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 الملخص:

 مما بصریة الیوم ثقافة أصبحت ًوھكذا بصریا موجها مجتمع في فأصبحنا نعیش الكلمات لغة على تطغى الصورة لغة باتت

 الصور واستخدام فهم علي القدرة ھي البصریة فالثقافة .عام بشكل التعلم متطلبات أحد أھم البصریة المعرفة مصادر جعل

األفكار و الموضوعات انتقلت عبر التاریخ من بصریا كما ان  النفس عن التعبیر و التعلم و التفكیر علي متضمنا  القدرة

خالل األشكال البصریة و الصور المرئیة الموجودة علي جدران المعابد علي مر العصور و تعتبر الصورة المرئیة أكثر 

 الجدارى التصویر فن ویعتبر فاعلیة في التأثیر علي المتلقي ألنها تمثل انعكاس ألشیاء واقعیة أو مادیة مستوحاة من الواقع

 الموضوعات عن تعبر التى الجاداریات من بالكثیر خرةاز القدیمة المصریة التاریخ فاألثار مر على التشكیلیة الفنون أقدم من

التاریخ. ونظرا ألھمیة التصویر في الفن المصري القدیم و ما به من  مر على و الكثیر من المشاھد المصورة ,والحكایات

و مشاھد تعبیریة حرصت الباحثة علي التركیز علي تكوین الكادر في المشاھد المصورة و تحلیل ما بها من  جمالیات فنیة

مضمون بصري للحصول علي الكثیر من المعلومات البصریة عن ھذا الفن العریق و قد قسم البحث الي عدة أجزاء مبتدءا 

الھمیة و الفروض و المنهجیة ثم استعراض االطار النظري بالتعریف بالبحث من خالل المقدمة و المشكلة و االھداف و ا

للبحث الذي یحتوي علي تأثیر المضمون البصري علي المتلقي و سمات الفن المصري القدیم و ما به من قیم جمالیة و 

الحلول تشكیلیة وقواعد تنظیم الكادر في العمل الفني و تحلیل لمختارات من المشاھد المصورة للفن المصري القدیم و 

التصمیمیة لعدد من المجموعات المتناسقة و التوظیف المقترح لها و التحلیل االحصائي لتحقیق أھداف البحث الي أن نصل 

 الي النتائج و التوصیات .

 :المفتاحية الكلمات

 المتناسقة المجموعات الكادر، تكوین البصري، المضمون

Abstract 

The language of the image overcame by the language of words, so we live in an optically 

oriented society, and thus, today's culture became visual, which made the sources of visual 

knowledge one of the most important requirements of learning in general. The visual culture is 

the ability to understand and use images, including the ability to think, learn and express oneself 

visually, as ideas and subjects moved throughout history through visual forms and visual images 

present on the walls of temples from thousands of years, the visual image is more effective in 

affecting the receiver as it represents a reflection of real or material things Inspired by reality, 

wall art is considered one of the oldest plastic arts throughout history. Ancient Egyptian 
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antiquities abound with a lot of murals that express themes and stories throughout history. In 

view of the importance of photography in ancient Egyptian art, the researcher was keen to focus 

on the composition in the photo scenes and analyze its visual content to obtain a lot of visual 

information about this ancient art. The research has been divided into several parts, starting with 

the introduction, problem, goals, importance, assumptions and methodology, then reviewing 

the theoretical framework for research that contains the effect of the visual content on reciever 

and  

The ancient Egyptian traits and rules of composition frame and its aesthetic and formative 

values, analysis of scenes in artistic way, design solutions for coordinated groups, and statistical 

analysis to achieve research objectives and finaly reach the results and recommendations. 

Keywords: 

visual content, composition scenes, harmonious groups 

 المقدمة:

المضمون البصري ھو اتصال یتم بمساعدة حاسة النظر و یوصف بأنه استدعاء لألفكار و المعلومات في اشكال یمكن ان 

تقرأ و تري بالعین كما انه یعمل علي ترتیب العناصر المرئیة بشكل متناسق یعبر عن حركة العمل الفني .و ما یساعد علي 

وین الكادر المرئي باسلوب متناسق یؤدي الي جذب عین المتلقي لنقاط تدعیم المضمون البصري بشكل فعال ھو كیفیة تك

القوة و االھتمام في العمل و ایظهار قواعد تنظیم الكادر من الشكل و النسب و التوازن و الخطوط و االیقاع و التكرار .و 

تعبر عن تصویر االنسان و قد تمیزت الحضارة المصریة القدیمة بعصورھا المختلفة بكثیر من المشاھد المصورة التي 

الحیوان و الطیور و النباتات و تجسید المفهوم العقائدي    و اساطیر الخلق و الحیاة و الموت و فكرة البعث و الخلود و 

تصویر الحیاة الیومیة بكل تفاصیلها من البدایة الي النهایة .ومما سبق یتتضح انه الباعث علي القاء الضوء بشكل متعمق 

 المشاھد المصورة و كیفیة تكوین الكادر للتعبیر بشكل فني عن روح و سمات ھذه الحضارة العریقة .  علي ماھیة

 :فيمشكلة البحث  البحث: تتمثلمشكلة 

 السابقة.المتلقي لم یلق االھتمام الكافي في الدراسات  وثأثیره علىدراسة المضمون البصري للعمل الفني -1

في المشاھد المصورة في الفن المصري القدیم لم تلقي قدر كبیر من الدراسة التحلیلیة التحلیل الفني لتكوین الكادر -2

 المستفیضة.

النسب واالبعاد ومساحات الكادر في المشاھد المصورة القدر الكافي من الدراسة سواء مراعاة  وقواعد تنظیملم تنل أسس -3

 ة.المتناسقللمساعدة في ابتكار العدید من المجموعات  التوزیع

  البحث:أهمية 

تهدف الیه من أغراض  وما كانتبما یتفق  الحیةمن االشكال  وشدة قربهاتتمیز الحضارة المصریة القدیمة بحیویتها -1

عالم الواقع كما ظهرت ابداعات الفن المصري في  علىالمتلقي بأنه عالم یسمو  علىیؤثر  والعظمة وھو ماتوحي بالجالل 

 .والظل واللونالشكل 

دور المجموعات المتاسقة لیس تزیینا فقط انما قائم علي طاقة تعبیریة كامنة تنعكس علي تأثیرھا الروحي من خالل الشكل -2

 دولیة.و التكوین و ما یتضمنه من معاني ذات أھمیة ثقافیة محلیة و 
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  البحث:أهداف 

 المتلقي.ة بصریا للتأثیر علي به من امكانیات لتوصیل المعلوم واظهار ماالتواصل البصري  دراسة فن-1

 التكوین. وبراعة فيبه من جمالیات  واظهار ماالتحلیل الفني لعدد من المشاھد المصورة في الفن المصري القدیم -2

 القدیم.ابتكار تصمیمات تصلح لعمل العدید من المجموعات المتناسقة تحمل طابع القیم الفنیة للفن المصري -3

 ان:يفترض البحث  البحث:فروض 

المشاھد المصورة في الفن المصري القدیم ینتج عنه تصمیمات مبتكرة لعمل العدید  والتشكیلیة لتكویندراسة القیم الفنیة -1

 المتناسقة.من المجموعات 

البصریة النابعة من  وإدراك الرسائلفهم  علىالمتلقي یخلق عین فنیة قادرة  وتأثیرة علىاالھتمام بالمضمون البصري -2

 العمل الفني 

  البحث:منهجية 

 الفنیة التاریخیة للحضارة المصریة القدیمة  : ویشمل الدراسةالتاريخيالمنهج -1

من االعمال التصویریة للفن المصري  والوصف والتحلیل لمختاراتالبحث بالدراسة  : یتناولالتحليليالمنهج الوصفي -2

 مر العصور  علىالقدیم 

 من الدراسة  والتطبیقیة المستنتجة والدراسات والحلول الفنیةالجانب االبتكاري لعمل التجارب  : یتناولالتجريبيالمنهج -3

استطالع للرأي العام للمتخصصین و الخبراء في مجال تصمیم طباعة المنسوجات للتأكد من  : ویشمل االحصائيالمنهج -4

 البحث.تحقق أھداف 

  البحث:حدود 

التاریخیة لفن التصویر المصري القدیم منذ عصر الدولة القدیمة الي الوسطي الي الحدیثة ما  : الدراسةالزمانيةالحدود  -1

 ق.م(332-ق.م2780بین )

تصمیم المجموعات  علىتمت  واالعمال التطبیقیةمختارات من أعمال التصویر المصري القدیم  : دراسةالمكانيةالحدود -2

 العربیة وریة مصرالمتناسقة داخل جمه

 حدود موضوعية-3

 دراسة قیمة و تأثیر المضمون البصري علي المتلقي -

 أسس و قواعد تكوین الكادر في المشاھد المصورة للفن المصري القدیم -

 مفهوم المجموعات المتناسقة في مجال طباعة المنسوجات -

 المتناسقةابتكار تصمیمات مستوحاة من الفن المصري القدیم للمجوعات -

 االحصائي.التحلیل -

 محاور البحث

 تأثیر المضمون البصري علي المتلقي -1

 الفن المصري القدیم -2

 قواعد تنظیم الكادر في العمل الفني -3

 التحلیل الفني لمختارات من المشاھد المصورة في الفن المصري القدیم  -4

 تصمیم المجموعات المتناسقة -5

 التحلیل االحصائي-6



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

720 

 المتلقي: علىالمضمون البصري  االول: تأثيرالمحور 

لمعابد من الموجودة علي جدران ا والصور المرئیةالتاریخ من خالل األشكال البصریة  والموضوعات عبرانتقلت األفكار 

عیة أو مادیة واق و تعتبر الصورة المرئیة أكثر فاعلیة في التأثیر علي المتلقي ألنها تمثل انعكاس ألشیاء 1االالف السنین

 یة وإبداعیةفن أعمال انتاج على اساساً  وتركز تهتم يالت الفنون من ھي مجموعة یةالبصر . فالفنون22مستوحاة من الواقع

 .32إنتاجها يف المستخدمة الوسائط اختالف على اإلبصار حاسة إلى تذوقها عند تحتاج

       
 البصري للمشاهد المصورة ( المضمون1)شكل 

 

 صریةب الیوم ثقافة أصبحت ًوھكذا بصریا موجها مجتمع في فأصبحنا نعیش الكلمات لغة على تطغى الصورة لغة صارتو

 هاان إال مةكل ألف تساوي الصورة أن وقدیما قالوا ،عام بشكل التعلم متطلبات أحد أھم البصریة المعرفة مصادر جعل مما

 القدرة ھي البصریة فالثقافة .23أكثرمن ذلك بكثیر الصورة تساوي أصبحت الرقمیة التكنولوجیا الحالي عصر في عصرنا

بصریة أوال عن ال وتتكون الثقافةبصریا  النفس عن والتعبیر والتعلم رالتفكی على متضمنا القدرة الصور واستخدام فهم على

  3 خطوات رئیسیة أربع علىطرق عملیة االدراك التي تحتوي 

 

واالستفادة حلیل وتفهم  علىتعتبر عملیة االدراك البصري ھي الخطوة االولي في تكوین الثقافة البصریة التي من شأنها تعمل 

 .15 معلومات بها من واستخالص ماالصور المرئیة  من

 البصرية:تكوين الثقافة 
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 ( الثقافة البصرية في المشاهد المصورة2شكل )

 واالتصال البصري:  الجمالي البعد

   خالل: وذلك منداخل العمل الفني  ونقاط القوةان الهدف االول من االتصال البصري ھو اكتشاف مواطن الجمال 

 .ضمنه تقع یاق الذيالس عن واضح بشكل تنبثق لكي قویة الصورة تكون أن بد ال ذلك علي وللحصول المتلقي: إنتباه لفت -

 كونت أن یجب الصورة المحتوى. أو المضمون إلي باإلضافة الصورة أو التكوین عناصر خالل من یحدث أن یمكن وھذا

 16 ذاتیاً  متماسكة تكون أن یجب قویة، بصریاً 

 ،نفهم ننظر كي نحن نرى، كيل فقط ننظر ال فنحن سلبي، فعل أو إجراء لیس النظر أو فالرؤیة :المتلقي بانتباه اإلحتفاظ-

 "الثقافة .28 البصري والتفوق االمتیاز .اإلنتباه إستدعاء في رئیسي محدد عامل ھو واإلرتباط المعني نرید، ما نجد ولكي

 یز علىالترك مع معنى على للحصول الواردة البصریة الرسائل السابقة مع البصریة الخبرات تشكیل اعادة ھي البصریة

 ور لتوصیلالص تولید و الرسائل تفسیر علي القدرة ھي البصریة علیها الثقافه للتعرف المتعلم یتخذھا التى االجراءات

   30المفاھیم و األفكار

 القديم:المصري  الثاني: الفنالمحور 

 بلغوا فقد ،والمقابر والمتاحف المعابد في رائعا سجلت تاریخا التي الحضارات أقدم من القدیمة المصریة الحضارة تعتبر

و ظروف الحیاة  و البیئة تأثیر المناخ فیها یقّدرون مركبة حضاریة بعملیة یقومون كانوا و كبیرا مبلغا الترف والتأنق من

 في طریقها نإلى األذھا وتقرب بالفن عقائدھا تخلد وأخذت . 4 االجتماعیة و السیاسیة ان تصل الي ھذه الحضارة العریقة

الحیاة  تصویر ًعلى أساسا تقوم موضوعاتة بأن الفن ھذا ویتمیز والخیر والحساب والعقاب الروح وعودة ،والبعث الحیاة فهم

 .  7یاة الح تفاصیل كل النحتیة واألعمال على المقابر نقشت لذلك ،النهایة وحتى البدایة من تفاصیلها بكل الیومیة

 القديمة: مصر فى الجدارى التصوير فن

 على داشاھ لتكون به الجبال المحیطة سفوح وعلى الكهوف، جدران على السنین، آالف منذ الرسم تعلم في اإلنسان بدأ

 التاریخ رم على التشكیلیة الفنون أقدم من الجدارى التصویر فن ویعتبر 6تطورة مرورا بعصر المصریین القدماء الذھبي

 عصورال مر على للشعوب التقدم  الحضارى مدى عن للتعبیر كوسیلة الفنون من النوع ھذا ألھمیة ونظرا, األن وحتى

 25التاریخ. مر على الحضارة الفرعونیة عن تعبر التى الجاداریات من بالكثیر خرةاز القدیمة المصریة فاألثار

 

 

 

 

 

 االساليب الفنية للفن المصري القديم

البساطة 

 والوضوح
والوقارالجدية   

والواقعيةالمثالية   
ومحاكاة الحيوية 

 االصل
والمهابة الجالل 

 والقوة
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 والوضوح:البساطة 

قد  مصریةوالنقوش ال وترتیب فالصورفیها من اتساق  وما یتجلي وجمال نسبهاتتمیز الفنون المصریة ببساطتها ووضوحها 

نسجام واأحكم ترتیبها في صفوف تفصلها خطوط مستقیمة متوازیة كذلك التماثیل التي تمتاز ببساطة مساحاتها ووضوح 

 أجزاءھا.

 والوقار:الجدية 

الخلقیة  صفاتهم على وال تدلالمصري القدیم عن أحاسیس أصحابها أو ما مر بهم في الحیاة  وتماثیل الفنال تفصح صور 

 وحسن الخلق.بضبط النفس  ولكن تتسم

 والواقعية:المثالية 

 اب فكانشبوالحیویة والتنبض بالصحة  وأجسام رشیقةجمیلة  أعمارھم، بمالمحفي أحسن  والتماثیل أصحابهاتوضح الصور 

ف من المشاھد ما تنم عنه من عوارض المرض أو ضع وال توجدالفنان المصري أول من أدرك ما في الجسم من جمال 

 الخالدین.ھیئة  وأقرب اليالحیاة الدنیویة  علىتمثل أصحابها في صورة تسمو  الشیخوخة انما

 ومحاكاة االصل:الحيوية 

ي صورة محاكاة االلوان الطبیعیة ف على وكان یحرصمن االشكال الحیة  اوشدة قربهتتمیز الفنون المصریة بحیویتها 

 كثیرا بأعادة تمثیل الوجوة. وتماثیلة وكان یهتم

 والمهابة والقوة:الجالل 

طق بها تن وھیبة وقوة مطمئنة وصورة جاللتماثیل  والعظمة ففيتتمیز أعمال المصري القدیم بكثیر من معاني الجالل 

 .37أوضاعها  عنهاوتنم مالمحها 

. 

 

 

 والتماثل التكرار

 الفنانلجأ   حیث ، التشكیلي الفن خصائص أھم الفني  إحدى العمل في مرات عدة الواحد الشكل تكرار خاصیة تعتبر

 لألشكال واإلحساس حیویة وتعطي الشكلي الثراء إلى تؤدي أوضاع مختلفة في اآلدمیة العناصر تكرار إلى القدیم المصري

في   التنوع أن كما ، 35الجمالیة والجاذبیة التشویق ًمن نوعا الشكلیة وتعطي العالقات تكرار في التنوع بفضل بالثراء

 في لألشخاص تكراره عند التماثل الستخدام القدیم الفنان  المصري لجأ الجمالیة  وقد بالبهجة اإلحساس إلى یؤدي التفاصیل

 . 27األشخاص  نفس تكرار من  خالل األشخاص توزیعها لتلك في االتزان یتحقق حتى بعض  المشاھد

     
 القن المصري القديم والتماثل في( التكرار 3شكل )

 

 

 القديم المصري الفن المصورة في المشاهد في الجمالية القيم

 
 والوحدة التنوع اإليقاع الحركة والتماثل التكرار
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 الحركة

 مع یتناسب بما حركة حالة األشخاص في یصور أن للمشاھد تصویره في القدیم الفنان المصري أھداف أھم من كان

 اإلیقاع  مثل الفني العمل سطح على بالحركة ترتبط ھامة جمالیة وھناك قیم األساسي الموضوع

 .21التكرار  خالل ًمن أیضا على الحركة اإلستدالل ویمكن ،منتظمة بصورة للحركة تردید یعتبر والذي

     
 ( الحركة في الفن المصري القديم4شكل )

 اإليقاع

 بین العالقات خالل من أو الواحد الشكل أجزاء بین التى تربط التشكیلیة العالقات من ینبثق المصورة المشاھد في اإلیقاع

 فاإلیقاع المختلفة والمساحات الخطوط خالل بالجزء من الكل بین الربط من نوع ینشأ حیث ،األخرى واألشكال الشكل ككل

 نظیمت على یقوم التكرار الذي من خالل أیضا اإلیقاع وینتج بجواره الذي الشخص بجسد شخص كل عالقة ذراع من ینتج

  26ثابت بشكل ما فكرة ترتیب أو

     
 ( االيقاع في الفن المصري القديم5شكل )

 والوحدة التنوع

 لتى تشعرا المماثلة ضد فهو ،القدیم المصري الفن لجمالیات المتذوق شعور في المؤثرة العوامل أھم أحد التنوع یعتبر

المصورة  شاھدهالم في التباین والوحدة من نوع وجود في المشاھد المصورة في التنوع ویتجلى ،بالملل الفني للعمل المتلقى

39. 

      
 الفن المصري القديم والوحدة في( التنوع 6شكل )

 

 بصرية( )قراءةقراءة المشاهد المصورة في الفن المصري القديم 

   وھيالعمل الفني  وتحلیل عناصرفهم  قراءة المشاھد المصورة تتم عن طریق

ات التي یتكون العناصر المرئیة المختلفة، والمعروفة باسم عناصر التصمیم، والعناصر الشكلیة، أو عناصر الفن أو المفرد

 .41هوبالعمل الفني بأكمل وببعضها البعضالعام عادة  تتعلق بالتصمیم البصري. وھذه العناصرالفني منها العمل 



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

724 

 

 

                 

 فمثالفي احداث الكثیر من الحركة  وتسهم الخطوط عبارة عن ظاھرة بصریة تسمح للفنان بتوجیه عین المشاھد :فالخطوط

یمكن للخطوط أیًضا توجیه االنتباه  الخطوط المائلة شعوراً بالحركة والخطوط الزاوّیة تنقل عموًما إحساًسا بالدینامیكیة تنقل

األفقیة، انطباًعا عن الهدوء، السكون. تمیل الصور الملیئة بالخطوط  وتعطي الخطوط .للصورةنحو الموضوع الرئیسي 

  17عمودیة قویة إلى أن یكون لها انطباع عن الشموخ والعظمة.

ھناك ثالث خصائص للون. درجة اللون، السطوع أو الكروما، والقیمة. تشیر الدرجة اللونیة إلى اسم اللون. ویشیر  اللون:

 السطوع والكروما إلى كثافة اللون وقوته.

مع كیفیة انعكاس الضوء على األشیاء وكیف نراھا. كلما زاد الضوء المنعكس، ارتفعت القیمة. األبیض  تتعامل القیمة القيمة:

 14ھو أعلى قیمة أو أخف قیمة بینما األسود ھو أقل أو أغمق قیمة.

         
 قراءة العمل الفني ( عناصر7شكل )

 

العنصر بوجوده في كل الفنون البصریة. یمكن أن یكون یتمیز ھذا  ھي المنطقة المحیطة فوق وخالل األجسام المساحة:

 . 39 الفضاء إیجابیا أو سلبیا، مفتوحا أو مغلقا، ضحال أو عمیقا، ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد

     قواعد تنظيم الكادر في العمل الفني   الثالث:المحور 

 الكادر:أهمية تكوين 

 ولتحقیق  .المشاھد على التأثیر في ھدفه ویحقق العین وراحة اتزان یحقق قواعد الكادر داخل سلیم فني تكوین إلى الوصول

  :یتضمن أن البد التكوین فإن ھذا

 لألشكال المكونة الخطوط ومراعاة الشكل-

 واأللوان والظل للضوء المناسب التوزیع-

 المرئیة للعناصر المتوازن التوزیع-

 42اإلیقاع - 

 هي: ثالث غايات وللتكوين

  للموضوع المشاھد انتباه جذب -

 المتفرج مشاعر في التحكم -

 29مضایقته وتالفي المتفرج لدى الجمالي اإلحساس خلق -

 

 

 عناصر قراءة العمل الفني

 مساحة اللون الخط 

  

 الشكل

 

 الملمس

 

 القيمة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86_(%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 اللقطات  أحجام

 الواصل تالمعلوما حجم اختیار وھي التكوین، قواعد أساسیات أھم من واحدة بصدد فنحن اللقطات أحجام عن نتحدث عندما

 الُمشاھد. لىع مختلفة تأثیرات وبالتالي به خاصة خصائص األحجام تلك لكالً من إن حیث الصورة تلك خالل منالمشاھد إلى 

    SHOTS LONGالطويلة اللقطات أوالً:

فیفهم  ة،البیئھى واحدة من أنواع اللقطات التي تعطي انطباع عن الموقع وجغرافیة المكان وزمان التصویر وظروف ھذه 

 تتسم الصورة بالضخامة واالتساع       .المشاھد ما یحیط بالمكان ویتهیأ لیرى الحدث كامالً 

سواء  كما ھو واضح من المشاھد المصورة للحضارة الفرعونیة فمعظم المشاھد تعطي معلومات كاملة عن طبیعة المشهد

  نیةوالطقوس الدیكانت عن تجسید مظاھر الحیاة الیومیة او المعتقدات 

         
 المصورة المشاهد في الطويلة اللقطات (8) شكل

 

  SHOTS MEDIUMالمتوسطة اللقطات ثانياً:

بین اللقطة الطویلة  ھى واحدة من أنواع اللقطات التي تستخدم الستكمال التأسیس بعد اللقطة الطویلة، وتستخدم كلقطة انتقالیة

 .في إظهار تطویر العالقات بین األفراد دتفی .القریبةواللقطة 

         
 المصورة المشاهد في لمتوسطةا اللقطات (9) شكل

 

  SHOTS UP-CLOSEالقريبة اللقطات ثالثاً:

فهي تمیل إلى  ھذا النوع من أنواع اللقطات لها أھمیة نسبیة فهي تركز على شئ صغیر نسبیاً كالوجه اإلنساني أو جزء منه

 40 اللقطة بمغزى رمزي أو لحظة مهمة وتوحي ھذه .علیهرفع أھمیته والتأكید 

          
 المصورة المشاهد في لقريبةا اللقطات (10) شكل
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 الكادر:قواعد تنظيم 

 .تماماالھ مركز تمثل المساحة ھذه أن حیث أھمیة المرئیة العناصر أكثر فیه توضع اإلطار من األوسط الجزء -

 لعناصراألخرىا كل على یسیطر وكأنه یظهر بها الموجود والعنصر والطموح والسیطرة للقوة ترمز اإلطار أعلى المساحة -

  .الحجم فى منه أصغر أو تماثله األخرى العناصر كانت إذا خاصة

 أو لخطرا من أنواع لنوع تتعرض بها الموجودة الشخصیة وأن والضعف الخوف إلى اإلطار من السفلى المساحة ترمز  -

 .13العلوي الجزء فى شىء وجود عدم حالة فى حتى الضغط

  :الفنيأسس التكوين في العمل 

 :اإلهتماممركز  أوالً:

ھو النقطة الرئیسیة في الصورة التى تنجذب إلیها العین مباشرةعین الناظر  "(،المحوریة "المركزیة )النقطةمركز االھتمام 

حیث تسود المساحة اللونیة القاتمة في  األلوان،كالسیادة عن طریق التباین في  بالسیادة؛ وتسمى أیضا اللوحة،إلى داخل 

 أیضا.  والعكس صحیح فاتح،وسط أبیض أو 

  " الوحدة و " التراكب ثانياً:

عالقة  و تتم الوحدة في العمل الفني في تحقیق الفني،الهدف من العمل  –الفكرة  –األسلوب الفني –تشمل علي وحدة الشكل 

 .أجزاء العمل الفني بعضها ببعض

فهو التعبیر الذي نطلقة حین تعمل إحدى العناصر الداخلة في التكوین على إخفاء  التراكب، بالكل. أماوعالقة كل جزء منها 

  خلفها.جزء من عنصر آخر یقع 

 :التوازن أو األتزان ثالثاً:

والذي یعتبر من  الفني،العناصر االساسیة للقیم الجمالیة فى العمل  المتضادة وھي أحدھو الحالة التي تتعادل فیها القوى 

و التوازن إما أن  المرسومة،في العمل الفني. و یتحقق التوازن فى الصورة إذا تماثلت أو توازنت عناصرھا أسس التكوین 

 .11یكون تقلیدیا ، یشبه توازن األشیاء في كفتي المیزان أو یكون غیر تقلیدي ، یشبه توازن شخصین على طرفي أرجوحة

 :القديمالفني لمختارات من المشاهد المصورة في الفن المصري  الرابع: التحليلالمحور 

الساطیر اتتنوع موضوعات المشاھد المصورة في الفن المصري القدیم علي اختالف العصور التاریخیة فمنها ما یعبر عن 

مرأة و الخیر و النماء انة الالمختلفة و منها مایعبر عن مشاھد الحیاة الیومیة و منها المناسبات القومیة و منها ما یعبر عن مك

وف تیم تناول سو فیما یلي  5و البعث و الخلود و غیرھا الكثیر من المشاھد المصورة التي تعبر عن ھذه الحضارة العریقة 

 الدراسة.مختارات من ھذه الحضارة العریقة بالتحلیل و 

 

و مصیرة ما بعد  انشغل المصري القدیم كثیرا بحال االنسان

الموت فقد أمن بوجود منظوم الحساب و العقاب و یمثل المیت 

قاضیا و یتم وزن قلبة بریشة ماعت حیث  42أمام محكمة من 

یوضع قلب المیت في كفة و ریشة االله ماعت في الكفة االخري 

.و بالتحلیل  43و یقوم اله الكتابة و الحكمة بتسجیل نتیجة المیزان

جد ان الفنان المصري القدیم اعتمد علي استخدام الفني للعمل ن

اللقطة الطویلة و ذلك الیضاح الجو العام للمشهد كما قسم المشهد 

افقیا حیث ان الجزء العلوي یمثل  3:1الي جزئین رئیسین بنسبة 
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قاضیا و ھو الجزء الممثل القوة و السیطرة علي المشهد و  42 الموتي محكمة(    11)  شكل

 كذلك الجزء االوسط ھو الجزء االھم 

مركز الثقل في المشهد حیث یمثل المحاكمة ذاتها كذلك حرص و 

علي قیمة االتزان في العمل الفني حیث ان النص االیمن في 

المشهد یعادل النصف االیسر من حیث عدد االشخاص و االحجام 

 و الحركة داخل المشهد .

 
 القديم المصري عند الطيور( 12)   شكل

تأثر المصري القدیم بالطیور و حرص علي تصویرھا لما لها من 

ة دالالت دینیة مقدسة و كانوا یعتقدون أن الطیور عندھا القدر

و  44)أبو منجل( یمثل اله الكتابة لذلك اتخذوا طائرعلي الكتابة 

قد حرص الفنان علي تصویر مشهد االھتمام بالطیور عن طریق 

طیور في الجزء االوسط من اللقطات الطویلة حیث ظهرت ال

المشهد و ظهرت النباتات التي تمثل مصدر الغذاء للطیور في 

النصف االیسر من المشهد و ظهر صائد الطیور في النصف 

 االیمن من المشهد و بحجم اقل بكثیر من باقي عناصر المشهد و

 ذلك للتأكید علي اھمیة الطیور 

مشهد القدیمة تعلو ال و مدي تقدیسة لها و جاءت الكتابات المصریة

 لیوضح ان الطیور ھي رمز الكتابة عند المصریین القدماء

 
 المصريين قدماء عند الزهور و الهدايا(  13)  شكل

ب عن مشاعر الح والزھور للتعبیراھتم المصري القدیم بالهدایا 

الفنان علي أظهار العالقات  وقد حرص 31والرومانسیة 

 الشخصیة بین االشخاص باستخدام اللقطات المقربة 

 و كذلك حرص علي اظهار الكثیر من القیم الجمالیة من التكرار

هد للعناصر للتأكید علي اھمیتها و كذلك التوازن بین نصفي المش

حیث ان النصف االیمن یكاد یتماثل مع النصف االیسر و كذلك 

تقسیم المشهد بشكل افقي الي نصفین متقاربیین في حرص علي 

المساحة حیث حرص في النصف االعلي علي اظهار كتابات 

تعبر عن الحب و الرومانسیة و اظهر في النصف االسفل كیفیة 

 التعبیر عن تلك المشاھد الرومانسیة.

 
 المصريين قدماء عند الغناء و الموسيقي( 14)   شكل

الغناء عن المصریین القدماء اھمیة كان لمشاھد الرقص و 

لربیع كبیرة خاصة في االعیاد و االحتفاالت الرسمیة مثل اعیاد ا

و قد حرص الفنان علي تصویر ھذه المشاھد  24و شم النسیم

 وباستخدام اللقطات المقربة الیضاح العالقات بین العازفین 

 3ي لالراقصین و الحركات الراقصة و قام الفنان بتقسم المشهد ا

أجزاء رئسیة حیث ان كل مشهد یحتوي علي عدد من 

 المعلومات الخاصة باالحتفاالت من الجزء الموسیقي و الجزء

الراقص و الجزء الخاص بهدایا االحتفال و جاء ھذا التنوع 

 ي .ضمن وسائل جذب االنتباة و نقل المعلومة بصریة الي المتلق
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 المصريين قدماء عند النسيم شم مظاهر(  15)  شكل

حرص المصري القدیم علي تسجیل مظاھر االحتفال بعید شم 

د و النسیم من خالل عدد من المشاھد التي توضح اھمیة ھذا العی

لمشهد افقام بتقسیم  45اھمیة المأكوالت المستخدمة في ھذا الیوم 

موضوعات بشكل رأسي و اعتمد علي استخدام اللقطات  3الي 

د أھمیة ھذا االحتفال فبدأ بمشه المتوسطة و المقربة الیضاح

 اھداء الرجل الي زوجته زھر اللوتس و جاء في الجزء الثاني

ذي من المشهد بالتركیز علي المأكوالت المستخدمة من البیض ال

یرمز الي خلق الحیاة من الجماد و استخدام البصل لطرد 

االرواح الشریرة و جاء السمك المملح و الفسیخ في الجزء 

ظاھر رمز الي الخیر و الرزق فقام الفنان بنقل جمیع مالثالث لی

یوم االحتفال عن طریق التكوین البصري و احجام اللقطات 

 المعبرة عن مظاھر االحتفال .

 
 الرياضة و القديم المصري(  16)   شكل

أھتم المصري القدیم بالریاضة كوسیلة للحفاظ علي اللیاقة 

یاضات رفیة و من بین ھذه الرالبدنیة أضافة الي كونها وسیلة للت

ر و قد حرص الفنان لتصوی34الصید و الرمایة بالقوس و الرمح 

ھذه المظاھر الریاضیة بأستخدام اللقطات المقربة و حرص 

علي وجود الحدث الرئیسي في منتصف المشهد حیث توضح 

فني و اكثر العناصر المرئیة أھمیة و تمثل مركز اھتمام العمل ال

 بیضاء الظهار تفاصیل الحركات الریاضیة و تمجاءت الخلفیة 

لي عاحاطة المشهد بعدد من الكتابات المصریة القدیمة الموزعة 

شكل اعمدة طولیة علي جانبي المشهد و اعاله حیث تعبر 

الخطوط الطولیة عن القوة و العظمة و الشموخ و ضرورة 

 االنتصار في ھذه الریاضات .

 
 الشمس زورق(  17)  شكل

یسحب من خالل جزع طویل  مركب الشمسقام الفنان بتصویر 

ي یمثل الجانب االخر من الحیاة و العناصر االدمیة مصورة بز

أبیض و انتشرت الكتابات اعلي المشهد و العناصر االدمیة 

تل بشكل رأسي منتظم و قد نجح الفنان في ترتیب االحجام و الك

مشهد و جاءت المختلفة فالعناصر االدمیة تحتل صدارة ال

المصریة اعلي المشهد لیعطي نوع من االتزان و  20الكتابات

 التنوع.
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 القرابيين تقديم(  18)  شكل

قام المصري القدیم بتصویر مشهد تقدیم الملكة نفرتاري 

لفة القرابیین لألله أوزوریس الجالس امام القرابیین و یصطف خ

یمة المصریة القداثنین من االله االقل حجما و جاءت الكتابات 

تعلو من البدایة الي النهایة و جاءت العناصر موزعة بشكل 

 8خطوط رأسي متوازیة تعطي احساس بالقوة وعظمة المشهد

ر كذلك اعتمد الفنان علي استخدام اللقطات الطویلة التي تظه

المشهد ككل و اعتمد علي االسلوب المنظوري لیعطي عمق في 

نفس ي في بدایة المشهد واقفة و بالمشهد و جاءت الملكة نفرتار

ة المستوي االفقي لالله و ھم جالسون فیعطي انطباع بصري بقو

 و عظمة االله .

 
 بالحصاد االحتفال(  19) شكل

قام المصري القدیم بتصویر احتفاالت الحصاد عن طریق 

تصویر مراحل عملیة الزراعة حیث قسم العمل الفني الي 

وي علي اللقطات الطویلة التي جمیعها تحت 9مستویات افقیة

تحكي عالقات العناصر داخل المشهد فجاء المستوي االول 

یوضح مظاھر وقت الجفاف حیث تنخفض میاة النیل و تغلب 

حرفة الرعي علي الزراعة قي ذلك الوقت ثم یأتي المشهد 

ن الثاني الذي یمثل فیضان النیل بما فیه من مظاھر الحیاة م

مشهد تفال الملك بفیضان النیل ثم یأتي الالزراعة و الصید و اح

الثالث لیوضح خصوبة االرض و ظهور المحاصیل المختلفة و 

الطیور التي تتغذي علي ھذه المحاصیل .فجاء تكوین الكادر 

 باجزائه الثالثة یعبر بصریا عن مظاھر الحیاة  النماء .

 
 البشر دمار اسطورة(  20)   شكل

كن لھناك فصل بین االله و البشر و تقول االسطورة انه لم یكن 

 مع كثرة معاصي البشر قررت االله االنفصال و االنتقال الي

ي فقام االفنان بتقسیم المشهد الي نصفین بشكل رأس 33السماء

حیث یحتوي النصف االیمن علي انفصال االله عن البشر و 

االكتفاء بالنظر الیهم من اعلي وكذلك یوجد في ھذا النصف 

لعدل الذي یقوم بمحاسبة المخطئ و عقابه و جاء میزان ا

النصف االیسر من المشهد یحتوي علي الملك حیث یمتد بشكل 

رأسي من اعلي المشهد الي اسفله لیوضح بعد انفصال االله 

اصبح الملك ھو من یحكم بموجب الحق االلهي المقدس و جاء 

ت خلف الملك عدد من مظاھر الحیاة المختلفة و جاءت الكتابا

المصریة القدیمة ممتدة علي المشهد علي شكل خطوط رأسیة 

 لیوضح قوة و عظمة و شموغ المشهد المصور .
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 المتناسقة:المجموعات  الخامس: تصميمالمحور 

 تسهل اأنه حیث والمفروشات المعلقات مجال في المهمة التصمیمیة األسالیب من المتناسقة المجموعة تصمیمات وتعتبر

 أن حیث ،واحدة غرفة أو واحد مكان في تستخدم معأ أن یمكن التى التصمیمات أختیار في البحث عملیة على العمیل

 التصمیم بین وكذلك الواحدة في الغرفة المستخدمة والمفروشات المعلقات بین الربط بغرض أن تستخدم یمكن المتناسقات

 حیث ،دةمتعد أشكال خالل من المعلقات والمفروشات بین المتناسقة المجموعات عمل أو تصمیم ویمكن  .لألثاث الداخلى

 ختالفإ مع التشكیلیة العناصر وكذلك نفس ،المجموعة اللونیة نفس إستخدام خالل من التناسق في صیاغة التحكم یمكن

 وألھمیة ، 63هومجتمع هبیئت بین وشخصیة متطلعة للعصر والتكنولوجیة الجمالیة الخبرة لدیة التوزیع والمصمم طریقة

دة متناسقة استخدامات متعد ذات طباعیة تصمیمات بإبتكار اإلھتمام ًمن مزیدا یستلزم ذلك النسجیة من  أجل الصناعات

 تثري مجال طباعة المنسوجات 

 (1تصميم )

      

 ( 1التحليل الفني )

القات بین التي توضح طبیعة الع جاء التصمیم یحتوي علي عدد من المشاھد المصورة و كلها تنتمي الي اللقطات المقربة

ط االفقیة االشخاص في المشهد وتم تقسیم التصمیم لعدد من المستویات االفقیة و جاءت المشاھد مرتكزة علي ھذه الخطو

ق نوع من التي تعطي نوع من الثبات و الرسوخ في التصمیم و یوجد ایضا عدد من التكرارات للمشاھد المصورة التي تخل

ي و االخضر و قاع و جاءت المجموعة اللونیة معبرة عن روح الفن المصري القدیم بالوانه الممیزة من الذھبالتنوع و االی

المفروشات  واالزرق و ھي الوان الحیاة و الخلود و جاء التوظیف یعتمد علي اسلوب المجموعات المتناسقة بین المعلقات 

 یم.ثیر من التنوع في توظیف التصمبشكل متناغم و یحمل الك
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 (2تصميم )

       

 (2التحليل الفني )

ائما ما اعتمد التصمیم علي عنصر التكرار بشكل اساسي و ھي صفة ممیزة للمشاھد المصریة المصورة حیث ان التكرار د

لفرعونیة حیث أنها یظهر التأكید علي المعاني المختلفة فجاء التكرار ھنا لیظهر أھمیة المرأة و دورھا الرئیسي في الحیاة ا

أكید المعلومه تي أظهار المرأة في عدد من الخطوط الدائریة لألبراز و التجسیم و تعتبر أساس الحیاة و اعتمد التصمیم عل

مفرش كذلك جاءت المجموعة اللونیة معبرة عن روح الفن الفرعوني بشكل كبیر و كذلك التوظیف متنوع بین المعلق و

 مختلف.االرضیات كنوع من التنوع و توظیف التصمیم بشكل 

 (3تصميم )

         

 ( 3يل الفني )التحل

قربة ألظهار اعتمد التصمیم علي احد المشاھد الفرعونیة التي تجمع بین توت عنغ امون و زوجته و جاءت ضمن اللقطات الم

علوي و التردید طبیعة العالقة التي تجمع بین الزوجین و تم تقسیم التصمیم الي نصفین متساویین حیث جاء المشهد النصف ال

ي التصمیم و اعتمد السفلي و جاء التكرار و التردید كأحد الوسائل الهامة للتعبیر عن القیم الجمالیة فالعكسي له في النصف 

عبرة عن التصمیم بشكل أساسي علي اللونین االزرق و الذھبي و جاءت خلفیة التصمیم بمجموعة من المشاھد االخري الم

 ة كمعلق حائطي و عدد من الوسائد.ناسقالحیاة الفرعونیة و جاء التوظیف ضمن اسلوب المجموعات المت
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 ( 4تصميم )

        

 (4التحليل الفني )

لفن اجاء التصمیم یحتوي علي عدد من المشاھد الفردیة لعدد من الشخصیات الفرعونیة و جاءت المشاھد تحمل سمات 

رة العین و الجدیة في الوقوف و نظالفرعوني من البساطة و الوضوح و كذلك الجدیة و الوقار فجمیع المشاھد تحمل سمات 

لتنوع و االیقاع تحمل الكثیر من القوة و المهابة كما جاء توزیع االشخاص في یمین  أو شمال الكادر و ذلك لیخلق نوع من ا

كتها الفنیة و و ھو ما یؤكدة الكثیر من التكرار و التماثل و جاء توزیع الظل و النور للتأكید علي ظهور الشخصیات و حر

الستائر  جاء التوظیف یحتوي علي التصمیم كمعلق حائطي و استقطاع جزء منه لیظهر في الوسائد و تكرار أجزاء منه في

 المعلقة و بالتالي تم استخدام التصمیم بأكثر من شكل في أكثر من توظیف فني.

 ( 5تصميم )

        

 (5التحليل الفني )

وجاءت  م الحصاد حیث أظهر التصمیم زھور اللوتس بلونها االزرق البراقجاء التصمیم مستمد من مشهد االحتفال بموس

دمن الزھور الشخصیات في اشكال دائریة للتأكید علي اھمیتها فظهر الملك و زوجته یشاھدون االحتفاالت و الحسناوات یق

اتجاه النظر  و نفس الحركة وفي تكرار متماثل یولد نوع من االیقاع و بالمثل ظهر عدد من المصریین القدماء بنفس الزي 

لمائلة بزاویة من بدایة التصمیم الي النهایة و ذلك الن الخطوط ا 45و جاء توزیع العناصر علي ھیئة خطوط مائلة بزاویة 

 تنقل االحساس بالدینامیكیة و الحركة و تعمل علي توجیه االنتباة نحو الموضوع الرئیسي بالتصمیم .
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 ( 6تصميم )

           

 (6التحليل الفني )

وني من جاء التصمیم مستوحي من مشهد الزھور و الهدایا عند قدماء المصریین و جاء التصمیم یحمل سمات الفن الفرع

لتصمیم علي التكرار و التماثل النصفي بین نصفي التصمیم في الجزء االوسط منه و جاء التكرار ایضا في أعلي و أسفل ا

ط ألیضاح االسود و جاءت مصادر االضاءة من أسفل الي أعلي مع التركیز علي الجزء االوسھیئة شریط باللون االبیض و 

الحائطي و  أھمیة الزھور و الهدایا عند المصریین القدماء و جاء التوظیف یحمل سمات المجموعات المتناسقة من المعلق

 الوسائد و مفرش االرضیات في شكل متناسق مع االثاث االبیض .

 (7تصميم )

           

 ( 7التحليل الفني )

عات جاء التصمیم یحمل الكثیر من المشاھد المصورة لقدماء المصریین في شكل دائري متراكب لیوضح طبیعة الموضو

ه حورس من مشاھد الرقص و موكب الشمس و اله الكتابة كما ظهرت الخلقیة متعددة االلوان و تحتوي علي ایقونة االل

ي العمل الفني التصمیم و جمیع المشاھد تنتمي الي اللقطات المقربة ألظهار العالقات بین الشخصیات فموزعة أعلي و اسفل 

 في شكل متناسق . و جاء التوظیف یجمع بین الستائر المعلقة و مفرش االرضیات

 



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

734 

 (8تصميم )

        

 ( 8التحليل الفني )

شاھد تكرار الم علىتم تكرار الوحدات بنظام التكرار الرباعي حیث اعتمد  ( حیث1التصمیم مشتق من التصمیم رقم )

الرسوخ و  والفرعونیة المصورة علي ھیئة خطوط أفقیة متوازیة علي مسافات متقاربة و ذلك ألعطاء قدر كبیر من الثبات 

 د.المعلقة و الوسائ التأكید علي أھمیة الموضوعات الفرعونیة و قیمتها الفنیة و جاء التوظیف یشمل الستائر

 ( 9تصميم )

        

 

 ( 9التحليل الفني )

یعتمد التصمیم علي صورة المرأة في الفن الفرعوني بمالمحها الممیزة و تزینها بزھرة اللوتس و مالبسها التي تحمل الوان 

میاة النیل الزرقاء فجاء التصمیم یحمل مالمح الفن الفرعوني من حیث اختیار االلوان و كذلك السمات الفنیة من التكرار و 

تصویر و اعتمد التصمیم علي أبراز وجه المرأة الفرعونیة عن طریق عمل عدد من الهاالت التماثل و الجدیة و الشموغ في ال

البىضاء حول الوجوة و جاء اللون االبیض في منتصف التصمیم لیخلق نوع من التضاد بین االلوان و استخدام اسلوب 
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المعلق الحائطي و كذلك المفروشات  الشفافیة في توزیع العناصر لیخلق نوع من الحركة و التنوع و جاء التوظیف یمثل

 في استخدام التصمیم بشكل مختلف .لیوضح التنوع 

 ( 10تصميم )

         

 ( 10التحليل الفني )

من التغییر  عواحداث نو( مع استخدام اسلوب التكرار الثالثي لتكوین التصمیم 5التصمیم مشتق من الفكرة التصمیمیة رقم )

ین المجموعة من التضاد ب واظهار نوععناصر التكرار  على والنور للتأكیدمن الظل  وأضافة الكثیرفي المجموعة اللونیة 

ر المعلقة في الستائ وجاء التوظیفالتنوع في التصمیم  والباردة وذلك الظهاراللونیة المستخدمة من االلوان الساخنة 

 ومفروشات االرائك.

 االحصائي: المحورالسادس: التحليل

ات ( من االفكار التصمیمیة للمجموع10تم اجراء دراسة استطالعیة لقیاس مدي تحقق اھداف البحث من خالل عدد )

 دراسةوقدمت الالمتناسقة التي تظهر مدي االستفادة من المضمون البصري للمشاھد المصورة في الفن المصري القدیم 

مات طباعة المنسوجات للتعرف علي أرائهم حیال التصمیمجال  والمتخصصین في( من الخبراء 20االستطالعیة لعدد )

 المعاییر:( محاور رئیسیة و كل محور یحتوي علي عدد من 3المبتكرة و اشتمل االستبیان علي )

 التالية: وتشمل المعاييرالتشكيلية للتصميمات  االول: العناصرالمحور 

 مدي ترابط عناصر التصمیمات -1

 اللونیة في التصمیماتمدي توافق المجموعات -2

 وضوح االتزان في التصمیمات-3

 رعونیة في التصمیمات المقترحةتأثیر القیم الجمالیة للمشاھد الف--4

 التالية: ويشمل المعاييرالبصري داخل التصميمات  الثاني: المضمونالمحور 

 ور التكوین في احداث التأثیر البصري علي المتلقي د-1

 لتنوع في استخدام أحجام اللقطات المصورة في التصمیمات ا-2

 الكادر  وقواعد تنظیممدي توافق التصمیم -3
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 التالية  ويشمل المعاييرالمجموعات المتناسقة  الثالث: توظيفالمحور 

 دي االستفادة من استخدام اسلوب المجموعات المتناسقة في توظیف التصمیمات م-1

 مع التوظیف المقترح لها  توافق التصمیمات-2

 لتأثیرات الجرافیكیة في التصمیمات ا استخدام -3

 200فتكون النتیجة تصمیمات  10المحكمین ،لتحكیم  من 20عدد المعاییر فى صورة إستبیان للرأى على عرض و تم

ى كأحد روض تم حساب اإلنحراف المعیار، وللتأكد من صدق المعیار وصحة الفصوت لكل سؤال في  استمارة االستبیان  

المعیارى  مقاییس التشتت عن المتوسط لكل سؤال على حدى ،حیث تبین من نتائج الجداول التالیة أن جمیع قیم اإلنحراف

لتى عرضت اكانت موجبة وقد زادت عن الواحد الصحیح مما یدل على أن ھناك داللة إحصائیة إیجابیة لصالح تلك األسئلة 

و يشمل علي أربعة  أن المحور األول وهو العناصر التشكيلية للتصميماتكانت نتيجة التحليل االحصائي و حكمین.على الم

 أي ممتاز حسب مقياس ليكارت الخماسي 4.3عبارات قد حصل على 

 النتائج المرتبطة بالعناصر التشكيلية للتصميمات (:1جدول رقم )

  عبارات المحور األول
كبير 

 جدا
 صغير متوسط كبير

ليس 

له 

 دور

 المتوسط
اإلنحراف 

 المعيارى
 النتيجة

دي ترابط عناصر م-1

 التصميمات

 7 8 15 68 102 تكرار
 ممتاز 1.00 4.3

% 51 34 7.5 4 3.5 

مجموعات مدي توافق ال-2

 اللونية في التصميمات

 4.3 3 7 17 75 98 تكرار

 

0.88 

 

 ممتاز

 % 49 37.5 8.5 3.5 1.5 

ضوح االتزان في و-3

 التصميمات

 4 7 20 76 93 تكرار
4.2 

 

0.91 

 

كبير 

 جدا

 
% 46.5 38 10 3.5 2 

لجمالية اتأثير القيم -4

للمشاهد الفرعونية في 

 التصميمات المقترحة

 1 4 11 83 101 تكرار
4.4 

 

0.73 

 

كبير 

 جدا

 
% 50.5 41.5 5.5 2 0.5 

 المجموع
 4.3 15 26 63 302 394 تكرار

 

0.86 

 

 ممتاز

 % 49.3 37.8 7.9 3.3 1.9 
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أي  4.4على  عبارات قد حصل ويشمل ثالثةفى حين تبين أن المحور الثانى وهو المضمون البصري داخل التصميمات 

 ممتاز

 النتائج المرتبطة بالمضمون البصري داخل التصميمات (:2جدول رقم )

  عبارات المحور الثانى
كبير 

 جدا
 صغير متوسط كبير

ليس له 

 دور
 المتوسط

اإلنحراف 

 المعيارى
 النتيجة

ي احداث فدور التكوين -1

التأثير البصري علي 

 المتلقي

 3 5 8 86 98 تكرار
4.4 

 

0.80 

 

كبير 

 جدا

 
% 49 43 4 2.5 1.5 

تخدام التنوع في اس-2

أحجام اللقطات المصورة 

 في التصميمات

 6 10 12 45 127 تكرار
4.4 

 

1.01 

 

 ممتاز

 % 63.5 22.5 6 5 3 

تصميم و مدي توافق ال-3

 قواعد تنظيم الكادر

 5 8 10 56 121 تكرار
4.4 

 

0.94 

 

كبير 

 جدا

 
% 60.5 28 5 4 2.5 

 المجموع
 4.4 14 23 30 187 346 تكرار

 

0.89 

 

 ممتاز

 % 57.7 31.2 5.0 3.8 2.3 
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القیم -4االتزان -3اللون -2الترابط-1
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كبیر  

متوسط  

صغیر 

لیس له دور

المتوسط

اإلنحراف المعیارى
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أي ممتاز حسب  4.5على  حصلقد عبارات  ويشمل ثالثةكما تبين أن المحور الثالث وهو توظيف المجموعات المتناسقة 

 مقياس ليكارت الخماسي

 النتائج المرتبطة بتوظيف المجموعات المتناسقة (:3جدول رقم )

  عبارات المحور الثالث
كبير 

 جدا
 صغير متوسط كبير

ليس له 

 دور
 المتوسط

 اإلنحراف

 المعيارى
 النتيجة

ة من مدي االستفاد-1

استخدام اسلوب 

المجموعات المتناسقة في 

 توظيف التصميمات

 5 9 10 46 130 تكرار

4.4 

 

0.96 

 

 ممتاز

 % 65 23 5 4.5 2.5 

مات مع توافق التصمي-2

 التوظيف المقترح لها

 2 6 12 39 141 تكرار
4.6 

 

0.82 

 

كبير 

 جدا

 
% 70.5 19.5 6 3 1 

أثيرات استخدام  الت-3

 الجرافيكية في التصميمات

 4.6 2 3 10 37 148 تكرار

 

0.74 

 

 ممتاز

 % 74 18.5 5 1.5 1 

 المجموع
 4.5 7 12 20 83 278 تكرار

 

0.82 

 

 ممتاز

 % 69.5 20.8 5.0 3.0 1.8 

 

 

0
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140

اإلنحراف المتوسطلیس له دورصغیر متوسط  كبیر  كبیر جدا 
المعیارى
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توظیف 

توافق التصمیمات مع -2
التوظیف 



 2020كتوبر ا                        عدد خاص                                    –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 

739 

د تراوحت أراء المحكمین حول االستبیان فق یتضح من الجداول السابقة ان ھناك فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات

لت المعاییرتأثیر القیم الجمالیة للمشاھد الفرعونیة في التصمیمات المقترحة  %(و قد احت93-%88متوسطات األراء بین )

%( في 93) و دور التكوین في احداث التأثیر البصري علي المتلقي و استخدام التأثیرات الجرافیكیة في التصمیمات علي

ات و مدي حین جاء توافق المجموعات اللونیة في التصمیمات و التنوع في استخدام احجام اللقطات المصورة في التصمیم

جاءت  و( %90توافق التصمیم و قواعد تنظیم الكادر و توافق التصمیمات مع التوظیف المقترح لها علي ما یقرب من )

تخدام ات ووضوح االتزان في التصمیمات و مدي االستفادة من اسأقل التقدیرات للمعاییر مدي ترابط عناصر التصمیم

 (%88التصمیمات علي ما یقرب من ) اسلوب المجموعات المتناسقة في توظیف

 : Reliability الثبات معامل

 اختبار إلجراء و ،العینةنفس  على تطبیقه إذا أعید النتائج نفس یعطي أنه أي ،نفسه مع تناقضه المقیاس وعدم استقرار یعني

 لتجزئةاأو معامل  Cronbach's Alphaألف كرونباخ  معامل مثل الثبات أحد معامالت نستخدم االستبیان ألسئلة الثبات

 ،الصحیح والواحد الصفر بین الثبات قیمة معامل تتراوح. وقد تم إجراء إختبار معامل الثبات حیث  Split- half النصفیة

 تساوي لمعاملاكانت قیمة  إذا العكس وعلى ،البیاناتفي  ثبات للصفر فال یكن ھناك یةمساوالثبات  معامل قیمه كانت فإذا

 اقتربت وكلما یكون مرتفعاً  الثبات فإن الواحد من الثبات معامل قیمة اقتربت وكلما ،تام ثبات ھناك الصحیح فیكن الواحد

 .منخفضاً  الثبات یكون الصفر فإن قیمته من

 : Validity الصدق معامل

 قیمة یادةز أن الثبات، أي لمعامل التربیعي الجذر معامل الصدق حیث یعكس لقیاسه، وضع ما یقیس المقیاس أن ویقصد به

 .البیانات مصداقیة زیادة تعني كرونباخ ألفا الثبات معامل

 مصداقیة دةزیا یعنياإلشارة مما  وموجب مرتفع وھو 0.965 كرونباخ قد بلغ ألفا أن معامل( 4)حیث تبین من نتائج جدول 

 العینة البحثیة. وھو أیضاً مرتفع مما یشیر إلى صدق بیانات 0.982 حواليفى حین بلغ معامل الصدق  البحثیة،بیانات العینة 

 النتائج المرتبطة بمعامل الصدق والثبات لعينة الدراسة (:4جدول رقم )

 المحاور
معامل الثبات الداخلي 

Cronbach's Alpha 

  الذاتي معامل الصدق

Confidence 

 0.991 0.983 العناصر التشكيلية للتصميمات

 0.982 0.964 المضمون البصري داخل التصميمات

 0.986 0.973 توظيف المجموعات المتناسقة

 0.982 0.965 اإلجمالى

 

 لعينة الدراسة  االستداللي اإلحصاء

على  التعمیم للتعرف على خصائص عینة الدراسة إلمكانھوعبارة عن مجموعة من األسالیب اإلحصائیة یتم إجرائها 

، حیث   Regressionومعامل اإلنحدار   Correlationاإلرتباط مفردات المجتمع ، ومن أھم تلك األسالیب ھو معامل 

 القةالع نوع تحدید الدراسة ھدف ویكون واحد وقت في یتغیران معاً  متغیران ألفرادھا یكون التي الدراسات في ستخدمانی

التابع  على المتغیر یطرأ الذي التغیر لقیاس  Pearsonارتباط بیرسون  معامل یستخدم المتغیرین، و ھذین تربط التي

dependent المستقل  المتغیر قیم تتغیر عندماIndependent  ،  الكبیرة العینات حالة في المقیاس ھذا یستخدمحیث 
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 موجبة قیمته ، وتكون تماًما مستقلتان الظاھرتان تكون عندما صفر تساوي قیمتهخصائصه أن ومن أھم  ، الكمیة والبیانات

 من مقداره یقترب عندما ، وضعیًفا الصحیح الواحد من قیمته اقتراب عند قوًیا حیث یكون ، طردًیا یكون االرتباط عندما

تقترب  عندما ضعیف( ویكون 1-)  من اقترابه عند قوًیا یكونحیث  عكسًیا االرتباط یكون عندما سالبة وتكون قیمته. الصفر

 قیمته من الصفر.

 إحصائیة داللة ذاتو طردية الثالثة لعینة الدراسة البحثیة المحاور بین العالقة أن السابق الجدول حیث تبین من نتائج دراسة

 محورین األولال أما ارتباطاً  األقوى ھما والثاني األول  المحورین أن (  ، ویالحظ 0.001تساوي أو من أقلجداً ) عالیة

 (.5جدول ) -ارتباطاً  أقل فهما الثالث  و

 االرتباط البسيط لمحاور العينة البحثية معامالت ( :5جدول رقم )

 

 المحور األول

العناصر التشكيلية 

 للتصميمات

 المحور الثانى

المضمون البصري 

 داخل التصميمات

 المحور الثالث

توظيف المجموعات 

 المتناسقة

   1 معامل إرتباط بیرسون

  1 0.920** معامل إرتباط بیرسون

 1 0.924** 0.872** معامل إرتباط بیرسون

 

 النتائج:

لمصري القدیم بما تحملة من مشاھد مصورة مصدرا ھاما ألبتكار المزید من التصمیمات تصلح للمجموعات یعتبر الفن ا-1

 والمعلقات.المتناسقة للمفروشات 

المتلقي من خالل الدراسة التحلیلیة  على ومدي تأثیرهظهر البحث مدي ثراء المضمون البصري في المشاھد المصورة أ-2

 المشاھد.الفنیة لمختارات من تلك 

ر في موعة من االفكار التصمیمیة مع نماذج توظیفها وذلك باستخدام الحاسب االلي الذي یسهم بشكل كبیقدم البحث مج-3

 االبتكاریة.یة اثراء العمل

  التوصيات:

 ومكانیة للمزیدبها من عالقات شخصیة  وأظهار ماة تكوین المشاھد الفرعونیة طبیع علىضرورة القاء المزید من الضوء -1

 الفن العریق. والتحلیل لهذامن الفهم 

د نه یفتح المجال للمزیرورة االھتمام بتدعیم مجال تصمیم طباعة المنسوجات بتصمیمات المجموعات المتناسقة حیث اض-2

 .وتشكیلیاتوظیف التصمیم لونیا  والتنوع فيمن االبتكار 

 المراجع
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dukturata. kiliyat alfunun altatbiqiati.jamieat hilwan.2002. 

الهندسیة  في تصمیم المنسوجات المطبوعة من العناصر (CADاستخدام أنظمة الحاسب االلي )عبد العزیز"  الفار، حسن-37
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