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 ملخص البحث 

تعتبر المالبس إحدى االحتٌاجات المهمة لإلنسان, فطالما كانت المالبس بمثابة لغة استخدمها اإلنسان لتوصٌل رسالة 

بعٌنها باإلضافة إلى إشباع حاجاته فً التكٌف مع البٌئة. وتعتبر العمارة التفكٌكٌة أحد المداخل إلثراء مجال تصمٌم 

ل من العمارة التفكٌكٌة: مفهومها وروادها وسماتها وعالقتها بتصمٌم األزٌاء، وٌتم فً هذه الدراسة عرض وصفً لك

األزٌاء، ونظرٌة الهدم واعادة البناء "التفكٌكٌة" ومفهومها وخصائصها ورائدها وعالقتها بمجال تصمٌم األزٌاء، وإعداد 

 ابٌة. دراسة تطبٌقٌة الستخدام العمارة التفكٌكٌة ومفهوم التفكٌك كمصدر لتصمٌم األزٌاء الشب

-02بنٌن(, فً المرحلة العمرٌة من -وفى هذا اإلطار تم إعداد ثالث عشر مجموعة تصمٌمٌة لمالبس الشباب )البنات 

سنة، مستلهمة من مبانى زها حدٌد وفرانك جٌرى التً تعبر عن نظرٌة الهدم واعدة البناء "التفكٌكٌة", و اٌضا تطبٌق 02

كمثال للعمارة الحدٌثة"، وقد تم عمل استطالع رأي على عٌنة من الشباب عددها مفهوم التفكٌكٌة من مبنى برج القاهرة  

( فتاة وشاب; ممن لهم عالقة بالفنون المختلفة فً قصور الثقافة والمكتبات العامة من محافظات متعددة لقٌاس مدى 052)

 تقبلهم للتصمٌمات المقترحة. 

فً هذة المرحلة العمرٌة تفضلن ارتداء المالبس التً تتمتع بالمظهر أشارت نتائج هذه الدراسة إجماالً إلى أن الفتٌات 

الجمالً واألزٌاء الغٌر تقلٌدٌة, والتً تعتبر من أهم ممٌزات العمارة التفكٌكٌة، اما عن الشبان ففضلوا ارتداء المالبس التى 

" 9" "4تحقٌق المجموعة التصمٌمة رقم "تتمتع بالتغٌٌر مع االحتفاظ بالبساطة والخطوط البسٌطة. كما أشارت النتائج إلى 

الشبان(على التوالى، تم تنفٌذ بعض التصمٌمات التً حصلت على أعلى درجات قبول.  –أعلى درجات قبول )الشبات 

أوصت الدراسة بضرورة تعمٌق دراسة العمارة التفكٌكٌة وربطها بتصمٌم األزٌاء خاصة، حٌث أنها مصدر إلهامً ٌتسم 

 .تكار ازٌاء غٌر تقلٌدٌةبالثراء وٌتٌح اب
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