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Abstract   Keywords 

زیع نمطیة نتیجة تو باألسواقنفذة والمطروحة اغلب التصمیمات المفي ان  مشكلة البحثتتلخص 
ایجاد   ، وأن  لطولیة والعرضیة في اشكال مكررةع مجموعة من االقالم االعناصر الزخرفیة النباتیة م

مختلفة واستلھام تصمیمات من المدارس الفنیة یصبح اضافة للعناصر الزخرفیة الموروثة  ألشكالحلول 
ثبات ان فكر وابداع وابتكار المصمم الناجح یمكنھ من االستلھام اإضافة الى  من العصور المختلفة.

الزخرفیة المختلفة والقیم الفنیة المختلفة للمدارس الفنیة لتوظیف انتاجھ من  لألشكالوالتطویر والتحدیث 
 أھداف البحثلذا جاءت التصمیمات بطرق مختلفة تصلح لالستخدام في اقمشة المفروشات وغیرھا.  

 ام في اقمشة مفروشات غرف المعیشةابتكار واستلھام تصمیمات جدیدة تصلح لالستخدى في السعي ال
القیمة وفیر نمط واسلوب تصمیم جدید یعمل على توفیر العدید من التصمیمات الحدیثة ذات وكذلك ت

 مفروشات مستوحاة من مدرسة االرت نوفو كأقمشةانتاج تصمیمات منفذة و الفنیة والجمالیة العالیة
ة جمالیة لتصمیمات مفروشات عضویة یعمل على االرتقاء بالذوق الفني للمستھلك من خالل رؤیة فنیوال

المفروشات بقیم جمالیة عالیة یعمل على زیادة المبیعات  ألقمشةالعمل على زیادة المنتجات و حدیثة
قتصادي للمجتمع وتحقیق رواج اقتصادي یعود بالنفع على المنتج والمنتجین وبالتالي تحسین الوضع اال

الحصول على تصمیمات فنیة حدیثة  فكانت نتائج البحث. اما اھم  االقتصادي للوطن. وزیادة النمو
اضافة عناصر زخرفیة و مالیة جدیدةومستلھمة من مدرستي االرت نوفو والعضویة ذات قیمة فنیة وج

اضافة الى  مي والمنتجم لتطویر الفكر التصمیحدیثة یستطیع المصمم استغاللھا في عملیة التصمی
الحصول على تصمیمات غیر نمطیة وغیر موجودة باالسواق نستطیع عند طرحھا عمل تنوع كبیر 

 المحلیة والعالمیة. باألسواقللمعروض من التصمیمات لزیادة الرواج االقتصادي والدخول في المنافسة 
تي االرت نوفو والعضویة من االرتقاء بذوق المستھلك من خالل تصمیمات جدیدة مستوحاة من مدرسو

  خالل اضافة قیمة جمالیة جدیدة

  النسیج     
Textile 

 غرف المعیشة 
Living Room 

 التصمیم 
Design 

 المفروشات
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Introduction  
شھد جمھوریة مصر العربیة في االونة االخیرة خاصة في الست ت

سنوات االخیرة نھضة حقیقیة في جمیع المجاالت  حیث تعمل 
الدولة وقیاداتھا العلیا على النھوض بجمیع الصناعات في مختلف 
التخصصات بدایة من الزراعة والتجارة والصناعة ویظھر ھذا 

للدولة من خالل الطرق  واضحا بدایة من تحدیث البنیة التحتیة
والمدن الجدیدة السكنیة والصناعیة وتطویر شبكات الكھرباء 
والتطویر المستمر في المؤسسات والھیئات االداریة للدولة بمختلف 

 ألنشاءالقطاعات للعمل على جذب المستثمرین في جمیع القطاعات 
مراكز انتاج ومناطق صناعیة مما یؤدي الى النھوض بالحالة 

االقتصادي للوطن والمواطن وھذا یظھر  ادیة وزیادة النمواالقتص
بوضوح في زیادة الرصید االحتیاطي بالبنك المركزي المصري 
من العمالت االجنبیة ویتجلى ایضا في توفیر فرص عمل للشباب 
بنسبة كبیرة. اما عن صناعة الغزل والنسیج والتریكووطباعة 

ل الدولة على النھوض المنسوجات والتجھیز والمالبس الجاھزة تعم
ا یتمثل في   بتلك الصناعات الى سابق عھدھا الذھبي وھذ

رصد مبالغ مالیة كبیرة لرفع كفاءة العدید من المصانع والعاملین 
التابعین لقطاع االعمال العامة ھذا باالضافة الى انشاء مدن جدیدة 
بالكامل مخصصة لصناعات الغزل والنسیج بمختلف مجاالتھا مما 

ؤثر باالیجاب على النھوض بتلك الصناعة وزیادة فرص سوف ی
العمل والتمییز في المنتج على سبیل المثال مدینة السادس من 

  اكتوبر للنسیج ومدینة الروبیكي.
والنھوض بھذه الصناعة یتمثل في انتاج تصمیمات حدیثة وجدیدة 
ومبتكرة ومستلھمة من العناصر الزخرفیة الفنیة المختلفة ومنھا 

تلھمة من مدارس فنیة مختلفة على سبیل المثال المدارس الفنیة المس
المستخدمة في موضوع البحث الذي نحن بصدده مثل مدرسة 

والمدرسة العضویة باستخدام الخیوط الزخرفیة  االرت نوفو
المتنوعة وذلك سوف یؤدي الى تصمیمات حدیثة ذات قیم جمالیة 

العالمیة  باألسواقافسة المحلیة وتستطیع المن باألسواقعالیة تطرح 
وذلك لتحقیق قیم جمالیة عالیة في التصمیمات والتي سوف تصلح 
لالستخدام في اقمشة مفروشات غرف المعیشة والتي یكون علیھا 
حمل كبیر في االستخدام لذلك البد ان تتوفر بھا الجودة من حیث 

  التصمیم والخامة.
لمتمیز والمتطور على الفكر ا باألساسوكل ھذا سوف یعتمد انتاجھ 

للمصمم المصري الذي سوف یقوم بصیاغة كل ھذه المفردات 
البتكار واستلھام تصمیمات اقمشة مفروشات حتى تصبح اضافة 
جدیدة من الفن والتصمیم والثقافة تطرح باالسواق لزیادة الرواج 

 االقتصادي والعمل على رفع ذوق المستھلك المصري.
Statement of the problem 

  تتلخص مشكلة البحث من العناصر التالیة:
نمطیة  باألسواقان اغلب التصمیمات المنفذة والمطروحة  -1

نتیجة توزیع العناصر الزخرفیة النباتیة ممع مجموعة من 
 االقالم الطولیة والعرضیة في اشكال مكررة. 

ایجاد حلول الشكال مختلفة واستلھام تصمیمات من المدارس  -2
انتاج زاخر وحي یصبح اضافة للعناصر الزخرفیة الفنیة یعد 

 الموروثة من العصور المختلفة.
عمل بنك للعناصر الزخرفیة المستوحاة من مدرستي االرت  -3

نوفووالعضویة یعد مخزون فني یمكن استدعاؤه في اي وقت 
 النتاج تصمیمات مفروشات وغیرھا حدیثة.

نھ من اثبات ان فكر وابداع وابتكار المصمم الناجح یمك -4
االستلھام والتطویر والتحدیث لالشكال الزخرفیة المختلفة 
والقیم الفنیة المختلفة للمدارس الفنیة لتوظیف انتاجھ من 
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التصمیمات بططرق مختلفة تصلح لالستخدام في اقمشة 
  المفروشات وغیرھا. 

العمل على تطویر التصمیمات واالقمشة النسیجیة من خالل  -5
ھا باالسواق لترضي سیكولوجیة تصمیمات حدیثة یمكن طرح

المستھلك عند الشراء والعمل على زیادة تنوع المطروح من 
 المنتج من حیث االشكال المختلفة للتصمیمات.

Significance 
  تتلخص اھمیة البحث في النقاط االتیة:

مواكبة االسواق المحلیة في انتاج تصمیمات حدیثة تصلح  -1
 لمفروشات. لالستخدام في اقمشة ا

انتاج تصمیمات منفذة ذات قیمة فنیة وجمالیة عالیة وحدیثة  -2
 تصلح للمنافسة في االسواق العالمیة.

توظیف المدارس الفنیة باتجاھاتھا المختلفة في االستلھام  -3
لعناصر زخرفیة حدیثة لم تكن موجودة من قبل بحیث 

 ترضي ازواق العمالء والمستھلكین المختلفة.
جات اقمشة المفروشات باشكال جدیدة زیادة وطرح منت -4

وتصمیمات حدیثة یؤدي الى زیادة نسبة المبیعات وتحقق 
زیادة في النمواالقتصادي مما یعود على المواطن والوطن 
بالمنفعة المادیة یستطیع المجتمع مواجھة االحوال المعیشیة 

  في ظل الظروف والوضع الراھن بالعالم اجمع 
 Objectives   

  تتلخص أھداف البحث من العناصر التالیة:
ابتكار واستلھام تصمیمات جدیدة تصلح لالستخدام في اقمشة  -1

 مفروشات غرف المعیشة.
العمل على انشاء جسر جدیدد من الثقة ورجال االعمال  -2

اصحاب الشركات والمصمم المصري في تصمیم وابتكار 
 یة.تصمیمات حدیثة تتوافق مع االسواق المحلیة والعالم

توفیر نمط واسلوب تصمیم جدید یعمل على توفیر العدید من  -3
 التصمیمات الحدیثة ذات القیمة الفنیة والجمالیة العالیة.

انتاج تصمیمات منفذة كاقمشة مفروشات مستوحاة من  -4
مدرسة االرت نوفووالعضویة یعمل على االرتقاء بالذوق 
 الفني للمستھلك من خالل رؤیة فنیة جمالیة لتصمیمات

 مفروشات حدیثة.
العمل على زیادة المنتجات القمشة المفروشات بقیم جمالیة  -5

عالیة یعمل على زیادة المبیعات وتحقیق رواج اقتصادي 
یعود بالنفع على المنتج والمنتجین وبالتالي تحسین الوضع 

 االقتصادي للمجتمع وزیادة النمواالقتصادي للوطن.
Hypothesis 

  اصر التالیة:تتلخص فى العن
ان العناصر الزخرفیة المستوحاة من مدرستي االرت  -1

 نوفووالعضویة محقق بھا قیم جماللیة وفنیة عالیة.
انھ یمكن باستطاعتنا توظیف تلك العناصر للحصول  -2

على تصمیمات صلح لالستخدام كاقمشة مفروشات 
 لغرف المعیشة.

یمكن عند طرح المنتج باالسواق زیادة النمواالقتصادي  -3
 من خالل زیادة حالة الرواج لالنتاج والبیع.

زیادة االرتقاء بالذووق الخاص للمستھلك من خالل  -4
منتجات ذات قیمة فنیة وجمالیة عالیة مستوحاة من 
مدرستي االرت نوفووالعضویة في تصمیم المفروشات 

 الخاصة بغرف المعیشة.
  Delimitations  

ن مدرسة االرت تصمیم اقمشة مفروشات مستوحاة م -1
 نوفووالمدرسة العضویة لغرف المعیشة بالمنزل.

تطویر وتحدیث فنون مدرستي االرت نوفووالعضویة  -2

 واستنباط تصمیمات جدیدة ذات قیم جمالیة وفنیة عالیة.
تم عمل تحلیل علمي وفني للتصمیمات المستوحاة من  -3

 المدرستین الفنیة للوقوف على مدى نجاحھا في االنتاج. 
التصمیمات المقترحة بمعرض فردي تحت  تم عرض -4

اسم (المنسوجات التشكیلیة) المقام بقاعة العرض الكبرى 
  10/8/2020بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 

Methodology 
  یتبع ھذا البحث منھج البحث العلمى التجریبي التحلیلي.

  Theoretical Framework 
 یم وقیم التصمیم:التصم

 التصمیم: 1-1
عملیة ابتكاریة وإبداعیة یسیر على ھداھا االنسان إلیجاد شيء 

 .جدید وھوھنا على مرحلتین األولى ابتكاریھ إبداعیة والثانیة تنفیذیة
والعملیة التصمیمیة عملیة تخضع لعدد من المعاییر والضوابط 

(  قتصاديالمترابطة فالي تصمیم بعد ثقافي وتاریخي واجتماعي وا
 )2017، )1(نشوى مصطفى ناجي

 أسس وعناصر التصمیم: 2-1
  عناصر التصمیم: 1-2-1
ھي أبسط العناصر التصمیمة. وتعتبر من العناصر ذات  :النقطة-ا

البعدین وھي في موضع حر أوفراغ ولیس لھ أبعاد من 
   . الناٌحیة الھندٌسیة أي أنھا لیس لھا طول أوعرض أوعمق

لھ طول لیس لھ عرض أوعمق ھوأثر نقطة متحركة ف الخط:-ب
الخط  –ولكن لھ مكان ولھ عدة أنواع منھا  الخط االفقي 

  الخط المنكسر –الخط المنحني  –الخط العمودي  –المتموج 
اوالوحدة: الوحدة في الفن ھي تعبیر واسع یشتمل على  الشكل:-ج

عدة عناصر عالقة األجزاء بعضھا مع بعض ،عالقة كل 
جزء مع بعض  وھناك عدة أنواع  جزء بالكامل ، عالقة كل

الشكل غیر  –من االشكال والوحدات مثل الشكل الھندسي 
(نشوى مصطفى  الشكل العضوي –الشكل التلقائي  –المنتظم 

  )2017،)2(ناجي
وھنا یظھر جلیا مبدا نظریة الجشتالت في الفن في تناسب وتناسق 

مع في ترابط دینامي فیما بینھا من جھة، و وارتباط االجزاء
الكل ذاتھ من جھة أخرى. فكل عنصر أوجزء من الجشطلت 

  لھ مكانتھ ودوره ووظیفتھ التي تتطلبھا طبیعة الكل
یدل على المظھر الخارجي الممیز ألسطح المواد بیرتع الملمس:-د

اى الصفة الممیزة لخصائص أسطح المواد التي تتشكل عن 
طریق المكونات الداخلیة والخارجیة وعن طریق ترتیب 
جزیئاتھ ونظم إنشائھا في نسق یتضح من خاللھا السمات 

 –مالمس من حیث الدرجة ( ناعمة : وھي. العامة للسطوح
ایھامیھ) مالمس  –خشنة) مالمس من حیث النوع (حقیقیة 

الحقیقیة (ھي التي نستطیع ان ندركھا من حیث حاسة اللمس 
  والبصر)

بكیة العین سواء وذلك التأثیر الفسیولوجي الناتج عن شاللون: -ھ 
ً عن المادة الصباغة الملونة اوعن الضوء الملون ،  كان ناتجا
فھواذن احساس ولیس لھ اي وجود خارج الجھاز العصبي 

كنھ اللون صفة اللون  : ولھ ثالثة خواص ھي. للكائنات الحیة
قیمة اللون وتنقسم الدائرة اللونیة الى الوان أساسیة والوان 

  لوان باردةثانویة الوان ساخنة وا
یعد الفراغ من العناصر الھامھ التى تؤثر فى بنائیھ الفراغ: -و

األشكال كما یؤثر فى كیفیات إنتظام العناصر اإلخرى 
وعالقاتھا وھوبھذا المعنى یعد  وسیلھ رئیسیھ للفنون لعملیھ 
الخلق والمحاكاه وتحدید األبعاد الفراغیھ وكل الفنون لھا 

بذاتھا الفراغ لیس مجرد حیز صلھ بالفراغ كخاصیھ قائمھ 
من الفراغ انھ ، لھ القدره على وصل الحجوم بعضھا ببعض 

 ,Steven BRADLEYكما لوكان قوه رابطھ أوحلقھ وصل
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2018)(  
 عالقات عناصر التصمیم: 2-2-1
الوحدة في مجال الفن التشكیلي ھي تعبیر واسع یشمل  الوحدة: -ا

شكل ووحدة عناصر متعددة منھا وحدة العمل الفنى ووحدة ال
األسلوب الفني ووحدة الفكرة أووحدة الھدف أوالغرض من 
العمل الفني.. وال تعني الوحدة بان تكون أجزائھا متشابھھ بل 
أن تنجح في أن تكون متماسكة. وتتحقق الوحدة الفنیة فى 
التصمیم من خالل إیجاد عالقات بین (عناصر التصمیم) من 

القة الجزء بالكل خالل عالقة األجزاء بعضھا ببعض، وع
وھذه العالقات تحكمھا نظم التراكب والتماس والتقاطع 
والتشابھ والتجاور وتعمل على ایجاد الترابط بین األشكال 

  والنظر إلیھا كوحدة واحدة
: التكرار في التصمیم یعد طریقة تنظیم تتطلب التكرار-ب

تنظیمات جمالیة ووظیفیة واضحة وھادفة ویمكن یكون 
جزاء اوللمساحات اوااللوان فیما یخلق ایقاعا التكرار لال

  متوازنا
ھوتنظیم معین للعناصر الفنیة، وفیھ التالف واالرتباط  االنسجام:-ج

في العالقات المختلفة التي تنشأ بتعاملنا مع عناصر العمل 
  الفني وھوالحصیلة الكلیة التي یشعر بھا اإلنسان

ن طرفین متضادین التدرج ھوحالة یتم فیھا الربط بی التدرج:-د
  بدرجات متوسطة مشابھة وھناك تدرج حجمي وتدرج لوني

: ھوالتعاكس بین الخطوط والمساحات واالشكال التضاد- ھ 
  اوالجمع بین طرفي النقیض فمثال الضوء والظالم

السیادة: تأتي الھیمنة من خالل اعطاء توكید اواھمیة الحد -و
والسیادة السیادة  العناصر الشكلیة  وھناك عدة أنواع للھیمنة

فمثال تسود  عن طریق التباین في االلوان أودرجة اللون
المساحة القاتمة وسط مساحة فاتحة والعكس صحیح السیادة 

یتم اظھار اھمیة الشكل أوبعض اجزاءه   عن طریق الخطوط
السیادة عن طریق موقع  باستعمال خطوط حادة أوغیرھا 

صمیم وغیره على وضع الشكل المھم في مقدمة الت  الشكل
السیادة عن طریق االختالف في الخطوط  ارضیة التصمیم

أواالشكال أوالملمس السیادة عن طریق تحدید اتجاه النظر 
    السیادة عن طریق عزل الشكل

تؤدي الحركة دور فعال في عملیة البناء  االتزان والحركة:-ز
التصمیم حیث تعمل على خلق تاثیرات جذابة وتكون الحركة 

اربع اتجاھات أولیة ھي العمودي واالفقي والمائل وفق 
ونحوالعمق ویعد اتجاه الحركة احد ركائز التصمیم حیث 

  یحدد اذا كان التصمیم ثنائي اوثالثي االبعاد
االتزان ھوالحالة التي تتعادل فیھا القوى المتضادة أي انھ یتضمن 
العالقات بین األوزان ، وان مفھوم االتزان ھوموازنة جمیع 
األجزاء والعناصر في مساحة التشكیل المصمم وعلى ذلك 

 ، االتزان المحوري  فان ھناك ثالثة انواع لنظام التوازن
وھناك اتزان متماثل   االتزان اإلشعاعي االتزان الوھمي،

  .واتزان غیر متماثل
یشیر التناسب الى عالقة بین شیئین اواكثر كالعالقة  التناسب:-ح

لكم والدرجة بین بین شيء واخر في الحجم والمساحة وا
والتناسب ھوالعالقات التصمیمیة للقیاسات والنسبة والتناسب 
یظھر في تقسیم الخطوط والمساحات والحجوم وھناك نسبتین 

  أساسیتین ھما النسبة البسیطة والنسبة المركبة  
ھي الحالة التي یتم فیھا تشابھ نصفي العمل الفني سواء  التناظر:-ط

االخر اویكون العمل مكون من وحدات ذات  كان جزء مع
  اشكال متشابھة موزعة بانتظام

ھوتردد الحركة بصورة منتظمة تجمع بین الوحدة  اإلیقاع:-ك
وھوتنظیم للفواصل الموجودة بین وحدات العمل . والتغییر

وھوتعبیر عن الحركة ویتحقق عن طریق تكرار . الفني
ولھ عدة اشكال  . فنیةاالشكال بغیر الھ وباستخدام العناصر ال

ایقاع من  ایقاع من خالل التدرج، ایقاع من خالل التكرار،

ایقاع من خالل االستمرار(سعید الوتیري،  خالل التنوع،
 )1988سلوى الغریب، 

 قیم التصمیم: -1
ً باألصل الالتیني للكلمة وھو( مفھوم القیم: -ا )، Valeoالقیمة لغویا

، Value)یة فھي كلمة (ویعنى القوة أما في اللغة اإلنجلیز
. وتعبر القیم عن التصور  (Valeur) وفي الفرنسیة كلمة

المرغوب الذي یؤثر في السلوك التفضیلي أواالختیاري، 
ً وآخر  ً معرفیا فتتضمن االختیار والتوجیھ وتتضمن عنصرا
 ً ً. وھناك فرق بین القیم السائدة أي الموجودة فعال وجدانیا

(محمد .وبین القیم المرغوبةوالتي تظھر بین سلوك الفرد 
  )2003حسن أبوالعال،

فیوصف علم اإلكسیولوجیا بأنھ علم القیمة األساسیة، فھناك العدید 
 aestheticicsمن علوم القیم والتي تتضمن علم الجمال (

واجب، صواب  oughtnessالجمال والقبح) وعلم األخالق (
یُعنى ) وھوالعلم الذى  religiologأوخطأ) وعلم العقائد (

) Economicsبالقیم المطلقة في الحیاة وعلم االقتصاد (
وھوذلك العلم المرتبط بالثروات وإنتاج وتوزیع واستھالك 

  )Archie J. Bahm ,1993السلع وعلم النفس واالجتماع.(
  مكونات القیم:  -ب
المكون المعرفي: ویتضمن موضوع القیمة وتمیزه عن  -1

عتقدات ومعلومات طریق العقل أوالتفكیر ویتمثل في م
 واحكام الفرد.

المكون الوجداني: ویتضمن االنفعال بالقیمة والمیل إلیھا  -2
 أوالنفور منھا، وما یصاحب ذلك من مشاعر وانفعاالت. 

المكون السلوكي: استعدادات الشخص أومیولھ لالستجابة  -3
وكل ما یتضمن السلوك الحركي الظاھر للتعبیر عن القیمة 

دف. (شیماء صالح صادق عن طریق الوصول إلى ھ
،2016( 

 أھمیة القیم:
  تحدد الوسائل التي نحكم بھا على الصواب والخطأ. -1
تتأثر العالقات الشخصیة بالقیم والطریقة التي ینظر بھا  -2

  الفرد.
  تحدد قیم الشخص المقبول والمرفوض من الناحیة السلوكیة. -3
  اصالح الفرد نفسیا وتربویا. -4
  تؤثر على إدراك الفرد للمواقف. -5
  ربط أجزاء الثقافة ببعضھا وتوجیھ الفكر. -6
  یتحقق بھا انضباط الفرد والجماعة وتنظیم العالقات. -7
  تنمیة المجتمع على مستوى اإلنسانیة. -8
  تھیئة اختیارات للفرد تحدد سلوكھ. -9

  تحقق لھ اإلحساس باألمان. -10
  أھمیة خاصة في معرفة وتحدید المشكالت االجتماعیة. -11
  وغیر المرضي.تحدد مستوى اإلنجاز المرضي  -12
  االلتزام بالقیم یسھل مھمة التعامل مع المواقف الصعبة. -13
  تحدد للفرد اختیارات تحدد سلوكھ. -14
  تحدد للمجتمع اھداف ومثل علیا. -15
  موجھات لسلوك الفرد والجماعة. -16
  القیم ھي اإلطار األخالقي لكل نشاط انساني. -17
  توجیھ سلوك الفرد. -18
  التنبؤ بسلوك الفرد. -19
 لرغباتھتعمل على ضبط الفرد  -20

  )2016(شیماء صالح صادق ، 
  خصائص القیم وأنواعھا ومصادرھا: -د
 خصائص القیم:  -1

ذاتیة وشخصیة: یدخل بینھا العنصر التقدیري الشخصي   -1
فھي عنصر عقلي وجداني یعتمد على الشعور الداخلي 

 الباطني التأملي
إنسانیة غیر محددة: ال یمكن ان تقاس كما تقاس   -2
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 الكائنات في الطبیعة
اعتقادیة: القیمة مسألة إنسانیة وشخصیة ولیست شئ   -3

ً في ذاتھ عن سلوك الشخص، ً مستقال  مجردا
نسبیة: تختلف عند الشخص بالنسبة لحاجاتھ ورغباتھ   -4

وترتیب ظروفھ فالقیم تقوم على االعتقاد بأن شيء ما 
ذوقیمة یكمن في قدرة ھذا الشيء على إشباع رغبة 

 إنسانیة
 : القیم تقتضي االختیار والتفضیلمرتبة ترتیبا ھرمیا  -5
مرنة: قابلة للتغیر بتغیر الظروف االجتماعیة ألنھا   -6

 انعكاس لطبیعة العالقات االجتماعیة ونتاج لھا.
 دینامیة: تتغیر بتغیر محور اإلتمام لدى الفرد  -7
معیاریة: فھي بمثابة معیار إلصدار أحكام تقیس وتفسر   -8

 من خاللھا السلوك اإلنساني
 : تنتمي القیم إلى عالم المثل، فھي تعبیرا أخالقیامثالیة  -9

 )2008(سھام صوكو،  تتضمن الوعي والشعور -10
 أنواع القیم: -2
 التصنیف العام  -ا

قیم إلزامیة: القیم ذات القدسیة التي تلزم الثقافة بھا  -1
أفرادھا ویراعى المجتمع تنفیذھا بقوة وحزم سواء عن 

ق القانون طریق العرف وقوة الرأي العام أوعن طری
 وتشمل الفرائض والنواھي

قیم تفضیلیة: ھي التي یشجع المجتمع أفراده على االقتداء  -2
ً لھا، ولكنھا ال تحتل مكانة اإللزام  بھا والسیر تبعا

قیم مثالیة: القیم التي یشعر المجتمع وأفراده وفئاتھ  -3
المختلفة باستحالة تحقیقھا بصورة كاملة، ولكنھا تؤثر 

ً في ً قویا بعض األحیان في توجیھ السلوك (فاطمة  تأثیرا
 )1988یوسف، 

  التصنیف على أساس مجتمعي  -ب
قیم اجتماعیة: ظاھرة اجتماعیة لھا صفة الظواھر  -1

االجتماعیة، وتؤدى إلى تحقیق وظائف معینة في 
 المجتمع

قیم موضوعیة: خارجة عن ذات األفراد وعن تجسیداتھم  -2
 الفردیة، وھي في قوتھا ملزمة لألفراد

 قیم إنسانیة: ھي قیم مرتبطة بعقل االنسان وارادتھ -3
 )2011(سلمى عبد المؤمن، 

  التصنیف على أساس الشدة: -ج        
 -2قیم الزامیة: ویقصد بھا ما یجب ان یكون           -1

 قیم تفضیلیة: ویقصد بھا ما یفضل ان یكون 
قیم مثالیة: ویقصد بھا ما یرجى أن یكون     (سلمى عبد  -3

 )2011 المؤمن،
  التصنیف على أساس المحتوى اوالمضمون: -د
قیم نظریة: ویعبر عنھا اھتمام الفرد ومیلھ الكتشاف الحقیقة.  -1

ً من العالم المحیط بھ  فیتخذ اتجاھا معرفیا
قیم اقتصادیة: ویعبر عنھا اھتمام الفرد ومیولھ إلى ما ھونافع  -2

ویتخذ من العالم المحیط بھ وسیلة للحصول على الثروة 
 یادتھاوز

قیم جمالیة: ویعبر عنھا اھتمام الفرد بما ھوجمیل من ناحیة   -3
 الشكل أوالتوافق والتناسق

قیم اجتماعیة: یعبر عنھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى غیره من  -4
 الناس 

قیم سیاسیة: یعبر عنھا اھتمام الفرد بالنشاط السیاسي والقوة  -5
 والسلطة

لقضایا الروحیة قیم دینیة: تتضمن االھتمام بالمعتقدات وا -6
  )2011(سلمى عبد المؤمن،  والدینیة

  التصنیف على أساس الموضوع: -ھ
قیم ذاتیة: وھي قیم نسبیة في ضوء الرغبة الشخصیة التي  -1

تضفى قیمة على الشيء موضع االعتبار، وھى من صنع 
 اإلنسان

قیم موضوعیة: قیم قائمة على أحاسیس اإلنسان الشخصیة  -2
 )1998بد اللطیف محمد،أورغباتھ (معتز السید، ع

 مصادر القیم:  -و
 اتفق الفالسفة على أربعة مصادر أساسیة للقیم

ویرجع مصدر القیم ھنا إلى وجود قوة خارجیة عن اإلنسان   -1
والمجتمع وھى تعلوفوق اإلنسان وقدراتھ واألشیاء ال تخلق 

 )2008نفسھا بل یخلقھا هللا (سھام صوكو، 
الوجدان النفسي بما یحتویھ ترجع القیم إلى محتوى الوعي أو -2

من رغبات ومشاعر، وبھذا ال تكون القیمة صفة بل تكون بما 
ً. (صالح  كان یرضى رغبة أویثیر انفعاال أویجسد دافعا

 )1980قنصوة، 
مصدر القیم ھوالمجتمع ویردوه إلى العقل الجمعى ألن   -3

المجتمع عندھم ھوالمشرع الوحید للقیم ألنھ موجودھا 
 )1988محمد إسماعیل،   وحافظھا (قبارى

أرسطوویرى أن أصل القیم یعود إلى طبیعة األشیاء واألفعال  -4
ذاتھا واإلنسان یكشف ھذه القیم ویھتدى إلیھا بعقلھ (سھام 

  )2008صوكو، 
 أسالیب قیاس القیم:  - ز
 المشاھدة أوالمالحظة المنظمة  -1
 :Interviewالمقابلة الشخصیة  -2
  تحلیل المضمون  -3
  )2008صوكو، االستبیانات  (سھام    -4
 النسیج والمفروشات: -2

تتعدد اقمشة المفروشات بتعدد استخداماتھا المختلفة حیث اننا 
نقوم باستخدامھا حسب االحتیاج الیھا على سبیل المثال اقمشة 
مفروشات تستخدم في اغراض التنجید لالثاث واخرى كاقمشة 
 ستائروفیھا ثالثة اانواع الفوال والبالك اوت والمزخرفة وھناك
نوعیة اخرى تستخدم في االسرة مثل المالیات والكوفرتات 
والبطاطین كذلك ھناك اقمشة مفروشات االرضیة مثل الكلیم 
والسجاد والمشایات والموكیت وال ننسى االسرة الطبیة 

  ومفروشاتھا.
وعند االحتیاج لھذه النوعیة من االقمشة البد ان تتوافر فیھا 

السعر المناسب للحالة االقتصادیة التصمیم الجید والخامة الجیدة و
العامة للمجتمع ونجد ان المصمم المصري قد انتج تصمیمات 
عظیمة وناجحة معتمدا فیھا على الطبیعة من جھة ومن جھة 
اخرى التراث البیئي المصري القدیم والقبطي واالسالمي 
والشعبي ایضا باالضافة الستخدامھ لبعض العنلصر الحدیثة 

العملیة التصمیمیة حسب احتیاج الجھة التي  اومن ابتكاره في
  تطلب منھ التصمیم.

ونحن في ھذا البحث نتیح فرصة للمصمم المصري ان یستلھم 
العدید من العناصر الزخرفیة التي تعطي للتصمیم قیم جمالیة 
وفنیة عالیة من خالل دراسة مدرستي االرت نوفووالمدرسة 

المنتجة الخاصة العضویة في عملیة االستلھام للتصمیمات 
بالبحث حیث یعتمد تنفیذ التصمیمات المنتجة على التنفیذ باسلوب 
تقني باستخدام الخیوط الزخرفیة وفني وتطبیقي والیعتمد على 

 )2018الطباعة اوالتطریز.(فتحي صبحي حارس السمادیسي، 
 الخیوط الزخرفیة: -3
 تعریف الخیوط الزخرفیة: -ا

غیر معتاد الضافة تاثیر معین ھي الخیوط التي تم تصنیعھا بشكل 
وقد یكون التاثیر نتاج اللون اوإضافة أماكن رفیعة وأماكن 
سمیكة وقد یحتوي الخیط على الیاف مستمرة والیاف قصیرة 
طبیعیة اوصناعیة وتستخدم ھذه الخیوط غالبا كلحمات عنھا 
كسداء ویمكن إضافة ھذه التاثیرات اثناء عملیات الغزل 

اء الصباغة اوالطباعة (أسامة عز الدین اوالزوي اوحتى اثن
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  )2011حالوة،
یتكون الخیط الزخرفي من ثالث  تكوین الخیط الزخرفي: -ب

  مناطق أساسیة ھي:
% 35-30خیط األرضیة اوالكتلة األساسیة من الخیط بنسبة  -ا

  والمسؤول عن القوة والمتانة

لي خیط الزخرفة اوالتأثیر المسؤول عن الشكل والتأثیر الجما -ب
  من الخیط. 75-70ویمثل 

خیط الغالف الرابط والمسؤول عن ربط خیط األرضیة  -ج   
         بخیط الزخرفة.

 
Ceven, e.k. ozdemir,O ,2006  

 
 أنواع الخیوط الزخرفیة:  - ج

تختلف الخیوط الزخرفیة عن بعضھا البعض من حیث اللون 
 والتركیب البنائي وتجاه الزوي ومن اھم األنواع الخیوط
المونسة والخیوط الحلزونیة والخیوط المموجة وخیوط 

الماس وخیوط البوكلیت والخیوط ذات التشابكات والخیوط 
البوتونیة وخیوط الجراندریل والخیوط ذات المناطق السمیكة 
وخیوط الغزل المتناثر والخیوط المعدنیة وأخیرا خیوط 

  )1الشانیلیا كما ھوموضح بالجدول (
( ZHU Baoyu ,W. Oxenham., 1994) 

  ) انواع الخیوط الزحرفیة1جدول(
1  

  

  الحلزونیة الخیوط
spiral yarns 

  

یظھر الخیط وكأنة خیط سمیك خشن ملتف حول خیط ناعم 
ً، وینتج ھذا التأثیر ببرم خیط سمیك ذومعدل  رفیع حلزونیا
برمات منخفض وخیط رفیع ذومعدل برمات عالى مع 

  خیطیناألختالف فى سرعة تغذیة كل من ال

2  

  

 الخیوط المموجة
Wave yarns 

  

یتمیز ھذا الخیط بوجود مواضع على ھیئة موجة وتكون 
على مسافات متقاربة وھومن الخیوط المزویة حیث أنة 
یتكون من أربعة خیوط ، اثنان منھا خیوط أساس واألخران 
للزخرفة حیث یلتفا حول خیطى األساس لتكوین شكل 
  الموجة

3  

  

  خیوط البوكلیت
Loop yarns  

 

تتمیز بوجود عراوى تظھر على سطح الخیط ،حیث أنھا 
تتكون عن طریق اختالف سرعة التغذیة لكل من خیط 
األساس وخیط الزخرفة اثناء عملیة البرم مما یؤدى إلى 
ً العروة وذلك على  التفاف خیط الزخرفة حول محورة مكونا
مسافات منتظمة، ویختلف حجم العروة باختالف سرعة 

  ذیة خیط الزخرفةتغ
4  

  

  التشابكات الخیوط ذات
snarl yarns  

یتم إنتاج ھذا الخیط بنفس تقنیة إنتاج خیط البوكلیت ولكن 
یختلف أن الخیط المكون للعروة یحتوى على نسبة برمات 
ً من تكوین العروة فأنة یلتف حول نفسة  عالیة لذلك فھوبدال

    لتكوین التشابكات
5  

  

  الخیوط ذات العقد 
Nub yarns 

  

تنتج من زوى الخیط االساس مع خیط الزخرفة مع زیادة 
سرعة تغذیة خیط الزخرفة فى مسافات محددة مما یؤدى 

إلى التفاف خیط الزخرفة حول خیط األساس عدة مرات فى 
الممیزة لھذا الخیط   the nub نفس المكان فتتكون العقدة

ً فى المسافات الفاصل ً عادیا ة بین ویتم زوى الخیط زویا
  .العقد

   خیوط الجراندریل    6
grandrelle yarns   

ً ما  تتكون من زوى خیطین أواكثر مختلفین فى اللون وغالبا
    تكون من نفس النمرة

7  

  

الخیوط ذات المناطق 
  السمیكة
slub yarns 

  

یتمیز ھذا النوع من الخیوط بوجود مناطق رفیعة محكمة 
ت متتالیة بطول البرمات ومناطق سمیكة وذلك على مسافا

  سواء كان الخیط مفردا اومزویا  الخیط
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8  

  

  خیوط الغزل المتناثر
Flake flock yarn 

  

تنتج بإدخال وبرة صغیرة ناعمة أثناء عملیة برم الخیط 
وذلك على مسافات منتظمة وقد تكون الوبرة كرویة أوذات 
شكل بیضاوى، ویمكن سحب الوبرة من الخیط وبالتالى یفقد 

ھره الزخرفى ویبقى كخیط عادى مع احتفاظة الخیط مظ
  . بخواصة الطبیعیة والمیكانیكیة

9  

  

  الخیوط المعدنیة
metallic yarns 

  

تعتمد طریقة إنتاج ھذه الخیوط  على عملیة التصفیح حیث 
توضع مثال ً صفیحة من األلمونیوم بین طبقتین من  

كن االسیتات  ثم تقطع إلى شرائح رفیعة لتكون الخیوط ویم
تزوى ھذة الخیوط مع خیوط من النایلون أوالرایون    ان

وھي ال تتلف بالعوامل الجویة والعرق (محمد إسماعیل 
عمر،تكنولوجیا االلیاف الصناعیة،القاھرة،دار الكتب 

  )2002العلمیة للنشروالتوزیع، 
10  

  

  الشانیلیا خیوط
chenille yarns 

  

نصح ان یكون ویمكن انتاجھا من خامات مختلفة ولكن ال ی
خیط القلب خیطا مستمرا وذلك لسھولة فقد الوبرة ونتیجة 
ضعف قوى االحتكاك بین الخیوط المستمرة وخیط الوبرة 

  )2019(محمد جمال عبد الغفور واخرون، 

11  

  

  الخیوط المونسة 
Splash yarns 

  

تتشابة ھذة الخیوط مع الخیوط ذات العقد ولكن الفارق 
ذات    موجودة بالخیوط من ھذا النوعبینھما ھوأن البروز ال

ً كما ھوالحال فى الخیوط  الشكل البیضاوى ولیس مستدیرا
  ذات العقد

 أسالیب انتاج الخیوط الزخرفیة:  -د
  تتحدد اسالیب انتاج الخیوط الزخرفیة ما بین ماكینات الغزل

 )2الحلقي وغزل الطرف المفتوح كما ھوموضح بالجدول (

  خیوط الزحرفیة) اسالیب انتاج ال2جدول(
  غزل الطرف المفتوح  الغزل الحلقي

الغزل الحلقى ھوالعملیة التى تلى مرحلة البرم ن لذلك فھى المرحلة 
النھائیة لتصنیع الخیوط ن وتعتبر ھذ  العملیة تكملة لما تقوم بھ ماكینات 
البرم ن حیث یتم سحب  األلیاف المبرومة للوصول الى نمرة الخیط 

البرمات الالزمة التى تعمل على ضم األلیاف  المطلوبة وإعطاؤھا
نحوبعضھا فى اتجاه متعامد على محور الخیط المنتج مما یكسبھ متانة 
عالیة  وھذه  المتانة تتوقف على عدد البرمات المعطاة للخیط ن ویتم 
تدویر الخیط الناتج على بوبینة الغزل وترطیبھا الرسالھا لقسم التدویر 

  )2018واخرون،  (ھبا عبد العزیز شلبى

وقد سمي نظام غزل الطرف المفتوح بھذا االسم الن طرف 
الشعیرات الذى یغذى الماكینة یسحب ویفتح إلى درجة 
ینقطع فیھا استمراره وذلك بفصل الشعیرات عن شریط 
التغذیة وذلك قبل تكثیفھ فى علبة الغزل الدوارفتتكون فجوة 

ذلك فال  بین الشعیرات المغذیة والخیط المتكون وعلى
یوجد استمرار للطرف المغذى كما ھوالحال فى الغزل 
الحلقى ولذلك سمیت بالطرف المفتوح إشارة لھذا القطع 

(عبد التواب، فاتن الحادث فى مجرى سیر الشعیرت 
  )2002محمد، 

 )2015،محمد متولى عامر() 3الجدول (وتتحدد طرق اعطاء المالمس للخیوط ذات االلیاف المستمرة في 
  ) طرق اعطاء المالمس للخیوط ذات االلیاف المستمرة3جدول(

 عالى بمعدل برمات المستمرة الشعیرة إعطاء على الطریقة ھذة تعتمد  فكھ وإعادة البرم طریقة    1
  أخرى مرة فكھا ویعاد ◌ً  حراریا البرمات ھذة تثبیت یتم ثم

2  

  

  الزائفة البرمات طریقة
  

 باستخدام ذلك ویتم واحدة خطوة فى المطلوبة النتیجة إلى بنا تصل
ً  البرمات تثبیت ذلك بعد ویتم (الكاذبة) الزائفة البرمات مغزل   حراریا

3  

  

 فكھ وإعادة التریكو طریقة
  

 إجراء یتم تریكوثم قماش أنتاج فى الخیط استخدام الطریقة ھذة فى یتم
ً  الخیط ینتجف القماش ھذا فك یعاد ثم حرارى تثبیت عملیة  محتفظا

  بالتجاعید



Nashwa Nagy 285 
 

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

 

4  

  

 بالتروس التجعید طریقة
  

 بإحداث التروس أسنان تقوم حیث مسخنین  ترسین بین الخیط یمرر
 الخیط فى التجعد) (درجة التجعدات أبعاد وتتوقف الخیط فى  التجعدات

  التروس أسنان وعمق حجم على

5  

  

 بسالح التجعید طریقة
 السكین

  

 سكین سالح على یمرر ثم لتسخینة ساخنة انةاسطو على یمررالخیط
 الكون على یلف ثم بھ التجعدات إلحداث

6  

  

  الحشو صندوق طریقة
  

 ثم الحرارة مرتفع صغیر صندوق داخل وضغطھا الخیوط أدخال یتم
  zig-zig التموج شكل فتأخذ الصندوق من الخیوط إخراج یتم

7  

  

  الھواء بتیار التجعید طریقة
  

 تیارمن فیھا یندفع حیث مسخنة غرفة إلى عالى بمعدل یطالخ تغذیة یتم
    المضغوط الھواء
 وإنتاج الشكل عشوائیة عراوى وتكوین الشعیرلت تشتیت على فیعمل
  أكثر ومتضخم األصلى الطول من اقصر خیط

  

 خامتین من المصنوعة الخیوط على الكیمیائیة المعالجة عملیة جرى  الكمیائیة المعالجة طریقة    8
 یتم حیث االنكماش خاصیة فى مختلفتین   البولیمرات من نوعین من

 اكبر بقدر ینكمش البولیمرین أحد تجعل كیمیائیة بمادة الخیط معالجة
  التجعدات فتظھر االخر من

 دراسة تاثیر الخیوط الزخرفیة على اقمشة المفروشات: -ھ 
لفة تتمیز الخیوط الزخرفیة بالتأثیرات الجمالیة والملمسیة المخت

والتي تمیز كل نوع عن االخر ویختلف شكل الخیط المنتج باختالف 
الطریقة التي یتم بھا االنتاج وعادة ما تكون  مزویة ومن الخیوط 
ّ بالقماش مثل الخیوط ذات  ّ ومریحا ّ ناعما الزخرفیة ما یعطي ملمسا

 flake وخیوط الغزل المتناثر slub yarns المناطق السمیكة.
yarns 

ط التي تعطي أقمشة مریحة ذات ملمس ناعم ھي الخیوط ومن الخیو
وذلك لكون الخیط المكون للعروة   boucle yarns ذات العراوي 

ً  chenille بھا  الصوف ، وایضا وخیوط الشینیل التى تعطى ملمسا
ً وذلك لسطحھا الوبرى ً یشبة الفراء   ناعما الناعم والذى یعطى تأثیرا

ً مثل الخیوط ذات ، وھناك  الخیوط التى تعطى م ً خشنا لمسا
وذلك لكثرة العراوى والتجعدات بھا   ratine yarnsالتعقدات

ً الخیوط ذات البذور وذلك   وتقاربھا مع بعضھا البعض ، وأیضا
لكثرة وجود العقد بھا ، وبخالف التأثیر الملمسى فأن كل الخیوط 
الزخرفیة بأختالف أنواعھا تعطى تأثیرات مظھریة جمیلة 

 .ةومتنوع
اما عن التأثیر الجمالى للخیوط الزخرفیة على األقمشة فتستخدم 
 ً ً جدیدا ً وملمسا ً جمالیا الخیوط الزخرفیة فى األقمشة لتعطیھا مظھرا

فتستخدم الخیوط ذات المناطق . یتناسب مع الغرض من االستعمال
كلحمات فى األقمشة لتعطى   slub yarns السمیكة

وھوقماش ینتج بتركیب نسجى }  shantung الشانتونج {تأثیر
خیوط حریر وأحیانا  سادة ویكون ذوملمس خشن ویصنع من

ً الخیوط  تستخدم خیوط القطن أوالرایون فى اللحمات وتستخدم أیضا
فى السداء واللحمة لتعطى   slub yarnsذات المناطق السمیكة

ً من خامة الصوف ویوجد   tweedتأثیر التوید وھوقماش ینتج غالبا
ن نوع سمیك وخشن الملمس ویشبة قماش منة نوعا

فاخر وناعم الملمس ویسمى  -والنوع االخر: chviotالشیفوت
وتستخدم أقمشة التوید فى إنتاج  saxsonyقماش سكسونى

 flake yarn المعاطف والسترات، وتستخدم خیوط الغزل المتناثر

وھوقماش ینتج من صوف  homespun إلنتاج األقمشة المسماة 
ً تكون من التركیب  الولن ویتم إنتاجة على أنوال یدویة وغالبا

،ویكون القماش المنتج خشن الملمس  2/2أومبرد 1/1النسجى سادة
وقد یكون بھ ظالل من أ لوان مختلفة وذلك ألنة منتج من خیوط من 

 boucleخامات طبیعیة مختلفة األلوان، أما الخیوط ذات العراوى
yarns فى إنتاج فھى تعطى تأثیر الفراء المجع ً د وتستخدم غالبا

المعاطف والسترات، وخیوط الشینیل تعطى تأثیر الوبرة الذى یشبة 
  القطیفة اوالفراء.

وتعمل الخیوط الزخرفیة على إعطاء األقمشة السادة تأثیرات 
زخرفیة بتكلفة أقل إذا ما تم إظھار ھذة التأثیرات عن طریق 

وتعمل الخیوط استخدام االختالفات النسیجیة (التراكیب) ، 
والمحلولة على إكساب القماش خاصیة   bulky yarns المتضخمة

ً مما یجعل القماش یعطى اإلحساس  التجعد وتجعل القماش منتفخا
  )2004مي احمد محمد مصطفى، (بالدفء. 

 التصمیم الداخلي والدیكور: -4
 مفھوم وأسس التصمیم الداخلي: 1-5

لي لتأدیة وظائف بأقل مفھوم التصمیم الداخلي ھوتھیئة الفراغ الداخ
جھد ویشمل ھذا األرضیات والحوائط والسقوف واألثاث والخامات 

  واإلكسسوارات واإلضاءة
التصمیم بمعنى ادق، " ھوالعملیة التخطیطیة لـمكان ما وانشائھ 
ً في ان  ً وجمالیا بطریقة ھادفة مرضیة تشبع حاجـة االنـسان نفعیا

  " واحد
  مفھوم الفراغ أوال  وعلیھ فقبل كل شيء علینا تعریف

یرى ارسـطوبان " الفضاء " حقل دینامیكي یتحرك باتجاھات 
  محـددة وھـوحاصل ترابط مجموعة من األماكن

 فانھ یرى بأن الطبیعة مكونة من االجسام Lucretius اما لوكریتس
 Bodies  والفـراغEmptiness  وفي الفراغ تتحرك االجسام

  وتأخذ مواقعھا
الكندي قد عرف الفضاء بانھ " نھایات الجسم  الفیلسوف االسالمي

ویقال ھوالتقاء افقي المحیط والمحاط بھ " وفي موضـع اخر یقول 
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" ھومحیط المتمكن، فھوالـسطح الخـارجي مـن المحتوى، المماس 
  " للسطح الداخلي من الحاوي

ً ھوالفراغ الذي یحتاج الى تحدید  Bounding فالفضاء فلسفیا
ً بین الـذات  Identification ویعین الفرد ھویة الحیز وتفاعال

  والبیئة
 ً اما رمزیا وعلمیا تلك التفـاعالت في حیاة الفرد بیولوجیا وثقافیا

(بانھام ، حیث یتعلم االنسان كیفیة تنظیم االنماط البیئیة واستیعابھا 
  ).1989رینر . ، 

  ویتأثر التصمیم الداخلي بعدة عوامل أھمھا:
ثقافیة مثل الحركات الفنیة والمعماریـة العوامل الفكریة وال -1

 (الطرز والتیارات)
العوامل التكنولوجیة (العلمیة والصناعیة) حیـث تـؤثر  -2

التطورات الحدیثة في التصنیع على جمیع مكونات الفراغ 
 الداخلي، من مواد والوان واثاث وانظمة خدمیة

العوامل االجتماعیة وكافة المتغیرات التي تطرأ على الفكر  -3
 االنساني وطریقة فھم االنسان للحیاة في كل مدة زمني

العوامل االقتصادیة وتأثیراتھا المباشـرة علـى التطـور  -4
  .التكنولوجي

  وتنوعت مجاالت التصمیم الداخلي الى 
تصمیم داخلي سكني یختص بتـصمیم السكن والعمارات  -1

 السكنیة والمجمعات
تصمیم داخلي غیر سكني عام  یختص  بالتصمیم  -2

الداخلي الرسمي الحكومي اوالتصمیم الـداخلي المؤسسي 
 وتصمیم االبنیة التجاریة واالبنیة الدینیة والصناعیة

تصمیم داخلي خاص تدخل ضمن مجاالتھ العدید من  -3
التخصصات المتداخلة، منھا تصمیم المعـارض 

  ) 1982(إبراھیم حازم، والمسارح والسفنن 
حال مع أسس أي اما أسس التصمیم الداخلي فكما ھوال

تصمیم مثل الوحدة التناسق اإلیقاع التأكید التكرار التنوع 
  التضاد

  االعتبارات الوظیفیة للفراغات الداخلیة:
  یراعى في التصمیم الداخلي عدة ركائز:

 تحدید المساحات المناسبة الحتواء االنشطة المختلفة.   -1
 تحقیق االداء الوظیفي بشكل مریح  -2
(نرمین الوظیفیة بین الفراغات مراعاة العالقات  -3

 .)2009صبري،
 أنواع الغرف واألثاث: 2-5

یختلف نوع الغرف حسب األنشطة واألھداف المرجوة منھا فمثال 
في غرف المعیشة ھناك ھدف ترفیھي وھدف اجتماعي وھدف 
ثقافي وھدف فسیولوجي ولذلك من الضروري ان یساعد اتجاه 

الشمس والھواء على غرفة المعیشة على إیصال كمیة كافیة من 
مدار الیوم طوال أیام السنة لذلك یفضل ان تكون في اتجاه الغرب 
اوالجنوب وان تكون بعد مدخل السكن مباشرة دون المرور بغرف 
اخرى ویجب ان تطل على احسن منظر تطل علیھ الوحدة السكنیة 
وان تكون اقرب ما یكون لممر التوزیع بین الغرف ویراعى فیھا 

داخل الفراغات وان تكون األلوان تضفي روح من االتساع وت
البھجة والتوازن حیث یفضل استخدام األلوان الفاتحة والھادئة كذلك 
اإلضاءة لھا عامل كبیر في اظھار المكان حیث یجب ان تكون 

  اإلضاءة مریحة للعین 
وتتنوع أنواع األثاث في غرف المعیشة من اثاث جلوس 

زن ویراعى في توزیعھ التناسب وطاوالت واثاث العمل واثاث خ
(روند حمد هللا واإلیقاع والتوازن واالستمراریة والتأكید 

  )2013أبوزعرور، 
ارتباط التصمیم الداخلي بالمدارس الفنیة المختلفة  3-5

 والقیم في الفن التشكیلي:
فكرة تناول الحرفة والفن كآلیة للتصمیم الداخلي والتوصل إلى 

داف التصمیم الداخلي المرتبطة بالفن المواءمة فیھ من أحد أھم أھ
والحرفة كأحد أھم العوامل المطلوبة لنجاح التصمیم الداخلي، 
لذلك فان الصیغ التصمیمیة تتفاعل كي تؤلف مع الحرفي المبدع 

ان   .والفنان الخالق منتج نھائي یتصف بالدقة والجمال والجودة
 (Process Design) العالقات المعقولة بین عملیة التصمیم

 (Material) وموادھا (Structure) وتركیب المنتجات
المصممة تتطلب أن یكون اختراع أواختیار التراكیب واختیار 
المواد جزء متمم متكامل مع عملیة التصمیم، وبناء علیھ یمكن 
تلخیص بعض الفوارق الجوھریة بین المصمم والمبدع والصانع 

حل التصنیع (معتصم من حیث النسب الرؤیة الجمالیة تسلسل مرا
  )2016عزمي الكرابلیة، 

یختلط كثیرا تناول المفاھیم والمصطلحات في الحدیث عن االعمال 
الفنیة واالمر لیس اجتھاد للجدل.. بقدر ما ھوعلم لھ مراجعھ التي 
 تناولتھ االبحاث والمراجع
وعند تناول المصطلح. نتطرق الي شقین لھ القیم وھي مصطلح 

تماع واألنثروبولوجي علم األجناس. وتم مشتق من علم االج
تناولھ في الفن ومجاالت أخرى والقیم مفھوم فلسفي. القیم كأشیاء 
اوموضوعات الحكم فیھا على المرغوب فیھ والتي یجب ان یكون 
علیھ السلوك وتجنب ما دون ذلك. والقیم كمؤشر لالتجاھات 

إلنسان واالھتمامات والقیم من خالل الفعل والنشاط السلوكي ل
والقیم تصریح للمرغوب فیھ والمفضل والقیم لھا مجموعھ من 
المعاییر والقواعد السلوكیة والقیم كمعتقدات ومصدر حكم على 
ألشیاء والسلوك. والقیم ھي تصور واضح اوضمني ویحدد 
المرغوب والمرفوض لجماعة ما. والقیم ھي نسق لالختیار 

یات من الحكم علي والمفاضلة واالتفاق واالختالف ولھا مستو
القواعد واالھداف واألصول.. والقیم ال تكمن في االشیاء انما 
عالقھ شيء بھدف ما لإلنسان ..والقیم یتبنھا االنسان والمجتمع 
..والقیم تنظیمات ألحكام عقلیھ انفعالیھ نحواالفراد واالشیاء 
والموضوعات ..والقیم مفھوم مجرد ضمني ..وخالصة االمر ان 

وعھ من االحكام والمعاییر التي تكونت في الخبرة القیم مجم
اإلنسانیة لمجتمع ما اومجاال ما ..والقیم لذلك نسبیھ من مجتمع 
ألخر ومن مجال ألخر ومن زمان ألخر ..واصبح متفق علیھا 
ومصدر لالختیار والمفاضلة والحكم ..وال تقبل المیول الفردیة 

بناھا.......ویتضح الصراع في اطار المجال اوالمجتمع التي یت
القیمي بین الفنانین والمدارس واالتجاھات الفنیھ في حالھ اختیار 
موضوع العمل الفني اواسلوب التعبیر ولذلك القیم في الفن ھي 
اھتمام الفنان تجاه ما ھومتوافق مع الشكل والتعبیر اووظیفھ 
 العمل وبقیھ عناصر العمل الفني ...ونأتي الي مفھوم الجمال
ویوصف بانھ مفھوم دینامیكي متغیر ..ویختلف من بیئة ومن 
زمن الي اخر ..وھي امر ایضا مرتبط باإلنسان وتجربتھ 
الشعوریة التي تمثل جانب كبیر في القبول اوالرفض لألشیاء 
اواالعمال اوالحكم علیھا .. والجمال یرتبط احیانا بالشعور 

في الفن والحیاه...حتي باالرتیاح واحیانا بالتمرد علي ما ھومعتاد 
في االعمال التطبیقیة اوالوظیفیة عندما یتحقق التوافق بین الشكل 
ووظیفیتھ اوالغرض منھ یكون مصدر الحكم علیھ جمالیا 
....فعملیھ الجمال تخص الفنان والمشاھد وفقا لخبرتھما الشعوریة 

ي واإلنسانیة والفنیة والثقافیة...... والجانب االخر في العمل الفن
ذلك الكیان المادي الذي یتجسد فیھ فكر واحساس الفنان (شیماء 

  )2016صالح صادق، 
وھنا نشیر الي الجانب المادي والموضوعي وھومصدر الداللة    

واالستدالل والحكم وھوالعمل الفني فالعمل الفني ھوعمل عمدي 
من الفنان یحمل فكره وخبرتھ ورسالتھ التي یحملھا للعمل في 

ھ التشكیلیة التي یتوسط لھا بخاماتھ وتقنیاتھ وادواتھ اطارصیاغت
في ضوء عناصر العمل الفني من خط ولون ومساحھ وحجم 
وفراغ وكتلھ الخ فھي العناصر التي تمثل ماده العمل الفني والتي 
یصیغھا وفق اسس بنائیھ اوتشكیلیھ من توافق وترابط وتكرار 
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لمنظم لصیاغھ جملة وتباین وغیرھا من االساسیات. وھي بمثابة ا
اوحالھ تشكیلیھ وتعبیریھ من ھذه العناصر. وفق منطق البناء التي 
یحكمھ االیقاع واالتزان والوحدة والسیادة ..وتمثل في نتاجھا القیم 
التشكیلیة للحكم علي الكیان المادي للعمل الفني ..ویرتبط ھذا 
ا بھدف الفنان من تعبیر اوفكر اووظیفھ للعمل ..والتعبیر ھن

یخضع للخبرة اإلنسانیة للفنان والمتلقي اوالمشاھد ..وان التوافق 
التشكیلي لصیاغھ العمل لتحقیق رسالتھ ھوالتواجد الممیز لكیان 
العمل وحتي یتحقق التكامل ووصفھ بانھ عمل فني ..وھنا تكون 
القیمة التعبیریة مكانھا خبره الفنان اوال وقدرتھ علي صیاغتھا في 

لعمل ..وقدرتھ علي نقل ھذه الحالة اوالخبرة عناصره وبناء ا
للمشاھد لتتالقي مع خبرتھ شعوریا ونفسیا. ومن ثم ان التوافق 
بین القیمة التشكیلیة للعمل والقیمة التعبیریة وتالقي ھذا مع خبره 
المشاھد ھي مصدر الحكم الجمالي وتحقیق القیمة الجمالیة للعمل 

ل تشكیل فن اذ البد من الفني لھذا لیس كل تعبیر فن ولیس ك
التوافق والتكامل بینھما في تحقیق القیمة الجمالیة والحكم على 
العمل من واقعھ المادي وداللتھ التشكیلیة وقدره الفنان علي 
تحقیق ھدفھ اورسالتھ من العمل للمتلقي...اي كان العمل اتجاه 
اواسلوبھ تجریدي واقعي خیالي رمزي مفاھیمي ..... وان 

في الحكم علي قیمھ العمل الفني ونسبیتھ ترجع الي  االختالف
الخبرة اإلنسانیة من وعي وثقافة بالعمل الفني ومقوماتھ وكلما 
كان ھناك تقارب كان الحكم الموضوعي لقیمھ العمل وانھا عملیھ 

  )2017غیر خاضعھ لألھواء وال العاطفة (عادل مصطفى، 
 غرف المعیشة واثاثھا: 4-5

ة من أھم غرف المنزل لما لھا من غرفة المعیشة تعد واحد
خصوصیة، فھي المكان الذي تجتمع بھ  كافة أفراد األسرة، كما إنھا 
الغرفة األكثر استخداما ، إذ أن أفراد األسرة یتواجدون بھا بأغلب 
األوقات ،  ولذلك یھتم المصمم بتوفیر الراحة النفسیة والجمالیة 

وانتقاء المفروشات  والوظیفیة بھا ، فعند تنسیق غرفة المعیشة
الخاصة بھا یجب اختیار الخامات واالحجام من قطع االثاث التي 
تتناسب استخدام الغرفة، ولھذا یجب استخدام المنسوجات  من خامة 
سھلة التنظیف وسریعة الجفاف وتتمیز بالوان وتصمیمات مناسبة 
لروح الفراغ الداخلي لغرفة المعیشة، تحتوي على قطع من األثاث 

ریح  الذي یحقق التواصل بین جمیع افراد االسرة  فھي مكان الم
متسع تتم فیھ عدة أنشطة مثل مشاھدة التلفاز والقراءة واستقبال 

  الضیوف وكذلك ممارسة بعض الھوایات 
أریكة وفوتي ومنضدة  2وغالبا ما یتكون اثاث غرف المعیشة من 

ة المناسبة وسط ومنضدتین باألركان، وتكتمل الراحة بتوفیر اإلضاء
للوظیفة داخل غرفة المعیشة، والتھویة المناسبة، واختیار االلوان 
للدھانات تتالءم مع قطع االثاث والمفروشات والستائر والسجاد. 

 )2009(نرمین صبري ، 
تمام باالتجاه العضوي في تصمیم المنسوجات التي تدعم ھذا االھ

االتجاه في التصمیم الداخلي لغرف المعیشة  في التعبیر عن الطبیعة 
والتحلیل الحركي والھندسي والنباتي والتفاعل بین عناصر التصمیم 
في االتجاه العضوي وتكامل تصمیم المنسوجات مع التصمیم 

  الداخلي لغرف المعیشة 
میم العضوي ھواتجاه مرن لھ القدرة على اتعایش واالندماج التص

مع االتجاھات األخرى مثل االرت نوفومع االحتفاظ بسمات كل 
منھما في تصمیمات جدیدة تحقق المتعة البصریة داخل غرف 

  المعیشة 
وھناك عدة أسالیب للمحاكاة واالستلھام من المدرسة العضویة من 

النموبالتكور  –النمواللولبي الحلزوني أھمھا محاكاة السلوك والنمو(
 –النموالشبكي  –النموبالتفرع  –النموباالنتشار  –النموبااللتواء  –

السداسیات اوالعقدة الثالثیة) اما محاكاة السلوك االنشائي في 
الطبیعة فیتمثل في خصائص الكائن الحي التي ھي التغذیة 

 )2016ي، (نیرمین كامل محمد الجداوالنموالفناء الحركة 
 مدرسة االرت نوفواوالفن الحدیث: -5
 تاریخ مدرسة االرت نوفوونشاتھا:   -1

ظھرت الكثیر من الحركات الفنیة في اواخر القرن التاسع عشر 
حتى سبعینات القرن العشرین اھمھا مدرسة االرت نوفوومدرسة 
االرت دیكوحیث بدأ ظھور طرق جدیدة للتقدم فى العمارة 

لبعد عن العناصر واألشكال المألوفة التى والتصمیم والرغبة فى ا
تعتمد على الطرز التاریخیة. وبدأ البحث عن أفكار مختلفة عن تلك 

  .األشكال
َلَغ األرت نوفوالذروة في الَسنَواِت  واألرت  1902إلى  1892ب

نوفواستعمَل العدید ِمْن اإلختراعات التقنیِة أواخر القرن التاسع 
ً اإلستعمال الو ََع عشِر، خصوصا اسع للحدیِد المكشوِف والكبیِر، وقِط

الزجاج المشّكلة بدون إنتظام في المعمار. وذلك مع بدایِة الحرب 
َھا صالُت َمع ما قَْبَل  ّیة ل ِ العالمیة األولى، وألنھا كانت حركة فَن

استعمَل فناني األرت نوفووبسرعة  الرمزیّة الریفالتیس والحركة
موادَ جدیدةَ ، سطوح ممیكنة، والتجریدیة ووظفوھا في خدمِة 

 )2016التصمیِم. (امجد المسعد،
 روادھا واشھر فنانیھا: -2

: من أھم مصممى فرنسا اشتھر الفنان رنیھ اللیك  .أ
بتصمیماتھ فى مكمالت الزى والمجوھرات والمنتجات الزجاجیة 
المختلفة، ولھ مھارة في استخدام الخامات المختلفة والمتنوعة، 

 امتازت أعمالھ بجموح الخیال والتعقید.
(Adler, J. H. Lalique, 2010) 

من اشھر مصممي امریكا في  :الفنان لویس تیفاني  .ب
ج والمزھریات وحصل على براءة اختراع في زجاج الزجا

 )Geoffrey W. Beard, 1976(الفرافیل 
فنان فرنسي ویعد أحد أقوى المؤثرین  الفنان ایمیل جالیھ: -ج

في حركة االرت نوفوولھ اسلوب ممیز بالتأكید على عنصر الطبیعة 
والوحدات الزھریة مما وصل صیتھ لخارج فرنسا ووصل بھ الى 

ووضعھ في مقدمة فناني حركة الفن الحدیث المسماة  العالمیة
 ,Victor Arwas)وواصل جالیھ دمج تقنیات جدیدة إلى عملھ.

1996.)  
اسس ورشتھ  مع اخوتھ بعد ما تدربوا  الفنان مولور فریرز: -د

  على ید ایمیل جالیھ
Victor Arwas, Susan Newell , 1997 

 ممیزات ومالمح  مدرسة االرت نوفو: -3
تقلید والمحاكاة للطرز التقلیدیة والتاریخیة ووضع رفض ال -1

 حدود للتقلید والمحاكاة. 
 االحساس باھمیة مواد البناء مثل الحدید والفوالذ. -2
التركیز على اھمیة الجانب الفني والجمالي مع الحرص  -3

على التعبیر بشكل مختلف عن المدارس الكالسیكیة مما 
 اضفى اسلوبا تعبیریا رومانسیا

ریوالفن الحدیث اسلوب التشكیل الحر وابتعد عن طبق معما -4
 ااتماثل 

 االفراط في استخدام الزخارف النباتیة -5
 التغییر والتجدید دون ان یصل للمضمون. -6

تمیزت وحدات مدرسة االرت نوفوالدینامیكیا،  وحداتھا:
ُّقة، وباألقواس  َف واألشكال المتََموجة، والخطوط المتَد

ِ  استخدم اللیك المختلفة،والخطوط ذات اإلیقا عاِت المتغیرة
اللون بدرجاتھ وذلك بغرض إعطائھ صفة الطبیعة 

كما استخدم األحجار الكریمة ” والتجسیم لألشكال 
واألحجار المصنعة مع المینا الملونة إلعطاء األلوان النقیة 

 )115(امجد المسعد،  .المرادة داخل التصمیم
 مدرسة العضویة: -6

كلمة    Websterقاموس  یعرف :تعریف مصطلح العضویة
العضویة على أنھا التكامل بین األجزاء أواألعضاء التى تؤدى 

  )Jósean Figueroa  ،2014   (. وظیفة ما
ارتبط مفھوم النظریة العضویة بمعنى : مفھوم النظریة العضویة

الطبیعة واألشكال التصمیمیة ذات الصلة بالكائنات الحیة في البنیة 
  . فیما بینھا والتركیب أواالنسجام 
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وألن مسـمى النظریة العضویة أطـلق على مدرسة فنیة في العمارة ، 
وكان مؤسـسھا ورائدھا المعمـارى األمریكى فرانـك لوید رایت 

Frank Lloyd Wright   في العشرینات من القرن الماضي ، فإن
محاوالت تعـریف العضـویة كلھا جـاءت على نحـوما مرتبـطة 

یة ھى االرتباط بالتربة ویفھا " العمارة العض. كتعربالعمارة 
عال ھاشم ، (اندماج نتاج القدرة اإلنسانیة مع الطبیعة " واألرض و

2000.(  
ً ، " إذا كان الشكل افترضھ سولیفان بأنھ   الحقیقى للمبنى كامال

العضویة فتجد في ما یصنعھ اإلنسان  فیجب أن یمتلك حقیقة أجزائھ
ائنات العضویة أوعلى األقل تجد ما صفات مشتركة مع صفات الك

ً لھا    .یناظرھا أویكون بدیال
لھ خاصیة النموالعضوي لتكون القوة الدافعة  بمعنى انھ

ً ، فإن الخواص الكامنة في طبیعة مادتھ ،  ً معینا وراء اتخاذه شكال
ى " و" قوفي األدوات المستعملة وأسالیب استعمالھا في صناعتھ 

كن القول بأن الجماد من مصنوعات یم, .جھھوتوتدفع الصانع 
ى الكامنة التى تعمل " من الداخل " و" من تلك القو" ینماإلنسان 

إال انھا تظھر بصفات التماسك من خلف شكلھ الظاھرى المرئى . 
 والترابط والنظام والوحدة بین أجزائھا ، وفي شكلـھا العام بحیث

 .ً ً صحیحا ً واحدا   ) 1997 (على رأفت ،تكون أجزاؤھا شیـئا
 ونشأتھا: تاریخ المدرسة العضویة -1

ان العمارة العضویة فلسفة معماربة تبحث عن التوافق واالنسجام 
تم استخدام المصطلح وتم تعریفھ من خالل  .بین الطبیعة والعمارة

) ووضع في كتابھ 1959-1867المعماري فرانك لوید رایت (
تجة من مبادئ عامة عن تصور كیفیة تطبیق أفكار معماریة نا

  .امتزاج وذوبان العمارة في الطبیعة
عـن أثـر  Velde De Van Henry كما عبـر ھنـري فـان دي فلـد

إلبداع المبنى یجب " :الكـائن الحـي فـي تشـكیل وصـیاغة المبنـى 
أن نتنبھ للتأكد أنـھ وشـكلھ الخـارجي یحققـا الغـرض منـھ والشـكل 

بقولھ ال نشكل كائن حي  ١٩٠١من الخارج عام  ٣الطبیعـي، إننـا 
أواتصال بین الكائنات الحیة.... أتمنى لواستبدلت ھذه الزخارف 
رمزیة قدیمة التي فقدت تأثیرھـا علینـا الیـوم بـأخرى جدیـدة.... 
الزخـارف ال تملـك حیـاة فـي ذاتھـا ٕوانمـا تعتمـد علـى األشـكال 

رف فـي العمـارة سـھ.... إننـي أرى الزخـا2والخطـوط للشـيء نفن
لھـا وظیفتین إحداھما تدعیم اإلنشاء وجذب االنتباه واألخرى تعطي 

 )٢٠٠٣(طارق عبد الرءوف، ."الحیاة للمبنى
وتعتبر المدرسة التفكیكیة ھي أحد أفرع للمدرسة العضویة فكالھما 

  یعتمد على التجرید والمدرسة التجریدیة
ھام من العمارة في العمارة اإلسالمیة نجد الكثیر من االستل

العضویة، ویمكن أن نعد العمارة اإلسالمیة الجیل السابق للعمارة 
   العضویة المعاصرة، ومن السمات المشتركة بینھما التي

أنھما تواءما مع جمیع البیئات الطبیعیة الواھبة لمواد البناء  -
  .والمتماشیة مع خصوصیاتھما

فجوة عابرة بل  العضویة في تصمیم الفناء الداخلي الذي لم یكن -
ھومتنفس عضوي تستقر حولھ مرافق المبنى ویھب سكانھ 
الراحة من خالل الظالل والتفاصیل التي تضفي على المكان 

  )2007(علي رأفت ، .راحة وجمال
والفرق بین العضویة اإلسالمیة والعضویة الحدیثة حیث األولى 
 لھا ضوابط واردة من عقیدة ر وحانیة محكومة بقوانین دینیة
ربانیة، أما في العضویة الغربیة فقد بدأت سویة ثم انحرفت 
وتالشت بعد حین لفقدانھا آلیات الدیمومة والبقاء التي یسیطر 

 & ,.Sherbini, K) علیھا نوازع االعتقاد واالیمان بالفكرة.
Krawzyk, R., 2004)  

 روادھا وأشھر فنانیھا: -2
م، واألب أحد أكبر المعماریین في العال فرانك لوید رایت:  .أ

الشرعي للعمارة الحدیثة في الوالیات المتحدة، وصاحب 
نظریة العمارة العضویة، تلك التي تنبت كالشجرة متآلفة مع 

  الطبیعة، انتشرت مبانیھ في أكثر من ثالثین والیة 
وتظھر مبادئھ الفلسفیة بان المبنى من الطبیعة والیھا أي أنھ یتفق 

ع صفتھ وطبیعتھ مع الغرض مظھره الخارجي وتكوینھ الداخلي م
المرونة في  .الذي أنشئ من أجلھ في زمان معین ومكان بالذات

التصمیم وقابلیة المبنى لالمتداد المستقبلي والتغییر للوظیفة عند 
یتم تصمیم المبنى من الداخل إلى الخارج ولیس  .الرغبة
اما مبادئة التطبیقیة فھي الفراغ ھوكل شيء وھوأساس .بالعكس
واستخدام الشبكات التصمیمیة (المدیول) ویتلخص  .مالتصمی

أسلوبھ المعماري في تحریر المساقط االفقیة وان جمال المادة من 
)Andrew  ,Frank Lloyd Wrightجمال الطبیعة 

),2017Saint  
):Goff ) 1984-1903المعماري بروس جوف. ب

Bruce  تتبع بعض أعمالھ التٌیار المحلى الجدٌد لما بعد
م بدراسة أعمال رایت ومن ثم العمل معھ ٌحیث الحداثة قا

ٌمیذه تٌمیز جوف  ٌیما بعد أحد أشھر تال تتلمذ على وأصبح ف
باحترام الطبٌیعة واألنسان وبالتالي فالتوائم مع المكان یجب 

(احمد السید عطا   أن ینعكس بالنفع والراحة على من بداخلھ
  )2019واخرون، 
سة التفكیكیة العضویة فھي تعتبر من رواد المدر زھا حدید:

لما بعد الحداثة وتتلخص رؤیتھا في تحدي الجاذبیة األرضیة 
والقدرة على التشكل واإلصرار على دینامیكیة التشكیل من 
خالل االسقف والكمرات الطائرة لذلك یطلق على اعمال 

 AmeSea)المعماریة زھا حدید التجرید الدینامیكي. 
Database –2018)  

  :العضوي مبادىء التصمیٌم -3
یوجد للتصمیم العضوي بعض األساسیات لحل المشاكل والسلبیات 

   أھمھا
  المحافظة على البیئة الطبٌیعٌة واحترام الموقع والمناخ.  -ا

المحافظة على البیئة االجتماعیة واحترام متطلباتھا  -ب
  .واحتیاجاتھا

یة الناب -ج ٌ ٌیم الجمال عة من الحفاظ على البیئة المٌشیدة التراث والق
  .البیئة

التقلیل من استخدام المواد الجدیدة وإعادة االستخدام  -د 
  .والتدویر

ٌة والحفاظ على الطاقة -ه   .ٌزیادة استخدام الخامات الطبٌع
ویكون االستلھام للوحدات من الطبیعة في تكویناتھا بصورة 
مباشرة اوغیر مباشرة وھناك عدة أسالیب لالستلھام أھمھا األسلوب 

ي للطبیعة واألسلوب التعبیري عن الكائنات الحیة واألسلوب التمثیل
(احمد السید عطا  التحلیلي الحركي واألسلوب النحتي من الطبیعة

  )2019واخرون، 
 وحداتھا: -4

مبادئ مھمة في مدرسة العضویة تتجسد في استخدام وھناك 
والتى استعیرت من حركة    Dynamicالوحدات الحركیة 

أوأیة عناصر حیویة أخرى، وعند  الحیوانات أوالنباتات
بأنھا تنمووتتصف بالحیویة تعطي شعور  النظر إلیھا

ید وقد طبق ذلك فرانك لو. والفاعلیة، والتدفق والصعود
التكرار المنـتظم ونیة ورایت عندما استخدم األشكال الحلز

 جوقناھمإلى جانب التصاعد في الحركة في متحف 
یة التى منحت المادة ورك. فاتصـفت أفكاره بالحيويوبني
ً البنا ً وتكوینـا   ئیة حركة وأعطتھا شكال

 المالمح الشخصیة لطراز المدرسة العضویة: -5
التقلیل إلى أدنى حد من التقسیم الداخلي للعمارة، الھواء  . 1

  والضوء یجب أن تتخلل كامل البناء المعماري
خلق االنسجام بین البناء والبیئة الخارجیة، مثل التشدید  . 2

  ز السطوح األفقیة للمنزلعلى إبرا
جعل السكن أكثر حریة، مثل إلغاء مفھوم الغرفة كمكان  . 3
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  مغلق
إعطاء تناسب منطقي ألبعاد الفتحات الداخلیة والخارجیة  . 4

  في جمیع أنحاء المبنى
تجنب الخلط بین مواد مختلفة، استخدام إلى أقصى حد  . 5

 مواد طبیعة تعبر عن وظیفتھا في المبنى 
جھزة كعناصر عضویة متفاعلة مع إدراج مختلف األ . 6

 ھیكل المبنى  
 جعل المفروشات جزء من البنیة العضویة للمبنى  . 7
ان یشكل الغالف المعمارى للمبنى قواعدالتشكیل للفراغ  . 8

  الداخلى وال ینفصل عنھ
),2017Andrew Saint ,Frank Lloyd Wright(  

واالتجاھات الثالثة للعضویة في عصرنا الحالي والتي ال یمكن 
ً بالرغم من انفرادھا فصل     ھي كل منھا عن األخرى تماما

ً : العضویة الطبیعیة: وھي التي تنادي بتفھم مبادئ الطبیعة  اوال
 ً ً مباشرا وفلسفاتھا لتحللھا وتسیر على ضوئھا وترتبط ارتباطا
بوظیفة الشكل أوالمكان ، وھي االتجاه الممیز لرایت وأتباعھ 

فیما یلي : رؤیة الفراغ  ، وتتلخص مبادئ العضویة الطبیعیة
الداخلي كوحدة متصلة دینامیكیة متعددة المستویات ، المبنى 
یعبر داخلیا عن نمط دورة الحیاة الخاصة بقاطنیھ ومتطلباتھم 
، التوافق بین التشكیل المعماري والفراغ الداخلي مع البیئة 

 الطبیعیة
ً: العضویة التصمیمیة: وقد نشأت على استلھام األشك ال ثانیا

الطبیعیة الحیة كالنباتات والحیوانات وغیرھما ، أوالجامدة 
كالصخور واألصداف وغیرھما في أشكالھا الطبیعیة أوفي 
أشكال تجریدیة ، كما في الفن الجدید وفي أعمال المصممین 

األكثر حداثة مثل كارلوبوجاتي وروجر دین ، وتتلخص 
شائیة مبادئھا في اشتقاق نسخ طبق األصل من النظم اإلن

األساسیة لألشكال والھیاكل البنائیة للنباتات والحیوانات ، 
توحید كل العناصر الخاصة بالبناء كسمات إنشائیة معبرة ، 
واالستغناء عن العناصر الزائدة في التصمیم والنظم اإلنشائیة 

 .غیر الضروریة
ً: العضویة األیكولوجیة: وھي العضویة الصدیقة للبیئة والتي  ثالثا

إلى االستفادة من مكونات الطبیعة من خامات، موارد تھدف 
، طاقة ، إضاءة ...الخ ، وتكویناتھا المستلھمة من العمارة 
الطبیعیة بھدف الحفاظ على حیاة أفضل كالحركة الخضراء ، 
وتتلخص مبادئھا في التصمیم اآلمن من الكوارث الطبیعیة 

المعاد الزالزل ) ، استخدام المواد  –(الریاح واألعاصیر 
استخدامھا في التنفیذ ، واستخدام مواد غیر سامة كلما أمكن 
 واالعتماد على مشاركة المستعملین
مما سبق تتلخص لنا المبادئ العامة للعضویة في جانبین 
ھامین ، أحدھما یخص الصلة الوثیقة للمبنى بالطبیعة كأن 
یبدأ المبنى من الداخل وینمومتجھا إلى الخارج في تكامل بین 
البناء وفراغاتھ وتكوینھ الداخلي مع المظھر الخارجي لھ مع 
استعمال المواد بطبیعتھا كلما أمكن ، أما الجانب الثاني 
 ً فیخص ما لھ صلة باإلنسان كتحدید األبعاد واألشكال تبعا
لمقاییس حجم اإلنسان ومراعاة نظام حیاتھ واحتیاجاتھ 
 العملیة والعاطفیة

)-https://www.hisour.com/ar/organic
28578-architecture/  ,22/9/2020( 

 اھم معالمھا: -6
  أمریكا –منزل الشالالت المتساقطة  -1

    
  مسقط افقي  مسقط جانبي

  نیویورك أمریكا –متحف كوبنجھام  -2

    
  اخلالمتحف من الد  المتحف من الخارج

  قطر للمعماریة زھا حدید - ملعب الكرة  -3

    
  الملعب من الداخل  الملعب من الخارج

  لندن –ري  سویسبرج  -4

    
    تصمیم البرج الخارجي

https://www.hisour.com/ar/organic
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  نیودلھي –معبد اللوتس  -5

    
  زھرة اللوتس  المعبد من الخارج

  سیدني –دار االوبرا  -6

    
    دار االوبرا من الخارج

الخامات الطبیعیة المحافظة  بھا:الخامات المستخدمة  -7
 -الحجر -الطین على الطاقة والمواد قابلة التدویر أھمھا 

 –الطوب  –البیاض  –الخرسانة  –الرخام  -الخشب 
 )2017(عبد الفتاح محمد، الحدید  –الزجاج 

 

 االطار العملي: . 1
التركیب النسجي والمواصفة التنفیذیة المستخدمة في  -1

 التصمیمات:
 العام لماكینة النسیج:أ) التوصیف 

  حدفة / دقیقة 360 سرعة الماكینة جھاز الطي والرخوموجب الحركة Picanol Gammax طراز الماكینة
  حربة                وسیلة القذف سم 190          عرض النول  1996                سنة الصنع

ة:  فة التنفیذی ة ب) المواص ام اقمش ف الع   المعیشة مفروشات لغرفالتوظی
 لون السداء : أبیض أسلوب التنفیذ : ( نقشة عادیة )

 فتلة 36عدد فتل/ سم :  شنكل 1320قوة الماكینة : 
 باب/ سم 18عدة المشط :  سم 190عرض الماكینة : 

 فتلة/ باب 2التطریح :  سم 146.6عرض القماش في المشط : 
 قطن 30/2نمرة اللحمھ :  سم 36.66عرض التكرار : 

 لحمھ 25عدد لحمات/ سم :  تكرارات 4دد التكرارات في عرض القماش: ع
 خامة اللحمھ : قطن الوان دینر 150/1نمرة السداء : 

 التركیب النسجي: نقشة عادیة(اطلس لحمة واطلس سداء) شعیرة 288خامة السداء: بولى أستر شعیرات 
 التصمیم األول: -1 :التصمیماتب) 

  التوظیف  التصمیم  الوحدة

      
استلھم المصمم  تصمیمھ من مدرسة االرت نوفوالمتمثلة في وحدة التنظیر الفني: 

الفروع المتموجة المتداخلة وتكون  التكرار الواحد توزیع اقالم مختلف الحجوم والكثافة 
من تشكیل لھذه الفروع المتموجة على شكل معین ھندسي صریح وتم استخدام اللون 

ً علي قانون التقارب ا من المدرسة االرت نوفوواالبیض االحمر الصریح  مستمد معتمدا
وقانون التشابھ والتضاد الذي ھواھم مبادي الجشتالت مع مبدأ التركیز للشخصیة 

وتم توظیف االستخدام في اقمشة مفروشات التنجید وستائر وتم الرئیسیة بالتصمیم. 
ة) المقام بقاعة تحت اسم (المنسوجات التشكیلی عرض ھذا التوظیف في معرض

  10/8/2020العرض الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 
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  التصمیم الثاني: -2

  التصمیم الثالث: -3

 التصمیم الرابع: -4

  التوظیف  التصمیم  الوحدة

    

  
استلھم المصمم  تصمیمھ من مدرسة االرت نوفوالمتمثلة في وحدة  التنظیر الفني: 

ضامة متداخلة (شطرنج) مكونة الفروع المتموجة المتداخلة وتكون  التكرار الواحد من 
من الوحدة متقابلة طردي عكسي بین مستطیلین بكل واحد وحدة مفرد وتم استخدام اللون 

ً علي قانون االحمر الصریح  مستمدا من المدرسة االرت نوفوواحدى درجاتھ  معتمدا
یسیة التقارب وقانون التشابھ الذي ھواھم مبادي الجشتالت مع مبدأ التركیز للشخصیة الرئ

وتم توظیف االستخدام في اقمشة مفروشات التنجید ومعلق حائطي على شكل بالتصمیم. 
تحت اسم (المنسوجات  ضامة (باسلوب التفت) وتم عرض ھذا التوظیف في معرض

التشكیلیة) المقام بقاعة العرض الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 
10/8/2020  

  

  التوظیف  التصمیم  لوحدةا

      
استلھم المصمم  تصمیمھ من مدرسة االرت نوفوالمتمثلة في وحدة   التنظیر الفني:

الفروع المتموجة المتداخلة ولكن ھذا التداخل ھرب بالمصمم الى تكوین شكل 
الزھرة دون عمد من المصمم وتكون  التكرار الواحد من وحدتین متقابلتین طردي 

تخدام اللون االحمر الصریح والرمادي الغامق المائل للسواد مستمدا عكسي وتم اس
ً علي قانون التقارب وقانون التشابھ والتضاد الذي من المدرسة االرت نوفو معتمدا

وتم توظیف ھواھم مبادي الجشتالت مع مبدأ التركیز للشخصیة الرئیسیة بالتصمیم.. 
باسلوب التفت) وتم عرض ھذا االستخدام في اقمشة مفروشات التنجید وسجادة (

تحت اسم (المنسوجات التشكیلیة) المقام بقاعة العرض الكبرى  التوظیف في معرض
  10/8/2020بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 

  

  التوظیف  التصمیم  الوحدة
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 التصمیم الخامس: -5
  فالتوظی  التصمیم  الوحدة

  

  

  
استلھم المصمم  تصمیمھ من المدرسة العضویة المتمثلة في صدف البحر التنظیر الفني : 

المزخرف بالشعب المرجانیة وو االسماك وتكون  التكرار الواحد من توزیع عشوائي 
للوحدة بالوان مختلفة على ارضیة صفراء بلون الرمال وتم استخدام اللون البني واالخضر 

ً علي قانون التقارب وقانون التشابھ والتضاد الذي ھواھم مبادي لكحلي والتركواز وا معتمدا
  الجشتالت مع مبدأ التركیز للشخصیة الرئیسیة بالتصمیم. 

وتم توظیف االستخدام في اقمشة مفروشات التنجید ومعلقات نسجیة (باسلوب التفت)وتم 
المقام بقاعة العرض تحت اسم (المنسوجات التشكیلیة)  عرض ھذا التوظیف في معرض

  10/8/2020الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 

  
 التصمیم السادس: -6

 استلھم المصمم  تصمیمھ من المدرسة العضویة  التنظیر الفني:
المتمثلة في وحدة خالیا جلد االنسان تحت المجھر وتكون  التكرار 

الواحد من ترابط اربع وحدات طردي عكسي وتم استخدام اللون 
ً البرتقالي الفاتح ممثال للون جلد االنسان والكحلي الغامق  معتمدا

علي قانون التقارب وقانون التشابھ والتضاد الذي ھواھم مبادي 
  لتركیز للشخصیة الرئیسیة بالتصمیم. الجشتالت مع مبدأ ا

وتم توظیف االستخدام في اقمشة مفروشات التنجید وتم عرض ھذا 
تحت اسم (المنسوجات التشكیلیة) المقام  التوظیف في معرض

بقاعة العرض الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 
10/8/2020  

  

  التوظیف  التصمیم  الوحدة

    
استلھم المصمم  تصمیمھ من المدرسة العضویة المتمثلة في وحدة ورق   التنظیر الفني :

وحدات من زھور العنب عن وزھور العنب وتكون  التكرار الواحد من ترابط   عدة 
طرق االوراق طردي عكسي وتم استخدام اللون االحمر الفاتح واالحمر الغامق ممثال 

ً علي قانون التقارب للون العنب واالخضر الفاتح والغامق ممثال للون ورق العنب  معتمدا
یسیة وقانون التشابھ والتضاد الذي ھواھم مبادي الجشتالت مع مبدأ التركیز للشخصیة الرئ

وتم توظیف االستخدام في اقمشة مفروشات التنجید وسجادة ومعلقة (منفذ بالتصمیم. 
تحت اسم (المنسوجات التشكیلیة)  باسلوب التفت) وتم عرض ھذا التوظیف في معرض

  10/8/2020المقام بقاعة العرض الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 
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 التصمیم السابع : -7
  التوظیف  التصمیم  الوحدة

    

 
استلھم المصمم  تصمیمھ من المدرسة العضویة  التنظیر الفني:

المتمثلة في وحدة ورق زھرة الكرنب االحمر وتكون  التكرار 
الواحد من توزیع عشوائي لعدة وحدات  بمقاسات مختلفة وتم 

استخدام اللون االحمر ممثال للون زھرة  الكرنب واالبیض ممثال 
ً علي قانون فراغات البینیة بین الورق وبعضھ  للون ال معتمدا

التقارب وقانون التشابھ والتضاد الذي ھواھم مبادي الجشتالت مع 
وتم توظیف االستخدام مبدأ التركیز للشخصیة الرئیسیة بالتصمیم. 

 في اقمشة مفروشات التنجید وتم عرض ھذا التوظیف في معرض
قام بقاعة العرض الكبرى تحت اسم (المنسوجات التشكیلیة) الم

   10/8/2020بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 
 التصمیم الثامن: -8

  التوظیف  التصمیم  الوحدة

      
استلھم المصمم  تصمیمھ من المدرسة العضویة المتمثلة في وحدة الخلیة التنظیر الفني : 

ن توزیع عشوائي لعدة وحدات العصبیة وموصالتھا العصبیة وتكون  التكرار الواحد م
مكونة من خلیتین عصبیتین متقابلتین وھذا التوزیع مترابط من خالل الموصالت العصبیة 

وتم استخدام اللون البني ممثال للون الطین الذي خلق منھ االنسان واالبیض ممثال للون 
ً علي قانون التقارب وقانون التشابھ والتضاد الذي ھوبشرة االنسان   اھم مبادي معتمدا

وتم توظیف االستخدام في اقمشة الجشتالت مع مبدأ التركیز للشخصیة الرئیسیة بالتصمیم. 
تحت اسم (المنسوجات  مفروشات التنجید  وستائروتم عرض ھذا التوظیف في معرض

التشكیلیة) المقام بقاعة العرض الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ 
10/8/2020  

  
 صمیم التاسع:الت -9

  التوظیف  التصمیم  الوحدة
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استلھم المصمم  تصمیمھ من مزج المدرسة العضویة المتمثلة في وحدة   التنظیر الفني:
فرع الزرع ومدرسة االرت نوفوالمتمثلة في وحدة الفروع المتموجة المتداخلة وتكون  

داخل معھا فروع التكرار الواحد من مزج الفروح المتموجة  مرة مع فروع زرع مت
متموجة مرة اخرى موزعة بالتبادل وتم استخدام اللون االخضر الذي یرمز للون الزرع 
مستمدا من المدرسة العضویة والطبیعة وتم استخدام اللون االبیض النقي استنادا لمدرسة 

ً علي قانون التقارب وقانون التشابھ الذي ھواھم مبادي الجشتالت مع االرت نوفو معتمدا
وتم توظیف أ التركیز للشخصیة الرئیسیة بالتصمیم. الذي ھوالمزج بین المدرستین. مبد

تحت اسم  االستخدام في اقمشة مفروشات التنجید وتم عرض ھذا التوظیف في معرض
(المنسوجات التشكیلیة) المقام بقاعة العرض الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان 

    10/8/2020بتاریخ 
 العاشر: التصمیم -10

  التوظیف  التصمیم  الوحدة

  
    

  
استلھم المصمم  تصمیمھ من مزج المدرسة العضویة المتمثلة في شكل  التنظیر الفني :

فروع الوردة وبتالتھا ومدرسة االرت نوفوالمتمثلة في وحدة الفروع المتموجة المتداخلة 
الفن االسالمي وتكون  ولكم التصمیم ھرب بالمصمم االى ان اصبحت الوحدة تشبھ وحدات 

التكرار الواحد من اقالم موزع بھا الوحدة بالوان وكثافة لونیة مختلفة وتم استخدام اللون 
الوردي  الذي یرمز للون الوردة  مستمدا من المدرسة العضویة والطبیعة وتم استخدام اللون 

ً القالم الكحلي  النقي استنادا لمدرسة االرت نوفومع ارضیة صریحة بیضاء لھذه ا معتمدا
علي قانون التقارب وقانون التشابھ والتضاد الذي ھواھم مبادي الجشتالت مع مبدأ التركیز 

وتم توظیف االستخدام في للشخصیة الرئیسیة بالتصمیم. الذي ھوالمزج بین المدرستین. 
تحت اسم (المنسوجات  اقمشة مفروشات التنجید وتم عرض ھذا التوظیف في معرض

المقام بقاعة العرض الكبرى بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان بتاریخ التشكیلیة) 
10/8/2020  

  
 االطار التحلیلي واالحصائي: . 2

بعد عرض االستبیان و عینة مشابھة من االسواق السلوب التنفیذ 
فرد تم اختبار صحة الفرض الرئیس  80المقترح على عینة من 

ذات داللة إحصائیة بین  للبحث، والذي ینص علي أنھ "توجد فروق
  متوسطات درجات أفراد عینة البحث في القیاسات الثالث".

وللتحقق من صحة الفرض قامنا باستخدام تحلیل التباین ذي 
 repeated measures analysis ofالقیاسات المتكررة 

variance )4، وفیما یلي النتائج التي حصلنا علیھا جدول:(  
  

  یة الخاصة بالعینات):اإلحصاءات الوصف4جدول(
  االنحراف المعیاري(ع)  المتوسط(م)  العدد(ن)  المدرسة

  3.83645  43.6250  80  االرت نو فو
  10.63966  28.9875  80  العضویة

  5.92864  39.6250  80  المزج بین المدرستین
  

  
  )5) الجدول(  80 لبحث  (ن=و ظھرت نتائج تحلیل التباین ذي القیاسات المتكررة لعینة ا
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  ): نتائج تحلیل التباین ذي القیاسات المتكررة لعینة البحث5جدول(
  مستوي الداللة قیمة (ف)   متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

 4578.838 2 9157.675  بین المعالجات

 59.307 79 4685.244  بین المفحوصین 0.1 89.585
عل بین المعالجات التفا

 51.112 158 8075.658  والمفحوصین

  

  
  3.11)=79، 2ودرجات حریة( 0.5قیمة ف الجدولیة عند مستوى 
  4.88)=79، 2ودرجات حریة( 0.5قیمة ف الجدولیة عند مستوى 

یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
؛ حیث كانت المعالجات الثالث ) بین0.01(عند مستوى داللة 

ً، 89.585قیمة ف المحسوبة( )، وھي قیمة دالة إحصائیا
األمر الذي یؤكد وجود فرق دال إحصائیًا بین القیاسات 
للمدرسة األولى(العضویة) والثانیة(اآلرت نوفو)، 
والثالثة(المزیج)، وبالرجوع للمتوسطات نجد أن الفرق كان 

، یلیھا المدرسة (المزیج)، لى(العضویة)لصالح المدرسة األو
  ثم  (اآلرت نوفو).

  

  
 

الحصول على تصمیمات فنیة حدیثة ومستلھمة من مدرستي  -1
 االرت نوفو والعضویة ذات قیمة فنیة وجمالیة جدیدة.

اضافة عناصر زخرفیة حدیثة یستطیع المصمم استغاللھا في  -2
 تصمیم لتطویر الفكر التصمیمي والمنتج.عملیة ال

الحصول على تصمیمات غیر نمطیة وغیر موجودة  -3
باالسواق نستطیع عند طرحھا عمل تنوع كبیر للمعروض 
من التصمیمات لزیادة الرواج االقتصادي والدخول في 

 المنافسة باالسواق المحلیة والعالمیة.
مستوحاة االرتقاء بذوق المستھلك من خالل تصمیمات جدیدة  -4

من مدرستي االرت نوفو والعضویة من خالل اضافة قیمة 

 جمالیة جدیدة
التطویر والتجدید في فكر المصمم من خالل استغالل  -5

المدارس الفنیة المختلفة یؤدي الى ابتكار عناصر زخرفیة 
 جدیدة یمكن صیاغتھا في شكل منتجات متطورة وحدیثة. 

میمي للحصول على التطویر الدائم والمستمر في الفكر التص -6
زخارف جدیدة تستخدم في تصمیمات اقمشة المفروشات تلبي 

 احتیاجات وذوق اغلب المستھلكین.
Recommendations  

العمل الدائم في تطویر الزخارف المستخدمة في التصمیمات  -1
 المنتجة نستطیع المنافسة بالمنتج باالسواق محلیا وعالمیا.

تجاھاتھا المختلفة في العملیة توظیف المدارس الفنیة با -2
التصمیمیة یمكننا من انتاج تصمیمات ذات قیمة جمالیة وفنیة 

 عالیة ترضي سیكولوجیة المستھلك عند الشراء. 
انشاء بنك للزخارف المستحدثة وتنظیرھا لیكون زخیرة  -3

یمكن للمصمم استخدامھا ویوضع ھذا التحلیل العلمي والفني 
 لكلیات الفنون المختلفة.  على منصة الیكترونیة تابعة

انشاء محیط فنون للتصمیمات المنتجة من المدارس الفنیة  -4
المختلفة واتاحتھ عبر قناة الیكترونیة لجمھور المستھلكین 

 الختیار ما یلبي احتیاجات وذوق كل مستھلك على حده.
زیادة طرح التصمیمات الجدیدة المستوحاة من المدارس  -5

تعدد المنتج وزیادة الرواج الفنیة المختلفة یعمل على 
 االقتصادي 

اتاحة الفرص لطالب الفنون لدراسة المدارس الفنیة  -6
 واتجاھاتھا المختلفة بتوسع لتطویر الفكر التصمیمي.
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