المجتمعات النامیة المعاصرة،دارالحریة للطباعة،بغداد، ص 
8.  

خنفر،یونس، االطول التصمیمیة والتنفیذیة في فن ھندسة  . 6
  81،ص 1990الدیكور،دار الراتب الجامعیة،بیروت، 

یة للتكنولوجیا في الخولي،یمنى طریف، االفاق المستقبل . 7
، ص 2003الوطن العربي،الدار العالمیة للنشر،القاھرة، 

280  
عبد القادر، رافد عبد اللطیف ، البیئة المكانیة في مفھوم  . 8

لنظام،النسق وفق نظریة المعرفة،مجلة الھندسة والتكنولوجیا 
  .192، ص 2000، بغداد، 6ع  19مج 

ون رید،ھربرت، حاضر الفن،تر،سمیر علي،دار الشؤ . 9
  .89، ص 1983الثقاقیة للنشر ،بغداد،. 

سانتیانا ،جورج ،االحساس بالجمال،تر،محمد مصطفى  . 10
  98بدوي،مكتبة االنجلو المصریة،القاھرة، (ب.ت)، ص 

ستولنتز،جیروم ، النقد الفني،تر،د.فؤاد زكریا،المؤسسة  . 11
  5، ص 1981العربیة للدراسات والنشر،بیروت،

،تر،عبد الباقي 3طسكوت،روبرت جیالم ، اسس التصمیم، . 12
محمد ابراھیم ومحمد محمود یوسف،دار نھضة   مصر 

  .187،  ص 194للطبع والنشر،
شیرزاد،شیرین احسان ، مبادء الفن والعمارة،مكتبة الیقظة  . 13

  194، ص 1985العربیة،بغداد،
شیرزاد،شیرین احسان ،  االسلوب العالمي في العمارة بین  . 14

قافیة العامة  ،دار الشؤون الث1المحافظة والتجدید،ط
  75. ص1997،بغداد،

د.طھ ذیاب، د.سامي مظلوم،  التكنولوجیا  . 15
،دار الحریة 46المعاصرة،الموسوعة الصغیرة ،العدد 

  5، ص 1979للطباعة،بغداد، 
،دار دلفین للطباعة 2عبو، فرج ،علم عناصر الفن،ج . 16

  184، ص 1982والنشر،میالنو،
دي التكنولوجي محمد عبد الشفیع، عیسى،  العالم الثالث والتح . 17

،  ص 1985العربي،دار الطلیعة للطباعة والنشر،بیروت،
48-52.  

، دار الفكر  3مصطفى ، احمد ،   خامات الدیكور ، ط . 18
  .23،  ص 1989العربي ، القاھرة،

، القاھرة،  5مصطفى ، فھمي ،سیكولوجیة الطفولة،ط . 19
  9(ب.ت)، ص

 ***  : المنجد في اللغة واالعالم، دار المشرق ،بیروت . 20
  ،320ص  1984،

مولنار، فرانسوا ،  الوحدة والكل المشكلة االساسیة في  . 21
الفنون التشكیلیة، تر،نجدي فتحي صفوت، مجلة فنون 

                              79، ص  1982عربیة، 
ھاوزر ، ارنولد،   الفن والمجتمع عبر التاریخ، تر ، د.فؤاد  . 22

العربي للطباعة    ، دار الكتاب 1زكریا ،مر، احمد خاكي ، ج



Shahryar Mahmoud  145 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  24. ص 1990والنشر 
23. A1Jim, Crowther, Technical Developments in 

50 Years, TR, Ahmed Shukri Salem, Arab 
Record Foundation, Cairo,2003, P. 108 

24. Hammouda, Fatt Yahya, Theories and Values 
of Architectural Beauty, Dar Al Maaref, 
1990,p. 89. 

25. Al-Khazraji, Qahtan Muhammad, Aluminum 
and its alloys, Ministry of Higher Education 
and Scientific Research, University of 
Babylon College of Engineering, 1992,p.52.  

26. Al-Khafaji, Talib Nahi, , The Role of Science 
and Technology in the Evolution of 
Contemporary Developing Societies, Dar 
Freedom for Printing, Baghdad,1992, p.8. 

27. Khanfar, Younis ,the longest design and 
executive in the art of interior design, Dar Al-
Ratib ,University, Beirut,1990 p. 81 

28. Al-Khouli, Youmna Tarif, Future Prospects 
for Technology in the Arab World, 
International Publishing House, Cairo, 2003, 
p. 280 

29. Abdul Qadir, Rafid Abdul Latif, Spatial 
Environment in a Concept of a System, 
Layout According to the Theory of 
Knowledge, Journal of Engineering and 
Technology, Vol. 19, P6, Baghdad, 2000, p. 
192. 

30. Reed, Herbert, Present of Art, TR, Samir Ali, 
Cultural Affairs House for Publishing, 
Baghdad.1983, P. 89. 

31. Santiana, George, a sense of beauty, tr, 
Muhammad Mustafa Badawi, The Anglo-
Egyptian Library, Cairo, (b, c),p. 98 

32. Stolentz, Jerome, Art Criticism, Tr. Dr. Fouad 
Zakaria, The Arab Foundation for Studies and 
Publishing, Beirut, 1981,p. 5 

33. Scott, Robert Gillam,  Foundations of Design, 
3rd Edition, TR, Abdel-Baqi Mohamed 
Ibrahim and Mohamed Mahmoud Youssef, 
Nahdet Misr Publishing House, 1994,p.187. 

34. Sherzad, Sherine Ihsan, Principles of Art and 
Architecture, Arab Awakening Library, 
Baghdad. 1985, P. 194 

35. Sherzad, Sherine Ihsan , The International 
Style in Architecture between Conservation 
and Renewal, 1st Edition, House of General 
Cultural Affairs, Baghdad, 1997. P. 75 

36. Dr. Taha Diab, Dr. Sami Mazloum,  
Contemporary Technology, The Small 
Encyclopedia, No. 46, Freedom House for 

Printing, Baghdad,1979, p. 5 
37. Abbou, Faraj , The Science of the Elements of 

Art, Part 2, Dolphin Publishing House, 
Milan.1982, P. 184 

38. Muhammad Abd Al-Shafia, Issa, The Third 
World and the Arab Technological Challenge, 
Dar Al-Tale'ah for Printing and Publishing, 
Beirut,1985, pp. 48-52. 

39. Mustafa, Ahmad, Decorative Materials, 3rd 
Edition, Arab Thought House, Cairo, p. 23. 

40. Mustafa, Fahmy, (PT), Childhood 
Psychology, 5th Edition, Cairo, 1989, P.O. 9 

41. ***: Al-Munajjid fi linguistics and media, Dar 
Al-Mashriq, Beirut, 1984. P. 320, 

42. Molnar, Francois, Unity and the Whole: The 
Basic Problem in the Plastic Arts, Tr. Najdi 
Fathi Safwat, Arab Arts Magazine, 1982, p. 
79 

43. Hauser, Arnold, Art and Society Throughout 
History, TR, Dr. Fouad Zakaria, Mr. Ahmed 
Khaki, Part 1, Arab Book House for Printing 
and Publishing 1990. p. 24 

44. Allen,Phyllis sloam, The sense of 
unity,Apubication of the center for Middie 
Eastem studies,the university of Chicago 
press1979.p12. 

45. Ardalan , Bakhtiar ,  L: The sense of 
unity,Apubication of the center for Middie 
Eastem studies,the university of Chicago 
press, 1979,p33 

46. Ching,F(1992). Architecture,from 
,space,order,ven nostrand reinhold,London 
,1992.p50-52. 

47. Encyclopedia.  Britianica, vol.25, 1986.p18-
24. 

48. Emery,F,E,   Systems thinking,penguin books 
ltd,harmonds worth,England,orth 
edition,1972, p148-149. 

49. Frankel, paul T,   Form and Re-
form,Appertion hard book of moderat 
book,new,york,1972, p102. 

50. Halse,Albest O,  The use of coulorin 
Interior,second edition.New York.1978, p102. 

51. Mller,Helmut,  Word  of  fiber class , piassava 
, passes , Dusseldorf 1998,  ,p324. 

52. Pressman.A.,architecture Id: Guide to the 
design studio,hhon wile,& sons-Inc.New 
York.1993, p101-103. 

53. Zagron x.Body Icoan.Internet Rescores: 
Server.JM. Columbia.edv. projects /masters / 
body magel.2003.  

 
  


