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أساسيات الفن اإلسالمي كمدخل لتعليم التصميم وتنمية الفكر التصميمي بمجال 

 التأثيث واإلنشاء المعدني 
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 مقدمة البحث :

يفية على ك ثيرًا في مفهومه عن بعض العلوم األخرى حيث يتطلب أسلوبًا معينًا لتدريب الدارسينإن تعليم التصميم يختلف ك
بتة إبتكار تصميمات تحقق الغرض الذي أنشئت من أجلها, ويمكن تعريف تعليم التصميم بصفة عامة على أنه "ممارسة ثا

 ذات مغزى للتدريب على كيفية حل مشاكل تصميمية زائدة التعقيد." 

و العلمية أتقنية أتى دراسة وتعليم التصميم كأحد المجاالت الحيوية التي ترتبط بطريقة مباشرة بالمتغيرات المعرفية سواء الوت
تجاهاته على منطق التغيير والتطوير لكافة تصميمات المنتجات اإلستخدامية وا ، لخدمية، وفى ذات الوقت تقوم فلسفته وا 

ل مستمر ير بشكاتية المتغيرة والمتطورة بصفة دائمة، والتي تحتاج وتستلزم التغيير والتطو لمواكبة المتطلبات والحاجات الحي
وعلى فترات زمنية متقاربة، وفق خطط ومنهجيات واضحة محددة األهداف، وفى إطار برنامج تعليمي متكامل يواكب 

 مها.المتطلبات اآلنية والمستقبلية في كافة مجاالت التصميم القائمة والمتوقع قيا

ن ملعديد لذلك يتأثر المستوى المعرفي والمهاري لبناء شخصية المصمم وتنمية فكره التصميمي في مراحل تعليم التصميم با
جم المصادر الخارجية التي تتطلب التأمل والتحليل والتجربة , حيث تتوقف جودة المخرجات اإلبداعية للمصمم على ح

ل ل التعلم والممارسة ، ما يؤهله فيما بعد نحو إعادة صياغتها في أشكاوطبيعة هذه المصادر الخارجية خالل مراح
 ومضامين جديدة وفق العديد من الوسائط التصميمية المادية والبصرية .

يقاعات تكرارية ة متعدد وتعتبر أساسيات الفن اإلسالمي من الوسائط التصميمية البصرية الثرية والتي تتألف من خطوط وا 
صميمية تفردات مددًا ال نهائيًا من األنظمة والعالقات الشكلية المتحركة أو الثابتة، ما يساعد على إيجاد يمكنها أن تولد ع

شاء واإلن و تصورات بنائية متنوعة تصلح للتكرار وتعطي بدائل للتكوينات الشكلية في عملية تعليم التصميم لنظم التأثيث
 المعدني . 

ومننن هنننا يحنناول البحننث اسننتقراء سننبل فعالننة تسنناعد الطالننب علننى االسننتفادة مننن أساسننيات الفننن اإلسننالمي فنني إنمنناء قدراتننه 
نة والننذي مننن شننأنه أن ينتقننل بالطالننب مننن حالننة اإلدراك البسننيط إلننى اإلدراك المركننب، واالسننتعااإلبداعيننة وحسننه اإلنشننائي 

 القيننام بالتعميمنات والتجرينندات البصنرية المبنيننة علنى فهننم عمينق وتوظيننف بأقصنى قندر مننن الفكنر المننرن والحنر القننادر علنى
 التأثيننث واإلنشنناء، ممننا يؤهلننه للتعامننل بايجابيننة مننع مواقننف ومشننكالت التصننميم المرتبطننة بنننظم ألساسننيات الفننن اإلسننالمي

 . المعدني

يم لنظم التصم كمدخل لتعليم من الحاجة إلى االستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي وبالتالي تنبثق مشكلة البحث
 التأثيث واإلنشاء المعدني.

 هدف البحث :
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م يهدف البحث إلى االستفادة من أساسيات الفن اإلسالمي كمدخل لتعليم التصميم وتنمية الفكر التصميمي لمصمم نظ
 التأثيث واإلنشاء المعدني.

 فرضية البحث: 

نماء التصميم لنظم التأثيث واإلنشاء المعدني سوف يؤدي إلى إ إن االستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي كمدخل لتعليم
اراته المخزون اإلبداعي والحس اإلنشائي لمصمم نظم التأثيث واإلنشاء المعدني وتنمية لقدراته المعرفية وتطوير لمه

 البصرية والعملية .

 منهجية البحث :

 تتبع الدراسة المنهج الوصفي إلجراء هذا البحث .

 ينقسم البحث إلى ثالثة محاور كما يلي : : محاور البحث

 المحور األول : أساسيات الفن اإلسالمي كمدخل لتعليم التصميم  .

 المحور الثاني : خطوات بناء القدرات اإلبداعية عند الطالب في تعليم التصميم.

أثيث ظم التلفكر التصميمي لمصمم نالمحور الثالث : تفعيل االستفادة بأساسيات الفن اإلسالمي في تعليم التصميم وتنمية ا
 واإلنشاء المعدني .
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