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 الوحدة التناسبٌة )المدٌول( كنظام إبداعً لتصمٌمات أقمشة السهرة للسٌدات

The Module As a Creative System to Design Ladies' Evening Fabrics. 
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 ملخص البحث

مع بداٌة القرن العشرٌن كان للتقدم العلمً أثر مباشر علً كل المجاالت وخاصة مجال الفن التشكٌلً، فأصبح العمل الفنً 

ومنه ظهور مدارس الفنن الحدٌثنة بأ نالٌبها الفنٌنة والجمالٌنة،  ال أن تلنا المفنا ٌم الجمالٌنة  لممار ة كل ما  و جدٌد، حقلا 

الحصنول  وتطبٌقهاعلً الفننون البصنرٌة وأمكنن ( Theory Chaos) الكٌؤس والفنٌة  رعان ما تجددت بظهور نظرٌة

 ائً التنظٌم مثٌراا للحواس جعلت منها أ لوباا جدٌداا ٌثرى عالم الفن.عشو على نتائج فنٌة مذ لة تخفً فً طٌاتها جماالا 

ومن أ م النظم التصمٌمٌة التً تعتمد علٌها نظرٌة" الكٌؤس"  ً "المدٌول" كوحدة تنا بٌة ٌعتمد علٌها النظام فً األعمال 

لكشنؾ علنً الن نل الجمالٌنة والتنا نل الفنٌة؛ بناءا علً نظم رٌاضٌة وأ س  ند ٌة تتبع قوانٌن دقٌقة للؽاٌة  ناعدت فنً ا

ٌظظهنر التنرابط التنام بنٌن كنل مننهم فنً تكنوٌن أبنداعات تصنمٌمٌة قائمنة علنً التنظنٌم  بٌن األشكال والنظم الهند ٌة، بشنكل 

الهند ً فً توزٌع العناصر التشكٌلٌة وتكرار نا داخنل الم نطح الفننً فنً صنورة متوالٌنات شنكلٌة أو لونٌنة مظكوننة معننً 

 ضوء المفا ٌم األبداعٌة المظعاصرة فً التشكٌل الفنً. جدٌد فً 

تلا النظرٌة  اعدت المصممٌن على  دراا أن األنظمة الموجودة فً الطبٌعة تخفً كثٌنراا منن المثٌنرات التنً ت ناعد فنً ف

الوحندة ل منن العشوائٌة فً الفن، فالمصمم علٌه الجمنع بنٌن كن الحصول على جمالٌات دائمة التجدد، وبتطبٌقها أمكن تنظٌم

والتكرار من خلل نظرٌة "الكٌؤس" وأن ٌختار أحد أ الٌل التق ٌم الهند ٌة للم ناحات بمنا ٌتوافنع منع الم نطح التنا بٌة 

الفننً متبعناا نظامناا تنا ننبٌاا تطبٌقٌناا للحصنول علنً أفكننار ألنمناط تصنمٌمٌة مبتكنرة أ ا ننها تكنرار وتوزٌنع العناصنر داخننل 

ل الً قواعد جدٌدة فً البناء مع التحرر من  ٌطرة األنماط التقلٌدٌة، والخروج  بتصنمٌمات م احة التصمٌم بهدؾ الوصو

وتصننلح كتصننمٌمات ألقمشننة ال ننهرة لل ننٌدات شننبكٌة ذات صننٌػ تنا ننبٌة تحمننل فننً طٌاتهننا قٌمنناا فنٌننة تعكننس رو  العصننر 

 بطرع طباعٌة حدٌثة .

Abstract: 
With the beginning of the 20th century, scientific progress has a direct impact on all Fields, 

especially the field of fine art, so the artwork has become a field to practice everything new, 

and appearance of modern art schools with their artistic and aesthetic styles, but those 

aesthetic and artistic concepts were quickly renewed by the appearance of the (Chaos Theory) 

and its application on Visual art, It was possible to obtain technical amazing results which 

hide a beautiful random organized sensational made it a new way to develop world art, One of 

the most important design systems in which this theory depends on is "module" as the 

system's unit of artwork; Based on mathematical systems and geometric foundations that 

WORK
Typewritten Text
10.12816/0046903

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

537 

follow very precise laws that helped to detect aesthetic proportions and proportions of 

geometric shapes and systems, showing The full connection between all of them in the 

formation of creative designs based on the geometric organization in the distribution of the 

elements of design and their repetition within the artistic surface in the form of pattern or 

color sequences formed a new meaning of creative concepts in the artistic composition. 

This theory helped the designers to realize that systems in nature hides a lot of the stunts that 

help to get a permanent regeneration aesthetics, and by applying it, it has been possible to 

organize randomness in art, so the designer has to combine both of module and repetitions 

through the chaos theory and choose one the geometrical Division  of areas in line with the 

artistic design through an applied module system to get ideas for patterns innovative design 

based on the replication and distribution of elements within the design area with the aim of 

reaching new rules in the design structure with freedom of controlling Traditional ways, and 

module designs have an artistic values that reflect the spirit of modern art and fit as designs 

for ladies' evening fabrics in modern print styles. 

 

 ٌة البحث:خلف

ال الفننن مننع بداٌننة القننرن العشننرٌن كننان للتقنندم العلمننً والثننورة التكنولوجٌننة أثننر مباشننر علننً كننل المجنناالت وخاصننة مجنن 

ومننه ظهنور مندارس الفنن الحدٌثنة التنً ظلنت تعتمند علنً التشكٌلً، فأصبح العمل الفنً حقلا لممار ة كل منا  نو جدٌند، 

محددة حتى  تٌنٌات القرن العشرٌن،  ال أن تلنا المفنا ٌم والقنٌم الجمالٌنة والفنٌنة  نرعان منا تجنددت  أ الٌل فنٌة وجمالٌة

فبتطبٌع تلا النظرٌة على الفنون البصرٌة التً كانت منتشرة فنً  ( Theory Chaos) الكٌؤس وتنوعت بظهور نظرٌة

 الحصول على نتائج فنٌة وجمالٌة مذ لة جعلت منها أ لوبا جدٌدا ٌمكن أن ٌثرى عالم الفن ، وبتطنور تلنا تلا الفترة أمكن

 جماال عشوائً التنظٌم مثٌرا للحواس.النظرٌة وتطبٌقاتها أمكن الحصول على نتائج فنٌة وجمالٌة رائعة تخفً فً طٌاتها 

ومن أ م الصٌاؼات والنظم التصمٌمٌة التً تعتمد علٌها نظرٌة" الكٌؤس"  ً "المدٌول" كوحدة تنا بٌة ٌعتمد علٌها النظام 

 فً األعمال الفنٌة بناءا علً نظم رٌاضٌة وأ س  ند ٌة تتبع قوانٌن دقٌقة للؽاٌة  اعدت فً الكشنؾ علنً الن نل الجمالٌنة

ٌظظهر الترابط التام بٌن كل منهم فً تكوٌن  بداعات تصمٌمٌة لٌس لها نظٌر  والتنا ل بٌن األشكال والنظم الهند ٌة، بشكل 

قائمة علً التنظٌم الهند ً فً توزٌع العناصر التشكٌلٌة وتكرار ا داخل الم طح الفنً فً صورة مجموعات أو متوالٌات 

 جدٌد فً ضوء المفا ٌم اإلبداعٌة المظعاصرة فً التشكٌل الفنً. شكلٌة أو لونٌة مظكونة مضمون ومعنً 

تلا النظرٌة  اعدت المصممٌن على  دراا حقٌقة أن األنظمة الموجودة فنً الطبٌعنة ال تنزال تخفنً الكثٌنر منن المثٌنرات ف

العشنوائٌة فنً الفنن،  مالتً من الممكن أن ت اعد فً الحصول على جمالٌات دائمة التجدد، فبتطبٌع تلا النظرٌة أمكن تنظٌ

فالمصمم علٌه الجمع بٌن كل من الوحدة التنا بٌة والتكرار من خلل نظرٌة"الكٌؤس" وأن ٌقوم باختٌار العنصنر التشنكٌلً 

 وؾ ٌقوم با تخدامه داخل م طحه الفنً منع اختٌنار أحند أ نالٌل التق نٌم الهند نٌة للم ناحات بمنا ٌتوافنع منع ننو   الذي

نظامنناا تنا ننبٌاا تطبٌقٌنناا للحصننول علننً أفكننار ألنمنناط فنٌننة وتصننمٌمٌة مبتكننرة أ ا ننها تكننرار وتوزٌننع  الم ننطح الفنننً متبعنناا 

العناصر داخل م احة التصمٌم، بحٌث ٌكون المتؽٌر  و اللون ودرجاته وشدته، او ٌصاغ العمل الفنً من جدٌد الً جانل 

فً أطار من الثوابت األخري بهندؾ الوصنول النً قواعند  حلول عدٌدة تعتمد علً الضوابط األجرائٌة من التبدٌل والتؽٌٌر

جدٌدة فً البناء مع التحرر منن  نٌطرا الحلنول واألنمناط التقلٌدٌنة، والخنروج  بتصنمٌمات شنبكٌة منن خنلل أبتكنار صنٌػ 

 تنا بٌة ؼٌر معتادة تحمل فً طٌاتها قٌما فنٌة تعكس رو  العصر.
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بطرٌقننة مظعاصننرة أل ننتحداث تصننمٌمات الوحنندة التنا ننبٌة " مننن خننلل لننذا ٌتجننه البحننث الننً األ ننتدالل بنظرٌننة"الكٌؤس

مظ ننطحات طباعٌننة ألقمشننة ال ننهرة لل ننٌدات بطننرع طباعٌننة حدٌثننة مننن خننلل التعننرا أللٌننة التعامننل مننع بعننا البننرامج 

 الجرافٌكٌة المظدعمة لتلا النظرٌة.

 مشكلة البحث :

 تكمن مشكلة البحث فً الت اؤالت التالٌة:

 نننتفادة منننن الحلنننول واألنمننناط للوحننندات التنا نننبٌة كنظنننام  بنننداعً فنننً التجنننارل التصنننمٌمٌة لطباعنننة كٌنننؾ ٌمكنننن األ 

 المن وجات.

  كٌفٌة توظٌؾ التجارل التصمٌمٌة ال ابقة فً  بتكار تصمٌمات تصلح ألقمشنة ال نهرة لل نٌدات؛ تحمنل فنً طٌاتهنا قنٌم

 .طباعٌة ألقم ة ال هرة لل ٌداتتصمٌمات وبطرع طباعٌة حدٌثة أل تحداث  فنٌة تعكس رو  العصر

  مننا أمكانٌننة تطبٌننع األمكانٌننات الفنٌننة لننبعا بننرامج الكمبٌننوتر الخاصننة بتلننا النظرٌننة للحصننول علننً حلننول تصننمٌمٌة

 مبتكرة وؼٌر تقلٌدٌة كبعد جمالً 

 أهمٌة البحث:

  طباعة المن وجات.الم ا مة فً األ تفادة من النظام األبداعً للوحدة التنا بٌة)المدٌول( فً مجال تصمٌم 

  طننر  رؤٌننة  بداعٌننة ونظننام فنننً جدٌنند ٌفننتح أفنناع جدٌنندة للفكننر التجرٌبننً بأ ننتخدام بعننا بننرامج الكمبٌننوتر الخاصننة

بنظرٌة"الكٌؤس"وتطبٌقها بنظم الوحدة التنا بٌة  عٌاا للوصول الً بدائل وحلول تصمٌمٌة جدٌدة فً مجنال تصنمٌم طباعنة 

 طحات الطباعٌة ألقمشة ال هرة لل ٌدات بصفة خاصة.المن وجات بصفة عامة، وتصمٌم الم 

  تتننٌح الدرا ننة مننداخل جدٌنندة لنننظم الوحنندة التنا ننبٌة)المدٌول( لتعمٌننع الننوعً والفكننر التجرٌبننً والتطبٌقننً وتوظٌفهمننا

 جمالٌاا.

 أهــداؾ البحـث:

 ٌهدؾ البحث الى:

  تصننمٌم طباعننة المن ننوجات بصننفة عامننة التنا ننبٌة)المدٌول( فننالتوصننل الننً منننهج  بننداعً جدٌنند مننن خننلل الوحنندة ً

 وتصمٌم أقمشة ال هرة لل ٌدات بصفة خاصة.

  علنً تصنمٌمٌات ألقمشنة ال نٌدات  للحصنولتوظٌؾ األمكانات الفنٌنة لنبعا بنرامج الكمبٌنوتر الخاصنة بتلنا النظرٌنة

 مبتكرة وؼٌر تقلٌدٌة تخاطل الفكر المعاصر.

 نا نبة الدرا ة التطبٌقٌنة منن خنلل تنفٌنذ مجموعنة منن ا لتصنمٌمات ألقمشنة ال نهرة لل نٌدات بأ نتخدام تقنٌنة طباعٌنة مظ

 .(Foil Printingوحدٌثة كالطباعة بالفوٌل)

 منهجٌة البحث:

 ٌعتمد البحث فً إجراءاته على:

  :ًنظرٌنة "الكٌنؤس" وأ نتخدام أحند  أتظبع فً الدرا ة أدوات المنهج األ تقرائً فنً رصند  تجا ناتالمنهج الألستقرائ

  الوحدة التنا بٌة)المدٌول(.أنظمتها 

  :ًلوحدة التنا بٌة.التابعة لمن خلل الوصؾ الفنً للتصمٌمات المنهج الوصف 

  :ًالمنهج التجرٌب 

o .تعتمد علٌه من خلل التجربة الذاتٌة للدار ة 

o (التطبٌع والتنفٌذ بتقنٌة طباعٌة حدٌثةFoil Priniting.)   
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 فروض البحث:

 ٌفترض البحث:

  الوحندة التنا نبٌة)المدٌول( وتصنمٌم طباعنة أقمشنة ال نهرة دلٌة تكاملٌة ذات داللة  ٌجابٌة بنٌن   نتخدام تباوجود علقة

 لل ٌدات. 

 .أ تخدام و ٌلة طباعٌة حدٌثة قد تظعطً تصمٌمات ذات جودة عالٌة تثري مجال تصمٌم طباعة أقمشة ال هرة لل ٌدات 

 حدود البحث:

ٌتخننذ منن الخطنوط التمثٌلٌنة وباال ننتعانة بنبعا البنرامج المتخصصننة  الدرا نة تظقندم مندخل تشننكٌلً جدٌند، حٌنث 

قترحة لبناء مظ طحات طباعٌة ألقمشة ال هرة لل ٌدات.  أل تخدام نظرٌة"الكٌؤس" و ٌطاا تتبلور فٌه العملٌات األنشائٌة المظ

 مصطلحات البحث:

 :(Module Unitالوحدة التناسبٌة )

، وٌمكن أعتبار المفردة التشكٌلٌة الهند ٌة أو التمثٌلٌة  ً الوحدة ( 1 )تنا بً وحدة قٌاس  ند ٌة متكررة لتكوٌن نظام

 التنا بٌة؛ وت تخدم فً  بدا  األعمال الفنٌة طبقاا ألنظمة دقٌقة مح وبة رٌاضٌاا، وطبقاا لطبٌعة العمل الفنً ووظٌفته. 

 (:Creativeاألبداع )

ٌظمكن أعتبار ا القدرة علً  ٌجاد ( 2 )تكون موجودة بطرٌقة جدٌدةالقدرة علً األبدا ، ألنتاج أو صٌاؼة عناصر قد  ، و

  . طرٌقة لحل مشكلة فنٌة أو و ٌلة جدٌدة أو أداة أو أ لول فنً جدٌد

 (:Systemالنظام )

، أي المقصود صٌاؼة وبناء العمل الفنً فً صورة ( 3 )ٌعنً الترتٌل أو التنظٌم أو الطرٌقة أو الصٌاؼة فً صورة نظام

  .ام أبداعًنظ

 تصمٌم أقمشة السهرة للسٌدات:

بتكرة لتوظٌفها ألقمشة ال ٌدات بأ تخدام الوحدة التنا بٌة )المدٌول( كطباعة واحدة دون تكرار ا  أ تحداث تصمٌمات مظ

 وذلا علً بعا الخامات كالحرٌر الطبٌعً والشٌفون.

 الخطوات اإلجرائٌة:

 أوالً: اإلطار النظري:

 النظم األبداعٌة للو(حدة التنا بٌةModule.) 

 .تصنٌؾ الوحدات التنا بٌة 

 :فاعلٌة الوحدة التنا بٌة فً التصمٌم 

o  ًفً التصمٌم للوحدة التنا بٌةالبعد الجمال. 

o فً التصمٌم للوحدة التنا بٌة البعد البصري. 

o ًفً التصمٌم للوحدة التنا بٌة البعد الوظٌف. 

 

                                           
 (

1
 .586و، ص8998، دار انؼهى نهًالٌٍٍ،"ػربً(-يٍُر انبؼهبكً:"انًٕرد)لايٕش اَجهٍسي(  

 (
2
 .229انًرجغ انسابك، ص(  

 (
3
 .948انًرجغ انسابك، ص(  
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 ثانٌاً: اإلطار التجرٌبً التطبٌقً:

 ة التنا بٌة كنظام أبداعً فً التصمٌم الطباعً:دور الوحد

o  ٌشننمل التجننارل التصننمٌمٌة )التجربننة الذاتٌننة للنندارس( والتجننارل التطبٌقٌننة لمجموعننة مننن التصننمٌمات المنفننذة

علً بعا الخامات كالحرٌر الطبٌعً والشٌفون وتوظٌفها كأقمشنة  نهرة ( علً Foil Printingبطرٌقة الطباعة بالفوٌل)

 .لل ٌدات

 الً: اإلطار النظري:أو

 (" :Moduleالنظم األبداعٌة للوحدة التناسبٌة ) 

نرل مصنطلح  فنً اللؽنة األنجلٌزٌنة  Moduleالنظظم  و ضم وحدة تنا بٌة الً وحدة أخري وتن ٌقها علً ن ع واحند، وعا

ظٌفة معٌنة ؛ وت تخدم فً لٌصبح وحدة النظم فً اللؽة العربٌة، وتعد وحدة النظم جزءاا من متوالٌة قٌا ٌة مظ تخلصة من و

 .(4)التصمٌم المعماري والتصمٌم التشكٌلً

، حٌنث تعتبنر (5)ٌظعرؾ المدٌول علً أنه وحندة قٌناس، والقٌمنة العددٌنة لوحندة القٌناس  نذا متكنررة لتكنون النظنام التنا نبً

ألعمنال الفنٌنة لتحقٌنع أ نس " من أ م الصٌاؼات الفنٌة التً ٌعتمد علٌهنا النظنام فنً ا Modular Unitالوحدة التنا بٌة "

 وصٌاؼة قٌمه التشكٌلٌة.  فً بناء العمل الفنً التصمٌم

ٌظقصد به" الوحدة المفردة الهند ٌة أو الوحدة المفردة التمثٌلٌة التً ت نتخدم فنً بنناء االعمنال الفنٌنة وفنع أنظمنة معٌننة  كما 

درٌس الوحندة التنا نبٌة وفنع مننا ج درا نٌة ونظنم معٌننة تت م بالدقة، وٌعرفه العلماء فً المؤ  ات العلمٌة التً ٌتم بهنا تن

 (6)بأنه" فن ٌ تخدم األعداد المبنٌة علً الرٌاضٌات فً تكوٌن  بداعات فنٌة تصمٌمٌة لٌس لها نظٌر ومظنجزة ببراعة ".

صنمٌمات زخرفٌنة فتعد الوحدة التنا بٌة بنظمها وقوانٌنها الهند ٌة من أ م الطرع والحلول التصنمٌمٌة، التنً ٌخنرج منهنا ت

معتمدة علً تكرار المفردة التشكٌلٌة علً شبكٌة بحٌث ٌكون المتؽٌر فً اللون ودرجاته أو شدته أو ٌق م العمل الً أجزاء 

وٌصاغ من جدٌد أو تكون الشنبكٌة حنرة لٌننة ال ٌشنترط بهنا التماثنل التنام، وتعتمند علنً التجرٌند بصنورة كبٌنرة منن خنلل 

الصفات الممٌزة مع أبنراز الصنفات المشنتركة معتمندة علنً أ نس  ند نٌة؛ فهنو المٌنزان النذي تحلٌل ما  و معقد وتجا ل 

ٌحكم عملٌة التصمٌم بتنا ل معٌن، وٌحدد للمظصمم طرٌقة األنتقال من شكل الً أخر ومن تكنوٌن النً أخنر خنلل مراحنل 

 تتحقع بها عناصر نجا  العمل الفنً. تطور الفكرة التصمٌمٌة بتنظٌم وترتٌل منطقً ٌنتج عنة م احة تشكٌلٌة طباعٌة

و وؾ ٌتناول البحث الوحدة التنا بٌة التصمٌمٌة وتأثٌر ا علً وحدة أنشاء الم طح الطباعً ومن ثنم علنً شنكله ون نبه، 

 وذلا من خلل الٌات النظم التنا بٌة المتمثلة فً الشبكات الضابطة ألبعاد العناصنر التشنكٌلٌة والفنراغ والمنظمنة لعلقاتهنا

 مع بعضها البعا والمؤلفة ألجزاء التصمٌم بترتٌل ٌحقع أ دافه بٌن الوظٌفة والتفنٌة والجمال.

ٌظمكن المظصمم من معرفنة األ نس  أن معرفة خصائص األشكال الهند ٌة والقوة المؤثرة فً تشكٌلها وا لول التعامل معها؛ 

المنا ننبة للتصننمٌم والعلقننات االنشننائٌة كالتكامننل والعلقننات التننً تؤلننؾ بننٌن عناصننر التصننمٌم  مننن خننلل الٌننات النننظم 

واالن جام والتألؾ بٌن عناصر التصمٌم بأ تخدام النظم التنا بٌة التً تظ هل عملٌة التكرار و ضفاء الن ل و ٌجاد التنا ل 

قٌمة األجزاء  بشكل ٌحقع األٌقا  للم طح الفنً الطباعً، فلؽة التنا ل  ً لؽة تحلٌلٌة تظظهر نتائج  رٌعة وواضحة حول

ٌظشٌر الى قٌام علقات بٌن أجزاء الكٌان الواحد بناءا  بالن بة لبعضها البعا وبالن بة للكل الذي تكونه، فالتنا ل  و مفهوم 

                                           
(4 )

 .25ص  و،2588ػهً بٍ سانى باْاو:"انُظى فً انتصًٍى انًؼًاري"، جايؼت انًهك سؼٕد يركس انبحٕث ٔانًؼهٕياث نهُشر، 
(2)

 .255،يرجغ سابك، ص "ػربً(-يٍُر انبؼهبكً:"انًٕرد)لايٕش اَجهٍسي 
(6)

انفٍُت، ػبذ انرحًٍ حسٍ انُشار:"انتكرار فً يختاراث يٍ انتصٌٕر انحذٌج ٔاألستفادة يُّ تربٌٕاً"، رسانت دكتٕراة)غٍر يُشٕرة(، كهٍت انتربٍت  

 .57و، ص 8978جايؼت حهٕاٌ، 
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علً ن ل رٌاضٌة، فالتنا ل ضروري فنى الفننون التشنكٌلٌة وفنً تصنمٌم طباعنة المن نوجات علنً ال نواء لتحدٌند معننً 

.فهو مصطلح ٌتضنمن   نتخدام أعنداد الرٌاضنٌة والننظم (7)ً جمال االشٌاء باختلؾ أنواعها الجمال، فهو أ اس الحكم عل

الهند ٌة فً  كتشاؾ طبٌعة العلقات مثل أبعاد الحجوم والم احات لألجزاء الرئٌ ٌة المكونة للشنكل وتنا نبها منع بعضنها 

ت بننٌن الحجننوم، كمننا تتطلننل درا ننة لن ننل الننبعا؛ وال شننا ان الجمننع بننٌن عناصننر العمننل الفنننً ٌ ننتلزم درا ننة للعلقننا

ٌظدعمه الكثٌر من األ نس والعلقنات منن  الم افات الفاصلة بٌن كل منهم لتكوٌن  ٌقاعات مقبولة جمالٌاا؛ والتنا ل الجمالً 

التنا ل الهند ً الذي ٌ تمد برا ٌنه منن نظرٌنات المؤ  نٌن األوائنل أمثنال ) أقلٌندس وفٌثناؼورث(، فكنان "اقلٌندس"  نو 

مٌت بذلا ألنها أكثر ن بة مرٌحة للعٌن منن الناحٌنة الجمالٌنة والبصنرٌة والن نبة الذ بٌنة أ ول من أكتشؾ الن بة الذ بٌة و ظ

  ( الذي ٌوضح الن بة الذ بٌة.1تتحقع فً أي شكل  واء كان خط او م تطٌل أو لولل أو ج م بشري كما فً شكل )

        

 

 

 

 

ماذج المختلفة للنسب الذهبٌة( ٌوضح بعض من الن1شكل )
(8)

. 

 

والتنا نل الهند نً ال ٌ نتطٌع المصنمم تحوٌلننه النً تنا نل جمنالً اال بعند ان ٌضننٌؾ منن فكنرا ووجداننه وتعدٌلتنه التننً 

ٌظقدر ا ح ل خبرته فً بناء التكوٌنات وح ل طبٌعة عملٌة اإلبدا  التً ٌخوضها المصنمم ، وأول منن وضنع مندٌول  نو 

حنول  ٌجناد القاعندة م. قنام ببحنث 1947("، ففً عام Le Corbuser()1886-1965"لوكوربوزٌه)المعماري الفرن ً

التى تربط وتنظم علقات عناصر الشكل ، ووصل فى مجال درا ته للن ل العددٌة ،  لى أن التنا ل بٌن عناصر الشنككل 

 (. Le Modulor ٌه)، واطلع علٌه مودٌول لوكوربوز(9) ٌكون له دور أ ا ً فى الحكم علٌه بالجمال

وا تم بدرا ة الن بة الذ بٌة ، التى اظعتبرت وكأنها مفتا  التنا بات الجمالٌة لفترات طوٌلة . ثم درس بعند ذلنا فكنرة ربنط 

 ذا الن بة بأبعاد الج م اإلن انً ، وعلٌه كانت فكرته  ى  ٌجاد قٌاس ) المودٌنول ( مبننً علنى كنل  منن الرٌاضنة ) أبعناد 

( الجمالٌة وعلى أبعاد الج م اإلن انى المثالً فى توافقاتنه ) أبعناد وظٌفٌنة (،وعنرؾ المندٌول علنً أننه  نو  القطا  الذ بً

 System ofوأوضحها لوكوربوزٌٌه علنً أنهنا نظنكام للقنكٌاس )  م طرة لتنا ل األبعاد مرتبطة بمقاٌٌس حجم اإلن ان 

measurements ٌحكم األطكوال ) Lengths    والم طحاتSurfaces   والحجنومVolumes   وٌظنل القٌناس .

وتلنا  نى   Unity of diversityاإلن نانى فنى كنل جنزء ، فهنو ٌنؤدى  لنى تركٌبنات ال نهائٌنة وٌؤكند الوحندة المتنوعنة 

جمالٌة األرقام ، وٌتمٌز بأننه ٌعتبنر أ نلول قٌا نات ٌحكنم ن نل األطنوال واأل نطح والحجنوم وٌتضنمن المقٌناس اإلن نانى 

 دائماا .

                                           
(7 )

 .38و، ص 8988: "فهسفت انجًال َٔشأة انفٌُٕ انجًٍهت، األسكُذرٌت، دار انًؼرفت انجايؼٍت ،يحًذ ػهً ابٕ رٌاٌ
(8 )

ت خانذ يطهك بكر:"انمٍى انجًانٍت ُْٔذست انؼًارة فً يسجذ لبت انصخرة ٔسبم األستفادة يُٓا فً انؼًارة انًؼاصرة" ، رسانت ياجستٍر، كهٍ 

 .859و، ص 2588انُٓذست غسة،
9
 8966، " أػالو انُٓذست ٔأػًانٓى نٕكٕربٕزٌٍّ رائذ َظرٌت انؼًارة تتبغ انٕظٍفت " ، انذار انمٕيٍت نهطباػت، انماْرة ، طبؼت أٔنى ،  يحًذ حًاد( 

 .892، ص 
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 نم ح نل  183حقٌع ذلا أتخذ أحد أرقام المتوالٌة الهند ٌة للقطا  الذ بً م اوٌاا لطول قامة اإلن ان والتى حدد ا بك ولت

 م ؛ تبعاا للقطا  النذ بً  43،  77،  113طول قامة الرجل اإلنجلٌزي . ومنها كانت ن ل األبعاد األ ا ٌة للج م و ى 

 فكانت المتوالٌة الم تنتجة  ى : 

 

 

 

( لمودٌول" لوكوربوزٌٌه" تبعاً ألبعاد الجسم األنسانً.2) شكل
(10.)

 

43   +77   =113               113  +77  =183                113  +77  +43  =226  (113x 2 ) 

 (.2 ى أبعاد الحٌز الذى ٌشؽله ج م اإلن ان، كما فً الشكل ) 113،183،226أى أن 

انتشر بعد ذلا وأصنبح قاعندة أعتمند علٌهنا الكثٌنر منن المعمنارٌٌن و لوحدة التنا بٌة،ظهر أول كتال عن ا 1948فً عام 

الفنٌة بناءا على أ س  ند ٌة ونظم رٌاضنٌة والتنً تأثر به العدٌد من الفنانٌن فً أعمالهم و

ٌظطلنع علٌنه الوحندة التنا نبٌة التوافقٌنة التامنة  ٌظهر بها تكرار الوحدا مع اختلؾ اللنون، و

 ( من عمل الدار ة.     3التً ٌمكن توضٌحها كما فً الشكل )التماثل و

 ( لتصمٌم أستخدم الوحدة التناسبٌة التوافقٌة التامة التماثل.3شكل )

فً الفن  و النذي ٌنتم  نتاجنه تحنت العدٌند منن الضنوابط واألنظمنة التنً  فالوحدة التنا بٌة 

ٌمات المبنٌة علً تكرار الشنكل تعتمد علً القواعد الرٌاضٌة بصور مختلفة أب طها التصم

 ( من عمل الدار ة.4الهند ً الب ٌط مثل المثلث والمربع والدائرة كما فً الشكل )

 ( لتصمٌم أستخدم الوحدة التناسبٌة المعتمدة علً األشكال الهندسٌة البسٌطة.4شكل )

 

 

متمٌز ٌتحقع به أبعاد جمالٌة وبصرٌة ووظٌفٌنة  فالوحدة التنا بٌة  ً طرٌقة  ند ٌة تظ تخدم للحلول التصمٌمٌة ألنتاج فنً

ٌخرج منها تصمٌمات ممٌزة بصورة مظ تحدثة مبنٌة علً نظام تكنراري للمفنردة التشنكٌلٌة أو العمنل نف نه وٌكنون المتؽٌنر 

ٌظق م الم طح الطبناعً النً أجنزاء وٌصناغ منن جدٌند علنً شنبكٌة منن الوحندات التنا نبٌة،   و اللون ودرجاته أو شدته أو 

 وتكون  ذا الشبكٌة حرة ولٌنه وتتعدد أنواعها وتصنٌفاتها. 

 تصنٌؾ الوحدات التناسبٌة)المدٌول(:

الوحدات التنا بٌة  كنظام قائم ٌ تخدم العدٌد من الصٌاؼات البنائٌة والرٌاضٌة التً تعتمد فً بنائها علً التكنرار الهند نً 

مثل المثلث والمربع والم تطٌل    وأؼلبها علقات جٌومٌترٌة بٌن  وأب طها تلا المبنٌة علً تكرار الشكل الهند ً الب ٌط

خطوط رأ ٌة وأفقٌة تؤ س نظاماا تنا بٌاا تبدو ب ٌطة فً ظا ر ا، لكن العمل بها لنٌس  نهل، فهنً شنبكة تصنمٌمة دائمنة 

                                           
10

 (Lecorbusier, “ Le Modulor : A Harmonious Measure to the Human Scale “, University Applicable to 

Architecture and Mechanics, Harvard University Press, 1991, p. 196. 

تصًٍى يٍ ػًم انذارست أستخذو بّ انٕحذة انتُاسبٍت انتٕافمٍت انتايت انتًاحم. 

  

تصًٍى يٍ ػًم انذارست أستخذو بّ انٕحذة انتُاسبٍت انًؼتًذة ػهً األشكال انُٓذسٍت انبسٍطت.
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 بٌة شدٌدة التنو  والتشنكل (، فالوحدات التنا11التخفً لكن أنتظامها ٌدرا ب هولة رؼم حذفها بعد أداء وظٌفتها األرشادٌة)

 لها صور وصٌاؼات متنوعة.

 وٌتعدد تصنٌؾ أشكال وأنوا   ذا الوحدات التنا بٌة فمنها:

 (.Basic Moduleالوحدة التناسبٌة األساسٌة ) .1

 (.Multi Moduleالوحدة التناسبٌة التضاعفٌة)  .2

 (.Structural Moduleالوحدة التناسبٌة البنائٌة)  .3

 (.Coordinate Module توافقٌة)الوحدة التناسبٌة ال .4

 (".3d Module الوحدة التناسبٌة ثالثٌة األبعاد)  .5

 (.Design Module الوحدة التناسبٌة التصمٌمٌة) .6

 

 ( ٌوضح تصنٌؾ الوحدات التناسبٌة ) المدٌول( تشكٌلٌاً.1رسم تخطٌطً )

  

 (.Basic Moduleالوحدة التناسبٌة األساسٌة ) -1

دة التنا نننبٌة ٌننتم تق نننٌم الم ننناحات فٌنننه منننن خننلل بعننندٌن فقنننط  منننا)االفقً والرأ نننً(، و ننذا الننننو  منننن الوحننن 

وٌنننتم أ نننتخدام المربنننع كوحننندة ثنننم مضننناعفتها وتق نننٌمها إلنتننناج شنننبكة  حداثٌنننة 

منننن التقاطعنننات المربعنننة تنننوز  علٌهنننا بننناقً أجنننزاء العمنننل الفننننً وتتنننرابط منننن 

( المعتمننند 5شنننكل )، وٌظهنننر ذلنننا بوضنننو  فنننً ال(12)خنننلل النننوان العمنننل الفننننً

  علً النظم التنا بٌة اال ا ٌة.

 . -من عمل الدارسة –( ٌظهر به الوحدة التناسبٌة المسطحة فً البناء التصمٌمً 5شكل )

                                           
(

11
 Journal of Al Azhar Universityت نهتصًٍى انًؼًاري بأستخذاو انشبكاث انًذٌٕنٍت"، )( أحًذ َجى انذٌٍ َسٍى:"َحٕ يُظٕيت أٔنٍ 

Engineering Sector,VOL.7,NO.22,JANUARY 2012,1-7)3، ص. 

(
12

 ) Burcher.Francois: “Medieval Architectural Design Methods, 800-1560“. Gesta, Vol. 11, No. 2 Published 

By: International Center of Medieval Art, (1972), p. 37‐ 51 

 أنواع الوحدات التناسبٌة

الوحدة 
التناسبٌة 
 التصمٌمٌة

الوحدة 
التناسبٌة 

 ثالثٌة األبعاد

 المجسمة الحقٌقٌة

المجسمة  
الحقٌقٌة متعددة 

 المستوٌات

المجسمة الحقٌقٌة 
 من جمٌع األتجاهات

 المجسمة األٌهامٌة

الوحدة التناسبٌة 
 التوافقٌة

 التامة التماثل 

 الؽٌر تامة التماثل

الوحدة 
التناسبٌة 

 البنائٌة

 البنائٌة فً الوحدة

البنائٌة فً 
 المسافة

الوحدة 
التناسبٌة 
 التضاعفٌة

النامٌة من نقطة 
 واحدة

النامٌة من عدة 
 نقاط

الوحدة 
التناسبٌة 
 االساسٌة
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 (.Multi Moduleالوحدة التناسبٌة التضاعفٌة ) -2

فٌهنا األشنكال حنول  ( الً الوضعٌة المركزٌنة التنً تننتظم وتتنوز Grid Compositionتنق م نظم الوضعٌات الشبكٌة)

مركز نقطً، و ذا النو  من الوحدات التنا بٌة ٌقوم علً التكرار اإلٌقاعً والمتناؼم؛ حٌث تبدأ الوحدة الصؽٌرة ثم تنزداد 

م احتها بشكل متضاعؾ أو مت اوي فً كل مرة حتنً نهاٌنة المتوالٌنات منن األشنكال المبنٌنة علنً وحندات متماثلنة ولكنن 

 ٌحكظمها قانون  ند ً. تختلؾ فً أحجامها بصورة

 وٌنق م الوحدة التنا بٌة التضاعفٌة الً:  

 .الوحدة التنا بٌة التضاعفٌة النامٌة من نقطة واحدة 

 .الوحدة التنا بٌة التضاعفٌة النامٌة من عدة نقاط 

 

 الوحدة التناسبٌة التضاعفٌة النامٌة من نقطة:

واحدة تعتمد علً أن تكنون بداٌنة تكنرارات العمنل الفننً  نو نقطنة محنددة  أن الوحدة التنا بٌة المتوالدة أو النامٌة من نقطة

تبنندأ مننن عننند ا المفننردات فننً الكبننر أو الصننؽر وتأخننذ أنتشننار 

الوحدات الشكل الدائري أو األشعاعً أو مركنزي، ومنن الممكنن 

أن ٌكون مشتملا فً نفس الوقت علنً علقنة طردٌنة 

ركزٌنننة بنننٌن العننندد والحجنننم، ولكنننن البننند أن ٌكنننون م

 (13) التصمٌم فً نقطة واحدة.

 -من عمل الدارسة –بها الوحدة التناسبٌة التضاعفٌة النامٌة من نقطة واحدة  ( لنماذج من الفراكتال أستخدم6شكل )

 

 الوحدة التناسبٌة التضاعفٌة النامٌة من عدة نقاط: 

أن الوحننندة التنا نننبٌة المتوالننندة أو النامٌنننة منننن عننندة نقطنننات ٌعتمننند علنننً 

ن تكنننون بداٌنننة تكنننرارات العمنننل الفننننً  نننو عننندة نقطنننات، وٌننننتج عنننن أ

ذلنننا تننننو  و خنننتلؾ حركنننة الوحننندات تبعننناا لنقننناط التمركنننز لهنننا؛ فقننند 

تكننننون مننننن حننننواؾ العمننننل الفنننننً الننننً داخلننننه، وقنننند تكننننون مننننن أحنننند 

الجواننننل، ومنننن الممكنننن أن ٌكنننون العمنننل الفننننً الواحننند بنننه عننندد كبٌنننر 

  من اإلٌقاعات النامٌة.

 -من عمل الدارسة –بها الوحدة التناسبٌة التضاعفٌة النامٌة من عدة نقاط لنماذج من الفراكتال أستخدم (7شكل )

 (.:Structural Moduleالوحدة التناسبٌة البنائٌة) -3

تقنننوم معظنننم أننننوا  الوحننندات التنا نننبٌة علنننً نظظنننم التكنننرار، وفنننً أؼلنننل األحٌنننان تكنننون  نننذا التكنننرارات  

بقنننة، وٌننننتج  نننذا االخنننتلؾ نتٌجنننة تؽٌنننرات فنننً الوحننندات والم نننافات، فهنننناا ثنننلث أننننوا  متقاربنننة ولكنننن ؼٌنننر متطا

 تبادلٌة والتً ٌمكن من خللها بناء العمل الفنً بصورة  بداعٌة تحمل بناءاا تشكٌلٌاا تنا بٌاا فً طٌاتها.

 

                                           
(

13
اث ( ْشاو يحًذ أيٍٍ انسرش:"انُظى انبُائٍت فً أػًال انفُاٍٍَ انًؼاصرٌٍ انمائًت ػهً انٕحذة انتُاسبٍت)انًذٌٕل( كًصذر إلحراء انتصًًٍ

 .95-98و، ص 2555انسخرفٍت"، رسانت دكتٕراة)غٍر يُشٕرة(، كهٍّ انتربٍت انفٍُت، جايؼت حهٕاٌ،
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 :الوحدة التناسبٌة البنائٌة فً الوحدة 

 –جاا الوحدة)رأ ً تتمثل المتؽٌرات المتعلقة بالوحدة فً  ت

 مائل( ووضعها وحجمها وألوانها وما تحوٌه من تفاصٌل؛ –أفقً  

 فٌمكن أن تكون الوحدة التنا بٌة مبنٌة علً وحدة الم تطٌل  

 ولكن ما بداخل  ذا الم تطٌل مختلؾ والعمل الفنً ككل

 (8، كما فً الشكل )(14)محكوم وٌنطبع علٌه نظام التنا ل 

والنننذي ٌظهنننر بنننه الوحننندة التنننً  نننً عبنننارة عنننن شنننكل حلزوننننً وأختلفنننت ألوانهنننا و تجا هنننا ألحننند أعمنننال الدار نننة  

 وحجمها، مما أدي الً تحقٌع الوحدة التنا بٌة التبادلٌة فً الوحدة فً  ذا العمل الفنً.

 .-من عمل الدارسة –( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة التناسبٌة البنائٌة فً الوحدة8شكل )

 

  البنائٌة فً المسافة:الوحدة التناسبٌة  

وبه ٌكون العمل الفنً ٌتحقع به التبادل من حٌث الم افات بٌن الوحندات، وتكنون 

 ذا الم افات مح وبة بحٌث تتكنرر الوحندة وفنع م نافات مت ناوٌة أو متبادلنة أو 

ذات علقات  ند ٌة مع بعضها البعا، بحٌنث ٌكنون تكنرار الم نافة )نصنؾ او 

ن نبة للم نافة األولنً، وٌنتم تكنرار ذلنا بشنكل تبنادلً؛ ربع او ثلث او ؼٌر نا( بال

( ألحندي لوحنات الدار ننة والتنً ٌظهنر بهننا 9وٌتحقنع ذلنا بوضنو  فننً الشنكل )

  الم افات بٌن األشكال تتناقص تدرٌجٌا فً المركز.

.-من عمل الدارسة –( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة التناسبٌة البنائٌة فً المسافة9شكل )
   

 

  البنائٌة فً الوحدة والمسافة:تناسبٌة الوحدة ال 

حٌننننننث تت ننننننم  ننننننذا النوعٌننننننة مننننننن األعمننننننال الفنٌننننننة بننننننالتنو  الشنننننندٌد حٌننننننث 

تتبننننننادل أشننننننكال الوحنننننندات وكننننننذلا الم ننننننافات التننننننً تحكمهننننننا تكنننننننون ذات 

النننننذي ٌظهنننننر بنننننه  (17ت ل نننننل منطقنننننً أو شنننننبه متننننننو ، كمنننننا فنننننً الشنننننكل )

 التنو  فً حجم الوحدات والم افة وااللوان.

 .-من عمل الدارسة –( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة التناسبٌة البنائٌة فً الوحدة والمسافة10شكل )

 (.Coordinate Module الوحدة التناسبٌة التوافقٌة ) -4

األكثنننر شننننٌوعا و  نننتخداماا بننننٌن الفننننانٌن، حٌننننث ٌت نننم بالهند ننننٌة الرٌاضننننٌة  الوحننندة التنا ننننبٌةٌظعننند  ننننذا الننننو  مننننن 

  التوافقٌة لها نوعٌن:الوحدة التنا بٌة لم احات بصورة متماثلة، القائمة علً تق ٌم ا

 .الوحدة التناسبٌة التوافقٌة التامة التماثل 

 .الوحدة التناسبٌة التوافقٌة الؽٌر تامة التماثل 

 

 

                                           
(

14
 ( ُْذ سؼذ يحًذ حسٍٍ: انصٍغ انال َظايٍت فً ضٕء انُظرٌت انٍٕٓنٍت بإستخذاو انكًبٍٕتر كًذخم نهتصًًٍاث انسخرفٍت"، يرجغ سابك، رسانت 

 .858و، صــ 2585دكتٕراِ )غٍر يُشٕرة(، كهٍت انتربٍت انفٍُت، جايؼت حهٕاٌ،

WORK
Stamp
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 التوافقٌة التامة التماثل.الوحدة التناسبٌة  

جننم والفننراغ التشننكٌلً و ننو الننذي ٌعتمنند علننً تكننرار نفننس المفننردة التشننكٌلٌة مننن حٌننث الح

واالبعاد االفقٌة والرأ ٌة، وؼالبنا منا ٌشنتمل  نذا الننو  علنً النوان تتكنرر بالتبنادل، او لنون 

  ٌشنر منورٌتك كنورنلٌسبدرجاته وكثٌر من الفنانٌن تناولوا  ذا الننو  ، وأشنهر م الفننان" 

(Escher Maurits Cornelis(وٌظهر فً الشكل ،)ألحند أعمنال الدار نة 11 )حندة الو

  .التوافقٌة التامة التماثل التنا بٌة 

 . .-من عمل الدارسة –التوافقٌة التامة التماثل( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة التناسبٌة 11شكل )

 

 :الوحدة التناسبٌة التوافقٌة الؽٌر تامة التماثل

منننن الننننو  النننذي ٌعتمننند علٌنننه العمنننل الفننننً منننن خنننلل الوحننندة التنا نننبٌة تظعننند  نننذا 

المفننردات التشننكٌلٌة بصنننورة متقاربننة ولكننن ؼٌننر المتماثلنننة فننً كافننة األ نننس  تكننرار

ٌ طلننع علٌننه تماثننل  كنناالختلؾ فننً بعننا التفاصننٌل او األلننوان او الترتٌننل و ننو مننا 

التشنننكٌلٌة بشنننكل متماثنننل فنننً ( تكنننرار المفنننردة 12، ٌظهنننر فنننً الشنننكل)(15)ؼٌنننر تنننام

بعننننا أجننننزاء التصننننمٌم وفننننً الننننبعا األخننننر ٌختلننننؾ، مننننع التنننننو  فننننً األلننننوان 

  الم تخدمة وم احات التقاطع بٌن األشكال.

  .-من عمل الدارسة –التوافقٌة الؽٌر تامة التماثل( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة التناسبٌة 12شكل )

 

 (".:3d Module عاد)الوحدة التناسبٌة ثالثٌة األب :خامساً 

ٌتبادل دور كل من الشكل واالرضٌة فً العمل الفنً وخاصة تلا األعمال التً تبنً وفع نظم  ند ٌة وبنائٌنات رٌاضنٌة، 

حٌث ٌلعل التكرار والتبادل فً األلوان والوحدات دور كبٌر فً العمل الفننً، وتعند الوحندة التنا نبٌة المج نمة واحندة منن 

حقع بها البعد الحقٌقً أواألٌهامً فً عناصر العمل الفننً بؽنرا  بنراز األشنكال و ٌجناد حلنول تعمنل  ذا األنوا  التً ٌت

 (16) علً ثراء القٌم الفنٌة والتشكٌلٌة فً العمل الفنً وتنق م الوحدة التنا بٌة المج مة الً نوعٌن حقٌقً و ٌهامً.

 :الوحدة التناسبٌة المجسمة الحقٌقٌة 

رة من وراء العمل الفنً، كذلا تأكٌد األبعاد بشكل أكثر واقعٌة، وقد تكون الوحدة التنا بٌة المج مة ٌ اعد علً تأكٌد الفك 

الحقٌقٌة متعددة الم نتوٌات وٌكنون بهنا العمنل الفننً مج نم منن جهنة واحندة ولنه 

وجه واحد لكن متعدد الم توٌات من خلل تعندد عناصنرا فمنهنا البنارز واألكثنر 

(، وقند 13وي والمائل وؼٌر ا....، ومثال علً ذلا شنكل)بروزاا والؽائر والم ت

تكننون الوحنندة التنا ننبٌة المج ننمة الحقٌقٌننة مننن جمٌننع االتجا ننات بحٌننث ٌشننمل 

التعددٌننة فننً الم ننتوٌات والبننناءات الهند ننٌة الحقٌقٌننة، وٌمكننن رؤٌتننه مننن عنندة 

ٌظري من عدة زواٌا ح ل االلتفاؾ حوله فهو عمل مج م ثلثً األبعاد  .أوجه، ف

.-من عمل الدارسة –( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة التناسبٌة المجسمة13شكل )
 

                                           
(

15
 .857(ُْذ سؼذ يحًذ حسٍٍ:  يرجغ سابك،صـ 

(
16

 .857-854ص  يرجغ سابك"،حًذ أيٍٍ انسرش:"( ْشاو ي 
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  :الوحدة التناسبٌة المجسمة الحقٌقٌة متعددة المستوٌات 

و ننو العمننل الفنننً المظج ننم مننن جهننة واحنندة ولننه وجننه واحنند لكننن 

ٌتمٌننننز  ننننذا الوجننننه بتعنننندد م ننننتوٌات عناصننننرا ووحداتننننه؛ فمنهننننا 

 (.14والمائل كما فً الشكل )البارز، الؽائر، الم توي 

المجسمة الحقٌقٌة متعددة ( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة التناسبٌة 14شكل )

 .المستوٌات

 

  :الوحدة التناسبٌة المجسمة الحقٌقٌة من جمٌع األتجاهات 

ٌشمل  ذا النو  علً جمٌع صفات التعددٌة فً الم نتوٌات والبنائٌنة الهند نٌة الحقٌقٌنة، ولكنن 

ٌظمكن رؤٌته من جمٌع األتجا ات؛ حٌث ٌشمل علً العدٌد منن  ٌزداد علً ذلا أن العمل الفنً 

ٌظري من عدة زواٌا ح ل األلتفاؾ حوله، وخٌر مثال علً  األوجه فهو عمل تصمٌمً تنا بً 

  (.15) ذلا أحد اعمال الفنان"فٌكتور فازارٌللً" كما فً الشكل

ٌللً " والتً ٌظهر بها علً الوحدة التناسبٌة المجسمة (  ألحد من أعمال الفنان"فٌكتور فازار15شكل )

الحقٌقٌة من جمٌع األتجاهات.
(17) 

 

 :الوحدة التناسبٌة المجسمة األٌهامٌة 

وٌت نننم بتج نننٌم العمنننل الفننننً ولكنننن بصنننورة  ٌهامٌنننة)ؼٌر 

حقٌقٌة( حٌث ٌوحً العمل الفنً بالعدٌد من الم توٌات لكنن 

ر كبعننند ثالنننث بصنننورة ؼٌنننر ملمو نننة ٌرا نننا الرائنننً فٌظهننن

(ألحنند أعمننال الدار ننة التننً 16اٌهننامً، ٌظهننر فننً شننكل)

أعتمدت من خلله علً التلوٌن فً أبنراز األٌحناء بالتج نٌم 

و  تخدام الظل والنور فً أبراز األشكال المج نمة وأرتنداد 

  الضوء المنعكس علً األشكال  اعد علً تعدد الم توٌات.

االٌهامٌة.المجسمة ناسبٌة ( لتصمٌم أُستخدم به الوحدة الت16شكل )
  

 

 (:Design Module الوحدة التناسبٌة التصمٌمٌة ) فاعلٌة

الوحدة التنا بٌة فً التصمٌم تؤدي الً تحقٌع العدٌد من األ داؾ الوظٌفٌة والجمالٌة، فهً من أ م العناصنر األ ا نٌة فنً 

ام فً العصر الحدٌث بالبحث فً القٌم البظعدٌة لها؛ بناء العمل الفنً، وتطورت فً طرع تناولها ومعالجتها حٌث زاد األ تم

ظفت فٌها الوحدات التنا بٌة اعتماداا على النظرٌات العلمٌة الحدٌثة من خنلل البعند البصنري والنوظٌفً والجمنالً  والتً وظ

 (.2كما فً الر م التخطٌطً رقم )

 

 

 

                                           
(
2) http://p6.storage.canalblog.com/61/01/58261/45444375.jpeg 
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 .( ٌوضح فاعلٌة الوحدة التناسبٌة التصمٌمٌة2رسم تخطٌطً )

 
 البعد البصري للوحدات التناسبٌة:

عملٌة االدراا البصري بالن بة ألؼلل األفنراد تمنر فنً أطنوار متتابعنة تبندأ بالنظرٌنة الجمالٌنة ثنم بعملٌنة التحلٌنل وأدراا 

ري العلقات القائمة بٌن األجزاء ثم بإعادة تألٌؾ االجزاء فً الهٌئة الكلٌة منرة اخنري، ومنن ثنم فنان عملٌنة األدراا البصن

تشمل تف ٌر وتنظٌم المثٌرات التً ٌحس بها الفرد ال تندخل لنوعً الفنرد تمامنا، ولكنن عنندما ٌنتبنة الٌهنا الفنرد وٌحناول ان 

 ٌنظم وٌف ر الر ائل التً تلقا ا من عناصر العمل الفنً لكً ٌف ر ا وٌدركها بمعنً معٌن.

ندرا بصنري وت نتخدم كو نٌلة لبنناء العمنل الف ننً، كمنا تنربط األشنكال بعلقنات وأ نس علمٌنة  نشنائٌة فالوحدة التنا بٌة مظ

وفنٌة لها علقاتها ونظمها، وٌنق م البعد البصري من حٌث التنأثٌر النً التنأثٌر المباشنر الخناص باإلح ناس، والتنأثٌر ؼٌنر 

الجننس، العنادات،  المباشر الذي ٌختلؾ وٌتؽٌر من فرد ألخر تبعا لعدة عوامل منها العامل الوظٌفً ، البٌئة، المناخ، ال ن،

 التقالٌد، المٌول الشخصٌة، الذوع والمهنة.

وٌعتبر  ذا البعد عنصر جذل فعال؛  ذا ما تم توظٌفه بشنكل صنحٌح للفنت انتبناا المتلقنً، فنالمثٌرات القوٌنة تجنذل االنتبناا 

كما أن التباٌن فً األحجام ٌنؤدي أكثر من المثٌرات الضعٌفة، فاأللوان القوٌة تجذل انتباا المتلقً أكثر من األلوان الداكنة، 

 الً جذل األنتباا أكثر من األحجام الثابتة.

 البعد الوظٌفً للوحدة التناسبٌة:

البعد الوظٌفً للوحدة التنا بٌة فً التصمٌم ٌشمل الركن األ ا نً النذي ٌحندد  ندؾ وما ٌنة التصنمٌم وعلقتنه بالمظ نتخدم 

م علً تحقٌع الفكرة التصمٌمٌة وتحوٌلها الً واقنع عملنً وتطبٌقنً والتوصنل والحٌاة والمجتمع والبٌئة، فهو ٌ اعد المظصم

 الً حل مشكلة التصمٌم جمالٌاا وتحقٌع قٌمة أدائٌة ووظٌفٌة له.

 البعد الجمالً للوحدة التناسبٌة:

ا  و الهدؾ الذي البعد الجمالً للوحدة التنا بٌة ال ٌؤدي داللة جمالٌة  ال من خلل علقته بتوزٌع عناصر التصمٌم  و ذ

ٌظك ل البناء التصمٌمً خواص جمالٌة من خلل التكرار والتنو   ٌ عً المصمم لتحقٌقه؛ ألن   تخدام الوحدات التنا بٌة 

فً التوزٌع واالحجام من خلل تخطٌط بنائً تصمٌمً، فالقٌم الجمالٌة للوحدة التنا بٌة تتضاعؾ كلما أتقن المصمم علمٌاا 

توزٌع الوحدات التنا بٌة المنا بة للفكرة التصمٌمٌة وأبعاد ا ودالالتها لتظك ل التصمٌم بداا جمالٌاا  وفنٌاا وح ٌاا عملٌة

ٌؤدي الً تحقٌع الهدؾ منه؛ و ناا علقة متوازنة بٌن القٌم الجمالٌة للوحدة التنا بٌة فً التصمٌم والقٌم الوظٌفٌة أي أنه 

دتها وم اعدتها فً  ظهار البناء التصمٌمً، فهً تلا القٌمة الح ٌة التً الوحدات التنا بٌة ٌكتمل جمالها من خلل فائ

 ٌعطٌها المصمم للتصمٌم.

 

 

 فاعلٌة الوحدة التناسبٌة التصمٌمٌة

البعد الجمالً للوحدات 
 التناسبٌة

البعد الوظٌفً للوحدات 
 التناسبٌة

البعد البصري للوحدات 
 التناسبٌة
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 دور الوحدة التناسبٌة كنظام إبداعً فً التصمٌم الطباعً:

تخضع الوحدة التنا بٌة للعدٌد من الضوابط التً تعطٌها أ م ملمحها و ماتها وخصائصها دون ؼٌر نا منن أننوا  الفننون 

ٌظبدعه الفنان البد أن تتنوافر بنه العدٌند األ خري، والمقصود  نا ذلا النو  الذي ٌبتكرا الفنان فً أعماله، فالعمل الفنً الذي 

 من الشروط الواجل اتباعها فً  ذا النو  من الفنون التً ٌطلع علٌها فن تنا بً، ومن  ذا الشروط:

o :ًو شبه الهند ٌة، وٌوجد العدٌد من الشنبكات الهند نٌة التنً قند وبه ٌت م العمل الفنً بالهند ٌة أ النظاام الهندس

 ٌبنً علٌها العمل الفنً.

 

 .-من عمل الدارسة -( لبعض الشبكات الهندسٌة17شكل )

 

o :ٌتم داخل العمل الفنً  واء للون او المفردة التشكٌلٌة، وٌمكن حصرا فً ) تكرار الهٌئة: تأخذ به الهٌئنة  التكرار

ن واألحجام، تكرار الحجم: به تكون المفردات التشكٌلٌة نفس الحجم ولٌس بالضرورة نفنس الشنكل، تكنرار العدٌد من األلوا

الملمننس: تكننون كننل الوحنندات نفننس الملمننس ولكننن مختلفننة التكننرارات والهٌئننات واألحجننام واأللننوان، تكننرار اللننون: تكننون 

 ها مختلفة، تكرار االتجاا: ٌحدث عندما تفرا األشنكال األشكال لها نفس اللون ولكن تكراراتها و ٌئاتها وأحجامها وملم

ٌظمكنهنا أن  أح اس معٌن لألتجاا، تكرار الوضع: وٌأتً فً تنظٌم األشكال وأرتباطهنا بالبنناء، تكنرار الفنراغ: كنل األشنكال 

خدامه تكرارٌناا، تشكل فراغ ولكن ٌختلؾ بإختلؾ أحجما ا وأتجا ها، تكرار الجاذبٌة: الجاذبٌة عنصر شدٌد التجرٌند أل نت

فتختلؾ األشكال فً الثقل أو الخفة؛ الثبات أو عدم الثبات، تكراراالنعكاس: وبه ٌتم أدارا شكل ما فً أي اتجاا فٌننتج شنكل 

 .)منعكس، فالشكل المكون والشكل المنعكس ٌنتج منهما الشكل المتماثل 

 
o :لفنٌة ذات البناء التنا بً؛ حٌث أننه عنند حنذؾ و و من ا م الحلول التً بظنٌت علٌها االعمال ا الحذؾ واألضافة

ٌظعناد أضنافتة منرة أخنري دون زٌنادة أو نقصنان منع مراعناة موقنع الحنذؾ منع موقنع  أي جزء من داخل العمنل الفننً فأننه 

 األضافة.

 
o :وذلنا منن خنلل ح نابات دقٌقنة لتحرٌنا الوحندة داخنل العمنل الفننً؛ وتحدٌند  تحرٌك الوحددة وفدن نظدم محدددة

 مع التقلٌل من محاور العمل قدر الم تطا  لتحقٌع ال مات العامة للبناء التنا بً.أتجا ها 

 
o :وٌعد التكرر  و الم ؤول المباشر عن تماثل الوحدة داخل العمل الفنً  واء كان تماثل تنام او  النسبة والتناسب

ر وفع ن بة وتنا ل أو منظومة تتزاٌد ؼٌر تام ٌنتج عنه علقات تنا بٌة بٌن تلا الوحدات، فنري وحدات العمل النً تتكر

أو تتناقص، كما ان م احات العمل الفنً من أشكال وعناصر وأرضٌة تربطها علقات ذات ن بة وتنا ل مح نوبة تنؤدي 

 (18) التً تحقٌع البناء التنا بً للعمل الفنً.

                                           
(18 )

 .38يحًذ ػهً ابٕ رٌاٌ: "فهسفت انجًال َٔشأة انفٌُٕ انجًٍهت"، يرجغ سابك،  ص 
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مج بنٌن مجموعنة منن العوامنل الوظٌفٌنة ومنها ٌمكننا الوصول الً الٌة نظم تنا بٌة متكاملة للم طح الطباعً من خلل الد

 (3والتشكٌلٌة واألنشائٌة والتقنٌة والتً من الممكن توضٌحها من خلل الر م التخطٌطً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح ضوابط أختٌار تصمٌم ألٌات النظم التناسبٌة التصمٌمة وتأثٌرها.3رسم تخطٌطً )

 :بٌةللوحدة التناسأهمٌة النظم البنائٌة 

 .ًتظعد مدخل للنظم والعلقات الهند ٌة لعناصر ووحدات الم طح الفن 

 .ًتوصٌؾ العناصر التشكٌلٌة المكون منها التصمٌم وح ال حركتها علً  طح العمل الفن 

 .ًتحقٌع أ س التصمٌم من أتزان ووحدة و ٌقا  ون بة وتنا ل كناتج منطقً للح ابات الهند ٌة لعناصر الم طح الفن 

 مواقع العناصر التشكٌلٌة وعلقتها مع بعضها البعا من خلل النظام البنائً العام. تحدٌد 

 .تنا ع عناصر التصمٌم مما ٌعطً حرٌة ومرونة فً العملٌة التصمٌمٌة 

ٌتضننح ممننا  ننبع أن أ نناس الوحنندة التنا ننبٌة التكننرار مننن خننلل أ ننتثمار أكثننر مننن شننكل فننً بننناء صننٌػ قائمننة علننى 

وتكنننرار العنصنننر  نٌنننة خنننلل تردٌننندات دون خنننروج ظنننا ر عنننن األصنننل، فتكنننرار الشنننًء ٌؤكننندا،توظٌنننؾ االشنننكال الف

ٌجعننل لنننه قٌمننة ا ا نننٌة فننً تكامنننل وتننرابط ووحننندة الم ننطح الفننننً، والتكننرار قننند ٌكنننون المرئننً داخنننل الم ننطح الفننننً 

التنننً ٌنننة جمٌعهنننا ...، وٌظهنننر التكنننرار فنننً الم نننطحات الفن(  19)  لألشنننكال أو االلنننوان أو ملمنننس ال نننطو  وؼٌر نننا

 وردت بالدرا ة.

فنجننا  التصنننمٌمات الطباعٌننة ٌعتمننند علنننً تفاعننل األجنننزاء منننع بعضننها النننبعا وتما ننكها منننن أجنننل تكننوٌن وحننندة لهنننا 

العمنننل  نننو تنظنننٌم العلقنننات التبادلٌنننة بنننٌن عناصنننرا وبنننٌن نظنننم  فوحننندةقٌمنننة أكبنننر منننن مجنننرد تجمٌنننع  نننذا العناصنننر؛ 

ووصنننوالا النننً الوحننندة العضنننوٌة فنننً العمنننل الفننننً وبننندون  نننذا الوحننندة ٌظهنننر التمننناس والتراكنننل واإلٌقنننا  واإلتنننزان 

 . العمل مفككاا ٌفتقر الً أ م عوامل اإلبدا 

                                           
  (

19
 .42-48ص ، 2774فٍ انتصًٍى فً انفٌُٕ انتشكٍهٍت"، يطبؼت جايؼت حهٕاٌ  " :اًٌٍ فارٔق (  

 النتيجة التأثير الضىابط

 لىظيفية:الضىابط ا

 هكىنات التصوين -

أبعاد العناصر  -

 والفراغات

 الضىابط الجوالية:

التكىين العام للكتل  -

وتكىين شبكات هندسية 

 تكرارية

 الضىابط البصرية:

ن العناصر العالقة بي -

 التشكيلية والفراغ

 :البعد البصري

 سهىلة عولية التصوين. -

 .أبعاد العناصر ضبط -

 حركة العين داخل التصوين-

 

 :الجوالي البعد

 نتكاهل عناصر التصوي -

 تحقيق التناسب وااليقاع -

 البعد الىظيفي:

 هالئوة التصوين للغرض هنه -

 تحقيق التناسب وااليقاع -

 تناسبيةالية نظن 

هتكاهلة للوسطح 

 الطباعي
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وقنننند طبقننننت الدار ننننة العلقننننات األنشننننائٌة المنفننننذ بهننننا الوحنننندة التنا ننننبٌة )المنننندٌول( للم ننننطحات الفنٌننننة فننننً تصننننمٌم 

ال نننهرة لل نننٌدات بصنننفة خاصنننة، وفٌمنننا ٌلنننً  ٌضنننا   طباعنننة المن نننوجات بصنننفة عامنننة، والم نننطحات الفنٌنننة ألقمشنننة

 ربة )التجربة الذاتٌة للدار ة( .لبعا النتائج المنهجٌة لهذا التج

 (:1التجربة التصمٌمة )

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 التوافقٌة الؽٌر تامة التماثل.الوحدة التناسبٌة  نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة:

 تصمٌم طباعً ألقمشة السهرة للسٌدات. البعد الوظٌفً:

 

 (:2التجربة التصمٌمة )

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 والمجسمة متعددة المستوٌات.الوحدة التناسبٌة البنائٌة فً الوحدة  نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة:

 سهرة للسٌدات.تصمٌم طباعً ألقمشة ال البعد الوظٌفً:
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 (:3التجربة التصمٌمة )

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 .الوحدة التنا بٌة التضاعفٌة النامٌة من عدة نقاط نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة:

 تصمٌم طباعً ألقمشة ال هرة لل ٌدات. البعد الوظٌفً:

 

 (:4التجربة التصمٌمة )

 ٌؾ ألقمشة السهرة للسٌداتالتوظ العمل الفنً

  

 .البنائٌة فً الوحدة والمسافةالوحدة التناسبٌة  نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة:

 تصمٌم طباعً ألقمشة السهرة للسٌدات. البعد الوظٌفً:

 



 ثانًالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

553 

 (:5التجربة التصمٌمة )

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 .الوحدة التناسبٌة التضاعفٌة النامٌة من عدة نقاط مستخدمة:نوع الوحدة التناسبٌة ال

 تصمٌم طباعً ألقمشة السهرة للسٌدات. البعد الوظٌفً:

 

 (:6التجربة التصمٌمة )

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 .البنائٌة فً الوحدة والمسافةالوحدة التناسبٌة نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة: 

 تصمٌم طباعً ألقمشة السهرة للسٌدات. البعد الوظٌفً:
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 (:7التجربة التصمٌمة )

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 .التوافقٌة الؽٌر تامة التماثلالوحدة التناسبٌة نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة: 

 تصمٌم طباعً ألقمشة السهرة للسٌدات.البعد الوظٌفً: 

 

 (:8لتجربة التصمٌمة )ا

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 .الوحدة التناسبٌة التضاعفٌة النامٌة من عدة نقاط نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة:

 تصمٌم طباعً ألقمشة السهرة للسٌدات. البعد الوظٌفً:

 

 الوسٌلة التطبٌقٌة والنماذج المنفذة:

لٌة صباؼة موضعٌة الؽرا منها  عطاء الخامات الن نجٌة لونناا ؼٌنر لونهنا األصنلً، وتختلنؾ عنن طباعة المن وجات عم

عملٌننة الصننباؼة فننً أنهننا ال تتخننذ لوننناا واحنندا ا، بننل تتخننذ عنندة ألننوان فننً مواضننع مختلفننة علننً  ننطح الخامننة ٌنننتج عنهننا 

ها وأكثر ننا ملئمننة ألقمشننة ال ننهرة  ننً و ننناا العدٌنند مننن طننرع الطباعننة مننن أحنندث، (  20)  تصننمٌمات ذات ألننوان متعننددة

                                           
 (20 )

، " يُظٕيت انبُاء انتشكٍهً فً تصًٍى انؼًائر انذٌٍُت انفاطًٍت يصذراً أبتكارٌاً أللًشت انتأحٍج انًطبٕػت" ْانت ػبذ انحًٍذ ػبذ انًُؼى يحًٕد:

.392-398ص ، و 2585 حهٕاٌ ، كهٍت انفٌُٕ انتطبٍٍمٍت، جايؼت غٍر يُشٕرة، رسانت ياجستٍر
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الطباعة بالفوٌل  والتً تتمٌنز بألوانهنا الزا ٌنة واللمعنة، وتنوفر أمكاننات عالٌنة الم نتوي فنً مجنال التصنمٌم، كمنا تمتناز 

 بالدقة العالٌة فً أعطاء طباعة واضحة والوان متجان ة مع طباعة الخطوط الدقٌقة والتدرٌجات اللونٌة فً دقائع معدودة.

 (:foil Printingطباعة الفوٌل) 

بدأ تطبٌع طباعة الفوٌل فً  ٌطالٌنا، و نً ننو  خناص منن الطباعنة ٌشنترط أ نتخدام الحنرارة والضنؽط والنورع المعندنً 

ألنشاء تصنمٌمات مختلفنة المعنة، وجنودة التصنمٌمات تعتمند علنً جنودة المنادة اللصنقة ، وت نمً  نذا الطرٌقنة بالطباعنة 

 Hot( لعنندم أ ننتخدام أي أحبننار أو أصننباغ بهننا، وٌطلننع علٌهننا أٌضنناا طباعننة الخننتم ال نناخن)Dry Stampingالجافننة)

Stamping ) .ب بل أ تخدام الحرارة 

 وفً هذه التقنٌة تتم طباعة التصمٌم بطرٌقتٌن:

مائً أو   هاالطباعة علً الخامة الن جٌة بإ تخدام ال طح الطباعً األ طوانً أو الم طح بإ تخدام مادة الصقه أ ا أوالً:

بل تٌكً، ثم ٌتم نقل الفوٌل و و طبقة معدنٌنة رقٌقنة تنتم طباعتنه علنً القمناك وتثبٌتنه حرارٌنا أللتصناع المنادة الللصنقة 

 بالحراة الً القماك فً أماكن التصمٌم.

ح الطبناعً بطباعة اللصع علنً الفوٌنل أوال ثنم نقنل التصنمٌم )امناكن اللصنع وحند ا(علً القمناك بإ نتخدام ال نطثانٌاً: 

 (21)ال اخن.

 وفٌما ٌلً عرا للنماذج المطبوعة بتقنٌة طباعة الفوٌل:

 

 (:1نموذج تطبٌقً مطبوع)

  م.177*277      األبعاد

 أقمشة  هرة لل ٌدات.       الؽرض الوظٌفً

 حرٌر طبٌعً. o الخامات

 النموذج المطبوع

 

                                           
(21 )

حسٍ:" انذٌُايٍكٍت فً َظرٌت انخذاع انبصري ٔتطبٍمٓا ػهً انفٍ األساليً نطباػت ألًشت انًؼهماث بأسانٍب تكُٕنٕجٍت َٓهت شؼباٌ شحاتت 

 . 372و، ص 2586يختهفت"، رسانت دكتٕراة )غٍر يُشٕرة(، كهٍت انفٌُٕ انتطبٍمٍت، جايؼت حهٕاٌ، 
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 (:2نموذج تطبٌقً مطبوع)

 سم.100*200      األبعاد

 أقمشة سهرة للسٌدات.       ض الوظٌفًالؽر

 شٌفون. o الخامات

 النموذج المطبوع

 

 

 (:3نموذج تطبٌقً مطبوع)

  م.177*277      األبعاد

 أقمشة  هرة لل ٌدات.       الؽرض الوظٌفً

 حرٌر طبٌعً. o الخامات

 النموذج المطبوع
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 (:3التجربة التصمٌمة )

 التوظٌؾ ألقمشة السهرة للسٌدات العمل الفنً

  

 .الوحدة التنا بٌة التضاعفٌة النامٌة من عدة نقاط نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة:

 تصمٌم طباعً ألقمشة ال هرة لل ٌدات. البعد الوظٌفً:

 

 (:4التجربة التصمٌمة )

 ٌؾ ألقمشة السهرة للسٌداتالتوظ العمل الفنً

  

 .البنائٌة فً الوحدة والمسافةالوحدة التناسبٌة  نوع الوحدة التناسبٌة المستخدمة:

 تصمٌم طباعً ألقمشة السهرة للسٌدات. البعد الوظٌفً:
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 (:6نموذج تطبٌقً مطبوع)

  م.177*277      األبعاد

 أقمشة  هرة لل ٌدات.       الؽرض الوظٌفً

 شٌفون. o الخامات

 النموذج المطبوع

 
 

 (:7نموذج تطبٌقً مطبوع)

  م.177*277      األبعاد

 أقمشة  هرة لل ٌدات.       الؽرض الوظٌفً

 شٌفون. o الخامات

 النموذج المطبوع
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 :توصل البحث الًنتائج البحث:  

 تنا بٌة "المدٌول" كنظام فً تجدٌد وتحدٌث أ الٌل التجرٌل.. األ تفادة من الوحدة ال 

  ( تجارل تصمٌمٌة ألقمشة ال هرة لل ٌدات8حلول وتجارل تصمٌمة بلػ عدد ا ثمان ) ،ً( نماذج 7 بع ) وتوظٌفها ف

 مطبوعة بتقنٌة طباعة "الفوٌل" تحمل  مات بصرٌة وجمالٌة ووظٌفٌة,

  دة التنا بٌة ألنتاج تصمٌمات طباعٌة ألقمشة ال هرة لل ٌدات.وضع نظم عامة أل تخدام فاعلٌة الوح 

  برامج الكمبٌوتر المتخصصة فً مجال نظرٌة" الكٌؤس"تطوٌر أ لول تصمٌم أقمشة ال هرة لل ٌدات بأ تخدام. 

 بٌقنً وتمكننه الو ائل الطباعٌة الحدٌثة )الطباعة بتقنٌة الفوٌل( أحد الو ائط التً تتٌح التفاعل مع المصمم و نتاجنه التط

 من االنطلع التجرٌبً ألبدا  تصمٌمات طباعٌة ألقمشة ال هرة لل ٌدات.

 .درا ة الوحدة التنا بٌة كنظام  بداعً، وذات بعد جمالً وبصري ووظٌفً أوجد مفا ٌم جدٌدة للتصمٌم 

 ٌوصً الباحث بما ٌلً:  التوصٌات:

 اج تصمٌمات طباعٌة ألقمشة ال هرة لل ٌدات. المزٌد من األبحاث والدرا ات األكادٌمٌة، واأل تمام بإنت 

 .العمل علً التشجٌع والتو ع فً أ تخدام التقنٌات التكنولوجٌة الرقمٌة فً التصمٌم 

 .طر  مداخل تجرٌبٌة جدٌدة لصٌاؼات تشكٌلٌة تعتمد على الوحدة التنا بٌة وتمتاز بالطلقة والمرونة 

 مشنة ال نهرة لل نٌدات منن خنلل النربط بنٌن المننتج والمصنمم والمنفنذ الدعوة الً رفنع كفناءة التصنمٌمات الطباعٌنة ألق

 لمواجهة ال وع.

  التواصل بٌن بٌوت األزٌاء المتخصصة التً لها دراٌة بمجال أزٌاء ال هرة لل ٌدات، من أجل ربط الدرا ة االكادٌمٌنة

 بالواقع العملً.
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