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 الداخلي والتصميم المختلفة المنسوجات طباعة أساليب بين والترابط االبداعي التكامل

Creative integration and Interconnectivity between the various 

designTextile printing techniques and Interior  
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 ع.م.ج -أسيوط  جامعة  - النوعية التربية كلية - الفنية التربية بقسم المساعد األستاذ

 ملخصال

االفراد المبتكرٌن  إلىعاتق المبدعٌن فً عالمنا الحاضر عبئ تطوٌر المجتمع حٌث أننا بحاجه  علىٌقع 

فحضارة األمم هً نتاج عملٌة االبداع واالبتكار فً شتى  المعاصر،المبدعٌن والذٌن ٌعتبرون هم نواة التطوٌر بعالمنا 

هامة أصالًة وثراًء حٌث تلعب فٌها التقنٌة دوراً اساسٌاً وتعد طباعة المنسوجات الٌدوٌة من المجاالت الفنٌة ال المجاالت.

حٌث أنها من أهم المجاالت التطبٌقٌة التً ٌمكن من  المجتمع،بل وٌمكن أن تسهم بشكل مباشر فً التفاعل المستمر مع 

 متمٌزة.خاللها تقدٌم منتجات نفعٌة ذات قٌمه جمالٌة 

كامل اإلبداعً بٌن تصمٌم طباعة المنسوجات والتصمٌم الداخلً وذلك تأكٌد الترابط والت إلىوقد هدفت هذه الدراسة  

التأمل فً الجمع بٌن الطرق  علىفالتكامل اإلبداعً هو القدرة  الداخلً،باعتبار أن المفروشات هً أحد مفردات التصمٌم 

ا فً تصمٌم مفروشات التصمٌم التقلٌدٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة فً مجال طباعة المنسوجات واالستفادة منها وظٌفٌا وجمالٌ

ولتحقٌق ذلك وإٌمانا بأهمٌة  ومبتكر.الداخلً ومفرداته ومكمالته وذلك لإلسهام فً اثراءها فنٌا وابداعٌا بأسلوب متفرد 

االبتكار والتجرٌب انتهج البحث المنهج التطبٌقً المعتمد علً التجرٌب ) االعمال الطباعٌة الفنٌة ( كتجربة فنٌه تم فٌها 

جامعة الباحة  بالمملكة العربٌة  –ٌه طالبات المستوي الرابع بقسم التصمٌم الداخلً بكلٌة العلوم واآلداب بالمندق توج

السعودٌة وتطبٌقا لمقرر)مفروشات التصمٌم الداخلً( إلً تصمٌم وتنفٌذ عدة منتجات نافعه تخدم التصمٌم الداخلً نفذت 

الطباعة الرقمٌة( إلنتاج أعمال فنٌة مبتكرة  –الرسم علً الحرٌر  –قد والربط ببعض االسالٌب الطباعٌة الٌدوٌة مثل ) الع

وفق خطة معدة لتحقٌق وحدة متكاملة لٌس من الناحٌة الجمالٌة فحسب بل من الناحٌة الوظٌفٌة واألدائٌة أٌضا والتً تعتمد 

هاراتها و توجٌه سلوكها من طالبة متعلمه أساسا علً قدرة الطالبة مع اشراف وتوجٌه أستاذ المقرر الستغالل ثقافتها وم

  فقط الى طالبة منتجه.

التكامل  –مفروشات التصمٌم الداخلً  –أسالٌب الطباعة الٌدوٌة المتنوعة  -الداخلً التصمٌم  :الكلمات المفتاحية

 اإلبداعً

 

 

 

 


