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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractحث ملخص الب
 مجموعلمصمم الالتنظیم الذي یبدعھ والتخطیط عن  یعبرھو یعد فن تصمیم األزیاء من الفنون التشكیلیة، و 

یھدف إلي " (أو معنویا، )بأداء المنتج لوظائف معینة" (ھدف الوفاء بغرض محدد سواء كان مادیابالعناصر 
یلعب عنصر اللون دورا اساسیا ضمن و ،اس بالجمالاالنفعالیة وحاجتھ إلي اإلحس إرضاء حاجات اإلنسان

 من خاللة فى مجال األزیاء تللون اھمیف. تأثیر على نفسیة وحیاه وسلوك االنسان ا لھ منمل .عناصر التصمیم
التشكیلي الذى یلعبھ من خالل مساحات االلوان وتوزیعھا فى مجموعات لونیة تساعد المصمم على توصیل  الدور
باالضافة الى القیم الجمالیة للون التى تعالج التصمیم بشكل  .فى إضفاء الحیویة على التصمیم هدورو،  فكرتھ

یھدف البحث ونظرا لتلك االھمیة لعنصر اللون كمادة علمیة وعنصر فنى . جمالى متناسق ومتماشى مع الوظیفة
شكیلیة لعنصر اللون فى إستحداث ن القیم الجمالیة والتمتقدیم مقترحات تصمیمیة تكشف عن إمكانیة اإلفادة إلى 

  .تصمیمات مبتكرة لالزیاء متنوعة القیمة الفنیة والجمالیة 
لونیة  اتمجموع) ١٠(تطبیق مجموعة من النظم اللونیة على التصمیمات المقترحة وعددھا تم فى ھذا البحث 

اعداد و .الفوتوشوبباستخدام برنامج  )ب(، ) أ(مختلفة بحیث یكون كال من ھذه المجموعات على كال من 
تصمیم واشتمل االستبیان على ثالث محاور وھى النظام )  ٢٠(استمارة تحكیم للتصمیمات المقترحة  وعددھم 

 .القیم التشكیلیة للون فى تصمیمات األزیاء، القیم الجمالیة للون فى تصمیمات األزیاء، البنائى للصیاغة الشكلیة
المقترحة حصلت على نسب عالیة في بنود محاور إستمارة التقییم،  وقد توصلت الدراسة أن تصمیمات األزیاء

إستحداث و مجال تصمیم األزیاء ن القیم الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون فىمإمكانیة اإلفادة  وھذا یدل على
فى كما توصلت إلى أن اختالف التوزیع الزخرفى . تصمیمات مبتكرة لالزیاء متنوعة القیمة الفنیة والجمالیة

بین درجات  T TESTبحساب  قیمة الـ ف "یحدث اختالف فى القیمة لنفس المجموعة اللونیة التصمیمات المقترحة
وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى   ٢٫٨= المحسوبة ) T TEST( المجموعة أ والمجموعة ب فوجد أن قیمة ت 

عند مستوى  ٢٫٨٨، وتساوى   ٠٫٠٥یة عند مستوى معنو ٢٫١بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  ٢٫٨تساوى  
، فوجد أن قیمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة  ١٨وذلك عند درجة حریة   ٠٫٠١معنویة  

ً ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة  ٠٫٠٥ وبما أن متوسط المجموعة أ  ٠٫٠٥اذا
بأنحراف معیارى  ٨٦٫٧٤ومتوسط درجات المجموعة ب یساوى  ٢٫٩٦ بأنحراف معیارى قدره ٨٢٫٤٥یساوى 

ً متوسط درجات المجموعة أ أقل من متوسط المجموعة ب ٣٫٨٢قدره    . أذا
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 :Introductionمقدمة 
 ووثیق األزیاء ھى صفة تعبیریة كبرى  وفن ذي طبیعة انسانیة

ویعد فن ) ٢٠٠٨-ھدى السید عبد العزیز (الصلة بالحیاه والمجتمع،
تصمیم األزیاء من الفنون التشكیلیة، حیث ینطبق علیھ القواعد الفنیة 

األزیاء  ، غیر أن فن تصمیم المتواجدة فى الفنون التشكیلیة األخرى
ھو فن مستقل بذاتھ لھ أھدافھ فھو عمل فني یعبر عن الحالة 

مصمم األزیاء علیھ أن یعایش الواقع حتى ، فالوجدانیة للمصمم 
تصمیمات مبتكرة تفي  د مما حولھ و ینتج لمجتمعھیستطیع أن یستفی

  .) eberle,menzer-2002(باحتیاجات األفراد 
عام للتصمیم في كونھ التخطیط ویعبر تصمیم األزیاء عن المفھوم ال

الوفاء بغرض محدد  بھدفأو التنظیم الذي یبدعھ مصمم األزیاء 
أي یتحقق بأداء المنتج لوظائف " (سواء كان ھذا الغرض مادیا

یھدف إلي إرضاء " (أو كان ھذا الغرض معنویا، )مادیة معینة
  ،)االنفعالیة وحاجتھ الماسة إلي اإلحساس بالجمالحاجات اإلنسان 

العناصر أو األجزاء الداخلیة فالتصمیم ھو تنظیم وتنسیق مجموع 
ب دورا اساسیا ضمن عناصر ونجد ان عنصر اللون یلعفي المنتج 

  )١٩٨٥-نادیة بدوى .(التصمیم

تأثیر على نفسیة وحیاه  ا لھ منمو ونظرا الھمیة عنصر اللون 
حلیلھ عني الكثیر من الدارسین فى شتى المجاالت بت وسلوك االنسان

  )٢٠١٢-شیماء یوسف. (ودراستة وفقا لمجاالتھم الخاصة
ة فى مجال األزیاء والتى تترجم بواسطة الخامات توللون اھمی

والتراكیب النسجیة والصباغات والطباعة والمعالجات 
)eberle,menzer-2002 (التشكیلي الذى یلعبھ ى جانب الدور ال

تساعد ت لونیة مجموعا فىمن خالل مساحات االلوان وتوزیعھا 
فھو عنصر ) ١٩٧٦-روبرت جولد(. على توصیل فكرتھ المصمم

تشكیلي ذو تأثیر كبیر حیث یظھر ذو تاثیر جزئى فى التصمیم او 
ولھ دور فى إضفاء الحیویة على ، تكون لھ صفة السیادة والكلیة

التصمیم وأخذه من حیز السكون والجمود الى حیز انفعالى واعتباره 
  .االشكال منبع االحساس ب

باالضافة الى القیم الجمالیة للون التى تعالج التصمیم بشكل جمالى 
متناسق ومتماشى مع الوظیفة حیث یعتبر علم الجمال ضمن 
الدراسات العلمیة التى تقوم علیھا عملیة تصمیم االزیاء والذى 

عند اختیار خطوط معینة " وفنیا" یتناول دراسة األلوان علمیا
 .(ة المناخیة والبیئیة وتقالید المجتمع الذي یصمم لھومناسبتھا للناحی

eberle,menzer-2002(  
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كمادة علمیة وعنصر فنى ونظرا لتلك االھمیة لعنصر اللون 
وفى ظل التطور وعالقاتھ الوثیقة كاحد عناصر تصمیم االزیاء 

ة متعمقة العلمى فى ھذا المجال وترى الباحثة ضرورة القیام بدراس
میم االزیاء والذى ال یمكن دراستھ فى ھذا للون فى مجال تص

   .   المجال بمعزل عن تناول القیم الجمالیة والتشكیلیة لھذا العنصر 
  : ومن ثم یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي التالي

ھل یمكن دراسة القیم الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون في مجال 
  أو ؟         تصمیم األزیاء

في مجال اللون لعنصر توظیف القیم الجمالیة والتشكیلیة كانیة امما 
 ةقیمال متنوعةاستحداث تصمیمات ملبسیة متقدمة و تصمیم األزیاء

  ؟ والجمالیة فنیةال
  : ومن التساؤل الرئیسي السابق تتفرع التساؤالت التالیة

إلى أي مدى یمكن أن تحقق القیم الجمالیة  لعنصر اللون تصمیمات 
 مقترحة؟متنوعة 

الى أي مدى یمكن أن تحقق القیم التشكیلیة لعنصر اللون تصمیمات 
 متنوعة مقترحة؟

ما  تأثیر اللون كعنصر من عناصر التصمیم فى تحقیق القیم 
 الجمالیة والتشكیلیة للتصمیمات المتنوعة المقترحة ؟

 :Objectivesھدف البحث 
یة التعرف على النظم اللونو دراسة عنصر اللون دراسة متعمقة -

  .المتعددة التى تساھم فى تعدد الصیاغات التشكیلیة لعنصر اللون
شكیلیة المتعددة فى تحقیق القیم الجمالیة اإلفادة من الصیاغات الت -

  .والتشكیلیة لعنصر اللون
اإلفادة من القیم الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون كمدخل إلثراء  -

 . مجال تصمیم االزیاء
ن القیم مصمیمیة تكشف عن إمكانیة اإلفادة تقدیم مقترحات ت -

إستحداث تصمیمات مبتكرة فى الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون 
    .ة والجمالیة متنوعة القیمة الفنیلالزیاء 

  : Significance of studyأھمیة البحث 
توضیح الفلسفة الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون وتطبیقھا فى  -

 . مجال تصمیم االزیاء 
تخصصین فى مجال تصمیم االزیاء بإمكانات إفادة الدارسین والم -

  .اللون وكیفیة اإلفادة منھا وتطبیقھا فى مجال تصمیم االزیاء
یسھم البحث في ایجاد مداخل تشكیلیة جدیدة تساعد على تنمیة  -

 .الحس الجمالي في المجتمع 
  :فروض البحث

  .فى التصمیمات المقترحةالقیم الجمالیة لعنصر اللون  ققحتت 
  .التصمیمات المقترحةفى القیم التشكیلیة لعنصر اللون  تحققت

یحدث اختالف  التصمیمات المقترحةاختالف التوزیع الزخرفى فى 
  .  فى القیمة لنفس المجموعة اللونیة

  :حدود البحث
 .تقتصر الدراسة على عنصر اللون في مجال تصمیم االزیاء  

 الفستان الصباحي: القطعة الملبسیة
 سنة ) ٣٠-٢٠(من : یةالمرحلة العمر

 الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون: القیم 
  .برنامج الفوتوشوب: خاصة بالتصمیمات برامج كمبیوتر
  :أدوات البحث
 . البنود إستمارة تحكیم

 .التصمیمات المقترحة تحكیمإستمارة 
  : Methodologyالبحث  منھجیة

تتبع الدراسة المنھج الوصفي التحلیلى من خالل اإلطار النظرى 
المرتبطة بمجال  لدراسات السابقةتضمن دراسة مسحیة لوالذى ی

  وكذلك الخطوات األساسیة لبناء المقیاس  البحث

التى تقوم  من خالل تصمیمات األزیاء المقترحة والمنھج التجریبي
  .ھا الباحثة باإلفادة من القیم الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون ب

   Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  : مصطلحات البحث

 values heticAest   :القیم الجمالیة 
فنیة لعمل الفني من سمات وعناصر تعرف بانھا ما یحتویھ ا

وجمالیة تمیزه عن غیره نتیجة الستخدام الوسائل والطرق الفنیة 
) ٢٠٠٧- ایرینى عبد المسیح ابراھیم( .التى تبرز الناحیة الجمالیة

والقیم الجمالیة ھى مصطلح یشیر الى قیم ونماذج تقاس بھا االعمال 
ثل العالقات بین االشكال واالنسجامات اللونیة واتزان الفنیة م

  )٢٠٠٨-ھدى السید عبد العزیز( .التكوین وغیرھا
   Plastic values :القیم التشكیلیة  

تعرف القیم التشكیلیة بانھا القیم الخطیة اللونیة والملمسیة والضوئیة 
والحركیة والفراغیة الناتجة عن عالقات عناصر التكوین ببعضھا 

لبعض وما تحققھ للمتلقى من شعور نحو العمل الفنى باالتزان ا
  ) .٢٠٠٣-رانیا محمد رضا(والوحدة واالیقاع والتناسب واالنسجام 

   Colour  :اللون  
ھو ذلك التأثیر الفسیولوجى الناتج على شبكیة العین سواء كان اللون 

لك وھو بذغیة الملونة او عن الضوء الملون ناتجا عن المادة الصبا
 .(رج الجھاز العصبى للكائنات الحیةاحساس ولیس لھ وجود خا

كما یعرف بانھ الخاصیة الخارجیة لجمیع  )١٩٨١-جیرم سترلینتر
  ) .٢٠٠٣-رانیا محمد رضا(االشكال

   Fashion Design  :تصمیم االزیاء  
  .ھو خط او مجموعة من الخطوط تشكل لتعطى رسم او مودیل 

واالبداع وادخال افكار جدیدة عن طریق  وھوعملیة الخلق واالبتكار
صیاغة وتنظیم العالقات التشكیلیة التى تشمل تكوین الشخص من 

اى تنظیم العالقات الجمالیة المنشودة باستخدام .قمة الرأس الى القدم 
 (.اعاه الجسم المراد التصمیم لھالقماش والكلفة واالكسسوار مع مر

  )١٩٩٤- ایتان سوریو
 Preview Studies   : الدراسات السابقة

اللون بین النظریة : "بعنوان) م٢٠٠٣(دراسة رانیا محمد رضا 
 ".والتطبیق فى مجال االزیاء

وتھدف ھذه الدراسة الى االلمام بنظریات االلوان عبر الفترات 
والبحث فى العالقة بین االلون والضوء باالضافة الى . التاریخیة 

 .من نظریات اللون تقدیم مقترحات تصمیمیة بھا استفادة
معالجات لونیة : "بعنوان) م٢٠٠٥(دراسة مروة محمد ابو الحسن 

السطح االقمشة قبل طباعتھا الثراء القیم الفنیة للمعلقات الحائطیة 
وتھدف ھذه الدراسة الى اثراء القیم الفنیة والجمالیة ". المطبوعة

التوصل للمعلقات الطباعیة باستخدام المعالجات اللونیة التى یمكن 
الى جانب الدمج بین المعالجات اللونیة . الیھا من التجربة البحثیة 

المستخدمة للخلفیات وبین االسالیب الطباعیة الیدویة المالئمة لھا 
 . بما یحقق الترابط والوحدة الكلیة للعمل الفني

فاعلیات : "بعنوان) م٢٠٠٧(دراسة ایرینى عبد المسیح ابراھیم 
وتھدف ". لمتلقى من خالل االتصال البصرياللون وتأثیره على ا

البحث فى مفھوم اللون و دراستھ من الناحیة ھذه الدراسة الى 
التاریخیة والبحث عن أصول ومفاھیم وطرق تأثیر اللون من خالل 
تحلیل لجزئیتین ھامتین وھما أن اللون ھو عبارة عن موجة 

لحراریة واإلنسان یحاط بالعدید من الموجات الكھرومغناطیسیة ا
  .والتى تشكل ھالة حولھ وافتراض أن ھناك تأثیر یحدث بینھم

القیم اللونیة : "بعنوان) م٢٠١٢(دراسة شیماء یوسف احمد الجبالى 
والملمسیة لعینة من اشكال الحشرات كمدخل الثراء التشكیل 

وتھدف ھذه الدراسة الى استحداث الوان ومالمس تحاكى ". الخزفي
فادة من القیم اللونیة والملمسیة لھذه العینة عینة من الحشرات واإل

  . الثراء التشكیل الخزفى المعاصر
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االستفادة من : "بعنوان) م٢٠١٣(دراسة ماجدة یحیي محمد زیدان  
". االتجاھات اللونیة للموضة فى الترویج لبعض المالبس الجاھزة

 وتھدف ھذه الدراسة الى االستفادة من تأثیر اللون كأحد اھم عوامل
ترویج المنتج الملبسى لتحقیق اعلى نسبة ربح للمنتج واعلى نسبة 

 . اشباع لرغبات المستھلك
  :إجراءات البحث

  ى ویتضمن االطار النظر: أوال
فى عالم الموضة وتصمیم االزیاء ال تتوقف اھمیة اللون فقط على 
انھ لون جدید أو مجموعة لونیة تالئم موسم معین وفئة معینة بل 

ستخدام األلوان للتنسیق بین مختلف ظالل اللون فى ھناك علم ا
األقمشة وارتباطھا بمكمالت الزى المستخدمة معھا مع القدرة على 

. االحتفاظ باالنسجام والتناغم بین اجزاء الزى ومواصفات مرتدیة
ً الرتباطھ بحقائق  فعنصر اللون یعتبر أكثر عناصر التصمیم تعقیدا

لى أنھ یحوى قوى كامنة تحدث ومفاھیم ومبادئ علمیة، إضافةإ
تأثیرات بصریة متنوعة القیمة الفنیة والجمالیة والتى تقوم بدورھا 

  .بإثراء التصمیم
 COLOR HARMONY :اللونى ) التوافق(التناغم یعرف 

یعرف التناغم اللونى بأنھ االستعمال المالئم أو المناسب لأللوان 
ى التى تعمل بصورة فاأللوان المتناغمة ھ. لتعزیز وحدة التكوین 

وتقدم كمخطط لونى جذاب وتستعمل عجلة األلوان . جیدة سویة 
ویتحقق تناغم األلوان من خالل . كأداة لتقییم األلوان المتناغمة 

ترتیب ألوان معینة كصیغة أو قانون وھناك العدید من الصیغ 
خطط االلوان ،الخطط اللونیة االحادیة : للتناغم أشھرھا علمیا وفنیا 

خطط األلوان ، الخطط اللونیة المحایدة،) المتناغمة(لمتشابھة ا
  )    ٢٠١١ –ندى عبد المعین ، حدة شكر. (المتكاملة وغیرھا 

ترجع األسس الجمالیة للتصمیم إلي الخصائص الجوھریة والعامة و
التي أدركھا اإلنسان عند بدایة وجوده علي األرض في ذاتھ وفي 

بھ في الطبیعة ، حیث أدرك اإلنسان أن الكیانات المتنوعة المحیطة 
الوحدة قانونا عاما في تلك الكیانات وأن التوازن حالة أساسیة 
واستشعر التغیرات التي تحدث فأحس أن لكل شيء ایقاعا یمیزه 
 ً ً ال شعوریا ً تحكم تكوینھ ، وأصبحت تلك الخبرات مخزونا ونسبا

بیعة إلي قیم داخل نفسھ ، وتحول إحساسھ الفطري نحو قوانین الط
. أساسیة توجھ إحساسھ الجمالي تجاه األشیاء وتوجھ إبداعھ الفني

 ).٢٠١٤ –نھلة عزت (
فكرة كالسیكیة بل تحول إلي خبرة لم یعد عنصر جمال الشكل ف

وإذا فقد التصمیم ھذا العنصر . تنعكس علي مستوي الواقع المرئي 
ات فقد تجاوب المشاھد معھ رغم النظریات الخاصة بالدراس

اإلنسانیة والبیئیة والوظیفیة والتقنیة التي سبقت التصمیم ، فالتصمیم 
كما ھو مرتبط بالوظیفة مرتبط بالشكل فھما عنصران متالزمان 

مرتبط بترتیب وتنسیق العناصر محتوي التصمیم لتحقیق  كما انھ
وبذلك أصبحت األسس بمثابة معاییر تحقق القیمة العالقات الجمالیة 

  ).١٩٩٦ –محمد عبد المنعم زكي (: شملالجمالیة وت
 Rhythm -: االیقاع 

االیقاع معناه االستمرار الناتج عن تكرار عناصر أو أجزاء متشابھھ 
ویقوم اللون  ) ٢٠٠٧ –محمد أحمد سالمة ، خولى محمد حافظ ال.( 

بدور مھم فى تحقیق اإلیقاع فى التصمیم حیث تعطي حركة األلوان 
ً في اتجاھات مختلفة ایق ً متناغما فنجد أن استخدام الدرجات . اعا

انوار . ( اللونیة الواحدة یحقق نوعا من االیقاع الھادئ فى التصمیم 
بینما استخدام التباینات اللونیة یحقق نوعا )  ٢٠١٢ –على علوان 

من االیقاع السریع فى التصمیم فیولد عنھ إحساس بالحركھ 
  ) ٢٠٠٩ –ن ھبھ صالح الدی. ( والحیویة فى التكوین 

  Balance-:االتزان 
اسماعیل . ( االتزان ھو الحالة التى تتعادل فیھا القوى المتضادة

وھناك عدة وسائل لتحقیق التوازن اللونى فى  ) ٢٠٠٧ –شوقى 

  :التصمیم وھى 
تكرار اللون الواحد فى مساحات متعددة داخل التصمیم أو تكرار  -

ل بین األلوان بسھولة قیمتھ مما یعطى العین القدرة على التنق
 .ویحققھا االحساس بالموازنة بین الفاتح والداكن 

 .استخدام األلوان المتكاملة  ألنھا تتمتع باتزان طبیعى  -
توازن الطاقات اللونیة بإختالف فاعلیتھا فى إثارة اإلحساس  -

ایھاب .( بالحركة التقدیریة على السطح أو فى عمق التصمیم 
  ) ١٩٩٨ –بسمارك 

 unity  -:الوحدة  -٣
تحقیق الوحدة من المبادئ االساسیة فى التصمیم للوصول بھ إلى 

ویقوم اللون بدور ھام فى . النجاح من الناحیة الجمالیة والتشكیلیة
تحقیق وحدة العناصر التشكیلیة فى التصمیم عن طریق وحدة الجو 
اللونى فى التصمیم مھما تباینت اجزاء اللون فى الكنھ والقیمة 

فاستخدام مجموعات األلوان المتجاورة یحقق نوعا من . الشدة و
الوحدة وكذلك إذا اتصلت مجموعتان لونیتان مترابطتان مثل 

بالمجموعة التى تلیھا من ) األحمر والبرتقالى واألصفر ( مجموعة 
فإن ذلك یضمن تحقیق عنصر ) األصفر واألزرق واالخضر ( 

 ) ١٩٩٨ –ایھاب سمارك . (  الوحدة واالنسجام اللونى فى التصمیم
وایضا عند إستخدام مجموعة لونیة منحدرة من أصل واحد مثل 
استخدام اللون االحمر بدرجاتھ التى تختلف معھ فى القیمة ودرجة 

. ( التشبع فإنھا تحقق الوحدة اللونیة وتحقق التنوع فى نفس الوقت 
  ) ٢٠٠٣ –عبد الفتاح ریاض 

  proportion      -:التناسب ) ٤(
للون أھمیة كبیرة في تحقیق التناسب فمن خالل نسب توزیع اللون 
واختالف مساحاتھ ودرجاتھ في أجزاء الزي یمكن أن نحقق نسب 

 )٢٠٠٤عبد العزیز جودة ، محمد الخولي  ، .(جمیلة ومتوافقة
  " Emphasis " focal point      -:السیادة ) ٥(

ة فى التصمیم عن یلعب اللون دور مھم فى تقویة مركز السیاد
طریق التباین فى األلوان أو درجة اللون فالمساحة القاتمة تسود 

واللون األكثر تشبعا یسود ، وسط المساحة الفاتحة والعكس صحیح 
كما تسود مساحة من لون معین فى وسط . على اللون االقل تشبعا 

. ( فاالحمر یسود فى أرضیة خضراء والعكس ، اللون المكمل لھ 
  ) ١٩٩٨ –بسمارك ایھاب 

 :التأثیرات ذات القیم التشكیلیة لأللوان
تھ العالقات التشكیلیة لأللوان ھي عالقات متعلقة بقیمة اللون وشد

، ویؤثر في الخبرة الجمالیة لدي وكنھھ وتشبعھ ونقاءه وصفاءه 
المشاھد بشكل یكاد یفوق تأثیر أي عنصر أخر من عناصر 

المشاعر وتشویقھا یتوقف علي  كما أن القدرة علي إثارة.التصمیم
دینامیكیة األلوان التي یستخدمھا المصمم لخلق الحالة الجاذبة 
كنتیجة للحوار بین المسافات والمسطحات اللونیة وباقي عناصر 
التصمیم لتحقیق الحیویة والحركة التي تعمل علي جذب االنتباه ، 

حقیق العالقات فالتوافق والتباین والتكامل من األسس الفنیة الھامة لت
من أھم اإلمكانیات  )١٩٩٦ –محمد عبد المنعم ذكي . (التشكیلیة

التشكیلیة لعنصر اللون والتي تسھم في إنشاء وتنظیم العالقات 
ً لمتغیرات اللون ما یلي   :الجمالیة والتي تتنوع طبیعتھا المرئیة تبعا

ھ تحدید اتجاھات العالقات الشكلیة في التكوین والتحكم في توجی -
ً لألھمیة المطلوب إبرازھا وتأكیدھا ، فاللون  مسارات حركتھا تبعا
یسھم إلي حد كبیر في تنوع اتجاھات العالقات الجمالیة الناشئة من 

  .تباینات خصائصھ المختلفة
تحدید إدراك عالقة الشكل باألرضیة ، ففي حالة إزالة شكال  -

اتھ اللون معبرا عن الفراغ اللوني المحیط بھ فإن توظیف متغیر
الواضحة والمتمیزة التباین تعمل علي تأكید ھذا الشكل وإبرازه 

 .وكما أنھا تحدد العالقات بین األشكال والفراغات التي تتخللھا
 )٢٠٠٨ –شكري عبد الوھاب (
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إحداث تأثیرات باألبعاد الفراغیة ، وتنوع المستویات والحجوم  -
 .مسطحمن خالل دالالت اللون الكافیة للتأثیر في ال

إحداث الخداع البصري وتختلف تأثیرات الجذب البصري  -
ً لمواقف تشكیل العالقات وتصل  وخداعھ وتتفاوت في شدتھا تبعا
شدة التاثیر والجذب لخداع البصر في التصمیمات التي تعتمد علي 

 .التباینات اللونیة
إحداث تأثیر حركي حیث یعتبر اللون وخصائصھ المتباینة من  -

ً للعدید من األنماط الحركیة ذات التباینات  أكثر العناصر تحقیقا
التأثیریة المتذبذبة لإلیقاعات بین السرعة والسكون ، واإللھام 
بالحركة في اللون یعتمد علي تنوع درجات النصوع اللونى الواحد 

لتدرج في كثافة اللون وشدتھ ، وكما أن وتنوع حجوم المساحات وا
 ً ً حركیا   .التوزیعات المختلفة الفترات لأللوان المتشابھة تحدث تأثیرا

إحداث التاثیر اإلیقاعي فاإلیقاع ینشأ بصفة دائمة نتیجة الدالالت  -
الحركیة وترتبط دینامیكیة اإلیقاعات في تنوعھا بالتأثیر الحركي 

 .ت بین التدریجات في اللونوالتنوع في األلوان واختالفا
ومن المؤكد أن إدراك وفھم التباینات اللونیة تساعد في تنمیة 

 .الخبرات وتنشیط اإلحساس بالعالقات اللونیة
إحداث شفافیات عن طریق تراكب بعض المساحات علي جزء  -

  )٢٠١٣ -سارة سعید . (من بعضھا األخر ومن خالل التنوع فیھ
  :یشمل و اإلطار التطبیقي: ثانیا

تحدید مجموعة من النظم اللونیة المختلفة التى بدورھا تساھم فى  -
وتساعد فى ابراز اإلمكانات الجمالیة والتشكیلیة التصمیمات إثراء 

 .لعنصر اللون
تحدید القیم الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون ودور اللون فى  -

 .تحقیق األسس الجمالیة
یمات واختیار مودیل من بینھا تصمیم مجموعة مقترحة من التصم -

 ) .ب(، ) أ(مع التنوع فى توزیع المفردة الزخرفیة داخلھ 
تطبیق مجموعة من النظم اللونیة على التصمیمات المقترحة  -

بحیث یكون كال من ھذه  مختلفة مجموعة لونیة) ١٠(وعددھا 
 .باستخدام برنامج الفوتوشوب  )ب(، ) أ(المجموعات على كال من 

استمارة تحكیم للبنود وعرضھا على مجموعة من األساتذة  اعداد -
  . للتأكد من صدقھ وثباتھ المتخصصین فى التخصصات ذات الصلة

)  ٢٠(وعددھم  مقترحة اعداد استمارة تحكیم للتصمیمات ال  -
 وھى محاور تصمیم واشتمل االستبیان على ثالث

  النظام البنائى للصیاغة الشكلیة:  المحور األول
  القیم الجمالیة للون فى تصمیمات األزیاء:  ور الثانىالمح

 القیم التشكیلیة للون فى تصمیمات األزیاء:  المحور الثالث
من قبل مجموعة من األساتذة  التصمیمات المقترحةتحكیم  -

استمارة بنود المتخصصین فى التخصصات ذات الصلة وفق 
  .التحكیم

  .ئج التي تم التوصل الیھاعمل التحلیل االحصائي، ثم تفسیر النتا -
  :وفیما یلى عرض لبعض التصمیمات المقترحة 

  ) :١(التصمیم رقم 
أزرق  –أحمر (مجموعة لونیة رباعیة مستطیل : المجموعة اللونیة 

  )أخضر  –برتقالى  –
تحققت وحدة الجو اللونى فى التصمیم من :التحلیل الفنى للتصمیم

ن تقع ضمن مخطط لونى خالل استخدام مجموعة متنوعة من االلوا
وقد ساعد استخدام التباینات اللونیة . واحد ما یحقق التوافق اللونى

فى االلوان المستخدمة على اعطاء احساس بالحركة نظرأ لخاصتى 
التقدم لالمام واالرتداد للخلف لاللوان الساخنة والباردة مما یحقق 

اللونیة  وتحقق االتزان من خالل توازن الطاقات. االیقاع السریع
الخاصة بالتقدم واالرتداد وكذلك من خالل تكرار توزیع اللون فى 

. اكثر من مساحة مما یحقق نسبة جمیلة ومتوافقة فى توزیع اللون

وقد ساعد اللون فى تأكید مركز السیادة عن طریق التباینات فى قیم 
تسود ) االزرق(االلوان المستخدمة فنجد ان مساحة اللون القاتم 

كما ساعد اللون فى . حات االلوان الفاتحة المستخدمةوسط مسا
تحدید العالقات بین المفردات الزخرفیة والفراغات التى تتخللھا 
وكذلك فى احداث تأثیرات باالبعاد الفراغیة وتنوع الحجوم من 

  .خالل دالالت االلوان التى تؤثر على المسطح 

  
  )أ(١

  
  )ب(١

  ) :٢(التصمیم رقم 
 –أصفر  –أحمر (مجموعة لونیة سداسیة   :المجموعة اللونیة 

  ) بنفسجى –أخضر  –برتقالى  –أزرق 

  
 )ب(٢ )أ(٢

  : التحلیل الفنى للتصمیم
تحققت وحدة الجو اللونى فى التصمیم من خالل استخدام مجموعة 
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مختلفة ومتنوعة من االلوان ولكنھا تقع ضمن مخطط لونى واحد 
كما ادى التدرج فى االلوان . التوافق اللونى فى التصمیم مما یحقق 

المتنوعة على اختالفھا فى الدرجة والكنھ الى خلق حالة من 
وتحقق االتزان . التواصل الحركى مما یحقق االیقاع فى التصمیم

من خالل توزیع اللون فى مساحات متعددة داخل التصمیم مما ساعد 
فى العالقة القائمة بین المساحات على تحقیق نسبة جمیلة ومتوافقة 

كما ساعد سیادة اللون االصفر فى المفردة .الملونة والخلفیة 
الزخرفیة على ابرازھا وتأكیدھا وتحدید عالقة المفردة باالرضیة 
وكذلك تحدید العالقات الشكلیة فى التصمیم وتوجیھ مسارات 

  .میم حركتھا ما یحقق القیم الجمالیة والتشكیلیة للون فى التص

   :)٣(التصمیم رقم 
مجموعة لونیة ثالثیة مثلث متساوى : المجموعة اللونیة 

    ) محمر برتقالى –برتقالى مصفر  –أزرق (الساقین

  :التحلیل الفنى للتصمیم
نجد ان استخدام الدرجات اللونیة الواحدة یحقق ایقاع ھادئ فى  

كذلك ان تكرار توزیع  اللون فى مساحات متعددة یحقق التصمیم 
ویحقق االتزان وكذلك نجد  جمیلةالتواصل الحركى ویحقق نسبة 

اتزان المساحات الصغیرة من اللون الغامق مع المساحة الكبیرة من 
اللون الفاتح مما ساعد فى تأكید مركز السیادة بسیادة المساحة 

ا تحققت وحدة الجو اللونى فى كم.القاتمة وسط المساحة الفاتحة 
وقد ساعد . التصمیم حیث تندرج االلوان ضمن نظام لونى واحد

اللون فى تحدید عالقة المفردة الزخرفیة باالرضیة وساعد فى 
  .تأكیدھا وابرازھا وتوجیھ مسارات حركتھا 

  
 )ب(   ٣                                     )أ( ٣           

  : )٤(التصمیم رقم 
مجموعة لونیة ثالثیة مثلث متساوى الساقین : المجموعة اللونیة 

    )بنفسجى محمر – محمربرتقالى  –ر أخض(

  : التحلیل الفنى للتصمیم
تحقق االیقاع من خالل التنوع فى استخدام مجموعة من االلوان 

وحدة یجمعھا نظام لونى واحد مما یحقق التنغیم االیقاعى ویحقق ال

وكذلك من خالل حركة االلوان فى اتجاھات مختلفة ما . والتوافق
وتحقق االتزان من خالل تكرار توزیع . یحقق التواصل الحركى

اللون الواحد فى مساحات متعددة بنسب متوافقة ومن خالل توازن 
وقد ساعد اللون فى تحدید عالقة . الطاقات اللونیة باختالف تأثیراتھا

ة باالرضیة وتأكیدھا وابرازھا وتحدید العالقات المفردة الزخرفی
كما ساعد فى احداث تأثیر . الشكلیة وتوجیھ مسارات حركتھا

حركى من خالل تنوع الحجوم والمساحات والتدرج فى كثافات 
  .االلوان وشدتھا 

    
 )ب(٤                       )      أ(٤        

  ) :٥(التصمیم رقم 
 –برتقالى محمر(مجموعة رباعیة مستطیل :المجموعة اللونیة 

  )بنفسجى مزرق –أخضر مزرق  –برتقالى مصفر

  
 )ب(٥                     )           أ( ٥
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  : التحلیل الفنى للتصمیم
تحقق االیقاع من خالل استخدام التباینات اللونیة فى المجموعة 
المستخدمة ما یحقق االیقاع السریع فیعطى احساس بالحركة 

وتحقق االتزان من خالل توازن الطاقات . فى التصمیم والحیویة
اللونیة وبتكرار توزیع اللون وقیمتھ فى مساحات متعددة بنسب 

وااللوان یجمعھا نظام . متوافقة على اختالف مساحاتھ ودرجاتھ
فى تأكید  اللونوقد ساعد . لونى واحد ما یحقق الوحدة والتوافق

لاللوان وقیمتھا حیث یسود مركز السیادة من خالل تباین مساحات 
كما ساعد اللون فى احداث خداع . اللون وسط اللون المكمل لھ

بصرى من خالل التباینات اللونیة فى التصمیم كما ساعد فى تحدید 
  .عالقة الشكل باالرضیة 

  :) ٦(التصمیم رقم 
 –أصفر (مجموعة لونیة رباعیة مستطیل :  اللونیةالمجموعة 

  )بنفسجى –أحمر  –أخضر 

  :  التحلیل الفنى للتصمیم
تحقق االیقاع من خالل التباینات اللونیة فى المجموعة اللونیة 
المستخدمة ما حقق احساس بالحركة والحیویة وكذلك من خالل 

وتحقق . لوان فى اتجاھات مختلفة مما یحقق ایقاعا متناغماحركة اال
االتزان من خالل توزان الطاقات اللونیة فى التصمیم وااللوان 

. یجمعھا نظام لونى واحد ما یحقق وحدة الجو اللونى ویحقق التوافق
وساعد اللون فى تأكید مركز السیادة من خالل سیادة مساحة 

كبیرة من اللون الباھت او االقل  صغیرة من لون براق وسط مساحة
وقد ساعد اللون فى احداث خداع بصرى من . فى درجة النصوع

كما ساعد فى احداث . خالل استخدام التباینات اللونیة فى التصمیم
تأثیر حركى عن طریق التنوع فى درجات النصوع اللونى الواحد 

  .وتنوع الحجوم والمساحات والتدرج فى كثافة اللون وشدتھ 

    
 )ب(٦ )أ(٦
  ) :٧(التصمیم رقم 

 –برتقالى مصفر (مجموعة لونیة سداسیة : المجموعة اللونیة 
بنفسجى   –أخضر مزرق  –مصفر  أخضر –برتقالى محمر 

    )بنفسجى محمر  –مزرق 

  : التحلیل الفنى للتصمیم
فى الكنھ تحقق االیقاع من خالل استخدام نظام لونى تتدرج ألوانھ 

والدرجة والتشبع وكذلك من خالل التنوع فى استخدام االلوان فى 
ھذه المجموعة اللونیة ما یحقق التنغیم االیقاعى وھى ضمن نظام 

وتحقق االتزان من . لونى واحد ما یحقق الوحدة ویحقق التوافق
خالل تكرار توزیع اللون او قیمتھ فى مساحات متعددة فى التصمیم 

حساس باالتزان بین الفاتح والداكن ویحقق نسبة جمیلة مما یحقق اال
وساعد اللون فى تحدید . ومتوافقة فى توزیع مساحات اللون

العالقات الشكلیة وتوجیھ مسار حركتھا وساعد فى تحدید عالقة 
الشكل باالرضیة وابرازھا وتأكیدھا من خالل سیادة المساحة 

كما ساعد . تحة لألرضیةالداكنة للمفردة الزخرفیة وسط المساحة الفا
اللون فى احداث تأثیر ایقاعى نتیجة الدالالت الحركیة لتنوع االلوان 

  . والتدرج فى توزیعھا

    
 )ب(٧ )أ( ٧

  :) ٨(التصمیم رقم 
    : التحلیل الفنى للتصمیم

یحقق االیقاع  من خالل استخدام التباین اللونى مما االیقاعتحقق 
السریع ویعطى احساس بالحركة والحیویة وكذلك من خالل تكرار 

وتحقق االتزان من خالل استخدام . توزیع اللون فى مساحات مختلفة
مجموعة لونیة متكاملة وھى تتمتع باتزان طبیعى وساعدت ھذه 
المجموعة فى تحقیق توازن الطاقات اللونیة باختالف تأثیراتھا 

م واالرتداد مما حقق وحدة الجو اللونى فى التصمیم الخاصة بالتقد
وساعد اللون فى . وحقق التوافق فى نسب توزیع مساحات األلوان

تحدید عالقة المفردة الزخرفیة باألرضیة وابرازھا وتأكیدھا حیث 
كما ساعد فى تحدید . تسود مساحة اللون وسط اللون المكمل لھ

ساعد فى إحداث خداع كما . العالقات الشكلیة ومسار حركتھا
كما تحققت . بصري من خالل التباین اللونى فى األلوان المستخدمة

الدینامیكیة من خالل حالة الحوار بین المساحات المضیئة والمظلمة 
                        .وبین مساحات اللون ومتممھ
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  )بنفسجى  –أصفر (مجموعة لونیة متكاملة :  اللونیة  المجموعة  

    
 )ب(٨ )أ(٨
  :) ٩(التصمیم رقم 

    ) أسود –أبیض ( تضاد لونى : المجموعة اللونیة 

    
 )ب(٩ )أ(٩

  : التحلیل الفنى للتصمیم
ومن خالل تكرار  یتحقق االیقاع من خالل استخدام التباین اللونى

ى ناتج توزیع اللون فى مساحات متعددة مما یعطى تواصل حرك
عن توزیع وتنظیم اللون بنسبة جمیلة ومتوافقة وتحقق االتزن من 

خالل اتزان مساحة صغیرة من لون فاتح مع مساحة كبیرة من لون 
داكن وكذلك بتكرار توزیع اللون الواحد فى مساحات متعددة داخل 

وقد ساعد اللون فى تحدید . التصمیم مما یحقق وحدة الجو اللونى
لزخرفیة باألرضیة وتأكیدھا وإبرازھا من خالل عالقة المفردة ا

فى  ساعدكما . سیادة مساحة اللون الفاتح وسط مساحة اللون الداكن
كما ساعد فى . تحدید العالقات الشكلیة وتوجیھ مسارات حركتھا
  .احداث خداع بصري نتیجة استخدام التباین اللونى 

  ) :١٠(التصمیم رقم 
أخضر (تدرج لونى للون بارد مع لون ساخن : المجموعة اللونیة 

  ) محمر بنفسجى –مزرق 

  : التحلیل الفنى للتصمیم
تحقق االیقاع من خالل استخدام الدرجات اللونیة الواحدة ما یحقق 

وتحقق االتزان من خالل توازن الطاقات اللونیة . ایقاع ھادئ
. ع اللون فى مساحات متعددة بنسبة جمیلة ومتوافقةوبتكرار توزی

وتحققت الوحدة باستخدام مجموعة لونیة منحدرة من اصل واحد 
وقد ساعد اللون فى تأكید . مما یحقق التنوع والوحدة فى نفس الوقت

مركز السیادة حیث یسود اللون االكثر تشعبا وسط اللون االقل 
ایقاعى نتیجة الدالالت  اللون فى احداث تأثیر ساعدتشبعا كما 

كما ساعد فى تحدید . الحركیة الختالف وتنوع تدرجات اللون
العالقات بین المفردات الزخرفیة والفراغات التى تتخللھا وفى 

 .تحدید العالقات الشكلیة وابرازھا وتأكیدھا 

    
 )ب( ١٠ )أ( ١٠
  : سیرھانتائج البحث وتف: ثانیا

تم التحقق من صحة الفروض من خالل الدراسة التطبیقیة التي 
قامت بتصمیم مجموعة مقترحة من  قامت بھا الباحثة حیث

وتقییمھا من قبل االساتذة المتخصصین من  تصمیمات األزیاء
  .اعضاء ھیئة التدریس 
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ویتضح من الرسم البیانى السابق أن نسبة تحقق بنود محور النظام 
ى للصیاغة الشكلیة في تصمیمات األزیاء تراوحت ما بین البنائ

تراوحت ما بین ، ) أ(للتصمیم %) ٨٥٫١٤%:  ٧٢٫٩٥(
ومما سبق یتضح أن ) ب(للتصمیم %) ٨٥٫١٤%: ٧٨٫٦٧(

تصمیمات األزیاء حصلت على نسب عالیة في بنود المحور في 

إستمارة التقییم، وھذا یدل على تحقق النظام البنائى للصیاغة 
 .فى تصمیمات األزیاءشكلیة ال

تحققت القیم الجمالیة لعنصر اللون فى :  " الفرض األول
  ".التصمیمات المقترحة 

ویتضح من الرسم البیانى السابق أن نسبة تحقق بنود محور القیم 
%:  ٧٨٫٣٧(الجمالیة للون في تصمیمات األزیاء تراوحت ما بین 

%) ٩١٫٧%: ٨١٫٣(تراوحت ما بین ، ) أ( لتصمیمل %)٨٧٫٨٥
حصلت على  األزیاءتصمیمات تضح أن ومما سبق ی )ب( لتصمیمل

إستمارة التقییم، ور القیم الجمالیة للون في بنود محنسب عالیة في 

في مجال امكانیة توظیف القیم الجمالیة لعنصر اللون وھذا یدل على 
واستحداث تصمیمات ملبسیة متقدمة متنوعة القیمة  تصمیم األزیاء

  .نیة والجمالیةالف
تحققت القیم التشكیلیة لعنصر اللون فى "   : الفرض الثاني

  " .التصمیمات المقترحة
  

ویتضح من الرسم البیانى السابق أن نسبة تحقق بنود محور القیم 
%:  ٨١٫٧٨(شكیلیة للون في تصمیمات األزیاء تراوحت ما بین تال

: %٨١٫٧٨(تراوحت ما بین ، ) أ( لتصمیمل%) ٨٨٫٨٩

ومما سبق یتضح أن تصمیمات األزیاء . )ب( لتصمیمل%) ٩٢٫٤٤
حصلت على نسب عالیة في بنود محور القیم التشكیلیة للون في 

امكانیة توظیف القیم التشكیلیة إستمارة التقییم، وھذا یدل على 
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  .والتشكیلیة لیةملبسیة متقدمة متنوعة القیمة الجماواستحداث تصمیمات  في مجال تصمیم األزیاءلعنصر اللون 

محاور إجمالى  ویتضح من الرسم البیانى السابق أن نسبة تحقق
%:  ٧٧٫٧(في تصمیمات األزیاء تراوحت ما بین إستمارة التقییم 

%: ٨١٫٣٣(تراوحت ما بین ، ) أ( لتصمیمل%) ٨٣٫٦٦
ومما سبق یتضح أن تصمیمات األزیاء .  )ب( لتصمیمل%) ٩٢٫١١

نود محاور إستمارة التقییم، وھذا یدل حصلت على نسب عالیة في ب

 إمكانیة اإلفادة من القیم الجمالیة والتشكیلیة لعنصر اللون فى على
إستحداث تصمیمات مبتكرة لالزیاء و في مجال تصمیم األزیاء

  .متنوعة القیمة الفنیة والجمالیة
التصمیمات اختالف التوزیع الزخرفى فى " :الفرض الثالث

  ".  ف فى القیمة لنفس المجموعة اللونیةیحدث اختال المقترحة

ویتضح من الرسم البیانى السابق اختالف نسب إجمالى محاور 
). ب(لتصمیم ا، ) أ(إستمارة التقییم في تصمیمات األزیاء للتصمیم 

 أعليحصلت على نسب  )أ(المجموعة یتضح أن تصمیمات  حیث
مارة إستفى نسب إجمالى محاور ) ب(من تصمیمات المجموعة 

بین درجات المجموعة أ  T TESTوبحساب  قیمة الـ    التقییم،
  ٢٫٨= المحسوبة ) T TEST( والمجموعة ب فوجد أن قیمة ت 

بقیمتى ت  ٢٫٨وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى تساوى  
،   ٠٫٠٥عند مستوى معنویة  ٢٫١الجدولتین والتى تساوى 

عند درجة حریة  وذلك  ٠٫٠١عند مستوى معنویة   ٢٫٨٨وتساوى 
، فوجد أن قیمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى  ١٨

ً ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین  ٠٫٠٥معنویة  اذا
وبما أن متوسط المجموعة أ یساوى  ٠٫٠٥عند مستوى معنویة 

ومتوسط درجات المجموعة  ٢٫٩٦بأنحراف معیارى قدره  ٨٢٫٤٥
ً متوسط  ٣٫٨٢عیارى قدره بأنحراف م ٨٦٫٧٤ب یساوى  أذا

 وھذا یدل على .درجات المجموعة أ أقل من متوسط المجموعة ب
إحداث  التصمیمات المقترحة فىتأثیر التوزیع الزخرفى فى 

 امكانیةویدل على ".  اختالف فى القیمة لنفس المجموعة اللونیة
 من الصیاغات التشكیلیة المتعددة فى تحقیق القیم الجمالیة اإلفادة
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 .م١٩٨٥،والبحوث االفریقیة 

النظام البنائي للشكل األمثل في : نھلة عزت مصطفي  -١٧
الطبیعیة والتشكیل الذاتي كمصدر لتدریس التصمیمات 
الزخرفیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة التربیة الفنیة ، جامعة 

 .م٢٠١٤حلوان، 
القیم الجمالیة والتعبیریة : ھبة صالح الدین عبد المجید  -١٨

م وحتى ١٣من القرن (ر اللون في المنمنمات اإلسالمیة لعنص
وأثرھا علي التصویر العربي المعاصر ، ) م١٧نھایة القرن 

رسالة ماجستیر ، كلیة الفنون الجمیلة ، جامعة حلوان ، 
 .م٢٠٠٩

اتجاھات الموضة فى ظل : ھدى السید عبد العزیز النبراوى  -١٩
رسالة ، لمصرىالمتغیرات العالمیة وتأثیرھا على المجتمع ا

 م٢٠٠٨،  جامعة المنوفیة، كلیة االقتصاد المنزلى، دكتوراه
التناغم اللوني في البیئة : وحدة شكر ، ندي عبد المعین  -٢٠

،  ٢٢الحضاریة ، المجلة العراقیة للھندسة المعماریة ، العدد 
 .م٢٠١١تشرین أول ، 
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