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 ملخص البحث:

ومع  نمو السكاني والتوسع الحضري وصغر حجم المبانيفى ظل األزمة الحالية للوباء المنتشر "فيرس كورونا"، ومع ال

أصبحت المدن تضيق بالسكان، وصارت الحاجة إلى حلول مبتكرة ومدمجة تناسب المساحة أمراً  ،األزمة المالية العالمية

عدم قدرة المساحات الصغيرة على إستيعاب أثاٍث كاٍف، فيجب إنشاء ، لذلك فإن أغلب المصممين واجهتهم مشكلة مهماً 

 التصميم بناًءا على إحتياجات المجتمع وحل المشكالت لتوفير بيئة أفضل. 

التي يمكن من خاللها إستخدام الفراغ الداخلي  عنصراً مالزماً ومتمماً للعمارة ومن أهم عناصر التصميم الداخلي ويعد األثاث

، ونتيجة للتغيير الذي شهدتة مفاهيم التصميم ويعتمد تصميمه على وظيفته وعلى الفراغ الذي سيوضع فيه، بشكل أفضل

الداخلي في ظل التكنولوجيا الحديثة، شهد تصميم األثاث تطوًرا ملحوًظا، فظهر األثاث  الذي يتصف بتعدد الوظائف لتلبية 

يفة ليتالئم مع المساحات المحدودة. فظهرت أهمية تصميم األثاث اإلحتياجات المستقبلية للمستخدمين، ليخدم أكثر من وظ

 المتعدد األغراض.

األثاث متعدد األغراض هو اإلجابة الذكية لتسهيل العملية ويرتبط تصميم األثاث مباشرًة بمساحة الفراغ الداخلي، لذلك فإن 

العمل فى المساحات الصغيرة، وفي ظل أزمة  الدراسية وتوفير مساحة عمل جيده للطالب في المنشأ التعليمي، حيث يصعب

كورونا والحفاظ على الصحة العامة والمناشدة بالتباعد اإلجتماعي، دفع المصممين إلى إبتكار وسائل تقلل من مساحات 

 العمل المستخدمة وتزيد من مساحات الحركة، حيث أن األثاث يشغل مساحة كبيرة ويكلف كثيًرا في المساحة الصغيرة.

منشآت التعليمية نحتاج إلي قطع أثاث متعدد األغراض توفر الراحة وسهولة اإلستخدام للطالب ويكون له عدة فى ال

إستخدامات، ويعمل علي التكيف مع تطبيقات مختلفة عن طريق تحويل العالقات المكانية للقطع لتنظيم المساحات الصغيرة، 

ى آخر إلضافة لمسة إبداعية جمالية تضفى طابًعا خاًصا على كما يسعى البعض إلقتناءه حيث يمكن تحويله من شكل إل

 . المكان

 لذلك يتناول البحث:

لزيادة كفاءة المساحة في المنشآت التعليمية، حيث يعد فئة رئيسية من األثاث المرن تساعد األغراض أهمية األثاث متعدد  -

 كثر مرونة من األثاث التقليدي.أعلى تحسين إستخدام المنشأ، وتقديم الراحة وإستغالل للمساحات و

تحقيق منظومة تصميمية جيدة في فراغ المنشآت التعليمية، وإيجاد حلول غير تقليدية لتحقيق الراحة للمستخدمين والكفاءة  -

الوظيفية، وإيجاد أسلوب تصميمي تأثيثي يحقق المرونة ويتناسب وظيفًيا وجمالياً مع المساحات الصغيرة للوصول الى أعلى 

 ايير القيم النفعية لإلنسان المستخدم لفراغ المنشأ التعليمي.مع
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وإبتكار قطع  )األماكن الدراسية بكليات الفن والتصميم(  األساليب التصميمية لألثاث متعدد األغراض بالمنشآت التعليمة -

إلستفاده منه وإستخدامه ، وابسبب إحتياجه لمساحه كافية من مسطحات العمل والحركةأثاث للحرم الجامعي في أي فراغ، 

 لتسهيل العملية الدراسية وتوفير مساحة عمل جيدة للطالب. ألكتر من غرض وظيفي

تطبيقات األثاث متعدد األغراض المختلفة، وعمل تصميمات وتنفيذ نماذج فى المنشآت التعليمية لحل مشكلة صغر  -

 المساحات والحفاظ علي الصحة العامة.

 الكلمات المفتاحية:

 التعليمية المنشآت األغراض، متعدد األثاث األثاث، تصميم الداخلي، التصميم عناصر من کعنصر اثاألث

Abstract: 

  - In light of the current crisis of the spreading epidemic “Corona Virus”, with population 

growth urban expansion, small size of buildings and with the global financial crisis, cities have 

become narrower in population, and the need for innovative and compact solutions that fit the 

space became an important matter so most designers faced the problem of the inability of small 

spaces To accommodate enough furniture, the design should be created based on the needs of 

the community and solve problems to provide a better environment. 

  - Furniture is an inseparable and complementary element of architecture and one of the most 

important elements of interior design through which the interior space can be better used, and 

its design depends on its function and the space in which it will be placed. Furniture that is 

characterized by multifunctionality to meet the future needs of users, to serve more than one 

function to suit limited spaces. The importance of multi-purpose furniture design has emerged. 

   Furniture design is directly related to the interior space, so multi-purpose furniture is the smart 

answer to facilitate the study process and provide a good work space for the student in the 

educational origin, where it is difficult to work in small spaces, and in light of the Corona crisis, 

maintaining public health and appealing to social distancing , designers pushed to Inventing 

ways to reduce used workspaces and increase movement spaces, as furniture takes up a lot of 

space and costs a lot in a small space. 

   In educational facilities, we need multi-purpose pieces of furniture that provide comfort and 

ease of use for the student and have several uses, and work to adapt to different applications by 

transforming the spatial relationships of pieces to organize small spaces, and some also seek to 

acquire it as it can be converted from one form to another to add a creative aesthetic touch It 

adds character to the place. 

So the research deals with: 

 -   - The importance of multi-purpose furniture to increase space efficiency in educational 

facilities, as it is a major category of flexible furniture that helps to improve the use of the 

facility, provide comfort and space utilization, and is more flexible than traditional furniture. 

  - Achieving a good design system in the vacuum of educational facilities, finding non-

traditional solutions to achieve comfort for users and functional efficiency, and finding a 

furnishing design style that achieves flexibility and is functionally, aesthetically appropriate 

with small spaces to reach the highest standards of utilitarian values for the person who uses 

the educational facility. 

 -  - Design methods for multi-purpose furniture in educational facilities (the study spaces in the 

faculties of arts and engineering) and creating furniture pieces for the university campus in any 
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space, because of the need for sufficient space from work surfaces and movement, and to take 

advantage of it and use it for more than one functional purpose to facilitate the study process 

and provide a good work space for the student. 

  - Multi-purpose furniture applications, making designs and implementing models in 

educational facilities to solve the problem of small spaces and maintain public health. 

Keywords: 

 (Multi-Purpose Furniture – Environmentally friendly furniture- Educational facilities (colleges 

of art and design) and their mission). 

 

  : Introductionالمقدمة 

مستمر، ولتحقيق التباعد اإلجتماعي في في حين تزداد إحتياجات اإلنسان، تواجه معظم المدن مشاكل مع النمو السكاني ال

نلجأ إلتخاذ ظل الوباء المنتشر فيرس كورونا )كوفيد(، يجب إستغالل المساحات بشكل جيد وتوفير الراحة لإلنسان، لذلك 

تصميمات متطوره بسبب ظهور إحتياجات ووظائف جديدة، حيث يرتبط األثاث بحياة الشعوب وأحجامهم وشكل منازلهم، 

لزمن وإرتفاع األسعار أصبحت المساحات صغيرة، لذلك إبتكر المصمم األثاث المتعدد األغراض، لزيادة كفاءه ومع تطور ا

 المساحة وتقليل التكلفة، عن طريق اإلستفاده القصوي وتوسيع المدي الوظيفي له، وتكوين قطعة أثاث تلبي عدة إحتياجات. 

وبدونه ال تكتمل مقومات التصميم الداخلي فهو في أقل مساحة يؤدي العديد العامل الوسيط بين الفراغ والمستخدم؛  يعد األثاث

من المعايير الوظيفية المطلوبة الواجب تحقيقها؛ واألثاث متعدد اإلستخدام المصمم جيداً يرفع معدل األداء الوظيفي للمساحة؛ 

ستمرة مصدر إلهام إليجاد حلول وأفكار أصبحت حياتنا اليومية بعد التطورات المليخدم أكثر من وظيفة داخل الفراغ، ف

متجددة للمصممين، كما أنه يناسب زيادة عدد األفراد المستخدمين للفراغ فى المستقبل وبهذا يمكن اإلستفاده منه لألجيال 

 القادمة.

لمنشآت األغراض في اإهتم المصمم بالجمع بين الشكل والوظيفة، إذ إتجه الفكر التكنولوجي لتصميم قطع أثاث متعددة 

ويجعل الفراغ قابل للتعديل ويمتاز بالمرونة وفقا ألنشطة وإحتياجات المستخدمين التعليمية ليحقق أكثر من غرض ووظيفة 

 المستقبلية.

 The Research Problem تتمثل مشكلة البحث في:مشكلة البحث:  

اض، إلبتكار قطع أثاث بأساليب تكنولوجية متقدمة اإللمام بتنوع وإنتاج األساليب التصميمية الحديثة لألثاث المتعدد األغر -

حيث يرتبط تصميم األثاث بمساحة الفراغات، ويتطلب ذلك  ومواكبة للعصر وتلبي إحتياجات السوق في ظل أزمة كورونا،

 مرونة األثاث ليتالئم مع شكل الفراغ.

إبراز دوره في إبتكار وتطوير ود األغراض األثاث متعدإيجاد حل مبتكر في مجال تصميم وإلي أي مدي يمكن اإلستفادة  -

ذو المساحة المحدودة، حيث يفتقد الى أسلوب تأثيث  )كليات الفن والتصميم(البيئة المجتمعية في فراغ المنشآت التعليمية 

ات أماكن للجلوس ومسطحتوافر حيث ال ي، في ظل أزمة كورونا وتوافر التباعد اإلجتماعي، يتناسب معه وظيفياً وجمالياً 

مع مراعاة المساحة المتاحة للماره وعدم له عالقه بمجال دراسة وعمل الطالب في فناء المنشآت التعليمية، عمل متاحة 

ومدي تأثيره واإلستفاده منه في تسهيل العملية الدراسية، وكيفية الربط  وتوفير مساحة عمل وحركة كافية للطالب، إعاقتهم،

 بينها وبين مجال التصميم الداخلي.
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 The Research Importanceأهميـة البحـث: 

يحقق اإلستفاده و الحاجة إلى التوجه إلي حلول مبتكرة لتصميم أثاث متعدد األغراض يستغل المساحة إلى أقصى مدى، -

ها، في القصوي والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، ويالئم الفراغ ويتناسب مع المساحات المتاحة ويستغل

ظل إنتشار فيروس كورونا والنمو السكاني واألزمة المالية التي تواجه العالم، مع اإلستفادة من توجه المصممين لتحقيق 

 الكفاءة الوظيفية وإيجاد حلول غير تقليدية والراحة للمستخدم.

لمنشآت التعليمية، وإعطاءه مساحة زيادة الوعي بأهمية وقيمة األثاث المتعدد األغراض للتأكيد والحفاظ علي فكرته في ا -

 وفرصة أكبر فى إستغالل المساحات، وتخفيض التكلفة. 

تطوير مهارة تصميم األثاث متعدد األغراض، وتقييمه في بيئة العمل )المنشأ التعليمي( جمالًيا ووظيفًيا، وتعد تجربة  -

 للطالب لتقييم وإمتحان التصميم في العالم الحقيقي.

 The Research Objectives هداف الرئيسية للبحث هي: األ أهداف البحث:

 ،في تنوع وصياغه تصميمات جديدة تالئم المنشآت التعليمية إدراك أهمية األثاث متعدد األغراض واإلستفادة القصوي منه -

البشري إعتباًرا  أصبح بعد التقدم التكنولوجي توفيرالمساحة والوقت وتقليل المجهودوعدم اإلقتصار علي األثاث النمطي، ف

 أساسًيا لتصميم األثاث، مع تحسين الوظيفة والشكل. 

اإللمام باألثاث متعدد األغراض بمحاوره الثالثة )الجانب الوظيفي واالقتصادي والجمالي(، وتوظيفه بصياغة مرنة  -

 ضي له.وزيادة العمر اإلفترا وعصرية في المنشآت التعليمية لرفع مقاييس القيم النفعية للمستخدم،

وتنفيذه في فراغ  أساليب وحلول تصميمية لألثاث متعدد األغراض بالمنشأ التعليمي )كليات الفن والصميم(، الوصول إلي -

 لزيادة كفاءة مساحة المنشئات التعليمية، والحفاظ علي التباعد اإلجتماعي.لحرم الجامعي، ا

  The Research Hypotheses   :فرضية البحث

(، ويعد ١١لحل مشكلة المساحة وتحقيق التباعد اإلجتماعي في ظل الوباء المنتشر )كوفيد  ث متعدد األغراضاألثايستخدم  -

ولمواجهة أزمة اإلزدحام التي تؤثر أكثر مرونة وعملية من األثاث التقليدى للوصول ألقصى إتساع فى المنشأ التعليمي، 

 على سيكولوجية اإلنسان.

لي أثاث متعدد األغراض يتكيف مع أي مساحة، ويكون مميز من حيث المظهر الجمالي ويحافظ المنشآت التعليمية بحاجة إ -

يتوافق يحقق أكثر من غرض ووظيفة، وأكثر عملية وفائدة، فهو الحل األمثل لتلك المشكالت، و علي المسافات والتباعد، حيث

 مع رغبات المستخدم.

األغراض بالمنشآت التعليمية، ويحقق أكبر قيمة نفعية له ويزيد عمره األساليب التصميمية والتطبيقات لألثاث متعدد  -

 ويسهل العملية الدراسية ويوفير مساحة عمل جيدة، ويحفاظ علي األداء الوظيفي والسالمة.اإلفتراضي، 

  Methodology Of Researchمنهج البحث:   

األغراض وخصائصه وأهميته لزيادة كفاءة المساحة  يتبع البحث المنهج التحليلي الوصفى: لتحليل ووصف "األثاث متعدد

في المنشآت التعليمية"، فى ضوء المحددات الوظيفية لطبيعة الجزئية المختارة فى المنشأ التعليمي، ومن خالل الدراسات 

البحث من التحليلية والوصفية لبعض التصميمات المنفذة لقطع األثاث متعددة األغراض، وكذلك فى بناء إجراءات "أدوات" 

 إستبيان. 

كما يتبع المنهج التطبيقي: للتأكد من فرضية البحث من خالل الدراسات التطبيقٌيٌة المتخذة من النتائج البحثية، وتطبيق ما 

وتطبيق وإبتكار قطع أثاث في أي فراغ للحرم الجامعي سوف تعطيه الدراسة لألثاث متعدد األغراض في المنشآت التعليمية، 

إيجاد حلول غير و من "تصميم الباحث"، واإلستفاده منه وإستخدامه ألكتر من غرض وظيفي، والتصميم(، )بكليات الفن
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تقليدية وأسلوب تصميمي تأثيثي متناسب وظيفًيا وجمالياً مع المساحات الصغيرة للوصول إلى قطع أثاث تحقق مقاييس القيم 

جتماعي، وتنفيذ نماذج مقترحة بإسكال حقيقي في المعهد العالي ظل أزمة كورونا وتوافر التباعد اإلالنفعية للمستخدم، في 

 للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، وتقييم التصميمات والنماذج المقترحة، وكذلك اإلستبيان المصمم من قبل الباحث. 

  : The Research Limitation حدود البحث

 اسة:إلثبات فرضية البحث وتحقيق أهدافه، يتحدد البحث فى در

 في تطوير البيئة المجتمعية تعليم وتطوير مهارة تصميم األثاث متعدد األغراض، وتقييمه في )المنشأ التعليمي(، ودوره -

 وتطبيقاته التجريبية المختلفة، لزيادة كفاءة المساحات في المنشآت التعليمية.

عدد األغراض فى األماكن المتزاحمة "المنشآت عمل تصميمات ونماذج لقطع أثاث متتنوع إنتاج أساليب تصميمية حديثة و -

التعليمية" حيث يرتبط بمساحة الفراغات، ويعد فئة أساسية من األثاث المرن تحسن من إستخدام المنشأ، وإستغالل المساحة 

 والحفاظ علي األداء الوظيفي والسالمة، في ظل أزمة كورونا.

 ت التعليمية بغرض إستغالل األماكن الموجوده في الفناءتطبيق تقنيات األثاث المتعدد األغراض في المنشآ -

 الجامعي ليتيح للطالب إمكانية الجلوس على األثاث واستخدامه بعدة أشكال تساعد على إتمام المهام الدراسية.

ى ظل ف أصبحت الحاجة إلى حلول مبتكرة تناسب المساحة أمراً هاماً  م(، حيث١220تخاطب الفترة الحالية ) حدود زمانية:

السكاني، أدي إلي عدم قدرة المساحات الصغيرة على إستيعاب  ، ومع النمو"فيرس كورونا"أزمة الوباء الحالية المنتشرة 

 مرضية لتحفيز المستخدمين.وفيتم التصميم بناًءا على إحتياجات المجتمع وحل المشكالت، لتوفير بيئة أفضل  أثاث كاٍف،

، "بالمعهد العالي )كليات الفن والصميم(من األثاث المتعدد اإلستخدام في منشأ تعليمي تعتمد على اإلستفادة  حدود مكانية:

 للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس"، وإتباع الطرق البحثية بداخلها.

 The research procedures :  إجراءات البحث

ادة من األثاث المتعدد األغراض وأهميته في لتحكيم التصميمات والنماذج المقترحة المنفذة، والتحقق من مدي جدوي اإلستف

والنماذج المقترحة، والحصول على  اتزيادة كفاءة مساحة المنشآت التعليمية قام الباحث بإعداد إستبيانان، لتحكيم التصميم

 كالآلتي:إجابات مقبولة. 

لى واألثاث بكلية الفنون التطبيقية إستبيان لمعرفة آراء المتخصصين "السادة أعضاء هيئة التدريس" بقسم التصميم الداخ -

أكتوبر، واإلستبيان يتكون من  ٦أكتوبر، والمعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس و ٦جامعة دمياط وبنها وحلوان و

 ( فقرات.۵جدول يحتوى على )

 ( أسئلة.۵لى )إستبيان لتقييم آراء طلبة كلية الفنون التطبيقية، ويتكون اإلستبيان من جدول يحتوى ع -

 The research sample:عينة البحث

 متخصص ودكتور في مجال األثاث(. ۲۵)عينة من المتخصصين بقسم التصميم الداخلى واألثاث وعددهم  -

 طالب(. ۰٩)عينة من طلبة التصميم الداخلى واألثاث وعددهم  -

يته واإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل يتضمن المحاور اآلتية لـ: تحقيق هدف البحث وإثبات فرضمحاور البحث: 

 المنهجية التالية:

 "مفهوم "األثاث المتعدد األغراض". أوالً: اإلطار النظرى:

"المنشأ التعليمي"، "كليات الفن والتصميم"، واإلستفاده من األثاث متعدد األغراض في تنوع وصياغة تصميمات جديدة  -

 اظ علي التباعد اإلجتماعي.تالئم وتزيد من كفاءة المساحة، وتحف
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لرفع معايير القيم النفعية للمستخدم  أساليب وحلول تصميمية لألثاث متعدد األغراض بالمنشأ التعليمي، الوصول إلي -

 .وإستخدامه في أكثر من وظيفة

 

 ثانياً: اإلطار التحليلي التطبيقي: 

ألغراض في المنشآت التعليمية "المعهد العالي للفنون التطبيقية التحليل التطبيقي لنماذج مبتكرة ومنفذة لقطع أثاث متعددة ا -

لزيادة الوعي التصميمي باألثاث المتعدد  ،"بمقياس رسم حقيقيوالمقدمة من قبل الباحث "بالكمبيوتر" بالتجمع الخامس"

إلى قطع أثاث ذات وللوصول ، وتحمل أسلوب تصميمي تأثيثي متناسب وظيفًيا وجمالياً مع المساحات الصغيرة األغراض،

 قيم نفعية للمستخدم، وتستخدم ألكتر من غرض إلستغالل األماكن.

 المنشآت التعليمية كليات الفن والتصميم  ومهمتها(. -األثاث صديق البيئة -)األثاث متعدد األغراضمصطلحات البحث: 

 

   Purpose Furniture-Multi:األثاث متعدد األغراض: موضوع البحث

 space saving، موفر للمساحات functional furniture -Multiأثاث )متعدد الوظائف  ة أسماء:حيث يعرف بعد

furniture وقطع قابله للتحويل ،convertable furniture design  ، وكذلك أثاث مصمم بطريقه تخدم أنشطة

 وأغراض متعددة في نفس الوقت(.

ثر من وظيفة، وقابل للتحويل إلى أكثر من قطعة ليحقق وظائف وهو األثاث الذي يستخدم في أكثر من غرض، ويؤدي أك

والوباء  المتوفرة للمعيشة، مشاكل المساحات الصغيرة لحل فى ظل النمو السكانى مختلفة، وقابل للطي، وهو موفر للمساحة،

ويحاكي الطراز ه، ويشير إلي أثاث يتكيف مع تطبيقات مختلفة عن طريق تحويل العالقات المكانية لالمنتشر)كورونا(، 

 ]202، 70ص/١0 [.الحديث

وهو أحد أهم التغييرات الحديثة في التصميم الداخلي، وهو إعادة تصميم لألثاث التقليدي بهيئة حديثة يحقق وظائف جديدة 

  ]24ص/20[مع الوظائف األصلية، أي حلول مبتكرة فعالة في مجال التصميم الداخلي. 

صنعه من مواد مستدامة متجددة وغير سامة، وال تتم معالجته بمواد سامة من طالء أو  هو أثاث تماألثاث صديق للبيئة: 

 شموع سامة، ويتم صنعه من مواد طبيعية بحيث ال يشكل خطرأً على البيئة.

مثل الخشب، حيث يتم إعادة تدويره أي "محايد كربونياً"، )مقابل كل شجرة ُتقطع نقوم بزراعة شجرة أخرى وبهذه الطريقة 

  ] 3٦  [ظل محايدة(.ت

  المنشآت التعليمية )كليات الفن والتصميم( ومهمتها:

يجب اإلهتمام بتطوير الفكر التصميمي عند تصميم كليات الفن والتصميم التي تحوي داخلها مصمموا المستقبل، ألن مهمة 

اإلبداعي والبحث والمشاركة وزيادة كلية الفنون والعمارة هي تعزيز النمو والتغيير والتحسين في المهنة من خالل العمل 

الوعي العام بطبيعة التصميم ومساهمتها األساسية في المجتمع والحياة وكما لكلية الفنون التطبيقية أثر كبير في المجتمع فإن 

 .  ] 37 [لتصميمها أثر في نفوس الطالب ومخرجاتهم للمجتمع 

تعليم األساسي، ويتم اإلهتمام فيها بالبيئات وأماكن النشاط البديل، وتشير وهي منشآت يتم خاللها العملية التعليمة بعد مرحلة ال

، ومن ضمن األبعاد الثالثية ألزمة التعليم الجامعي،  ]2ص/2١[معايير التصميم العامة الضرورية للراحة إلي جودة بيئة التعليم 

للتعليم والمتمثل في التصميم الداخلي وعناصر األثاث هو الخلل الموجود داخل النظام التعليمي، من عدم جودة البيئة الداخلية 

 التي تبني البيئة. 
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   Purpose Furniture-Multi:األثاث متعدد األغراض -١

يهدف اإلبداع في األثاث إلى تحسين الشكل والوظائف ولكن تقليل الجهد البشري وتوفير الوقت والمساحة يعد اليوم إعتباًرا 

ولمواجهة ظهور وظائف واحتياجات جديدة، إتخذ أساليب متطورة لزيادة كفاءة المساحة وتقليل أساسًيا لتصميم األثاث، 

التكلفة، فإحتاج اإلنسان إلي أثاث يحدث فرقاً في الحياة اليومية، نتيجة لزيادة إحتياجاته إلى الشعور بالمساحة، فكان يتم 

ألثاث متعدد األغراض أكثر من غرض ووظيفة، وأوفر اتصميم األثاث لوظيفة واحدة، وفي ظل الظروف الحالية، يحقق 

الذكي لزيادة العمر اإلفتراضي لألثاث وتوسيع المدي الوظيفي له لتكوين قطعه أثاث للمساحة وأكثر عملية وفائدة، فهو الحل 

  ]2ص/5[.تلبي كافة اإلحتياجات

األغراض يجمع وظائف متعددة فيتحكم في  من خالل دراسة عادات اإلنسان المعاصر المعيشية، ولما كان األثاث متعدد

إستهالك المواد، ويخلق فرًصا للتفاعل وأهم حل إلستدامة المساحة، أصبح أكثر شيوًعا بين جيل الشباب، وهو إتجاه تصميم 

  ] 2ص  ،25 [األثاث اليوم.

التصميمي وأفكاره لألثاث،  وينبغي أن يدرك المصمم بآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة، حيث تؤثر علي مفهومه

صناعة أثاث متعدد األغراض ليواكب  وبينمنها وتطبيقها  ونحتاج الي دراسات للربط بين التقنيات الحديثة واإلستفادة

 متغيرات العصر.

 ( األثاث متعدد األغراض:١يوضح جدول )

 األثاث متعدد األغراض

ثاث، فلزم البحث عن أسلوب علمي جديد للتصميم، في ظل األزمة اإلقتصاديٌة إرتفعت تكاليف صناعة األ -

لزيادة فاعليٌة األثاث، ليساهم في زيادة مرونته وعمره اإلفتراضي ودورة إستخدامه ويقلل من تكلفته، ولتحقيق 

 أكبر قيمة نفعية لألثاث، عن طريق سهولة التجدد وتعدد الوظائف.

لفراغ مرن متعدد الوظائف واإلستخدام، ليؤدي أكثر الفكرة األساسية في األثاث متعدد األغراض هي جعل ا -

من وظيفٌة، لتحقيق أقصى إستفادة من المساحات الصغيرة، مع الشعور بتعددية اإلستخدام أثناء فترات اليوم 

الواحد، كذلك يتغير الحجم ليسمح باإلستخدام مفرًدا أو في حالة زياٌدة عدد األفراد، مما يزيد من فاعليته، فتستخدم 

  ]٦ص/4 [كثر من وظيفة، وأن يكون مصمًما بدقة ليالئم الظروف المختلفة. أل

معايير 

توزيع 

 األثاث:

  ]٦0ص/2 [يتم توزيع األثاث في أي منشأ طبًقا لتحديد كاًل من: 

 نوع النشاط.         -

 مساحة الفراغ ومسار الحركة وأبعاد وإتجاه حركة الفتحات المعمارية. -

 اث "نوعها ومقاسها ومدي تحقيقها للوظيفة وتوافقها مع المساحة المحددةدراسة وحدات األث -

عوامل 

تطور األثاث 

متعدد 

 األغراض:

حيث اآلالت الحديثة والمتطورة، وجعلت صناعة األثاث  ١۸فى القرن الثورة الصناعية: 

 مزدهرة، وقد أدت إلي:

والتطور إلى مصانع كبيرة، ودقة أدي إستبدال األيدي البشرية باآلالت تطور أساليب اإلنتاج: 

 وسرعة اإلنتاج، مما ساعد في إبتكار أشكال وتصميمات جديدة من األثاث متعدد األغراض.

أدت إلى ظهور مواد حديثة مثل الزجاج الليفى وأنواع من اللدائن والمعادن المواد الحديثة: 

  ]4٦ص/24 [كيل. والخشب لتحل محل األخشاب المصمتة، باإلضافة إلي قدرتها على التش
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لماذا ومتى 

يتم 

 استخدامه ؟

وأكثر  في األماكن الضيقة التي يتم توظيف أكثر من وظيفة لزيادة كفاءة المساحة وتقليل التكلفة -

              ]3ص/5[عملية وفائدة.

 ]۸2ص/9 [في األماكن التي تسمح بتعدد قطع األثاث. -

تغالل المساحة وعمل إبداع فني في المكان، فهو الحل في المنشآت التعليمية وبئيات العمل إلس -

  ]3٦/ص ١ [الذكي لتوسيع المدي الوظيفي له. 

 أهميته:

 يستخدم بسهولة في العديد من األشكال المتعددة الوظائف واإلستخدام. -

 يستخدم في تصنيعه مواد تتناغم مع التصميمات الداخلية الحديثة. -

  ]29[ؤدي عدة وظائف.توفير التكلفة فعنصر واحد ي -

 يساهم في إتباع أسس للتحسين مثل: إستغالل المساحات واألفضلية للعناصر األكثر أهمية. -

 مميزاته:

 يستغل المساحات الصغيرة بشكل جيد ويعالجها ويوفر إتساع.             -

 يقلل التكلفة. -

 بئة.يراعي األمن والسالمة والتباعد اإلجتماعى في ظل إنتشار األو -

 يحد من الفوضي واإلزدحام في الفراغ حيث يوفر أكثر من وظيفة لقطعة األثاث الواحدة. -

  ]2٦ [يبدع تصميمات عديدة يتم وضعها في أماكن مختلفة "الجامعات" ويخدم فئات متعددة. -

 أهدافة:

فإن توفير دائًما ما يقودنا اإلحتياج إلي حلول تصميمية تجعل الحياة مريحة وسهلة، وبالتالي 

 المساحة ال يعتمد على تصغير الحجم ولكن على طرق فعالة لتعدد أغراض قطعة األثاث.

 .أقصي قدر من الرفاهية والراحةيضيف لمسة جمالية حديثة للمكان، مع تحقيق  -

 ]32[. مع اإلستمتاع في مساحة صغيرة يحل مشكلة المساحة بإستغاللها بشكل أوفر فاعلية -

 يضع حلواًل لألزمة المالية وأزمة "كورونا"، إلستخدامه في أكثر من وظيفة.يوفر مادًيا و -

 التكامل بين األثاث وإحتياجات المستخدم. -

  ]3١[يتماشي مع اإلعتبارات الثقافية واإلجتماعية.  -

 ]9 -7/ص 23[ القدرة على التعزيز والتحويل بين مختلف الوظائف بطريقة آمنة وسهلة. -

 فوائده:

 المستخدم بشكل فعال.يزيد من كفاءة مساحة حالً إلستدامة المساحة، ويعد  -

 .يحقق العديد من األغراض والوظائف ويجمع بين الشكل والوظيفة، وأكثر عملية وفائدة -

 .ويزيل الملل يهيء الفرص للتفاعل بينه وبين اإلنسان -

 لقطعة في عدة وظائف.التوفير المادي، ألنه يتحكم في إستهالك المواد، حيث تستخدم ا -

  ]2/ص 22 [وسهل اإلستخدام. يخاطب فئة الشباب ويكثر إستخدامهم له -

 عيوبه:

 يتطلب مهارة في تصميمه وتنفيذه وتركيبه وإستخدامه، ويحتاج عناية فائقة للمحافظه عليه. -

 عند إستخدامه كثيًرا يتطلب مجهود أكثر من األثاث الثابت للحفاظ عليه ولصيانتة. -

  ]33 [سوء استخدامه قد يتلف بعض أعمال التصميم الداخلي. -

عند تصميمه 

يجب 

 مراعاة:

 يراعي المساحة التي يتم إستخدامه فيها بأغراضه المتعددة. المساحة: -

 حيث الشكل يتبع الوظيفة، لذلك يجب أن تؤدي قطعة األثاث غرضها.الوظيفة:  -

 المستخدمه له، وأن تستخدمه بدون مشاكل وبسهولة يعتمد التصميم علي الفئة العمريةالفئه:  -

  ]3ص/١5 [أشكاله أنيقة يتم وضعها في أماكن مختلفة.الشكل والخامات:  -
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 إستخداماته:

 حل مشاكل المساحات الضيقة.      -

 الحصول علي مساحات متعددة األغراض والوظائف. -

 تقليل التكلفة.                          -

  ]27ص/١7  [تخزين.كوحدات  - 

عوامل 

 نجاحه:

 يوفر المجتمع الموارد الالزمه لدعم وتطوير ثقافة األفراد ليدعم فكرته الفعاله. -

 وجود رؤيه ودعم له لما يقدمه من حلول. -

 وجود وتوافر بنية تحتية قوية من التقنيات الحديثة. -

  ]34ص/7  [به. المناخ المناسب لالستثمار متوافر وفتح أسواق جديدة وخاصة -

أثر التقنيات 

الحديثة 

عليه وعلي 

 البيئة:

فى ظل التطور التكنولوجي، إستحدث تصميمات فعالة مرنه تلبي احتياجات المستخدم، وتستغل  -

المساحات وتوفر الوقت والجهد، فنتج األثاث متعدد األغراض، الذي تطور في الوظيفة 

  ]3/ص 5 [ان.لتلبية اإلحتياجات الجديدة لإلنس والتركيب

ويهدف مصمم األثاث إلبداع بيئة أفضل بوظيفة مخططة، لتؤثر باإليجاب على أسلوب حياة  -

األشخاص وجودتها، والتخلص من التأثير السلبي على البيئة، ويرتبط التصميم بكيفية استخدام 

يث يسمح أثاث يغير سلوك المستخدم ويوجهه لإلهتمام بالبيئة، ويستخدم مواد صديقة للبيئة، ح

للمستخدم تجربة إضفاء الطابع الشخصي على األثاث، ويشجيعه على صيانة أسلوب حياة منظم 

 ويفيد البيئة.

 اإلستفادة من المواد المستخدمة "صديقة للبيئة". -أ

 نتيجة لمشكلة الغالء ونقص الموارد الطبيعية، يلعب دوًرا مهًما في الحفاظ علي الطاقة. -ب

 نيات جديدة في إنتاجه على نطاق واسع للتصنيع.يستخدم مواد وتق -جـ

تم تطويره ليناسب الوضع الحالي للمجتمع وظروف الوقاية من وباء كورونا، لحماية المساحة  -د

  ] 17ص /١4 [الشخصية للمستخدم، وإمدادها بأساليب وقائية.

تأثيره 

بتكنولوجيا 

 الخامات

ذات القدرة التشكيلية فى التنفيذ"، فعند توافرها يرتبط التطور الفكرى بتواجد الخامات الحديثة "

تزداد قدرة المصمم اإلبداعية في إنتاج أثاث مؤثر في الفراغ، لذا ينبغى أن يكون المصمم على 

  ]223/ص ۸ [دراية بالخامات الحديثة وخصائصها وامكانياتها وأحدث أساليب التنفيذ.

حدود األثاث 

متعدد 

 األغراض

الحدود المكانية "منشأ تعليمي عن السكني أو اإلداري"، عند تصميم األثاث  تراعيحدود مكانية: 

المتعدد األغراض، ألنه يختلف في التصميم من مكان آلخر من حيث الشكل والفكرة واألغراض 

 الالزمة لوضعها.

مع مرور الزمن يتطور ويختلف، إلي جانب األحداث التي تحدث في المجتمع  الحدود الزمانية:

  [باء كورونا، حيث أدي ظهوره إلي إحتياج األثاث إلي التطور ليتواكب ومتطلبات العصرمثل و

 ] ١ص/20

 صفاته:

 ] 27[تصميماته مبتكرة، ويعتمد توفير المساحة الفعال على جعله متعددة األغراض.  -

 القدرة على التحويل بين التكوينات المختلفة بطريقة آمنة وسهلة. -

 ]9ص/23 [عددة متى وأينما دعت الحاجة. يعزز الوظائف المت -
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 : المنشأ التعليمي )المعاهد والكليات(:۲

ـ  ١۸في المعاهد والجامعات نبدأ بمخاطبة الطالب أعمار  عاًما، وهنا تتعدد األفكار والطرق لصنع أثاث بأشكال متعددة،  23ل

كثر من وظيفة ويخدم أكثر من شخص سواء كان ومن المميز دراسة تفكيرهم إلبداع وإنتاج أثاث جديد يساعد علي عمل أ

، ويوضح جدول  ]2/ص  22[في المباني الداخلية أو حرم الجامعة، فيتم دراسة البيئات المختلفة وعناصر األثاث لبناء البيئة، 

 ( المنشأ التعليمي:2)

 المنشأ التعليمي )المعاهد والكليات(

تأثيره على 

 نجاح التعليم

ية في الجامعات يعتمد إلى حد كبير على جودة المنشأ التعليمي، ولهذا يوجد نجاح العملية التعليم

 فوارق كبيرة في المستوى بين الطالب في الكثير من الجامعات.

القواعد التي 

يجب إتباعها 

عند 

 تصميمه:

 لمسايرة استراتيجيات التعليم والتعلم المتنوعة. المرونة:

 تطوير الحلول المستدامة وتكون البدائل طويلة األجل.في أي البيئات المصممة، يتم  الكفاءة:

وضع الطالب )الجامعي( بعين اإلعتبار، فيجب تكييف كل شيء مع قياسات  بيئة العمل:

  ] ۸ص/3 [المستخدم مع قابلية المنشأ للتطوير.

توسيع 

الفضاء 

 التعليمى

لكونها صديقة للتعلم، قاعات المحاضرات وفناء الكلية من المساحات التي يجب اإلهتمام بها 

وتجعله أكثر جاذبية، لذلك يتم تحديد أهداف كل مساحات المنشأ التعليمي وتخطيط استراتيجية 

  ]4١ص/١2 [األثاث التعليمى، ويعمل التصميم اإلبداعي علي توفير بيئة يزدهر فيها التعليم.

األثاث فى 

المنشا 

 التعليمى:

له كجزء رئيسي من العملية التصميمة، فهو ليس مجرد األثاث التعليمي يجب التخطيط والتصميم 

 ومن أهميته: توفير مجموعة من الكراسى والمناضد،

نتيجة لتأثيره الهام على العملية التعليمية "وتعنى الجودة العالية باإلضافة إلي المتانة والتكلفه  -

  ] 42ص /١2[التصميم.  األقل"، تهتم الجامعات بجوانب األثاث التعليمى من المكان إلى جماليات

يجب أن يتميز األثاث بالمرونة للسماح بخيارات مختلفة للتنظيم المكاني، لتتكيف المساحة مع  -

  ] ۸ص/3 [أي نشاط تفرضه أساليب التعليم بكفاءة وسهولة.

صفات 

األثاث فى 

المنشا 

 التعليمى

إلستكمال المنظومة التعليمية  يصمم من خالل مبدأ العلم والفن والتكنولوجيا، ويعد صناعة هامة -

والفكرية، فيتجه العلم إلي التعرف على مقاييس األثاث ومناسبة الوظيفة للمستخدم، والفن يتجه 

إلي الشكل العام والمتغيرات الجمالية، وتتجه التكنولوجيا إلى أمثل وسيلة لإلنتاج مع مراعاة 

  ] 30/ص ١3  [.الجانب اإلقتصادي

 مية مع التخطيط التعليمى، يتم تصميمه كجزء من الخدمة مع المساحة.يؤكد العملية التعل -

المتطلبات المختلفة للعمليات التعليمية لطلبة كليات الهندسة والفنون، تحتاج أثاًثا تعليمًىا متعدد  -

 األغراض، بدايًة من التفكير التصميمي، إلي اإلنتاج، والمشاركة.

 ] 42/ ص  ١2 [يتميز بالمتانة وبأسعار إقتصادية.  -

 

 األثاث المتعدد األغراض في المشآت التعليمية )كليات الفنون والتصميم(: -3

لتوفير ،  ]9۸ص /١2 [كان يتم تصميم الفراغ تعليمي آلداء وظيفة معينة، فتم التفكير فى أثاث متعدد األغراض لتوفير الفراغات.

صغر المساحات والحفاظ علي الصحة العامة، في ظل أزمة  مساحة عمل جيده للطالب في المنشأ التعليمي، ولحل مشكلة

، ولجعل العملية الدراسية أسهل، يعد األثاث متعدد األغراض في ظل النمو السكانيكورونا والمطالبة بالتباعد اإلجتماعي و
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لصعوبة طابع الحديث، حيث يتم تغيير شكله ووظيفتة لتحاكي ال، وحاًل رائعاً لـتعظيم المساحات الصغيرة هو اإلجابة الفضلي

العمل فى المساحات الضيقة، مما دفع المصمم إلى إبتكار وسائل تزيد من مساحة الحركة وتقلل من مساحة العمل المستخدمة، 

  ]١2ص/١9 [بإستخدام أثاث متعدد األغراض.

 (3. جدول ) ] 9-7ص/ 23[كما أدي أكثر من وظيفة وغرض في نفس الوقت؛ فأصبح أوفر للمساحة وأكثر عملية وفائدة. 

 األثاث المتعدد األغراض في المنشأ التعليمي )كليات الفنون والتصميم(

إن مراعاة التصميم المتعددة األغراض والمرونة واإلستدامة للفراغ، يتناسب مع المساحة المحدودة، للقيام بأنواع   

ستخدم مفهوم متعدد الوظائف لألثاث، هذا مختلفة من المهام في نفس الوقت، وعندما يكون  الفراغ مرًنا، فإنه ي

 النوع من األثاث يكون لديه القدرة على التكيف مع آداء وظائف مختلفة. 

أهميته في 

المنشأ 

 العليمي:

من المهم تعدد األفكار والطرق لصنع أثاث متعدد األغراض وبأشكال مختلفة، حيث أن كيفية 

من وظيفة ويخدم أكثر من طالب في فناء الجامعة إنتاج أثاث جديد ومختلف يساعد علي عمل أكثر 

 أو في المباني الداخلية، ألنه في المنشأ التعليمي يتم اإلهتمام بـ:

 عناصر األثاث التي تبني البيئة.  -البيئات واألماكن الخاصة بالنشاط البديل.                -

  ] 2/ص 2١[.بيئة التعليم أي معايير التصميم الضرورية للراحة -

 أهدافه:
 تأهيل قدرتهم على إحداث التغير في المنشأة التعليمية. -تحسين آداء المستوى.                   -

 تعزيز المستخدمين في المنشأة التعليمية بما ينسجم وأسلوب العصر. -

المطلوب عند 

 إستخدامه:

 يتناسب مع طبيعة اإلستخدام، لذلك ندرس:

 اغات التعليمية المختلفه. اإلحتياجات المطلوبة للفر -

  Ergonomic studyتأثيره على راحة الجسم وعلى آداءه فى العملية التعليمية. -

  ] 34 [اإلهتمام بإنتاج أثاث تعليمي مريح وقوى ومتين. -

 مميزاته
مع األثاث المتعدد األغراض المناسب واإلبداع التصميمي يتم التغلب على مشكلة صغر مساحة 

  ] 35 [عليمية.المنشآت الت

تأثيره في 

المنشأ 

 التعليمي

في المنشأ التعليمي يعمل التصميم الداخلي على توفير المساحات بإستخدام األثاث متعدد   

األغراض، فللطالب الحق في أن يتعلم في بيئة صحية وآمنة وجذابة، وعندما تكون بيئة العمل 

 ، ويعمل علي:قدراتضيقة، تؤثر بالسلب على التعلم والتركيز وتنمية ال

 توفير بيئة عمل مريحة تقلل من المشاكل الصحية. -

 تسهيل العملية التعليمية وجعل الطالب قادر على إتمام المهام أسرع وأكثر تركيًزا. -

 زيادة عملية اإلبداع بفضل المحفزات التعليمية  نتيجة مرونة المساحة. -

راغ المادي، مما يجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية الشعور بالراحة النفسية وتدفع لإلحساس بالف -

  ] 7ص /3 [وجاذبية وديناميكية للطالب، ويميزها باإلمتاع والراحة والتعاون للجميع.

مراحل 

تصميم أثاث 

متعدد 

األغراض فى 

 التصميم: تواجد الفكرة متكاملة: 

وب وضعه ودراسة التفاصيل ببرامج يضع المصمم تصوًرا لعناصر وحجم األثاث المطل

تعمل على توصيل الشكل  3Dmax)) الكمبيوتر)األوتوكاد(، ويتم وضع تصورات ثالثية األبعاد

 تعديالت تطرأ.  أي النهائى للتصميم قبل تنفيذه لتخيل التصميم النهائي، وعمل
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المنشأ 

 التعليمى

 التنفيذ والتركيب:

يتم بمهنية وحرفية نجاح فاعلية القطعة، وإختيار الخامات وأساليب التجميع المناسبة التي تخدم  -

  ]١3ص /١١ [لتشكل فى النهاية الحلول المتكاملة لتوفير كافة الخدمات للطالب.

 صفاته:

 يحقق أكبر قيمة نفعية لألثاث، ويزيد عمره اإلفتراضي. -

 يسهل العملية الدراسية ويوفير مساحة عمل جيدة.           -

 يحفاظ علي الصحة العامة. - 

  ] 3ص /5 [.يتوافر فيه المتانة والقوة والمقاومة للتلف، فيساعد علي إطالة عمر قطعة األثاث -

يجب أن 

 يتميز بـ:

 القابلية للتطور، إلستيعاب أعداد مختلفة من الطالب. -

  ] 2۸ [المرونة والتغيير داخل نفس المساحة. -

 الغرض منه:

 حل مشاكل وإحتياجات الطالب.  -

 وتوفير المساحات بشكل جيد؛ لتوفير اإلبداع الفكري.إستغالل  -

  ] 3/ص  5 [.التعاون وتشجيع العملية التعليمية وتوفير بيئة مرنة ومريحة -

صفات األثاث 

متعدد 

األغراض في 

المنشأ 

 التعليمي

 اإلستكشاف واإللهام:

بيق العملي والراحة للتصميم الداخلي واألثاث صفات مشتركة تصميمًيا ووظيفًيا، ويهدفا إلى التط

والجمال التصميمي، للحياة اليومية للطالب؛ كما يتم التعامل مع تصميم األثاث كنوع من "العمارة 

المصغرة"، للحفاظ على تواجد بنية ووظيفة مستقرة في المنطقة التصميمية، ويتميز تصميم األثاث 

 متعدد األغراض بالمرونة مع إبتكار الشكل وتوفير المواد. 

 ليد والحاضر:                                                                         التق

 يستخدم التصميم مواد صديقة للبيئة، ليستخدم بطريقة فعالة لإلستفادة من الفراغ التصميمي. -

بية يغير سلوك الطالب ويوجههم إلى مزيد من اإلهتمام بالبيئة، ويتم التخلص من اآلثار السل -

 على البيئة، بسبب الخلفية المعيشية والتعليمية.                       

 جماليات التصميم.  -

يضفي الطالب الطابع الشخصي على األثاث، ويدفعه ألسلوب حياة منظم، ويؤثر تأثيًرا مفيًدا  -

  ]١2ص/١9 [.الشعورًيا على البيئة

معايير 

تصميم 

األثاث متعدد 

 األغراض:

 الخاصة بالتصميم "بيئة التعليم": المعاير -

 ابتكار مدلول تصميم.              -

 توحيد الخامة.              -

 تقليل العمليات اإلنتاجية. -

 خفة الوزن.                         -

 سهولة التركيب. -

 المعاير الخاصة بالخامات والتنفيذ وأساليب التجميع: -

 تقلل وحدات التجميع قدر المستطاع. -داًل من المواد الالصقة.   إستخدام وحدات التجميع ب -

  ]2ص/2١ [.إستخدام وحدات تجميع سهلة -إستخدام مفصالت ظاهرة.                           -
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 إشتراطات تصميم القاعات التدريسية لكليات الفنون والتصميم طبقا للكود المصري:

تتطلب معرفة احتياجات الطالب وتقديم شتى وسائل الراحة وتحفيز اإلبداع، فنحن أسس تصميم كليات العمارة والفنون 

   3۸ [كمتخصصين عندما نصميم كليات الفنون والتصميم فإننا نرى أنفسنا مكانهم، ونشعر بمتطالباتهم ونتحرى سبل إسعادهم.

 

 المشروع التطبيقي: -٤

أ التعليمي )كليات الفن والتصميم( فى خدمة المجتمع ، حيث ال مما سبق يتضح دور األثاث متعدد األغراض في المنش   

يعتمد على تصغير الحجم ولكن على تصميم مبتكر لجعل قطعة األثاث متعددة األغراض، وتتناسب مع طبيعة اآلداء العام 

 من حيث المتانة وبساطة التركيب وسهولة التنظيف باإلضافة للتكلفة اإلقتصادية األقل.

أثاث متعدد األغراض خاص بالمنشآت ف البحث، توجب تطبيق النتائج في المشروع التطبيقي، من خالل تصميم ولتحقيق أهدا

يعد  التعليمية، يتم إستخدام في أكثر من وظيفة، ويمكن تحويله لعدة أشكال، ويستفاد منه كالً من الطالب والمجتمع، حيث

 .ن في الوقت الحاليأساس نظريات وأساليب التصميم، مراعاة مصالح اآلخريي

 لتصميم وتنفيذ أثاث متعددة األغراض فى المنشأ التعليمى يجب أن يمر بمرحلتين: -١-٤

يضع المصمم تصوًرا يتم التصميم مع إبتكار الشكل ومرونة المساحة، حيث مرحلة التصميم: تواجد الفكرة متكاملة:  -أوالا 

مي )داخل القاعات أو الفناء الخارجي(، ودراسة التفاصيل، ووضع لعناصر وحجم األثاث المطلوب وضعه فى الفراغ التعلي

 تصور ثالثي األبعاد لتخيل التصميم النهائي قبل التنفيذ.

لتشكل فى النهاية إخيار الخامات وأساليب التجميع المناسبة التي تخدم نجاح فاعلية قطعة األثاث، ثانًيا: التنفيذ والتركيب: 

 فة الخدمات للطالب.الحلول المتكاملة لتوفير كا

 رسالة التصميم للمشروع التطبيقي: استلهمت الفكرة التصميمية من: -۲-٤

عمل قطع أثاث متعدد األغراض للمنشآت التعليمية، وتتناسب مع طالب )كليات الفنون والتصميم(، وهي كليات عملية ذات 

التصميم لهدف معين ولحل مشكلة عدم توافر بيئات  طبيعة خاصة، ويتم وضعها في الفناء الخارجي للقاعات أو بالداخل، فتم

عمل لطالب كلية الفنون والهندسة خارج قاعات المحاضرات، ومشكلة المساحات الصغيرة وتعمل على توفير المساحات 

 وتعطي شعوًرا باإلتساع، وتستخدم في أكثر من وظيفة.

 األغراض للوصول إلى التصميم النهائي:  مراحل تطور الفكرة التصميمية العامة لقطع األثاث المتعدد -3-٤

تم تحديد قطعة األثاث حسب النوع، الحجم، الفئة، الوظيفة، النسبة، التخصص، المقاس، التأثير البصري، ونسبه التصميم  -

تعدد لتتناسب نسبة الفراغ )النسبة السالبة( مع الكتلة )النسبة الموجبة(، حيث يلعب كل عنصر دوًرا هاًما إلنتاج أثاث م

األغراض متناسق ذو منفعة ومعايير قياسية. فأصبح األثاث المستهدف، ذو حجم متوسط في منشأ تعليمي، في الفناء 

 الخارجي، وتم تصميمه إقتصادًيا مادًيا وللمساحة مع تعدد األغراض.

 

 ميم:التصميم )األول(: تم عمل عدة تصميمات ثم تطور ليصبح تصميم آخر تم تنفيذه:تحليل التص -٤-٤

وحدة حائطية ومنفصلة تستخدم كمقعد ومسند متعدد األغراض له أكثر من وظيفة ويوفر الراحة (: ١التصميم ) -١-٤-٤

تدور الوحدة الخارجة من الحائط علي مستوي ، تستخدم كمقعد لشخصين، وويحل عدة مشاكل وسهولة اإلستخدام للطالب

 .رج لتصبح منضدة رسم هندسيأفقي لتصبح وحدة جلوس مستطيلة، وتدور ناحية الخا

وحدة حائطية تستخدم كمقعد لشخصين مع مراعاة مقاييس الجسم البشري والمسافة بينهما بسبب  (:۲التصميم ) -۲-٤-٤

 وباء كورونا، وتتحول إلي طاولة منخفضة أو مرتفعة، ومثبتة على الحائط بمفصالت للدوران.
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 مراحل تطور الفكرة التصميمة:

     

 (۲) التصميم         .المختلفات المختلفة التصميمات تطور مراحل يوضحا( ۲ ،١ شكل)           (١) التصميم

 

 (:۲مراحل تطور التصميم )

   

   

 .القطعة إلستخدام المختلفة والمراحل التصميمية، الفكرة تطور ومراحل ۲ رقم التصميم يظهر( ٦ ،۵ ،٤ ،3 شكل)

 

 اث متعددة األغراض وتتكون من ثالثه أجزاء:مراحل تنفيذ قطعة األث -3-٤-٤

 سم،  مثبت بالحائط قابل للرفع، ليتحول لمسند.  40( وعلى إرتفاع 45*75عباره عن مقعدين ) الجزء األول:

( سم وعلى 40*20سم، الصغير) 90( سم  وعلى إرتفاع 40*40وحدات أرفف قابلة للفرد والطي، الكبير ) الجزء الثاني:

 سم. 40إرتفاع 

سم،  90( سم وعلى إرتفاع  45*75: قطعة أثاث عبارة عن منضدة منفصلة مقسومة لنصفين، كل نصف )الجزء الثالث

 قابلة للرفع، باإلضافة إلي إمكانية تحول ألواح الخشب بميل ليتمكن الطالب من فرد لوحاته.



  2022بريل ا                                                      العدد الثامن -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

278 

   

 .تنفيذها تم التي راضاألغ متعددة األثاث القطعة إلستخدام المختلفة المراحل يوضح( ۸ ،۷ شكل)

   

 .تنفيذها تم التي األغراض متعددة األثاث القطعة إلستخدام المختلفة المراحل يوضح( ١۰ ،٩ شكل)

 

  مميزات التصميم: -٤-٤-٤

 رخيص الثمن. -يوفر في المساحة ألنه متعدد األغراض.                 -خفيف الوزن.                    -

خشب البني الفاتح، واللون الغامق في الشاسيه الحديد، وتم تحقيق تعدد األغراض في المقعد حيث يأخذ تم إستخدام لون ال

التصميم للوحدة الواحدة شخصان للجلوس، ويمكن تكرار الوحدة، وتستخدم )كحامل لالب توب أو إلسكتش تصميمي(، 

 ارجي، وهكذا تم إخراج التصميم ذو رسالة واضحة.يستخدمه الطالب في الجامعة سواء في قاعات المحاضرات أو الفناء الخ

 الخامات المستخدمة في تنفيذ التصميم: -۵-٤-٤

، ويمكن وضع بها مصدر للطاقة ليوفر للطالب out doorهذا التصميم صمم ليوضع في منشأ تعليمي جامعي بالخارج 

 ول إلي وحدات أرفف لوضع أي شئ عليها.الجامعي إحتياجاته فيعطي إحساس بالراحة، كما تستخدم كمقاعد حائطية وتتح

مم المصنوعة من القشرة هى عبارة  ١۸تم إختيار الخامات صديقة للبيئة، نوع الخشب المستخدم ألواح الكونتر طبقات  -

طبقات من قشرة األخشاب الصلبة اللى تم لصقها مع بعض عن طريق مكابس تحت ضغط وحرارة معينة، وتم تجميع 

معكوسة، إلنتاج ألواح قوية وصلبة وخفيفة الوزن كما أن مراحل عزلها غير مكلفة، ويمكن إعادة الطبقات باتجاهات 

 إستخدامها.

المواد الصلبة أو المعاد تدويره: تم استخدام الفوالذ بدالً من الخشب مما يزيد من متانة الهيكل، لعمل الشاسية المعدني  -

عددة األغراض، وإستخدم المفصالت المعدن في تجميع التصميم وذلك الخاص بالوحدة والتي تساعد علي جعل القطعة مت

، للحمايه umbrella metal sheetsويمكن إستخدام لمتانتها القوية وتحملها للضغوطات، كما يتوفر بمقاسات متعددة. 

 وتحمل العوامل الجوية.
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 .اإلستخدام وكيفية التنفيذ بعد والقطعة غراض،األ المتعددة األثاث قطعة تنفيذ مراحل يظهر( ٤ ،3 ،۲ ،١ صورة)

 

 التصميم )الثاني(: -۵-٤

 تحليل التصميم: -١-۵-٤

"أريكة متعددة األغراض"، تتكون من خلفية تصميمة منبثقة من تصميم الكنبة لتوحيد التصميم، تتسع لفردين، حيث أنهم 

لجعلها مالئمة لطالب الجامعة، وهي للجميع وتستخدم يتشاركون في الجلوس، وتم تحويل التصميم إلى شرائح من الخشب، و

 في عدة أماكن. 

يتكون التصميم من شرائح من الخشب ليسمح للمقعد بالتمدد بدون عوائق، وتم تشكيل الكتلة ودمجها لجعلها مالئمة للجلوس 

الشرائح الجانبية يمكن عمل بحيث يتم تحريك الشرائح من الوجهين لزيادة عدد المقاعد بالتمدد ألربع أفراد، ومن خالل 

وتم إستخدام لونين للخشب  خاص بطلبة هندسة وفنون،مسندان للمقاعد، يصلحان للدراسة )كحامل لالب توب أو إسكتش(، 

 شريحة فاتحة وغامقة، وإخراجها لتصبح ذو قيمة ورسالة تصميمية. 

 مراحل تطور الفكرة التصميمية للوصول إلى التصميم النهائي:   -۵-۲-٤
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 .القطعة إلستخدام المختلفة والمراحل الثاني، للتصميم التصميمية الفكرة يظهر( ١٦ ،١۵ ،١٤ ،١3 ،١۲ ،١١ شكل)

 

 ":۲مراحل تنفيذ قطعة األثاث متعددة األغراض رقم " -۵-3-٤

 خطوات التنفيذ التي تم إتباعها:

 تحديد نوع الخشب الُمستخدم، مع تعديل المقاسات لتتطابق مع نوع الخشب، ليتناسب ومتطلبات التصميم. -

 لحصول علي المتانة والقوة لتتحمل تعدد الوظائف.تم إختيار وحدات تجميع التصميم ل -

: لكي يتحمل الوزن مثل خشب الموسكي الصديق للبيئة ولتقليل التكلفة، وكان تم استخدام خشب طبيعي في شرائح المقاعد

سم  لكي ال  2.5سم *سمك  5يحتوي علي شرائح من الخشب بعرض كل شريحة من الممكن إستخدام الخشب الزان، و

 .ز في الفراغ التعليمييشغل حي

     

 .األغراض المتعددة األثاث قطعة تنفيذ مراحل( ۷ ،٦ ،۵ صورة)
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 .اإلستخدام وكيفية ومراحل التنفيذ، بعد األغراض متعددة األثاث قطعة( ١۰ ،٩ ،۸ صورة)
 

 التصميم )الثالث(: -٦-٤

    

 .األغراض المتعددة القطعة إلستخدام المختلفة والمراحل التصميمية، الفكرة يوضحا( ١١ صورة) ،(١۸ ،١۷ شكل)

 

 تحليل التصميم: -٦-٤

يقوم البحث على تصميم قطع أثاث متعددة األغراض ذات هدف للطالب، حيث يحتاج إلى مسطح عمل يستطيع عليه الرسم، 

بادئ وأساسيات محدده إلنتاج قطعة أثاث متعددة األغراض تخدم أكثر من وظيفة في المنشأت وتم التصميم بناًءا علي م

 . التعليمية، وهو موضوع البحث
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التصميم عباره عن وحدة معلقة علي الحائط، تستخدم كمقعد وكمسند للالب توب وللوحات الهندسية، كما تشغل مساحة 

 صغيرة وذات شكل جمالى.

من جزء مثبت علي الحائط، ويتم رفع قاعدة المقعد لألعلي بسهولة لتتحول لمسند لإلستخدام، وهذه  تتكون مكونات القطعة:

 مقعد، طاولة بإرتفاع مناسب، أرفف، مسطح عمل علوي(.القطعه لالستعمال الخارجي، )

 وأسفل.الخشب الزان لقدرته على التحمل، المفصالت معدنية لتتحرك حركة رأسية ألعلي  الخامات المستخدمة:

  التصميم )الرابع( -۷-٤

عبارة عن تجليدة خشبية فى الحائط بها طاولة للرسم  سهلة بسيطة وتحقق أكثر من استخدام في المنشأ تعليمي، وهي القطعة

تقفل وتفتح عل حسب حاجة الطالب، مع وجود مقاعد لجلوس الطالب خالل يومهم الدراسى، والمقاعد تخرج من الحائط  

 د والطاولة سهل االستخدام.الخشبى، المقع

مقاس الطاولة متر في مترين، والمقعد نص متر في متر، ويوجد إسطوانة مثبته بالحائط ليضع بها الطالب أدواتهم، ويخرج 

كرسى لجلوس الطالب أثناء عمله على الطاولة، ويتم تطبيق األلواح الخشبية لتكون فى الحائط ويتم فكها عند الحاجة لتوفير 

هي تساعدنا في زمن الكورونا أن يكون كل شخص منفصل عن اآلخر ويوجد بينهم المسافة اإلحترازية، فتم دمج مساحة، و

الطاولة والمقاعد حتي يكون لها عددة أغراض، خامات الطاولة والمقعد من الخشب الصديق للبيئة، أما المفصالت واألرجل 

 تتكون من المعدن.

 
 .األغراض المتعددة القطعة إلستخدام المختلفة والمراحل التصميمية، الفكرة يوضح( ١٩ شكل)
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -۸-٤

 (، وتم إستخدام األساليب التالية:SPSSإلجراء التحليالت اإلحصائية تم إستخادم الرزمة اإلحصائية ) 

 معامل إرتباط بيرسون لعمل حساب معامل اإلتساق الداخلي لعبارات اإلستبانة. - 

 معامل ألفا كرونباخ إليجاد معامل ثبات اإلستبانة. - 

 ".2إختبار "كا -وسطات والتكرارات والنسبة المئوية.                        المت - 

 

 ( ١نموذج )

 ( إستمارة إستبيان للمتخصصين في مجال األثاث والسادة أعضاء هيئة التدريس ١مرفق )

 صميم الداخلي واألثاث.( من السادة أعضاء هيئة التدريس للت2۵) عدد العينة:

 أكتوبر وبنها، ومعهد التجمع وأكتوبر". ٦حلوان وبني سويف ودمياط وكلية الفنون الطبيقية "جامعة  المكان:

 نموذج إستمارة اإلستبيان:

الوظيفة : 

.................................................................. 

النوع : 

...................................... 

 يهدف اإلستبيان إلى تقييم:  -

المنشآت التعليمية في ضوء األثاث متعدد األغراض، لما له من أبعاد تصميمية تعمل علي إيجاد حلواًل غير  -

 تقليدية وتحقق الراحة للطالب والكفاءة الوظيفية وكمصدر إبداعي يخدم مجال التصميم الداخلي واألثاث.

اد أسلوب تصميمي تأثيثي يتناسب وظيفًيا وجمالياً في المنشآت التعليمية، للوصول إلى أعلى مدي جدوي إيج -

معايير القيم النفعية للطالب، واإلستفادة من تقديم أفضل قطعة أثاث تعليمي متعددة األغراض، ويناسب طبيعة 

 اآلداء العام )المتانة وبساطة التركيب والتكلفة اإلقتصادية(.

يمات المختلفة والمنفذة من قبل الباحث ألثاث تعليمي متعدد األغراض، للتأكيد علي أهميته بما نجاح التصم -

يحملة من حلول مبتكرة، وتحقق اإلستفاده القصوي والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، 

 يقاته التجريبية المختلفة.لتصبح منتجات تطبيقية لها قيمتها في إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية وتطب

 سيعامل اإلستبيان بشكل سرى ألغراض البحث العلمي. -

 ( فى داخل المربع المناسب.الرجاء من سيادتكم التفضل بملئ اإلستمارة بموضوعية بوضع عالمة ) -

 موافق العبارة 
موافق 

 تقريًبا

غير 

 موافق

١ 

ية والفكرية مع األثاث التعليمى هام إلستكمال المنظومة التعليم -١

التخطيط التعليمى، ويجب تصميمه كجزء من الخدمة مع المساحة، وينبغي 

إيجاد أسلوب تصميمي تأثيثي يتناسب وظيفًيا وجمالياً مع المساحات 

 الصغيرة للوصول الى أعلى معايير القيم النفعية للطالب.

   

2 

المنشآت  األثاث المتعدد األغراض يحقق منظومة تصميمية في فراغ -2

التعليمية، ويتناسب مع مختلف المتطلبات، ويعمل علي إيجاد حلواًل غير 

تقليدية لتحقيق الكفاءة الوظيفية والمرونة أكثر من األثاث التقليدى، ويصمم 
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خالل مبدأ العلم والفن والتكنولوجيا، ويستغل المساحات ويحقق التباعد 

 األجيال القادمة.اإلجتماعي في ظل وباء )كورونا(، ويستفاد منه 

3 

اإلهتمام بنقل المهارات الخاصة بتصميم األثاث متعدد األغراض  -3

لطالب كليات الفنون التطبيقية، قسم التصميم الداخلي واألثاث، حيث تعد 

فرصة لعملية تعليمية، ويستخدم لتطوير العديد من المهارات األساسية، 

 تمام بالمسؤلية اإلجتماعية.ودعم المعرفة بالتقنيات الحديثة، واإله

   

4 

التنسيق بين الباحث والطالب والمتخصصين في مجال التصميم  -4

الداخلي واألثاث، لتحديد إحتيجات الطالب لقطع األثاث المتعددة 

األغراض في المنشأ لتعليمي، لتلبية الحاجة واإلستفادة بشكل أكثر كفاءة 

 فيد المجتمع في تقديم أفضل قطعة.من مساحة المنشأ، فيمكن للنتائج أن ت

   

۵ 

التصميمات المختلفة والمنفذة من قبل الباحث ألثاث تعليمي متعدد  -۵

األغراض، تحمل حلول مبتكرة، تحقق اإلستفادة والكفاءة الوظيفية 

والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، ومن الممكن أن تصبح منتجات 

 تطوير البيئة المجتمعية.تطبيقية لها قيمتها في إبتكار و

   

 المالحظات : .............................................................................................   

 ولسيادتكم وافر الشكر واإلحترام
 

 نموذج إستمارة اإلستبيان "تصميم الباحث"

 

 ( ۲نموذج )

 ين في مجال التصميم الداخلي واألثاث( إستمارة إستبيان للدارس2مرفق )

 ( دارس بمجال التصميم الداخلي واألثاث.90) عدد العينة:

 جامعة بنها، والمعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس. المكان:

 نموذج إستمارة اإلستبيان:

الوظيفة :  

.................................................................. 

النوع : 

...................................... 

 يهدف اإلستبيان إلى تقييم:  -

المنشآت التعليمية في ضوء األثاث متعدد األغراض، لما له من أبعاد تصميمية تعمل علي إيجاد حلواًل غير  -

 صميم الداخلي واألثاث.تقليدية وتحقق الراحة للطالب والكفاءة الوظيفية وكمصدر إبداعي يخدم مجال الت

مدي جدوي إيجاد أسلوب تصميمي تأثيثي يتناسب وظيفًيا وجمالياً في المنشآت التعليمية، للوصول إلى أعلى  -

معايير القيم النفعية للطالب، واإلستفادة من تقديم أفضل قطعة أثاث تعليمي متعددة األغراض، ويناسب طبيعة 

 ب والتكلفة اإلقتصادية(.اآلداء العام )المتانة وبساطة التركي
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نجاح التصميمات المختلفة والمنفذة من قبل الباحث ألثاث تعليمي متعدد األغراض، للتأكيد علي أهميته بما  -

يحملة من حلول مبتكرة، تحقق اإلستفاده القصوي والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، لتصبح 

 إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية وتطبيقاته التجريبية المختلفة.منتجات تطبيقية لها قيمتها في 

 سيعامل اإلستبيان بشكل سرى ألغراض البحث العلمي. -

 ( فى داخل المربع المناسب.الرجاء من سيادتكم التفضل بملئ اإلستمارة بموضوعية بوضع عالمة ) -

 موافق العبارة 
موافق 

 تقريًبا

غير 

 موافق

١ 

دد األغراض من أهم التغييرات الحديثة في مجال التصميم األثاث متع -١

الداخلي، فهو يزيد من قيمة وفاعلية قطع األثاث، ويجب اإلهتمام بمحاوره 

 الثالثة )المحور الوظيفي واإلقتصادي والجمالي(.

   

2 

نتيجة للتغيير الذي شهده التصميم الداخلي في ظل التكنولوجيا الحديثة،  -2

طور الفكرى بتواجد الخامات الحديثة، تزداد قدرة المصمم وإرتباط الت

 اإلبداعية علي إنتاج أثاث متعدد األغراض مؤثر في الفراغ.

   

3 

الحاجة إلى حلول مبتكرة لتصميم أثاث متعدد األغراض يحقق  -3

اإلستفاده القصوي والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، 

في إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية وتطبيقاته التجريبية وإبراز دوره 

 المختلفة في فراغ المنشآت التعليمية.

   

4 

تفتقد المنشآت التعليمية إلى أسلوب تأثيثي يتناسب معها وظيفياً  -4

وجمالياً، في ظل أزمة كورونا وتوافر التباعد اإلجتماعي، حيث ال يتوافر 

متاحة له عالقه بمجال دراسة وعمل أماكن للجلوس ومسطحات عمل 

الطالب في فناء المنشآت التعليمية "فراغ الحرم الجامعي"، ومدي تأثيره 

واإلستفاده منه في تسهيل العملية الدراسية، وكيفية الربط بينها وبين مجال 

 التصميم الداخلي.

   

۵ 

عدد التصميمات المختلفة والمنفذة من قبل الباحث ألثاث تعليمي مت -۵

األغراض، يحمل حلول مبتكرة، تحقق اإلستفاده والكفاءة الوظيفية 

والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، ومن الممكن أن تصبح منتجات 

 تطبيقية لها قيمتها في إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية.

   

 ......................................المالحظات : .......................................................   

 ولسيادتكم وافر الشكر واإلحترام
 

 نموذج إستمارة اإلستبيان "تصميم الباحث"
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 :التحقق من صدق وثبات أدوات البحث  

 أوالً: إستبيان آراء السادة المتخصصين في مجال األثاث وأعضاء هيئة التدريس "التصميم الداخلي واألثاث": 

 متخصص وعضو هيئة تدريس(.                ۲5صدق اإلتساق الداخلي لإلستبيان:  ) نتائج

(، لحساب معامل اإلرتباط بين 4جاءت النتائج كما هو موضح فى الجدول ) إلستبيان،لللتحقق من صدق اإلتساق الداخلي 

 ن.إستخدم الباحث معامل إرتباط بيرسو إلستبيان،لدرجات كل عبارة والدرجات الكلية 

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

األثاث التعليمى هام إلستكمال المنظومة التعليمية والفكرية مع  -١

التخطيط التعليمى، ويجب تصميمه كجزء من الخدمة مع المساحة، 

وينبغي إيجاد أسلوب تصميمي تأثيثي يتناسب وظيفًيا وجمالياً مع 

 للوصول الى أعلى معايير القيم النفعية للطالب. المساحات الصغيرة

 دال 0.0١ 0.93

األثاث المتعدد األغراض يحقق منظومة تصميمية في فراغ المنشآت  -2

التعليمية، ويتناسب مع مختلف المتطلبات، ويعمل علي إيجاد حلواًل غير 

تقليدية لتحقيق الكفاءة الوظيفية والمرونة أكثر من األثاث التقليدى، 

يصمم خالل مبدأ العلم والفن والتكنولوجيا، ويستغل المساحات ويحقق و

 التباعد اإلجتماعي في ظل وباء )كورونا(، ويستفاد منه األجيال القادمة.

 دال 0.0١ 0.9١

اإلهتمام بنقل المهارات الخاصة بتصميم األثاث متعدد األغراض  -3

واألثاث، حيث  لطالب كليات الفنون التطبيقية، قسم التصميم الداخلي

تعد فرصة لعملية تعليمية، ويستخدم لتطوير العديد من المهارات 

األساسية، ودعم المعرفة بالتقنيات الحديثة، واإلهتمام بالمسؤلية 

 اإلجتماعية.

 دال 0.0١ 0.۸٦

التنسيق بين الباحث والطالب والمتخصصين في مجال التصميم  -4

ب لقطع األثاث المتعددة الداخلي واألثاث، لتحديد إحتيجات الطال

األغراض في المنشأ لتعليمي، لتلبية الحاجة واإلستفادة بشكل أكثر كفاءة 

من مساحة المنشأ، فيمكن للنتائج أن تفيٌد المجتمع في تقديم أفضل قطعة 

 أثاث.

 دال 0.0١ 0.95

التصميمات المختلفة والمنفذة من قبل الباحث ألثاث تعليمي متعدد  -۵

حلول مبتكرة، تحقق اإلستفادة والكفاءة الوظيفية  األغراض، تحمل

والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، ومن الممكن أن تصبح منتجات 

 تطبيقية لها قيمتها في إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية.

 دال 0.0١ 0.۸۸

 
 ( : يوضح معامل اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجات الكلية لإلستبيان٤جدول رقم )
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( أن معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة 4عبارات اإلستبيان صادقة لما وضعت لقياسه، ألنه يتضح من الجدول )

 ( 0.0١( وكلها دالة إحصائية عند مستوى معنوية )0.95 – 0.۸٦والدرجات الكلية لإلستبيان تراوحت ما بين )

 نتائج ثبات اإلستبيان: -

(، حيث تحقق الباحث من ثبات اإلستبيان من خالل طريقة معامل ألفا ۵لجدول رقم )جاءت النتائج كما هى موضحة في ا

 كرونباخ.

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  

 0.9١ 5  إستبيان المتخصصين
 

 ( : لثبات اإلستبيان يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ ۵جدول رقم )

 اإلستبيان حيث تعد نسبة ثبات مرتفعة (، مما يطمئن الباحث لنتائج تطبيق 0.9١حيث بلغ )

 

 ثانياً : إستبيان آراء الدارسين بمجال التصميم الداخلي واألثاث:

 طالب تصميم داخلي(. ٩۰نتائج صدق االتساق الداخلي لإلستبان. )

رتباط بين (، لحساب معامل اإل٦جاءت النتائج كما هو موضح فى الجدول ) إلستبيان،لللتحقق من صدق اإلتساق الداخلي 

 إستخدم الباحث معامل إرتباط بيرسون. إلستبيان،لدرجات كل عبارة والدرجات الكلية 

 العبارات
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائية

األثاث متعدد األغراض من أهم التغييرات الحديثة في  -١

مجال التصميم الداخلي، فهو يزيد من قيمة وفاعلية قطع 

ويجب اإلهتمام بمحاوره الثالثة )المحور الوظيفي األثاث، 

 واإلقتصادي والجمالي(.

 دال 0.0١ 0.93

نتيجة للتغيير الذي شهده التصميم الداخلي في ظل  -2

التكنولوجيا الحديثة، وإرتباط التطور الفكرى بتواجد 

الخامات الحديثة، تزداد قدرة المصمم اإلبداعية علي إنتاج 

 مؤثر في الفراغ.أثاث متعدد األغراض 

 دال 0.0١ 0.۸9

الحاجة إلى حلول مبتكرة لتصميم أثاث متعدد  -3

األغراض يحقق اإلستفاده القصوي والكفاءة الوظيفية 

والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، وإبراز دوره في 

إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية وتطبيقاته التجريبية 

 ية.المختلفة في فراغ المنشآت التعليم

 دال 0.0١ 0.94

تفتقد المنشآت التعليمية الى أسلوب تأثيث يتناسب معها  -4

وظيفياً وجمالياً، في ظل أزمة كورونا وتوافر التباعد 

اإلجتماعي، وعدم توافر أماكن للجلوس ومسطحات عمل 

لها عالقه بمجال دراسة وعمل الطالب في فناء المنشآت 

 دال 0.0١ 0.9٦
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مدي تأثيره واإلستفاده التعليمية "فراغ الحرم الجامعي "، و

منه في تسهيل العملية الدراسية، وكيفية الربط بينها وبين 

 مجال التصميم الداخلي.

التصميمات المختلفة والمنفذة من قبل الباحث ألثاث  -۵

تعليمي متعدد األغراض، يحمل حلول مبتكرة، تحقق 

المنشأ اإلستفاده والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في 

التعليمي، ومن الممكن أن تصبح منتجات تطبيقية لها 

 قيمتها في إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية.

 دال 0.0١ 0.9١

 
 ( : يوضح معامل اإلرتباط بين درجة العبارة والدرجات الكلية لإلستبيان٦جدول رقم )

 

أن معامالت اإلرتباط بين درجات كل عبارة  (٦يتضح من الجدول )ألنه عبارات اإلستبيان صادقة لما وضعت لقياسه، 

( وبذلك 0.0١( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )0.9٦ – 0.۸9والدرجات الكلية لإلستبيان تراوحت ما بين )

 تعتبر عبارات اإلستبيان صادقة لما وضعت لقياسه .

 نتائج ثبات اإلستبيان:  -

(، حيث تحقق الباحث من ثبات اإلستبيان من خالل طريقة معامل ألفا 7م )جاءت النتائج كما هى موضحة في الجدول رق

 كرونباخ.

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  

 0.93 5 إستبيان الدارسين
 

 ( : لثبات اإلستبيان يوضح نتائج إختبار ألفا كرونباخ7جدول رقم )

 يث تعد نسبة ثبات مرتفعة(، مما يطمئن الباحث لنتائج تطبيق اإلستبيان ح0.93حيث بلغ )

 

 )التحليل والتفسير(:والمناقشة نتائج اإلستبيان 

أعضاء هيئة التدريس فى إستبيان  في مجال األثاث والسادة قام الباحث بتحليل آراء أفراد عينة البحث من السادة المتخصصين

له من أبعاد تصميمية تعمل علي إيجاد حلواًل "مدي أهمية األثاث متعدد األغراض وتطبيقه في المنشآت التعليمية لما حول 

غير تقليدية، تحقق اإلستفاده القصوي والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، للوصول إلى أعلى معايير 

ء العام القيم النفعية، واإلستفادة من تقديم أفضل قطعة أثاث متعددة األغراض في المنشأ التعليمي، ويناسب طبيعة اآلدا

 )المتانة وبساطة التركيب والتكلفة اإلقتصادية(".

( على الترتيب وتم حساب المدى، ١، 2، 3وذلك وفقا لمقياس ثالثى متدرج "موافق، موافق تقريًبا، غير موافق" بأوزان )

 –١التالى: )بهدف تحديد الطول الفعلى لكل مستوى،  وكان الوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبارات على النحو 

 "موافق"(. 3 – 2.34"موافق تقريًبا"(، )  2.33 – ١.٦7"غير موافق"(، ) ١.٦٦
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 متخصص وعضو هيئة تدريس(: ۲5أواًل: تقييم المتخصصين )

(، ألنه لحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل عبارة من عبارات ۸جاءت النتائج كما هي موضحة فى الجدول رقم )

 ياس ثالثى متدرج، قام الباحث باستخدام التكرارات والنسب المئوية.التقييم وفقاً لمق

 عبارات التقييم

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

معامل 

الجودة 

)%( 

درجة 

الموا

 فقة
 موافق

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

األثاث التعليمى هام إلستكمال  -١

المنظومة التعليمية والفكرية مع 

ط التعليمى، ويجب تصميمه التخطي

كجزء من الخدمة مع المساحة، وينبغي 

إيجاد أسلوب تصميمي تأثيثي يتناسب 

وظيفًيا وجمالياً مع المساحات 

الصغيرة للوصول الى أعلى معايير 

 القيم النفعية.

2١ 4  - 7١ 2.۸4 
94.٦7

% 
 موافق

األثاث المتعدد األغراض يحقق  -2

ت منظومة تصميمية في فراغ المنشآ

التعليمية، ويتناسب مع مختلف 

المتطلبات، ويعمل علي إيجاد حلواًل 

غير تقليدية لتحقيق الكفاءة الوظيفية 

والمرونة عن األثاث التقليدى، ويصمم 

خالل مبدأ العلم والفن والتكنولوجيا، 

ويستغل المساحات ويحقق التباعد 

اإلجتماعي في ظل كورونا ويستفيد 

 منه األجيال القادمة

20 5  - 70 2.۸0 
93.33

% 
 موافق

اإلهتمام بنقل المهارات الخاصة  -3

بتصميم األثاث متعدد األغراض 

لطالب كليات الفنون التطبيقية، قسم 

التصميم الداخلي، حيث تعد فرصة 

لعملية تعليمية ، ويستخدم لتطوير 

العديد من المهارات األساسية، ودعم 

المعرفة بالتقنيات الحديثة، واإلهتمام 

 لمسؤلية اإلجتماعيةبا

١۸ 7  - ٦۸ 2.72 
90.٦7

% 
 موافق
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التنسيق بين الباحث والطالب  -4

والمتخصصين في مجال التصميم 

الداخلي واألثاث، لتحديد إحتيجات 

الطالب لقطع األثاث المتعددة 

األغراض في المنشأ لتعليمي، لتلبية 

الحاجة واإلستفادة بشكل أكثر كفاءة 

تائج أن تفيٌد من المساحة ، فيمكن للن

المجتمع في تقديم أفضل قطعة أثاث 

 متعددة األغراض.

22 3  - 72 2.۸۸ 
9٦.00

% 
 موافق

التصميمات المختلفة والمنفذة من  -۵

قبل الباحث ألثاث تعليمي متعدد 

األغراض، تحمل حلول مبتكرة، تحقق 

اإلستفادة والكفاءة الوظيفية والراحة 

للطالب في المنشأ التعليمي، ومن 

لممكن أن تصبح منتجات تطبيقية لها ا

قيمتها في إبتكار وتطوير البيئة 

 المجتمعية. 

١9 ٦ -  ٦9 2.7٦ 
92.00

% 
 موافق

 ۲.۸۰ 35۰ - ۲5 ١۰۰ التقييم الكلى للمتخصصين
٩3.3

٤% 
 موافق

 (: يوضح المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة للعبارات والتقيم وفقاً آلراء المتخصصين.۸جدول رقم )

 

 (: ۸يتضح من الجدول رقم )

"مدي أهمية األثاث متعدد األغراض وتطبيقه في المنشآت التعليمية لما له من أبعاد تصميمية تعمل علي "نجاح إعتماد 

إيجاد حلواًل غير تقليدية، تحقق اإلستفاده القصوي والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، للوصول إلى 

القيم النفعية، واإلستفادة من تقديم أفضل قطعة أثاث متعددة األغراض في المنشأ التعليمي، ويناسب طبيعة أعلى معايير 

  -%90.٦7حيث تراوحت معامالت اإلتفاق ما بين )اآلداء العام )المتانة وبساطة التركيب والتكلفة اإلقتصادية("، 

ما يدل علي إتفاق آراء السادة المتخصصين وأعضاء (، م2.۸۸ – 2.72( وتراوح المتوسط المرجح  ما بين )00%.9٦

هيئة التدريس حول العبارات، حيث وقع جميعها فى مستوى )موافق( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن المرجح، وجاءت 

 تقيمات معامالت الجودة مرتفعة لجميع العبارات. 
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 ثاث:دارس( للتصميمات المقترحة لقطع األ ٩۰ثانياً: تقييم الدارسين )

(، ألنه لحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة لكل عبارة من عبارات 9جاءت النتائج كما هي موضحة فى الجدول رقم )

 التقييم وفقاً لمقياس ثالثى متدرج، قام الباحث باستخدام التكرارات والنسب المئوية.

 عبارات التقييم

 االستجابة

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

معامل 

ة الجود

)%( 

درجة 

 موافق الموافقة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

األثاث متعدد األغراض من  -١

أهم التغييرات الحديثة في مجال 

التصميم الداخلي، فهو يزيد من 

قيمة وفاعلية قطع األثاث، 

ويجب اإلهتمام بمحاوره الثالثة 

)المحور الوظيفي واإلقتصادي 

 والجمالي(. 

۸3 7  - 2٦3 2.92 
97.4١

% 
 موافق

نتيجة للتغيير الذي شهده  -2

التصميم الداخلي في ظل 

التكنولوجيا الحديثة، وإرتباط 

التطور الفكرى بتواجد الخامات 

الحديثة، تزداد قدرة المصمم 

اإلبداعية علي إنتاج أثاث متعدد 

 األغراض مؤثر في الفراغ.

79 ١١ -  259 2.۸۸ 
95.9٦

% 
 موافق

تكرة الحاجة إلى حلول مب -3

لتصميم أثاث متعدد األغراض 

يحقق اإلستفاده القصوي 

والكفاءة الوظيفية والراحة 

للطالب في المنشأ التعليمي، 

وإبراز دوره في إبتكار وتطوير 

البيئة المجتمعية وتطبيقاته 

التجريبية المختلفة في فراغ 

 المنشآت التعليمية.

۸4 ٦  - 2٦4 2.93 
97.7۸

% 
 موافق

التعليمية الى تفتقد المنشآت  -4

أسلوب تأثيثي يتناسب معها 

وظيفياً وجمالياً، في ظل أزمة 

۸٦ 4  - 2٦٦ 2.9٦ 
9۸.52

% 
 موافق
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كورونا وتوافر التباعد 

اإلجتماعي، حيث ال يتوافر 

أماكن للجلوس ومسطحات عمل 

له عالقه بمجال دراسة وعمل 

الطالب في فناء المنشآت 

التعليمية "فراغ الحرم 

الجامعي"، ومدي تأثيره 

العملية  واإلستفاده منه في تسهيل

الدراسية، وكيفية الربط بينها 

 وبين مجال التصميم الداخلي.

التصميمات المختلفة والمنفذة  -۵

من قبل الباحث ألثاث تعليمي 

متعدد األغراض، يحمل حلول 

مبتكرة، تحقق اإلستفاده والكفاءة 

الوظيفية والراحة للطالب في 

من الممكن أن المنشأ التعليمي، و

تصبح منتجات تطبيقية لها 

قيمتها في إبتكار وتطوير البيئة 

 المجتمعية.

۸١ 9  - 2٦١ 2.90 
9٦.٦7

% 
 موافق

 ۲.٩۲ ١3١3 - 3۷ ٤١3 التقييم الكلى للدارسين
٩۷.۲۷

% 
 موافق

 ( : المتوسطات المرجحة ومعامالت الجودة لعبارات التقييم وفقاً آلراء الدارسين9جدول رقم )

 

 (يتضح أن :٩الجدول رقم )من 

"مدي أهمية األثاث متعدد األغراض وتطبيقه في المنشآت التعليمية لما له من أبعاد تصميمية تعمل علي "نجاح إعتماد 

إيجاد حلواًل غير تقليدية، تحقق اإلستفاده القصوي والكفاءة الوظيفية والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، للوصول إلى 

لقيم النفعية، واإلستفادة من تقديم أفضل قطعة أثاث متعددة األغراض في المنشأ التعليمي، ويناسب طبيعة أعلى معايير ا

  - %97.34حيث تراوحت معامالت اإلتفاق ما بين )اآلداء العام )المتانة وبساطة التركيب والتكلفة اإلقتصادية(". 

ا يدل علي إتفاق آراء السادة المتخصصين وأعضاء (، مم2.9۸ – 2.92( وتراوح المتوسط المرجح  ما بين)9۸.52%

هيئة التدريس حول العبارات، حيث وقع جميعها فى مستوى )موافق( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن المرجح، وجاءت 

 تقيمات معامالت الجودة مرتفعة لجميع العبارات. 
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 حة والمنفذه لقطع األثاث:ثالثاً: اتفاق آراء  المتخصصين والدارسين نحو التصميمات المقتر

"، 2(، وفقاً لمقياس ثالثى متدرج، حيث قام الباحث باستخدام المئوية إختبار "كا١0جاءت النتائج كما هو مبين فى الجداول )

 والتكرارات والنسب، لداللة الفرق بين آراء المتخصصين وآراء الدارسين، نحو التقييم الكلى لعبارات اإلستبيان.

 

 االستجابة

 ۲كا
مستوى 

 الداللة
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 % ت % ت % ت

 - - ٦.٦٦ 25 93.34 ١00 المتخصصين
3.4۸ 0.07 

 - - 2.73 37 97.27 4١3 الدرسين

 (: يوضح إتفاق آراء  المتخصصين والدارسين نحو عبارات اإلستبيان.١۰جدول )

 

 
 قييم عبارات اإلسبيان الكلى وفًقا آلراء كاًل من المتخصصين والدارسي(: المتوسطات المرجحة لت١شكل بياني )

 

 ( يتبين: ١( والشكل البيانى )١۰من الجدول )

( وهو 0.0۸( ومستوى الداللة )3.34" )2إتفاق آراء المتخصصين والدارسين حول عبارات التقييم، حيث بلغت قيمة "كا

 فروق دالة إحصائياً بين آراء المتخصصين ومجموعة الدارسين.(، مما يدل على عدم وجود 0.05مستوى أكبر من )

 الخالصة: 

"مدي أهمية األثاث متعدد األغراض وتطبيقه في يتضح  من البحث ونتائجه وإتفاق آراء المتخصصين والدارسين حول،

اده القصوي والكفاءة الوظيفية المنشآت التعليمية لما له من أبعاد تصميمية تعمل علي إيجاد حلواًل غير تقليدية، تحقق اإلستف

والراحة للطالب في المنشأ التعليمي، للوصول إلى أعلى معايير القيم النفعية، واإلستفادة من تقديم أفضل قطعة أثاث متعددة 

 األغراض في المنشأ التعليمي، ويناسب طبيعة اآلداء العام )المتانة وبساطة التركيب والتكلفة اإلقتصادية(".

لتطبيقي لنماذج مبتكرة ومنفذة لقطع أثاث متعددة األغراض في المنشآت التعليمية "المعهد العالي للفنون التطبيقية التحليل ا -

 لزيادة الوعي التصميمي باألثاث المتعدد األغراض، ،"بإسكال حقيقيوالمقدمة من قبل الباحث "بالكمبيوتر" بالتجمع الخامس"

فًيا وجمالياً مع المساحات الصغيرة، وللوصول إلى قطع أثاث ذات قيم نفعية وتحمل أسلوب تصميمي تأثيثي متناسب وظي

 للمستخدم، وتستخدم ألكتر من غرض إلستغالل األماكن.
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 النتائج والتوصيات:

 أواًل: نتائج البحث:

جال التصميم من خالل الدراسة التي قام بها الباحث، والمشروع التطبيقي، تكون عدد من النتائج للدارسين وللمتخصصين بم

 تتلخص فيما يلي:الداخلي واألثاث، 

األثاث العامل الوسيط بين الفراغ والمستخدم؛ ويعد أساسًيا إلكتمال مقومات التصميم الداخلي، فهو في أقل مساحة يؤدي  -١

له حدود زمانية العديد من المعايير الوظيفية؛ وله حدود مكانية ألنه يختلف في التصميم من مكان آلخر "الشكل والفكرة"، و

فيتطور ويختلف مع مرور الزمن، إلي جانب األحداث التي تحدث في المجتمع مثل وباء كورونا، حيث أدي ظهوره إلي 

 حاجة األثاث إلي التطور.

األثاث متعدد األغراض من أهم التغييرات الحديثة في مجال التصميم الداخلي، ألنه يزيد من قيمة وفاعلية قطع األثاث،  -2

 ضمن شكلين على األقل من المظهر والوظيفة، ويحتوي على مظهر مجمع وأساسي ومتحول.ويت

يقوم بأكثر من وظيفة،  يتميز بـأنه:يعتمد تصميم األثاث متعدد األغراض على طرق ذكية تجعله متعدد اإلستخدام، و -3

(، ويوفر بيئة أكثر ١١ظل وباء )كوفيد  ويحقيق التباعد اإلجتماعي في يستغل المساحات بشكل جيد ليوفر اإلبداع الفكريو

واجه أزمة اإلزدحام التي تؤثر على مرونة وعملية وراحة عن األثاث التقليدى للوصول ألقصى إتساع فى المنشأ، وي

وبهذا  ، ويشجع العملية التعليمية والتعاون، وإعطاء لمسة جمالية للمنشأ التعليمي، ويناسب كل المساحات.سيكولوجية اإلنسان

 ستفاد منه لألجيال القادمة.ي

حيث يتم تصميمه كجزء من الخدمة مع المساحة، ليؤكد  أهمية األثاث التعليمى إلستكمال المنظومة التعليمية والفكرية، -4

ويصمم من خالل مبدأ العلم والفن والتكنولوجيا، فيتجه العلم إلي التعرف على مقاييس  العملية التعلمية مع التخطيط التعليمى،

ألثاث والوظيفة للمستخدم، والفن يتجه إلي الشكل العام والمتغيرات الجمالية، وتتجه التكنولوجيا إلى أمثل وسيلة لإلنتاج مع ا

 مراعاة الجانب اإلقتصادي.

ليتناسب مع المتطلبات المختلفة،  األثاث المتعدد األغراض يحقق منظومة تصميمية جيدة في فراغ المنشآت التعليمية، -۵

ويعمل علي إيجاد حلواًل غير تقليدية لتحقيق الراحة للمستخدمين والكفاءة   من التفكير التصميمي، واإلنتاج، والمشاركة،بدايةً 

الوظيفية، وإيجاد أسلوب تصميمي تأثيثي يتناسب وظيفًيا وجمالياً مع المساحات الصغيرة للوصول الى أعلى معايير القيم 

 النفعية لإلنسان المستخدم للفراغ.

نتيجة للتغيير الذي شهدتة مفاهيم التصميم الداخلي في ظل التكنولوجيا الحديثة، وإرتباط التطور الفكرى بتواجد الخامات  -٦

 الحديثة، تزداد قدرة المصمم اإلبداعية علي إنتاج أثاث متعدد األغراض مؤثر في الفراغ.

 

 ثانيا: التوصيات:

 م الوصول إلي مجموعة من التوصيات:من خالل البحث والمشروع التطبيقي والنتائج ت

اإلهتمام باألثاث متعدد األغراض بمحاوره الثالثة )الوظيفي واإلقتصادي والجمالي(، وتوظيفه بصياغة مرنة وعصرية  -١

تأكيد أهميته واإلستفادة منه في إستغالل المساحات، وتخفيض و في المنشآت التعليمية لرفع مقاييس القيم النفعية للمستخدم،

 لتكلفة.ا

اإلستفادة من توجه المصممين لتحقيق الكفاءة اإللمام بتنوع وإنتاج أساليب تصميمية حديثة لألثاث المتعدد األغراض، و -2

مواكبة للعصر وتلبي  في تنوع وصياغه تصميمات جديدةوالوظيفية والجمالية وإيجاد حلول غير تقليدية والراحة للمستخدم، 
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أصبح بعد التقدم التكنولوجي توفيرالمساحة والوقت وتقليل المزدحمة "المنشآت التعليمية"، ففى األماكن إحتياجات السوق 

 المجهود البشري إعتباًرا أساسًيا لتصميم األثاث.

والراحة للطالب في والكفاءة الوظيفية  اإلستفاده القصوي حققالحاجة إلى حلول مبتكرة لتصميم أثاث متعدد األغراض ي -3

ي، وإبراز دوره في إبتكار وتطوير البيئة المجتمعية وتطبيقاته التجريبية المختلفة في فراغ المنشآت التعليمية المنشأ التعليم

)كليات الفنون والهندسة(، حيث يفتقد الى أسلوب تأثيث يتناسب معه وظيفياً وجمالياً، في ظل أزمة كورونا وتوافر التباعد 

مسطحات عمل متاحة له عالقه بمجال دراسة وعمل الطالب في فناء المنشآت اإلجتماعي، حيث ال يتوافر أماكن للجلوس و

التعليمية "فراغ الحرم الجامعي "، مع مراعاة المساحة المتاحة للطالب وعدم إعاقتهم، وتوفير مساحة عمل وحركة كافية 

 وبين مجال التصميم الداخلي.للطالب، ومدي تأثيره واإلستفاده منه في تسهيل العملية الدراسية، وكيفية الربط بينها 

وجود دراسات للربط بين التقنية الحدثية وبين تطبيقها في األثاث متعدد األغراض، ألنه ينبغي علي المصمم أن يكون  -4

وخصائصها وإمكانياتها وأحدث أساليب التنفيذ، لتغير من األفكار التصميمية الخامات الحديثة علي دراية وعلم بالتقنيات و

 .صميم أثاث متعدد األغراض يتناسب مع متغيرات العصرككل في ت

التنسيق بين الباحث والطالب والمتخصصين في مجال التصميم الداخلي واألثاث، لتحديد إحتيجات الطالب لقطع األثاث  -۵

ي، فيمكن للنتائج المتعدد األغراض في المنشأ لتعليمي، لتلبية الحاجة واالستفادة بشكل أكثر كفاءة من مساحة المنشأ التعليم

ان تفيٌد المجتمع في تقديم أفضل قطعة أثاث متعددة األغراض في المنشأ التعليمي تتصف بالبساطة والسهولة ورقه التصميم 

وتناسب جميع المراحل الدراسية واألقسام في الجامعات، وأيًضا ال تأخذ مساحة كبيرة ويمكن وضعها في مكان، ويمكن فكها 

 هولة.وتركيبها ونقلها بس

نقل المهارات الخاصة بتصميم األثاث متعدد األغراض لطالب كليات الفنون التطبيقية، قسم التصميم الداخلي واألثاث،  -٦

حيث تعد فرصة ألجندات تعليمية، ويستخدم لتطوير العديد من المهارات األساسية، ودعم المعرفه بالتقنيات الحديثة، واإلهتمام 

 سؤلية اإلجتماعية.بالمواضيع الهامة مثل الم

ومما سبق يتضح دور البحث وأهميته فى خدمة المجتمع حيث يوصي بإنتاج أثاث تعليمى متعدد األغراض صديق للبيئة 

 يناسب طبيعة اآلداء العام في المنشأ التعليمي "المتانة وسهولة التركيب والصيانة باإلضافة لتقليل التكلفة اإلقتصادية".
 

 قائمة المراجع:

 المراجع العربية: أوالً:

إسكندر، وجيه فاضل، "أثر التكنولوجيا المتقدمة فى التصميم الداخلى التفاعلى للمراكز التجارية الضخمة"، ماجستير،  -١

    .20١١قسم الديكور، كلية الفنون الجميلة، جامعة االسكندرية، 

1- 'iiskandir, wajih fadil, "'athar altiknulujia almutaqadimat faa altasmim aldaakhilaa altafaelaa 

lilmarakiz altijariat aldakhmati", majistir, qism aldiykur, kuliyat alfunun aljamilati, jamieat 

alaiskandariat, 2011. 

دي"، إمام، محمد حسن، كامل، أحمد سمير، الخطيب، محمد زعل، بحث بعنوان "المرونة كقيمة تأثيثية في المسكن اإلقتصا -2

 . 20١۸مجلة العملرة والفنون، يوليو 

2- 'iimam, muhamad hasan, kaml, 'ahmad smir, alkhatib, muhamad zaeala, bahath bieunwan 

"almurunat kaqimat tathithiat fi almaskan al'iiqtisadii", majalat aleamlrat walfununa, yuliu 

2018. 

البوابة العربية لالخبار  كو، خوسيه توماس، فوائد اإلختيار الجيد لألثاث بالنسبه للطالب،أودري، ميلياني، ترجمة: فران -3

 .7، ص2020، مايو المعمارية، كيف يؤثر األثاث على التعلم

https://www.archdaily.com/938717/schools-of-the-future-how-furniture-influences-learning 

https://www.archdaily.com/938717/schools-of-the-future-how-furniture-influences-learning
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3- 'uwdri, milyani, tarjamatu: franku, khusih tumas, fawayid al'iikhtiar aljayid lil'athath 

bialnasabih liltulaabi, albawaabat alearabiat lilakhibar almiemariati, kayf yuathir al'athath ealaa 

altaealumi, mayu 2020, si7. 

حسن، سعيد، عال محمد سمير، محمود، هالة محسن، بحث "مفهوم التطور فى تصميم األثاث"، مجلة العمارة والفنون،  -4

 4 – 2/  3 - 2/  2 - 2فقرة  7 - ٦ -/ بحث/ ص  2)  م.20١۸العدد الثاني عشر، الجزء الثاني، 

https://drive.google.com/file/d/1g0jIReuVUxsT6T5G0nVyEcLSHqod24Dh/view?usp=sharin

g 

4- hasan, saeidi, eala muhamad samir, mahmud, halat muhsin, bahath "mafhum altatawur faa 
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