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 ملخص البحث

تتميز التكوينات التشكيلية للفراغ بأهمية كبيرة في إظهار أسس التصميم المختلفة، من خالل تكوين عالقات فنية متعددة بين 

عناصر تصميم األزياء المختلفة وباالطالّع على مجموعة من تصاميم المالبس النسائية المعاصرة لبعض مصممي األزياء 

الحديثة لتصميم المالبس والتي تنتمي لجيل الطباعة ثالثية األبعاد والخامات الحديثة  العالميين، ُوجد أن كثير من االتجاهات

المدمجة بالتكنولوجيا قائمة على التكوينات التشكيلية للفراغ ومصاغة بفكر ابتكاري يميزه األصالة، وعليه فقد أوجدت الباحثة 

نات التشكيلية للفراغ من حيث القيم التشكيلية وأسس موضوعا بحثيا جدير بالدراسة والتحليل الموضوعي لعالقة التكوي

التكوين التشكيلي للفراغ وفاعليته االبتكارية في تصاميم المالبس النسائية المعاصرة وذلك بوضع أسس ومحاور يمكن 

 االستناد عليها عند التحليل الفني لتكوينات الفراغ في تصميم المالبس . 

 - :وتضمنت أهداف البحث ما يلي

 لتعرف على مفهوم التكوينات التشكيلية للفراغ ومدى فاعليته في التصميم.ا-1

 الكشف عن دور التكوينات التشكيلية للفراغ في التفكير االبتكاري لتصميم المالبس. -2

 تحديد أسس ومحاور لتحليل التكوينات التشكيلية للفراغ في تصميم المالبس. -3

 هي:وتناول اإلطار النظري مجموعة محاور 

 المحور األول: التفكير االبتكاري في التصميم 

 المحور الثاني: التكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم 

 المحور الثالث: التكوينات التشكيلية للفراغ ودورها االبتكاري في تصميم األزياء المعاصر 

ج وجاء اختيارها تبعا لما يخدم أهداف البحث نماذ 5واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نماذج العينات وعددها 

 -وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة نتائج أهمها: 

يمكن لمصممي المالبس تحقيق االبتكار في التصميم من مرونة وطالقة وأصالة بتوظيف التكوينات التشكيلية للفراغ في 

وعالقة الفراغ بالكتلة الصماء في التصميم، الدينامية  التصميم، من خالل الترابط والوحدة بين التكوينات التشكيلية للفراغ،

المتضمنة رسوخ وقوه واندماج التكوينات التشكيلية مع التصميم محققة الجمالية  كناتج فعل التكوينات التشكيلية للفراغ

 الوظيفية للتصميم.

 : الكلمات المفتاحية

 المالبستصميم  –االبتكار  –التكوينات التشكيلية للفراغ 
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Abstract 

The formations of space are of great importance in showing the different foundations of design, 

through the formation of multiple technical relationships between the elements of different 

fashion design By examining of contemporary women's clothing designs for some fashion 

designers, the researcher found that many of the modern trends in clothing design that belong 

to the generation of three-dimensional printing and modern raw materials integrated with 

technology are based on formations of space and formulated with an innovative thought 

characteristic of originality, and thus the researcher created a topic Research is worthy of study 

and objective analysis of the relationship of formations of space and its innovative effectiveness 

in contemporary women's fashion designs that deals with the research problem based on 

imposing the following questions (what is the role of  formations of space in creative for fashion 

design) and included a Research objectives include: - 

1- Knowing the concept of the formations of space, and its effectiveness in design. 

2- Disclosing the role of space formations, in the creative thinking of designing clothes. 

3- Defining the foundations and axes for analyzing the formations of space in clothing design. 

The theoretical framework, dealt with a set of axes, namely: 

The first axis: innovative thinking in design. 

The second axis: formations of a vacuum in design. 

The third axis:  formations of space and its innovative role in contemporary fashion design. 

The research followed the descriptive analytical approach to analyze the samples, which 

numbered 5 models, and their selection was made according to what serves the research 

objectives, the researcher reached to most important conclusions: 

 Design innovation achieves flexibility, fluency, and originality, by employing the formative of 

space in design. Through the interconnectedness and unity between the formative of the 

vacuum. And the relationship of the vacuum to a deaf block in the design. dynamism as result 

of configuration of the vacuum which contains the firmness, strength, and merging of the 

formative with the design, realizing the functional aesthetic of the design. 

Key word: 

 The Formations of Space - Creative - clothes Design  

 

 مقدمة البحث:

باالبتكار والتفكير اإلبداعي والتطورات الحديثة التي تتسارع وتتوالى في كل حين،  ارتبطت حركة المتغيرات في التصميم

(، وأصبح 8ُويعد االبتكار من أهم المظاهر المميزة للتقدم الفني والعلمي في مجال تصميم األزياء وخاصة في اآلونة األخيرة)

واضحة في تاريخ تطوير مجال تصميم  الخروج عن المألوف هدف من أهداف كل من يريد أن يطور ويترك له بصمه

األزياء وخاصة وأن  التكنولوجيا تدعم االبتكار والتطوير في تصميم  األزياء المعاصرة، وهذا ما يؤكده أشهر مصممي 

األزياء الحاليين حيث تظهر بوضوح التصاميم التي تعتمد على التكنولوجيا والتكوينات التشكيلية التصميمية المبتكرة 

 (25.)والفريدة

وُيعد الفراغ من األسس والمفاهيم الفنية التي أثرت ساحة اإلبداع الفني في فنون ما بعد الحداثة فمنذ بداية القرن الواحد 

(اتخذت كثير من األعمال الفنية المختلفة منحى جديد يتخذ مفهوم الفراغ منطلقا لإلبداعات التشكيلية والذي 2والعشرين )

(، ولقد ظهر في مجال تشكيل المالبس المعاصرة اتجاهات لتشكيل الفراغ 18لمستخدم فيه )يكتسب معناه حسب المجال ا
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أثناء التصميم للملبس استخدمت في إظهار أسس التصميم المختلفة ، من خالل تكوين عالقات فنية متعددة بين عناصر 

جة عنها والمؤثرة من خالل الشكل والمضمون تصميم األزياء المختلفة ،ويعتبر مفهوم التكوينات الفراغية والتشكيالت النات

وتأثيراتها في المتلقي موضوعاهما يندرج في البحث عن القيم االبتكارية والموضوعية لطبيعة التصميم والتي توضح القدرة 

 (3العالية للفنان في استنباط مفرداته وفق صيغ تشكيلية تبدو على أركانها االبتكار بوصفه مفهوما مطابق للتطور.)

بناًء على ما تقدم ومن خالل إطالع الباحثة على تصاميم األزياء المعاصرة لمجموعة من مصممي األزياء العالميين تحددت 

المشكلة البحثية في مدى تعميق مفهوم التكوينات التشكيلية للفراغ في تصميم األزياء بما تحويه من مفاهيم يمكن أن تكون 

ومن خالل ذلك الرؤية المستقبلية لدى المصمم في كيفية ابتكار تصاميم حديثة لألزياء  مصدرا مهما لالبتكار بما يتواءم مع

 يمكن تلخيص مشكلة البحث القائمة على فرض التساؤالت اآلتية:

 مشكلة البحث:

 ماهي األسس الفنية للتكوينات التشكيلية للفراغ التي تؤثر تأثيرا فعاال في تحقيق االبتكار في تصميم األزياء؟ .1

ماهي األسس والقيم التشكيلية التي يمكن االستناد عليها في قياس الدور االبتكاري للتكوينات التشكيلية للفراغ في تصميم  .2

 األزياء؟

وبناء على ذلك وجدت الباحثة طرحا لمشكلة البحث في الكشف عن فلسفة التكوينات التشكيلية للفراغ وقياس دورها االبتكاري 

 في تصميم األزياء.

 أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث في الوقوف على األسس والقيم التشكيلية التي يمكن االستناد عليها في تحليل التكوينات التشكيلية للفراغ 

وقياس دورها االبتكاري في تصميم المالبس والتعّرف على كيفية صياغة الفكرة التصميمية للتصميم من خالل هذه األسس 

التكوينات التشكيلية للفراغ، كما َيسهم البحث في تعزيز الدراسات التصميمية لموضوعات تطبيقية التي تعتمد على وجود 

 .تشكيلية في تصميم المالبس ووضعها أمام المصممين والمعنيين في صناعة المالبس

 : هدف البحث

 البتكاري في تصميم المالبس.يهدف البحث إلى تحديد األسس والقيم الفنية للتكوينات التشكيلية للفراغ وقياس دورها ا

 : فروض البحث

 . تحقق محاور تحليل التكوينات التشكيلية للفراغ في التصاميم صدق وثبات دقة التحليل وشموله.1

 . توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدى تأثيرات المحاور األربع على تحقيق االبتكار في التصاميم.2

 :حدود البحث

اميم األزياء النسائية المبتكرة التي تحتوي على التكوينات التشكيلية للفراغ، وقد تم الحصول على الحدود الموضوعية: تص 

 15نماذج عينة البحث من أعمال أشهر مصممي األزياء المعاصرين، بما يتواءم مع أهداف البحث، وقد بلغ عينه البحث

نماذج تصميمية.  5ن عينة البحث والبالغ عددها % م 33تصميم، تم اختيار مجموعة منها كنموذج بصورة قصديه بنسبة 

 وأخذت الباحثة باالعتبار النقاط التالية:

التنوع الداللي ألنواع الفراغ المستخدم في التكوينات التشكيلية في التصاميم وتنوع المصممين لطرح متنوع للرؤي  .1

سة لمواكبة التطوير وتنوع الخامات المستخدمة التصميمية المختلفة وتنوع المواسم والسنوات للتصاميم وذلك لشمول الدرا

 ما بين خامات متطورة وخامات مألوفة. 

 .النماذج التي تعبر بدقة عن المفاهيم الخاصة باالبتكار والتنوع الظاهري في التصميم .2

 قط ارتباط التكوينات التشكيلية للفراغ بالتصاميم باألصالة وإمكانية استخدامها لالرتداء وليس االستعراض ف .3
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 والحدود المكانية: دور تصميم األزياء العالمية. 

 م 2020-2010والحدود الزمانية:   

  منهجية البحث:

أتبعت الباحثة منهج البحث الوصفي التحليلي )تحليل نماذج من تصاميم األزياء لغرض الكشف عن عالقة االبتكار والتكوينات 

 .بغية تحقيق نتائج تعزز أهداف البحثالتشكيلية للفراغ في تصاميم األزياء المعاصرة( 

: استمارة تحديد محاور التحليل متضمنة أهم ما أسفرت عليه مؤشرات اإلطار النظري، اذ تم عرضها على أدوات البحث

 خبراء متخصصين في مجال تصميم األزياء والتشكيل على المانيكان. 

 مصطلحات البحث:

ربط ومزاوجة وترتيب لمجموعة عناصر برؤية فنية خاصة تمنحه صفة  : هو كيان مكون من خاللالتكوينات التشكيلية

 (6الرؤية سواء كانت رؤية على مستوي البصر )العين المجردة( أم على مستوى البصيرة )عين الخيال( )

لفراغ في ، مفهوم ا هو الحيز الكوني الذي يعيش فيه اإلنسان على سطح األرض والفراغ نظرياً هو حيز بال مادة :الفراغ

الفن )التجهيز في الفراغ( هو أحد اتجاهات فنون ما بعد الحداثة ابتكرها عدد من الفنانين من خالل تنظيم وتنسيق عناصر 

 ( 17سواء كان داخليا أو خارجيا. )“العمل الفني في "فراغ حقيقي 

 ( 20البتكار. )هي عدد من القدرات العقلية البسيطة وتختلف باختالف مجال ااالبتكار: 

: هو الكيان المبتكر والمتجدد في عناصره المتنوعة، التي يحاول مصمم األزياء أن يترجم هذه العناصر  إلى تصميم األزياء

 ( 22تصميم مستحدث. )

 اإلطار النظري

 أوال: االبتكار في التصميم 

ُيعد االبتكار الداعم الرئيسي لعصر التقدم الهائل في جميع المجاالت ، وتمثل "الصيغة التفردية التي يتميز بها اإلنجاز العملي 

(، ويمكن 15()14والفني  سبب لتحقيق الصيغة االبتكارية من خالل الخروج عن التقليد والتحرر من قيود الزمان والمكان)

زياء من خالل تجاوز الثوابت بالشكل الذي يجعل من الزي نظاما ديناميكيا متحركا من قيود تحقيق االبتكار في تصميم األ

القوالب التصميمية، ويتحقق االبتكار في تصميم األزياء من خالل معالجة للمدخالت وصياغة فرضيات جديدة وإليجاد حلول 

فني يستدعي استنفار طاقة الخاليا الدماغية وإثارتها  للمشكالت التصميمية من خالل الطالقة الفكرية والمرونة  لتقديم نتاج

 ( 4وتوسيع عمل دائرة قدرة الحواس.)

  -ويمكن أن نذكر أن خصائص االبتكار هي: 

 : ويعني ذلك أّن االبتكار يقدم ما هو جديد وليس مكرر سواء كان كلياً أو جزئياً.ألصالةا

 : ويعني ذلك أن يأتي كل من المتنافسين بشيٍء يختلف عما يأتي به اآلخرون. التمايز

: قدرة المرء على أن يكون المحرك األول في المجال أي أنه يكون المبتكر لتصميم جديد، وأيضا هو الذي ادخل هذا الريادة

 التصميم إلى المجال.

الجديدة، والرؤية القائمة على اكتشاف قدرة التصميم الجديد في  : يعتمد االبتكار على توّقع االحتياجاتالرؤية المستقبلية

 .(7) خلق الطلب المتزايد عليه

 ثانيا: التكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم 

يقصد بالفراغ الحيز الكوني الذي يعيش فيه اإلنسان على سطح األرض ، فالفراغ نظرياً هو حيز بال مادة، وَيذكر إيهاب 

بسمارك ان الفراغ عنصر أساسي في بناء التصميم ومؤثر في فاعليات العناصر التشكيلية األخرى، ويرى ريتشارد إسكندر 
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يفسر بطرق مختلفة ويكتسب معناه حسب المجال الذى يستخدم فيه، ولقد  أن الفراغ عامل مشترك بين كل الفنون ولكنه

تعددت اآلراء حول مسميات وتصنيفات الفراغ ويمكن تصنيف أنواع الفراغ من خالل ارتباطه بمجال التصميم الى نوعين: 

نها على مجموعة ( ويحتوي كل نوع مFactual Space( و )الفراغ الحقيقي Illusionistic Space)الفراغ اإليهامي 

 ( وهي كالتالي:1من األنواع والتصنيفات )

إيحاءات أو دالالت إدراكية التي تسيطر على الفراغ الذي يعطي : هوIllusionistic space . الفراغ االيهامي1

 ومنها أنواع مثل... أحاسيس المتلقي الخاصة

  الفراغ اإليجابي والسلبي -: The Positive and Negative Spaceعلى العالقة بين الشكل والفراغ بحيث  يعتمد

 (3. )فالشكل فراغ إيجابي والفراغ هو انعكاس الشكل يغلب إحداهما على األخر نتيجة لتفوقه في الخصائص البصرية

 الفراغ المستوي  ceSpa metric The Plan   وفيه يستخدم الفنان بعض الدالالت الفراغية التي تحافظ على االستواء

 .سطح التصميم، وفيه تبدو األشكال مستويه )مسطحا(النسبي ل

  الفراغ الزخرفيThe Decorative Space يتضح الفراغ الزخرفي عندما يتم اإلحساس بإمكانية قياس المسافات

بين العناصر على امتداد سطح التصميم سواء بأن التصميم مقتصر فقط على السطح أوفي العمق فإدراك الفراغ الزخرفي 

 الفراغي تعد مساله تقديريه.والعمق 

  الفراغ الالنهائي The Infinite Spaceالالنهائي مفهوم يشير إلى الخداع الفراغي الذي يعطى قيم الالنهائية  الفراغ

 (3. )الموجودة في البيئة الطبيعية مؤكدة أن هذا الفراغ مستمر

  الفراغ المنظوريThe Perspective Space  قواعد المنظور أي يجسد البعد الثالث هو الذي ينتج عن استخدم

 .طبقا للقواعد البصرية للواقع المرئي فيعطى إيحاء بالعمق الفراغي

  الفراغ التبادلي The Interchanging Spaceالفراغ الذي يشير إلى العالقة التي تنشأ بين الشكل واألرضية. وهو 

  الفراغ العلويhe High SpaceT ء لتأكيد حقيقتها "كاالرتفاع أو االنخفاض" وهنا يكون هو الفراغ الذي يعلو األشيا

 (1) لمساحة ولون الفراغ دورا هاما في اإلحساس بثبات األشكال واتزانها.

  الفراغ األماميThe Front Space .(11) هذا النوع يستخدم ليعطي إيحاء بحركة متقدمة ليساعد على إدراكها 

  الفراغ المحيطThe Surrounding space  الفراغ الذي يحيط بالهيئة الخارجية للعمل الفني من جميع الجوانب هو

 (1. )بمعنى أنه جزء تركيبي للشكل له القدرة على وصل أجزاء العمل الفني بعضها ببعض

  الفراغ الرباعي األبعاد The Four Dimensional Spaceمعالجه عالية التصّور لألشكال واأللوان تعطى  هو

  إحساس بمسافة الزمن والمكان حيث بدأ االهتمام بالبعد الرابع مع المدرسة المستقبلة.

  الفراغ االبتكاريThe Creative Space  يشير مفهومه إلى أن الفنان يتجاهل فراغ البيئة المكانية التي تعيش فيها

 (3) وتختلف كيفية توظيف الفراغ االبتكاري من فنان إلى أخر. من ابتكاره عناصره ويخلق لها فراغا أخر

  الفراغ الضحل The Shallow Spaceالفراغ القريب والمحدود بالنسبة لسطح العمل الفني وذلك ألن الفنان "  هو

 . يسيطر على استخدام العناصر المرئية فيه

  الفراغ الملتبسThe Equivocal Space  وهو أيضا الفراغ المبهم ويشير إلى أن الداللة الواحدة تحمل معنيين أو

 أكثر للفراغ والعمق. 

  الفراغ الالمنطقي The Irrational Spaceالالمنطقي يتعارض في مفهومه مع الرؤية التقليدية الطبيعية  الفراغ

 (1. )وفهمهللفراغ الحقيقي وُيحدث نوع من إرباك الرؤية وَيصعب وضع قاعدة إلدراكه 
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هو فراغ واقعي يمكن للمشاهد الدخول فيه واإلحساس به وهو أوضح ما  -:The Factual Space. الفراغ الحقيقى 2

  يكون في الفنون التشكيلية ذات الثالث أبعاد " المجسمة " ويمكن أن يكون فراغ نافذ او غير نافذ.

هذا الفراغ من خالل التشكيل لعنصر الفراغ  يتكونSpace Revealed to Materialize الذي يوحى بالتجسيم  الفراغ

  .من خالل المساحات الفراغية المحصورة بين عناصر التصميم الذي يوحى بالتجسيم

  الفراغ التبادليReciprocal Space  وفى هذا الفراغ يمكن أن تتبادل األشكال مع خلفياتها الفراغية فتحل األشكال

 كان الفراغات وتحل الفراغات مكان األشكال.م

  الفراغ المتداخلThe Overlapping Space  وفية يمكن أن يتدخل الفراغ فيعطى انطباع بتداخل المساحات الفراغية

 (3) .التى يصعب الفصل بينهما

  الفراغ البيئيEnvironmental Space فيه والجلوس فيه  عبارة عن بيئة فراغية مجسمة ُتمكن الُمشاهد من الدخول

 (3) واإلحساس بأبعادها الفراغية الواقعية المحسوسة التي تحيط بها.

التنوع الداللي ألنواع الفراغ المستخدم في التكوينات التشكيلية في التصاميم وتنوع المصممين لطرح متنوع للرؤي  .4

لمواكبة التطوير وتنوع الخامات المستخدمة التصميمية المختلفة وتنوع المواسم والسنوات للتصاميم وذلك لشمول الدراسة 

 ما بين خامات متطورة وخامات مألوفة. 

 .النماذج التي تعبر بدقة عن المفاهيم الخاصة باالبتكار والتنوع الظاهري في التصميم .5

 ارتباط التكوينات التشكيلية للفراغ بالتصاميم باألصالة وإمكانية استخدامها لالرتداء وليس االستعراض فقط  .6

 والحدود المكانية: دور تصميم األزياء العالمية. 

 م 2020-2010والحدود الزمانية:   

 ثالثا: التكوينات التشكيلية للفراغ ودورها االبتكاري في تصميم األزياء 

لقد برز مفهوم الفراغ في المجاالت التشكيلية المختلفة ليعكس فكر العصر وثقافته، وقد ظهر في اآلونة األخيرة اتجاهات 

لتشكيل الفراغ أثناء التخطيط للتصميم، استخدمت في إظهار تكامل و توازن وحركة، و الفراغ من العناصر الهامة التي 

توظيف التكوينات الفراغية في فمن خالل اقي عناصر وأسس التصميم األخرى، تؤثر في بناء التصميم كما يؤثر في نظم ب

التصميم يمكن الوصول إلى القيم التعبيرية والفنية في مجال تصميم األزياء، كما أنه يعكس حرية المصمم في استخدامه لكافة 

( ويرى هربت ريد أن " البد أن يفكر الفنان 3)األشكال الممكنة دون االرتباط باألساليب التقليدية لتوصيل أفكاره من خاللها. 

في حجم األشكال في الفراغ وفي الضوء والظل في ارتباط وثيق ببعضها البعض، فهي جميعا جوانب من إحساس الفنان 

 (10بالفراغ، فالكتلة هي الفراغ الصلب والظل والضوء هو تأثيرات الكتلة بالنسبة للفراغ ")

التشكيلية للفراغ باألشغال الفنية والمنحوتات والفنون المجسمة، أكثر من تصميم األزياء بالرغم وقد ارتبط مفهوم التكوينات 

أن الفراغ أحد عناصر تصميم األزياء وال يمكن تجاهله كعنصر مؤثر في التصميم يحمل بداخله قيم تشكيلية فنية تضيف 

(، وبات من المالحظ في اآلونة األخيرة أن كثير 13ين)علي الزي قيم ملمسيه او شكلية مختلفة بصورة تعبر عن وحدة التكو

من مصممي األزياء يحرصوا على مواكبة التطور والحداثة واستخدام التفكير االبتكاري الذي يحمل في طياته طالقة األفكار 

راغ مبتكره (،واستخدام الفراغ في التصاميم بصورة أوضح عن ذي قبل وإيجاد تكوينات تشكيلية للف9ومرونتها وتفردها)

 مستغلين في ذلك التطور التكنولوجي في الخامات والصناعة ككل. 

وللتفكير في كيفية تكوين أشكال فراغية وإيجاد العالقات بين الشكل المادي والمضمون التعبيري لمكونات بناء التصميم البد 

 –لشكل والفراغ ) حجم األجزاء الفراغية من األخذ في االعتبار عدة عوامل األولى: عوامل تؤثر في إدراك العالقة بين ا

الضغط(  حيث يختلف تأثير التصميم الذي يحتوي علي تكوينات تشكيلية -التحديات والتقعرات -كثافة األجزاء الفراغية 
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فراغية متقاربة في الحجم عن التصميم الذي يحتوي علي تكوينات تشكيلية مختلفة األحجام من حيث اإلحساس بالحركة 

ع والتناغم وكذلك جذب االنتباه، باإلضافة الي كثافة هذه التكوينات وطريقة توزيعها في الزي والذي يؤثر بشكل كبير وااليقا

علي ظهور األجزاء المصمتة بشكل أوضح مما يحقق توكيد وتركيز علي أجزاء التصميم، ويعتبر الفراغ السطحي من 

اء سواء من خالل الخامات المجهز بها الشكل كالتل والدانتيل واألقمشة األنواع المألوفة والمستخدمة بكثرة في تصميم األزي

المخرمة بشكل عام أو من خالل التصاميم التي تعتمد علي تخلل تكوينات مفرغة في القصات والقماش في أماكن محددة 

ت والتقعرات في التكوينات لتوصيل فكرة تصميميه معينة ولكن من خالل دمج التكنولوجيا مع التصميم أصبح استخدام التحدبا

التشكيلية للفراغ من أحدث وابرز التصاميم المعاصرة وخاصة مع استخدام أقمشة الطباعة ثالثية األبعاد وألياف البولي اميد 

والسيليكون واالتجاه إلي التصاميم المعتمدة علي البعد الثالث ) العمق( والرابع ) الحركة مع الزمن(، فأصبح االنسجام 

بين التكوينات التشكيلية للفراغ التي تتمتع بالتحدبات والتقعرات في اشكال مجسمة واضحة و منحنيات جسم األنسان  المكون

يشكل لوحات فنية جمالية رائعة من األزياء، تؤكد علي وعي المصمم وتمكنه من فهم مقومات التكوينات التشكيلية للفراغ 

بين الشكل اإليجابي والفراغ السلبي عامل هام في تحقيق التوازن في التصميم  ومدى تأثيرها في تصميم الزي كما أن التعادل

" يتناسق ويتزن حينما يكون الضغط الداخلي لشكل الجسم يعادل الضغط الخارجي  Silhouetteفنجد أن الشكل الظلي "

للفراغ ،أما المجموعة الثانية من العوامل هي عوامل تؤثر في الوضع الظاهري " المرئي" للشكل والفراغ ويستخدم مصممو 

صميم الزخرفي ، فعندما يحاط الفراغ األزياء تلك العوامل للحصول على تأثيرات مرغوبة إما في التصميم البنائي أو الت

اإليجابي ) الشكل( بالكامل بالفراغ السلبي ُيرى الشكل وكأنه في المقدمة بينما يبدو الفراغ في الخلفية، كما أن استخدام األلوان 

ا لها من الباردة والدافئة في التصميم يوحي بالعمق الفراغي وخاصة أذا وضعت األلوان الباردة في نهاية التصميم ) لم

 (10خاصية التراجع( ووضعت األلوان الدافئة في البداية لما لها من خاصية التقدم واالنتشار. )

 أثر استخدام الفراغ في مجال األزياء: التالعب بالفراغ يقودنا إلى نوعين من التأثير:

 Physicalأوال: التأثير المادي الوظيفي

رتفاع والوزن والحجم وهذه التأثيرات تعتمد على كيفية تقسيم الفراغ إلي أشكال قد يسبب الفراغ تأثيرات خداعية متعلقة باال

وفراغات أقل حجما، كما أن الفراغ المحيط بالشكل يحدده ويمده بالخلفية، باإلضافة إلي أن التكوينات التشكيلية للفراغ يمكن 

 الشكال وتعد الرابط بينهم.(، ويمكن أن تحدد العالقات بين ا16أن تؤثر علي هيئة الجسم الخارجية )

    Physiologicalثانيا: التأثير النفسي 

يتمتع الفراغ الغير مقسم بالهدوء والسكينة اال أنه من الممكن أن يكون ممال ألنه عادة ما تبحث العين عن مكونات مرئية 

أكثر تركيباً وأثاره تدعو لترتيب الفراغ في شكل مساحات واشكال جديدة خالبة وعندما يقسم الفراغ بطريقة متميزة وغير 

والفضول وتصبح العين مدعوة لتحليل التفاصيل أو األجزاء الغير متساوية وتدفع العين متساوية فإنه يعطي إحساسا باإلثارة 

 (10في اتجاهات مختلفة محققة حركة وديناميكية للتصميم. )

وتقدم الباحثة من خالل النقاط السابقة بعض المؤشرات التي من خاللها قياس صفة االبتكار في تصميم األزياء المعتمد على 

كوينات التشكيلية للفراغ وتقوم من خاللها بتحليل عينة البحث من تصاميم لبعض مصممي األزياء المعاصرين استخدام الت

للوصول لمعرفة صدق هذه المؤشرات في التحليل وأيضا الوصول ألي من هذه المؤشرات التي أثرت التصاميم بصفة 

 االبتكار وذلك من خالل التكوينات التشكيلية للفراغ بالتصاميم. 
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 مؤشرات اإلطار النظري

يعد توزيع الفراغ في التصميم، والترابط والوحدة بين التكوينات التشكيلية للفراغ، وعالقة الفراغ بالكتلة المصمتة في  .1

التصميم، الدينامية أسس اشتراطية تتوافر من خاللها آليات االبتكار لتشكيل التكوينات الفراغية في تصميم األزياء، مع التأكيد 

 الجمالية والتعبيرية والوظيفية  على النواحي

اندماج مساحات الفراغ مع بعضها ومع الفضاء المحيط بها( هي مقومات  –القوة والضعف  –العمق  –إن )الرسوخ  .2

 القيم التشكيلية للفراغ في التصميم والتي من خاللها يتم التحقق الفعلي للقبول والتقبل للتصميم النهائي.

التشكيلية للفراغ أن تحقق االبتكار في التصميم من حيث األصالة والتمايز والرؤى المستقبلية والريادة  يمكن للتكوينات .3

 (12للفكرة التصميمية. )

يمثل اإلدراك البصري، المعرفي، الجمالي والنفسي أهم آليات إدراك المتلقي لجمالية التصميم ودالالتِه التعبيرية تحت  .4

التحدبات -كثافة األجزاء الفراغية  –ة للفراغ من خالل التنويع في حجم األجزاء الفراغية مفهوم التكوينات التشكيلي

 الضغط الذي ال يتعارض مع اإلبقاء على وحدة التصميم.-والتقعرات

 :تحليل النماذج: إجراءات البحث

 ( 1نموذج )

  : الوصف العام

  .قماش من ألياف السليكون الدقيقةالخامة المستخدمة : 

 Iris van Herpenالمصممة : 

 األبيض، الرمادي، البيج األلوان المستخدمة: 

 : عبارة عن فستان مكون من مجموعة من األشرطة الوصف الدقيق لخطوط التصميم

 من ألياف السيليكونD3بالليزر و المجمعة بشكل متراكب مطبوعة بطباعةالمقصوصة 

 ومشكل على الجسم على هيئة درابيهات حلزونية الشكل مختلفة األحجام واالتجاهات

والفستان محدد الوسط ويصل طوله الي منتصف الفخذ تقريباً، يغطى األكتاف وليس له أكمام،ويطلق على هذا التصميم أسم 

 (Magma) (23) 

 فراغ حقيقي )يوحي بالتجسيم( نوع الفراغ في التصميم:

يتكون هذا الفراغ من خالل التشكيل لعنصر الفراغ الذي يوحي بالتجسيم من خالل المساحات الفراغية  تأثير الفراغ:

 المحصورة بين طيات القماش التي توحي بوجود عمق فراغي.  

 آليات استخدام الفراغ واالبتكار في التصميم:

أظهرت التكوينات التشكيلية للفراغات  في التصميم تناسقا من خالل األشكال المتكونة داخل التصميم توزيع الفراغ :  1-

البنائي األساسي، فقد اعتمدت المصممة علي التناسق في توزيع الفراغات المتكونة من الدراب يهات المنسدلة غير المتوازية  

األمام وخط نصف الخلف وبأحجام مختلفة والتي تحقق من خالله التنوع البصري ، بشكل متماثل علي جانبي خط نصف 

كما يالحظ تنوع احجام الفراغات التي تكونت من خالل حصر المساحات بدرجات عمق مختلفة داخل األقمشة الُمشِكلة 

ية للجسم  محققا صفة االنتشار للدرب يهات والتي تتناسق مع نسب الجسم وطبيعته من حيث االرتفاعات واالنخفاضات الطبيع

 ورسوخ البصر الذي هيمن علي التصميم ككل مقارنة للفضاء المحيط به محققة بذلك نوع من االبتكار واألصالة في التصميم.

(1شكل )  
Iris van Herpen's Autumn 

Winter 2016 

http://www.dezeen.com/tag/iris-van-herpen/
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اظهر التصميم تماسكا مرئيا وبصرية للناتج التصميمي من خالل اعتماد فاعلية التنوع  الترابط والوحدة بين الفراغات: 2-

زن المتماثل في توزيع الفراغات داخل البناء التصميمي كما وظفت المصممة فاعلية التضاد والتباين بين أحجام والتوا

الفراغات واالنسجام اللوني في متكون تصميمي واحد وهذا يحسب لخبرة المصممة في استخدام الفراغات المتكونة من 

للفراغات في التصميم  والتداخل بينها بشكل إيجابي علي الترابط  التكوينات التشكيلية للقماش، حيث استخدم التنوع الشكلي

 والوحدة بين التكوينات التشكيلية للفراغات.

اظهر التصميم توظيف االفتراضات الذهنية للفكرة بوعي وقصديه ضمن سياقات وانظمه  التكوين التشكيلي للفراغ: 3-

زونية مموجة ، اذ أكد النموذج على تحقيق التكوين الشكلي الذي ناتجة من توزيع الفراغات في التصميم لتكوين أشكال حل

يبدو محدد في اظهار الشكل الحلزوني المموج ذو التداخالت العميقة والسطحية وعالقته بقوة ظهور الفكرة التصميمة التي 

 تؤكد عل منحنيات الجسم وجاذبية الشكل.

تصميم العوامل التي تؤثر على إدراك العالقة بين الكتلة والفراغ من حقق العالقة الفراغ بالكتلة المصمتة في التصميم:  -4

خالل حجم األجزاء الفراغية وكثافتها والتحدبات والتقعرات التي احتوى عليها التصميم والتوزيع المتزن الذي حرصت عليه 

 المصممة من خالل توزيعات األحجام المختلفة للعمق الفراغ في كل أجزاء التصميم.

: ُيعد هذا التصميم المبتكر مثاالً لترابط أسس التصميم وتشكيل يق التكوينات التشكيلية للفراغ ألسس تصميم األزياءتحق -5

المالبس مع بعضها البعض حيث تم توزيع الفراغات في التصميم بنسبة وتناسب حققت اتزان وتماثل، كما حقق التكوين 

ين الخطوط والخامة واأللوان والتي ترابطت كلها كوحدة واحدة لتأكيد الفكرة التشكيلي للفراغ التناغم وااليقاع واالنسجام ب

 المبتكرة للمصممة وهي حركة الدرب يهات الحلزونية التي تعطي نعومة وقوه في نفس الوقت

تغيرات من خالل الحركة التموجية للتكوينات التشكيلية للفراغ واالجزاء التشكيلية للقماش حققت المصممة الدينامية:  -6

ملمسيه أيهاميه تتمثل في حركة الدرب يهات كما حققت االستمرارية أحساس بالحركة الناعمة االنسيابية والتي تؤكد على 

القوة التي تكمن في نعومة خطوط الجسم البشري، كما أعطى التنوع في اتجاهات الدرب يهات وعمق الفراغات وأحجامها 

ضمن المجال المرئي إحساس باإليقاع والنشاط الحركي بالتصميم وبذلك اضاف وسهولة االنتقال البصري من جزء ألخر 

 صفة الدينامية للتصميم.

نجحت المصممة في ابتكار خامات حديثة لصياغة التكوينات التشكيلية مقومات القيم التشكيلية للفراغ واالبتكاري التصميم: 

والتي تتمثل بعمل تجويفات عميقة مختلفة األحجام مما أعطي  للفراغ كمعالجات شكلية من خالل التجسيم الواضح للفراغات

ابعاد جديدة للجسم كما أحدثت نوع من أنواع الخداع البصري الذي أوضح الوسط أقل حجما واألرداف أكثر عرضا، وقد 

الشكل وقوتها ميز هذا التصميم أن العمق الفراغي ذو أيقاع حركي يتغير مع الوقت )البعد الرابع( مع الحفاظ على رسوخ 

 واندماجها مع بعضها البعض.

لقد تأثرت التكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم بالفكرة المبتكرة التي توحي بالغرابة كمتغير أصالة الفكرة التصميمية: 

هنية، التي يرتبط بالمتغير الفكري اإلبداعي، هدفه التأثير في المتلقي من خالل إحداث مؤثرات بصرية تستثير المدركات الذ

تتبع حركة الفراغات وارتباطها مع بعض واتجاهاتها ومواقعها ودالالتها ضمن مساحة التصميم للتأكيد على فكرة وهدف 

 .التصميم

لقد عكست التكوينات التشكيلية للفراغات في التصميم واأللوان الحركة من السكون الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم: 

الظل والنور الذي أحدثة العمق الفراغي والتكوين المموج للدرب يهات في التصميم ،مما أحدث تحوالت  إلى الحركة بفعل

في الرؤية البصرية للشكل المجرد الظاهري لتحقيق احد مرجعيات االبتكار لتحقيق الجمالية الوظيفية من خالل اإلثارة وشد 
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قيمة الجدة واألصالة )الالمالوف ( من خالل الخامة المستخدمة   من خالل تعبير فني جمالي وأضاف التصميم أيضا االنتباه

 (2نموذج)والتكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم مع الحفاظ علي المقومات الوظيفية للتصميم من حرية 

  :الوصف العام

 أقمشة القطن السميك و أنابيب االكريليك الخامة المستخدمة :

 .والسيليكون المقطوعة بالليزر

 Iris van Herpenالمصممة: 

 اللون الشفاف واللون األسوداأللوان المستخدمة : 

: التصميم عبارة عن فستان الوصف الدقيق لخطوط التصميم مكون من طبقتين الطبقة 

السفلية عبارة عن فستان محبك على الجسم من القماش القطني  األسود يصل طولة إلي 

فوق الركبة قليالً واألكمام  متصلة يصل طولها إلي بعد الكتف بقليل ، والطبقة العلوية 

 عبارة 

األكريلك والسيليكون  تم عن فستان ُمشكل من مجموعة من قطع سداسية مقطوعة بالليزرعلى شكل أنابيب مرنة شفافة من 

، الفستان “تنظيمها  بشكل مسطح في الكورساج أما التنورة فُتشكل بشكل منتفخ لتبدو أنها "هيكل خارجي المع يشبه الفقاعة 

محدد الوسط ويصل طوله الي منتصف الفخذ تقريباً، مغطى األكتاف وبأكمام متصلة يصل طولها إلى بعد نهاية الكتف بقليل 

 Lucid (23))هذا التصميم أسم )ويطلق على 

 فراغ إيهامي )الفراغ الضحل( والفراغ الحقيقي )النافذ( نوع الفراغ في التصميم:

الفراغ الضحل هو الفراغ القريب من السطح ولكنه قريب مع الحفاظ بالفراغ العميق مع ربطها بالسطح وذلك  تأثير الفراغ:

من خالل اعطاء تأثير التحدب والتقعر والتي تعطي تأثير أيهامي باالنتفاخ، أما الفراغ الحقيقي النافذ ليس له شكل محدد 

 اشكال متعددة تعمل على ربط أجزاء الشكل بعضها ببعض. ولكنه ينفذ الضوء من الفجوات والتي يمكن أن تأخذ 

 آليات استخدام الفراغ واالبتكاري التصميم:

اعتمدت المصممة توزيع الفراغات المتكونة من التكوينات الفراغية المنتفخة المتكررة  بشكل مكثف في توزيع الفراغ :  1-

كتالت مختلفة الحركة والتي تحقق من خالله التنوع البصري الجزء األسفل من التصميم وبأحجام مختلفة حيث تظهر شكل ت

، وبالرغم من أنه لم تظهر التكوينات التشكيلية للفراغات في التصميم  توزيعا متناسق من خالل األشكال المتكونة داخل 

والفراغات المسطحة التصميم البنائي األساسي حيث انها اعتمدت علي التوزيع المكثف  للفراغات  كبيرة الحجم في األسفل 

النافذة في األعلى ، إال أنها حققت صفة االنتشار ورسوخ البصر الذي هيمن علي التصميم ككل مقارنة للفضاء المحيط به 

 كنوع من االبتكار واألصالة في التصميم.

 دورها سلسلةاظهر النموذج تنوعا في الصفات المظهرية الشكلية والتي حققت ب الترابط والوحدة بين الفراغات: 2-

انتقاالت بصرية من جزء ألخر ضمن الحقل البصري، وحققت فاعلية التوازن الغير متماثل الترابط والوحدة بين الفراغات 

على مستوى الشكل والنظم، ولم يحقق التكرار للتكوينات الفراغية االستمرارية للوحدة التصميمية في التصميم ولكنه ظهر 

 لوحدة بين التكوينات التشكيلية للفراغات.بشكل إيجابي على الترابط وا

اظهر التصميم تكوينات تشكيلية للفراغات بتنوع فريد مبتكر حيث استخدم أشكال سداسية  التكوين التشكيلي للفراغ: 3-

شفافة مقطوعة بالليزر متصلة بأنابيب مرنة شفافة، تتشابك مع بعضها البعض محدثة فراغات مسطحة وفراغات أخرى 

لفراغ اإليهامي الضحل مما يخلق هيكاًل خارجًيا يشبه الفقاعة حول جسم مرتديها والذي حقق األصالة والتفرد في اعتمدت ا

 شكل التصميم.

 شكل رقم )2(

Iris van Herpen's 
Autumn Winter 2016 

 

 
 

http://www.dezeen.com/tag/iris-van-herpen/
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أظهر هذا التصميم العالقة بين الكتلة والفراغ من خالل حجم األجزاء عالقة الفراغ بالكتلة المصمتة في التصميم:  -4

قعرات التي اختوى عليها التصميم والتوزيع الغير متزن الذي حرصت عليه المصممة من الفراغية وكثافتها والتحدبات والت

خالل توزيعات األحجام المختلفة للتكوينات الفراغية المنتفخة المكثفة في الجزء السفلي من التصميم والتكوينات الفراغية 

 المسطحة والتي تم توزيعها في الجزء العلوي من التصميم.

تتواجد بعض من أسس التصميم وتشكيل المالبس في هذا وينات التشكيلية للفراغ ألسس تصميم األزياء: تحقيق التك -5

التصميم حيث تم توزيع الفراغات في التصميم بشكل مكثف وغير متوازن مما حقق المركزية مع وجود ا لتناغم وااليقاع 

المختلفة للتكوينات التشكيلية، والتي ترابطت كلها كوحدة واالنسجام بين الخطوط والخامة واأللوان والتي حققتها األحجام 

 واحدة لتأكيد الفكرة المبتكرة للمصممة وهي حركة الفقاعات التي تلف الجسم التي تعطي نعومة وقوه.

ئية من خالل توظيف تقنية التكثيف الشكلي للفراغات واالجزاء التشكيلية للقماش حققت المصممة تكتالت استثناالدينامية:  -6

جذابة فضال عن تحقيق متغيرات ملمسيه أيهاميه تتمثل في شكل الفقاعات التي تعطي شكل الرغوة حول الجسم والتي تؤكد 

على صفات جديدة مثل المرونة والديناميكية والقوة، كما أعطى أسلوب توزيع التكوينات التشكيلية للفراغات وأحجامها صفة 

 الدينامية للتصميم.

اعتمدت المصممة على خامات حديثة مبتكرة لصياغة التكوينات تشكيلية للفراغ واالبتكاري التصميم: مقومات القيم ال

التشكيلية للفراغ كمعالجات شكلية من خالل التقعرات الواضحة للفراغات والتي تتمثل بشبكات خفيفة الوزن للغاية تشبه 

عاد جديدة للجسم كما أحدثت نوع من أنواع الخداع البصري الرغوة من خالل الجمع بين هذه األشكال المبتكرة مما أعطي اب

الذي أوضح الوسط أقل حجما واألرداف أكثر عرضا، وقد ميز هذا التصميم أن الفراغات المنتفخة ذو أيقاع حركي يتغير 

 مع الوقت ورسوخ الشكل الفراغي وقوتها واندماجها مع بعضها البعض.

تكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم الفكرة المبتكرة، وهي إحاطة الجسم بفقاعات لقد حققت الأصالة الفكرة التصميمية: 

أو رغوه شفافة وهدفه التأثير في المتلقي من خالل إحداث مؤثرات بصرية تستثير المدركات الذهنية، التي تتبع حركة 

 .للتأكيد على فكرة وهدف التصميم الفراغات وارتباطها مع بعض واتجاهاتها ومواقعها ودالالتها ضمن مساحة التصميم

لقد عكست التكوينات التشكيلية للفراغات في التصميم الحركة من السكون إلى الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم: 

تأثيراً في الحركة بفعل تأثير الشفافية الذي أحدثة التكوينات التشكيلية المنتفخة  المختلفة االحجام في التصميم ،مما أحدث 

كتعبير فني جمالي وأضاف التصميم  الرؤية البصرية لشكل التصميم لتحقيق الجمالية الوظيفية من خالل اإلثارة وشد االنتباه

أيضا  قيمة الجدة واألصالة )الالمالوف ( من خالل الخامة المستخدمة والتكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم مع الحفاظ 

 ية للتصميم من حرية الحركة للجسمعلي المقومات الوظيف

 (3نموذج)

  :الوصف العام

 الشيفون الشفاف  أقمشة الخامة المستخدمة :

 والفرو األسود والقطن األسود

 Vivetta Pontiالمصممة: 

 اللون الشفاف واللون األسوداأللوان المستخدمة: 

 :  الدقيق لخطوط التصميمالوصف 

طويل من القماش القطني أسود اللون غير محددالوسط ويتسع التصميم عبارة عن فستان 

عن الجسم قليالً،يتكون من أكمام متصلة تتسع قليال عن الجسم ويصل طولها إلي مافوق الكوع بقليل،كمايصل طول الفستان 

( 3شكل رقم )  

Vivetta’s autumn (fall) / 

winter2016 
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كمنطقة الصدر واألكمام كخلفية للقماش القطني إلبراز الشكل إلي األرض، ويتوزع القماش الشفاف في بعض األجزاء 

الزخرفي اآلدمي وأيضا في منطقة الركبة واألرجل بشكل تبادلي ألبراز الشكل الزخرفي ومثبت بأطراف الكم وفتحة الرقبة 

 (24شريط من الفرو األسود ويزين الفستان بعض الزخارف النباتية المطرزة. )

 فراغ إيجابي وسلبي :نوع الفراغ في التصميم

الفراغ اإليجابي والسلبي يعتمد على العالقة بين الشكل والفراغ بحيث يغلب إحداهما على اآلخر نتيجة لتفوقه  تأثير الفراغ:

في الخصائص البصرية، فالشكل فراغ إيجابي وليس الفراغ إال عكس الشكل بقدر متوازن فبينهما جميعا ارتباطا وثيقا، فهي 

 ساس الفنان بالفراغ إيجابي.جوانب من إح

 آليات استخدام الفراغ واالبتكار. في التصميم:

اعتمدت المصممة توزيع الفراغات المتكونة من المساحات الشفافة بشكل يحيط بالوحدة الزخرفية حيث توزيع الفراغ :  1-

وتظهر التكوينات التشكيلية للفراغات   ُتظهر  الوحدة الزخرفية ) المساحة المصمتة( والتي تحقق من خالله التنوع البصري ،

في التصميم  توزيعا متناسق من خالل األشكال المتكونة داخل التصميم البنائي األساسي كما حققت التوازن ورسوخ البصر 

 الذي هيمن علي التصميم ككل مقارنة للفضاء المحيط به كنوع من االبتكار واألصالة في التصميم.

جاءت مساحات الفراغات وتوزيعها في التصميم بشكل مترابط متسلسل يوضح فكرة    الفراغات: الترابط والوحدة بين 2-

المصمم من خالل التوازن المتماثل بين الفراغات وترابطها مع بعضها البعض إلكمال الشكل الزخرفي المتكون من خالل 

 وجود الفراغات السطحية.

ينات تشكيلية للفراغات بتنوع مبتكر من خالل المساحات الفارغة )الشفافة( اظهر التصميم تكو التكوين التشكيلي للفراغ: 3-

 المسطحة كخلفية أو إطار للمساحات المصمتة مما أظهرها بشكل أوضح ،والذي حقق والتفرد في شكل التصميم.

من خالل حجم األجزاء أكد هذا التصميم على العالقة بين الكتلة والفراغ عالقة الفراغ بالكتلة المصمتة في التصميم:  -4

 الفراغية والمساحات المصمتة بشكل تبادلي أكد على كل منهما والتي شكلت زخارف آدمية واضحة.

تتواجد بعض من أسس التصميم وتشكيل المالبس في هذا  تحقيق التكوينات التشكيلية للفراغ ألسس تصميم األزياء -5

فراغات التبادلية الموجودة على الصدر واألكمام وكذلك األرجل، مع التصميم نالحظ تحقيق المركزية من خالل توزيعات ال

وجود ايقاع وتناغم فني وجمالي وانسجام بين الخطوط والخامة واأللوان والتي حققتها األحجام المختلفة للتكوينات التشكيلية، 

 ميم ويتكامل معه.والتي ترابطت كلها كوحدة واحدة لتأكيد الفكرة المبتكرة وهي جعل الجسم جزء من التص

أن العالقة التبادلية بين الفراغ والكتلة يعطي قوه للفكرة وإظهارها بشكل واضح، كما أعطى أسلوب توزيع الدينامية:  -6

 التكوينات التشكيلية للفراغات وأماكن توزيعها صفة الدينامية للتصميم.

التكوينات التشكيلية للفراغ كمعالجات شكلية من خالل تم توزيع مقومات القيم التشكيلية للفراغ واالبتكار في التصميم: 

التوزيع التبادلي للفراغات والمساحات المصمتة والتي تؤثر على الرؤية البصرية للزخرفة وأكد على الخطوط الزخرفية 

أيقاع حركي للتصميم وتركيز علي مناطق الجسم الموزع عليها الفراغات التبادلية، وقد ميز هذا التصميم أن الفراغات ذو 

 متناغم زخرفي ورسوخ الشكل الفراغي وقوتها واندماجها مع بعضها البعض.

ابتكرت المصممة فكرة التصميم من خالل إحداث مؤثرات بصرية تستثير المدركات الذهنية، أصالة الفكرة التصميمية: 

 .رة وهدف التصميم.التي تتبع حركة الفراغات التبادلية وارتباطها مع مساحة التصميم للتأكيد على فك

عبر التبادل بين التكوينات التشكيلية للفراغات في التصميم والشفافية عن الحركة الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم: 

اإليقاعية الفنية، مما أحدث تأثيراً في الرؤية البصرية للشكل لتحقيق الجمالية الوظيفية من خالل اإلثارة وشد االنتباه كتعبير 
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فني جمالي وأضاف التصميم أيضا قيمة الجدة )الالمألوف( من خالل الخامة المستخدمة والتكوينات التشكيلية للفراغ في 

 التصميم مع الحفاظ على المقومات الوظيفية للتصميم من حرية الحركة للجسم.

 ( 4نموذج )

  :الوصف العام

 البولي يوريثين الحراري  أقمشة من أليافالخامة المستخدمة: 

 .)البالستيكية(

  Mora-Sanchez Mariaالمصممة: 

 اللون األسوداأللوان المستخدمة : 

 فستان محبك على الجسم التصميم عباره عن  : الوصف الدقيق لخطوط التصميم

 اللون األسود من .الحراري )البالستيكية(البولي يوريثين  مصنوع من أقمشة  ألياف

بشكل متكرر تكرار تبادلي، بينها ( Yوتم استخدام الليزر لعمل شقوق على شكل حرف) 

 فراغات 

مسطحة وتتصل مع بعضها البعض من زوايا الشكل ، مما أعطى الخامة قدرة على المطاطية العالية ،والفستان غير محدد 

فستان أسم )نول الثالثي ة له حماالت متوسطة العرض على األكتاف وقدأطلق على هذا الالوسط ويصل طوله الي خط الركب

 ( 25. )االبعاد( نظراً ألسلوب قصه

 فراغ إيهامي )الفراغ األمامي(  نوع الفراغ في التصميم:

م في إدراك ابعاد الفراغ االمامي نوع من الفراغ يكون للحدود الخارجية للشكل )إطار( ويكون له دور ها تأثير الفراغ:

 الشكل واعطاءه مدلول زمني واحساس بالحركة اإليهامية.

 آليات استخدام الفراغ واالبتكار في التصميم:

اعتمدت المصممة علي التوزيع  المتبادل للفراغات ت الموجودة بين القطع البالستيكية والمتكررة بشكل توزيع الفراغ :  1-

صميم حيث تظهر شكل الفراغات بشكل هندسي منتظم والتي تحقق من خالله التنوع منتظم   ومتوازن في جميع أجزاء الت

البصري ، وتظهر التكوينات التشكيلية للفراغات  في التصميم  بتوزيع متناسقا من خالل االنتظامية في التكرار، كما حققت 

 بتكار واألصالة في التصميم.صفة االنتشار الذي هيمن علي التصميم ككل مقارنة للفضاء المحيط به كنوع من اال

 اعتمد التصميم علي تتابع الفراغات بشكل منتظم في التصميم مما يخلق سلسلة الترابط والوحدة بين الفراغات: 2-

 انتقاالت بصرية في كل التصميم، ووجودها بشكل متوازن جعلها كوحدة مرئية منسجمة مترابطة فيما بينها. 

اعتمد التصميم علي تكوينات تشكيلية للفراغات هندسية الشكل مقطوعة بتنوع فريد مبتكر ،  التكوين التشكيلي للفراغ: 3-

تتشابك مع بعضها البعض محدثة فراغات إيهاميه تعطي أحساس بالحركة واألمامية، والذي حقق األصالة والتفرد في شكل 

 التصميم.

ميم على العالقة التبادلية بين الكتلة والفراغ من خالل حجم احتوى هذا التصعالقة الفراغ بالكتلة المصمتة في التصميم:  -4

األجزاء الفراغية وكثافتها والتوزيع المتزن الذي حرصت عليه المصممة من خالل توزيعات التكوينات الفراغية الهندسية 

 والموزعة على كل أجزاء التصميم.

(4شكل رقم )  

Mora-Sanchez Autumn 

Winter 2016 
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وزيع الفراغات في هذا التصميم بالشكل المنتشر على عمل ت تحقيق التكوينات التشكيلية للفراغ ألسس تصميم األزياء-5

التناغم واالنسجام والوحدة للتصميم كما أنه أكد على خطوط الجسم، والتي ترابطت كلها كوحدة واحدة لتأكيد الفكرة المبتكرة 

 للمصممة وهي المرونة والمطاطية الفائقة للتصميم.

يع الفراغات واالجزاء التشكيلية للقماش والتي وزعتها المصممة بشكل تظهر دينامية التصميم من خالل توزالدينامية:  -6

تبادلي منتشر في المساحة الكلية للتصميم والتي حققت متغيرات ملمسيه أيهاميه بالحركة والمطاطية والتي تؤكد على صفات 

 جسدية جديدة مثل المرونة العالية والقوة.

أحدثت الخامات الحديثة المستخدمة في التصميم مع التكوينات ي التصميم: مقومات القيم التشكيلية للفراغ واالبتكار ف

التشكيلية للفراغ تكوينات شكلية من خالل التوزيع المتبادل للفراغات والتي أعطت شكل شبكة مطاطية خفيفة تشبه قماش 

ع البصري الذي أحدث أحساس التل أو الدانتيل، مما عمل على تأكيد للجسم ومنحنياته، كما أحدثت نوع من أنواع الخدا

 بالحركة اإليهاميه باألمامية مع الحفاظ علي رسوخ الشكل الفراغي وقوتها واندماجها مع بعضها البعض. 

يعتبر التصميم بتكويناته الفراغية هي ابتكار من منظور التصنيع واإلضافات. وخاصة بين  أصالة الفكرة التصميمية:

الل تطبيق المواد التي تراعي الوظيفة والجسم البشري.، بصفته فستاًنا قابل للتوسيع المنسوجات والتصنيع اإلضافي من خ

 والتكيف والمرونة والتي أكدت على هذه الفكرة واوضحتها التكوينات الفراغية المبتكرة.

ية للفراغ في التصميم حقق التصميم من خالل الخامة المستخدمة والتكوينات التشكيلالجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم: 

المقومات الوظيفية للتصميم من حرية الحركة للجسم بفعل التكوينات التشكيلية الهندسية الشكل والموزعة بالشكل التبادلي، 

من خالل تعبير فني  مما أحدث تأثيراً في الرؤية البصرية للتصميم لتحقيق الجمالية الوظيفية من خالل اإلثارة وشد االنتباه

 أضاف التصميم أيضا قيمة الجدة واألصالة )الالمآلوف(.جمالي و

 (5نموذج)

  : الوصف العام

 : أقمشة التل الخفيف والتفتاه السميك  الخامة المستخدمة

 Viktor & Rolf المصمم : 

 : األسود واألبيض واألزرق الفاتحاأللوان المستخدمة 

 : يتكون الفستان من طبقتين الوصف الدقيق لخطوط التصميم

 الطبقة السفلية من القماش  التفتاه األسود محبك على الجسم  

 (Vوتوجد به قصة في الكورساج  تنتهي عند خط الوسط على هيئة حرف )

 ، وتمتد هذه الطبقة  من أعلى خط دوران الصدر بقليل من قماش التفتاه األبيض 

الجسم كله، اما الطبقة العلوية  تتكون من جزئين من قماش التل الخفيف باللون وبطول 

األزرق الفاتح ، الجزء األول  يبدأ من أعلى خط دوران الصدر مثبت بالطبقة السفلية مكون من طبقة خفيفة مشكلة على 

سط مكونه من طبقات كثيفة منفوشة هيئة كسرات مائلة غير متماثلة الحجم علي الصدر كوشاح ومتصلة بتنورة تبدأ من الو

تصل إلي تحت األرداف بقليل ، والجزء الثاني من التنورة يبدأ من أعلي الركبه بقليل وهوعبارة عن طبقات عديدة من التل 

 (       26ُمدعمة بمادة صلبة  ممتده في الفراغ علي جانبي الجسم  العطاء الشكل المنفوش للتنورة ويصل طولة إلي األرض.)

 عميقفراغ إيهامي )النهائي(  وع الفراغ في التصميم:ن

يترتب على الفراغ الالنهائي أو الممتد إنكار سطح الصورة، ويكون اإلحساس بالعمق الفراغي مماثل للنظر  تأثير الفراغ:

وحول وهو مفهوم يشير إلى الخداع الفراغي مؤكد أن هذ الفراغ مسمر ومتواجد ألنه جزء من كل شيء حيث يرك داخل 

( 5شكل رقم )  

spring/summer 2010 

Viktor & Rolf 
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ومن خالل األشكال ويرتبط بما هو داخلي وخارجي وهو يؤكد ويعمق من أدراك البعد الثالث في التصميم ويزيد من تفاعل 

 الشكل باألجواء المحيطة به.

 آليات استخدام الفراغ واالبتكار في التصميم:

وغير موزع في باقي أجزاء  بالتصميم يقوم هذا التصميم علي التكوين الفراغي المتمركز في جزء محددتوزيع الفراغ:  1-

،في التنورة لإليهام البصري  األفقي المستقيم التصميم واعتمد المصمم علي التناسق في حجم الفراغ المتكون من القطع الحاد

 بوجود فجوه فراغية في التصميم داخل األقمشة وبين الحجم الكبير للتنورة وطولها الذي يصل الي األرض، محقق بذلك نوع

 من االبتكار واألصالة في التصميم.

اعتمد التصميم على عدم الترابط واالستمرارية للرؤية البصرية للمتلقي للتأكيد علي  الترابط والوحدة بين الفراغات: 2-

وجود الفجوة الفراغية اإليهامية واإلحساس بعدم التواصل في التصميم مما ظهر بشكل سلبي علي الترابط والوحدة بين 

 ينات التشكيلية للفراغ في التصميم.التكو

أكد التكوين الشكلي للفراغ في التصميم على االفتراض الذهني للفكرة من خالل احداث القطع  التكوين التشكيلي للفراغ: 3-

 بالفراغ في التصميم ، وعالقته بقوة ظهور الفكرة التصميمة التي تؤكد على الخداع البصري وجاذبية الشكل.

تتضح العالقة بين الكتلة والفراغ في هذا التصميم بشكل واضح وصريح راغ بالكتلة المصمتة في التصميم: عالقة الف -4

من خالل حجم األجزاء الفراغية وحجم األجزاء المصمتة المتمثلة في الجزء العلوي من التنورة بحجمها وكثافتها والجزء 

 وظهر هذا الجزء كتنورة معلقة في الفضاء.  السفلي األكبر في الحجم والذي أكد على اإلحساس بالفراغ

تخلى هذا التصميم عن الكثير من أسس التصميم األساسية،  تحقيق التكوينات التشكيلية للفراغ ألسس تصميم األزياء -5

حيث تعمد خرق النسب المتوازنة بين أجزاء التصميم وكذلك االتزان والوحدة والترابط ولكنه حافظ علي اإليقاع والتناغم 

 حركة وااليقاع  من خالل طبيعة القماش واللون المستخدم وكذلك الكشكشة والطبقات المتعددة التي أكدت على اإلحساس بال

أحدث الفراغ المحدد في التصميم والذي بدى كقطع مفاجئ في التصميم جذب شديد وقوة للفكرة المبتكرة وحث الدينامية:  -6

على النشاط الذهني للمتلقي في محاولة لفهم التصميم وإيجاد العالقة بين أجزاءه المنفصلة وبذلك اضاف صفة الدينامية 

 للتصميم.

نجح المصممين في ابتكار فكرة أصيلة في الجدة من خالل إحداث التشكيلية للفراغ واالبتكار في التصميم:  مقومات القيم

فراغ بشكل محدد وأبعاد مناسبة مع الحفاظ على رسوخ الشكل الفراغي وقوته واندماجه مع بعضها البعض كمعالجة شكلية 

الجسم بشكل مختلف حيث أعطي له أحساس بالزيادة في بعمل تجويف عميق أحدث نوع من أنواع الخداع البصري أوضح 

 الطول وأكد على حجم الجسم من خالل القماش المنفوش الذي اتخذ من الجسم محور متمركز له.

حققت فكرة التكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم التفرد والحداثة والغرابة القائم على االبتكار أصالة الفكرة التصميمية: 

في الجدة، وهدفه التأثير في المتلقي من خالل إحداث مؤثرات بصرية تستثير المدركات الذهنية، التي تحاول فهم واألصالة 

 .تكوين الفراغ وارتباطه بباقي مساحة التصميم للتأكيد على فكرة وهدف التصميم

لرؤية البصرية للشكل لتحقيق لقد أحدث العمق الفراغي في التصميم، جذب لالجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم:  

الجمالية الوظيفية من خالل تعبير فني جمالي وأضاف التصميم أيضا قيمة الجدة )الالمألوف( من خالل الخامة المستخدمة 

 والتكوينات التشكيلية للفراغ في التصميم مع الحفاظ على المقومات الوظيفية للتصميم من حرية الحركة للجسم.
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 تحليل نتائج عينة البحث 

 الفرض األول: تحقق محاور تحليل التكوينات التشكيلية للفراغ في التصاميم صدق وثبات دقة التحليل وشموله

 لالستبيان:أوال: الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية 

وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون( بين الدرجة الكلية  تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي      

لكل محور )تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار 

تصميم( والدرجة الكلية لالستبيان، والجدول التالي في التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية واالبتكار في ال

 يوضح ذلك:

 ( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان 1جدول ) 

 الداللة االرتباط 

 0.01 0.796 : تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم المحور األول

 0.01 0.915 الثاني : تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميمالمحور 

 0.01 0.873 المحور الثالث : أصالة الفكرة التصميمية

 0.01 0.744 المحور الرابع : الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم

    

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق 0.01مستوى )يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند 

 .  وتجانس محاور االستبيان
 

دقة االختبار في القياس والمالحظة ، وعدم تناقضه مع نفسه ، واتساقه  واطراده  reliabilityيقصد بالثبات  ثانيا: الثبات :

فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على االستبيان التي تشير إلى األداء الفعلي 

 للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية  -2

 ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان 2جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.751 : تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم المحور األول
0.713 – 

0.798 

القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في المحور الثاني : تأثير مقومات 

 التصميم
0.869 

0.825 – 

0.909 

 0.775 المحور الثالث : أصالة الفكرة التصميمية
0.738 – 

0.812 

 0.902 المحور الرابع : الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم
0.864 – 

0.945 

 0.836 ثبات االستبيان ككل
0.799 – 

0.871 

مما يدل على  0.01الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات: معامل الفا، التجزئة النصفية دالة عند مستوى يتضح من 

 ثبات االستبيان.
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 الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدى تأثيرات المحاور األربع على تحقيق االبتكار في التصاميم 

لة إحصائية بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في توجد فروق ذات دال -: النموذج األول

التصميم، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية 

لتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط واالبتكار في التصميم "للنموذج األول" وفقا آلراء المحكمين، ول

 درجات المحاور األربع " في التصميم "للنموذج األول" وفقا آلراء المحكمين، والجداول التالية توضح ذلك:

( يوضح تحليل التباين لمتوسط درجات المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في  3جدول ) 

تصميم ، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم ، أصالة الفكرة التصميمية ، الجمالية الوظيفية ال

 واالبتكار في التصميم "للنموذج األول" وفقا آلراء المحكمين

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات النموذج األول

 3 170.772 512.316 المجموعاتبين 

40.716 
0.01 

 دال
داخل 

 المجموعات
117.437 4.194 28 

   31  629.753 المجموع

       

(، مما يدل على وجود 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )40.716( إن قيمة )ف( كانت )3يتضح من جدول ) 

للمقارنات المتعددة  LSDفروق بين المحاور األربع " في التصميم "للنموذج األول"، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 4جدول )

 النموذج األول

تأثير التكوينات 

 التشكيلية للفراغ

 على االبتكار

 في التصميم

 15.112م = 

تأثير مقومات القيم 

 التشكيلية

للفراغ لتحقيق االبتكار 

 في التصميم

 17.667م = 

أصالة الفكرة 

 التصميمية

 7.713م = 

 الجمالية الوظيفية

واالبتكار في 

 التصميم

 11.427م = 

تأثير التكوينات التشكيلية 

 للفراغ

 على االبتكار في التصميم

-    

تأثير مقومات القيم 

 التشكيلية

للفراغ لتحقيق االبتكار في 

 التصميم

2.555* -   

  - **9.954 **7.399 أصالة الفكرة التصميمية

 الجمالية الوظيفية

 واالبتكار في التصميم
3.685** 6.240** 3.714** - 

 بدون نجوم غير دال                  0.05* دال عند                   0.01** دال عند 
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 ( يوضح متوسط درجات المحاور األربع1شكل )

 في التصميم "للنموذج األول" وفقا آلراء المحكمين

 

 ( يتضح أن:1( والشكل )4من الجدول )

تأثير مقومات القيم “، فنجد أن المحور الثاني 0.01وجود فروق دالة إحصائيا بين المحاور األربع عند مستوي داللة  .1

التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" كان أفضل المحاور في النموذج األول وفقا آلراء المحكمين، يليه المحور 

غ على االبتكار في التصميم"، ثم المحور الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في "تأثير التكوينات التشكيلية للفرا األول

 أصالة الفكرة التصميمية"    “التصميم"، وأخيرا المحور الثالث 

"تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم"  بين المحور األول 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  .2

الثاني "تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" لصالح المحور الثاني "تأثير مقومات والمحور 

 القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم".

لى االبتكار في : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ عالنموذج الثاني

التصميم، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية 

 واالبتكار في التصميم "للنموذج الثاني" وفقا آلراء المحكمين

بع في التصميم "للنموذج الثاني" وفقا آلراء وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات المحاور األر

 المحكمين، والجداول التالية توضح ذلك:

( يوضح تحليل التباين لمتوسط درجات المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم، 5جدول )

، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية واالبتكار في تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم

 التصميم "للنموذج الثاني" وفقا آلراء المحكمين

 متوسط المربعات مجموع المربعات النموذج الثاني
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة )ف(

 3 189.958 569.873 بين المجموعات
 دال 0.01 25.413

 28 7.475 209.296 داخل المجموعات

   31  779.169 المجموع

( ، مما يدل على 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )25.413( إن قيمة )ف( كانت )5يتضح من جدول )    

وجود فروق بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم ، تأثير مقومات القيم التشكيلية 
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للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم ، أصالة الفكرة التصميمية ، الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم "للنموذج الثاني" 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 6جدول )

 انيالنموذج الث

تأثير التكوينات 

 التشكيلية للفراغ

 على االبتكار

 في التصميم

 14.288م = 

تأثير مقومات القيم 

 التشكيلية

للفراغ لتحقيق 

االبتكار في 

 التصميم

 16.900م = 

أصالة الفكرة 

 التصميمية

 10.257م = 

 الجمالية الوظيفية

واالبتكار في 

 التصميم

 6.550م = 

تأثير التكوينات التشكيلية 

 للفراغ

 على االبتكار في التصميم

-    

تأثير مقومات القيم 

 التشكيلية

للفراغ لتحقيق االبتكار في 

 التصميم

2.611* -   

  - **6.642 **4.031 أصالة الفكرة التصميمية

 الجمالية الوظيفية

 واالبتكار في التصميم
7.738** 10.350** 3.707** - 

 بدون نجوم غير دال                  0.05* دال عند                   0.01** دال عند 

 
المحاور األربع متوسط درجات  يوضح( 2) شكل  

المحكمينراء وفقا آل "للنموذج الثاني" في التصميم  
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 ( يتضح أن : 2( والشكل ) 6من الجدول )

تأثير مقومات القيم “، فنجد أن المحور الثاني 0.01 وجود فروق دالة إحصائيا بين المحاور األربع عند مستوي داللة -1

التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" كان أفضل المحاور في النموذج الثاني وفقا آلراء المحكمين، يليه المحور 

رة التصميمية"، وأخيرا أصالة الفك“"تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم"، ثم المحور الثالث  األول

 المحور الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم".      

"تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم"  بين المحور األول 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2

االبتكار في التصميم" لصالح المحور الثاني "تأثير مقومات والمحور الثاني "تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق 

 القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم".

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في  النموذج الثالث:

ة للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية التصميم، تأثير مقومات القيم التشكيلي

 واالبتكار في التصميم "للنموذج الثالث" وفقا آلراء المحكمين 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات المحاور األربع في التصميم "للنموذج الثالث" وفقا آلراء 

 ، والجداول التالية توضح ذلك:المحكمين

( تحليل التباين لمتوسط درجات المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم، تأثير 7جدول )

ي التصميم مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية واالبتكار ف

 "للنموذج الثالث" وفقا آلراء المحكمين

 متوسط المربعات مجموع المربعات النموذج الثالث
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة )ف(

 3 115.466 346.399 بين المجموعات
 دال 0.01 33.674

 28 3.429 96.010 داخل المجموعات

   31  442.409 المجموع

(، مما يدل على وجود 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )33.674( إن قيمة )ف( كانت )7يتضح من جدول )

فروق بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ 

كرة التصميمية، الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم "للنموذج الثالث" ، ولمعرفة لتحقيق االبتكار في التصميم، أصالة الف

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : LSDاتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 
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 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  8جدول ) 

 النموذج الثالث

تأثير التكوينات 

 التشكيلية للفراغ 

 على االبتكار

 في التصميم 

 13.990م = 

تأثير مقومات 

 القيم التشكيلية

للفراغ لتحقيق  

االبتكار في 

 التصميم 

 16.658م = 

أصالة الفكرة 

 التصميمية 

 8.238م = 

 الجمالية الوظيفية 

واالبتكار في 

 التصميم 

 11.337م = 

 تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ 

 على االبتكار في التصميم
-    

 تأثير مقومات القيم التشكيلية

للفراغ لتحقيق االبتكار في  

 التصميم

2.668* -   

  - **8.419 **5.751 أصالة الفكرة التصميمية

 الجمالية الوظيفية 

 واالبتكار في التصميم
2.652* 5.321** 3.098** - 

 بدون نجوم غير دال                  0.05* دال عند                   0.01** دال عند 

 
 ( يوضح متوسط درجات المحاور األربع3شكل )

 في التصميم "للنموذج الثالث" وفقا آلراء المحكمين

 

 يتضح أن : (3)والشكل  (8من الجدول )

تأثير مقومات القيم “، فنجد أن المحور الثاني 0.01وجود فروق دالة إحصائيا بين المحاور األربع عند مستوي داللة  -1

وفقا آلراء المحكمين، يليه المحور  النموذج الثالثالتشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" كان أفضل المحاور في 

اغ على االبتكار في التصميم"، ثم المحور الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في "تأثير التكوينات التشكيلية للفر األول

 أصالة الفكرة التصميمية".      “التصميم"، وأخيرا المحور الثالث 

"تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم"  بين المحور األول 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2

حور الثاني "تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" لصالح المحور الثاني "تأثير مقومات والم
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"تأثير  بين المحور األول 0.05القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" ، كما توجد فروق عند مستوي داللة 

بتكار في التصميم" والمحور الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم" لصالح التكوينات التشكيلية للفراغ على اال

 "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم" . المحور األول

البتكار في فروق ذات داللة إحصائية بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على ا النموذج الرابع: توجد

التصميم، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية 

واالبتكار في التصميم "للنموذج الرابع" وفقا آلراء المحكمين، وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط 

 في التصميم "للنموذج الرابع" وفقا آلراء المحكمين، والجداول التالية توضح ذلك:درجات المحاور األربع 

( يوضح تحليل التباين لمتوسط درجات المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في  9جدول )

، أصالة الفكرة التصميمية ، الجمالية الوظيفية التصميم ، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم 

 واالبتكار في التصميم "للنموذج الرابع" وفقا آلراء المحكمين

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات النموذج الرابع

 3 118.745 356.234 بين المجموعات
31.580 

0.01 

 28 3.760 105.285 داخل المجموعات دال

   31  461.519 المجموع

( ، مما يدل على وجود 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )31.580( إن قيمة ) ف( كانت ) 9يتضح من جدول )

فروق بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم ، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ 

ة الفكرة التصميمية ، الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم "للنموذج الرابع" ، ولمعرفة لتحقيق االبتكار في التصميم ، أصال

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : LSDاتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار  10جدول ) 

 النموذج الرابع

تأثير التكوينات 

 التشكيلية للفراغ

 على االبتكار

 في التصميم

 12.107م = 

تأثير مقومات 

 القيم التشكيلية

للفراغ لتحقيق 

االبتكار في 

 التصميم

 16.847م = 

أصالة الفكرة 

 التصميمية

 7.938م = 

الجمالية 

 الوظيفية

واالبتكار في 

 التصميم

 15.038م = 

 تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ

 على االبتكار في التصميم
-    

 تأثير مقومات القيم التشكيلية

 للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم
4.740** -   

  - **8.908 **4.168 أصالة الفكرة التصميمية

 الجمالية الوظيفية

 واالبتكار في التصميم
2.931* 1.808 7.100** - 

 بدون نجوم غير دال                  0.05* دال عند                   0.01** دال عند 
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 ( يوضح متوسط درجات المحاور األربع "4شكل )

 في التصميم "للنموذج الرابع" وفقا آلراء المحكمين

 

 ( يتضح أن : 4( والشكل ) 10من الجدول )

تأثير مقومات القيم “، فنجد أن المحور الثاني 0.01وجود فروق دالة إحصائيا بين المحاور األربع عند مستوي داللة  -1

التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" كان أفضل المحاور في النموذج الرابع وفقا آلراء المحكمين، يليه المحور 

"تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في  الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم" ، ثم المحور األول

 " ، وأخيرا المحور الثالث  "أصالة الفكرة التصميمية" .      التصميم

"تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم"  بين المحور األول 0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة   -2

 الوظيفية واالبتكار في التصميم". والمحور الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم" لصالح المحور الرابع "الجمالية

تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" والمحور “بينما ال توجد فروق بين المحور الثاني  -3

 الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم".

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في النموذج الخامس

التصميم، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية 

 آلراء المحكمين واالبتكار في التصميم "للنموذج الخامس" وفقا

المحاور األربع في التصميم "للنموذج الخامس" وفقا آلراء وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات 

 المحكمين، والجداول التالية توضح ذلك:

 متوسط المربعات مجموع المربعات النموذج الخامس
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 3 165.841 497.523 بين المجموعات
50.403 

0.01 

 28 3.290 92.129 داخل المجموعات دال

   31  589.652 المجموع
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( تحليل التباين لمتوسط درجات المحاور األربع "تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم، 11جدول )

التصميم، أصالة الفكرة التصميمية، الجمالية الوظيفية واالبتكار في  تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ لتحقيق االبتكار في

 التصميم "للنموذج الخامس" وفقا آلراء المحكمين

( ، مما يدل على وجود 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )50.403( إن قيمة )ف( كانت )11يتضح من جدول )

شكيلية للفراغ على االبتكار في التصميم ، تأثير مقومات القيم التشكيلية للفراغ فروق بين المحاور األربع "تأثير التكوينات الت

لتحقيق االبتكار في التصميم ، أصالة الفكرة التصميمية ، الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم "للنموذج الخامس" ، 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 12جدول )

 النموذج الخامس

تأثير التكوينات 

 التشكيلية للفراغ

 على االبتكار

 في التصميم

 10.525م = 

تأثير مقومات القيم 

 التشكيلية

للفراغ لتحقيق 

 االبتكار في التصميم

 14.690م = 

أصالة 

الفكرة 

 التصميمية

م = 

17.700 

الجمالية 

 الوظيفية

واالبتكار في 

 التصميم

 7.020م = 

 تأثير التكوينات التشكيلية للفراغ

 على االبتكار في التصميم
-    

 تأثير مقومات القيم التشكيلية

 للفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم
4.165** -   

  - **3.010 **7.175 أصالة الفكرة التصميمية

 الجمالية الوظيفية

 واالبتكار في التصميم
3.505** 7.670** 10.680** - 

 

      0.05* دال عند                   0.01** دال عند 

 بدون نجوم غير دال  

 
 ( يوضح متوسط درجات المحاور األربع5شكل )

 في التصميم "للنموذج الخامس" وفقا آلراء المحكمين
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، فنجد  0.01( يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين المحاور األربع عند مستوي داللة  5( والشكل )  12من الجدول )   

أن المحور الثالث "أصالة الفكرة التصميمية" كان أفضل المحاور في النموذج الخامس وفقا آلراء المحكمين ، يليه المحور 

"تأثير التكوينات التشكيلية  لفراغ لتحقيق االبتكار في التصميم" ، ثم المحور األولالثاني "تأثير مقومات القيم التشكيلية ل

 للفراغ على االبتكار في التصميم" ، وأخيرا المحور الرابع "الجمالية الوظيفية واالبتكار في التصميم" .     

 النتائج:  

 :في ضوء نتائج تحليل العينات استنتجت الباحثة ما يلي

االستناد في تحليل التكوينات التشكيلية للفراغ لمعرفة دورها في ابتكار  تصميم األزياء الي أربع محاور والتي يمكن  .1

)  من حيث  أثبتت نتائج البحث صدقها وثبوتها في التحليل،  المحور األول يتمثل في آليات استخدام الفراغ في التصميم

تحقيق  -عالقة الفراغ بالكتلة المصمتة في التصميم -التكوين التشكيلي للفراغ -الترابط والوحدة بين الفراغات -توزيع الفراغ

الدينامية(.والمحور الثاني يتمثل في مقومات القيم التشكيلية للفراغ  -التكوينات التشكيلية للفراغ ألسس تصميم األزياء

تأثير  –اندماجه مع مفردات التصميم و -قوه الشكل الفراغي  -رسوخ الشكل الفراغي واالبتكار في التصميم من حيث )

الشكل الفراغي علي مظهرية الجسم ( والمحور الثالث )أصالة الفكرة التصميمية التي تعتمد علي توظيف التكوينات التشكيلية 

   للفراغ( والمحور الرابع ) القيمة الجمالية والوظيفية للتصميم (. 

راغ المتمثلة في توزيع الفراغ والتكوين الشكلي، وعالقة الفراغ بالكتلة أثبتت نتائج عينة البحث بأن آليات استخدام الف .2

المصمتة والدينامية من أهم األليات التي تحقق االبتكار في التصميم، كما أن للمقومات التشكيلية للفراغ في التصميم من حيث 

كدت نتائج العينة بأن الالمألوفية للتكوينات رسوخ الشكل واندماجه في التصميم كان لها التأثير األكبر في االبتكار، كما أ

 التشكيلية للفراغ تؤكد أصالة الفكرة التصميمية وبالتالي تحقق صفة االبتكار.

وأثبتت نتائج عينة البحث بأن تحقيق أسس التصميم من خالل التكوينات التشكيلية للفراغ والترابط والوحدة بينها كان   .3

ار، كما جاءت قوة التكوين الشكلي وتأثيره علي مظهرية الجسم بتأثير أقل في إظهار تأثيرها أقل في تحقيق صفة االبتك

 وأن القيم الجمالية الوظيفية في التصميم لها تأثير ليس بكبير في تحقيق صفة االبتكار. االبتكار في التصميم

 

 التوصيات:

ة في أتراء المجال بالنظريات واألسس العلمية االهتمام بالمنهج الوصفي التحليلي في مجال تصميم األزياء لما له أهمي -1

 والفنية.

االهتمام بالدراسات الخاصة بعالقة الفن التشكيلي وتصميم األزياء لالستفادة منها في تحليل بعض التصاميم ووضع أسس  -2

 ومقومات فنيه جديدة بما يتناسب مع التطور والحداثة.

 المراجع:

 أوال: المراجع العربية:

الدالالت اإلدراكية للفراغ في األعمال الفنية ذات البعدين في مختارات من الفن المعاصر ." محمد ياسينأبو العنين  .1

إلي 9م(:ص2000كمدخل إلثراء التصميمات الزخرفية". رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية الفنية جامعة حلوان)

 .10ص

'abu aleanin , muhamad yasyn. "aldilalat al'iidrakiat lilfaragh fi al'aemal alfaniyat dhat albaedin 

fi mukhtarat min alfani almueasir kamudkhal li'iithra' altasmimat alzakhrufia". risalat dukturah 

ghyr manshurat kuliyat altarbiat alfaniyat jamieatan hulwan (2000 m): p 9 to 10. 
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 2م(: ص1996دار المعارف الطبعة األولى القاهرة)“ية الفنية البسيوني، محمود" قضايا الترب .2

albisyuniu , mahmud "qdaya altarbiat alfaniya" dar almaearif altubeat al'uwlaa alqahr (1996 m): 

p 2 

رسالة دكتوراه  البواب، هبة هللا أحمد." دور الفراغ في الفنون التشكيلية الفنية المعاصرة كمدخل لتدريس األشغال الفنية". .3

 .12الي ص 8م(: ص2013كلية التربية النوعية جامعة بور سعيد )

albawwab , hibat allah 'ahmud. "dwr alfaragh fi alfunun altashkiliat alfaniyat almueasirat 

kamidkhal litadris al'ashghal alfaniy". risalatan dukturat kuliyat altarbiat alnaweiat jamieat bur 

saeid (2013 m): p 8 to 12 

 46م(: ص1997الحنفي، إبراهيم عبد الستار" أصالة التفكير". الطبعة الثانية مكتبة االنجلو المصرية بالقاهرة ) .4

alhanfiu , 'iibrahim eabd alsitar "iasalat altfkyr". altubeat alththaniat maktabat alanjilu almisriat 

bialqahira (1997 m): p 46 

الصيفي، إيهاب بسمارك" األسس الجمالية واإلنشائية للتصميم" الجزء األول دار الكاتب المصري القديم  .5

 .139م( :ص 1992بالقاهرة)

alsyfyu , 'iihab bismark "al'uss aljamaliat wal'iinshayiyat liltasmima" aljuz' al'awal dar alkatib 
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مبتكرة من خالل فن األبليك". كلية تصميم أزياء  اليماني، سهيلة حسن وآخرون" دور التفكير المتشعب لجيلفورد في .8
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 .115ص
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m): p115 
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