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وحدة تدريسية قائمة عمى تحميل أشكال الطبيعة من خالل الشبكية الهندسية إلعداد لوحات 
 جامعة عين شمس –تصميمية لعينة من طالب التربية الفنية  كمية  التربية النوعية 

 أ.م.د/ أحمد مصطفى 

 مستخمص البحث:
> الكشؼ عف إمكانية الوحػةة الدةيييػية الميػدم مة مػف الط يلػة ال المػة عمػ  الهدف

 دحميؿ الشكؿ مف خالؿ الش كية ال نةيية إلعةاة لوحات دصميمية.
> وجػػوة عال ػػة إيجا يػػة  ػػيف دػػةييل الوحػػةة الدةيييػػية الميػػدم مة مػػف فــرض البحــث

عػػػةاة لوحػػػات الط يلػػػة ال المػػػة عمػػػ  دحميػػػؿ الشػػػكؿ مػػػف خػػػالؿ الشػػػ كية  ال نةيػػػية واا
 دصميمية.

> يد ػػه اػػلا ال حػػث المػػن ب الدجيي ػػ  بالدصػػميـ شػػ ث الدجيي ػػ ب حيػػث مــنها البحــث
دملب الوحةة  الدةيييية ةوي المدغيي الميد ؿ، أما الموحات الدصميمية فدملػب ةوي 

 المدغيي الدا ه.
ة النوعيػة جاملػة فية مف الفي ة الثالثة دي ية فنية كمية الدي يػ 35> عةة عينة البحث
 عيف شمل.
> ح  ػت الوحػةة الدةيييػية كلامػؿ ميػد ؿ دغييػياب إيجا يػاب فػ  يػموؾ أفػياة أهم النتائا

عينة ال حث يظ ي ف   ةيد ـ عم  إةياؾ عناصػي الط يلػة وال يػاـ  لمميػات اػةفت 
، و ػػة دػػـ الدوصػػؿ إلػػ  اػػل  ية انةيػػية دنػػمند ا لوحػػات دصػػميميةإلػػ  دكػػويف شػػ ك
ؿ نيب ادفاؽ آياء المحكميف حوؿ دوافي الخصالص المدنمنة فػ  الندالب مف خال
  نوة الم يال.

 الكممات الرئيسة:

طالب الدي ية  ,لوحات دصميمية  ,الش كية ال نةيية ,دحميؿ أشكاؿ الط يلة ,وحةة دةيييية
 الفنية 
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 مقدمة البحث:

 أواًل: خمفية البحث:
والطالػب لةيايػة الدصػميـ. ودلػة الط يلػة مػف دلد ي الط يلة مػف المػةاخؿ اليلييػية لممصػمـ 

المةاخؿ الثيية لةياية أيل الدصميـ عف طييؽ الدأمؿ والدحميؿ الم اشي للناصي الط يلة. 
ولػػللؾ ف ػػة ادجػػث إلي ػػا المصػػمـ مدػػأمالب فػػ  جمال ػػا ويوعد ػػا، ميدكشػػفاب ظوااياػػاب، وأصػػول ا 

من ا األيل وال وانيف الد   امػت لين ؿ عن ا أي اب جال يد ا وانيجاـ مشااةاا، أو ي د ل 
عمي ػػػا، ميػػػدن طاب مػػػف أصػػػول ا الدشػػػكيالت المخدمفػػػة إل ػػػياو جمال ػػػا  مػػػا في ػػػا مػػػف وحػػػةات 
وأونػػػاع وألػػػواف، حيػػػث دشػػػمؿ الط يلػػػة نظػػػـ عال ػػػات شػػػكمية مدلػػػةةة دكمػػػف  ػػػةاخم ا نظػػػـ 

 ييانية وانةيية ددحكـ ف  نمواا ودؤثي ف  مظ ياا الخايج .
ل  عصينا اػلا  دلد ي الط يلة الملمـ األوؿ لمفناف عم  مي اللصوي منل اللصي الحجيي واا

حيث دنوعػت الطػيؽ واأليػاليب لدنػاوؿ الط يلػة عمػ  حيػب يؤيػة وث افػة الفنػاف وعمػ   ػةي 
الملطيات الدشػكيمية الدػ  ييػدمةاا مػف الط يلػة والدػ  دخدمػؼ  ػاخدالؼ ال يلػة المحيطػة  ػث 

ولوجيػا ودطػوي طػيؽ اكدشػاؼ لخػالي الط يلػة نجػة ف  اللصوي ال ةيمة. حاليبا و دطوي الدكن
عةة االؿ مف المثييات الط يلية والد  خم  ا اهلل ي حانث ودلػال  والدػ  لػـ دكػف فػ  مدنػاوؿ 
يؤيػػة اإلنيػػاف  ال ػػةي الكػػاف  والدػػ  دثيػػي فكػػي الفنػػاف والمصػػمـ  شػػكؿ مخدمػػؼ عػػف لي   ػػؿ 

يدطػػػوي ويدغيػػػي دنػػػاوؿ الفنػػػاف ف مػػػيوي الػػػومف يكدشػػػؼ الفنػػػاف أيػػػياي الط يلػػػة أكثػػػي وأكثػػػي و 
 لمط يلة  دغيي ملطيات الط يلة لث.

ودشػػكؿ الط يلػػة مصػػةيا خصػػ اب يمػػة الفنػػاف والمصػػمـ  ػػنظـ وعال ػػات شػػكمية   ن اليػػة لات 
 ثياء ودنوع   حةوة لث.

حيػػث ددح ػػؽ  Designوالدصػػميـ  Patternsواللال ػػة وثي ػػة  ػػيف نظػػـ اللال ػػات الشػػكمية 
عنةما ددفاعؿ اللناصي الموجوةة ف  الدصميـ  شكؿ مدجانل وددحة نظـ اللال ات الشكمية 
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كؿ اللناصي لخةمة غيض مليف. وا  دلة أيايػاب لمدصػميـ الجيػة فػ  الفػف ودلد ػي المم ػـ 

 .(1) الجية لممصمـ والطالب والفناف
ودلد ػػي الط يلػػة المصػػةي اليلييػػػ  لدصػػميمات نظػػـ اللال ػػػات الشػػكمية المخططػػة. كمػػػا أف 

ؼ محػػةةة وياء اػػل  الدصػػميمات ومن ػػا المحافظػػة عمػػ  ال  ػػاء عمػػ   يػػة الحيػػاة. انػػاؾ أاػػةا
والدكيؼ مه اللوامؿ ال يلية المخدمفة، ودلد ي نظـ اللال ات الشكمية يا  ة الدخطيط مصةياب 
ثييػػاب لممصػػمميف، ولطم ػػة الفنػػوف عمومػػاب،  ػػؿ أف الكثيػػي مػػف نظػػـ اللال ػػات الشػػكمية يػػا  ة 

حولنػػا فػ  الن ادػػات والحيوانػػات يصػػمة ا يػدلانة   ػػا  شػػكؿ م اشػػي  الدخطػيط الدػػ  نشػػااةاا
 ف   لض األعماؿ الفنية.

ومػػػف أمثمػػػة نظػػػـ اللال ػػػات الشػػػكمية يػػػا  ة الدخطػػػيط نظػػػـ اللال ػػػات الشػػػكمية المن طػػػة لجمػػػة 
 الف ة، ومخططة لجمة النمي وكللؾ ييش الطاوول الواا  األلواف، الفياشات وال  غاوات.

إعةاة نظـ اللال ات الشكمية يا  ة الدخطػيط الةيايػة الة ي ػة المدأنيػة، لونػه ودشمؿ عممية 
األشػػكاؿ والخطػػوط واأللػػواف، والمممػػل، وال ػػيـ حدػػ  يمكػػف الحصػػوؿ عمػػ  دصػػميـ فنػػ  لو 
كياف مدمايؾ، وعاةةب ما يحاوؿ  الفناف أو المصمـ دجي ة عةة  ةالؿ،   ػؿ أف يدوصػؿ إلػ  

 .(2)الدصميـ الفن  المخطط لث اخدياي األيموب األمثؿ إلعةاة
و ة دح  ت نظػـ اللال ػات الشػكمية فػ  أعمػاؿ اللةيػة مػف الفنػانيف الػليف أنػافوا أ لػاةاب كػاف 

وفػػػػػاواييمم   "Esher"ل ػػػػػا الفنػػػػػؿ فػػػػػ  دطييػػػػػه أعمػػػػػال ـ  مفػػػػػاايـ ملاصػػػػػية مثػػػػػؿ إيشػػػػػي 
"Vessraly"  .وع ة اليحمف النشاي ومصطف  اليواو وغيياـ 

الط يلػة ل ػا وظيفػة فػ  الط يلػة وفػ  الدصػميـ، ففػ  الط يلػة ديػاعة  واللال ات الشكمية ف 
المخمو ػػات الط يليػػة عمػػ  ال  ػػاء والدكيػػؼ مػػه ال يلػػة مثػػاؿ الحمػػي الوحشػػية المخططػػة، كمػػا 

                                                
(1) Porter, A.W. Principles of Design-Pattern Worcester Massachusetts, U.S.A., 

1975, P. 8.  

(2) Gatto, J.A. and other: Exploring Visual Design, Davis Publications Inc., 

Massachusetts. U.S.A., 1978. 
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دياعة الطيوي والحيوانات عم  لفت ا ند ا  ل ن  جنيث ومثاؿ الطاوول  مجػية النظػي إلػ  
 ييشث الواا  ندليؼ عميث.

يـ لنظـ اللال ات الشكمية وظيفداف لممصمـ فاألول  دياعة عم  دنظيـ ودشكيؿ وف   الدصم
وحةة مياحة ودجيةاا ف  صوية لات  يمة جمالية والثانية دح ؽ لملمؿ الفن  ثياء  صيي، 
كما ددية لمفناف والمصمـ مجا ب وايه لدنمية حصيمة ال صيية مف خالؿ دكشفث لمػا دحدويػث 

مػػف أيػػياي ودياكيػػب و ػػوانيف دحكػػـ النظػػاـ مفيةاد ػػا مثػػؿ اندظػػاـ  مػػف نظػػـ اللال ػػات الشػػكمية
 ألياؼ الن ات وخاليا النحؿ وخيوط اللنك وت.

وال احػػث يػػي  مػػف خػػالؿ مجػػاؿ اللمػػؿ فػػ  كميػػة الدي يػػة النوعيػػة جاملػػة عػػيف شػػمل حاجػػة 
الطالب الماية إل  نيوية عمؿ وحةة دةيييية فػ  مجػاؿ الط يلػة ألن ػا اػ  الملمػـ األوؿ 

 مصةي األوؿ لمطالب الفناف لدنشيط حصيمدث ال صيية .وال
 ( ذات مرة قائاًل:.Klee, Pوقد كتب )بول كمي 

باصػػػطحب طم دػػػؾ إلػػػ  الط يلػػػة، وويػػػط الط يلػػػة ةع ػػػـ يدػػػأمموف األواػػػاي، ويدليفػػػوف عمػػػ  
كيفية دشكيؿ أحة ال ياعـ، وكيؼ دنمو األشجاي، وكيؼ دشؽ الفياشة طيي  ا إل  الحياة مف 

شػػين د ا المظممػػة، فػػ ف للػػؾ يػػيمةاـ  ثػػياء األفكػػاي، وحيويد ػػا، حيػػث ييدصػػفوف فػػ  ةاخػػؿ 

 .(1)الن اية  صفات الط يلة األـب
مكانيػات ددػية لنػا  و  شؾ أف عالـ الط يلة الياله المحيط  نا يوفي مصاةي ةعػـ   ن اليػة واا

ـ اللال ػػات دلمػػـ اليؤيػػة ومػػف ثػػـ فػػ ف األمػػي يدطمػػب أف نفػػدة أعيننػػا إلػػ  مصػػاةي جمػػاؿ نظػػ
الشػػكمية فػػ  الط يلػػة، مػػف خػػالؿ دأمم ػػا، حيػػث يمكػػف أف نشػػااةاا موجػػوةة فػػ  مجموعػػات 
األشجاي الك يية، أو اليماء الممموءة  اليحب، أو الج اؿ الشاا ة، و اإلنافة إل  مػا يػ ؽ 
ف نػػث يمكػػف اللثػػوي عمػػ  الكثيػػي مػػف نظػػـ اللال ػػات الشػػكمية الجلا ػػة، فػػ   لػػض اللناصػػي 

  وا ه. -و كما ف  الا ال حث مف حيوانات ون ادات وحشيات، طيوي، أيماؾالط يلية، أ
 

                                                
(1) Lazzaro, G.: "Klee", N.Y. Fredrick, Praeger 1965, P. 33. 
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 ثانيًا: مشكمة البحث:
دكمف مشكمة ال حث ف  محاولة دنمية  ةية الطالب عم  إنداج لوحػات دصػميمية مػف خػالؿ 
إعةاة وحةة دةيييية  المة عم  دحميؿ الشكؿ مػف خػالؿ الشػ كية ال نةيػية، ويمثػؿ الطػالب 

  يـ الدي ية الفنية. –ي ة الثالثة  كمية الدي ية النوعية عينة مف الف

 ثالثًا: أهمية البحث:
إل ػػاء مويػػة مػػف النػػوء عمػػ  أاميػػة الط يلػػة كأحػػة المصػػاةي ال امػػة اليلييػػية إلثػػياء اللمميػػة 

 الدلميمية، ودنشيط حصيمة الطالب ال صيية.

 رابعًا: هدف البحث:
الميدم مة مف الط يلة ال المة عم  دحميػؿ الشػكؿ مػف الكشؼ عف إمكانية الوحةة الدةيييية 

 خالؿ الش كية ال نةيية إلعةاة لوحات دصميمية.
 خامسًا: فرض البحث:

يفدػػيض ال حػػث وجػػوة عال ػػة إيجا يػػة  ػػيف دػػةييل الوحػػةة الدةيييػػية الميػػدم مة مػػف الط يلػػة 
عةاة لوحات دصمي  مية.ال المة عم  دحميؿ الشكؿ مف خالؿ الش كية ال نةيية واا

 : سادسًا: منها البحث وأدواته
يد ػػه اػػلا ال حػػث المػػن ب الدجيي ػػ  بالدصػػميـ الدم يػػة  )لو المجموعػػة الواحػػةة لات ال يػػال 
ال لة (، اللي يدـ فيث إحةاث دغيػيات إيجا يػة لميػموؾ الفنػ  للينػة ال حػث )المدغيػي الدػا ه( 

لب الميد طػة  ػالمدغيي الدػا ه دػـ مف خالؿ المدغيي الميد ؿ )الوحةة الدةيييية(، ول يال الندا
إعةاة م يال مف إعةاة ال احث يدكوف مف خميػة أيػلمة )صػياغة األشػكاؿ لطيي ػة م دكػية، 
ال ػػةية عمػػ  دحميػػؿ الميػػاحات، دكػػويف مجموعػػات لونيػػة مدواف ػػة، دح يػػؽ الدياكػػب مػػف خػػالؿ 

 الموف. 
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 سابعًا: عينة البحث:
جاملة  –كمية الدي ية النوعية  –  يـ الدي ية الفنية دـ اخدياي عينة ال حث مف الفي ة الثالثة 

 فية. واللي ي ـو ال احث  دةييل ماةة الدصميـ ل ـ. 46عيف شمل وعةةاـ 
 : ثامنًا : الحدود الزمنية لموحدة التدريسية

أي وع(  ملةؿ ثالثػة شػ وي ومونػة  34م ا مة ) 34ايدغيؽ دط يؽ ال  الوحةة الدةيييية  
 ف  دحنيي كؿ ةيل مف ةيول الوحةة.للؾ ف   نة الومف 

 : تاسعًا : أدوات البحث
م يال لمحكـ عم  دػوافي خميػة خصػالص فػ  الموحػات الدصػميمية )إعػةاة ال احػث( أنظػي  

 المالحؽ.

 عاشرًا :  الدراسات المرتبطة:
 Combrich, E.H.  <(1) 1979دراسة جمبريتش  -1

دناولػػت اػػل  الةيايػػة اإلحيػػال  ال يلػػة والنظػػاـ فػػ  الط يلػػة، كمػػا أشػػاي إلػػ  اخػػدالؼ  ػػيف 
والدػػػػػ  يلدمػػػػة عمي ػػػػا الفنػػػػػاف  Attentionوا ند ػػػػا   Looking، والنظػػػػي Seingاليؤيػػػػة 

 والطالب ف  دأممث لمط يلة والا يفية ال حث ألف للؾ يفية حصيمة الطالب الفناف ال صيية.
 ( 2)> 1983مد دراسة حسين عمي مح -2

د ػػةؼ اػػل  الةيايػػة إلػػ  الدلػػيؼ عمػػ  األيػػل ال ناليػػة المكونػػة لمن ػػات مػػف خػػالؿ المج ػػي. 
وايػدخالص مجموعػة مػف الػنظـ ال نةيػية وايػدثماياا فػ  مجموعػة مػف الدصػميمات الفنيػة. 
و اـ ف   حثث  ةياية خمل مف الن ادات الدػ  يدػوافي في ػا  ػةي مػف الػنظـ ال نةيػية. وددفػؽ 

ةياية مه الةياية الحالية فػ  دنػاوؿ  لػض اللناصػي الط يليػة والدلػيؼ عمػ  األيػل ال  ال
 ال نالية لمكوناد ا ولكف ف  الا ال حث  الليف المجيةة.

                                                
(1) Combrich, E.H.: "The sense of order" Phaidon. New York, 1979. 

حيػػيف عمػػػ  محمػػػة. النظػػاـ ال نةيػػػ  للنصػػػي الن ادػػات دحػػػت اليؤيػػػة المج ييػػة كمصػػػةي إلثػػػياء الدصػػػميمات    (2)
.3891جاملة حمواف،  –كمية الدي ية النفيية الوخيفية. ييالة ةكدويا  بغيي منشويةب.   
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 (1)> 1980دراسة ماجدة عباس  -3
دلينت ال  الةياية ألامية الط يلة ومكاند ا فػ  الفنػوف  ػةيماب وحػةيثاب وأيػالي  ا المخدمفػة، 

 ةيايػػة دجيي يػػة د ػػيف ا دجااػػات اليػػالةة نحػػو دػػةييل الط يلػػة وكيفيػػة د ػػةيم ا كمػػا  امػػت 
 لمطالب  الصوية الد  دياعة عم  إثياء اللممية الدلميمية.

 (2) :1982دراسة محمد حافظ الخولي  -4
د ػػػػةؼ إلػػػػ  ايػػػػدخالص مجموعػػػػة مػػػػف الػػػػنظـ ال نةيػػػػية الدػػػػ  يدنػػػػمن ا اليػػػػطة الخػػػػايج  

كية واللصػػايية وللػػؾ عػػف طييػػؽ دحميػػؿ اللناصػػي لمكشػػؼ عػػف لمخدػػايات مػػف الن ادػػات الشػػو 
 يؤية النظاـ ال نةي  في ا.

 مف خالؿ ش كات يؤية صمم ا ال احث والد  دندب مف>
 أحةاث المي لات واللي يندب عنث ش كية مي لة. -
والػػػلي يلطػػػ  شػػػ كية  86أحػػػةاث المثمػػػث المديػػػاوي األنػػػالع ال ػػػالـ عمػػػ  الواويػػػة  -

 مثمثة.
 واللي يلط  ش كية يةايية.الشكؿ اليةاي   -

واػػػػل  الةيايػػػػة ديػػػػاعة ال حػػػػث الحػػػػال  فػػػػ  نوعيػػػػة الشػػػػ كات الدػػػػ  ييػػػػدخةم ا الطػػػػالب فػػػػ  
 دصميم ـ لموحةة الفنية الن ادية.

 Bevlin, M.E. 1980 <(3)دراسة بيمفين  -5
د ػػةؼ اػػل  الةيايػػة إلػػ  أاميػػة الدصػػميـ مػػف خػػالؿ الط يلػػة وكيفيػػة عمػػؿ أيػػل وعناصػػي 
الدصػػػميـ فػػػ  الط يلػػػة وفػػػ  الفػػػف، ولكػػػي أف نظػػػاـ اللال ػػػات الشػػػكم  الشػػػامؿ يلطػػػ  مدلػػػة 

                                                

ماجػػةة ع ػػال. الط يلػػة فػػ  منػػااب الدي يػػة الفنيػػة  الميحمػػة اإلعةاةيػػة  مصػػي مػػه  حػػث طػػيؽ دةيييػػ ا، ييػػالة    (1)
.3891ماجيديي بغيي منشويةب، كمية الدي ية الفنية، جاملة حمواف،   

محمة حافظ الخول > النظاـ ال نةي  فػ  مخدػايات مػف اللناصػي ال ناليػة كمصػةي لمدصػميـ، ييػالة ماجيػديي    (2)
.3891جاملة حمواف،  –كمية الدي ية الفنية  –غيي منشوية   

(3) Bevlin, M.E.: "Design Through discovery" Holt Rinehart and Winston, New 

York, 1980. 
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عنةما ددنوع المفيةة وعنةما ددةاخؿ النظـ دخمؽ وحةات جةيةة   يمكف الدن ؤ   ا. وييػدفية 
اللال ات الشكمية فػ  اللناصػي الط يليػة دكشػؼ عػف اللةيػة مػف ال احث مف أف ةياية نظـ 

أيل وعناصي الدصميـ وعنةما ددفاعؿ دح ؽ وحػةة اللمػؿ الفنػ  وأف دلػةة الػنظـ ودػةاخم ا 
 يخمؽ عال ات شكمية   يمكف الدن ؤ   ا.

 (1) :1985دراسة أحمد عبد الكريم  -6
يات ال نةيػية اإليػالمية و ػةـ عػةة مػف  ةـ ال احػث دحمػيالب لمػنظـ اإلي اعيػة للػةة مػف المخدػا

اللوامػػؿ الدػػ   ػػة دويػػة مػػف دح يػػؽ الػػنظـ ا جدماعيػػة. ول ػػة أفػػاةت اػػل  الةيايػػة ال احػػث فػػ  
 دف ـ النظـ اإلي اعية.

 (2)> 1986دراسة محمد حافظ الخولي  -7
د ةؼ ال  الةياية إل  ا يدفاةة مػف الػنظـ الدحميميػة للنصػي ن ػاد  واحػة فػ  دػةييل أيػل 
الدصػػميـ مػػف واويدػػ  اليؤيػػة األف يػػة واليأيػػية لنظػػاـ الخػػط الخػػايج  والنظػػاـ الددػػا ل  ونظػػاـ 
دفاصػيؿ اليػػطة كمػا يحػػاوؿ إيجػاة مػػةخؿ لدػػةييل أيػل الدصػػميـ مػف خػػالؿ مػا ي ةمػػث مػػف 

 إعةاة  ينامب الدةييل أيل  الدصميـ  ا يدفاةة مف دناوؿ عنصي الن ات ف  الط يلة.
أفػػاةت ال احػػث فػػ  دف ػػـ عػػةة مػػف األيػػل الدػػ  يمكػػف اد اع ػػا فػػ  وكػػؿ الةيايػػات اليػػا  ة 

دحميؿ الشكؿ مف خالؿ الش كيات ال نةيية ف  عناصي مف الط يلة. كما أي مت ف  إل اء 
النوء عم  األيل اإلنشالية الد   امت عمي ا اللةية مف النظـ والد  يمكف الدليؼ عمي ا 

 ف  الط يلة.
الػػلي يدناولػػث ال احػػث وال حػػث و خاصػػة ةيايػػة ودحميػػؿ  والةيايػػات فػػ  مجمم ػػا فػػ  المجػػاؿ

 الشكؿ لملناصي الط يلية مف خالؿ الش كية ال نةيية.

                                                

> إندػاج دصػػميمات وخيفيػة  المػة عمػػ  دحميػؿ الػػنظـ اإلي اعيػة لمخدػايات مػػف الفػف اإليػػالم  أحمػة ع ػة الكػػييـ   (1)
.3891ال نةي ، ييالة ماجيديي، كمية الدي ية الفنية، جاملة حمواف،   

محمػػػة حػػػافظ الخػػػول > الػػػنظـ الدحميميػػػة للنصػػػي الن ػػػات كمػػػةخؿ لدػػػةييل أيػػػل الد يػػػيـ، ييػػػالة ةكدػػػويا  غيػػػي    (2)
.3891لدي ية الفنية، جاملة حمواف، منشوية، كمية ا  
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 : مصطمحات البحث:حادى عشر
فى ضوء متغيرات البحث يمقى الباحث الضـوء حـول المصـطمحات التـى وردت فـى عنـوان  

 البحث بالترتيب فيما يمى:
 وحدة تدريسية: -1

ع ػاية عػف يميػمة مددا لػة مػف الػةيول د ػةؼ إلػ  دح يػؽ اػةؼ فنػ   الوحةة الدةيييػية اػ 
عػػاـ ملػػيف وكػػؿ ةيل يحدػػوي عمػػ  مجموعػػة مػػف األاػػةاؼ  اإلجياليػػة المػػياة دح ي  ػػا. وكػػؿ 

 ةيل ف  ن ايدث يكوف  ة ح ؽ جوء مف ال ةؼ اللاـ إل  أف دند   ةيول الوحةة.
 التصميم: -2

ط الفن  إل أنث مف الصلب وجوة أي عمؿ فن  يلد ي الدصميـ مف المجا ت اليلييية لمنشا
 ةوف دصميـ، كما يلة أحة األيل الفنية لمحيػاة الملاصػية ف ػو يشػمؿ اللمػاية واألثػاث إلػ  
غيػػي للػػؾ مػػف المندجػػات األيايػػية فػػ  الحيػػاة اليوميػػة، والدصػػميـ اػػو دمػػؾ اللمميػػة الكاممػػة 

نشػػاؤ   طيي ػػػة مينػػية مػػف الناحيػػة الوظيفيػػػة كمػػا يجمػػب اليػػيوي إلػػػ   لدخطػػيط شػػكؿ مػػا واا
 .(1)النفل وأيناب إش اع حاجة اإلنياف نفلياب وجمالياب ف  و ت واحة

والدصميـ فف يلدمة ف  دكوينث عم  عناصػي الدشػكيؿ كػالخط والشػكؿ والمػوف و  ي ػؼ عمػ  
حػػػػة اللال ػػػػات الجماليػػػػة  يػػػػن ـ ولكػػػػف يوظػػػػؼ الفنػػػػاف اػػػػل  اللال ػػػػات لدح يػػػػؽ أاػػػػةاؼ دم ػػػػ  

الوظيفيػػة والجماليػػة، وي  صػػة  ػػث إعػػاةة دنظػػيـ وديديػػب لملناصػػي ملدمػػةاب احدياجػػات اإلنيػػاف 
عمػػ   لػػض المدغيػػيات الدشػػكيمية مثػػؿ الدكػػيايات المخدمفػػة أو   نػػافة أو حػػلؼ أجػػواء مػػف 

 الوحةة.

 

                                                

، 3891فػػدة ال ػػػاب ع ػػة الحمػػػيـ، أحمػػة حػػػافظ يشػػػةاف> الدصػػميـ فػػػ  الفػػف الدشػػػكيم ، ال ػػااية، عػػػالـ الكدػػػب،    (1)
.9ص  
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 Geometric Gridات: يالشبك -4
 ات الهندسية:يالشبك

انةي  لو محاوي يأيية وأف ية ومالمة مديػاوية األ لػاة ال يليػةب يػدحكـ فػ  دوويػه با  نظاـ 
المفػػيةات ال يػػيطة لصػػياغة دصػػميمات ميك ػػة، دمػػؾ الشػػ كات الدأيييػػية ان ث ػػت مػػف  اعػػةة 
المثمثػػػات األفالطونيػػػة وينشػػػأ عنػػػث شػػػ كة مي لػػػة وينشػػػأ عنػػػث شػػػ كية مثمثػػػة، كأحػػػة األيػػػل 

 .(1)ال نةييةب
ال نةيػػية اػػ  أحػػة أةوات ال يػػال لػػلا يمكػػف ا عدمػػاة عمي ػػا مػػف الدوصػػؿ لملةيػػة والشػػ كيات 

 مف الصيغ الدصميمية ال المة ف  وحةد ا وادوان ا عم  الدنايب ال نةي  الجمال .
والش كيات ال نةيية كنظاـ انةي ، ل ا مػف اإلمكانيػات الدػ  دح ػؽ اندشػاي مفػيةة دشػكيمية، 

 ةاخؿ إطاي دناي   محيوب.أو أكثي ف  شكؿ دكيايات محكمة 
ومف خالؿ عمميػة دكػياي مفػيةة دشػكيمية، أو أكثػي، عمػ  اػلا النظػاـ ال نةيػ  يدحػةة الشػكؿ 

 اللاـ لمدصميـ، نديجة دكياي األشكاؿ المدلةةة لممفيةات الدشكيمية ف  الط يلة.
 ا بدملػػب الشػػ كية ال نةيػػية ال يػػيطة والميك ػػة ةوي فلػػاؿ فػػ   نػػاء الدصػػميمات ف ػػة ايػػدخةم

الفنػػػػاف فػػػػ  صػػػػوي مدنوعػػػػة مػػػػف الفنػػػػوف لدح يػػػػؽ نظػػػػـ وجماليػػػػة إلحػػػػةاث دػػػػأثييات  صػػػػيية 
 .(2)ووجةانيةب

 
 
 
 

                                                

أحمة ع ة الكييـ> دصميـ محاوي دجيي ية لدةييل أيل الدصميـ  المة عمػ  الةيايػات الملاصػية لدحميػؿ نظػـ    (1)
.11، ص3881، ييالة ةكدويا ، غيي منشوية، كمية الدي ية الفنية، جاملة حمواف، ال نةييات اإليالمية  

جيميف فووي يملاف> الش كيات ال نةيية كمةخؿ  يدحةاث صياغات حم  ملةنيػة مػف الفػف ال  طػ ، ييػالة    (2)
.371، ص 1111ةكدويا ، غيي منشوية، كمية الدي ية الفنية، جاملة حمواف،   
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 :بعض التفسيرات لمفهوم الشبكية فى التصميم
 ( تفسير  (Miiller-Brockmann 

، فلنػػة  نػػا ء أي إندػػاج ي مػػ ، النظػػاـ الشػػ ك  اػػو جػػوء   يدجػػوأ مػػف الدصػػميـ الي مػػ  اليػػـو
الشػػػػ كية إلنشػػػػاء محدويػػػػات ألشػػػػكاؿ فايغػػػػة يمكػػػػف ممؤاػػػػا ةيناميكيػػػػا  ييػػػػدخةـ المصػػػػمموف

 ػػالمحدو   طيي ػػة فيةيػػة، فػػال دخدمػػؼ الطيي ػػة الدػػ  يػػدـ   ػػا دط يػػؽ أنظمػػة الشػػ كيات ا ف 
 شػػكؿ أيايػػ  عػػف كيفيػػة ايػػدخةاـ صػػانل  الط اعػػة ل ػػا منػػل  ػػيوف ولكػػف يمكػػف لممػػيء أف 

المحدو  الي م ، يجب أف ددالءـ مندجات ي وؿ  أف اناؾ حاجة أك ي ل ـ اليوـ مه انفجاي 
الدصميـ الي م  مه أحجاـ الشاشات المخدمفػة إلظ ػاي المحدػو  الػةيناميك ، لػللؾ   يوجػة 
دصػميـ أصػػم  ح ي ػ ، لػػللؾ فػػ ف اػلا يػػيج ي المصػمميف عمػػ  الدفكيػػي  شػكؿ من جػػ  فػػ  

يػؼ ايػدخةـ الدخطيط ال صي ، ولللؾ للؿ ، الا الداييخ ال صيي  ة يػاعة عمػ  دونػية ك
المصػػػمموف ع ػػػي ال ػػػيوف د نيػػػات الدكػػػويف ال نةيػػػ  إلنشػػػاء دصػػػاميـ جميمػػػة ومدواونػػػة فػػػ  
الط اعػػة وعمػػ  الويػػب، فػػ  الفصػػوؿ الداليػػة، يػػن حث فػػ  كيفيػػة دط يػػؽ اػػل  األفكػػاي عمػػ  

 .(1)دصميمادنا الخاصة
 ( تفسير  (Miiller-Brockmann 

ومػػة يػػيجة أنػػث ،  ميػػاعةة نظػػاـ أ  شػػخص عمػػ  ايػػدلةاة لدحمػػؿ المشػػاكؿ الدصػػميمية الال
الش كيات او أفنؿ ايدلةاةاب إليجاة حؿ لمشاكمث الدصػميمية الدػ  دكػوف وظيفيػة ومنط يػة 

 .(2)وأكثي إيناءب مف الناحية الجماليةب
 
 
 

                                                
(1)   Miiller-Brockmann, Josef  Grid Systems in Graphic Design. Arthur Niggli, 

1981 p. 9. 

(2)   Miiller-Brockmann, Josef  Grid Systems in Graphic Design. Arthur Niggli, 

1981. 
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  تفسيرKroeger, Michael  
ب فكػػػية الشػػػ كة اػػػ  أن ػػػا دمنحػػػؾ نظامػػػاب لمنظػػػاـ و  دػػػواؿ دمنحػػػؾ الكثيػػػي مػػػف  الدنػػػوع ولكػػػف 
الش كة   ددغيي أ ةاب ةالما ما يدغيي الجوء الةاخم  )ةاخؿ خاليا الشػ كية(، واػلا منػا يجلػؿ 

 .(1)الش ء ين ض  الحياةب

 تفسير Rosalind ICrauss 
فػػ  م ال ػػا اليلييػػ  الميػػم  بالشػػ كياتب، مؤيخػػة الفػػف يوو ال نػػة كػػياول أةعػػت أف وظيفػػة 

باكدشػػػاؼب الشػػػ كية، أكممػػػت كػػػياول، الشػػػ كية اػػػ  بإظ ػػػاي الحةاثػػػة لمفػػػف الحػػػةيثب، ومػػػه 
الدكلي ية، ة  يديؿ، مونةي ياف، مايفيش، وغيياـ، ا طوا ف  المكاف الل  كاف  ليةا عف 
مدناوؿ كؿ ما من  مف   ؿ، واو ما يلن  أن ـ أص حوا ف  الحاني وأف كؿ ش ء آخي 

 .(3()2)او ع اية عف المان ب

   تفسيرValorie Michelle Brinson 
الش ك  لمياعةة مصمم  الغيافيؾ مف خالؿ دوفيي  واـ مديؽ ومدصؿ، ومه  ي ةؼ ال ناء

للػؾ، فػ ف ايػدخةاـ ال نػاء الشػػ ك  يػنخفض  يػيعة، و ػة أعػػيب اللةيػة مػف المصػمميف عػػف 
 م  ػػـ  شػػأف الػػنظـ الدخطيطيػػة الملدػػاةة الدػػ  يندج ػػا دصػػميـ الشػػ كة الد ميػػةي، و ػػة دجااػػؿ 

ألف الشػ كية ويػيمة دنظيميػة، فمػف خػالؿ دأيػيل طيي ػػة الكثيػي مػف الفنػانيف الشػ كية دمامػاب 
من جية إلنشاء مف وـ ال ناء الش ك  الةيناميك  )الحيك ( ، دـ إنشاء حموؿ لش كيات  ةيمة 

 .(4)غيي د ميةية، لةفه المصمميف لالادماـ  مف ـو ال ناء الدصميم 
 

                                                
(1)  Kroeger, Michael Conversations With Students. Princeton Architectural 

Press, 2008, p. 27 

(2) Rosalind ICrauss, 'Grids', in The Originality of the Avant-Garde and Other 

Modernist Myths, Cambridge, Mass. and London 1985, p.l. 

(3)   Ibid. p. 10. 

(4) Valorie Michelle Brinson, An evolution in grid structures: a study for 

conceptual grid structure design , Iowa State University Capstones, 

Theses and Dissertations, 2007 , p.  
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  تفسيرGregg Berryman 
الشػػ كية فػػ  إطػػاي  يايػػات الشػػ كية المحػػةةة،  بال نػػاء الشػػ ك ب يدػػية دوجيػػث المحدػػو  ةاخػػؿ

فيياعة ال يكؿ ال نال  لم ناء الش ك  المي ؽ  اإلحيال  الدمايؾ لدصميـ الميل ، فالنظاـ 

 .(1)الش ك  يوفي الو ت ويياعة عم  ديا ط وادياؽ اللمؿ ككؿب

  تفسيرAlan Swann 
 (2)واوامش محةةة  ة ةبالش كية ا  الد ييـ ال نةي  لمميافة إل  أعمةة وميافات 

 :)أ( وظيفة الشبكيات الهندسية في التصميم
  الش كيات ال نةيية نظاـ انةيػ  يلمػؿ عمػ  دنظػيـ كػؿ المػةخالت عمي ػا مػف نظػـ

اللال ػػات الشػػكمية، أو مفيةاد ػػا، ويلمػػؿ عمػػ  أف د صػػاغ اػػل  الػػنظـ، أو المفػػيةات، فػػ  
ي ػاع نادجػاف مػف حيػف دوويػه شكؿ جمال  ددػوافي فيػث األيػل الدصػميمية مػف ادػواف،  واا

 ودكياي مكونات اللمؿ الفن  مف دماثؿ، ودنوع.
 .دلمؿ الش كيات عم  الدأكية عم  الفياغ الةاخؿ ف  المياحات المغم ة 
  ،دوفي الش كيات ال نةيية نوعػاب مػف الوحػةة اللنػوية  ػيف عناصػي دكػويف الدصػميـ

 نديجة لمي ط والدجانل  يف األشكاؿ ودناي  ا.
 لش كيات ال نةيية ميونة دشػكيمية فػ  جميػه ا دجااػات ةاخػؿ اللمػؿ الفنػ ، دوفي ا

 مه ا لدواـ  النظاـ ال نال  ال نةي  ل ا.
 

 Square grid)ب( الشبكية المربعة: 
 ا  نظاـ انةي   الـ عم  دكيايات مندظمة لممي ه

 اللي يندب عف د ييـ محيط الةالية إل  أي لة ميا ط  
 مدياوية، ثـ دوصيؿ الن اط   لض أو

                                                
(1) Gregg Berryman, Notes on Graphic Design and Visual Communication 

Menlo Park, California: Crisp Learning, 1990), p. 38. 

(2)  Alan Swann, How To Understand and Use Grids (Cincinnati, 

OH: North Light Books, 1989), p. 6. 

 

نموذج يوضح ( ١شكل )

  شبكية مربعة
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مدلامػػةيف لمػػةالية ثػػـ دوصػػيؿ اػػل  الن طػػة  ػػ لض فينػػدب المي ػػه،   عػػف طييػػؽ ييػػـ  طػػييف 
الخطػػوط اليأيػػية واألف يػػة المدلامػػةة المدواويػػة وعمػػ  ميػػافات  يليػػة مديػػاوية دنشػػأ  و دكػػياي

 .67، 6;و ة دكوف مالمة إلا د اطلت خطوط ا  واوية  الش كة المي لة
 الموحة التصميمية: -4

وي  صػػػة  ػػػث إعػػػاةة دنظػػػيـ وديديػػػب اللناصػػػي ملدمػػػةاب عمػػػ   لػػػض المدغيػػػيات الدشػػػكيمية مثػػػؿ 
 الدكيايات المخدمفة أو   نافة أو حلؼ أجواء مف دمؾ اللناصي.

 عشر :  الجانب اإلجرائي لمبحث: الثانى
اإلجيالػ  لم حػث الخطػوات الدػ  اد ل ػا ال احػث لمدوصػؿ إلػ  دصػميـ الوحػةة يدناوؿ الجانب 

الدةيييية لة  عينة مف طالب  يـ الدي ية الفنية  كمية الدي ية النوعية جاملػة عػيف شػمل، 
واػػػ   لنػػػواف وحػػػةة دةيييػػػية  المػػػة عمػػػ  دحميػػػؿ الشػػػكؿ )عنصػػػي مػػػف الط يلػػػة( مػػػف خػػػالؿ 

 ات الدالية>الش كية ال نةيية واد ه ال احث الخطو 
 –أيػماؾ  –طيػوي  –حشػيات  –حيػواف  –يػدـ اخديػاي عنصػي مػف الط يلػة )ن ػات  -أ

  وا ه(.
يػػػػدـ دحميػػػػؿ شػػػػكؿ اللنصػػػػي الط يلػػػػ  مػػػػف خػػػػالؿ عمميػػػػة الدجييػػػػة إلػػػػ  ميػػػػاحات  -ب

 عنوية أو انةيية.
إيجػػاة حمػػوؿ لونيػػة لملنصػػي  المحمػػؿ دصػػميمياب مػػف خػػالؿ إعػػاةة إيجػػاة مجموعػػات  -ج

 لث. لونية مدواف ة
 يـ مف ةاخؿ اللنصي المحمؿ دصميمياب. 7×7اخدياي ل طة  -ة
يػػػـ، عمػػػ  أف يكػػػوف ميػػػاحة  86×76 نػػػاء شػػػ كية انةيػػػية مي لػػػة فػػػ  ميػػػاحة  -اػػػػ

يػػػػـ، كمػػػػا يمكػػػػف ا يػػػػدلانة  الدياكػػػػب  36×36يػػػػـ وأك ػػػػي خميػػػػة  4×4أصػػػػغي خميػػػػة 
 والشفافية والدك يي والدصغيي والدجاوي.

ة مػف اللنصػي الط يلػ  المحمػؿ مػه مياعػاة دػةييب يػـ المػأخول 7×7ونه الم طة  -و
 الم طات ف  عممية الدكياي ودونية الدياكب مف خالؿ الموف.
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ويمكننا مف خالؿ اليياؽ اليا ؽ الدوصؿ إل  )ةيول( الوحةة الدةيييػية والدػ  دلدمػة عمػ  
 دحميؿ عناصي مخداية مف الط يلة مف خالؿ الش كية ال نةيية.

 التدريسية: الهدف العام من الوحدة
إندػػاج مجموعػػة مػػف الدصػػميمات  المػػة عمػػ  مػػا دػػـ ايدخالصػػث مػػف عناصػػي الط يلػػة مػػف 

 خالؿ الش كية ال نةيية.
 عشر: الوحدة التدريسية: ثالث
> دلنػ  فميػفة الوحػةة الدةيييػية إينػاح األفكػاي اليلييػية ( فمسفة الوحدة التدريسية1)

لدح يؽ ال ةؼ اللي  امت مف أجمث الوحةة الد  دوجث الوحةة الدةيييية ودحةة ميايادث 
الدةيييػػية الػػلي د مػػوي فػػ  المشػػكمة األيايػػية واػػ  إعػػةاة لوحػػات دصػػميمية لػػة  عينػػة 

 الةياية.
ويةخؿ نمف فميفة الوحةة الدةيييية ا عدماة عم  م يي الدصػميـ لمفي ػة الثالثػة دي يػة 

لشػػ كية ال نةيػػية، كمػػا جاملػػة عػػيف شػػمل(، وايػػدخةاـ ا –فنيػػة )كميػػة الدي يػػة النوعيػػة 
دلدمػػة  فميػػفة الوحػػةة الدةيييػػية عمػػ  ال ػػةية عمػػ  دكػػويف األفكػػاي، وال ػػةية عمػػ  دطويػػه 
و مػػػوية اػػػل  األفكػػػاي، وال ػػػةية عمػػػ  ايػػػدخةاـ الخامػػػات، وال ػػػةية عمػػػ  ا يػػػدجا ة الجيػػػةة 

 لممؤثيات ال صيية.
ال ػػةية عمػػ  > ويػػةخؿ نػػمف أاػػةاؼ الوحػػةة الدةيييػػية ( أهــداف الوحــدة التدريســية2)

عػػاةة صػػياغة األشػػكاؿ  ا دكاييػػة، وال ػػةية عمػػ  دكػػويف مجموعػػات  دحميػػؿ الميػػاحات، واا
لونيػػػة مدواف ػػػة، وال ػػػةية عمػػػ  دح يػػػؽ الدياكػػػب مػػػف خػػػالؿ المػػػوف، وال ػػػةية عمػػػ  دح يػػػؽ 

 الشفافية مف خالؿ الموف، مياعاة أيل الدصميـ.
ـــوى الوحـــدة التدريســـية3)   ديػػػلة ةيول، يػػػدـ > دحدػػػوي الوحػػػةة الدةيييػػػية عمػػػ( محت

عين ا فيما يم   حيث يصاحب عيض ال  الةيول نمالج مف الندالب الد  دوصػمت 
 إلي ا عينة ال حث.
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 (٣جدول )

 (٤جدول )
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 تعميق :
ايػػدلاف الطػػػالب أثنػػاء دحمػػػيم ـ لملناصػػػي الط يليػػة  ػػػالخطوط اللنػػػوية  الخـــط :

 وللؾ نظيا لط يلة اللناصي الد  خمم ا الطالب.
 ايدلاف الطالب  المياحات اللنوية ف  دحميم ـ لملناصي الط يلية.  المساحة:

 
 فػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػػياة عينػػػػػػػػػػػة ال حػػػػػػػػػػػث 35ديمػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػةة   35 – 3األي ػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف 

 فية( 46)_ الػ  
 
 

 

 (٥جدول )
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 (٦جدول )

 (٧جدول )
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 تعميق :
ايػػدلاف الطػػالب فػػ  دحمػػيم ـ لملناصػػي  ػػالخطوط اللنػػوية لكػػ  دجيػػة  : الخــط

 ليونث الشكؿ الط يل  .
إيػػػػػػدلاف الطػػػػػػالب فػػػػػػ  دحمػػػػػػيم ـ لملناصػػػػػػي الط يليػػػػػػة  الميػػػػػػاحات  المســــــاحة :
 اللنوية.
 إيدلاف الطالب ف  إخدياي ألوان ـ  أياليب األلواف المدواف ة.   المون  :

 
 فية( 46فية مف أفياة عينة ال حث )_ الػ  35ديمو إل  عةة   35 – 3األي اـ مف 

 

 

 (٨جدول )



 

107 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 

 
 

 

 (٩جدول )

 (١٠جدول )
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 تعميق :
دػػـ دحميمػػث مػػف خػػالؿ دػػـ اخديػػاي ل طػػة الشػػ كية ال نةيػػية مػػف خػػالؿ اللنصػػي الط يلػػ  الػػل  

الطالب . ودـ اخدياي واوية الم طة مف خالؿ اخدياي أفنؿ حيكة إلدجا  الخطػوط ودنيػيؽ 
 المياحات واأللواف.

 
 فػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػػياة عينػػػػػػػػػػػة ال حػػػػػػػػػػػث 35ديمػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػةة   35 – 3األي ػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف 

 فية( 46)_ الػ  
 

 

 

 (١١جدول )
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 وفيما يمى نماذج من نتائا الدرس السابع:

 

 :تعميق 
إنشػػػاء الشػػػ كية ال نةيػػػية المي لػػػة ةاخػػػؿ إطػػػاي الموحػػػة الدصػػػميمية ودػػػـ اإليػػػدلانة  لػػػةة دػػػـ 

 يايات لخمية الش كية مدنوعة للؾ  اإلنافة إل  ا يدلانة  لممية دصػميمية مثػؿ اإلنػافة 
 وأياليب الدكياي المدنوعة المنافة عم  الش كية.

 
 فػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػػياة عينػػػػػػػػػػػة ال حػػػػػػػػػػػث 35ديمػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػةة   35 – 3األي ػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػف 

 فية( 46)_ الػ  

 (١٢جدول )

 (١٣جدول )
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 (١٤جدول )

 (١٥جدول )
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 أواًل : البيانات   

    

 

 ثانيًا : التعميق :
  جػػػاءت ندػػػالب أعمػػػاؿ الطػػػالب فػػػ  مػػػاةة الدصػػػميـ م نيػػػة عمػػػ  الشػػػ كية

 ا يدلانة  أياليب الدكياي والدياكب ف  الدصميـ.ال نةيية المي لة مه 
  كما دـ اخدياي األلواف لملنصي المحمؿ دصميمياب  ناءاب عم  نظـ األلػواف

 المدواف ة ف  الدصميـ مما ندب عنث لوحات دصميمية مدنوعة ف  أشكال ا.
 46فػػية مػػف أفػػياة عينػػة ال حػػث ) الػػػ  35ديمػػو إلػػ  عػػةة   35 – 3األي ػػاـ مػػف 

 فية(

 نماذج من نتائج الدرس الثامن والتاسع

 (١٦جدول )

 (١٧جدول )
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( 13مراحل تنفيذ الموحة التصـميمية لعـدد ) بع عشر :را
 (  24)الـ فرد من أفراد عينة البحث 

 

 

 

 

 

 (١٨جدول )

 (١٩جدول )
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 (٢٠جدول )

 (٢١جدول )
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 (٢٢جدول )

 (٢٣جدول )
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 (٢٤جدول )

 (٢٥جدول )
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 (٢٦جدول )

 (٢٧جدول )
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 (٢٨جدول )

 (٢٩جدول )
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 عشر: نتائا البحث وتوصياته: خامس
 **فػػػ  الدخصػػص الػػة يؽ، للجا ػػػة عمػػ  أيػػػلمة *ض الندػػػالب عمػػ  لجنػػة مػػػف المحكمػػيفدػػـ عػػي 

( أيلمة دةوي حػوؿ دػوافي خميػة خصػالص وكانػت اإلجا ػة عمي ػا  ػػ 7م يال يدكوف مف عةة )
 )نلـ( أو ) ( وفيما يم  عيض لنيب ادفاؽ المحكموف عم  دوافي الخصالص الخمية.

 
 
 

                                                
 انظي مالحؽ ال حث.     *
 انظي مالحؽ ال حث.    **

 (٢٩جدول )
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 نتائا خاصة :
% عمػػػػ  دػػػػوافي خاصػػػػية بأف الوحػػػػةة الدةيييػػػػية 366ادفػػػػؽ المحكمػػػػوف  نيػػػػ ة  -3

فػ  يػموؾ أفػياة عينػة ال حػث يظ ػي فػ   ػةيد ـ عمػ  إةياؾ  كلامؿ ميد ؿ دغييياب إيجا يػاب 
عناصػػي الط يلػػػة وال يػػاـ  لمميػػػات اػػةفت إلػػػ  دكػػويف شػػػ كية انةيػػية دنػػػمند ا لوحػػػات 

 دصميمية ب.
% عمػػ  دػػوافي خاصػػية ب أنػػث ايػػدطاع أفػػياة اللينػػة 3:ادفػػؽ المحكمػػوف  نيػػ ة  -4

 صياغة األشكاؿ  طيي ة م دكيةب.
مػػ  دػػػوافي خاصػػية ب أنػػث أصػػ ة أفػػياة اللينػػػة % ع6:ادفػػؽ المحكمػػوف  نيػػ ة  -5

  اةيوف عم  دحميؿ المياحات ب.
% عمػػ  دػػػوافي خاصػػية ب أنػػث أصػػ ة أفػػياة اللينػػػة 5;ادفػػؽ المحكمػػوف  نيػػ ة  -6

  اةيوف عم  دكويف مجموعات لونية مدواف ة ب.
% عمػػ  دػػػوافي خاصػػية ب أنػػث أصػػ ة أفػػياة اللينػػػة 9:ادفػػؽ المحكمػػوف  نيػػ ة  -7

 لدياكب مف خالؿ الموف ب. اةيوف عم  دح يؽ ا
 نتائا عامة :

الط يلػػة دكدنػػو  ػػةياب اػػالالب مػػف نظػػـ اللال ػػات الشػػكمية المدنوعػػة وخاصػػةب نظػػـ  -3
 اللال ات الشكمية الد    ن اية ل ا.

اللال ػػة  ػػيف المفػػيةة ونظػػاـ اللال ػػة الشػػكم  عال ػػة  ناليػػة ومػػا يديػػماف  ػػث مػػف  -4
ديميػػػػالب   ن اليػػػػاب مػػػػف الديكي ػػػػات دػػػػةاخؿ فػػػػ  الط يلػػػػة يجلػػػػؿ مػػػػف دكػػػػياي كػػػػؿ من مػػػػا 

 والدكوينات.
يمكػػػف يؤيػػػة النظػػػاـ ال نةيػػػ  وال نػػػاء الدصػػػميم  فػػػ  نظػػػـ اللال ػػػات الشػػػكمية  -5

ةياؾ ايد اط مػػػػػا  ػػػػػنظـ نمػػػػػو اػػػػػل  اللناصػػػػػي،  لملناصػػػػػي الط يليػػػػػة  ػػػػػالليف المجػػػػػيةة واا
 وا يدفاةة من ما ف  صياغة األعماؿ الفنية الد  دلدمة عم  النظـ ال نةيية.

ف دةييل أيل الدصػميـ مػف خػالؿ ةيايػة الطم ػة لػنظـ اللال ػات الشػكمية يمك -6
لملناصػػي الط يليػػة كمػػا دلػػة ةيايػػة أيػػل الدصػػميـ مػػف المػػةاخؿ الدلميميػػة الدػػ  دمػػة 

 الطالب   ةية عم  إمكانية دأمؿ الط يلة والدلمؽ ف  جواي  نال ا.
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فػ  الط يلػة كممػا يػ ؿ عمػي ـ كمما واةت فيص ةياية الطم ة لملةية مف نظـ اللال ات الشكمية 
ا يػػدلانة   ػػا  ايػػدخةاـ مػػةاخؿ دجيي يػػة،  ػػة دػػدحكـ في ػػا الػػنظـ ال نةيػػية أو دديػػـ  الدم اليػػة، 

 وللؾ  يدحةاث نظـ عال ات شكمية جةيةة يمكف ايدخةام ا ف  أعمال ـ الفنية.

 سادس عشر: التوصيات:
وصػيات والم ديحػات الدػ   ػة دفيػة فػ  ف  نوء ندالب الةياية الحالية  ػةـ ال احػث عػةةاب مػف الد

 مجاؿ الدصميـ من ا.
 يوص  ال احث  لمؿ الموية مف الوحةات الدةيييية ف  مخدمؼ المجا ت األخي . -
يوص  ال احث ف  الدلمؽ فػ  الػيؤ  الط يليػة عػف  ػيب لمػا ل ػا مػف مخػووف  صػيي  -

 دصميـ.يفية الطالب وييدم موا من ا الكثيي مف الدصميمات الد  دثيي مجاؿ ال
فػػػدة  نػػػوات ا دصػػػاؿ  ػػػيف المجػػػا ت الفنيػػػة كم ػػػا يمكػػػف أف يػػػؤةي إلػػػ  إ ػػػةاعات فنيػػػة  -

 جةيةة لات جانب ا دكايي ويويه مةيكات ملمـ وةايل الفف.
يمكف دوظيؼ ندالب ال حػث الحػال  فػ  أ حػاث ميػد  مية ديػدخةـ  ػيامب الكم يػودي فػ   -

 صياغات دصميمية.
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 قائمة المراجع:

> دصميـ محاوي دجيي ية لدةييل أيل الدصميـ  المة عم  أحمة ع ة الكييـ  -3
الةيايات الملاصية لدحميؿ نظـ ال نةييات اإليالمية، ييالة ةكدويا ، غيي منشوية، كمية 

 .6;;3 الدي ية الفنية، جاملة حمواف،
أحمة ع ة الكييـ> إنداج دصميمات وخيفية  المة عم  دحميؿ النظـ اإلي اعية  -4

إليالم  ال نةي ، ييالة ماجيديي، كمية الدي ية الفنية، جاملة حمواف، لمخدايات مف الفف ا
3;:7. 

> الش كيات ال نةيية كمةخؿ  يدحةاث صياغات حم  جيميف فووي يملاف  -5
ملةنية مف الفف ال  ط ، ييالة ةكدويا ، غيي منشوية، كمية الدي ية الفنية، جاملة حمواف، 

4665. 
لنصي الن ادات دحت اليؤية المج يية حييف عم  محمة. النظاـ ال نةي  ل -6

 –كمصةي إلثياء الدصميمات الوخيفية. ييالة ةكدويا  بغيي منشويةب. كمية الدي ية النفيية 
 .5:;3جاملة حمواف، 

> الدصميـ ف  الفف الدشكيم ، ال ااية، ة الحميـ، أحمة حافظ يشةاففدة ال اب ع  -7
 .6:;3 عالـ الكدب،

ب الدي ية الفنية  الميحمة اإلعةاةية  مصي مه  حث ماجةة ع ال  الط يلة ف  مناا -8
 .6:;3، مية الدي ية الفنية، جاملة حموافطيؽ دةييي ا، ييالة ماجيديي بغيي منشويةب، ك

محمة حافظ الخول > النظاـ ال نةي  ف  مخدايات مف اللناصي ال نالية كمصةي  -9
 .4:;3جاملة حمواف،  –كمية الدي ية الفنية  –لمدصميـ، ييالة ماجيديي غيي منشوية 

محمة حافظ الخول > النظـ الدحميمية للنصي الن ات كمةخؿ لدةييل أيل الد ييـ،  -:
 .8:;3ييالة ةكدويا  غيي منشوية، كمية الدي ية الفنية، جاملة حمواف، 
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