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 الداخلي التصوين وأقسام الفنية الرتبية أقسام دور
 باملولكة الداخلي التصوين قطاع يف السعودية باجلاهعات

 السعودية العربية
الذي  تيدف ىذه الدراسة بشكل أساسي لموقوف عمى الدور _الممخص

تقوم بو أقسام التربية الفنية وأقسام التصميم الداخمي بالجامعات 
السعودية في قطاع التصميم الداخمي المحمي. وتعتمد ىذه الدراسة 

وعمى  Exploratory Research عمى منيج البحث االستكشافي
وفيما  Analytical Descriptive  منيج البحث الوصفي التحميمي

والبيانات، تعتمد ىذه الدراسة عمى أسموب  يخص تحميل المعمومات
تحميل المحتوى إضافة إلى األساليب اإلحصائية المناسبة. وقد تم 
إجراء الدراسة عمى عينة عشوائية من العاممين في مجال التصميم 

(. كما تم استخدام استبانة تم بنائيا لجمع 100الداخمي بمغ عددىم )
اسة اتضح أن قطاع التصميم البيانات منيم. ومن خالل نتائج الدر 

الداخمي في المممكة العربية السعودية يعد من أكبر القطاعات عمى 
مستوى المنطقة، ولكن األدوار التي تقوم بيا األقسام المتخصصة في 
الجامعات السعودية ال تتواكب مع ذلك القطاع الكبير نظرًا ألن أقسام 

ن لذلك القطاع. أما التربية الفنية ليست متخصصة في تخريج العاممي
بالنسبة ألقسام التصميم الداخمي فال يزال دورىا محدودًا ألنيا تعد 
حديثة وال زالت في تجاربيا األولية لتأىيل المتخصصين. وتوصي ىذه 
الدراسة بـاقتصار أدوار أقسام التربية الفنية عمى تأىيل وتخريج معممين 

م الداخمي لمطالب في لمتربية الفنية إضافة إلى إنشاء أقسام لمتصمي
جميع الكميات واألقسام التي تقدم برامجًا لمتصميم الداخمي لمطالبات، 
واستحداث برامج لمتصميم الداخمي في الجامعات التي ليس لدييا ىذا 

 .التخصص
: التصميم الداخمي، التربية الفنية، الجامعات مفتاحيةال اتكممال

 .السعودية
 المقدمة. 1

في العصر الحديث المتسارع يمعب التعميم دورًا محوريًا في      
كل جوانب الحياة حيث أن التخطيط السميم والمدروس في كل 
المجاالت العممية يولد منتجات بشرية ومادية يمكن االعتماد 

عمييا والمنافسة بيا في عالم شديد المنافسة. واالىتمام بالتعميم 
عمى وجو التحديد يعد أحد  العام والتعميم الجامعي المتخصص

أىم مفاتيح إتقان منافسة التحدي في عالم اليوم وكسب الرىان 
ألية أمة أو مجتمع أو بمد ألن التميز والنجاح البد أن يبدأ من 
حيث المصادر والمنابع بداية من التعميم العام المكون لمشخصية 
العامة والتعميم الجامعي الذي يحدد ويوجو نحو اإلنتاج 

 .منافسةوال
ويمعب التعميم المتخصص دورًا محوريًا في نيضة أي      

مجال في الحياة الحديثة حيث أن عالم اليوم أصبح عالمًا أكثر 
اتساعًا وتعقيدًا وصعوبة في التعامل؛ مما جعل التعميم والتدريب 
المتخصص أحد أىم الوسائل لمتعامل األفضل مع التطورات 

أن التخصصات النوعية الدقيقة في الناتجة عن ذلك التوسع. بل 
التخصص الواحد أصبحت سمة بارزة لبعض المجاالت العممية، 
وفي ىذا الجانب فإن التصميم الداخمي يعد أحد المجاالت التي 
تتطمب تعميمًا متخصصًا دقيقًا إلمداد القطاع بالمتخصصين، 
كما يساعد أيضًا في اإلسيام باألبحاث والدراسات التي تمبي 

من االحتياجات التنظيرية التي يمكن تطبيقيا عمى الواقع  بعضاً 
 ].1وتساىم في تطويره ]

وعند الرجوع إلى الحقل التعميمي الجامعي السعودي      
المساند لعممية اإلنتاج نجد أن التعميم المتخصص في مجاالت 
التصميم والتصميم الداخمي عمى وجو التحديد يعد من التجارب 

ميم الجامعي السعودي حيث أن جميع األدوار الحديثة في التع
التي من المفترض أن تقوم بيا أقسام وكميات التصميم كانت 
أقسام التربية الفنية ىي الوحيدة التي تقوم بيا عمى اعتبار أن 
دخول التربية الفنية في التعميم الجامعي السعودي يعد قديمًا 
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المصادر  مقارنة بتعميم التصميم الداخمي المتخصص حيث أن
تشير إلى أن التصميم الداخمي في التعميم الجامعي السعودي لم 

م في كمية خاصة بالطالبات بجامعة 1999يَر النور سوى عام 
 ].2دار الحكمة األىمية ]

في المقابل ورغم أن التعميم المحمي في مجال التصميم      
سعوديًا الداخمي يعد حديثًا وال زال في بداياتو إال أن ىناك سوقًا 

كبيرًا في مجال التصميم الداخمي حيث بمغ حجم ىذا السوق 
 14مميار دوالر أمريكي أي بما يعادل  3.6بمستمزماتو حوالي 

م. وىذه القيمة السوقية اليائمة 2014مميار لاير سعودي في عام 
لمتصميم الداخمي جاءت نتيجة الطمب المتزايد من المجتمع 

ار ونماء منذ اكتشاف البترول السعودي الذي عاش فترات ازدى
 ].3وتنامي سعره في األسواق العالمية ]

إن الحياة الحديثة التي يعيشيا المجتمع السعودي       
المعاصر فرضت عميو واقعًا جديدًا ال يتمثل في الضروريات 
نما يتخطى ذلك الى حدود الجماليات  األساسية في الحياة وا 

عند التخطيط إليجاد مسكن والكماليات لتكون عنصرًا حاضرًا 
سواًء كان ممكًا أو إيجارًا في األغمب. ذلك التغيير المتسارع في 
حياة المجتمع السعودي أوجد طمبًا عمى مجاالت لم تكن ذات 
أىمية لدى أغمب طبقات المجتمع في الماضي، ومن تمك 
المجاالت مجال التصميم الداخمي وتجييزاتو التي أصبحت تمثل 

 .ومكمفًا في الحياة الحديثة لغالبية المجتمع السعودي جانبًا ىاماً 
بين واقع قطاع التصميم الداخمي ودور التعميم الجامعي فيو 

 .سيكون اىتمام ىذا البحث ومنطمقو
 مشكمة الدراسة. 2

يجد المتتبع لواقع التصميم الداخمي السعودي أنو من أكثر      
؛ حيث تشيد المجاالت نشاطًا، والطمب عميو في نمو مستمر

البالد طفرة عمرانية كبيرة نتج عنيا طمبًا متزايدًا عمى التصميم 
الداخمي، ومن خالل األرقام واإلحصائيات فإن حجم التصميم 
الداخمي والتجييزات المتعمقة بو في المممكة العربية السعودية بمغ 

مميار لاير  14مميار دوالر أي ما يساوي حوالي  3.6حوالي 
 ].3م ]2014 سعودي في عام

ومن خالل خبرة الباحث واطالعو عمى قطاع التصميم      
الداخمي الحظ وجود فجوة واضحة بين المصادر األكاديمية التي 
تمد ذلك القطاع بالمتخصصين وبين سوق التصميم الكبير الذي 
يعد األضخم إقميميًا حسب البيانات واإلحصائيات. ىذا السوق 

ائاًل يحتاج في الناحية المقابمة إلى الكبير الذي يشيد تحواًل ى
نمو مماثل في المصادر التي تمده بمتخصصين في مجال 
التصميم الداخمي والديكور، من ىذه النقطة عمى وجو 
الخصوص تم االلتفات إلى مشكمة ىذا البحث والتي تدور حول 
دور أقسام التصميم والتربية الفنية في الجامعات السعودي في 

صميم الداخمي الضخم بالمتخصصين وباألبحاث إمداد سوق الت
 :والدراسات الالزمة، ومن ذلك نشأت تساؤالت الدراسة التالية

 أ. أسئمة الدراسة
ىل أقسام التربية الفنية بالجامعات السعودية تقوم بدور إيجابي 

 إلمداد قطاع التصميم الداخمي بالمتخصصين؟
السعودية تقوم بالدور ىل أقسام التصميم الداخمي بالجامعات 

المفترض بيا إلمداد قطاع التصميم الداخمي بالمتخصصين 
 لتمبية احتياجات ذلك القطاع؟

 أهداف الدراسةب. 
تيدف ىذه الدراسة بشكل أساسي لمعرفة الدور الذي تقوم بو 
أقسام التربية الفنية بالجامعات السعودية في قطاع التصميم 

 .الداخمي المحمي
الدراسة لمعرفة الدور الذي تقوم بو أقسام  كذلك تيدف ىذه

التصميم الداخمي بالجامعات السعودية في قطاع التصميم 
 .الداخمي المحمي

 حدود الدراسةج. 
تقتصر حدود الدراسة عمى التعرف عمى أدوار أقسام التربية 
الفنية وأقسام التصميم الداخمي بالجامعات السعودية في قطاع 

 .مكةالتصميم الداخمي بالمم
 كما تقتصر حدود ىذه الدراسة عمى العاممين في قطاع التصميم 

 .2015الداخمي السعودي بمدينة الرياض لعام 
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 التعريفات اإلجرائية د. 
التصميم الداخمي ىو فن معالجة الفراغات والمساحات داخل 
المباني بطريقة عممية تستخدم فييا التجييزات الداخمية واألثاث 
عمى نحو جمالي تساعد عمى الحركة والعمل داخل المبنى 

.[14] 
التربية الفنية ىي المساىمة اإليجابية في تعديل سموك المتعمم 

والعادات والتزويد بالمعمومات  من خالل التدريب عمى الميارات
كساب الميول واالتجاىات عن طريق الفن  ].4] والمفاىيم وا 

قطاع التصميم الداخمي السعودي ىو القطاع المتخصص في 
مجال تصميم البناء الداخمي مشتماًل األثاث والمفروشات 
والديكورات الداخمية وتجييزات المطابخ واإلنارة والمنسوجات 

 ].5المبنى داخل السوق السعودي ]الداخمية في 
  اإلطار النظري. 3

  تطور التربية الفنية في التعميم الجامعي السعودي
قد يكون لمبحث في تطور التربية الفنية في التعميم الجامعي      

السعودي أىمية في ىذا المقام، ذلك أنو قد يساىم في تكوين 
التربية الفنية في تزويد القطاعات التي صورة أوضح لمعرفة دور 

تحتاج إلى ميارات فنية متخصصة، عمى اعتبار أنيا رافد رئيس 
إلمداد المجتمع السعودي بالكثير من المتخصصين في 
المجاالت الفنية البصرية في ظل الشح الواضح لمصادر اإلمداد 
التعميمي المتخصص ككميات التصميم، والفنون البصرية وغيرىا 

 .التعميم السعودي في
وعند الرجوع إلى البدايات األولى لمتربية الفنية كتخصص      

تعميمي مستقل نجد أن افتتاح معيد التربية الفنية في مدينة 
ىـ يعد المبنة األولى 1385م الموافق 1965الرياض عام 

واألساسية في التعميم المتخصص لمتربية الفنية؛ حيث أن الجيل 
لتربية الفنية والفنانين والعاممين في مجاالت األول من معممي ا

[. ومن خالل نظرة 6الديكور ىم من خريجي ذلك المعيد ]
فاحصة لمساحة الفنية التشكيمة السعودية يمكن وبجالء مالحظة 
أن أغمب الفنانين السعوديين البارزين ىم من المتخصصين في 

خصص في نشأة التربية الفنية، وتأتي ىنا أسبقية التربية الفنية كت

الفنون البصرية ومجاالت التصميم الداخمي والجرافيكي في 
المممكة العربية السعودية. ويمكن اإلشارة ىنا إلى أن أحد أوائل 
من عمل بالتصميم الداخمي كان معممًا لمتربية الفنية وىو محمد 
السميم )رحمو اهلل( الذي كان يعمل متعاونًا مع التمفزيون 

لخمفيات والديكورات في برامج التمفزيون، وقد السعودي لتصميم ا
م في أحد األكاديميات 1970تم ابتعاثو لدراسة الديكور عام 

[. وقد أصبح محمد السميم الحقا من أىم الفنانين 7اإليطالية ]
الفاعمين في المممكة العربية السعودية في المجال التشكيمي 

 .بصورة خاصة، وقد أسس لنفسو مسارًا فنيًا خاصاً 
م تم إنشاء قسم التربية الفنية 1395م الموافق 1975وفي عام 

بجامعة الممك سعود ليكون أول قسم لمتربية الفنية في الجامعات 
[. وفي ذات العام تم انشاء أقسام لمتربية الفنية في 8السعودية ]

الكميات المتوسطة التي كانت تمنح دبمومًا تربويًا لمتعميم 
 ].1االبتدائي ]

ىـ تم إنشاء قسم التربية 1396م الموافق 1976عام  في     
الفنية في جامعة أم القرى ليكون القسم الثاني في التعميم 
الجامعي السعودي الذي يعطي درجة البكالوريوس في التربية 

[. بعد ذلك تم تطوير الكميات المتوسطة لتصبح كميات 9الفنية ]
كميات المعممين  لممعممين تمنح درجة البكالوريوس. وكانت جميع

تحتوي عمى أقسام لمتربية الفنية تمنح الدرجة الجامعية في ذلك 
التخصص إلى أن تم دمج كميات المعممين بالجامعات عام 

م. بعد ذلك توالى إنشاء أقسام التربية الفنية في بقية 2004
الجامعات السعودية إلى أن أصبح عدد أقسام التربية الفنية في 

ثالثة عشر قسمًا )إثنان منيا قيد اإلنشاء( الجامعات المحمية 
 ].10إلى وقت كتابة ىذا البحث ]

وتقدم تمك األقسام تعميمًا متخصصًا ييدف إلى تخريج      
معممين متخصصين في تدريس التربية الفنية في مراحل اإلعداد 
العام في التعميم السعودي، وغالبًا ما يدرس الطالب في تمك 

في الفنون البصرية كالرسم، والتصوير،  األقسام موادًا عامة
والتموين، والتصميم، والتصميم الداخمي، والنقد الفني، وتاريخ 
الفن؛ إضافة إلى دراسة مواد تتعمق بالتربية وأساليبيا، وبطرق 
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التدريس والمناىج التعميمية التي يتم فييا تعميم الطالب عمى 
التي تيدف في  أساليب التدريس والتقييم وقياس مخرجات التعمم

 ].10األساس إلى إحداث سموك إيجابي تربوي لدى المتعمم ]
 التصميم الداخمي في التعميم الجامعي السعودي

تعد تجربة التعميم الجامعي المتخصص في التصميم      
الداخمي من التجارب الحديثة في التعميم السعودي حيث إن أول 

ستقل كان في جامعة قسم تم إنشاؤه لمتصميم الداخمي كبرنامج م
[، وىذا 2ىـ ]1419م الموافق 1999أىمية ىي دار الحكمة عام 

القسم يعطي درجة البكالوريوس في التصميم الداخمي وىو 
مخصص لمطالبات فقط. بعد ذلك تم إنشاء برنامج لمتصميم 

م الموافق 2002الداخمي لمطالبات في كمية الباحة األىمية عام 
 ].11ىـ ]1422
ىـ تم إنشاء قسم التصميم 1425م الموافق 2005م في عا     

الداخمي بكمية البنات التابعة لجامعة األمير سمطان األىمية 
م تم إنشاء قسم 2006[. وفي العام التالي أي عام 12بالرياض ]

التصميم الداخمي بكمية الجبيل وىو مخصص لمطالبات ويقع في 
برنامج  [. وفي ذات العام تم استحداث13مدينة الجبيل ]

 ].11لمطالب في جامعة الباحة لدراسة التصميم الداخمي ]
ىـ قامت جامعة األمير 1428م الموافق 2008في عام      

محمد بن فيد األىمية بالظيران بإنشاء قسم لمتصميم الداخمي 
لمطالبات، وىو قسم تعتمد الدراسة فيو عمى المغة اإلنجميزية 

 [36]. بالتوافق مع بعض الجامعات الغربية
ىـ تم إعادة ىيكمة جامعة 1429م الموافق 2009في عام      

األميرة نورة بنت عبدالرحمن لمبنات بالرياض وعمى إثر ذلك تم 
إنشاء كمية التصميم والفنون التي تضم سبعة تخصصات؛ منيا 

[. وفي ذات العام تم إنشاء 15تخصص التصميم الداخمي ]
بجامعة دار العموم األىمية برنامج متكامل في التصميم الداخمي 

 107بالرياض لمطالب والطالبات؛ حيث يقوم الطمبة بدراسة 
ساعة  80ساعة فعمية في تخصص التصميم الداخمي؛ منيا 

[. وفي ذات العام أيضًا تحول قسم االقتصاد 16عممية تطبيقية ]
المنزلي لمطالبات بجامعة أم القرى إلى كمية الفنون والتصميم 

موعة من التخصصات؛ منيا قسم التصميم والتي تضم مج
 ].17الداخمي الذي اليزال قيد اإلنشاء ]

ىـ قامت جامعة األمير 1430م الموافق 2010وفي عام       
سطام بالخرج بإنشاء قسم ليندسة الديكور والتصميم الداخمي 

[. في نفس العام 18لمطالبات ليكون أحد أقسام كمية اليندسة ]
ىيكمة كمية التربية لمبنات بجامعة الممك أيضًا تم إعادة 

عبدالعزيز بجدة ليصبح مسماىا كمية التصميم والفنون؛ حيث 
تضم أربعة أقسام منيا قسم التصميم الداخمي الذي تدرس فيو 
الطالبة ما يتعمق بالتصميم الداخمي إضافة إلى التصميم 

 ].19] بالكمبيوتر، وتنيي الطالبة دراستيا بالتدريب الميداني
ىـ تم افتتاح كمية التصميم 1432م الموافق 2012في العام      

والعمارة بجامعة جازان لتضم قسمًا لمتصميم الداخمي لمطالبات 
[. وفي السنوات التالية لذلك العام تم إنشاء أقسام لمتصميم 20]

الداخمي لمطالبات في كل من جامعة الدمام، وجامعة طيبة، 
 .وجامعة الطائف

جوع إلى الخطط الدراسية ألقسام التصميم الداخمي في وبالر      
الجامعات السابق ذكرىا نجد أن الطالب فييا يدرسون متطمبات 
عامة لمجامعة، ومتطمبات عامة لمكمية، كما يدرسون ما بين 

ساعة معتمدة في التصميم الداخمي. ومن ضمن  70-80
ل المقررات التي يدرسيا طالب التصميم الداخمي مقررات حو 

أسس التصميم، ومقدمة في التصميم الداخمي، والتصميم الرقمي، 
ومجاالت التصميم الداخمي، والخامات في التصميم الداخمي، 
والتعامل مع المساحات الداخمية، وتاريخ التصميم الداخمي، 
ونظريات التصميم الداخمي، ونظريات األلوان واألثاث الحديث، 

دارة ا لعمميات في التصميم ونظم األرضيات واألسقف، وا 
الداخمي، والمنظور اليندسي، والتصميم ثالثي األبعاد، وتصميم 
المفروشات، واإلضاءة في التصميم الداخمي، والتخطيط والرسم 
المعماري، إضافة إلى مشروع التخرج أو التدريب الميداني الذي 
يتم من خاللو تدريب الطالب في أحد المراكز المتخصصة في 

 .خميالتصميم الدا
  :أدوار وأىداف كل من برامج التربية الفنية والتصميم الداخمي
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ن األدوار في أصميا تنبع من األىداف التي تم إبالتأكيد      
تحديدىا مسبقًا؛ حيث إن العممية من المفترض أن تكون تكاممية 
بين كل من األدوار واألىداف لتحقيق الرؤية الخاصة بالمؤسسة 

 ].9ت ]أو حتى األفراد أو الجماعا
وعند الرجوع إلى مفيومي الدور واليدف فإننا نجد إن الدور      

[ ىو عبارة عن عممية اإلدراك لما 21كما يعرفو بن يحيى ]
يمارس لتحقيق غرض معين، وبالتالي فإن األدوار تمثل الجوانب 
الوظيفية والمسؤوليات التي يتم تحديدىا مسبقًا وفق منظومة 

يرى بأنيا الصياغات  [21ن بن يحيى ]األىداف. أما األىداف فإ
التي تحدد الغايات والنيايات التي ترغب المؤسسات واألفراد 

 .والجماعات الوصول إلييا
ووفقًا لذلك فإن األىداف في كل من التربية الفنية والتصميم 
الداخمي بشكميا العام ىي عبارة عن الغايات المنشودة التي 

ا في المتعممين في فترة زمنية ترغب المؤسسات التعميمية تحقيقي
 .محددة
من تمك النقاط يمكن االنتقال إلى جانب أكثر تفصياًل      

وعمقًا وىو معرفة أىداف كل من برامج التربية الفنية والتصميم 
الداخمي في الجامعات السعودية عمى اعتبار أنيا ىي الممول 

يا األساسي لسوق العمل السعودي بالمتخصصين، وسيتم مناقشت
 .بشكل أكثر تفصياًل في الجزء الخاص بالمناقشة في ىذا البحث

 أىداف أقسام التربية الفنية
عند تتبع ومراجعة األىداف التي وضعتيا أقسام التربية الفنية في 
الجامعات السعودية نجد أن ىناك خطوطًا عامة تشترك فييا 
 تمك األقسام ونجد أن أىداف تمك األقسام يمكن إجماليا فيما

 :يمي
 ].8إعداد معممين لمتربية الفنية في التعميم ما قبل الجامعي ] -
 ].8] إعداد برامج تدريبية لتطوير المختصين في التربية الفنية -
توسيع الثقافة والمعرفة في النواحي التنظيرية الفنية وتطبيقيا  -

 ].11في مجال تعميم التربية الفنية ]
 إعداد قيادات متخصصة في التربية الفنية في المجال اإلداري  -

 ].8والتعميمي ]

 .إنتاج أبحاث عمميو في مجاالت التربية الفنية -
المشاركة في خدمة قضايا التربية الفنية مع الييئات اإلقميمية  -

 ].20والعالمية المتخصصة ]
عمى  متابعة التطورات التي تحدث في مجاالت التربية الفنية -

 ].19المستوى العالمي لنقميا إلى الطالب ]
االىتمام بما يمكن تطبيقو من خالل التربية الفنية في مدارس  -

 ].8التعميم العام ]
من خالل ما سبق يمكن القول أن أىداف أقسام التربية      

الفنية في الجامعات السعودية تتمحور حول إعداد معممين 
مداد وتربويين وقيادات أكاديمية ف ي تخصص التربية الفنية، وا 

مدارس التعميم العام بيم. كما أنيا تساىم في نشر المعرفة 
 .والثقافة والدراسات المتخصصة في مجاالت التربية الفنية

 أىداف أقسام التصميم الداخمي
عند استعراض ومراجعة أىداف برامج التصميم الداخمي في 

 :ميالجامعات السعودية يمكن إيجاز ذلك بما ي
إعداد مصممين مبدعين يتمتعون بميارات اتصال فعالة،  -

 .والعمل بشكل فردي أو جماعي
إيجاد الحمول المبتكرة لممشكالت، والتأثير اإليجابي في  -

 ].16ممارسة التصميم الداخمي ]
إعداد مصممين قادرين عمى استخدام أدوات التقنية الحديثة  -

 ].22] في التصميم الداخمي
الجيد لممصممين عمميًا، ومينيًا، وخمقيًا في كافة  اإلعداد -

مجاالت التصميم الداخمي، والموازنة بين النظرية والتطبيق 
[23.[ 
تعمم فن معالجة الفراغات، والمساحات، والتخطيط، واالبتكار  -

 ].19بناء عمى معطيات معمارية معينو لتكون قابمة لمتنفيذ ]
، وتنسيق اإلضاءة تعمم وضع حمول في مجاالت الحركة -

 ].19وتوزيعيا مع بقية العناصر ]
 .بناء معرفة عميقة في بناء النظم والممارسات المينية -
 فيم طريقة سير العمل المحترف والتواصل مع المصممين -

 ].16في إطار ميني ]الداخميين وتطبيق المقاييس المحترفة 
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كافة وضع تصور واضح لمتصميم الداخمي، وتحديد  -
 ].20] احتياجاتو بناء عمى متطمبات سوق العمل

القيام بأعمال البحث العممي لدعم قواعد وأدوات المعرفة في  -
 .مجال التصميم الداخمي واالرتقاء بيا

تقديم خدمات مينية تتمثل في إعداد وتقديم استشارات  -
متخصصة لمييئات العامة والخاصة في مجاالت التصميم 

 ].22الداخمي ]
مما سبق يمكن تمخيص أىداف أقسام التصميم الداخمي في      

الجامعات السعودية بإعداد متخصصين في مجاالت التصميم 
كسابيم أىم الميارات التي يحتاجيا المصمم  الداخمي المتعددة، وا 
الداخمي لممنافسة في سوق العمل مثل تنمية القدرات اإلبداعية، 

تخدام أحدث التقنيات في ىذه واالتصال الفعال، والمقدرة عمى اس
المجاالت، واإلعداد المحترف لمعمل في بيئات العمل المختمفة 

 .داخل منظومة التصميم الداخمي
 قطاع التصميم الداخمي في المممكة العربية السعودية

يمثل التصميم الداخمي جزءًا ميمًا ومكماًل في مشاريع      
ويحتل القطاع السكني  اإلنشاءات في المممكة العربية السعودية،

% يميو 43المرتبة األولى في حصة المشاريع المعمارية بنسبة 
[. 24% ]10% ثم التعميم بنسبة 18القطاع التجاري بنسبة 

ويمعب التصميم الداخمي دورًا واضحًا في تمك القطاعات حيث 
أن آخر اإلحصائيات تشير إلى أن التصميم الداخمي وتجييزاتو 

لقيمة اإلجمالية لمشاريع اإلنشاءات % من ا30-20تمثل 
 ].25المعمارية في السعودية ]

وبالنظر إلى التصميم الداخمي في السوق السعودي يمكن       
معرفة التطور الكبير الذي واكبو خالل السنوات الماضية، حيث 

م حوالي 2001بمغ حجم سوق التصميم الداخمي السعودي عام 
متأثرًا بأسعار البترول وباإلنفاق  مميار لاير( 3.75مميار دوالر )

[. وبحسب تقديرات فيتشرز الشرق 26الداخمي في ذلك العام ]
األوسط المتخصصة في األبحاث فإن حجم سوق التصميم 

مميار دوالر،  1555م حوالي 2011الداخمي السعودي بمغ عام 
 ا ـــــم أي بزيادة قدرى2012مميار دوالر عام  3.48ولكنو قفز إلى 

 ].27ك العام ]% في ذل125
م وصل حجم سوق التصميم الداخمي في 2014وفي عام      

مميار دوالر ليكون أكبر سوق تصميم داخمي  3.6السعودية الى 
في الخميج العربي، وحسب المختصين فإنو من المتوقع أن يحقق 

 ].3م ]2017% عام 13،7ىذا السوق نموًا بنسبة 
ضخامة سوق التصميم ىذه األرقام واإلحصائيات تدل عمى      

الداخمي السعودي الذي يحتاج إلى أعداد ضخمة من العاممين 
فيو، وتشير اإلحصائيات في ىذا المجال إلى أن المصممين 

م 2007السعوديين العاممين في سوق التصميم الداخمي بمغ عام 
% فقط من حجم المصممين العاممين في ىذا السوق 3حوالي 

عدد المصممين السعوديين  م ارتفع2013[. وفي عام 28]
العاممين في سوق التصميم الداخمي السعودي إلى ما نسبتو 

 ].29% من إجمالي المصممين ]10
 الدراسات السابقة. 4

بعنوان التصميم الداخمي يدعم  Stephanie [30] دراسة     
التربية الفنية: دراسة حالة. وتيدف ىذه الدراسة إلى اكتشاف 
وتدعيم العالقة بين التصميم الداخمي والتربية الفنية من خالل 
عمل مشروع ودراسة نتائجو عمى طالب التربية الفنية في 
المجتمع األمريكي. وتحددت أىداف ذلك المشروع لتشمل 

لمشكالت المتعمقة بالتصميم الداخمي بطريقة إمكانية حل ا
إبداعية ومدى إمكانية تطبيق األسس والعناصر الصحيحة في 
جانب التصميم الداخمي كنواتج تفيد التربية الفنية، وقد تم 
استخدام طريقة دراسة الحالة لموصول إلى أىداف ىذه الدراسة. 

و يمكن وقد أظيرت نتائج الدراسة أن ذلك المشروع وصل إلى أن
االستفادة من العالقة بين التصميم الداخمي والتربية الفنية في 
مجاالت زيادة وتطوير الميرات لدى الطالب المتخصصين في 
التربية الفنية من خالل المعارف والميارات التي يتم تطبيقيا 
واستخدماىا في مجال التصميم الداخمي. كما أظيرت النتائج أن 

د منو المجتمع من خالل االستفادة من مثل ىذا المشروع قد يفي
إمكانيات كل من التربية الفنية والتصميم الداخمي وتوظيفيما 
معًا. وقد أوصت الدراسة بمزيد من االلتفات من قبل 
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المتخصصين ودراسة توظيف جوانب القوة في ىذين 
 .التخصصين لدعم بعضيما

بعنوان ثالث لمحات من  ,Els De Vos. et al [31] دراسة
 :التصميم الداخمي في فالندرز

التمييز التاريخي بين المحترفين والمتخصصين والمستشارين 
 .ومحترفي الديكور الداخمي

وىدفت ىذه الدراسة إلى اكتشاف التطور الذي ارتبط       
بالتصميم الداخمي ونقمو إلى مستوى االحتراف المتخصص 

صممين والذي يتم من خالل تخريج المؤسسات التعميمية لمم
الداخميين المحترفين. وقد تم استخدام دراسة الحالة والرجوع إلى 
البيانات التاريخية المتعمقة بموضوع الدراسة لموصول إلى تحقيق 
أىداف البحث. وقد خرجت عدة نتائج مفادىا أن تدريس 
التصميم الداخمي في المؤسسات التعميمية وتخريج متخصصين 

ن األوربية بينما ظيرت برامج م في البمدا1946يعود إلى عام 
التصميم الداخمي في كل من الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا 
في ستينات القرن العشرون مما أعطى ىذا التخصص زخمًا 
أكبر واحترافية أعمى لمعمل في مجال التصميم الداخمي 
خصوصًا بعد ظيور برامج التصميم الداخمي في المؤسسات 

ؤكد عمى دعم البرامج التعميمية المتخصصة التعميمية، مما ي
 .لمعمل االحترافي في مجال التصميم الداخمي

 التعميق عمى الدراسات السابقة
بالرغم من قمة الدراسات السابقة في المجال الذي يجمع بين كل 
من التربية الفنية والتصميم الداخمي إال أن ىناك بعض النقاط 

ن خالل الدراسات السابقة الميمة التي يمكن التوصل إلييا م
 :والتي تفيد الدراسة الحالية وىي

أن تعميم التصميم الداخمي في المؤسسات التعميمية الرسمية  -
نما عمى مستوى  يعد حديثًا ليس عمى مستوى التعميم السعودي وا 
العالم، حيث أن التعميم الحديث لم يتبن إدراج برامج لمتصميم 

 .إال في ستينات القرن العشرينالداخمي في التعمم بشكل منظم 
تخصيص برامج لتعمم التصميم الداخمي أدى إلى تطور العمل  -

 .االحترافي في ذلك المجال في الدول التي تبنت ذلك المنيج

التربية الفنية تعد تخصصًا مستقاًل كما ىو الحال مع التصميم  -
الداخمي حيث أن كاًل من التخصصين يتبنى برامج تعميمية 

 .ةمستقم
التصميم الداخمي يمكنو أنو يدعم التربية الفنية كما أظيرت  -

 .نتائج إحدى الدراسات
كاًل من التصميم الداخمي والتربية الفنية ليما جوانب قوة يمكن  -

 .توظيفيما لمخروج بنتائج تفيد الدارسين كال التخصصين
 الطريقة واإلجراءات. 5

  منهج الدراسةأ. 
منيجين، المنيج األول الوصفي تقوم ىذه الدراسة عمى      

 .التحميمي والمنيج الثاني البحث االستكشافي
 Analytical Descriptive أواًل: المنيج الوصفي التحميمي

والذي يعد مالئمًا لمثل ىذه الدراسات اإلنسانية، كما يتم استخدام 
االستبانة كأداة في ىذا المنيج لمعرفة آراء المختصين في 

 .اوليا ىذا البحثالقضايا التي يتن
 Exploratory Research ثانيًا: منيج البحث االستكشافي

 Qualitative الذي يعد أحد المناىج الكيفية في البحث

Research ويعتبر البحث االستكشافي بحثًا استطالعيًا لدراسة ،
قضية أو مشكمة قائمة بشكل تمييدي لممساعدة في تسميط 

اء بحوث مستقبمية معمقة الضوء عمى تمك المشكمة بيدف إجر 
 .لتمك المشكمة أو إلعطاء حمول مبدئية ليا

وفي البحث االستكشافي عادة ال يتم استخدام العينات أو      
نما يتم الرجوع إلى المصادر الثانوية أو الحاالت  االستبانات وا 

[ لذلك سوف يتم جمع البيانات والمعمومات حول 32السابقة ]
الوثائق واإلحصائيات السابقة سواء كانت من مشكمة الدراسة من 

مصادر رسمية أو من مصادر موثوقة مثل الصحف والمجالت 
 .التابعة بشكل أو بآخر لجيات رسمية محمية

وسوف يكون االعتماد في تحميل المعمومات في البحث      
 Content االستكشافي عمى أسموب تحميل المحتوى

Analysis يعتمد عمى الرجوع إلى ؛ حيث أن ىذا األسموب
الوثائق والسجالت والدراسات والبيانات الخاصة بمشكمة معينة 
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وتحميميا إلدراكيا ومن ثم إعطاء نتائج يمكن االعتماد عمييا 
[. كما سيكون ىناك ربط بين المعطيات التي تظير من 33]

خالل البيانات والمعمومات الواردة حول حجم سوق التصميم 
العاممين فيو وما يتعمق بو من إحصائيات الداخمي السعودي و 

واردة من خالل المراجعات األدبية وبين ما يقابميا في الناحية 
األخرى من المصادر األكاديمية التي تعني بتخريج متخصصين 
في مجال التصميم الداخمي من خالل أقسام التصميم الداخمي 

ذي قطاع وأقسام التربية الفنية باعتبارىا أحد الموارد التي تغ
 .التصميم الداخمي بالمحترفين والمتخصصين

 مجتمع الدارسةب. 
 نـالعاممياحتوى مجتمع الدراسة عمى مجموعة من المحترفين     

في مجال قطاع التصميم الداخمي في المممكة العربية السعودية 
عمى أن يكونوا من خريجي أقسام التصميم الداخمي أو من 

 .ية بالجامعات السعوديةخريجي أقسام التربية الفن
 عينة الدراسةج. 

( من العاممين في 100أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )      
قطاع التصميم الداخمي بمدينة الرياض من خريجي أقسام 
التصميم الداخمي أو خريجي أقسام التربية الفنية بطريقة العينة 

لمتربية العشوائية، مع مالحظة أن البعض منيم قد يعمل معممًا 
 .الفنية في األصل ويعمل مصممًا داخميًا في القطاع الخاص

 اسة:الدر  نتائج. 6

 1 جدول
 األول المحور عبارات حول العينة ألفراد الحسابي لممتوسط والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

موافق  العبارة م
 بشدة

غير موافق  غير موافق موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

في مجال تؤىل مصممين متميزين  1
 التصميم الداخمي.

 4 0.5 1.5 50 50 0 0 ك
% 0.0 0.0 50.0 50.0 

تخرج كوادر قادرة عمى المنافسة في  2
 مجال التصميم الداخمي.

 6 0.49 1.4 60 40 0 0 ك
% 0.0 0.0 40.0 60.0 

تخرج كوادر مممة بتحديات العمل في  3
 مجال التصميم الداخمي.

 7 0.44 1.22 79 20 1 0 ك
% 0.0 1.0 20.0 79.0 

تخرج كوادر مؤىمة عمميًا لمعمل في  4
 قطاع التصميم الداخمي.

 2 0.79 1.7 50 30 20 0 ك
% 0.0 20.0 30.0 50.0 

تؤىل خريجييا مياريًا وفنيًا لمعمل في  5
 قطاع التصميم الداخمي.

 5 0.52 1.47 54 45 1 0 ك
% 0.0 1.0 45.0 54.0 

تؤىل خريجين قادرين عمى عمل أبحاث  6
ودراسات خاصة بقطاع التصميم 

 الداخمي.

 1 0.6 2.2 10 60 30 0 ك
% 0.0 30.0 60.0 10.0 

تقوم بدور إيجابي واضح في قطاع  7
 التصميم الداخمي.

 3 0.53 1.67 35 64 0 1 ك
% 1.0 0.0 64.0 35.0 

  0.55 1.59 المتوسط العام
 العينة أفراد نظر وجيات أن أعاله الجدول من يتضح      
 التربية أقسام: األول المحور عبارات عمى موافقتيم درجة حول
 قطاع إلمداد المفترض بالدور تقوم السعودية بالجامعات الفنية

، القطاع ذلك احتياجات لتمبية بالمتخصصين الداخمي التصميم
( 4.0 من 1.59) المحور ليذا العام الحسابي المتوسط وكان
 مما الرباعي المقياس فئات من األولى الفئة في يقع متوسط وىو

 التربية أقسام أن عمى بشدة موافقين غير العينة أفراد أن يعني
 قطاع إلمداد المفترض بالدور تقوم السعودية بالجامعات الفنية

 القطاع ذلك احتياجات لتمبية بالمتخصصين الداخمي التصميم
 .عام بشكل وذلك( بشدة موافق غير) بدرجة
 لدرجة الحسابي المتوسط تراوح فقد العبارات مستوى وعمى

 – 1.22) بين ما العينة أفراد نظر وجية من منيا لكل الموافقة
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 تقابل متوسطات وىي درجات( 4) أصل من درجة( 2.20
 يمي وفيما ،(بشدة موافق غير موافق، غير) الموافقة درجتي
 الفنية التربية أقسام محور لعبارات العينة استجابات أىم نتناول

 :السعودية بالجامعات
 خريجين تؤىل) العبارة عمى موافقين غير العينة أفراد معظم     
 التصميم بقطاع خاصة ودراسات أبحاث عمل عمى قادرين
 بالجامعات الفنية التربية أقسام محور عبارات من( الداخمي
 األولى المرتبة في جاءت حيث( موافق غير) بدرجة السعودية
 (.2.20) حسابي وبمتوسط

 عمى بشدة موافقين غير العينة أفراد معظم أن نجد كما     
 التصميم مجال في العمل بتحديات مممة كوادر تخرج) عبارة

 بدرجة وذلك السعودية بالجامعات الفنية التربية أقسام( الداخمي
 في الحسابي متوسطيا انحصر حيث( بشدة موافق غير)

 استجابات في واألخير السابع الترتيب مثمت أنيا حيث( 1.22)
 .الحسابي المتوسط حسب المشاركين

 في المعياري االنحراف قيم إلى النظر خالل من ويتضح     
 محور لعبارات المعياري االنحراف قيم معظم أن السابق الجدول
 ،0.44) بين تنحصر السعودية بالجامعات الفنية التربية أقسام
 العينة أفراد آراء تقارب عمى يدل مما صغيرة قيم وىي( 0.79
 معياري انحراف أقل وكان المحور ىذا عبارات معظم حول
 التصميم مجال في العمل بتحديات مممة كوادر تخرج) لمعبارة

 أفراد آراء تقاربت التي العبارات أكثر أنيا عمى يدل مما( الداخمي
 لمعبارة المعياري لالنحراف قيمة أكبر وكانت حوليا، العينة

( الداخمي التصميم قطاع في لمعمل عممياً  مؤىمة كوادر تخرج)
 .العينة أفراد حوليا اختمفت عبارة أكثر أنيا عمى يدل مما
 بالجامعات الداخمي التصميم أقسام: الثاني المحور -ب

 :السعودية
 2جدول 

: الثاني المحور عبارات حول العينة ألفراد الحسابي لممتوسط والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
 السعودية بالجامعات الداخمي التصميم أقسام

موافق  العبارة م
 بشدة

غير موافق  غير موافق موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

تؤىل مصممين متميزين في مجال  1
 التصميم الداخمي.

 1 0.45 3.24 0 1 74 25 ك
% 25.0 74.0 1.0 0.0 

تخرج كوادر قادرة عمى المنافسة في  2
 مجال التصميم الداخمي.

 1 0.45 3.24 0 1 74 25 ك
% 25.0 74.0 1.0 0.0 

تخرج كوادر مممة بتحديات العمل في  3
 مجال التصميم الداخمي.

 5 0.68 3.04 0 21 54 25 ك
% 25.0 54.0 21.0 0.0 

تخرج كوادر مؤىمة عمميًا لمعمل في  4
 قطاع التصميم الداخمي.

 6 0.54 2.9 0 20 70 10 ك
% 10.0 70.0 20.0 0.0 

وفنيًا لمعمل في  تؤىل خريجييا ميارياً  5
 قطاع التصميم الداخمي.

 1 0.45 3.24 0 1 74 25 ك
% 25.0 74.0 1.0 0.0 

تؤىل خريجين قادرين عمى عمل  6
أبحاث ودراسات خاصة بقطاع 

 التصميم الداخمي.

 7 0.55 2.11 10 69 21 0 ك
% 0.0 21.0 69.0 10.0 

تقوم بدور إيجابي واضح في قطاع  7
 الداخمي.التصميم 

 1 0.64 3.24 0 11 54 35 ك
% 35.0 54.0 11.0 0.0 

  0.54 3.0 المتوسط العام
  حول العينة أفراد نظر وجيات أعاله الجدول من يتضح     
  التصميم أقسام: الثاني المحور عبارات عمى موافقتيم درجة

 قطاع إلمداد المفترض بالدور تقوم السعودية بالجامعات الداخمي
، القطاع ذلك احتياجات لتمبية بالمتخصصين الداخمي التصميم
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 وىو( 4.0 من 3.0) المحور ليذا العام الحسابي المتوسط وكان
 يعني مما الرباعي المقياس فئات من الثالثة الفئة في يقع متوسط

 الداخمي التصميم أقسام أن عمى موافقون العينة أفراد أن
 قطاع إلمداد بو قيام المفترض بالدور تقوم السعودية بالجامعات
 القطاع ذلك احتياجات لتمبية بالمتخصصين الداخمي التصميم
 .عام بشكل وذلك( موافق) بدرجة
 لدرجة الحسابي المتوسط تراوح فقد العبارات مستوى وعمى      
 – 2.11) بين ما العينة أفراد نظر وجية من منيا لكل الموافقة
 تقابل متوسطات وىي درجات( 4) أصل من درجة( 3.24
 عبارات نتناول يمي وفيما ،(موافق غير موافق،) الموافقة درجتي
 :بالتفصيل السعودية بالجامعات الداخمي التصميم أقسام محور
 محور عبارات من عبارات ست عمى موافقون العينة أفراد معظم
 بدرجة وذلك السعودية بالجامعات الداخمي التصميم أقسام

 –2.90) بين الحسابي متوسطيا انحصرت حيث( موافق)
 الحسابي المتوسط حسب االستجابات أىم إيراد ويمكن( 3.24
 :يأتي كما
 مجال في متميزين مصممين تؤىل) األربع عباراتال جاءت -

 مجال في المنافسة عمى قادرة كوادر تخرج الداخمي، التصميم
 قطاع في لمعمل وفنياً  ميارياً  خريجييا تؤىل الداخمي، التصميم
 التصميم قطاع في واضح إيجابي بدور تقوم الداخمي، التصميم
 لكل( 3.24) حسابي بمتوسط األولى المرتبة نفس في( الداخمي
 .منيما
 العبارة عمى موافقين غير العينة أفراد معظم أن نجد فيما     

 خاصة ودراسات أبحاث عمل عمى قادرين خريجين تؤىل)
 التصميم أقسام محور عبارات من( الداخمي التصميم بقطاع
 جاءت حيث( موافق غير) بدرجة السعودية بالجامعات الداخمي

 (.2.11) حسابي وبمتوسط األخيرة المرتبة في
 الجدول في االنحراف قيم إلى النظر خالل من ويتضح     
 أقسام محور لعبارات المعياري االنحراف قيم معظم أن السابق

 ،0.45) بين تنحصر السعودية بالجامعات الداخمي التصميم
 العينة أفراد آراء تقارب عمى يدل مما صغيرة قيم وىي( 0.68

 معياري انحراف أقل وكان المحور ىذا عبارات معظم حول
 التصميم مجال في متميزين مصممين تؤىل) الثالث لمعبارات
 التصميم مجال في المنافسة عمى قادرة كوادر تخرج الداخمي،
 التصميم قطاع في لمعمل وفنياً  ميارياً  خريجييا تؤىل الداخمي،
 أفراد آراء تقاربت التي العبارات أكثر أنيا عمى يدل مما( الداخمي
 لمعبارة المعياري لالنحراف قيمة أكبر وكانت حوليا، العينة

( الداخمي التصميم مجال في العمل بتحديات مممة كوادر تخرج)
 .العينة أفراد حوليا اختمفت عبارة أكثر أنيا عمى يدل مما

 النتائج . مناقشة7
 الداخمي التصميم بين االفتراضية المنطقية العالقة إن      
 يكون أن الجامعي التعميم وخصوصاً  المتخصص التعميم وبين
 العممية القطاعات إلمداد األساس ىو التعميم من المجال ذلك

 إلى العودة وعند لكن. وباألبحاث بالمتخصصين والتطبيقية
 أن نجد البحث ىذا في جمعيا تم التي والمعمومات البيانات
 العربية المممكة في الداخمي لمتصميم ضخماً  قطاعاً  ىناك

 المستوى عمى واتساعاً  تطوراً  واألكثر األكبر ىو يعد السعودية
 الجامعي التعميم أن مالحظة يمكن المقابل وفي اإلقميمي،
 والنمو التطور ذلك مع متسقاً  يكن لم المتخصص السعودي
 ىذا في واألرقام والبيانات. الداخمي التصميم لقطاع المتتالي
 .وواضح مباشر بشكل االتجاه ىذا تدعم البحث
 المشاركين عمى إجراؤىا تم التي البينات تحميل إلى بالعودة      

 أفراد معظم أن في أساسي بشكل تمثمت والتي البحث ىذا في
 بالجامعات الفنية التربية أقسام أن عمى بشدة موافقين غير العينة

 التصميم قطاع إلمداد بو قيام المفترض بالدور تقوم السعودية
 .القطاع ذلك احتياجات لتمبية بالمتخصصين الداخمي
 يدركون المتخصصين نأل مستغربة تكن لم النتيجة وىذه     
 قطاع إلمداد األساس في تيدف ال الفنية التربية أقسام أن تماماً 

 ظاىرياً  تتقاطع قد النتيجة وىذه بالمحترفين، الداخمي التصميم
 كالً  أن إلى نتائجيا تشير التي السابقة Stephanie دراسة مع
. اآلخر منيما كل يدعم قد الفنية والتربية الداخمي التصميم من

 تنطبق نتائجيا أن نجد السابقة الدراسة تمك في بالتدقيق ولكن
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 التصميم لدراسة يمكن بالفعل أنو حيث فقط الطالب عمى
 القيم بعض زرع خالل من الفنية التربية يدعم أن الداخمي

 التصميم تطبيقات خالل من تأتي التي اإليجابية والسموكيات
 طالب عمى إيجابياً  مردودىا يكون الوقت ذات وفي الداخمي
 االحترافية الناحية من الموضوع أخذ عند ولكن. الفنية التربية

 واضحة صعوبة نجد قد فإننا العمل سوق إلى والخروج والمينية
 التي الخاصة أىدافو لو منيما كل نأل التخصصين دمج في

 الفقرات في المناقشة تؤكده ما وىو لتحقيقيا، ويسعى وفقيا يسير
 .الدراسة ىذه من القادمة
، السعودية بالجامعات الداخمي التصميم أقسام يخص فيما     

 أقسام أن عمى موافقون العينة أفراد معظم أن النتائج أظيرت
 المفترض بالدور تقوم السعودية بالجامعات الداخمي التصميم
 احتياجات لتمبية بالمتخصصين الداخمي التصميم قطاع إلمداد
 بأنو ذلك عمى التعميق ويمكن(. موافق) بدرجة القطاع ذلك

ن وحتى  الذي الواقعي االتجاه تدعم البحث عينة آراء كانت وا 
 التصميم أقسام تمتمكيا التي الجيدة اإلمكانيات إلى يشير

 مؤثرة كوادر وتخريج تأىيل في السعودية الجامعات في الداخمي
 بوجود يشيد الواقع أن إال الداخمي، التصميم قطاع في وفعالة
 في الداخمي التصميم أقسام بين واضحة وفجوة ما خمل

 لذلك واقعياً  مؤشراً  يعد الذي العمل سوق وبين الجامعات
 .جمي بشكل األمر ىذا توضح قد التالية والفقرات. القطاع
 والدراسات األرقام خالل من جمعيا تم التي لمبيانات بالنسبة     
 المتخصص التعميم وكذلك الداخمي التصميم قطاع تناولت التي
 ضخامة إلى تشير البحث ىذا في البيانات فإن السعودية في

 حقق حيث متزايد بشكل ونموه السعودي الداخمي التصميم قطاع
 السنوات خالل ونصف أضعاف ثالثة تجاوزت نمو نسبة

 المشاريع بازدىار مدعوماً  النمو ذلك تعاظم وقد الماضية
 .الماضية القصيرة الفترة في المعمارية

  العاممين زيادة إلى الداخمي التصميم قطاع توسع أدى لقد     
 ما وىذا القطاع، لذلك الواضح االحتياج لتمبية متسارع بشكل فيو
  مـتخصصاتي االتــمج الفــباخت الــاألعم الــرج نــم دــالعدي اــدع

 .الداخمي التصميم قطاع إلى لالتجاه االستثمارية
 في الداخمي التصميم لقطاع الكبيرة األرقام ىذه من وبالرغم    

 القطاع ىذا في العاممين ألعداد الفاحصة النظرة فإن المممكة
 المتخصصة السعودية الكفاءات في حاداً  نقصاً  ىناك أن تبين

 من الحيوي القطاع ىذا في العاممين نسبة أن حيث فيو؛ العاممة
 قطاع أن إلى اإلحصائيات وتذكر. فقط% 10 حوالي السعوديين
 متخصص ألف 50 إلى يحتاج المممكة في الداخمي التصميم

 بشكل يتضح بالتحديد النقطة ىذه من[. 34] فيو العجز لسد
 يقم لم السعودية العربية المممكة في المتخصص التعميم أن جمي
 الداخمي التصميم قطاع إمداد حيث من المطموب بالشكل بدوره

 القطاع، ىذا في العمل عمى القادرين المؤىمين بالمتخصصين
 البحث ىذا في جمعيا تم التي المعمومات االتجاه ىذا ويؤكد
 تعد القطاع ىذا في السعوديين عمل نسبة أن إلى تشير والتي
 .القطاع بحجم مقارنة جداً  قميمة
 ىناك فإن السياق، ىذا في ومناقشتيا النتائج جميع ولربط     
 ترتبط التي اإليجابية غير األدوار إلى تشير الدالئل من عدداً 

 وبالرجوع. الداخمي التصميم قطاع و السعودي الجامعي بالتعميم
 الدراسات خالل من البحث ىذا في الواردة البيانات إلى

 أن إلى اإلشارة يمكن الباحث إطالع خالل ومن واإلحصائيات
 في الداخمي التصميم قطاع يمدان أساسيين تخصصين ىناك

 الفنية، التربية تخصص ىي العاممة الوطنية بالكوادر المممكة
 .الداخمي التصميم وتخصص

 في ليا المتخصص التعميم بدأ فقد الفنية لمتربية بالنسبة      
 تمك في الفنية التربية تعميم أن ومع م،1965 عام منذ المممكة
 في حضور لو كان التخصص ىذا أن إال بدايتو في كان الفترة

 اإلطار في توضيحو تم كما التصميم ومجاالت الفنية المجاالت
 السعودية الجامعات في الفنية التربية أقسام أصبحت لقد. النظري

 التي المين ألغمب األساس الممول ىي الالحقة الفترات في
 حيث الداخمي؛ التصميم ومنيا فنية وميارات إمكانيات تتطمب

 والتصميم الفن مجاالت في متخصص تعميم ىناك يكن لم أنو
 أقسام غير بالمؤىمين السوق يمد السعودي الجامعي التعميم في
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 الفنية، التربية أقسام أىداف إلى بالعودة ولكن. الفنية التربية
 ىي األساسية ميمتيا أن يتضح وتحميميا فييا، التعمم ومخرجات

 بعض تدريس عمى قادرين متخصصين بمعممين المدارس إمداد
 الجامعية، قبل ما التعميمية المراحل في لمطالب الفنية المجاالت

مداد  الفنية، التربية مجال في القيادية بالكوادر التعميمي الحقل وا 
 في المتخصصة واألبحاث بالدراسات المجتمع إمداد وأيضاً 
. المجال ىذا في المتخصصة والثقافة الوعي ونشر الفنية، التربية

 الجامعات في الفنية التربية أقسام من قسم أي في يوجد وال
 تأىيل أو إعداد في ليا دور أي تحديد إلى يشير ما السعودية
 التصميم ومنيا المختمفة التصميم مجاالت من أي في مصممين
 الفنية التربية أقسام دور فإن وبالتالي. الحال بطبيعة الداخمي
 مييئة غير األصل في أنيا حيث المجال؛ ىذا في جداً  محدود

 السعودي الداخمي التصميم قطاع إمداد في متخصصة وال
 فإنو ذلك من وبالرغم لكن. القطاع ىذا في يعممون بمتخصصين

 المتعددة التصميم مجاالت في العاممين بعض أن مالحظة يمكن
 أن بل الفنية، التربية في المتخصصين من ىم السعوديين من
 من ىم البصرية الفنون مجاالت في العاممين الفنانين أىم

. منيم الرواد جيل وخصوصاً  الفنية التربية في المتخصصين
 التربية أقسام خريجي بعض أن في الباحث يراه الذي والسبب
 غياب ىو الداخمي التصميم قطاع في لمعمل يتجيون الفنية

 التعميم في الداخمي التصميم في المتخصصة العممية األقسام
 الراغبين بالطالب أدى مما لمطالب؛ بالنسبة السعودي الجامعي

 الفنية التربية بأقسام االلتحاق إلى الداخمي التصميم دراسة في
 التخصص من القريبة الوحيدة األقسام ىي أنيا اعتبار عمى
 في العمل من المستقبل في يتمكن حتى الطالب ينشده كان الذي
 أقسام فإن المنظور ىذا خالل من. الداخمي التصميم مجال
 في العمل في الراغبين لمطالب جسراً  أصبحت الفنية التربية

 الداخمي التصميم أقسام لقمة نظراً  الداخمي التصميم مجاالت
 وىذه. السعودية الجامعات في الرجال لمطالب المخصصة

 عمل يوجده قد ما خمل عن الكشف إلى تقودنا بالتحديد النقطة
 حيث الداخمي، التصميم قطاع في الفنية التربية أقسام خريجي

 بمعنى الدقيق التخصص إلى واضح بشكل يتجو اليوم عالم أن
 وليذه أعمق تخصص ىناك تخصص كل داخل أن

 والكميات، الجامعات في التعممية مساراتيا الدقيقة التخصصات
 في وكذلك الغربي التعميم في واضح بشكل موجود االتجاه وىذا

 لمتخصصات متخصصاً  تعميماً  أوجد الذي األسترالي التعميم
 متخصص تعميم ىناك الداخمي التصميم مجال في مثالً . الدقيقة
 وتخصصاً  اإلضاءة، حول تخصصاً  يشمل التخصص ىذا داخل
 الطعام غرف أو المطابخ، حول وثالثاً  األثاث، ألوان حول آخراً 

 قد الفنية التربية أقسام خريجي فإن المنظور ىذا من. وغيرىا
 عمى الداخمي التصميم قطاع عمى العبء من نوعاً  يمثمون
 .القطاع ىذا في لمعمل الالزمة بالكفاءة مؤىمين غير أنيم اعتبار
 البحث ىذا في المتوفرة البيانات تدل المقابمة الجية في     
 الجامعات في الداخمي لمتصميم المتخصص التعميم أن عمى

 تم الداخمي لمتصميم قسم أول أن حيث حديثاً  يعد السعودية
 دار جامعة في لمطالبات أىمية كمية في م1999 عام في إنشاؤه
 تم كما الداخمي لمتصميم أقسام إنشاء توالى ذلك بعد. الحكمة
 أقساماً  لتضم والكميات األقسام لبعض وتعديل ىيكمة إعادة

 في مقبولة بداية كانت الخطوة ىذه أن ومع. الداخمي لمتصميم
 قطاع إلمداد كافياً  حالً  تمثل لم ولكنيا الصحيح، االتجاه
 إلى وبالعودة. المجال ىذا في بالمؤىمين الداخمي التصميم
 حول تدور األىداف أىم أن نجد الداخمي، التصميم أقسام أىداف
 في والعمل المنافسة عمى قادرين متخصصين وتخريج تأىيل
 أقسام تقوم أن المؤمل من وكان. الداخمي التصميم قطاع

 في التدقيق بعد ولكن. عالية بفعالية الدور بيذا الداخمي التصميم
 التصميم وكميات أقسام حول البحث ىذا في الواردة البيانات
 دون لمطالبات مخصص منيا العظمى الغالبية أن نجد الداخمي
 في لممتخصصات وتخريج تأىيل ىناك أن يعني وىذا. الطالب
 السعوديين أعداد قمة مشكمة استمرار مع الداخمي التصميم
% 10 نسبتيم تتجاوز ولم الداخمي التصميم قطاع في العاممين

 في المتخصصة األقسام أحد أن من بالرغم الحاالت أفضل في
  400 خرجت قد[ 35] رقالش ةــصحيف بــحس يـــالداخم مـــالتصمي
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 .الداخمي التصميم في متخصصة
 العامالت السعوديات النساء نسبة أن الباحث تقدير وفي     
 النسبة من% 5 تتجاوز ال السعودي الداخمي التصميم قطاع في

 وكميات أقسام وجود من الرغم عمى القطاع ليذا العامة
. الداخمي التصميم مجال في لمعمل الطالبات تخرج متخصصة
 وبكل يمكن السعودي الداخمي التصميم قطاع واقع إلى وبالرجوع
 وحتى القطاع ىذا في بالعمل الرجال ىيمنة مالحظة سيولة
: طريقتين إحدى أمامين فأن فيو والمنافسة العمل النساء تستطيع
 مجال في بالعمل الخاص مشروعيا المصممة تبدأ أن األولى

نشاء الداخمي، التصميم  الداخمي، لمتصميم وكالة أو مكتب، وا 
 أغمب لدى يتوفر ال قد مال رأس إلى تحتاج الطريقة وىذه

 العائق فإن عميو متعارف ىو وكما. الداخمي التصميم خريجات
 من المستثمرين صغار تمنع التي العوائق أىم من يعتبر المادي
 .الخاصة مشاريعيم في البداية
 الداخمي التصميم خريجات تسمكيا قد التي الثانية الطريقة     
 ومتخصصة السوق في موجودة وكاالت أو مكاتب في العمل ىو
 مكاتب أغمب واقع إلى بالنظر ولكن. الداخمي التصميم في

 عدم مالحظة يمكن المممكة في الداخمي التصميم ووكاالت
 في تتطمب التي السعودية المرأة لعمل المناسبة لمبيئة توفيرىا
. الرجال مع المباشر االختالط وعدم الخصوصية كثيرة أحيان
 من إضافية مالية موارد يتطمب البنية ىذه مثل تأمين فإن بالطبع

 التعديالت بعض إلجراء الداخمي التصميم ووكاالت مكاتب قبل
 مجال في المتخصصة المرأة لعمل المناسبة البيئة لتييئو

 بو تيتم ال قد التي الجوانب من الجانب وىذا الداخمي، التصميم
 المادي الربح إلى األساس في تيدف التي التصميم مكاتب أغمب
 .السريع
 في الداخمي التصميم أقسام أن القول يمكن وبذلك      

 التصميم قطاع في إيجابياً  ساىمت قد السعودية الجامعات
 حيث وناقصة مقصورة ظمت مساىمتيا ولكن المحمي، الداخمي

 القطاع، ىذا في لمعمل طالب تخريج أىممت األقسام تمك أن
 إلى تشير واألرقام. الطالبات وتأىيل تخريج عمى وركزت

 المجال ىذا في الجنسين من الوطنيين المصممين عمل محدودية
 في المأمول الدور ذلك ليا يكن لم األقسام تمك أن عمى يدل مما

 بالمتخصصين الداخمي التصميم قطاع إمداد عمى المساعدة
 إيجابية أكثر أدوار لمعب كبير بشكل مؤىمة أنيا مع المؤىمين،

 واتساعاً  نموا   يشيد الذي المحمي الداخمي التصميم قطاع في
 .أخرى إلى سنة من يتزايد

 السابقة الدراسات نتائج مناقشة خالل ومن الختام في       
 يمكن الدراسة ىذه عن الصادرة البيانات مناقشة خالل ومن

 التصميم مجال في الحديث االحترافي العمل أن عمى التأكيد
 المؤىمين لتخريج متخصص أكاديمي دعم إلى يحتاج الداخمي
 التعميم واقع إلى وبالنظر. الداخمي التصميم قطاع في لمعمل

 ىذا أن جمي وبشكل يظير السعودية الجامعات في المتخصص
 في بو المفترض مكانو يأخذ لم العالمي االحترافي التوجو

 أحد تعد التي الفنية التربية أقسام إن حيث السعودي، المجتمع
 ليذا مؤىمة غير السعودي الداخمي التصميم لقطاع الممولين

 الناحية في. الدراسة ىذه في المشاركون عميو أكد كما الدور
 إال تجربتيا حداثة رغم الداخمي التصميم أقسام أن نجد المقابمة

 جداً  محدودة تعد الداخمي التصميم قطاع في مساىمتيا أن
 الدور ويبقى السابقة، الفقرات في مناقشتيا تمت التي لألسباب
 لممساىمة الداخمي التصميم أقسام عمى منعقداً  والمأمول المؤثر
 السعودي الداخمي التصميم قطاع في وتأثيراً  إيجابية أكثر بشكل
 .الدور بذلك القيام يمكنيا التي المتخصصة الجية ألنيا نظراً 

 والتوصيات .8
 الجامعي التعميم أن عمى التأكيد يمكن سبق ما خالل من     

 قد الفنية التربية وأقسام الداخمي التصميم بأقسام ممثالً  السعودي
 السعودي؛ الداخمي التصميم قطاع تطور في طفيف بشكل ساىم
 من أي لتطوير األساس في تنشأ لم الفنية التربية أقسام أن حيث

 أنيا إال الداخمي، التصميم ومنيا بالتصميم المرتبطة القطاعات
 أقسام لدور الطويل لمغياب نظراً  القطاع ىذا في ساىمت
 في إنشاؤىا تم التي السعودية الجامعات في الداخمي لمتصميم
 وقد. لمطالبات فقط مخصصة األقسام تمك وأغمب متأخرة، فترات
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 ذلك في العمل عن األقسام تمك خريجات بعض ابتعاد رصد تم
 المرأة لعمل مناسبة تكون ال قد فيو العمل بيئة ألن نظراً  القطاع

 والحمول التوصيات من بعضاً  يقدم البحث وىذا. السعودية
 السعودي الجامعي التعميم في المتخصصة األقسام دور لتفعيل

 :أىميا من والتي الداخمي، التصميم قطاع في
 معممين وتخريج تأىيل عمى الفنية التربية أقسام دور اقتصار -

 مثل أخرى مجاالت إلى الدور ىذا تجاوز وعدم الفنية، لمتربية
 بأشخاص القطاع يمد أن شأنو من ذلك ألن الداخمي التصميم

 .فيو لمعمل مؤىمين غير
 تقدم التي واألقسام الكميات جميع في لمطالب أقسام إنشاء -

 لمتصميم برامج واسـتحداث. لمطالبات الداخمي لمتصميم برامجاً 
 ذلك وفي التخصص، ىذا لدييا ليس التي الجامعات في الداخمي
 .العمل وسوق المجتمع الحتياجات مواكبة

 التصميم قطاع في السعودية المرأة لعمل مناسبة بيئة توفير -
لزام الداخمي،  من المجال ىذا في العاممة والوكاالت المكاتب وا 

 من معين عدد لتوظيف العمل وزارة مثل الرسمية الجيات قبل
 .القطاع ىذا في المتخصصات
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ABSTRACT _The study aims at inspecting the role played by art education and interior design 

departments of Saudi universities in the local interior design sector. The study adopts the 

exploratory research and analytical Descriptive methods. The study adopts the content analysis 

technique for analysis. The research uses a questionnaire to collect data from a random sample 

survey consisting of (100) interior designers in Saudi Arabia. The results of the study show that 

the interior design sector in the Kingdom of Saudi Arabia is one of the largest in the Middle East. 

However, the roles played by the specialized departments of Saudi universities do not keep pace 

with this large sector because the art education departments do not prepare graduates who can 

work in this sector. Moreover, interior design departments are new and still in the experimental 

phase trying to prepare specialists who are capable of working in this sector. This study 

recommends that the role of art education departments should be restricted to preparing art 

education teachers. It also recommends establishing departments for male students in all the 

colleges that offer interior design programs for female students as well as establishing interior 

design programs for male and female students. 
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