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يتم تجميل المسكن بإضافة لمسات فنية تضفي على غرف المسكن طابعـاً مميـزاً يعبـر عـن                  

 اللمـسات  إضـافة  نوع الطراز للمنزل فالبد من أو األثاثبغض النظر عن مستوى    ،شخصيات أصحابه 
 إضـافة وفن المانداال يساهم فـي      ، االفنية الجميلة التي تجعل من المسكن لوحة فنية يستمتع الفرد بداخله          

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي كمـا يتبـع          .اللمسات الفنية اإلبداعية في التصميم الداخلي للمسكن      
 : نتائج البحثأهم ومن ،المنهج التجريبي

 لدى المصمم الداخلي لكونه احـد الفنـون         التصميمية واإلبداعساعد فن المانداال عملية االبتكار       -١
     .المية الجميلةالع

 األثـاث التناغم التصميمي والجمالي بين وحـدات  من خالل التطبيق التجريبي حقق فن المانداال      -٢
 .  القيم الجمالية والتشكيلية المبتكرة في التصميموإبراز ومكمالت الزينة وفراغات المسكن

 : توصيات البحثأهمومن 
 من شأنها التعرف على األنماط المختلفة لفن        ضرورة التوسع في الدراسات العلمية والبحثية التي       -١

 .المانداال والتي تحقق نجاح في الجانب الوظيفي والجمالي في التصميم الداخلي للمسكن المعاصر
ضرورة تثقيف طالبات كلية التصاميم بجماليات فن المانداال حيث يستطيع استخدامها في جميـع               -٢

 .التخصصات والمجاالت
Abstract 

 The housing would be beautified by adding artistic touches that would give 
a distinctive character in rooms which would express the personalities of the 
owners, regardless of the level of furniture or the type of style for the house, it must 
add appealing artistic touches that would make the house an artistic painting which 
would make the individual enjoy the interior view, as Mandala’s art contributes to 
adding a creative interior touch. The internal procedure of the housing research, 
follows the descriptive analytical method as well as the experimental approach, the 
most important results of the research as follows: 
1-Mandala art helped the process of innovation and creativity design for the 

interior designer, as it is one of the beautiful international arts. 
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 2-Through experimental applications, the art of Mandala has achieved the design 
and aesthetic harmony between furniture units, decorative accessories and 
housing spaces, highlighting the innovative aesthetic and plastic values in 
design . 

recommendations of the research : 
1- The necessity of expanding scientific and research studies that will identify the 

different styles of Mandala art, which achieves success in the functional and 
aesthetic aspect of the interior design of contemporary housing. 

2- The necessity of educating students of the College of Design with the aesthetics 
of Mandala art, as it can be used in all mojors and fields. 

 
وتنحـصر  ، اإلنـسان يعتبر الجمال هو القيمة التي تسعد الحواس الروحية والمعنوية في           

مقومات الجمال بالنسبة لألثاث في اللون والمادة والشكل والحجم والملمس والخطوط المـستعملة             
 التي يمكن تجميعها بطرق مختلفة ومتنوعة للحـصول علـى           األساسيةوهي المكونات   ، والضوء

مع العلـم بأنـه ال   ، ويستلزم دراسة تجميل وتأثيث المسكن التعرف على تلك الطرق ،  جميل تأثير
 إلـى ولكن باستعمال الخيال والذوق لهذه المكونات يمكـن الوصـول   ، يوجد قانون موحد للجمال   

   )  ٣٤٦ص ،م٢٠١٧،مختار. ( للمسكنواإلبداعيةتحقيق الناحية الجمالية 
رات المختلفة اهتمت بزخرفة مساكنها وأثاثهـا وفقـاً          الحضا أن) م  ٢٠٠٧( وتؤكد وزان   

 امـرأ  األثاثلثقافتها ووفقا للعوامل الدينية واالقتصادية والصناعية فاالبتكار في تصميم وزخرفة           
 األثـاث وقد كان ومـازال لمـصمم   ، واإلبداع لالنطالق نحو االبتكار  األولىمهماً  فهو المرحلة     

 األثـاث  تطور الفكر الفني العالمي وتطور وتصميم وتصنيع          الواسع والواضح في   األثروزخارفه  
  . وتوجيه عملية الصناعة والتصنيع العالمي في العصر الحديث

   ومخـيالت وثقافـات   أفكـار فعالمنا الذي نعيش به هو عالم واسع مكون من خليط مـن           
 الفنيـة   من بلد آلخر ومن إنسان آلخر في فهم وتحليـل األعمـال            إدراكهابشرية اختلفت صورة    

أمـا إذا حـاول     .  بوساطة تجربة شخصية مباشـرة     إالالجميلة وتذوقها، ألن قيمه الفن ال تُعرف        
 ، ٢٠١٢أحمـد،   . ( به دون تجربته، فسوف يخفق بالحكم عليه       واإلحساساإلنسان مجرد التفكير    

   )٢٣ص
  تحقيق التميز من خالل ابتكار أفكار تصميمية جديدة مستوحاة مـن مجـاالت        إلىفالسعي  

  . فنية مختلفة كفن المانداال
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أحد أهم الفنون المعاصرة وقد تطورت أشـكالها فـي العـصر            ) المانداال  ( وتعد رسوم   
، وآخروننصر  .( الحديث وتنوعت استخداماتها أيضاً في مجاالت متعددة و ثقافات وفنون مختلفة          

   )٢٩٩ص ،٢٠١٧
ـ األسباب من  أن) ٤٩١ص، م  ٢٠١١( وتؤكد وزان     التـصميم  إثـراء ى  الذي يساعد عل

 األسـاليب الداخلي للمسكن هو تحقيق التوافق والتكامل بين القيم الجمالية والتشكيلية لتصميم وبين            
  . ومكمالت الزينةأثاثالتكنولوجية الحديثة في التصميم الداخلي من 

 فـي  اإلبداعي بطبيعته البشرية يميل لتميز والظهور اإلنسان أنومن خالل ما سبق يتضح  
؛ ليزيد ما لدية من محصلة     األخرى االقتباس من فنون الحضارات      إلى لميله   إضافة، قتنياتهجميع م 

 تصميمية  أفكارفان هذا البحث يرتكز على ابتكار       . ويواكب التطورات الموجودة في العالم    ، ثقافية
ادة من فن   فيمكن االستف ، تعتمد في اتجاهاتها الفني على المعالجات الفنية المختلفة ألشكال المانداال         

 استغالل فراغات   أو مكمالت الزينة    أو األثاثالمانداال في تجميل المسكن سواء كان على وحدات         
 معايير الجودة الالزمـة لتحقيـق الميـزة         إتباعوكذلك  ،  من الزخرفة  إبداعيةالمسكن بتصميمات   
   .التنافسية في التصميم

 بتجميـل   وإبداع كاتجاه ابتكار    جماليات فن المانداال  : ومن هنا ينبعث فكرة البحث الحالي     
  . ودمجها بفراغات المسكنوحدات أثاث المسكن المعاصر ومكمالت الزينة

 

تتلخص مشكلة البحث في ندرة الدراسات التي تناولت فن المانداال كفن زخرفـي يمكـن               
  .إبداعيةاالستفادة منه في مجال التصميم وتأثيث المسكن بصور جمالية ابتكاريه 

كيفية االستفادة من فن المانداال فـي اسـتحداث         : وتتحدد مشكلة البحث في السؤال التالي     
 المعاصر ومكمالت الزينة ودمجهـا بفراغـات       األثاثصياغات أبداعية ومبتكره بتجميل وحدات      

     المسكن ؟
 

 األثـاث   مبتكره فـي تـصميم  إبداعية تشكيالت إلى للوصول وأنواعهادراسة فن المانداال   - ١
 .المعاصر

 بـربط   واإلبـداعي  القيمة الجمالية والوظيفية لفن المانداال لتحقيق التناسق الجمـالي           إبراز - ٢
  . ومكمالت الزينةاألثاثفراغات التصميم الداخلي للمسكن وبين وحدات 

 

 مواكبة التطورات الفنية في مجال التصميم الداخلي وتأثيث المسكن  - ١
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 .  الزخرفيةوأشكالهاعلمية بدراسات التي تتناول فن المانداال  المكاتب الإثراء - ٢
 

 بين التصاميم الداخلي للمسكن في تحقيق الجانب الجمـالي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة      -١
  .واالبتكاري

 لدى المصمم الـداخلي     التصميمية واإلبداع عملية االبتكار    إثراءفن المانداال دور فعال في       -٢
    . الفنون العالمية الجميلةلكونه احد

 ومكمـالت الزينـة     األثـاث يحقق فن المانداال التناغم التصميمي والجمالي بين وحـدات           -٣
 .وفراغات المسكن

 

وجمع المعلومـات   ، وهو يقوم على وصف الظاهرة    ، يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي    
 كما أتبعت الدراسة المنهج التجريبي بإدخال       )م٢٠٠٢عبد الحفيظ وباهي    (والبيانات والتعبير عنها    

، عبيـدات وآخـرون   (وتقديم التحسين والتطور عليه     ،  تشكيله وإعادةتغيرات متعمدة في واقع ما      
  ).م٢٠٠٤

 

استبانة تحكيم ألعضاء هيئة التدريس في مجال التخصص لقياس تحقيق الجانب الجمـالي             
  . للمسكن الداخليعلى ستة تصاميم. والجانب االبتكاري

 

  .م٢٠٢٠/هـ ١٤٤١زمن تطبيق الدراسة في عام  : الحدود الزمانية
  : الحدود الموضوعية

  . ومكمالت الزينة وفراغات المسكناألثاثطرز   - ١
 .فن المانداال -٢

 

تكـون  وهي ت ، ينبع مصطلح المانداال من اللغة السنسرية الهندية الكالسيكية       : فن المانداال 
 ) la( وتعني الجوهر أما الجزء الثاني وهـو ال     ) manda( وهو الماندا    األولمن جزئيين الجزء    

وتعني الحاويات أو الوعاء وبذلك أصبح مصطلح المانداال يعني حاوي الجواهر كما تم ترجمتهـا             
   )٣٠٥ص ،٢٠١٧، وآخروننصر ".( دائرة مقدسة"بشكل عام على أنها 
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 بنسق معين لها مدلوالتها الجماليـة       متنوعةزخارف محورية فنية    هو  : اإلجرائيالتعريف  
يستخدم في عدة مجاالت مختلفة ومن بينها مجال التصميم الداخلي للمـسكن إلضـفاء        ، والوظيفية

   . في تأثيث المسكن وتجميلهإبداعيهلمسة جمالية 
 أصيل وجديـد    جإنتاهو القدرة على تجنب الطرق التقليدية والروتين العادي مع          : االبتكار

  .)م٢٠١١، عبد الهادي (غير شائع يمكن تنفيذه وتحقيقه 
أو ،  هو عبارة عن وحدات ال يخرج خط تصميمها عن كونه متوازي مـستطيالت             :أثاث

أو  ،أو المعـدن   ،وتـصنع مـن الخـشب     . أو مفتوحة ، على شكل علبة مغلقة   . أو دائرة ، مكعباً
   .)م٢٠٠١، حمدأ. (البالستيك

من خالل ما تكسبه للوحدة مـن       ،  التي يمكن االستفادة منها    األدواتتعنى  : مكمالت الزينة 
وهي تزيد من حسن وبهاء ، األسرةجمال الشكل واللون وما توفره من الراحة المطلوبة لكل أفراد          

   .)م٢٠٠٣.السمان( "المنزل كاألرضيات والمفروشات والمعلقات واألباجورات والستائر والمفارش
 كل العناصر الوظيفية والمعمارية والجمالية والتي يحتاجها الفرد في         هي :فراغات المسكن 

  .)١٥٥ص ، م ٢٠١٦،نقيطي ( المكان المحيط به
 

هناك العديد من البحوث والدراسات التي تتناول جماليات الزخارف وتطويعها في مجـال             
ومفاهيم مبتكره وسوف يـتم عـرض       التصميم الداخلي للمسكن وتأثيثه وتجميله باستخدام أساليب        

  .البحوث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث وأهم النتائج التي أسفرت عنها
تـصميم المانـداال كاتجـاه    ) م٢٠١٧( والء ،عبد الحميد . رانيا،محمد. عائشة، دراسة نصر  - ١

ة  تصميمي أفكاريهدف البحث على ابتكار     . للموضة من خالل االبتكار وتطبيق معايير الجودة      
 معايير  إتباعوكذلك   ،تعتمد في اتجاهها الفني على المعالجات الفنية المختلفة ألشكال المانداال         

الجودة الالزمة لتحقيق الميزة التنافسية ألقمشة السيدات المطبوعـة فـي الـسوق المحلـي               
 أداة هامة في أيدي المـصممين فـي سـبيل           اآلليومن أهم نتائجها يعتبر الحاسب      .والعالمي
 . على مالمس وتأثيرات مختلفة ومتنوعةالحصول

هـدف  . الفكر االبتكاري والهوية في التصميم الـداخلي      ) م٢٠١٢(رجاء سعدي    ، لفته دراسة - ٢
البحث الى تحديد السمات المميزة للمعنى واعتبارات كل من الفكر االبتكاري والهويـة ومـا          

القات التي تتحدد من خاللها     ومن اهم نتائج البحث تبرز الهوية كناتج للع       . يتميز بها كل منها   
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الخصوصية والصفات والمميزات والسمات التي يتميز بها الفضاء الداخلي مونتاج حضاري            
  . الخالقة للمصمماإلبداعية اإلمكانياتعندما يعبر عن ، لمجتمع ما زمانياً ومكانياً 

تها الشكلية  الرمزية وتوظيفا ) م  ٢٠١٠(أسيل عبد الرحمن    ، عباس، فاتن وعبد السالم   : دراسة - ٣
 الكشف عن التوظيفات للرمزية فـي  إلىيهدف البحث ، في تصاميم األثاث للفضاءات السكنية  

 األثاثوتحديد العالقات بين الرمزية والتكوينات الشكلية في تصاميم         ،  السكني األثاثتصميم  
اعتمد المصمم على أسلوب الربط بين الطراز الحـديث         :وكان من أهم نتائج البحث    . السكني

 . والمواد المستخدمة فيهاألثاثوالطراز الكالسيكى سواء في الشكل ولون 

مكمالت الزينة في المسكن وتأثيرهـا علـى        ) " م  ٢٠٠٧( هناء عدنان محمد   ، وزان دراسة - ٤
  هدف البحث حصر وتوصيف مكمالت الزينة في الطـرازين         " المستوى الجمالي واالبتكاري  

 التنفيـذ فـي الطـرز       وأسلوبويبهما تبعاً للخامة    وتب) األسيويالشرق  ،  العربي اإلسالمي( 
كما ، تصميم نماذج مختلفة لبعض مكمالت الزينة باالستفادة من الخامات المتوفرة           ، المختلفة
 تحقيق االبتكارية في الشكل المصمم من خالل دمج الخامات والطرز المختلفة لكل             إلىيهدف  

لقدرة على االستفادة من عناصر وأسس في       ا: ومن أهم نتائج البحث   . مكمالت الزينة بالمسكن  
 .ابتكار مكمالت زينة جديدة مالئمة للمكان الموضوعة فيه

جماليات الفن الجرافيتـي    ) م٢٠١٧(واصف رضوان   ،  فهمي  ومومني   ميادة، دراسة حسين  - ٥
يهدف البحث إلى الوصول لمؤشرات تصميمية تفيد في توظيف         . في الفراغ الداخلي المعاصر   

أن الفـن   : وكان من أهم نتائج البحث    .الجرافيتي في العمارة الداخلية المعاصرة    جماليات الفن   
الجرافيتي هو احد الفنون الجميلة التي لها روادها، فهو فن يعبر من خالله اإلنسان بمختلـف              

 كهالً عما في دواخله من انفعاالت بمنتهى الحرية، مـستخدما           أم مراهقاً   أكان سواء   أعمارهم
فـن  . ( مجموعة حـروف أم كلمات أم سواء أكان جملة كاملة أشكالهبمختلف الفن الجرافيتي  

 .فن عامة الشعب) الشارع

 األسرة االستفادة من الفراغات المهدرة بمسكن       إمكانية): م  ٢٠١٧( عليا على   ، دراسة مختار  - ٦
 التعـرف بالـشكل     إلىيهدف البحث   .بابتكار تصميمات تناسب احتياجاتهم الوظيفية واليومية     

وجود فروق  :  نتائج البحث  أهمومن   ، واالبتكاري لتصميم المسكن لألسرة    واإلبداعيلي  الجما
 بين التصميمات في الجانب الجمالي واالبتكاري والـوظيفي وفقـا آلراء           إحصائيةذات داللة   
 .المحكمين
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   النظـري للبحـث     اإلطـار فـادة فـي     أ بأنهـا بعد االطالع على الدراسات السابقة نجد       
عرفيا في البحوث والدراسات المهتمة بفن المانداال في مجال التصميم الداخلي           ولكن نجد قصور م   

  . واألثاث
 

 
 معنـى   إلـى كما يـشير    " قرص"أو  " دائرة"فمصطلح مانداال في اللغة السنسكريتية تعني       

بالمعنى المطلـق للكلمـة، إذ   " الكون كلها  "مخطط سحري تجريدي تعنى     "فالمانداال هو   ". مركز"
تمثل االتساع الغير متناهي و غير المحدود، تتحرك باتجاه المركز الذي يكون دائرياً ال بداية لهـا      

  (Rowland:1970.p456 ).وال نهاية وال تتميز فيها نقطه على نقطة أخرى
. فـي الواقـع    .المانداال هو تصميم محوري تجريدي معقد وعادة ما يكون دائري الشكل          

 عموما على نقطة مركزية واحدة يمكن تحديدها، تنبع منها مجموعـة مـن              Mandalasتحتوي  
أو علـى صـور      .يمكن أن تحتوي المانداالت على أشكال هندسية وعضوية       . الرموز واألشكال 

يمكن تمييزها فتحمل معنى للشخص الذي يقوم بإنشائها في جوهرها، المانداالت تمثل العالقة بين              
  translate/com.google.translate://https .داخلية والواقع الخارجيعوالمنا ال
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: يمكن فهمه بطريقتين مختلفتـين     .المانداال هي رمز روحي وطقوس في الثقافات اآلسيوية       
لعديد من الممارسات التي تحدث في العديـد        خارجيا باعتباره تمثيلًا مرئيا للكون أو داخليا كدليل ل        

من التقاليد اآلسيوية، بما في ذلك التأمل في الهندوسية والبوذية، االعتقاد هو أنه من خالل الدخول          
في المانداال والمضي قدماً نحو مركزها، فإنك تسترشد بالعملية الكونية لتحويل الكون مـن عـالم      

  .ادةمن المعاناة إلى عالم من الفرح والسع
 مـن خـالل اسـتخدامها لفـن         أنفي صحيفة البيـان     ) م٢٠١٧(منيرة  ، اهللا وتؤكد عبد 

وممارسته في عمليات الشفاء من الضغوطات النفسية  جعلهـا تبتعـد عـن النقـاش               » المانداال«
والمجادلة والتوترات مع اآلخرين، والشعور بعمق التفكير، وهي تعتبر وسيلة لتأمـل والراحـة               

  https://www.albayan.ae/five-senses . النفسيوالهدوء والسكون
على عدد من األعمال الفنية البوذيـة مـن          (Mandala) المانداال   -فظهور صورة الكون  

 واستغاللها كفن في التصميم يؤدي الى افكار ابداعية مبتكرة وغير متوقعـة    عمارة ونحت ورسم،  
والوقوف أمامة والتفكير في المحتوى      .ساعد على جذب االنتباه واالستحواذ على الذاكرة للمتلقي       ت

  .وتبدأ مرحلة االبتكار باستخدام أسلوب فن المانداال وذلك من خالل مجموعة من الخطوات، 
 جذب االنتباه وأحداث صدمة ادراكية. 

 اثارة االهتمام. 

 االقتناع بالفكرة والشكل المقترح. 

 قيق توازن وتناسق بين الجانب المرئي والخامة االساسية للشكلتح. 

 ٤٦٠ص.٢٠١٢،مزروع .( اضافة الصفة الحركية والدنياميكية للشكل(  
  : استخدامات المانداال

يستخدم المانداال ألمرين في القبائل البوذية حيث يتضمن رسومات المانداال على الكثير من          
 وقتنا الحالي ولذلك قـسمت      إلى الشفاء ومازالت    أو التأمل     الرموز والمدلوالت التي تساعد على    

 : قسمينإلىاستخداماته 

مما يدل   في اليوغا، تمثل المنداال المثل العليا ذاتها ؛        .يستخدم المانداالت بعدة طرق    ،التأمل - ١
 األستوديوغالبا ما يتم وضع المانداالت حول       .على مساحة مقدسة لمنع التأثيرات الخارجية     

 .نًا يتم رسمها خالل فترات التأملوأحيا
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يستخدم فن مانداال في دوائر الشفاء، وهي ممارسـة مـستمدة مـن األمـريكيين               ، الشفاء - ٢
ــليين ــب   .األص ــل والقل ــسم والعق ــتعادة الج ــدوائر باس ــرتبط ال ــا ت ــا م غالب. 

https://www.invaluable.com   

   :أنواع المانداال
األول على شكل مربعات متداخلة مع      : تشكيلية أساسية أنماط أوولفن المانداال ثالث أنواع     

بعضها البعض، والثاني على شكل دائري ال بداية وال نهاية له، والثالث يجمـع بـين النظـامين                
    com.invaluable.www://https.. السابقين، أي المربع والدائرة

  : كيف تستخدم المنداال
يصور  .تستخدم المنداال في مجموعة متنوعة من التقاليد الدينية والتأمل والسياقات الحديثة          

ـ      تتـشكل    المانداال التبتية التقليدية، الموجودة في البوذية، حالة بوذا المستنيرة من خالل فن الرم
قـد   .األنماط على األرض باستخدام المعدن وأنبوب صغير إلنشاء نسيج دقيق وتنظـيم الحبـوب   

يستغرق إنشاء هذا أسابيع، وبعد اكتماله بفترة قصيرة، يتم تدميره ليتوافق مع االعتقاد البوذي بأن               
  .)م٢٠١٧، وآخروننصر (من حيث صلته بالسياق الحديث .ال شيء دائم
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  :مانداالأشكال ال
 ومسمياتها وفقا لميول ما     أشكالهالم تقتصر المانداال على المربع والدائرة فقط  بل تنوعت           

 الفنان في استخدامها داخل المسكن وتجميل فراغاتهـا    أبدع أشكالهاولتنوع   .يدور داخل مصمميها  
  .األثاثووحدات 

  داال المربعنما

  

 مانداال الدائري

  

 مانداال بيضاوي

  

 حلزونيمانداال 

  
  مانداال النجوم

  

  مانداال التماثل

  

  مانداال الرموز

  

  مانداال عيد الميالد

  
  مانداال الحيوان

  

  مانداال الورد

  

  مانداال الزهور

  

  مانداال التقليدي

  
  مانداال القلوب

  

  مانداال ابيض واسود

  

  مانداال الشمس

  

  مانداال القراصنة

  
   :تلوين مانداال
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ها رموز في فن المانداال حيث كل لون له مدلوالت خاصة بها ويـتلخص فـي              ولأللوان ل 
  :الجدول التالي

 معاني األلوان

 القوة والمزيد من الطاقة والعاطفة أحمر

 الحب واألنوثة والحدس زهري

 اإلبداع والوعي الذاتي والحدس والتحول البرتقالي

 الحكمة والتعلم والضحك والسعادة األصفر

 فاء الجسدي، والقدرة النفسية، والطبيعة والرعايةالش أخضر

 الشفاء العاطفي، والسالم الداخلي والتأمل أزرق

 كل األشياء الروحية، للتركيز الروحي أرجواني

 التفكير العميق والغموض والفردية أسود

   في فن المانداال لشفاء مـن التـوترات والـضغوطات النفـسية ويكـافح               األلوانيستخدم  
 تلوين المانداال فن زخرفي جمالي يمكـن اسـتخدامه فـي           أصبحوفي عصرنا الحالي    ، ئاب  االكت

  https://indimode.com. مجاالت عده داخل المسكن المعاصر
 ازدادوا محبي فن المانداال في العصر الحالي فظهور هذا          :في العصر الحديث  فن المانداال   
ى الكثير من المـصممين فـي   د الفضول ل أثار إبداعية زخرفية   وألوان أشكالالنوع من الفن ذات     

 والمفروشـات   األثاث سواء على فراغات المسكن ووحدات       وأثاثهاقتنائها ودمجها بديكور المنزل     
ــد      ــسة أو المعب ــي الكني ــا ف ــن تعليقه ــدالً م ــة ب ــالت الزين ــن مكم ــا م  .وغيره

com.asforthesoulmandal.www://https  
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ن الفـروق بينهمـا   أ وجهان لعملة واحـده و واإلبداعأن االبتكار   .واإلبداعاالبتكار  : ثانياً
الن ، والبد أيضاً أن تكون مبدعاً لتستطيع االبتكار      ،  تكون مبتكراً لتكون مبدعاً    أنفالبد  ، أكاديمية

فاالبتكـار هـو نقطـة    "رة وتنفيذها  هو تعزيز لهذه الفكواإلبداع، االبتكار هو البدء ببزوغ الفكرة 
  .)١٧ص ،م٢٠٠٦، توفيق والقرشي"( انطالق لإلبداع

 والمفاهيم الجديـدة    األفكارفهناك العديد من    ،  شيء جديد له قيمة    إنتاجفاالبتكار هو عملية    
العملية التي يتم فيها خلق     " هو   اإلبداعأما  ، ومن ثم قد ال نعدها مبتكرة     ،  ولكن بدون قيمة   األصلية

لذلك فاإلبداع هـو    ،  لها قيمة ملحوظة للفرد أو المجموعة أو المجتمع        جديدةأو فكرة   ، شيء جديد 
  .)١٧ص ،م٢٠٠٦، توفيق والقرشي(ابتكار له قيمة ذات معنى وداللة 

 ويتجسد  اإلبداع في عملية    األولية النواةاالبتكار بأنه    ) ٥٥ص،م٢٠١٤( ويعرف العبيدي   
يجـابي فـي   إ وتطوير وتغييـر  جديدةتكار عمليات أو منتجات    في طرح أفكار جدية من خالل اب      

  .األفرادسلوك ورد فعل 
بدع في طريقة وضـعه علـى   إ المصمم المبتكر لرسومات فن المانداال و     أنوترى الباحثة   

يعتبر فنان وصل   ،  بينهم ة ومكمالت الزينة وفراغات المسكن وحقق  الرؤية الجمالية التناسقي         أثاث
  . واالبتكاراإلبداعذوق الفني في  درجات الأعلي إلى

 وذلـك عـن     اإلبداعيةومن خالل هذا المبدأ يمكن ابتكار عدد ال متناهي من التصميمات            
 العديد من االنقسامات منتجة العديـد مـن االشـكال           إلىطريق الرسم المحوري وتقسيم الدائرة      

ي ملئ الفراغات الناتجة ممـا      استخدام العناصر النباتية والزخرفية ف     أيضايمكن  ، الهندسية الخالبة 
 المانداال ومحاولة ابتكار    أشكالونستعرض هنا بعض    . فن خالب وفريد من نوعه     إنتاج إلىيؤدي  

، م٢٠١٧ ، وآخـرون نـصر  ( .تصميمات مستحدثة واستخدامها في التصميم الـداخلي للمـسكن   
  . )٣١٥ص

  . المسكن فن المانداال واستخدامها داخلأشكالفي الجدول التالي تحليل لبعض 
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  مانداال دائرية  شكل المانداال
  )لوحة فنية ( مكمالت الزينة   نوع الوحدة

  )١( جدول 

    
  مانداال الرمزية  شكل المانداال

  )معلقة ( مكمالت الزينة   نوع الوحدة
   )٢( جدول 



 

 ١٨٢٦

    
  مانداال الزهور  شكل المانداال
  )طاولة  ( أثاثوحدة   نوع الوحدة

   )٣( جدول 
  

    
  مانداال التماثل  شكل المانداال
  )جداريات( فراغ المسكن   نوع الوحدة

   )٤( جدول 
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 التي  اإلبداعية فن المانداال من الفنون الزخرفية       أنترى الباحثة من خالل ما سبق دراسته        
 ومكمالت الزينة بفراغـات     األثاث وحدة متكاملة ومتناسقة بربط تجميل       إخراجيمكن من خاللها    

 واالبتكار مما ينعكس بصوره ايجابيـه علـى         واإلبداعكن وخلق جو من االنسجام و التأمل        المس
  .الشخص الساكن داخل المسكن

 
 

واشـتملت  ، استبانة تقييم عدد ستة تـصميمات     : قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث الحالي     
  .االستمارة على محورين

الجانـب االبتكـاري   : والمحور الثاني .  عبارات ٤لجمالي ويشمل   الجانب ا : األولالمحور  
  .للتحقق من صدقها،  عبارات ٥ويشمل 

  .يقصد بتقنين األدوات قياس صدق وثبات األدوات: تقنين أدوات الدراسة
  .يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما تم وضعه لقياسه: صدق االستبيان

  :بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيانالصدق يتم باستخدام االتساق الداخلي 
والدرجـة  ،  من العبارات المكونة لكل محـور      عبارةحساب معامالت االرتباط بين درجة كل        -١

 .الكلية للمحور باالستبيان

 الدرجـة   وأيضاحساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبيان             - ٢
      .الكلية باالستبيان

معامـل  ( تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامـل االرتبـاط             
والدرجـة  ) الجانب االبتكاري ، الجانب الجمالي   (بين الدرجة الكلية لكل محور      ) ارتباط  بيرسون  
  :الكلية لالستبيان

معامـل    بحـساب  تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك      : الجانب الجمالي : األولالمحور  
الجانـب  (بين درجة كل عبارة ودرجـة المحـور         ) معامل ارتباط بيرسون  ( االرتباط
  :والجدول التالي يوضح ذلك، )الجمالي

  )الجانب الجمالي(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) ٥(جدول 
  الداللة  االرتباط  م  الداللة  االرتباط  م

-1 0.882 0.01  -5 0.784 0.01  
-2 0.741  0.01  -6 0.838  0.01  
-3 0.896 0.01  -7 0.623 0.05  
-4 0.601 0.05  -8 0.906 0.01  
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القترابها مـن الواحـد   ) 0.01(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى   
  .      الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان

لقد تم حساب الصدق باستخدام االتساق الـداخلي وذلـك بحـساب            : بتكاريالجانب اال : المحور الثاني 
الجانب (بين درجة كل عبارة ودرجة المحور       ) معامل ارتباط بيرسون  (معامل االرتباط   

  :   والجدول التالي يوضح ذلك، )االبتكاري
  )الجانب االبتكاري(قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور ) ٦(جدول 
  الداللة  االرتباط  م  الداللة  االرتباط  م
-1 0.644 0.01  -6 0.628 0.01  
-2 0.612  0.05  -7 0.889  0.01  
-3 0.792 0.01  -8 0.708 0.01  
-4 0.731 0.01  -9 0.914 0.01  
-5 0.858 0.01  -10 0.767 0.01  

ها مـن الواحـد   القتراب) 0.01(يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى   
  .      الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان

 دقة االختبار في المالحظة والقياس، وعدم تناقضه مع نفسه،          reability يقصد بالثبات    :الثبات
واتساقه  واطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص، وهو النسبة بين تبـاين الدرجـة            

  :ي تشير إلى األداء الفعلي للمفحوص، و تم حساب الثبات عن طريقعلى المقياس الت
  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -١
     Split-half طريقة التجزئة النصفية  - ٢

  قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان) ٧(جدول 
  التجزئة النصفية  معامل الفا  المحاور

  0.890 – 0.967 0.935  الجانب الجمالي: المحور األول
 0.855 – 0.936  0.894  الجانب اإلبتكاري: المحور الثاني

  0.793 – 0.872  0.834  ككل ثبات االستبيان
معامل الفا، التجزئة النـصفية، دالـة       : يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات        

  .  مما يدل على ثبات االستبيان0.01عند مستوى 
 الباحثة باستخدام الحاسب اآللـي وإحـدى بـرامج الجـرافكس            قامت:  التجريبي اإلطار

 من خالل دمج  صور أشكال فن المانداال بتصميم          إبداعيةلعمل تصميمات ابتكاري    ) الفوتوشوب(
                                  ).الفراغات الجدارية، مكمالت الزينة، أثاث(الداخلي للمسكن 



 

 ١٨٢٩

  )١(التصميم 

  

  

 شكل المانداال

  
وتم تكرار ،  فن المانداال بدقه حتى يالئم مع المكان والخامة أشكالتم انتقاء شكل من    : التوصيف

) الدوالب وطاولة الخدمـة  (األثاث وجمالية حيث تم ربط وحدة   إبداعيهالوحدة الزخرفية بطريقة    
  .مع الفراغ الجداري واللوحة الفنية



 

 ١٨٣٠

  
  
   )٢( التصميم 

  

  

  شكل المانداال

  



 

 ١٨٣١

بإحـدى  ) الخديـدات ( ومكمالت الزينة    األثاثتم ربط الفراغ الجداري مع وحدة       : صيفالتو
  . لون مضاد إلعطاء حيوية وحركة في داخل الحجرةإضافة فن المانداال وتم أشكال

  



 

 ١٨٣٢

   )٣( التصميم 

  

  

  شكل المانداال

  
 أعطـى  ممـا  ، فن المانـدال أشكال بإحدى األثاث تم دمج الفراغ الجداري مع وحدة      :التوصيف

  .حيوية وامتالء في داخل الحجرة وكسر روتين الرتابة



 

 ١٨٣٣

   )٤( التصميم 

  

  

  شكل المانداال

  
 فن المانداال وربطها بفراغ الجدار وتطعيم باب        أشكال بإحدى   األثاثتم تطعيم وحدة    : التوصيف

  . للمكان الفخامة والحيويةأعطى مما وإبداعالغرفة بنفس الشكل بطريقة ابتكاريه 
  



 

 ١٨٣٤

   )٥( التصميم 

  

  

 شكل المانداال

  

مع الفـراغ الجـداري بفـن       ) الخديدات( مكمالت الزينة بالحجرة     إحدىلقد تم ربط    : التوصيف
 على الخديدات لتحقيق االنـسجام فـي        واألبيض على الجدار    األزرقالمانداال وتم اختيار اللون     
  .اللون والشكل العام للحجرة

  



 

 ١٨٣٥

   )٦( التصميم 

  
  ل المانداالشك

 توافـق   ألوانوتم اختيار   ،  فن المانداال المالئم للمكان    أشكال إحدى باختيار   اإلبداعتم  : التوصيف
مع السجاد فحقق   ) زاوية الحجرة (وربط الفراغ الجداري    ، مع الوحدات الموجودة داخل الحجرة      

  . نوع من االنسجام في التصميم الداخلي للحجرة



 

 ١٨٣٦

 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الداخلية للمسكن "ج في ضوء الفرض النتائ
وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبـاين         ، " في تحقيق الجانب الجمالي واالبتكاري     الستة

لمتوسط درجات التصميمات السته في تحقيق الجانب الجمالي واالبتكاري والجداول التالية توضح            
  : ذلك

  ) ٨ (جدول
 تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الداخلي للمسكن في تحقيق الجانب الجمالي

  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب الجمالي
درجات 
  الداللة  )ف( قيمة   الحرية

 7 1476.409 10334.865  بين المجموعات

 72 35.270 2539.417  داخل المجموعات
   دال0.01  41.862

     79   12874.283  المجموع
 وهى قيمة دالة إحـصائيا عنـد    )41.862(كانت ) ف( إن قيمة  ) ٨( يتضح من جدول   

، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات الستة في تحقيق الجانـب الجمـالي               )0.01(مستوى  
لجـدول  وفقا آلراء المحكمين، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة وا            

  : التالي يوضح ذلك
   للمقارنات المتعددةةاختبار شيفي) ٩(جدول 

  الجانب الجمالي
  التصميم األول

  39.397=م 
  التصميم الثاني

 25.560=م 

التصميم 
  الثالث

 110670=م 

  التصميم الرابع
 21.096=م 

التصميم 
  الخامس

 21.096=م 

التصميم 
  السادس

 36.525م 

            - التصميم األول
          - **13.837 ميم الثانيالتص

        - **13.890 **27.727 التصميم الثالث
      - **2.333 **16.223 **30.060 التصميم الرابع
    - **11.759 **9.426 **4.464 **18.301  التصميم الخامس
  - **15.429 **27.188 **24.855 **10.965 *2.872  التصميم السادس

  



 

 ١٨٣٧

  
  تصميمات في تحقيق الجانب الجمالي وفقا آلراء المحكمينيوضح متوسط درجات ال) ١(شكل 

  :األتي ) ١( والشكل  ) ٩( يتضح من الجدول 
فنجـد أن التـصميم   . 0.01وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللـة          - ١

يليـه  .األول كان أفضل التصميمات في تحقيق الجانب الجمالي وفقـاً آلراء المتخصـصين            
وأخيـراً  ، ثم التصميم الثالث    ، ثم التصميم الخامس    ، ثم التصميم الثاني    ، دس  التصميم السا 

 .التصميم الرابع

 والتصميم السادس لصالح التصميم  األول بين التصميم    0.05وجود فروق عند مستوى داللة       - ٢
  بين التصميم الثالث والتـصميم الرابـع         0.05كما توجد فروق عند مستوى داللة       ، األول

 .ميم الثالثلصالح التص

  تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الداخلي للمسكن ) ١٠(جدول 
 في تحقيق الجانب االبتكاري

  الداللة  )ف( قيمة   درجات الحرية  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجانب االبتكاري
 7 2119.572 14837.005  بين المجموعات

 72 40.632 2925.526  داخل المجموعات
   دال0.01  52.165

     79   17762.531  المجموع
 وهى قيمة دالة إحصائيا عنـد     )52.165(كانت  ) ف( إن قيمة    ) ١٠( يتضح من جدول    

، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات الستة في تحقيق الجانب االبتكـاري               )0.01(مستوى  
فيه للمقارنات المتعددة والجـدول     وفقا آلراء المحكمين، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شي         

  : التالي يوضح ذلك



 

 ١٨٣٨

  اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة) ١١(جدول 

  الجانب االبتكاري
التصميم 

  األول
 35.930=م 

التصميم 
  الثاني

 57.533=م 

التصميم 
  الثالث

 16.072=م 

التصميم 
  الرابع

 28.056=م 

التصميم 
  الخامس

 51.050=م 

التصميم 
  السادس

 33.320م 

            - التصميم األول
          - **21.603 التصميم الثاني
        - **41.461 **19.858 التصميم الثالث
      - **11.984 **29.477 **7.874 التصميم الرابع

    - **22.994 **34.978 **6.483 **15.120  التصميم الخامس
  - **17.730 **5.264 **17.248 **24.213 *2.610  التصميم السادس

 

  
 يوضح متوسط درجات التصميمات في تحقيق الجانب االبتكاري وفقا آلراء المحكمين) ٢(شكل 

  :األتي ) ٢( والشكل  ) ١١( يتضح من الجدول 
فنجـد أن التـصميم     . 0.01وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللة           - ١

يليـه  . آلراء المتخصصين  الثاني كان أفضل التصميمات في تحقيق الجانب االبتكاري وفقاً        
وأخيـرا  ،ثم التصميم الرابـع     ، ثم التصميم السادس  ، األولثم التصميم   ، التصميم الخامس 

 .التصميم الثالث

 والتـصميم الـسادس لـصالح       األول بين التصميم    0.05وجود فروق عند مستوى داللة       -٢
 .األولالتصميم 



 

 ١٨٣٩

  .ي للمسكنتحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الداخل) ١٢(جدول 
  الداللة  )ف(قيمة   درجات الحرية  متوسط المربعات  مجموع المربعات  المجموع الكلي
 7 3440.654 24084.580  بين المجموعات

 72 580645 4222.450  داخل المجموعات
   دال0.01  58.669

     79   28307.035  المجموع
الة إحصائيا عنـد    وهى قيمة د   )58.669(كانت  ) ف( إن قيمة    ) ١٢( يتضح من جدول    

، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات الستة وفقاً آلراء المحكمين، ولمعرفة   )0.01(مستوى  
  :اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

  اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة)  ١٣(جدول     

  المجموع الكلي
التصميم 

  األول
 97.082 =م

التصميم 
  الثاني

 91.486=م 

التصميم 
  الثالث

 43.662=م 

التصميم 
  الرابع

 66.676=م 

التصميم 
  الخامس

 89.690=م 

التصميم 
  السادس

 89.415م 

            - التصميم األول
          - **5.596 التصميم الثاني
        - **47.824 **53.420 التصميم الثالث
      - **23.014 **24.810 **30.406 التصميم الرابع
    - **23.014 **46.028 **1.796 **7.667  التصميم الخامس
  - **0.275 **22.739 **45.753 **2.071 *7.667  التصميم السادس

  

  
 يوضح متوسط درجات التصميمات) ٣(شكل 



 

 ١٨٤٠

  :اآلتي) ٣(والشكل ) ١٣(يتضح من الجدول 
فنجـد أن التـصميم   . 0.01لة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي دال   - ١

ثم التـصميم   ، يليه التصميم الثاني    .األول كان أفضل التصميمات وفقاً آلراء المتخصصين      
 .وأخيرا التصميم الثالث،ثم التصميم الرابع ، ثم التصميم السادس ، الخامس 

 بين التصميم الثاني والتصميم السادس لـصالح        0.05كما توجد فروق عند مستوى داللة        - ٢
 بين التصميم الثاني والتصميم     0.05كما توجد فروق عند مستوى داللة         ، ميم الثاني التص

  .السادس لصالح التصميم الثاني
كما ال توجد فروق بين التـصميم  ، ال توجد فروق بين التصميم الثاني والتصميم الخامس          - ٣

 .الخامس والتصميم السادس
 

 
  : الباحثةإليهائج التي توصلت  النتاأهم من إن

افتقار المكاتب لكتب فن المانداال وكيفية اتقانه واستخدامه في المجاالت الفنيـة للتـصميم               - ١
 . الداخلي للمسكن

استخدام زخارف فن المانداال في التصميم الداخلي للمسكن يساعد علـى ربـط عناصـر              - ٢
 ت لعملية التناسـق بـين وحـدا     واإلبداعيةالتصميم داخل الغرفة وتحقيق الرؤية الجمالية       

 .  وفراغات المسكناألثاث
 لدى المصمم الداخلي لكونـه احـد    التصميمية واإلبداعساعده فن المانداال عملية االبتكار       - ٣

     .الفنون العالمية الجميلة
التناغم التصميمي والجمالي بـين وحـدات       من خالل التطبيق التجريبي حقق فن المانداال         - ٤

 القيم الجمالية والتشكيلية المبتكرة فـي       وإبراز ينة وفراغات المسكن   ومكمالت الز  األثاث
 .تصميم

 .تحليل اشكال فن المانداال الزخرفية وفق استخداماتها في العصر الحديث - ٥
 

عمل ورش ودورات لفن المانداال وكيفية اتقانه في الرسم واستخدامه في تأثيث وتجميل              - ١
 .المسكن

دراسات العلمية والبحثية التي من شأنها التعرف علـى األنمـاط           ضرورة التوسع في ال    - ٢
المختلفة لفن المانداال والتي تحقق نجاح في الجانب الوظيفي والجمـالي فـي التـصميم               

 .الداخلي للمسكن المعاصر



 

 ١٨٤١

 إبداعية أفاق إلىضرورة تثقيف طالبات كلية التصاميم بجماليات فن المانداال  للوصول             - ٣
 .  استخدامها في جميع التخصصات والمجاالتمتطورة؛ حيث يستطيع

تزويد المكاتب المعرفية بكتب ومنشورات عن فن المانداال الزخرفية وكيفيـة تطبيقهـا              - ٤
 .باحترافية في مجال التصميم الداخلي للمسكن

 العمل؛  أداء أثناء   واإلبداعيدعم الفنان والمصمم باالنطالق في عملية التفكير االبتكاري          - ٥
 األثـاث  وإثراء الجانب التشكيلي فـي مجـال تـصميم           واإلبداعلتخيل  إلتاحة فرصة ا  
والمـشاركة فـي المـسابقات التحفيزيـة        ، بإقامة المعارض الفنيـة     ، ومكمالت الزينة 

لمواكبة رؤية المملكة في التطوير في جميـع المجـاالت          ، والتنافسية لإلبداع واالبتكار  
 .الفنية

 
فلسفة الفن والجمال، دار المسيرة للنشر والطباعـة        ) م٢٠١٢. (احمد، بدر الدين مصطفى    - ١

  .األردنعمان، . األولىوالتوزيع، الطبعة 
 .تاريخ التصميم الداخلي، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة): م٢٠٠١(أحمد، مصطفى  - ٢
مركـز الخيـرات    ، كلنا مبدعون ولكن  ): م  ٢٠٠٦( ليلى  ، الرحمن و القرشي   عبد، توفبق - ٣

 .القاهرة، بميك لإلدارةالمهنية 
جماليات الفن الجرافيتـي فـي      ) م٢٠١٧( واصف رضوان   ،  فهمي ومومني  ميادة، حسين - ٤

 .األردنالمجلة األردنية للفنون، ، ١ع ، ١٠مج . الفراغ الداخلي المعاصر
دار التعليم لنـشر    "مفروشات المنزل والديكور الداخلي     ): "م٢٠٠٣(سامية لطفي   ، السمان   - ٥

 .تاإلمارا، دبي، والتوزيع
الرمزية وتوظيفاتها الشكلية فـي     ) م٢٠١٠(أسيل عبد الرحمن    ، عباس، فاتن وعبد السالم    - ٦

 العراق، جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة ،٥٦ع ،تصاميم األثاث للفضاءات السكنية
طـرق البحـث العلمـي والتحليـل        ): م  ٢٠٠٢( مصطفى  ، إخالص وباهي ، عبد الحفيظ  - ٧

القـاهرة  ، مركز الكتـاب للنـشر    ، والنفسية والرياضية   اإلحصائي في المجاالت التربوية     
 .مصر،

البحث العلمي مفهومـه  ): م٢٠٠٤(كايد  ،عبد الرحمن وعبد الحق ، ذوقان وعدس . عبيدات - ٨
 . الرياض، دار أسامه للنشر والتوزيع، وأساليبه

، ١ط ،العالمة التجارية دالالتهـا الوظيفيـة والتعبيريـة        ):م٢٠١٤(باسم عباس    ،العبيدي - ٩
  .األردن، عمان، واج للنشر والتوزيعأم

 ، ٢٠٢ع.الفكر االبتكاري والهوية فـي التـصميم الـداخلي        ) م٢٠١٢(رجاء سعدي   ،لفته   -١٠
 .كلية التربية ابن راشد، جامعة بغداد 



 

 ١٨٤٢

 األسـرة  االستفادة من الفراغات المهـدرة بمـسكن         إمكانية): م٢٠١٧(عليا على   ، مختار -١١
 واآلدابمجلـة الفنـون      ،١٤ع،وظيفية واليوميـة    بابتكار تصميمات تناسب احتياجاتهم ال    

 . للعلوم التربويةاإلماراتكلية ،  واالجتماع اإلنسانياتوعلوم 
المؤتمر : أسلوب الكوالج كاتجاه ابتكاري لتنمية فن الحلي      ) م٢٠١٢.(السيد محمد ، مزروع -١٢

ات  رأس المال الفكري فـي مؤسـس       وإدارة المعرفة   إدارة: العلمي السنوي العربي الرابع   
، جامعة المنـصورة    ، كلية التربية النوعية  ، ١مج. التعليم العالي في مصر والوطن العربي     

  .مصر
رؤية تشكيلية مبتكرة فـي تـصميم   ):" م  ٢٠١١( شهيرة عبد الهادي إبراهيم     ، عبد الهادي  -١٣

، كلية الفنون والتصميم الـداخلي      ، رسالة الدكتوراه   " األزياء من خالل مدرسة الباوهاوس    
 . القرىمأجامعة 

تصميم المانداال كاتجاه للموضة   ): م٢٠١٧(والء  ، رانيا وعبد الحميد   ،عائشة ومحمد ، نصر -١٤
مجلـة الفنـون واألدب وعلـوم اإلنـسانيات         ، من خالل االبتكار وتطبيق معايير الجودة       

 .واالجتماع
 لتوظيف المستوى الرأسي في الفراغـات       تصميميةحلول  ): م  ٢٠١٦(نهى سعيد   ، نقيطي -١٥

 الجمعية العلمية للمصممين: مجلة التصميم الدولية، ية بالمسكنالداخل
مكمالت الزينة في السكن وتأثيرها على المستوى الجمالي        ):" م٢٠٠٧(وزان، هناء عدنان     -١٦

 . القرىأمرسالة الماجستير، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة "واالبتكاري 
، جماليات تصميم وتأثيث المسكن   تأثير مكمالت الزينة على     ): م٢٠١١(وزان، هناء عدنان     -١٧

 . كلية التربية النوعية-جامعة المنصورة ، ١٩ع ، مجلة بحوث التربية النوعية
   :األجنبيةالمراجع 

1- Rowland, Banjamin ( 1970 ).the Art and architecture of India. U.S.A.  
  :مواقع االنترنت

https://translate.google.com/translate 
https://www.albayan.ae/five-senses 
https://www.invaluable.com 
https://www.mandalasforthesoul.com 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

