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 ممخصال
االفراد المبتكرين  إلىعاتق المبدعين في عالمنا الحاضر عبئ تطوير المجتمع حيث أننا بحاجو  عمىيقع 

فحضارة األمم ىي نتاج عممية االبداع واالبتكار في شتى  المعاصر،المبدعين والذين يعتبرون ىم نواة التطوير بعالمنا 
يامة أصالًة وثراًء حيث تمعب فييا التقنية دورًا اساسيًا بل وتعد طباعة المنسوجات اليدوية من المجاالت الفنية ال المجاالت.

حيث أنيا من أىم المجاالت التطبيقية التي يمكن من  المجتمع،ويمكن أن تسيم بشكل مباشر في التفاعل المستمر مع 
 متميزة.خالليا تقديم منتجات نفعية ذات قيمو جمالية 

كامل اإلبداعي بين تصميم طباعة المنسوجات والتصميم الداخمي وذلك تأكيد الترابط والت إلىوقد ىدفت ىذه الدراسة  
التأمل في الجمع بين الطرق  عمىفالتكامل اإلبداعي ىو القدرة  الداخمي،باعتبار أن المفروشات ىي أحد مفردات التصميم 

ا في تصميم مفروشات التصميم التقميدية والتكنولوجية الحديثة في مجال طباعة المنسوجات واالستفادة منيا وظيفيا وجمالي
يمانا بأىمية  ومبتكر.الداخمي ومفرداتو ومكمالتو وذلك لإلسيام في اثراءىا فنيا وابداعيا بأسموب متفرد  ولتحقيق ذلك وا 

االبتكار والتجريب انتيج البحث المنيج التطبيقي المعتمد عمي التجريب ) االعمال الطباعية الفنية ( كتجربة فنيو تم فييا 
جامعة الباحة  بالمممكة العربية  –يو طالبات المستوي الرابع بقسم التصميم الداخمي بكمية العموم واآلداب بالمندق توج

السعودية وتطبيقا لمقرر)مفروشات التصميم الداخمي( إلي تصميم وتنفيذ عدة منتجات نافعو تخدم التصميم الداخمي نفذت 
الطباعة الرقمية( إلنتاج أعمال فنية مبتكرة  –الرسم عمي الحرير  –قد والربط ببعض االساليب الطباعية اليدوية مثل ) الع

وفق خطة معدة لتحقيق وحدة متكاممة ليس من الناحية الجمالية فحسب بل من الناحية الوظيفية واألدائية أيضا والتي تعتمد 
ياراتيا و توجيو سموكيا من طالبة متعممو أساسا عمي قدرة الطالبة مع اشراف وتوجيو أستاذ المقرر الستغالل ثقافتيا وم

  فقط الى طالبة منتجو.

التكامل  –مفروشات التصميم الداخمي  –أساليب الطباعة اليدوية المتنوعة  -الداخمي التصميم  :الكممات المفتاحية
 االبداعي

 
Abstract 

Creators in our present world bear the burden of developing society. Creators are 

considered the nucleus of development in our contemporary world. The manual textiles 

printing is considered as one of the most important artistic fields and the technique plays an 

essential role and can directly contribute to the continuous interaction with society, as it is 

one of the most important fields can provide useful products with distinct aesthetic values. 

The main aim of this study is to emphasize the interdependence and creative integration 

between the design of textile printing and the interior design, as the furnishings are one of the 

elements of interior design. To achieve this, and Believing in the importance of innovation 
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and experimentation, students at the fourth level , Interior Design Department, Faculty of 

Science and Arts, Al-Baha University, Kingdom of Saudi Arabia  has been guided to design 

and application of several useful products which serve interior design  by using some of the 

manual printing methods, such as (tie & dye – paint on silk - digital printing) to produce 

creative works according to the plan to achieve an integrated unit not only aesthetically but 

also functionally also, which depends mainly on the ability of the student with the 

supervision and guidance of the course teacher to exploit her culture and skills and to guide 

her behavior from a learner to producer student. Finally, practical applications and 

experiments and solutions proposed for the application of printed fabrics in the interior 

design and its components. The results of the study showed the success of the experiment, 

which confirms the Interconnection positively.  

Key words: 

Interior design -Textile printing techniques- Interior design furnishings- digital printing. 

 مقدمة البحث
يشار األن في أوساط عمميو عديدة ألي أن أىم أسس التقدم الحضاري الراىن أساسان : نظم المعمومات من ناحية ، 
واالبداع من ناحية أخري ، وىذا يعني أن االبداع ىم أحد جناحي تقدم المجتمعات وأداتيا اليامة في مواجية تحديات 

ألكبر لمجنس البشري لحل الكثير من المشكالت التي تواجيو والتي المستقبل ، فمقد أصبح االبداع اآلن بمثابة األمل ا
اصبح حميا في الوقت الحاضر رىن بإبداع العقول ، ونجد أن االتجاه الحديث في المؤسسات التعميمية ىو كيفيو تعميم 

نميو األداء والتفكير التفكير عامة والتفكير واألداء اإلبداعي خاصة مما يستمزم استخدام طرق تدريس حديثو تساعد عمي ت
 (31(، )8(اإلبداعي . 

ويعد مجال طباعة المنسوجات اليدوية من المجاالت الفنية اليامة أصالًة وثراًء ويساىم بدرجة كبيرة في تنمية الفكر 
اإلبداعي لما يتميز بو من امكانات واسعو في الحصول عمي تأثيرات بصريو ومممسيو ولونيو تختمف عن باقي مجاالت 

بداع الفني التشكيمي ، وتمعب فيو التقنية دورًا اساسيًا  من الناحية البنائية والجمالية أيضا بل ويمكن أن تسيم بشكل اال
مباشر في التفاعل المستمر مع المجتمع ، وتعد طباعة المنسوجات من أىم المجاالت التطبيقية التي يمكن من خالليا 

زة  ، وليذا فقد اتجو كثير من الفنانين إلي التجريب المستمر في الخامات تقديم منتجات نفعية ذات قيمو جمالية متمي
واألدوات واالساليب وتنوع األسطح الطباعية والجمع بين التقنيات المختمفة مما أثمر عن معطيات وقيم تشكيميو جديدة 

اجات الفنية وتمبي طموحات الفنان وتأثيرات بصرية مختمفة ، وعالقات لونيو غير تقميدية وبعيدة عن النمطية تمبي االحتي
كعامل محرك لتكامل االبداع الفني . ويؤكد موندريان " أن ميمة الفنان االساسية ىي تحطيم العالقات الثابتة واستبداليا 

 . (31)بأخرى ذات قوي محركة لمفكر " 
تأكيد الترابط والتكامل اإلبداعي بين تصميم طباعة المنسوجات والتصميم الداخمي  إلىوفى ىذه الدراسة تشير الباحثة  

الداخمي. فمما ال شك فيو ان لألثاث دور ال  التصميم في المستخدمة الخامات أىم أحد ىي النسيج وذلك باعتبار أن خامة
في الفراغ  األسمىمن اثاث وىو اليدف من المشتغمين في التصميم الداخمي فالفراغ ال يكتمل اال بما فيو  أحدينكره 

بوظيفيتو وجمالياتو فكل النشاطات في الفراغ الداخمي ال تتحقق اال باألثاث وال يغالبو في ذلك اي عنصر اخر ميما عال 
ثة في . والتكامل اإلبداعي في ىذه الدراسة ىو القدرة عمي التأمل في الجمع بين الطرق التقميدية والتكنولوجية الحدي(6)شأنو 

مجال طباعة المنسوجات واالستفادة منيا وظيفيا وجماليا في تصميم مفروشات التصميم الداخمي ومفرداتو ومكمالتو وذلك 
لإلسيام في اثراءىا فنيا وابداعيا بأسموب متفرد ومبتكر، وامكانية تقديم منتجات نفعية ذات قيم جمالية متميزة يمكن 
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يمانا بأىمية االبتكار والتجريب فقد تم  توجيو طالبات المستوي الرابع استخداميا كنواة لمشروعات صغيرة ،  ولتحقيق ذلك وا 
جامعة الباحة  بالمممكة العربية السعودية وتطبيقا لمقرر)مفروشات  –بقسم التصميم الداخمي بكمية العموم واآلداب بالمندق 

يم الداخمي نفذت ببعض االساليب الطباعية اليدوية التصميم الداخمي( إلي تصميم وتنفيذ عدة منتجات نافعو تخدم التصم
الطباعة الرقمية( إلنتاج أعمال فنية مبتكرة وفق خطة معدة لتحقيق وحدة  –الرسم عمي الحرير  –مثل ) العقد والربط 

الطالبة مع متكاممة ليس من الناحية الجمالية فحسب بل من الناحية الوظيفية واألدائية أيضا والتي تعتمد أساسا عمي قدرة 
 اشراف وتوجيو أستاذ المقرر الستغالل ثقافتيا ومياراتيا و توجيو سموكيا من طالبة متعممو ومستيمكو الى طالبة منتجو. 

 مشكمة البحث
 قمة االىتمام بدور اساليب الطباعة اليدوية في اثراء أقمشو مفروشات التصميم الداخمي.   -3
قمة وجود أقمشة المفروشات ذات تصميمات فنيو مبتكرة والتي تناسب االتجاىات الحديثة لمتصميم الداخمي األمر الذي   -1

 جعل مصمم الداخمي يمجأ الي االقمشة السادة لتنجيد معظم االثاث وأقمشة المفروشات والستائر.
طباعة المختمفة في إخراج أقمشو بتصميم متفرد قمة اىتمام طالبات قسم التصميم الداخمي باالستفادة من تقنيات ال  -1

 واستخداميا في انتاج قطع أثاث بتصميمات غير متكررة.
 الداخمي.قمة البحوث التي تناولت الترابط بين طباعة المنسوجات والتصميم   -4

 أىداف البحث 
 الحرير، عمىالرسم  والربط، االستفادة من التكامل اإلبداعي بين األساليب الطباعية المختمفة المتمثمة في )العقد  -3

 الداخمي.الطباعة الرقمية( والتصميم الداخمي الستحداث قطع اثاث بشكل معاصر يثرى مجال التصميم 
صياغات تشكيميو مستحدثو لمفروشات التصميم الداخمي بشكل غير  عمىطرح مداخل تجريبية جديدة لمحصول   -1

 تقميدي.
 طريق استخدام تقنيات الطباعة المختمفة.إثراء اثاث ومكمالت التصميم الداخمي عن  -1
جماليات االساليب والطرق الطباعية المختمفة وفتح أفاق جديدة لطالبات التصميم الداخمي لالستفادة  عمىإلقاء الضوء  -4

منيا في تقديم أفكار نفعية تصمح كنواه لمشاريع صغيرة تخدم المجتمع وتساىم في توجيو سموك الطالبة من طالبو 
 منتجو.الي طالبة مستيمكة 

 أىمية البحث
 التأكيد عمى أىمية ودور طباعة المنسوجات والصباغة والتجييز في انتاج منتجات نفعية  -3
التكامل اإلبداعي بين األساليب والطرق الطباعية المختمفة والتصميم الداخمي يقدم أعمال ومنتجات فنية بصياغات  -1

 الداخمي.تشكيميو مختمفة تثري مجال التصميم 
 ومفرداتو.لمساىمة في رفع كفاءة األداء الفني من خالل ربط مجال طباعة المنسوجات بمجال التصميم الداخمي ا -1

 فروض البحث 
 التالية:الفروض  إلىتستند الدراسة الحالية 

إن التكامل اإلبداعي بين مجال طباعة المنسوجات ومجال التصميم الداخمي ينتج عنو تقديم صياغات تشكيميو مبتكرة  -3
 ومكمالتو.ألقمشة مفروشات التصميم الداخمي 

 المختمفة.يمكن إضافة قيم جمالية وتشكيميو جديدة لمفروشات التصميم الداخمي باستخدام تقنيات الطباعة  -1
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 السعودية.العربية  بالمممكة
 الطباعة الرقمية(. -الحرير عمىالرسم المباشر  –والربط ثم الصباغة  )العقداستخدام الطرق الطباعية اآلتية  -1
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 عمي:يشتمل  والذيتتبع الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في اطارة النظري 
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  التالية:كما تتبع أيضا المنيج التجريبي في الجانب التطبيقي ويشمل الخطوات 
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  Commons Integrationمفيوم التكامل 

 والفيم،دراسة موضوعات متصمة ببعضيا البعض إلبراز عالقاتيا واستغالليا لزيادة الوضوح  عمىإن التكامل نظام يؤكد 
يعتمد في  الذيبمعني أخر ىو " المنيج  تامًا. أووىو يعد خطوة وسطى بين انفصال ىذه الموضوعات وادماجيا إدماجًا 

 .(3)ميدية التي تفصل بين جوانب المعرفة " إزالة الحواجز التق عمىتخطيطو وطريقة تنفيذه 
ويتطمب تنظيما خاصًا لممادة الدراسية وىو التنظيم  التام،ويمكن تعريفة بأنو " فكرة وسط بين المواد المنفصمة وبين اإلدماج 

 .(4)السيكولوجي " 
 Creativityمفيوم االبداع 

ويقال مبدع الشيء أنو مبدعو  أوال،يأتي  الذيلسان العرب " اإلبداع ىو الشيء  عمىتعريف اإلبداع في المغة وكما جاء 
 .(33)غير مثال  عمىوابداع الشيء أي اخترعو  وبدأه،وابتدعو أي أنشأه  بدعا،

التخمص من النسق العادي لمتفكير باتباعو نمطا جديدا من التفكير  عمىويعني " المبادأة التي يبدييا الشخص في قدرتو 
الرغم من تنوع وتعدد تعريفات مفيوم  وعمى .(1) خبراتوظيور إنتاج جديد نابع من التفاعل بين الشخص وما يكتسبو من 

التأكيد عمى  القديم،حديث بمعني تقديم ما ىو جديد وت والتجديد،االصالة  في:االبداع إال أن بينيا عناصر مشتركو تتمثل 
دراكيا.القدرة عمى حل المشكالت  بيئتو،تفاعل الفرد مع  جوىري،الفائدة لممجتمع كشرط   وا 
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فاإلبداع منظومة متكاممة تتكون من العديد من العناصر والمكونات المرتبطة والمتكاممة والمستمدة من البيئة الحاضنة 
ويزداد تأثير البيئة الداخمية عمي المنتج اإلبداعي  االبداعية.ول الي الفرص لمتفكير االبداعي الذي يتوجب توفرىا لموص

التنبؤ الصحيح لممستقبل إضافة الي عالقة  عمىوأداء المبدعين ومستوي ادراكيم لواقع الحياة التي يعيشونيا وقدرتيم 
ا الحقيقية والقوة الدافعة لمحركة الفكرية التي لمثقافة السائدة ومرآتي ىو المحرك االساسي السائدة، فاإلبداعاالبداع بالثقافة 
 التفكيريرتبط بالموىبة والعبقرية وحريو  والذيمع وسائل االعالم ألنيا الناقل الحقيقي لثقافة االبداع  عالقةتستوجب وجود 

(31).   

  Digital Printing Technologyالطباعة الرقمية  
عمى المستوى اإلنتاجي حمًما يراود الجميع إلى أن أصبحت اآلن حقيقة ويتم ظمت الطباعة باستخدام أجيزة الحاسب اآللي 

تطبيقيا في الصناعة، ولقد تم التوصل إلى شكل ميكانيكي حديث متطور لوحدة طباعة تعمل جميع أجزائيا وتتحكم في 
ت لطباعة جميع أنواع " باستخدام الفصائل المناسبة من الصبغاsoft wareتشغيميا مجموعة من برامج الحاسب اآللي "

خامات النسيج، وتعمل ىذه المنظومة بشكل متجانس حيث يؤدي كل جزء منيا دوره اليام بمنتيى الدقة والكفاءة وعرفت 
"، وفى ىذه التقنية يمكن تعديل Digital Printing Technologyىذه التقنية الحديثة باسم تكنولوجيا الطباعة الرقمية: "

 Adobeفقًا لممجال الذي يعمل بو واستخدام المؤثرات المتطورة لبرنامج أدوبي فوتوشوب ميام الحاسوب الرقمي و 
Photoshop (9). 

  Interior Designالتصميم الداخمي
يعني التصميم الداخمي بتصميم الفراغات الداخمية لألبنية وفقا لممعايير الفنية والتصميمية ومحدداتيا مع ايجاد حمول 

الحة لمختمف االنشطة، بما ييدف الى التوفيق بين المتطمبات الوظيفية والجمالية واالقتصادية عصرية ليا لتجعميا ص
اضافة الى إيجاد البيئة المناسبة  السوق،ويعكس الذوق والثقافة التاريخية واالجتماعية المتوافقة مع احتياجات العمالء في 

 .(34) المبنىين والتي بدورىا ايضا تضمن سالمة التي تحقق االحتياجات المادية والروحية والثقافية لممعني

 النظري أوال: اإلطار
 الطباعية:االساليب والتقنيات 

سواء كان ذلك  متعددة،يعد مجال طباعة المنسوجات اليدوية من أكثر فروع الفنون إثارة فيي تجمع بين مفاىيم وتقنيات 
وما يتضمنو ىذا  والجمالية،تشكيل الصور المرئية بكافة قيميا التقنية  عمىمن حيث قيمتيا وأصالتيا الفنية وقدرتيا الفائقة 

التي تتيح من خالليا الممارسة التجريبية المستمرة  المتفردة،المجال من أساليب عديدة لكل منيا إمكاناتو التشكيمية الواسعة 
 اإلبداعية.من خالل الخبرة التقنية  المطروحة،لمتقنيات 

جريبية في مجال طباعة المنسوجات أحد االتجاىات الفكرية الحديثة اليامة التي طالما تطمع إلييا وتعتبر الممارسة الت
التطور وتتناسب الباحثين في ىذا المجال حيث لم تعد التقنية ثابتو بل أن يد التجديد تعمل دائما إلحداث تغيرات تواكب 

، معالجات فنية حديثة ، أو باستخدام وسائط تركيبية يمكن  ،  إما باالستعانة بصياغات تشكيمية جديدةمع متطمبات العصر
أن يبتكرىا بالجمع بين المعالجات والمواد التقميدية والمعالجات الحديثة ، التنوع بين أساليب التعبير الفني المختمفة الناتجة 

باعية في عمل واحد أو عن تنوع الطرق واألساليب وبتطوير التقنيات الطباعية نفسيا أو الجمع بين االساليب الط
باستحداث طرق أدائية جديدة لألدوات والخامات المستخدمة ، األمر الذي يؤدى إلي ترسيخ األصالة الفنية لمعمل الفني 

 المطبوع . 
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  التالية:ويتناول البحث الحالي تنفيذ التقنيات 
 العقد أو الربط ثم الصباغة

نشأت عممية الطى والربط ثم الصباغة قديما في أسيا ثم انتقمت الى اليند ومنيا الى افريقيا ، وزخارف عممية العقد والربط 
المكتشفة عمي األقمشة القديمة قد تكون تحويرا لتقميد طباعة السدى القديمة )االيكات( التي يكون فييا خيوط السدى مقسم 

النسيج عميو ، وكانت تستخدم قديما الصبغات الطبيعية الى ان اكتشفت الصبغات  ومربوط ثم يصبغ قبل اجراء عممية
الصناعية والتي تعتبر أكثر ثباتا، وتعتمد طريقو العقد والربط عمي احداث المناعة عن طريق طي األقمشة المراد زخرفتيا 

التأثيرات المطموبة. وتمتاز ىذه الطريقة  وربطيا بخيوط عازلة لمصبغة المستخدمة في عممية التموين ، ثم صباغتيا إلحداث
نفس التأثيرات مرة أخري فتقدم في كل  عمىبصفة أساسية بعدم تكرار ومطابقة التأثيرات الناتجة إذ يصعب الحصول 

معالجة حسا فنيا وتأثيرا جديدا. وىذه الطريقة تعطى تأثيرات تمقائية ال يمكن تصورىا ولكن بالتمكن من مفرداتيا يمكن 
وتشتير ىذه الطريقة بالحصول  الناتج.ارسي ىذه الطريقة أن يممكون التصور الكافي لما يمكن أن يكون عميو التأثير لمم

عمى تأثيرات دائرية أو خطوط منحنية باإلضافة إلي بعض التأثيرات األخرى الناجمة من استخدام طرق اخرى إلحداث 
تكاري تعطى زخارف إشعاعية حول التصميم األساسي وتعطى زخارف المناعة مثل السراجة وىى عممية فنيو ذات اتجاه اب

متعددة ومتنوعة التأثير، وىى تتضمن إمكانيات فنية وجمالية من حيث تداخل االلوان مع بعضيا البعض وينتج عنيا 
 . (31)تأثيرات متجددة يصعب تكرارىا 

 وىي:د والربط الشكل النيائي عند استخدام طريقة العق عمىىناك عدة عوامل تؤثر 
 . (7)طرق إحداث المناعة المتنوعة  المنسوج،أسموب طي  المستخدمة،سمك الخيوط  المنسوج،نوع  

 الداخمي.التصميم  والربط فيلتطبيق أسموب العقد  (5 - 1)من وفيما يمي بعض االشكال التوضيحية 
 
 
       
       

      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1شكل رقم   

2شكل رقم   

3شكل رقم   

 5شكل رقم  4شكل رقم 
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 الرسم المباشر عمى الحرير

المقصود بالرسم المباشر ىو استخدام أي من األدوات اليدوية البسيطة الالزمة لتسجيل أي من األعمال الفنية من خالل 
 وسيط ما.

اإلطالق في زخرفة المنسوجات ولكن ويمكن القول بأن طريقة الرسم المباشر عمي المنسوجات تعد من أقدم الطرق عمي 
انحسرت ىذه الطريقة جزئيا ولم يعد استخداميا سائدا عمي المنسوجات بظيور الطرق األخرى المعروفة في طباعة 
المنسوجات ، وال يعني ذلك أنو قد تم االستغناء عنيا ولكن أصبح استخدام بعض أدوات الرسم المباشر كطريقة تكميمية 

ضافة الح س الفني التي تعجز عنو طرق الطباعة التقميدية ، ومع ارتفاع المستوي المعيشي أصبح المستيمك يبحث إلتمام وا 
عن التفرد والتميز والندرة ذلك بالرجوع إلي استخدام اسموب الرسم المباشر في انتاجو اليدوي، واصبح رسم اليد لو سحرا 

الطريقة بإمكانيات كبيرة تتيح لنا التحرر شبو المطمق  خاصا في جميع المنتجات المعروضة لممستيمكين، وتتميز ىذه
لزخرفة األقمشة المصنعة من القطن أو الحرير أو غيره من المنتجات ونجد أن التصميمات التي يستعان بيا كموضوعات 

 لتوظيفيا كمنتجات أو معمقات تستمد من المصادر المتنوعة لمتصميم سواء كان عضوي أو ىندسي...الخ

 األقمشة انواع واغنى ارقى يعتبر من مثمة الرسم المباشر عمي األقمشة ) الرسم عمي الحرير ( ، والحريرومن أىم أ
 العالية الرفيعة الفنون من يعتبر الحرير عمى والرسم عمييا، الرسم عند معيا التعامل في وميارة دقة تتطمب والتي الحساسة
 في والسرعة اليد خفة عمى تعتمد والتي الجميمة الراقية الفنون انو من ، كمابو العمل ودقة الطبيعي الحرير لكمفة نظرا القيمة
،  لمجيب الصغيرة ،المناديل الرأس أغطية ، القمصان، الحائط لوحات في الحرير عمى الرسم األلوان ، ويستعمل دمج

 في يعتمد الحرير عمى الجميمة . والرسماألعمال الفنية  من ذلك الثمينة، المخدات وغير النسائية العنق ، الفساتين ربطات
 فتعطي الحرير خامة بيا تنفرد ميزة وىي بسرعة البعض بعضيا مع وتداخل األلوان االنتشار سرعو عمى األول األساس
ومحبب، كما أن التصميمات التي يمكن تنفيذىا عمى الحرير ال حدود ليا، حيث أننا ال نجد لوحتين متماثمتين  راقي شكل

أبدا، وربما يكون من الصعوبة أن نحاول تكرار قطعو فنية سبق تنفيذىا عمى الحرير، وىذا ما يجعمو فنا متفردا تماما 
: 6. وفيما يمي بعض االشكال التوضيحية من (9) ومتميزا ىذا باإلضافة إلى أن ألوانو تتميز بالزىاء والثبات وقوة االحتمال

 في بعض اكسسوارات ومفردات ومكمالت التصميم الداخمي.لتطبيق أسموب الرسم المباشر عمى الحرير  8
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 األقمشة  عمىالطباعة الرقمية 
الحديث حيث انتشر   Digital Artأتت ىذه التقنية لتكون الخطوة األولي نحو نقمة معاصرة وخاصو في مجال الفن الرقمي 

في أنحاء العالم بسرعة فائقة ، ووظفت التقنيات األلية ليذا الفن في مجاالت متنوعة ، والحاسب اآللي كوسيمة فنية أنما 
 ىو بمثابة أضافة نوعية في اإلبداع الفني.

ن يطور تشكيالت ال وباستطاعة أي فنان صاحب موىبة ولدية المعرفة باستخدامات الحاسب اآللي وبرنامج الفوتوشوب أ
نيائية ال نيائية من االعمال الطباعية والتي تتحدد فييا الرؤية الفنية التخيمية بالقدرات التقنية العالية لمحاسب اآللي ليحققا 

 .(1)معا صياغات فنية في العمل التشكيمي لم تكن لتتحقق بدون توافر ىذه التكنولوجيا 
ت الطباعة المختمفة بالفأرة وشاشة الحاسب اآللي كذلك تستخدم األلوان الرقمية وفى ىذا النوع من الطباعة تستبدل ادوا

واالحبار عوضا عن الممونات والعجائن الطباعية التقميدية إليجاد صياغات ال نيائية تتحد فييا الرؤية الفنية والخيال 
لتشكيمي، وتأثيرات متنوعة ال نيائية لموصول بالقدرات التقنية العالية لمحاسب اآللي ليحققا معا ابداعات فنية في العمل ا

 .  (9)ال حدود لو سوي خيال الفنان ويستخدم لتنفيذ ذلك برنامج الفوتوشوب  فنيمرحمة انطالق  إلى

 اليدوية:المقومات االبداعية لمتقنيات الطباعية 
 الفكرة.ان ميارتو الفنية لتجسيد إضافة الحس التمقائي والقيمة التعبيرية في بناء التصميم المطبوع حيث يستخدم الفن 
  ثراء العمل الفني الطباعي بالتدرج المممسي والخطى والموني والذي يتمثل في استخدام التقنيات الطباعية المستخدمة في

 الصباغة(الحرير، العقد والربط ثم  عمى)الرسم المباشر البحث 
  التكرار واالخفاء والتراكب بين العناصر والشفافية إلعطاء االحساس باألبعاد في العمل  والضوء،تأكيد القيم البعدية لمظل

 الفني.

   Creative Commons Integrationمفيوم التكامل اإلبداعي
التأمل في الجمع بين الطرق التقميدية والتكنولوجية الحديثة في مجال  عمىتري الباحثة أن التكامل اإلبداعي ىو القدرة 

طباعة المنسوجات واالستفادة منيا وظيفيا وجماليا في تصميم مفروشات التصميم الداخمي ومفرداتو ومكمالتو وذلك 
 . (5)لإلسيام في اثراءىا فنيا وابداعيا بأسموب متفرد ومبتكر 

الل االستفادة من الخامات واألدوات واألساليب والطرق األدائية ألساليب الطباعة وفى ىذا البحث يتحقق ذلك من خ
ثم استخدام صياغات جديدة يمكن تطبيقيا في مجال التصميم الداخمي فتحقق اإلفادة منيا  ومتآلفة،المختمفة لتبدو متكاممة 

أكبر قدر من الطالقة الفكرية والمرونة التمقائية وظيفيا وجماليا داخل البيئة التعميمية والمجتمع الخارجي في عمل يتميز ب
 واألصالة.

 مفيوم التصميم الداخمي
  االتي:التصميم الداخمي لو عدة مفاىيم نذكر منيا 

 والتجييزات.األسقف  الجدران،ىو تييئة المكان لتأدية وظائف بأقل جيد ويشمل ىذا األرضيات،  -3
ىو فن معالجة الفراغ أو المساحة وكافة أبعادىا بطريقة تستغل جميع عناصر التصميم عمى نحو جمالي يساعد عمى  -1

  المبنى.العمل داخل 
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خراج ىذا التخطيط لحيز الوجود ثم تنفيذه في  -1 ىو عبارة عن التخطيط واالبتكار بناء عمى معطيات معمارية معينو وا 
كانت أغراض استخداميا وطابعيا باستخدام المواد المختمفة واأللوان المناسبة بالتكمفة كافة األماكن والفراغات ميما 

 المناسبة.
ىو معالجة وضع الحمول المناسبة لكاف الصعوبات المعينة في مجال الحركة في الفراغ وسيولة استخدام ما يشتمل  -4

افة الشروط والمقاييس الجمالية وأساليب المتعة عميو من أثاث وتجييزات، وجعل ىذا الفراغ مريحا وىادئا ومميزا بك
 والبيجة.

ىو اإلدراك الواسع والوعي بال حدود لكافة األمور المعمارية وتفاصيميا وخاصة الداخمية منيا ولمخامات وماىيتيا وكيفية  -
وكيفية استعمالو وتوزيعو في الفراغ الداخمي حسب الغرض منو  ومقاييسووىو المعرفة الخالصة باألثاث  استخداميا،

والوانو واختياره في المكان ايضا وكذلك االىتمام بأمور التنسيق األخرى الالزمة كاإلضاءة وتوزيعيا والزىور وتنسيقيا 
 . (34) وظيفتووباإلكسسوارات المتعددة األخرى الالزمة لمفراغ حسب 

 
ويمكن تعريف التصميم الداخمي إجماال بأنو فن التعامل مع الفراغات الداخمية إليجاد الجو    المناسب لمفراغ وتحقيق 
الراحة النفسية عن طريق توزيع وتوظيف عناصر التصميم الداخمي والتي تشمل المون و األثاث و الضوء و الشكل و 

 . (35( , )34)البنائية  الفراغ و الخامات و األعمال التشكيمية و المواد
ىناك أشياء وعناصر زخرفية من شأنيا جعل أي منزل مريحا وأنيقا. فعناصر الديكور من األمور اليامة في 

لذا  االنتباه،ال يصبح اضافتيا مجاال لتشتت  حتىالتنسيق الداخمي، ولكن يجب ترتيبيا والتعامل معيا بشكل فني مدروس 
لجيد من الميام الرئيسية لممصمم الداخمي. ونظرا ألن خامة النسيج ىي أحد الخامات اليامة فالعناصر الداخمية والتأثيث ا

المستخدمة في التصميم الداخمي فنجدىا وقد انتشرت عمى األرائك والكراسي، وعمى األرض والجدران، لذا سنمقي الضوء 
ىي خامتو األساسية والتي من شأنيا إضفاء  بعض مكمالت التصميم الداخمي واكسسواراتو والتي تعتبر خامة النسيج عمى

 منيا:المنزل ونذكر  عمىالمظير الجمالي 
 

ويمكن لموسائد اعطاء نوع من التنوع الجذاب والذي يسر العين بما تحممو من زخارف لألزىار واألشكال  :الوسائد -3
اليندسية والرسومات التجريدية، واحيانا باستخدام األحرف العربية ذات الطراز الشرقي أو حسب ما يتناسب مع الديكور 

 العام.
 مزينةر والدانتيل والمخمل، ونجدىا احيانا مزينة بالجمود والفراء، أو ويستخدم في تنفيذ الوسائد خامات مختمفة مثل الحري

بأشغال التطريز والتريكو والخرز والدانتيل لتصبح ليس عنصرا من عناصر الديكور فحسب بل يمكنيا أيضا أن تجسد 
 .(35) تمامااألفكار الفنية والميارات الشخصية التي تعطى الغرفة نظرة فنيو مختمفة 

 
الرئيسي من الوسائد في التصميم الداخمي ليس فقط لتوفر الشعور بالراحة ولكن أيضا إلعطاء الغرفة نظرة فريدة والغرض 
ويجب أال يتم التعامل مع ىذه األنواع من اكسسوارات الديكور الداخمي بازدراء، بل يجب أن يتم اختيارىا بكل دقة  ومتميزة،

 ليا.مع مراعاة الجانب الوظيفي 

يس مجرد وسيمة إلبراز جمال وأناقة المنزل فحسب، بل أثبتت الدراسات العممية أنو يمعب دورا ميما من الناحية فالديكور ل
النفسية. فبواسطة الديكور يمكن توفير عوامل كثيرة لمراحة واليدوء واالسترخاء، فاختيار األلوان بحد ذاتو وتنسيقيا يعد 

تخدام االلوان بالشكل الصحيح في التصميم الداخمي لو أىمية كبرى لما التحدي األىم الذي يواجو مصمم الديكور، واس
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يحممو من طاقة ذات محتوى بصري مؤثر في االدراك الحسي والعقمي، وعن طريق االلوان وتناسقيا يأتي ادراكنا بتكامل 
لتكميمية مثل الوسائد والتي عناصر الجمال، ومن ىنا يأتي أىمية اختيار االلوان لمقطع الثانوية مثل االثاث، والعناصر ا

 .(35) االنتباهتتخذ من االلوان القوية نسق ليا بغرض جذب 
 
 .12 – 9وفيما يمي عرض لبعض نماذج من الوسائد ودورىا في التصميم الداخمي كما في االشكال من  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  النوافذ ستائر -

تعتبر النوافذ ىي المصدر الرئيسي لمضوء، وتزيينيا يعد واحدة من أىم العناصر في التصميم الداخمي إذ تعطي االنطباع 
العام واألول في المساحة المعيشية. وانماط الستائر التي تزين النوافذ كثيرة ومتعددة، فمنيا ما يبرز الفخامة لمجو العام 

بالبساطة والراحة، ونجد أن لون أقمشة الستائر ومممسيا ووسيمة قطع وتجميع الستائر من االمور بالغرفة ومنيا ما يتسم 
والصديقة لمبيئة، وىناك  الداخمي اليامة والتي تؤخذ في االعتبار عند اختيارىا، حيث يتم اختيار الستائر المناسبة لمتصميم

وىناك ايضا  بارد الذي يضفي احساس رومانسي والحرير المطرزة واألقمشة األورجانزا أمثمو كثيرة عمي أقمشو الستائر مثل
 .(35) األقمشة التي تعطى احساس الفخامة الكالسيكية

 
 
 

 9شكل رقم 
 10شكل رقم 

 12شكل رقم  11شكل رقم 

 9شكل رقم 
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 .17 – 13وفيما يمي نماذج لبعض انواع واشكال الستائر باعتبارىا أحد المفردات اليامة لمتصميم الداخمي باألشكال من 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  األثاث  -3

 أسرع أنو القماش مميزات األثاث وغيرىا ومن قطع في تدخل فيي لممنزل، العام الديكور تشكيل في جزء أىم األقمشة تعتبر
 إحساسك عند المنزل لشكل سريع تغيير إلحداث البسيطة الطرق من المنزل، ويعتبر أثاث في تغييرىا الممكن من خامة
خفائيا، المكان إضاءة إظيار في دور ولألقمشة االثاث .التجديد في والرغبة بالممل كالستائر،  اإلضاءة تنظيم وكذلك وا 
 .خامة كل مميزات يظير النوعين بين ما فالتضاد القماش من خامتين بين المزج ويمكن
 والتعامل جودتيا مدى وما تستخدم غرفة وألي معيا التعامل ومدة األقمشة نوعية وىي بيا اإللمام يجب مبدئية معايير ىناك
بداع خاص وشكل خاص تعامل نوع لكل كثيرة األلوان، وىناك أنواع وثبات والصيانة التنظيف حيث من  يميزه ديكوري وا 
 فالقطن .وغيرىا شمواهوال والجوخ والساتان والشيفون والحرير والصوف والجمد والمخمل والكتان غيره، ونذكر منيا القطن عن
 التحمل وشديدة وناعمة فيعتبر خامة جيدة ومريحة المنزل وكذلك الكتان أثاث معظم في لذا يدخل وصحي ومريح ناعم
 .والستائر والكنب لممفارش غالبا ستخدمو سماكتو بسبب

 الشتاء لفصل المفارش الجموس وكذلك ألطقم التنظيف ومفضل وسيل جدا مميز وىو رائع أما المخمل)الشمواه( فمظيره

(35).  
 
 

 14شكل رقم  13شكل رقم 

 17شكل رقم  16شكل رقم  15شكل رقم 
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 .21 - 18وفيما يمي نماذج لبعض قطع األثاث وأقمشتيا كما باألشكال من 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: اإلطار التطبيقي
العممية مع طالبات المستوى الرابع شعبة التصميم قامت الباحثة باإلشراف والمتابعة عمى إجراء مجموعة من التطبيقات 

الداخمي قسم االقتصاد المنزلي وتضمنت التقنيات األتية )العقد والربط، الرسم المباشر عمى الحرير، الطباعة الرقمية( ثم 
 .تطبيقيا في انتاج واخراج منتجات التصميم الداخمي ومفرداتو واكسسواراتو والتي تستخدم فييا خامة النسيج

اليدوية والتي تعتمد عمي خاصية المعزول  الفنية الصباغة طرق إحدى وىي : الطباعة بالعقد و الربط ثم الصباغة -3
ويتم فييا  ، المحاكة أو سواء المنسوجة القطنية األقمشة لصباغة البراقة يتم فييا استخدام األلوان والمكشوف والتي عادة

 وذلك إلييا وىو الوسط التي يتم من خاللو تموين وزخرفة األقمشة ، الصبغة القماش من وصول عزل أماكن محددة عمى
(  Knots) العقد من الخارجية األجزاء تتعرض وبذلك ، الصباغة حوض في غمرىا قبل حوليا رفيعة مشمعة خيوط بمف

 غير كانت إذا الخيوط خالل من يتسرب قد ما إال المون من خاليا الداخمي الجزء يبقى بينما ، لمصبغة لمون الممفوفة
الصباغة يغسل القماش جيدًا لمتخمص من الصبغة والمواد المضافة الزائدة،  عممية إتمام ، وبعد جذابة نماذج معطيا محكمة
 التعاريج مختمفة أماكن تظير ،إذ الحسبان في تكن لم جميمة تأثيرات فتظير األربطة تحل ثم ليجف بعدىا  القماش يترك

 مع المتزاجيا الصبغات ألوان تسرب من نشأت جميمة مشتقة ألوان تظير كما ، واألربطة األحزمة أماكن تحدد بيضاء
 .(31) البعض بعضيا

 األدوات والخامات المستخدمة في ىذا االسموب الطباعي: 
  ( 311أقمشو من القطن)% 
  صبغات نشطو وصبغات مباشرةReactive Dyes , Direct Dyes 

 19شكل رقم  18شكل رقم 

 20شكل رقم 

 21شكل رقم 
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  ممح طعامSodium Chloride  
  كربونات صوديومSodium Carbonate 
  مشابك -المنضدة  لحماية بالستيك مفرش -بالستيك  – ستيل استانمس أوعية  - مطاط أساتك – حبال -خيوط قطنية 

 مكواة . -مقصات – قفاز – أربطة – بالستيك أكياس – دبابيس –

 طريقة التنفيذ 
بطي االقمشة حسب الطرق المتبعة والتي تم دراستيا في ىذا االسموب الطباعي، وقد قامت الطالبات وتحت اشراف الباحثة 

( ، وتم الحصول عمي األقمشة المزخرفة 33( الي )3تم اتباع الطريقة التالية في الطي والربط كما موضح بالخطوات من )
اخمي وكذلك اكسسواراتو المتنوعة .كما ىو بالتأثيرات المميزة لمعقد والربط والتي استخدمت في منتجات وأثاث التصميم الد

 11 -11موضح بالنماذج رقم 

 
 خطوة )5( خطوة )4( (3خطوة ) (2خطوة ) (1خطوة )

 
 
 
 
 

 خطوة )8( خطوة )7( خطوة )6(

 
     
 
 
 
 
 
 

 خطوة )11( خطوة )10( خطوة )9(
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التصميمات التي يمكن تنفيذىا عمى الحرير ال حدود ليا، كما أننا ال نجد لوحتين  الرسم المباشر عمى الحرير: -1
متفردا ومتميزا وتموين الحرير بالطرق المناسبة يتطمب أن يكون القماش مشدودا جديا متماثمتين تماما ابدا وىذا ما يجعمو فنا 

عمى إطار بحيث يمكن الرسم عميو بالمادة العازلة والتي يطمق عمييا الجوتا لتحديد التصميم عمى الحرير، وىذا المادة تمنع 
 فصمة عن بعضيا.تسرب المون فيما وراء خط التحديد وبذلك يمكن تشكيل مساحات لونيو من

  األدوات والخامات المستخدمة:
االدوات والخامات الالزمة لمتموين عمى الحرير من السيل الحصول عمييا، وفى ىذه الدراسة قامت الطالبات باستخدام 

 األدوات التالية:
  ألوان الرسم عمى الحرير 
  السعودية.أقمشو من الحرير )الطبيعي والصناعي( حسب المتوفر في االسواق 
  ذو الطرف المستدير(. –انواع من الفرش )المتوسطة الحجم 
  )اقالم التحديد )جوتا 
 .)دعامات شد الحرير )يتحدد أبعادىا حسب التصميم المراد طباعتو 
 .)ممح االزالة الخاص بألوان الحرير ويمكن استخدام ممح الطعام الخشن )ذو الحبيبات الكبيرة 

 خطوات التنفيذ: 
لبات بإعداد التصميم المراد طباعتو عمى الحرير ويتناسب مع الغرض الوظيفي في منتجات التصميم الداخمي، قامت الطا

أعدت الطالبات التصميمات والنماذج الخاصة بالمنتجات المراد تنفيذىا، راعت الباحثة مع الطالبات عند تنفيذ األعمال أن 
مكانات التكامل االبداعي بين تقنيات الطباعة ومفردات التصميم يكون مضمون األعمال وما تحممو من رؤي مستمدة من ا

 الداخمي وفق رؤي العمل الفني مع التأكيد عمى بعض النقاط اليامة وىي:
 .تقنيات تنفيذ جيدة ومالئمو لمفردات واساسيات التصميم الداخمي 
  التشكيمية والتنوع في الفراغات بين الخطوط تتميز التصميمات المنفذة بالتجديد من حيث التنوع في اشكاليا وصياغتيا

والمالمس والتأثيرات الناتجة من استخدام ممح االزالة في االماكن الممونة بألوان الحرير مما ساعد عمى تحقيق التكامل 
بشكل واالندماج بين العناصر واالرضية والمنتج المنفذ بعد ذاك والذي اعطت االحساس بالديناميكية في المنتج النيائي 

 فني متميز.
  اتسمت المنتجات بإبراز الصمة بين التقنيات الطباعية ذات القيم الجمالية وبين مواكبة العصر في منتجات التصميم

 .45- 15الداخمي المنفذة كما في االشكال من 
 
 الطباعة الرقمية:  -3

وفى ىذا االسموب استخدمت الطباعة باالنتقال الحراري ويتم في ىذه الطريقة الطباعية توصيل الحاسب اآللي بالطابعة 
التي تستقبل ىذا السيل المتتابع من األصفار واألحاد التي تمثل النص أو المحتوي المطموب طباعتو، وبفضل التقنية 

ا السيل من األصفار واآلحاد وترجمتو إلى نصوص وأشكال ورسومات الرقمية أصبحت ىذه الطابعات قادرة عمى فيم ىذ
بمعني أنيا أصبحت قادرة عمي فيم وقراءة األرقام  digital printerيمكن طباعتيا، ومن ىنا جاءت كممة طابعة رقمية 

عادة تحويميا إلي محتوي يمكن طباعتو.  وا 



 العدد العاشر                                                                 لفنون                     مجمة العمارة وا

47 
 

 األدوات والخامات المستخدمة 
 111الي  381مكبس حراري عند درجة ما بين  -   transfer paperورق حراري  –ة طابعة رقمي –جياز كمبيوتر 

 أقمشو من االلياف الصناعية )الترجال أو الساتان(. -ثانية  11: 35درجة مئوية وعند ضغط عالي وزمن قدرة من 

 طريقة التنفيذ 
)وىي االنتقال من الحالة الصمبة إلى الحالة التسامي  خاصية عمى أساسا الحراري باالنتقال الطباعة ميكانيكية وتعتمد

  القماش بواسطة الصبغة أبخرة تمتص حيث المشتتة الصبغات بيا تتميز والتي السائمة دون المرور بالحالة الغازية(
 .النسيج داخل وتنتشر قصيرة ولفترة ضغط تحت لمتسخين نتيجة تطرية لو يحدث والذي الصناعية األلياف من المصنع

ادوب وفييا تم تحضير التصميم المراد طباعتو وادخالو عمى جياز الحاسب اآللي وباستخدام برامج  األولي:الخطوة 
 .( تم اعطاء التصميم التأثيرات عن طريق األدوات والقوائم الموجودةPhotoshop CS6Adobeفوتوشوب )

 صبغات بيذا النوع من الطباعة باستخدامالورق الحراري والخاص  عمى التصميم ألوان طباعة وتتضمن الخطوة الثانية:
 ليا القدرة عمى التسامي من الورق إلى القماش. Disperse Dyes مشتتة

المكبس )الحراري  باالنتقال الطباعة ماكينات عمى القماش إلى الورق من التصميم انتقال تتضمن الخطوة الثالثة:
 ثانية. 11: 35عالي ولمدة مئوية عند ضغط ° 111-381 من حرارة درجة عند الكيربائي(

 )الصبغات :شيئين ذلك عن وينتج عالية حرارة درجات ضغط تحت القماش مع الطباعة ورقة تتالمس الطريقة ىذه وفي
  .إلييا( كمية التصميم وينقل الصبغات األقمشة تتشرب الحالة ىذه النعومة وفي نقطة من تقترب األقمشة تتسامى، وخيوط

 الطالبات باستخدام األقمشة الناتجة المطبوعة في عمل منتجات نافعةقامت  الخطوة الرابعة:
 ومرتبطة بالتصميم الداخمي.

 عرض لبعض االعمال الطباعية ومنتجات التصميم الداخمي والتي قامت الطالبات بإنتاجيا
 
 

 
 
 

 26شكل رقم  25شكل رقم  24شكل رقم  23شكل رقم  22شكل رقم 
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 جانب من المعرض المقام بكمية العموم واآلداب بالمندق كما باألشكال

 
 

 

 29شكل رقم  28شكل رقم  27شكل رقم 

 30شكل رقم 

 31شكل رقم 
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 33شكل رقم  32شكل رقم 

 34شكل رقم 

 35رقم  شكل 36شكل رقم  37شكل رقم 

 40شكل رقم  39شكل رقم  38شكل رقم 
 43شكل رقم 
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 41شكل رقم 
 43شكل رقم  42شكل رقم 

 43شكل رقم 
 45شكل رقم 

 (وبعض مفردات الديكور والتصميم الداخمي منفذة بالرسم عمي الحرير متنوعةوسائد ) ن أعمال الطالباتجانب م
 

 47شكل رقم  46شكل رقم 

 49شكل رقم  48شكل رقم 

 41شكل رقم 

 44شكل رقم 

 46شكل رقم 



 العدد العاشر                                                                 لفنون                     مجمة العمارة وا

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

عبارة عن قطعو أثاث ) مجمس عربي( نفذت قاعدتو من الخشب المستيمك لمصناديق كإعادة تدوير  52شكل رقم 
 ومزخرف بأسموب الرسم عمي الحرير. واستخدامو في منتج نافع وتنجيده من قماش الساتان

 

 

 

 

 

 

 50شكل رقم 
 51شكل رقم 

 الحرير واالنتقال الحرارىبعض نماذج من قطع األثاث التي نفذتيا الطالبات باستخدام تقنيتي الرسم عمي 
 

 55شكل رقم  54رقم شكل  53شكل رقم 

 50شكل رقم 

 52شكل رقم 
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 بعض المعمفات وقطع التصميم الداخمي منفذه بالرسم 
 المباشر عمى الحرير واالنتقال الحراري

 

 

 

 

 

 نتائج البحث:
 أثمر البحث الحالي عدة نتائج وىي:

يساىم البحث في توجيو الرؤية نحو أىمية الدمج واالرتباط بين فن طباعة المنسوجات والتصميم الداخمي من خالل   -3
 تكامل القيم الفنية والمعطيات الجمالية ليذين الفنين في منتج فني واحد.

 امكانيو تطبيق ىذه الفكرة في الكميات والتخصصات المناظرة داخل المممكة وخارجيا أيضا.  -1
حقق من خالل تنفيذ االعمال الطباعية في عمل منتجات ومفردات التصميم الداخمي فرصو لالبتكار وانتاج أعمال ت -1

 فنيو ديكوريو غير مألوفة تحمل قيما فنية جديدة.
حظي المعرض الذي أقيم بأعمال ومنتجات طالبات قسم التصميم الداخمي اقبال شديد وأبدى زوار وزائرات المعرض   -4

 لشديد بالمعروضات مما أكد نجاح الفكرة المنقذة.اعجابيم ا
 
 توصيات البحث: 

 توصي الباحثة بما يمي:
االطالع الدائم عمى التطور في مجال التصميم الداخمي وعالقتو بالمنسوجات بفكر واع مما يسيم في سيولة التعامل  -3

 بالجدية واالبتكار.والتجريب واالستفادة من معطيات تمك التطورات إلبداع أعمال فنية تتميز 
 ضرورة االىتمام بالمشاريع الصغيرة في مجال التصميم الداخمي لتنميو وخدمة المجتمع. -1
مكانية إنتاج قطع متفردة غير متكررة نظرا  -1 االىتمام بدراسة العالقة بين أساليب وطرق الطباعة والتصميم الداخمي وا 

 السعودية. لندرة وجود أقمشة مفروشات منفذة بيذا الشكل باألسواق 
ضرورة الثقافة الفنية واالطالع عمى النظريات العممية المرتبطة بمجال الفن التشكيمي بكل فروعو مما يسيم في إثراء  -4

 الذوق الفني والرؤية الفنية والفكر اإلبداعي.
المتنوعة  ضرورة فتح آفاق جديدة لطالب كميو االقتصاد المنزلي شعب التصميم الداخمي لمدمج بين أساليب الطباعة -5

 والتصميم الداخمي لتحقيق رؤي مبتكرة.

 57شكل رقم  56شكل رقم 

 56شكل رقم  58شكل رقم 
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