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 مصدر لتصمٌم األزٌاء الشبابٌةك التفكٌكٌةالعمارة 

Deconstruction Architecture as a Source for Youth Wear Design 

 عمرو جمال الدٌن حسونةأ.د/ 

 الفنون التطبٌقٌة جامعة حلوانأستاذ تصمٌم المالبس بقسم المالبس الجاهزة بكلٌة 

 نجالء محمد طعٌمةأ.م.د/ 

 أستاذ مساعد بقسم المالبس الجاهزة بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة دمٌاط

 نوران احمد الوزانم/ 

 معٌد بقسم المالبس الجاهزة بكلٌة الفنون التطبٌقٌة جامعة دمٌاط

 ملخص البحث 

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

بعٌنها باإلضافة إلى إشباع حاجاته فً التكٌؾ 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 الؽٌر تقلٌدٌة, والتً تعتبر من أهم ممٌزات العمارة التفكٌكٌة، اما عن الشبان ففضلوا ارتداء المالبس التى 

" 9" "4تحقٌق المجموعة التصمٌمة رقم "تتمتع بالتؽٌٌر 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 ؼٌر تقلٌدٌةبالثراء وٌتٌح اب

 كلمات مفتاحٌة:

 العمارة التفكٌكٌة, األزٌاء الشبابٌة.

Abstract: 

 Clothing is one of the most important needs for man as long as clothing is a language used by 

humans to deliver a message in addition to satisfying the needs in adapting to the 

environment. Deconstruction architecture is one of the entrances to enrich the field of fashion 

design, In this study, a descriptive presentation of deconstruction architecture, its concept, its 

pioneering, and role its characteristics, its relation to fashion design, demolition theory, 

"deconstruction", its concept and characteristics, its pioneer and its relation to the field of 

fashion design, and the preparation of an applied study of the use of deconstruction 

architecture and the concept of disassembly. 
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In this context, 13 design groups for youth clothing (girls and boys) were prepared in the 20-

30 year age group, inspired by the Zaha Hadid and Frank Gerry buildings, which reflect the 

theory of demolition and the construction of "deconstruction" and the application of the 

concept of deconstruction from a building (150) girls and young men related to different arts 

in the palaces of culture and public libraries from multiple governorates to measure their 

acceptance of the proposed designs. 

The results of this study indicate that girls in the age group prefer to wear clothes that have an 

aesthetic appearance and non-traditional fashion, which is one of the most important 

characteristics of deconstruction, while boys prefer to wear change- clothes while keeping 

simple and simple lines. The results also indicated that the design group "4" "9" achieved the 

highest acceptance (Female - Male) respectively, some designs that have received the highest 

acceptance have been implemented. The study recommended the need to deepen the study of 

deconstruction architecture and linking it to fashion design, especially as it is a source of 

inspiration rich and allows the creation of non-traditional costumes. 

 المقدمة:
بة اإلجتماعٌة, الجنس ,الجنسٌة وذلك لكال من المجتمعات تعتبر الموضة شكل من أشكال اإلتصال وتحدٌد المرت  

واالفراد, وتتوافق مع طبٌعة المكان, الطبقة, الثروة واإلنتماء إلى الجماعات. ال تشمل المالبس فقط ولكن أٌضا 

و تعد فتره الشباب المرحلة التى ٌكتمل فٌها النم اإلكسسوارات والمجوهرات بل حتى قصات الشعر وجمال الجسم .

الجسمى والعقلى وٌكون قادرا على ممارسة ادوارة االجتماعٌة وٌشعر باالستقاللٌة وٌخرج لمجال العمل وٌتحمل فٌها 

  (0)سنة(.  02سنة حتى  02المسئولٌة وتبدا من )

لمعمارى طبقت نظرٌة الهدم والتفكٌك وإعادة البناء فً العمارة حٌث اتسمت بافكار التجزئة والتالعب فى افكار الهٌكل ا  

تؽٌٌر بعض عناصر الهٌكل المعمارى واعادة صٌاؼتها بصورة تشوٌة و من خالل الخطوط واشكالها التى تعمل على

جدٌدة مختلفة. كما تأثر العدٌد من مصممى األزٌاء بفلسفة الهدم وإعادة البناء فظهرت تصمٌماتهم تحمل طابع هذا اإلتجاة 

الهٌكل البنائى وإعادة تكوٌنة بصورة جدٌدة مختلفة، فٌقوم بهدم تؽٌٌر  تعمل علىالحدٌث من خالل الخطوط واألشكال التى 

الثوب وإعادة بناءة وبالتالى ٌكون المنتج النهائى بعٌد كل البعد عن المفهوم التقلٌدى للمالبس بل ٌجعل من خٌالة حقٌقة 

توود، ٌاماموتو، مارتن مارجٌال، بالٌنسٌجا، جدٌدة، ومن المصممٌن الذٌن تأثروا بفلسفة الهدم وإعادة البناء فٌفان وس

وحسٌن جالٌان, مما ٌوضح العالقة القوٌة بٌن األزٌاء والعمارة من خالل تعاملها مع اإلنسان وأفكارة وتطلعاتة بطرٌقة 

 مباشرة. 

 وٌمكن تحدٌد مشكلة البحث فى التساؤل التالى:

  مشكلة البحث:

نظرٌة الهدم وإعادة البناء و اإلستلهام من العمارة التفكٌكٌة واالستفادة منها قلة الدراسات التى إعتمدت على تطبٌق  -1

 فى تصمٌم المالبس الشبابٌة التى تتماشى مع اإلتجاهات السائدة للموضة العالمٌة .

قلة مصممى الموضة الذٌن استلهموا من العمارة التفكٌكٌة بصورة عامة مع تطبٌق اعمال زها حدٌد وفرانك جٌرى  -2

 خاصة واالستفادة منها فى إثراء األزٌاء الشبابٌة . بصفة

كٌؾ ٌمكن االستفادة من دراسة اعمال المعمارٌان زها حدٌد وفرانك جٌرى مع تطبٌق نظرٌة الهدم وإعادة البناء  -3

 فً إستلهام تصمٌمات المالبس الشبابٌة ؟
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 أهمٌة البحث:

 مجال تصمٌم األزٌاء باقتباسات جدٌدة . دراسة السمات الممٌزة للعمارة التفكٌكٌة لمحاولة إثراء-0

ــ االستفادة من الثراء المعمارى الذى تمٌزت بة اعمال زها حدٌد وفرانك جٌرى سواء فى الخطوط أو األلوان أو 0

 الخامات للوصول لتصمٌمات عصرٌة.

 تفترض الدراسة أن: فروض البحث:

بتكار تصمٌمات جدٌدة تتمٌز باالبتكار والحداثة وعدم التقٌد ـ هناك عالقة بٌن العمارة الهندسٌة وتصمٌم األزٌاء فى إ0

 بمفاهٌم معٌنة.

 العمارة التفكٌكٌة بشكل عام واعمال زها حدٌد وفرانك جٌرى بشكل خاص فً إستلهام تصمٌمات شبابٌة.من ــ االستفادة 0

 ٌتبع البحث منهجٌن: منهج البحث:

  منهج وصفى تحلٌلى: تحدٌدا فى أعمال زها حدٌد وفرانك جٌرى للوصول السكتشات تصمٌمٌة من العمارة التفكٌكٌة فى

 ضوء نظرٌة الهدم وإعادة البناء. 

  المنهج التجرٌبى: القٌام بتجربة ذاتٌة للباحثة بتطبٌق نظرٌة الهدم وإعادة البناء من خالل أعمال زها حدٌد وفرانك

 تصمٌمات شبابٌة.جٌري إلبتكار 

 اإلطار النظرى للبحث:

 نظرٌة الهدم وإعادة البناء:

هً إحدى مدارس الفلسفة والنقد االدبى التً تشٌر إلى إستحالة الوصول إلى فهم متكامل أو على األقل نص متماسك، فهً 

الفٌلسوؾ الفرنسً جاك إعادة صٌاؼة النص بعد تحلٌله بصورة بعٌدة عن األفكار التقلٌدٌة الموروثة . ظهرت على ٌد 

، وقد بدا نظرٌته بانكاره قدرتنا على الوصول بالطرق التقلٌدٌة إلى أفكار جدٌدة 0970دارٌدا فً ثالثة كتب أصدرها عام 

فلجأ إلى نظرٌته فً هدم األفكار الموروثة وتحلٌلها وإعادة صٌاؼتها بشكل جدٌد، فالهدم وإعادة البناء ما هو إال نتاج 

 Of. ٌقول درٌدا" ان هذه الكلمه قد فرضت نفسها علٌه الول مره فى كتابه  (6)تؽٌرات الحادثة فً المجتمعطبٌعً أمام ال

Grannatology  (5) م وهى كلمه نحتها درٌدا نحتا لٌشٌر بها الى" علم الكتابه") الجدٌد(0967فى عام. 

 وبعض من اتجاهاتها:العمارة التفكٌكٌة 

إن التفكٌكٌة المعمارٌة تشترك مع مبدأ التالشى فى معاداة العمارة التقلٌدٌة، فهى تسعى إلى هدم مبادىء وطرق إستعمال  

مواد وتشكٌالت متعارؾ علٌها، ومن إتجاهاتها قطع طرقات داخلٌة وفراؼات اختراق الحدود الجمالٌة وقد وصل االمر ان 

 andreasكماعرفها اندرٌس بابادكٌس  . (4)عزل عن اى برنامج إنشائىٌكون الهدم مبدأ مرؼوبا فٌه لذاته، وبم

papadakis  أنها " أحدث إتجاة فى العمارة والتصمٌم الداخلى، فهى تفكٌك لإلافتراضات واألٌدولوجٌات منذ

الكالسٌكٌات وفى فترة الحداثة وما بعد الحداثة الٌجاد مفهوم جدٌد وصورة مبتكرة ؼٌر تقلٌدٌة، فتقوم على تفكٌك األشكال 

ائؾ المرجوة من المبنى المعمارى عن طرٌق خلق فراؼات التقلٌدٌة المملة وإعادة بنائها وصٌاؼتها بهدؾ تحقٌق الوظ

داخلٌة جدٌدة, مع الوصول ألقصى درجات المتعة الجمالٌة فى آن واحد وذلك بإستخدام أحدث الخامات المتاحة والمالئمة 

طقً فً آٌزنمان( هً البحث فٌما بٌن القبٌح ضمن الجمٌل، والالمن (وعمارة التفكٌك كما ٌقول (0) لطبٌعة التصمٌم.

  .(7)المنطقً

 و البنائٌة الحدٌثة اإلنفصالٌة أواإلنقطاعٌةظهرت عدة اتجاهات للعمارة التفكٌكٌة, مثل إتجاه  
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وهذا اإلتجاه قائم على فكرة  (Frank Gehry) فرانك جٌري  رائد هذا اإلتجاة هو أوال: االنفصالٌة أو اإلنقطاعٌة:

المبنى حتى ٌظهر مدى اإلبداع والرقً فٌه ٌجب أن ٌكون مستقال بذاته ال اإلستقاللٌة بالمبنى وعناصره حٌث ٌرى أن 

ٌحده مبانً أخرى تفسد مدى جماله وهو ذلك متأثر بفكرة الضٌاع والقصور فً العصور الوسطى كما ٌقوم على إنفصال 

لى أجزاء وإعدة تركٌبها . تفكٌك الكل إ(9)عناصر المبنى كل عنصر بذاته مع الترابط والتجاذب بٌنهما فً سهولة ومهارة

بإسلوب فنى ؼٌر تقلٌدى وهذة األجزاء المفككة تعٌد الى الذهن جمال مدٌنة العصور الوسطى بمقٌاسها اإلنسانى كما إتجة 

 .(0)إلى إستٌحاء األشكال والعناصر من الطبٌعة

المهندس المعمارى  أو فرٌد وجٌنجر فى براغ بجمهورٌة التشٌك تم تصمٌمه من قبل” بٌت الرقص (0) ٌوضح شكل

 0996الكرواتً التشٌكى فالدو وفرانك جٌرى وإكتمل فى عام 

 
 أو فرٌد وجٌنجر فى براغ بجمهورٌة التشٌك” بٌت الرقص (1) شكل

 ثانٌا: البنائٌة الحدٌثة

، وهذا اإلتجاه ٌقوم على Rem Koolhassرٌم كولهاس ( وZaha Hadidمن أهم رواد هذا االتجاه )زها حدٌد 

( وكذلك على المفردات الهندسٌة مثل المربع والمستطٌل والمثلث والدائرة....إلخ, 3Dإستخدام البالطات الطائرة الدائرٌة)

باإلضافة إلى إستخدام األلوان الصارخة مع التجرٌد الفنً الواضح فً األعمال وهم عناصر المبنى)عناصر تشكٌل المبنى 

لبالطات القشرٌة(, وٌعد هذا اإلتجاه أكثر اإلتجاهات جاذبٌة وذلك لكونه ٌنقل القشرٌات, عناصر اإلتصال, الشبكٌات, ا

 .(6:ص7)اإلنسان من عالم الواقع إلى عالم المبانً الطائرة أو الفضاء

 

 
, من تصمٌم زها حدٌد2012استاد دورة األلعاب المائٌه فى أولمبٌاد لندن  (2شكل )

(10) 

 

 
 مكتبة سٌاتل المركزٌة (3شكل)
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 .الوالٌات المتحدةفً  سٌاتلتابعة لشبكة مكتبات مدٌنة  مكتبةهً  (Seattle central librar ):مكتبة سٌاتل المركزٌة

رٌم  الهولندي المهندس المعماريطابقا مؽطى بالزجاج المشبك بالحدٌد. قام تصمٌم هذه المكتبة  00تتكون المكتبة من 

 (00)2004وتم إفتتاحها فً  .كولهاس

عندما ندرس تارٌخ بلد ما، فإنه من الضرورى دراسة العمارة والمالبس الجاهزة لتلك الفترة, ألن كثٌر من القصص  

وظائؾ المجالٌن توفٌر مأوى للبشر, فالعمارة عبارة عن مالجئ لإلنسان  ٌمكن أن تقال من خالل هذٌن المجالٌن. فمن أهم

فً نطاق واسع وٌحمٌهم من الظواهر الطبٌعٌة، وٌخلق بٌئة آمنة. من ناحٌة أخرى، فً عالم الموضة والمالبس ٌمكن 

فً فترة العصور الوسطى، ث. إعتبار األزٌاء الجلد الثانً الذى ٌأوى الجسم البشري. أما العمارة فٌطلق علٌها الجلد الثال

. وٌتضح ذلك فى األحذٌة (8)ٌمكننا أن نرى الكثٌر من القواسم المشتركة بٌن العمارة القوطٌة وكٌؾ كان الزي القوطً

 المدببة وإكسسوارات الرأس واألكمام، التً تستمد من العقود المدببة.

  

القوطٌه( امثله لالحذٌه والمالبس مستوحاه من العمارة 4شكل )
(12)

 

 
 المجر, العمارة القوطٌه -( مبنى البرلمان فً بودابست5شكل )

(12) 

 

كما نالحظ ان إدماج مفهوم الهٌكل المعماري فً تصمٌم المالبس ٌظهر بوضوح فً الصورة الشهٌرة من نٌوٌورك 

. كما هو موضح  0900( ٌرتدي زي البناء المفضل لدٌه عامWilliam Van Alenللمهندس المعماري وٌلٌام فان ألن )

 ( 6فى شكل)

)الٌسار(:  (00)لكرة الفنون الجمٌلة. 0900عام Chrysler(: )ٌمٌن( ولٌام فٌن ألٌن ٌرتدي زي مبنى 6ٌوضح شكل )

 (04.) مبنى كراٌسلر فً مانهاتن، مدٌنة نٌوٌورك، الذي صممه المهندس المعماري ولٌام ألٌن فٌن

 

  

 ( تصمٌم زي والمبنى المعماري مصدر اإللهام6شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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 بعض مصممً االزٌاء إستلهموا من العمارة التفكٌكٌة:

ة, فٌما بعد ، درس جٌانفرانكو فٌري العمار: أسس عالمه تجارٌة خاصه بهGianfranco Ferré)جٌانفرانكو فٌري ) 

فستان ٌوضح الحركة والتدفق فى ( عباره عن 7شكل ) .لمعت مجموعاته فى عالم الموضه وارتباطها بالجمال المعمارى

جمٌع أنحاء الجسم, حٌث استخدم عدد كثٌر من الطبقات. إستخدم األورجانزا والحرٌر فً هذا الفستان, مع عدم إستخدام 

 مواد داعمة.

 (05)األورجانزا ، ثوب بالون ملفوفة من2010 ربٌع الجاهزة لالرتداءمالبس جٌانفرانكو فٌري،  ))ٌمٌن( 7ٌوضح شكل )

 (06) ، سٌاتل، واشنطنFrank O.Gehry ل مشروع التجربة الموسٌقٌه والخٌال العلمً متحؾ وقاعة للمشاهٌر ))ٌسار

  

 ومصدر اإللهام جٌانفرانكو فٌري( زي من تصمٌم 7شكل )

 

 أشهر شركات األزٌاء التى إعتمدت على اإلتجاه التفكٌكى كمصدر لتصمٌم األزٌاء الشبابٌة:

 :Desigualشركه 

مقرها مدٌنة برشلونة فً إسبانٌا، المعروفة بقصاتها ونقوشاتها والوانها الكثٌرة فً التصمٌم الواحد. أبصرت النور فً  

والٌوم  (07).0220على ٌد السوٌسري توماس ماٌر، إال أّن الشركة أدٌرت من قبل مانٌل أدٌل فً العام  0984العام 

Desigual  ٌّة والرجالٌة واألحذٌة واألكسسوارات، وقد شهدت نمواً متصاعداً الفتاً فً العام  0220تبٌع المالبس النسائ

 .0229حّتى 

حٌث  (08)., مالبس جاهزة لالرتداء0207, توضح االتجاه التفكٌكى, شتاء Desigual( احدى تصامٌم شركه 8شكل)

 (09)مع إستخدام التطرٌز إلضافه لمسه جمالٌه للقطعة الملبسٌة . إستخدمت أنواع مختلفه من األقمشه إلنتاج جاكٌت,

   

 , توضح اإلتجاه التفكٌكDesigualًإحدى تصامٌم شركه  (8شكل)
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 الدراسة التطبٌقٌة: 

التصمٌمات المقترحه: تم إعداد ثالث عشر مجموعات تصمٌمٌة شباب و شابات, ستة مجموعات تصمٌمٌة  - أ

، ثالث مجموعات مستلهمة من مبنى زها حدٌد "مبنى محطة اطفاء جٌرى "المبنى الراقص"مبنى فرانك مستلهمة من 

الحرٌق فٌترا بألمانٌا" و"محطة قطار ستراسبورج ألمانٌا"، وأربعة مجموعات أخرى مطبق علٌها مفهوم التفكٌك بعد 

 إستلهامها من العمارة الحدٌثة "برج القاهرة".

ضع اإلسكتشات د وى حول التصمٌمات المقترحة : تم عمل دراسة مٌدانٌة بعالدراسة المٌدانٌة إلستطالع الرأ - ب

( سنة واالكادمٌٌن تخصص المالبس الجاهزة من 02-02شباب( المرحلة العمرٌة من ) -التصمٌمٌة على عٌنة من )شابات

توزٌع إستمارات أساتذة, أساتذة مساعدٌن, مدرس مساعد, ومعٌدٌن وهم موضوع الدراسة، وقد تم تحدٌد عدة أماكن ل

إستطالع الرأى فى محافظات مختلفة )االسكندرٌة، دمٌاط، دمٌاط الجدٌدة، القاهرة، المنصورة(، ولقد أجرٌت الدراسة 

 ( شابه، شاب وأكادٌمى تخصص المالبس الجاهزة.052اإلستطالعٌة على عدد )

 

تحدٌد أفضل المجموعات تم عمل المعاٌٌر التالٌة للفئة المستهدفه واالكادٌمٌن موضوع الدراسة ل

 التصمٌمٌة:

 ( سنة بالتصمٌمات المعروضة 02-02مدى إعجاب شباب المرحلة العمرٌة ) -0

مدى تقبل الشباب للمجموعات اللونٌة المستخدمة فى التصمٌمات المستوحاه من خطوط اللوحات والتصمٌمات  -0

 المطبق علٌها مفهوم التفكٌك .

 للطباعه والتطرٌز المستخدم فى التصمٌمات المستوحاة من العمارة التفكٌكٌة "مدى تقبل الفئة المستهدفه واالكادمٌٌن  -0

deconstruction architecture " والتصمٌمات المطبق علٌها مفهوم التفكٌك 

 مدى مساٌرة المجموعة التصمٌمٌة التجاهات الشباب ومٌولهن فى هذا العصر -4

 الحدٌثة لمفهوم التفكٌك  مدى تحقٌق المجموعة التصمٌمٌة المستلهمة من العماره -5

 قٌاس درجة تواجد عنصر الراحة بالتصمٌمات لكى تناسب الشباب  -6

 مدى تحقق الترابط والوحدة بٌن المجموعة التصمٌمٌة الواحدة -7

 ( سنة 02-02مدى تالئم خطوط التصمٌمات مع المرحلة العمرٌة للعٌنة محل الدراسة ) -8

 العمارة التفكٌكٌة. مدى نجاح عناصر التصمٌم فى التعبٌر عن مفهوم -9

 مدى مالئمة المجموعات التصمٌمٌة للمتطلبات الفسٌولوجٌه والسٌكولوجٌه للفئة العمرٌه للشباب  -02

 مدى مساٌرة المجموعة التصمٌمٌة إلتجاهات الموضة السائدة -00

 دراسة وتحلٌل آراء الشباب بإستمارات إستطالع الرأى من واقع الدراسة المٌدانٌة:

على دراسة وتحلٌل وتفسٌر المعلومات التى تم الحصول علٌها بعد إستطالع رأى الشباب المرحلة تقوم هذه الدراسة 

( سنة واألكادمٌٌن تخصص المالبس الجاهزة وطرح إستمارات االستبٌان وتجمٌعها، حٌث تتٌح هذه 02-02العمرٌة )

موعة المؤشرات والنتائج اإلحصائٌة المعلومات التعرؾ على مدى قبول الشباب للتصمٌمات المقترحة، ثم ٌتم عرض مج

التى توصلت إلٌها الباحثة من خالل تفرٌػ إجابات الشباب باستمارة استطالع الرأى، وحساب التكرار والنسبة المئوٌة التى 

حصل علٌها كل معٌار من المعاٌٌر المطروحة على الشباب والتى تضمنتها إستمارة اإلستبٌان للمجموعات التصمٌمٌة 

 شر.الثالث ع

 



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              لعمارة والفنون           مجلة ا

803 

 النتائج ومناقشتها:

 التحلٌل اإلحصائً لمعاٌٌر دراسة المجموعات التصمٌمٌة:

 فٌما ٌلى عرض لبعض المعاٌٌر التً تم دراستها بالدراسة اإلحصائٌة للبحث إلختٌار األفضل من المجموعات التصمٌمٌة:

ة المجموعة التصمٌمٌة ( ٌوضح نتائج التحلٌل اإلحصائً حول معٌار مدى مساٌر02المعٌار الرابع : شكل ) -0

" للمجموعة 0إلتجاهات الشباب ومٌولهن فى هذا العصر بالنسبة للمجموعات الثالث عشر، حٌث أظهر التصمٌم رقم "

% جٌد، 2% جٌد جدا، 0.0% ممتاز، 40.0" أعلى درجات القبول حٌث حصلت على نسبة 4التصمٌمٌة رقم "

 % ضعٌؾ.2%مقبول، 2

 

 المجموعة التصمٌمٌة التجاهات الشباب ومٌولهن فى هذا العصر.( : مدى مساٌرة 10شكل )

 

مدى مساٌرة المجموعة ( ٌوضح نتائج التحلٌل اإلحصائى حول معٌار 00المعٌار الحادى عشر: شكل ) -0

" للمجموعة التصمٌمٌة 0بالنسبة للمجموعات الثالث عشر، حٌث أظهرالتصمٌم " التصمٌمٌة إلتجاهات الموضة السائدة

% مقبول، 2% جٌد، 0% جٌد جدا، 00.0% ممتاز، 40.0أعلى درجات القبول حٌث حصلت على نسبة  "02رقم "

 % ضعٌؾ.2

 

 .مدى مساٌرة المجموعة التصمٌمٌة التجاهات الموضة السائدة( 11شكل )
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( نتائج التحلٌل اإلحصائى حول معٌار مدى تالئم خطوط التصمٌمات مع المرحلة 00المعٌار الثامن : شكل) -0

" أعلى درجات 9" المجموعة التصمٌمٌة رقم "0( سنة، حٌث أظهرالتصمٌم"02-02العمرٌة للعٌنة محل الدراسة )

 % ضعٌؾ.2% جٌد، % مقبول، 2% جٌد جدا، 2% ممتاز، 42.0القبول، حٌث حصلت على نسبة

 

 ( سنة.30-20(: مدى تالئم خطوط التصمٌمات مع المرحلة العمرٌة للعٌنة محل الدراسة )12) شكل

( ٌوضح نتائج التحلٌل اإلحصائى حول معٌار مدى تحقٌق المجموعة التصمٌمٌة 00المعٌار الخامس : شكل ) -4

" فى 0أظهر التصمٌم "المستلهمة من العماره الحدٌثة لمفهوم التفكٌك للمجموعات التصمٌمٌة الثالث عشر، حٌث 

% جٌد، 0% جٌد جدا،  4%ممتاز،09" أعلى درجات القبول، حٌث حصلت على نسبة 00المجموعة التصمٌمٌة رقم "

 % ضعٌؾ.2% مقبول، 

 

 (: مدى تحقٌق المجموعة التصمٌمٌة المستلهمة من العماره الحدٌثة لمفهوم التفكٌك13شكل )
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 :أعلى درجات القبولالمجموعات التصمٌمٌة التى حصلت على 

 ولى:المجموعة اال

تتكون هذه المجموعة من أربع تصمٌمات لجاكٌت حرٌمى شتوى مستلهمة من مبنى فرانك جٌرى المفكك "المبنى  

الراقص"، والذى ٌعبر عن النظرٌة من خالل خلق فراؼات داخلٌة جدٌدة, الالتماثل والال إتساق الذى ٌعتبر أهم 

وط التى تناسب متطلبات الشباب، الفكرة األساسٌة فٌها المنحنٌات الموجودة فً القصات على خصائصها، واأللوان والخط

 الجاكٌت والخطوط الخارجٌه له والتى ٌتمٌز بها المبنى.

 

 

 " الحاصلة على أعلى تقدٌر )شابات(4(: مجموعة تصمٌمٌة رقم "14شكل )

 

جاكٌت بكول شال للوسط ولكن تنتهى لمنطقة الصدر فى الجزء الٌسار, الجزء الٌمٌن بة حزام بعرض  التصمٌم األول:

. الجزء الٌسار  8سم, الذٌل ٌنتهى بزاوٌة على شكل رقم 02سم فى منطقة الوسط وٌتحرك لناحٌة الٌمٌن مسافة 02

للنهاٌه . الكم فى نهاٌتة من الخارج  6رقم سم ثم ٌأخذ شكل 5ٌتحرك لناحٌة الٌمٌن للمنتصؾ ثم ٌتحرك لألسفل مسافة 

 . 6فتحة على شكل رقم 

سم للداخل من كال الكتفٌن, الجزء الٌمٌن ذو 0سم لالسفل وتتحرك 05جاكٌت بكول شال تنزل مسافه  التصمٌم الثانى:

نطقة أكبر حجم سم ٌتحرك ناحٌه الٌسار للمنتصؾ للوسط ثم تتحرك بزاوٌة مائله ناحٌة الٌمٌن لم0إطار خارجى بعرض 

ثم النزول بخط مستقٌم لألسفل وتنتهى عند خط الجنب بزاوٌه مائلة مع وجود ثالث زراٌر متواجدٌن بشكل مائل فى 

منتصؾ الٌمٌن وثالث أخرى على اإلطار الخارجى, أما الجزء الٌسار فٌدخل ناحٌه الٌمٌن للمنتصؾ وٌنزل للنهاٌه بزاوٌة 

فى الذٌل. وجود جٌب لطش مربع فى الجزء الٌسار فى منطقة أعلى حجم، أما عن الكم مائلة لألسفل وٌنتهى بخط مستقٌم 

 قصة لطش فى نهاٌه الكم إحداها قصٌرة واألخرى طوٌلة0به 

جاكٌت طوٌل الٌمٌن والٌسار متشابهان بهم قصة من منتصؾ حردة اإلبط لمنتصؾ خط الوسط, وقصة  التصمٌم الثالث:

سم, 5سم ثم تنزل لالسفل ناحٌة الذٌل بمٌل وتبعد عنة مسافة 5ؾ بخط مستقٌم مسافة أخرى من الوسط وتتحرك للمنتص
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وجود قطع قماش مربعة صؽٌره متناثره فى الجزء األسفل من الجاكٌت أسفل القصة الثانٌة, ٌرتبط الٌمٌن بالٌسار من 

 خالل ثالث شرائط مستطٌله مثبتة من ناحٌة واألخرى به زرار.

زراٌرثم 4سم للوسط وبه 5جاكٌت بكول شال, الجزء الٌمٌن ٌتحرك للٌسار وٌبعد عن خط الجنب مسافة  التصمٌم الرابع:

سم, الذٌل 0سم بوجود قصة خارجٌة بعرض 02الدخول مرة أخرى لمنتصؾ الٌمٌن والنزول لبعد منطقه أكبر حجم ب

سار فٌتحرك اٌضا لناحٌه الٌمٌن مع البعد والطول لمنطقة اكبر حجم من خط الجنب, اما الجزء الٌ 8ٌنتهى على شكل رقم 

سم مع وجود قصة فى المنتصؾ 02سم عن خط الجنب والنزول بخط مستقٌم حٌث ٌتعدى منطقة أكبر حجم بمسافة 5

سم فى المنتصؾ وتبدأ من حردة اإلبط وبها قطع قماش مربعة متباعدة عن بعضها 0سم . الكم به قصه بعرض 0بعرض 

 مسافات متساوٌة.

 

 وعة الثانٌة:المجم

تتكون هذه المجموعة من أربع تصمٌمات لجاكٌت رجالى شتوى مستلهم من مبنى زها حدٌد المفكك "محطه اطفاءالحرٌق 

فٌترا بألمانٌا"، والذى ٌعبر عن النظرٌة من خالل الالتماثل والال اتساق الذى ٌعتبر أهم خصائصها، واأللوان والخطوط 

رة األساسٌة فٌها الخطوط الحادة الموجودة فً القصات على الجاكٌت والخطوط التى تناسب متطلبات الشباب، الفك

 الخارجٌه لة والتى ٌتمٌز بها المبنى.

 

 " الحاصلة على أعلى تقدٌر )شباب(9(: مجموعة تصمٌمٌة رقم "15شكل )

 

بالمقلوب ناحٌه الٌسار, ووجود قصة  Lعبارة عن جاكٌت رجالى, الجزء الٌمٌن بة قصة على شكل حرؾ  التصمٌم االول:

سم لألسفل على خط نص األمام. أما الٌسار فبه قصة لطش  02سم من حردة الرقبة مع نزول 02من قماش مقلم على بعد 

سم 05وتنتهى عند خط الكتؾ من القماش المقلم, على خط نص األمام ٌوجد قصة تمتد ناحٌة الٌمٌن  8على شكل رقم 

سم. الكم بة قصة 02مائل. مع وجود جٌب ٌبعد عن ذٌل الجاكٌت مسافه  0ٌة الٌسار على شكل رقم وتنزل بخط مائل ناح

 لطش من قماش مقلم ناحٌه الخارج على شكل مثلث.



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              لعمارة والفنون           مجلة ا

807 

سم تبدأ من نص 0جاكٌت رجالى, الجزء الٌمٌن خط نص األمام به فى المنتصؾ, ٌوجد قصة بعرض  التصمٌم الثانى:

سم 02الذٌل. أما الجزء الٌسار بة قصة من قماش مقلم تبعد عن خط الكتؾ مسافة  حردة اإلبط وتنتهى عند نص خط

سم, كما ٌوجد ثنى من األمام 0وتتحرك لألسفل حتى تنتهى عند خط الوسط مع وجود قصة تحدٌد من قماش اسود بعرض 

, أما عن Mحرؾ  سم من خط الوسط وبه قالب على شكل02على شكل مثلث فى كال الجزئٌن, ٌوجد جٌب شق على بعد 

 الكم فٌه قصة من القماش المقلم على منطقه الكوع على شكل معٌن.

سم لألسفل, الجزء الٌمٌن بة قصة 02جاكٌت بكول شال من القماش المقلم تبعد عن حردة الرقبه مسافة  التصمٌم الثالث:

ة اٌضا من منتصؾ حردة اإلبط سم ثم لألسفل, الجزء الٌسار بة قص05من منتصؾ حردة اإلبط وتتحرك للداخل مسافة 

سم ثم للداخل مرة أخرى, أما نهاٌة الجاكٌت به جزء إضافى مربع تبدأ من 02سم ثم لألسفل 05وتتحرك للداخل مسافه 

 خط الجنب وتنتهى فى المنتصؾ فى كال الجزئٌن، أما عن الكم به قصة من منتصؾ الحردة وتنتهى لألسفل.

تمتد من حردة الرقبة من أعلى وتتحرك ألسفل مسافة  8ن لة به قصة على شكل رقم جاكٌت الجزء الٌمٌ التصمٌم الربع:

سم, الجزء األٌسر به مرد للوسط ثم 02سم كما ٌوجد قصة من األسفل على شكل مثلث تبعد عن خط منتصؾ األمام 02

سط وٌبعد عن الذٌل سم من الو02ٌتحرك بخط مائل ناحٌه الٌسار للذٌل. فى كال الجانبٌن ٌوجد جٌب لطش على بعد 

 سم.5مسافة 

 التصمٌمــات المنفذة:

( التصمٌم المنفذ األول 06تم تنفٌذ التصمٌمات التى حصلت على أعلى درجات القبول شبات و شباب، حٌث ٌوضح شكل )

المنفذ ( التصمٌم 07" الحاصلة على أعلى تقدٌر)شابات(، وٌوضح شكل )4من التصمٌم الثانى فى المجموعة التصمٌمٌة "

 " الحاصلة على اعلى تقدٌر)شباب(.9الثانى من التصمٌم الثانى فى المجموعة التصمٌمٌة "

   

 ( التصمٌم المنفذ األول16شكل )
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 ( التصمٌم المنفذ الثانى17شكل )

 

 خالصة النتائج:

تسعه منها إستلهام فً  "،Deconstructionتم اقتراح ثالث عشر مجموعة تصمٌمٌة مستلهمة من نظرٌة التفكٌك " 

خطوط التصمٌم، وتسعة آخرٌن إستلهام من العمارة الحدٌثة ثم تطبٌق مفهوم التفكٌك، وتم عمل دراسة مٌدانٌة على عٌنة 

( سنة لدراسة مدى تقبلهم للتصمٌمات المعروضة وقد حققت النتائج درجة قبول 02-02من الشباب المرحلة العمرٌة من )

على التوالً أعلى نسب فً 00و 02و 9و 4وضة، حٌث حققت المجموعات التصمٌمٌة رقم ونجاح للتصمٌمات المعر

العمارة التفكٌكٌة بشكل من االستفادة  اإلستبٌانات وتم إختٌار األفضل منها للتنفٌذ، وبذلك أمكن تحقٌق فرض البحث وهو

 عام وأعمال زها حدٌد وفرانك جٌرى بشكل خاص فً إستلهام تصمٌمات شبابٌة.

كما أوضحت النتائج الفروق بٌن المتطلبات الفسٌولوجٌه والسٌكولوجٌه للشابات و الشباب, والفرق بٌن اإلقتباس  

 واإلستلهام فى المجموعات التصمٌمٌة.

 التوصٌات: توصى الدراسة بما ٌلً:

ا بدراسة ضرورة تعمٌق دراسة مفهوم التفكٌك والعمارة التفكٌكٌة بصورة خاصة التفكٌكٌة المعمارٌة وربطه -0

 الفنون عامة وتصمٌم األزٌاء خاصة حٌث أنها مصدر ٌتسم بالثراء الكبٌر فى تصمٌم األزٌاء.

ضرورة إهتمام القائمٌن على صناعة األزٌاء فى مصر بالبحث الدائم عن كل ما هو فرٌد وجدٌد كمصادر   -0

 لمنتج اخر أكثر حداثة.لإلستلهام, ومساعدة الشباب على تقبل كل ما هو جدٌد وتحوٌل أى منتج تقلٌدى 

 المراجع:

استكماال  -امانى ناجى عبد العزٌز, "التفكٌكٌة واالفادة منها فى استحداث مشؽوالت وظٌفٌة" " دراسة تجرٌبٌة " -0

 .00ص-م 0229كلٌة التربٌة,،  -جامعة المنٌا-للحصول على درجة دكتوراة الفلسفة فى التربٌة تخصص تربٌة فنٌة 

ٌرى, "ادارة الشباب لوقت الشراء وعالقتة بسلوكهم االستهالكى فى ضوء مواصفات جودة حنان محمد السٌد ابو ص -0

 .04ص-م 0200ٌولٌو  -0, د 00م  -مجلة علوم وفنون -جامعة حلوان -كلٌة االقتصاد المنزلى  -المنتج" ,بحث منشور

رسالة  -المعاصرة للمسجد"سماح محمد عزمى حسن االمام, " تاثٌر االتجاهات المعمارٌة الحدٌثة على العمارة  -0

 002ص -0227قسم الهندسة المعمارٌة,  -كلٌة الهندسة -جامعة المنصورة -ماجستٌر

 م.0227-القاهرة -على رافت," ثالثٌة االبداع المعمارى : المضمون والشكل بٌن العقالنٌة والوجدانٌة " -4
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كلٌه الفنون  -رساله ماجستٌر -المعمارى"فرٌدة احمد حمدى الحصى," االتجاه التفكٌكى واثره على مجال التشكٌل  -5

 .000ص -0202 -قسم النحت والتشكٌل المعمارى والترمٌم -جامعه المنصوره -التطبٌقٌه

محمد احمد عمر محمود," العالقة بٌن فن تصمٌم االزٌاء واالتجاهات الفنٌة خالل القرن العشرٌن) دراسة تحلٌلٌة  -6

 .094-090-0092ص -0229 -قسم المالبس الجاهزة -جامعة حلوان -لتطبٌقٌةكلٌة الفنون ا -رسالة دكتوراة -مقارنة("

هانى خلٌل الفران" محددات تاكٌد الهوٌة الثقافٌة العربٌة فى التصمٌم المعمارى من خالل االسلوب البنائى الحدٌث  -7

 -كلٌة الفنون الجمٌلة -خلٌةقسم العمارة الدا -رسالة ماجستٌر  -)دراسة تحلٌلٌة السلوب المهندسة المعمارٌة زها حدٌد("

 .6ص -0200 -جامعة دمشق

 

8- Lilian, kwork yee kan, "Sewing fashion and architecture-the application of 

architectural elements into fashion"- a thesis submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of bachelor of arts- fashion design specialism- institute of textile 

and clothing- the Hong Kong polytechnic university- April 2010- p25. 

9- http://arch3dmax.blogspot.com.eg/2011/10/blog-post_6370.html#.VlU4PHYrLIU 

10- http://rbo3.blogspot.com.eg/2013/12/blog-post_5994.html 

11- https://www.pinterest.com/search/pins/?q=gothic%20fashion%20history&rs=guide&t

erm_meta[]=gothic%7Cautocomplete%7C&term_meta[]=fashion%7Cautocomplete%7C&ter

m_meta[]=history%7Cguide%7Cword%7C3&add_refine=history%7Cguide%7Cword%7C3, 

22-12-2016, 11:54pm.  

12- http://www.neatorama.com/2012/08/25/Famous-Architects-Dressed-as-Their-

Buildings, 24-12-2016, 11:21pm. 

13- http://www.davidstravitz.com/books.html 

14- http://lookingwell.ru/fashion-trends-spring-2010/gianfranco-ferre-vesna-leto-2010, 2-

1-2017, 4:51pm.  

15- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/ExperienceMusicProject.jpg, 

2-1-2017, 4:51pm. 

16- http://www.yasmina.com/yasminapedia/desigual/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%

83%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8 

17- https://www.facebook.com/Desigual?fref=photo,16-3-2017, 12:01pm. 

18- https://www.pinterest.com/pin/465630048953462983/ 
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