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  الملخص
يعد التباين من المصادر األساسية التي تعمل على 

ث االتزان إضفاء الحركة والحيوية في التصميم وإحدا
 بوضع عناصر متغايرة ومختلفة كل اإليهامي الذي يتحقق

بحيث تكون هذه العناصر منسجمة مع بعضها  اآلخرمقابل 
البعض مما ينتج عنه حركة إيقاعية داخلية في التصميم، 
وتكمن مشكلة البحث في معرفة مدي االستفادة من التباين 

 من دور  هماللما الخطي واللوني والقيم الجمالية والفنية 
إلى  ويهدف البحث، معاصرة أزياءفي عمل تصميمات 

االستفادة من القيم الجمالية والفنية الناتجة عن التباين بين 
. معاصرة أزياءعنصري الخط واللون في عمل تصميمات 

الجمالي والفني في  سوتظهر أهمية البحث في تنمية الح
ي مجال المجتمع من خالل إيجاد فلسفة تشكيلية جديدة ف

وذلك باالستفادة من عنصري الخط واللون  ،زياءتصميم األ
ينص فرض البحث على و. في إبراز دور المصمم المبدع

 ذيي إبداعإمكانية توظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر 
اتبع البحث المنهج . زياءإثراء فني في ابتكار تصميمات األ

تنفيذ وعليه تم . الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي
الخطوات اإلجرائية للبحث عن طريق تصميم استبانة مكونة 
من أربعة محاور رئيسية تتناول تحقق القيم الجمالية، 

ي وتحقيق إبداعالتباين كمؤثر واإلمكانات التوظيفية، و
اإلثراء الفني الستطالع التقييمات والتأكد من تحقيق 

تم عرض النتائج وتحليلها . فروض البحث وأهدافه
ائيا ووصفيا من خالل إجراء التجانس والتباين إحص

الخطي المتعدد، كما  ارجاالنواالرتباط والتنبؤ بمعادالت 
تم تمثيل النتائج بيانيا لعرض أفضل التصميمات وأكثرها 

إمكانية إلى  وتوصلت النتائج. تحقيقا لمحاور االستبيان
إثراء  يي ذإبداعتوظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر 

وتوصى الباحثة بإجراء . زياءي ابتكار تصميمات األفني ف
المزيد من الدراسات حول مؤثرات التباين لعناصر التصميم 

الفني لدى الطالبات لمواكبة التغيرات في  بداعفاق اإلآوفتح 
 .خطوط الموضة وربطها بسوق العمل

المؤثر ، التباين الخطي واللوني: الكلمات المفتاحية
  .زياءتصميم األ، اإلبداعي

Abstract 
Contrast is one of the main sources of movement 

and vitality in the design. It helps in creating illusory 
balance by placing various different elements against 
each other, causing harmony and internal rhythmic 
movement in the design. The research problem of the 
present study lies in unveiling the aesthetic and 
artistic value of linear and color contrasts and 
determining to what extent they can be utilized in the 
work of contemporary fashion designs. The research 
goal is to use the aesthetic and artistic values resulting 
from the contrast between the elements of line and 
color in making fashion designs. The research 
importance lies in encouraging and promoting the 
aesthetic and artistic urge in the society by introducing 
a new plastic philosophy in the field of fashion design 
based on using the elements of line and color in 
highlighting the role of the creative designer. The 
research hypothesis affirms the possibility of 
employing linear and color contrast to achieve 
creative influence and enhance artistic enrichment in 
creating fashion designs. The research methodology 
follows the descriptive analytical methodology and 
the experimental methodology. Procedural steps were 
carried out by designing a questionnaire consisting of 
four main axes that verify the realization of aesthetic 
values, the functional potential, contrast as a creative 
effect, and achieving artistic enrichment. The 
completed questionaire was used to survey, collect 
and apply the results for verification of the hypothesis 
and objectives of the research. The results were 
represented and analyzed statistically and 
descriptively through conducting the homogeneity, 
variance, correlation, and prediction of multiple linear 
regression equations. Graphs were represented to 
display the best designs and the questionnaire's axes 
with the highest achievement. The results showed the 
possibility of employing linear and color contrast to 
achieve creative effect and enhance artistic 
enrichment in the creation of fashion designs. The 
Research recommendations were: 

1. Conducting more studies on the creative 
impact of contrast effects of design elements in the 
field of contemporary fashion design, 

2. Opening venues for artistic creativity among 
female students to help them keep up with the changes 
in fashion lines, 

3.  Helping female students to link their creative 
and innovative abilities with the market through 
innovative projects in the field of fashion design. 

Keywords: Linear and color contrast, Creative 
influencer, Fashion design 
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  المقدمة
من الفنون التشكيلية التي تعبر عن حالة المصمم الوجدانية حيث يعايش الواقع  اءزيإن فن تصميم األ

وعناصر التصميم  .(Abdo et al, 2017)فراد تصميمات مبتكرة تفي باحتياجات األ إنتاجويستفيد منه في 
لف آالتة وقابليتها لالندماج ودإلمكانياتها المتعد زياءهي مفردات لغة الشكل التي يستخدمها مصمم األ

بصار الجمالي أكثر حدة مع بعضها داخل التصميم وتوافر هذه العناصر في التصميم يجعل اإلوالترابط 
  .(Goda et al, 2004)متاعًا إوتزداد التجربة 

، إذ بناء العمل الفنيتصميم وويعتبر الخط عنصرًا من عناصر التصميم ذات الدور الهام والرئيس في 
مما يساعد على االستفادة من شكاله وأنواعه أمحدودة وذلك الختالف اليات غير مكانبالعديد من اإليتمتع 

وانثنائه  وانفراجهالعناصر الممتعة في تنوعه أهم  ويعتبر الخط من ،المتعددة والمختلفة واتجاهاتهأوضاعه 
  .(Hamuwed, 2018) متنوعةية إبداعالمصمم األولى والسهلة لعمل تصميمات  فهو وسيلة

التي تترجم بواسطة  زياءضمن عناصر التصميم في مجال تصميم األ ااساسي ارعنصر اللون دولكما أن 
جانب الدور التشكيلي الذي يلعبه من خالل إلى  نسجة المضافةالخامات واألساليب والتقنيات المستخدمة واأل
م وانتقاله من حيز على التصمي واإليقاعات الحركية المتنوعةتوزيع األلوان ومساحاتها إلضافة الحيوية 

  .(Abdo et al, 2017)نفعالي واعتباره منبع اإلحساس اال حيزالإلى  السكون والجمود
حداث تباين بين إبين عنصري الخط واللون جاءت فكرة البحث في  اوبما أن هناك صلة وثيقة وترابط

ضفاء إاسية التي تعمل على يعد التباين من المصادر األس إذ .زياءي في تصميم األإبداعالخط واللون كمؤثر 
 الواحدق بوضع عناصر متغايرة ومختلفة يهامي الذي يتحقتزان اإلالحركة والحيوية للتصميم وحدوث اإل

يقاعية داخلية في إمنسجمة مع بعضها البعض مما ينتج عنه حركة  بحيث تكون هذه العناصر اآلخرمقابل 
  .(Hamuwed, 2018)التصميم 

  مشكلة البحث
  :البحث في التساؤالت التالية تكمن مشكلة

 معاصرة؟ أزياءما مدي االستفادة من التباين الخطي واللوني في عمل تصميمات . 1
 معاصرة؟ أزياءما إمكانية االستفادة من القيم الجمالية والفنية لعنصري الخط واللون في عمل تصميمات . 2

   أهداف البحث
 .معاصرة أزياءتصميمات  بتكارااالستفادة من التباين الخطي واللوني في . 1
 .معاصرة أزياءاالستفادة من القيم الجمالية والفنية لعنصري الخط واللون في عمل تصميمات . 2

   أهمية البحث
 .زياءإيجاد فلسفة تشكيلية جديدة في مجال تصميم األ. 1
 .الجمالي والفني في المجتمع ستنمية الح. 2
 .براز دور المصمم المبدعإي االستفادة من عنصري الخط واللون ف. 3

  فرض البحث
 .زياءألات اتصميمابتكار في  إثراء فني يذ يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر  إمكانية توظيف
   مصطلحات البحث

 ,Ismail) شكالألشكال، وفي الفنون التشكيلية هو تلك الفروق بين األتلك الفروق الواضحة بين ا وه :التباين
  .والدرجات واأللوان ويعني أيضًا استخدام التناقضات بشكل متجاوروالخطوط  .(2007

 قل تخطيط من ناحية السمكألجسم معين أو  اخارجي اأو محيط هو كل نقطه متحركة تحصر شكًال :الخط
  .(Al-Bassiouni, 2006 ) بذلك وسيلة للبناء التشكيلي ويعتبر
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 أنه صفة موقوفة على خيال الفنان) هيجل(ين وعرفه هو التأثير الفسيولوجي الناتج على شبكة الع :اللون
  .(Ibrahim and Mohammad, 2018) رواالبتكا بداعوقدرته على اإل المصمم

 العمليات العقلية التي تؤديإلى  تعبير يستخدمه المختصون وغيرهم لإلشارة"بأنه ) ريبر(يعرفه  :بداعاإل
  (Jarwan, 2013 ). "ات فريدة أو جديدةاجإنتشكال فنية أو نظريات أو أحلول وأفكار أو إلى 

هو التصميم المتجدد في خاماته المستخدمة وخطوطه المتنوعة ومساحاته اللونية التي  :زياءتصميم األ
كيان مبتكر ومستحدث بصورة تشكيلية جميلة تحاكي وتعايش الواقع إلى  أن يترجمهازياء يحاول مصمم األ

 (Abd El-Hady, 2006). المعاصر
   ج البحثهمن

على  وتحليل تأثيرهما الذي يقوم على وصف ظاهرة الخط واللون التحليلي تبع المنهج الوصفيا البحث
يضًا المنهج التجريبي في إجراء التصميمات المتنوعة من مالبس أزيادة القيم الجمالية والفنية، كما اتبع 

ية إبداعوتنظيمها والتعبير عنها بصورة ا معاصرة من حيث استخدام الخطوط واأللوان والتباين الحاصل بينهم
  .زياءتساهم في تطوير مجال تصميم األتحقق فروض البحث و

  البحث أدوات
  .حصائي والبياني لمخرجات االستبيان أداة الدراسةإلالتحليل او، استبيان لتحكيم التصميمات المقترحة

 الدراسات السابقة
 زياءية للخط واللون في تصميم األاعبددراسات تناولت المؤثرات اإل: ولالمحور األ
الصباحية من عمل تصميمات طباعية مبتكرة ألقمشة السيدات إلى  التي هدفت )Nahas, 2018(دراسة 

عمل مجموعة من التصميمات المبتكرة إلى  وتوصلت النتائج الخط واللون للفنان بيت موندريان عنصري
الفنان  أعمال نصري الخط واللون الموجودين فيألقمشة السيدات الصباحية المطبوعة مستلهمة من ع

  .المعاصر زياءموندريان بشكل يثري مجال تصميم األ
متعمقة واإلفادة من القيم دراسة عنصر اللون دراسة إلى  التي هدفت )Abdo et al, 2017(دراسة 

إمكانية إلى  ئجوتوصلت النتا .زياءوالتشكيلية لعنصر اللون في استحداث تصميمات مبتكرة لأل الجمالية
مبتكرة متنوعة في القيم  أزياءاالستفادة من القيم الجمالية والتشكيلية لعنصر اللون واستحداث تصميمات 

 .الفنية والجمالية
للون  والجمالية لفنيةاتوظيف القيم إلى  التي هدفت )Ibrahim and Mohammad, 2018(دراسة 

وتوصلت  .الفنان موندريان أعمال من ةللسيدات المستوحا المطبوعة زياءمعاصرة في تصميم األ برؤية فنية
أن  عناصر التصميم التي يجبأهم  نه منأداة تنفيذية وضعت بيد المصمم وأ قوىأن اللون هو أإلى  النتائج

  .زياءتوضع في االعتبار عند تصميم المنسوجات واأل
تحقيق الحركة ألسس الفعالة في دراسة اللون والخط كأحد اإلى  التي هدفت) Al-Saidi, 2020(دراسة 
أن  كدت نتائج الدراسة علىأو .حلول تصميمية مبتكرة لمالبس الفتيات علىالمنسوجة والحصول  في األقمشة

  .المزج بين عنصري الخط واللون يحقق اإليحاء الحركي ويثري القيم الجمالية والفنية في التصميم

   .ية للخط واللون في الفنوناعبددراسات تناولت المؤثرات اإل: المحور الثاني
التباين اللوني النظام البنائي اللوني ودراسة على  التعرفإلى  هدفت التي) (Al- Rabaie, 2010دراسة 

التباين والتضاد والتدرج في أن إلى  النتائجأهم  وتوصلت في إظهار الحركة في تصميم الفن البصري وتوظيفه
في زيادة  امهم ن استخدامه للون األسود واألبيض كان عامالأو وتشويقًا ةه أكثر حركأعمال اللون جعل

 ةمحقق التي جاءت متوافقـة مـع اإلحساسات الحركـية التي تولدها اإليقاعات اللونيـة المتناغمـةقيمتها الحركية 
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  .بذلك قيمًا جمالية
ركة في الفن اللون والحالكشف عن جماليات إلى  التي هدفت) (Gholi and Al-Araji, 2012دراسة 

القيم البنائية في التكوينات البصرية تعتمد على طبيعة االشتغال اللوني أن إلى  النتائجأهم  وتوصلت. البصري
   .والخطي والحركي التي تحقق رؤية جمالية تعتمد على االستجابات البصرية المتشكلة

ووظائفه وارتباطه خط وأهميته ماهية ال علىإلقاء الضوء إلى  التي هدفت) (Hosni et al, 2017دراسة  
هناك قيمًا جمالية وتشكيلية للخط وارتباطات تعبيرية أن إلى  وتوصلت النتائج في فن النحت البارز بالتكوين

  . يستخدمها كل فنان بطابعه الشخصي لعمل التكوين الفني
ضارة الحالتعريف بماهية األلوان ومظاهر وجودها في إلى  وهدفت) Motawea, 2017(دراسة  

نه في هذه إلى أ وتوصلت النتائج المظاهر الجمالية التي تشغلها في صورة مخطوطات على اإلسالمية والتعرف
الحقبة من الزمن كانت لأللوان دالالت متنوعة تعبر عن الحياة االجتماعية بمستوياتها المختلفة والحياة 

وتعدد األلوان في المخطوطة  ظهر ذلك من خالل توظيفو ،السياسية بما خاضته من حروب ومعارك
  .اإلسالمية الواحدة

تؤكد على إضفاء التفرد وإعادة رؤية الواقع بطريقة إلى  التي هدفت) (Al-Sharqawi, 2018دراسة  
استخدام الخط وجمالياته أن  هاهم نتائجأو .واالستفادة من الضوء والظل في بناء اللوحة، الخط وجمالياته

له بصمة خاصة عندما يستخدم الخط بحرية في سبيل عمل  ا،جعل الفنان متفرديعطي العمل الفني قيمة وي
  . مبتكر
 كعناصر رئيسة فيتوضيح التفاعل اإليجابي للخط واللون إلى  التي هدفت) Hamuwed, 2018(دراسة  

استخدام اإلمكانات أن إلى  وتوصلت النتائج التصميم لتحقيق الحركة التي يسعي المصمم للحصول عليها
  .الخط واللون يحدث حركات إيهاميه وتبادلية في البناء التصميمي لعنصريالتشكيلية 

ويتضح من الدراسات السابقة أنها ترتبط بالدراسة الحالية في التأكيد على أهمية عنصري الخط واللون 
الفنية  على وجه الخصوص والدور الذي يلعبانه في تحقيق القيم زياءفي التصميم بصفة عامة وتصميم األ

الهدف إلى  والجمالية بجانب عامل الحركة الذي يضيف أنواع االيقاعات المختلفة على التصميم للوصول به
 .المنشود

   اإلطار النظري للبحث

  :دراسة الخطوط
نا بتنويعاتها وأشكالها واتجاهاتها في ثرؤتحمل الخطوط العديد من الطاقات التعبيرية والتشكيلية وت

ي تعطي اإلحساس بالحركة أو الثبات وتنبع القيمة الجمالية والتعبيرية لهذه الخطوط من خالل المختلفة وبالتال
سلوبه الخاص في تكوين لحن تشكيلي نابع من اختالف وتنوع الخطوط وأشكالها داخل أرؤية المصمم و

  .(Hosni et al, 2017) التصميم
  :على النحو التالي زياءويمكن استخدام الخطوط في األ

  :الخطوط البنائية متمثلة في: أوًال
 .بط وخط الجنب والكتف وخط الذيل للزيخطوط حردة الرقبة واإل. 1
 .ساورألكمام أو األأو ا لألكوالالخطوط الخارجية  .2
 .خطوط البنس أو القصات أو الكسر أو الثنيات أو الكشكشة أو الدرابيه. 3

  :الخطوط الزخرفية متمثلة في: ثانيًا
  .ورود، وبليكأ، وشرطةأ، وزارير، وأجيوب :المضافة للزيالمكمالت . 1
 .خطوط الطباعة والنسيج والتطريز وغيرها. 2

وفي مجال البحث هناك انسجام بين الخطوط البنائية والزخرفية عن طريق استخدام الخطوط الزخرفية 
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لمتنوعة بشكل متباين في التأكيد على الخطوط البنائية من خالل زخرفة سطح الزي بمجموعة من الخطوط ا
  .ية وغير تقليديةإبداعيظهر جمال التصميم بطريقة 

  :دراسة األلوان
في العمل الفني كونه يمتلك قدرة غير محدودة على مخاطبتنا  ةوجاذبي أهميةاللون يمثل العنصر األكثر 

 .(Gholi and Al-Araji, 2012)نفسيًا وعاطفيًا فضًال عن كونه عنصرًا اساسيًا وفعاَال في تنمية العناصر 
ن اللون يكتسب خواصه الجمالية ألال من خالل عالقته ببقية عناصر التصميم إاللون داللة ما  يعطيحيث ال 

بعادها ألفكرة ول تقن المصمم استخدام األلوان المناسبةأفالقيمة الجمالية للون تتضاعف كلما  .هب يحيط مما
ومن هنا نجد أن اللون  ،تحقيق الهدف منهإلى  جمالية تؤدي سب التصميم مظهرًا ذا قيمةتودالالتها كي يك

 Ibrahim)نتباه المتلقي ااستطاعتها توليد اإلحساس بالجمال وجذب بقدر العناصر التصميمية التي أهو 
and Mohammad, 2018).  تضاداتأنواع من الأن هناك سبعة ) يتينآجوهانز (وعلى ذكر ما سبق وضح 

  :النحو التاليعلى  وهي ،)(Abd El-hady, 2011ضيحها أيضا في دراسة سابقة اللونية، تم ذكرها وتو
 . مثل تضاد األسود الداكن واألبيض الناصع: تضاد األلوان النقية. أ

 اللونخضر وألااللون مثل  حرارةاألكثر أو ة برود األكثريعتمد على : تضاد األلوان الباردة والحارة. ب
 .حمرألا
وهي األلوان المتقابلة في الدائرة اللونية وعند تجاورها تعطي أكبر درجة من : تكاملةتضاد األلوان الم. ت

 .السطوع
يعتمد على استخدام قيمة اللون ولمعانه وذلك باستخدام اللون األبيض لزيادة : المضيء والمظلمتضاد . ث

 ).أغمق(درجة تعتيم اللون و األسود لزيادة أ) أفتح(درجة تفتيح اللون 
ويكون بين األلوان المعتمة والمضيئة وينتج بإضافة اللون األسود أو ): صفاء اللون(النوعية  تضاد. ج

 .األبيض أو األلوان التكميلية
  .هو التضاد المؤقت فالعين تنتج األلوان المكملة للون حتى إذا لم تكن موجودة: التضاد المتزامن. ح
 .ة المختلفةياللون شكالألينتج عن تضاد المساحات وا: تضاد الكمية. خ

 .وجذب انتباه المتلقي بداعفي البحث الحالي لتحقيق عامل اإل من هذه األنواعتم االستفادة وقد 
  :دراسة التباين الخطي واللوني

 ،في الواقع ،يعد التباين من الوسائل التنظيمية التي ال غنى عنها في العمل الفني المصمم حيث يمثل
جذب االنتباه والبعد عن الملل والرتابة في العمل الفني المصمم إلى  مما يؤدي عكسهاإلى  االنتقال من حالة

إلى  وتأكيد ظهور العناصر البنائية وخلق نوع من اإليقاع والحركة االيهامية عن طريق نقل النظر من وحدة
        جماًالقيمة وحداث تنوع في العناصر المستخدمة مما يعطي نواتج فنية أكثر إأخرى فضًال عن 

(Gholi and Al-Araji, 2012).  
ويطبق التباين على جميع العناصر التصميمية عامة وعلى وجه الخصوص نجده واضحًا في عنصري 

 ،ومموج ومنحن ،بين مستقيم ومتعرجما من التباينات  اال نهائي افنجد مسار الخط يعرض عدد، الخط واللون
قصى درجات أة تكرارًا في حين أن الخطوط العمودية تمثل تمثل الخطوط المتوازي االتجاهوفي  .وغير ذلك

  .(Goda et al, 2004) في أن واحدفقية التباين حيث تجمع بين الخطوط الرأسية واأل
ثير على أهي التغير اللوني الذي يحدث في مظهر األلوان عند تجاورها دون تفما ظاهرة التباين اللوني أ

ويحدث التباين في األلوان نتيجة لوجود تضاد ناتج عن التغير  .(Al-Qubati et al, 2015)تركيبها المادي 
فعالقة  .األلوان المكملةمثل أو قد ينتج من تجاور األلوان التي تثير الرؤية  ،او القيمة أو الشدة هفي الكن

  .(Al- Rabaie, 2010)الملموس اللون مع مكمله تجسد أعلى قدر من التباين والتناقض 
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  :يبداعإلر االتفكيدراسة  
خالقية أي على عوامل معرفية وانفعالية وبداعهو عملية عقلية معقدة تتميز بالشمولية وينطوي التفكير اإل

نه سلوك هادف ال يحدث في فراغ وتتلخص غايته أإلى  متداخلة تشكل حالة ذهنية نشطة وفريدة، باإلضافة
   .أو الحياة اإلنسانيةفي إيجاد حلول أصيلة لمشكالت قائمة في أحد حقول المعرفة 

صالة حيث أضاف ألي على مضامين كثيرة أكثر من مجرد الطالقة والمرونة وابداعويحتوي التفكير اإل
عناصر أخرى مثل القدرة على تحسس المشكالت في مجال االختصاص والقدرة على صياغة  )جيلفورد(

        حلول فريدةإلى  صولالمشكلة بشكل جديد متحرر من الجمود الوظيفي للتفكير من أجل الو
(Jarwan, 2013).  

  جرائية للبحثالتجربة اإل

  إجراءات التجربة: أوًال
باالستفادة من القيم الجمالية والفنية لمالبس نسائية  زياءمن األ تصميمات) 10(تم اقتراح عدد 

  : تاليلعنصري الخط واللون في إحداث تباينات خطية ولونية مختلفة في كل زي وذلك باتباع ال
  .شكل الخط، وسمك الخط، واتجاه الخط، ومسار الخط :التباين من خالل التضادات الخطية التالية. 1
ألوان و، ألوان ثانويةو األبيض واألسود مع ألوان أساسية :التباين من خالل التضادات اللونية التالية. 2

 .سودأو الدمج بين نوعين مع األبيض واأل ،ألوان مشتقةو متكاملة
استخدام الخط باللون األسود واألبيض إلظهار قوة  :التباين من خالل التضادات الخطية واللونية التالية. 3

 .ى في التصميماآلخرالتضاد وإحداث التباين بينها وبين األلوان 
  ةتحليل التجرب: ثانيًا

األلوان يتم عرض التجارب التصميمية مع توضيح نوع التباين والخطوط و 5إلى 1منفي الجداول 
 .المستخدمة لكل تصميم
  يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم األول والتصميم الثاني) 1(جدول 

  نوع التباين  التصميم الثاني  نوع التباين  التصميم االول

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  - مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
ونية من خالل التضادات الل -
لوان ألاألبيض واألسود مع ا(

  )المتكاملة

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
األبيض واألسود مع لون (

 )ثانوي

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

  مائل، منحن، مقوس
، مموج، قوس، ممستقيم

 سر منك

 األلوان المستخدمة  األلوان المستخدمة

   األسود –األبيض 
  البنفسجي –األصفر 
   األحمر –األخضر 

 خضرألا -األسود  –األبيض 
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  يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم الثالث والتصميم الرابع) 2(جدول 

  يننوع التبا  التصميم الرابع  نوع التباين  التصميم الثالث

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
  )األبيض واألسود مع لون مشتق(

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
لون األبيض واألسود مع (

 )أساسي ولون ثانوي

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

 مقوس  –متداخل  –مستقيم   متقاطع - منحن –مستقيم 

 األلوان المستخدمة  األلوان المستخدمة

  حمر برتقاليأ –سود ألا

زرق ألا -األسود  –األبيض 
 خضر ألا –

  التصميم الخامس والتصميم السادسيوضح تأثير التباين اللوني والخطي على ) 3(جدول 

  نوع التباين  التصميم السادس  نوع التباين  التصميم الخامس

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
األبيض واألسود مع لون (

  )ثانوي

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  - مسار الخط(

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
األبيض واألسود مع لون (
 )ساسي ولون مشتقأ

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

 – منحن –منكسر  –مستقيم 
  مائل -مقوس  –متقاطع 

 مائل  –مقوس  –مستقيم 

 األلوان المستخدمة  األلوان المستخدمة

  البرتقالي  –األسود  –بيض األ

 –صفر ألا -األسود  –األبيض 
 أزرق مخضر 
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 يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم السابع والتصميم الثامن) 4(جدول 
  نوع التباين  التصميم الثامن  نوع التباين  التصميم السابع

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
لوان أاألبيض واألسود مع (

  )مشتقة

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  - مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
مع لون األبيض واألسود (
 )ساسيأ

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

  مقوس –مموج  –قيم مست
 –مائل  –منكسر  –مستقيم 
 شعاعي إ -حلزوني  –مقوس 

 األلوان المستخدمة  األلوان المستخدمة

البرتقالي  -األسود  –األبيض 
  الفوشي –

 صفر ألا -األسود  –األبيض 

 
  .يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم التاسع والتصميم العاشر) 5(جدول 

  نوع التباين  التصميم العاشر  نوع التباين  ميم التاسعالتص

  

من خالل التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خالل التضادات اللونية  -
األبيض واألسود مع لون (

  )مشتق

  

من خالل التضادات  -
 -مسار الخط (الخطية 

سمك الخط  -اتجاه الخط 
  )شكل الخط -
من خالل التضادات  -

األبيض واألسود (اللونية 
مع لون ثانوي ولون 

 )مشتق

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

  حلزوني - منكسر  –مستقيم 
 –منكسر  –مستقيم 

 متقاطع 

 األلوان المستخدمة  األلوان المستخدمة

بنفسجي ، األسود، األبيض
  محمر

، بنفسجي، األسود، األبيض
 ي محمر بنفسج

  

  :االستبيان: ثالثا
تم تصميم استبيان إليضاح موضوع وعناصر البحث والتحقق من أهدافه، ومن ثم تناوله بالتقييم من قبل 

 10من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجال التخصص لتقييم عدد  امحكم) 23(عدد 
  :لى أربع محاور رئيسية هيتصميمات متنوعة لمالبس المرأة، وقد ارتكز االستبيان ع
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  .جماليات التصميم: المحور األول
  .اإلمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخطي: المحور الثاني
  .يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث
 .اإلثراء الفني: المحور الرابع

 (Al-faki, 2014) ،(SPSS)باستخدام برنامج اإلحصاء  وقد تم تحليل النتائج إحصائيًا
  متغيرات االستبيان

  :بعد استبعاد الثوابت وتحييد أثرها فقد اشتمل االستبيان على المتغيرات التالية 
  .امحكم اوعض) 23(وهي متغير تصنيف عينة المحكمين لالستبيان وعددهم : المستقلة المتغيرات -1
  .العشرةفقرات االستبيان وتتمثل في رصد وتقييم استجابة عينة الدراسة على : التابعة المتغيرات -2

  :النتائج والمناقشة

  :(Reliability Statistics)اختبار مدي صحة وقوة وثبات االستبيان : أوًال
على نتائج بيانات االستبيان، على عينة ) ألفا كرو نباخ(لقياس مدى ثبات أداة الدراسة، تم إجراء معادله 

  .يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) 6(رقم والجدول . امحكم اعضو) 23( تقييم كليه مكونه من
  Alpha Cronbach’s، معامل ألفا كرو نباخ: 6جدول

 ألفا كرو نباخ عدد المفردات عدد التصميمات عدد الفقرات محاور االستبيان 
 0.941 30 10 3 جماليات التصميم: المحور األول
 0.942 30 10 3 ياإلمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخط: المحور الثاني
 0.950 30 10 3 يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث
 0.842 10 10 1 اإلثراء الفني: المحور الرابع

  100 المفردات مجموع
  Alpha Cronbach’s  0.983 الثبات العام لالستبيان

  
دًا حيث بلغ أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة األربعة مرتفع ج) 6(يتضح من بيانات جدول 

 ،كحد أدنى) 0.842(كحد أعلى وبين ) 0.950(فيما بلغ ثبات المحاور األربعة لالستبيان ما بين ) 0.983(
في التطبيق الفعلي  هوهذا يدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية جدًا من الثبات تمكن من االعتماد علي

  .للدراسة
  (One Way ANOVA)ه اختبار تحليل التباين أحادي االتجا: ثانيًا

  H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4     :صياغة الفرض اإلحصائي
)H0 :( االستبيانالفرض الصفري ويعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات محاور. 

(H1) : االستبيان ثنين على األقل من متوسطات محاوراالفرض البديل ويعني أنه توجد اختالفات بين.  
µ1  ،تمثل متوسطات قيم المحور األولµ2  ،تمثل متوسطات قيم المحور الثانيµ3  تمثل متوسطات قيم

  .من محاور االستبيان أداة الدراسة الرابعتمثل متوسطات قيم المحور  µ4المحور الثالث، 
   Test of Homogeneity of Variances،اختبار التجانس: 7جدول

Sig. الداللة

 ائيةاالحص
  2درجات الحرية 

df2 
  1درجات الحرية 

df1 
  اختبار ليفيني

Levene Statistic 
 معيار حساب التجانس

  على أساس المتوسط 239. 3 36 869.

 على أساس الوسيط 280. 3 36 839.

 dfعلى أساس الوسيط ومع ضبط درجات الحرية  280. 3 33.932 839.

 على أساس خفض المتوسط 240. 3 36 868.
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بين العينات، وفيه  (Homogeneity of Variances)التجانس  اختبارنتيجة إجراء  7ويعرض جدول
لذا فإننا  0.05وهي قيمة أكبر من ) 0.87:  0.84( كانت بين )Levene( إلختبار (P-value) نجد أن قيمة

أداة الدراسة نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري وهو التجانس بين متوسطات محاور االستبيان 
  .اختبار التباين جراءإلصحة  كشرط

  ANOVA، تحليل التباين أحادي االتجاه): 8(جدول 
Sig.الداللة االحصائية Fمحاور االستبيان المتوسط االنحراف المعياري ف 

.870 0.237 

 جماليات التصميم: المحور األول 88.8970 5.06674
 ات التوظيفية للتباين اللوني والخطياإلمكان: المحور الثاني 88.8690 5.18207
 يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث 87.0430 6.65555
 اإلثراء الفني: المحور الرابع 87.7400 6.50006

  

للوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية  )ANOVA(ختبار تحليل التباين األحادي ابإجراء 
على إمكانية  -إن وجدت-ستبيان األربعة، وبالتالي معرفة تأثير تلك الفروق من عدمه بين متوسطات محاور اال

من عدمه، معاصرة  أزياءات تصميمابتكار في  إثراء فني يذ يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر  توظيف
ى تساو) Fف( ةيمـــاءت قــد جــقفنتائج تحليل التباين والداللة اإلحصائية،  8حيث توضح بيانات جدول

 وبالتالي يتضح عدم وجود 0.05أي جاءت أكبر من  0.870تساوى  (P-value)بقيمة احتمالية  0.237
 وبناء على ما. 0.05اور الدراسة عند مستوى الداللة ـداللة إحصائية بين متوسطات مح ياختالف معنوي ذ

وق ذات داللة عدم وجود فر: تقدم فإننا نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري الذي ينص على
التقارب إلى  بما يعني أنها تميل ،الدراسة أداةإحصائية بين متوسطات المحاور األربعة للتقييم وفق االستبيان 

أن متوسطات محاور الدراسة هي متوسطات متقاربة في القيمة وبالتالي إلى  ويعزى ذلك، في تقييم التجربة
في تصميم إثراء فني  يذي إبداعالخطي واللوني كمؤثر  فهي متقاربة في التأثير على نجاح توظيف التباين

  .المعاصرة زياءاأل

 (Correlation Analysis)اختبار تحليل االرتباط : ثالثًا
لتقدير درجة االرتباط الخطى واتجاه هذه العالقة الخطية بين المتغيرات محل الدراسة تم حساب  

  .ألربعة محل الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسوناالرتباطات بين محاور التقييم ا  (Person)مصفوفة 
  P = 0 (H1): P ≠ 0 :(H0)  :صياغة الفرض اإلحصائي كاالتي

  االرتباط: P .   الفرض البديل: (H1) . )العدمي(الفرض الصفري : (H0): حيث أن
)H0 (بينها معامل االرتباط بين المتغيرات غير معنوي الداللة وال توجد عالقة: الفرض الصفري.  

(H1) معامل االرتباط بين المتغيرات معنوي الداللة وال يساوى الصفر وتوجد عالقة بينها: الفرض البديل.  
  

Correlations Matrix  مصفوفة االرتباط): 9(جدول  
 محاور االستبيان  االرتباط المحور األول المحور الثاني المحور الثالث المحور الرابع

  لمعاملقيمة ا 1 977.  955. 948.
 جماليات التصميم: المحور األول

  المعنوية   000.  000.  000.

 اإلمكانات التوظيفية: المحور الثاني  قيمة المعامل 977.  1  947. 946.
  المعنوية  000.    000.  000. للتباين اللوني والخطي

  قيمة المعامل  955. 947.  1 989.
 يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث

  المعنوية  000.  000.    000.
  قيمة المعامل 948.  946.  989. 1

 اإلثراء الفني: المحور الرابع
  المعنوية  000.  000.  000.  
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، بين كل زوج من محاور الدراسة األربعة جدا ياقو اطردي اأن هناك ارتباط) 9(يتضح من جدول 
  :نأيمثل هدف التنبؤ بالدراسة نجد  المحاور األول والثاني والرابع بالمحور الثالث والذي وبدراسة عالقة

 .والمحور الثالث ةعالقة االرتباط طردية قوية جدا بين كل محور من محاور الدراسة الثالثة على حد
. طردية قوية جدا وذات داللة معنوية بين المحور األول والمحور الثالث) 0.955(جاءت درجة االرتباط و

. ة جدا وذات داللة معنوية بين المحور الثاني والمحور الثالثطردية قوي) 0.947(وجاءت درجة االرتباط 
 ،طردية قوية جدا وذات داللة معنوية بين المحور الرابع والمحور الثالث) 0.989(وجاءت درجة االرتباط 

أي جاءت معنوية  0.01بين كل زوجين من محاور الدراسة األربعة أقل من  (P-value) قيمة جاءتكما 
نرفض الفرض الصفري الذي يفترض أنه ال توجد عالقة ارتباط بين محاور الدراسة، ونقبل  وبالتالي فإننا

أي . بالفرض البديل القائل بأن عالقة االرتباط بين المتغيرات على المحاور األربعة للدراسة تختلف عن الصفر
  .تساوي الصفر أن عالقة االرتباط بين المتغيرات محل الدراسة جاءت طردية قوية جدا ومعنوية وال

ي إبداعمعًا في تحقيق إمكانية توظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر  متناغمةأن محاور االستبيان أي 
  .بما يرفع من القيمة الجمالية للزي ويحقق تجديدًا وابتكارًا فنيًا المعاصرة زياءفي تصميم األ

  (Multiple Regression)تحليل االنحدار الخطي المتعدد : رابعًا
ي في تصميم إبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر (المحور الثالث  بافتراضتم بناء وتحليل االنحدار 

اإلمكانات التوظيفية للتباين وجماليات التصميم، ( كمتغير تابع ووضع باقي محاور التقييم الثالثة) زياءاأل
االستعانة بنموذج االنحدار الخطي كمتغيرات تفسيرية مستقلة، وعليه تم ) اإلثراء الفنيوالخطي واللوني، 

  .المتعدد
  R = 0 (H1): R ≠ 0 :(H0) :صياغة الفرض اإلحصائي كاالتي

  االنحدار: R الفرض البديل: (H1) )العدمي(الفرض الصفري : (H0): حيث أن
)H0 (نموذج االنحدار الخطي بين المتغيرات غير معنوي الداللة: وهو الفرض الصفري ويعني.  

(H1) نموذج االنحدار الخطي بين المتغيرات معنوي الداللة: رض البديل ويعنيوهو الف.  
  )االنحدار معنوي الداللة أي يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع تمكن من القدرة على التنبؤ(

  .يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر : للمتغير التابع Yويرمز 
  .جماليات التصميم: ألولللمتغير المستقل ا X1ويرمز 
  .اإلمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني: للمتغير المستقل الثاني X2ويرمز 
 .اإلثراء الفني: للمتغير المستقل الثالث X3ويرمز 

Model Summaryb ملخص نتائج نموذج االختبار ):10(جدول 
  

  النموذج
Mode

l   معامل ارتباط بيرسونR 

معامل 

  التحديد
R Square 

  معامل التحديد المعدل
Adjusted R Square 

  الخطأ المعياري للتقدير
Std. Error of the 

Estimate 

  اختبار دربن واتسون
Durbin-Watson 

1 .991a .982 .973 1.10124 1.733 
  a. Predictors: (Constant).             المحاور األول والثاني والرابع: المتغير المستقل. أ

  b. Dependent Variable.         )يإبداعالتباين كمؤثر (المحور الثالث : ير التابعالمتغ. ب
  

نجد أن قيمة معامل بيرسون لالرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع  10جدولإلى  وبالرجوع
المستقلة وهذا معناه أن المتغيرات  ،0.982 ييساو) R Square(، بقيمة معامل التحديد 0.991 ييساو

)X1 ,X2 , X3 ( من التباين في التغيرات التي تحدث في المتغير التابع % 98تفسرY  ،وهى نسبه مرتفعة
عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي، أي أن إلى  وهي نسبة هامشية ترجع% 02.0والنسبة الباقية تقريبا 

ات التوظيفية للتباين الخطي واللوني، مكانإلجماليات التصميم، وا(محاور الدراسة األول والثاني والرابع 
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التباين الخطي (من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع الثالث % 98قادرة على تفسير ) واإلثراء الفني
  ).زياءي في تصميم األإبداعواللوني كمؤثر 

  ANOVAa تحليل أنوفا الختبار معنوية االنحدار :11جدول
 النموذج
Model  

  مجموع المربعات
Sum of Squares 

  درجات الحرية
df 

 Mean تربيع المتوسط
Square 

F 
  ف 

  الداللة االحصائية
Sig. 

  االنحدار
Regression 

391.391 3 130.464 

107.578 .000b القيم المتبقية  
Residual 

7.276 
6 

1.213 

   9 398.667 المجموع
a. Dependent Variable يإبداعالتباين كمؤثر ( المحور الثالث: المتغير التابع. أ(  

b. Predictors: (Constant) fالمحاور األول والثاني والرابع: المتغير المستقل. ب  
  

       لنموذج االنحدار المتعدد أن قيمة االحتمال  )ANOVA(لتحليل التباين  11يتضح من جدول
)P-value(  نرفض الفرض الصفري  وبالتالي فإننا% 5وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000تساوى

ونستطيع القول بأن نموذج االنحدار معنوي الداللة، وبالتالي يوجد . الخاص بالنموذج ونقبل الفرض البديل
) يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر (للدراسة على المتغير التابع  ةتأثير من المتغيرات المستقلة الثالث

  .ذه المتغيرات المستقلةتمكن من التنبؤ بالمتغير التابع من خالل ه
  

  Coefficientsaمعامالت االنحدار : 12جدول

  النموذج
  

Model 

  المعامالت غير المعيارية
Unstandardized 

  المعامالت المعيارية
Standardized 

اختبار 
T 

الداللة 

  االحصائية

Sig. 

  التعددية الخطية
Co linearity Statistics 

بيتا غير 

  المعيارية
B 

  اريالخطأ المعي
Std. Error 

  بيتا المعيارية
Beta 

معامل 

 التسامح
Tolerance 

معامل 

تضخم 

 VIF التباين
Constant -7.014 7.479   -.938 .385     
 25.307 040. 462. 786. 218. 364. 286. المحور األول
 24.022 042. 836. 216.- 058.- 347. 075.- المحور الثاني
 10.777 093. 004. 4.626 838. 185. 858. المحور الرابع

  a. Dependent Variable.        )يإبداعالتباين كمؤثر (المحور الثالث : المتغير التابع. أ
  

 زياءي في تصميم األإبداعلمعرفة العالقة بين التباين الخطي واللوني كمؤثر  12جدولإلى  وبالرجوع
اإلثراء وإلمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني، اوجماليات التصميم، (والمتغيرات المستقلة المفسرة 

  )الفني
أن نموذج االنحدار ككل معنوي ) 12، 11، 10(حيث أظهرت نتائج نموذج االنحدار كما بالجداول 

  .0.05أي أقل من ) 0.000(بداللة معنوية  107.578البالغة ) Fف (الداللة وذلك من خالل قيمة 
ي وجماليات التصميم إبداعح العالقة بين التباين الخطي واللوني كمؤثر كما جاءت قيمة بيتا التي توض

ذات داللة إحصائية حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة ت والداللة المرتبطة بها، ويعنى ذلك ) 0.218(بقيمة 
 0.218ي بمقدار إبداعرتفع بالنتيجة مستوى التباين كمؤثر اأنه كلما زادت جماليات التصميم بمقدار وحدة 

ذات داللة  - 0.058وحدة، وكذلك جاءت قيمة بيتا لمتغير اإلمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني بقيمة 
رتفع اباين الخطي واللوني بمقدار وحدة إحصائية، ويعنى ذلك أنه كلما زاد استغالل اإلمكانات التوظيفية للت

وكذلك جاءت قيمة بيتا لمتغير اإلثراء الفني . وحدة 0.058ي بمقدار إبداعبالنتيجة مستوى التباين كمؤثر 
غير ذات داللة إحصائية، ويعنى أنه كلما زاد اإلثراء الفني بمقدار وحدة تحسن مستوى  0.838بقيمة 

  .وحدة 0.838بمقدار  زياءي في تصميم األإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر 
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 :وات التاليةونستطيع صياغة معادلة خط االنحدار المتعدد وفق الخط
  B0 =0.385للحد الثابت بالنموذج  P-valueن أبما 
  B1  =0.462لمعامل االنحدار للمتغير المستقل األول بالنموذج  P-valueن أبما 
  B2  =0.836لمعامل االنحدار للمتغير المستقل الثاني بالنموذج  P-valueن أبما 
  B3  =0.004الث بالنموذج لمعامل االنحدار للمتغير المستقل الث P-valueن أبما 
  .على المحاور األول الثاني% 5لمعامالت انحدار النموذج جاءت أكبر من  (P-value)ن كل قيم أأي 

وبالتالي فإننا ال نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعامالت ونستطيع القول بأنها جميعا غير 
  .معنويه

على المحور الرابع وبالتالي فإننا % 5ت أقل من لمعامالت انحدار النموذج جاء (P-value)كما أن قيمة
  .نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعامالت ونستطيع القول بأنها معنويه

 Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 :حساب نموذج االنحدار الخطي المتعدد تستخدم المعادلةل

  ،المتغيرات المستقلة):  ,X1, X2, X3( المتغير التابع،: Y: حيث أن
B0 : يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر (ثابت النموذج للمتغير التابع وهو المحور الثالث(  
B1 : معامل االنحدار للمتغير المستقل األولX1 )جماليات التصميم(  
B2 : معامل االنحدار للمتغير المستقل الثانيX2 )اإلمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني( 
B3: ار للمتغير المستقل الثالث معامل االنحدX3 )اإلثراء الفني(  

   B0 = - 7.014 B1 = 0.286 B2 = -0.075 B3 = 0.858:حيث أن معامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة هي
يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لمعادلة خط االنحدار الخطي المتعدد كما  12نتائج جدول ومن خالل

 Y = -7.014 + 0.286 X1 - 0.075 X2 + 0.858 X3     :يلي

*  0.286+  7.014- = زياءي في تصميم األإبداعنجاح التباين الخطي واللوني كمؤثر  بمعنى أن
  .اإلثراء الفني*  0.858+ اإلمكانات التوظيفية *  0.075 –جماليات التصميم 

  التمثيل البياني): ب( 
لنتائج  انجد عرض) 13(جدول  ومن ،بياناالست وفقرات تم حساب الوزن النسبي لنتائج تقييم محاور

لتوضيح مدي تأثير خصائص المحور  ةعلى حد تقييم المحكمين التي من خاللها تم تمثيل كل محور بيانيًا
وفي النهاية تم عرض التقييم النهائي للتصميمات من خالل عرض نتائج متوسطات  ،التصميمات المقترحة على

  .في تحقيق فرض البحث التصميمات نجاحًا المحاور سويا إلمكانية تحديد أكثر
  الوزن النسبي لتقييم التصميمات المنفذة من خالل بنود االستبانة المحكمة: 13جدول

  رقم التصميم
  محاور التقييم

 التقييم اإلجمالي
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 90.22 89.57 90.72 90.14 90.43 التصميم األول
 87.90 87.83 86.09 90.14 87.54 التصميم الثاني
 77.32 73.91 73.62 80.87 80.87 التصميم الثالث
 94.71 93.91 94.49 95.36 95.07 التصميم الرابع
 95.51 96.52 95.36 95.36 94.78 الصميم الخامس
 89.28 89.57 88.70 88.70 90.14 التصميم السادس
 88.26 87.83 85.80 89.28 90.14 التصميم السابع
 84.64 84.35 83.48 84.93 85.80 التصميم الثامن
 92.39 92.17 91.59 92.75 93.04 التصميم التاسع
 81.16 81.74 80.58 81.16 81.16  التصميم العاشر

 88.14 87.74 87.04 88.87 88.90 المتوسط
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  جماليات التصميم: تقييم المحور األول: 1شكل

  

للمحور األول الذي يقيس تحقق جماليات  نجد أن أكثر التصميمات تحقيقًا 1وشكل 13ومن جدول
، بينما سجل التصميم الثالث أقل نسبة %) 95.07(بلغت نسبة التقييم حيث  ،التصميم هو التصميم الرابع

، مسجال %) 88.90(وقد بلغ متوسط تحقق المحور األول في التصميمات العشرة %).  80.87(تقييم 
  .مركز األول بين المحاور األربعة وفق تقييم المحكمينال

  
  اإلمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخطي: تقييم المحور الثاني: 2شكل

لمحور الثاني المعني بتقييم اإلمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخطي قد تحقق اأن  2ويتضح من شكل
، بينما سجل %)95.36( مقيمة تقيي ىابع الخامس مسجال أعلبنسبة عالية ومتساوية في التصميمين الر

وإجماليا قد بلغ متوسط تحقق المحور الثاني %).  80.78(التصميم الثالث أقل درجة تقييم للمحور الثاني 
  .المركز الثاني بين المحاور األربعة وفق تقييم المحكمين ، مسجًال%)88.78(العشرة في التصميمات 

  
  .يإبداعالتباين كمؤثر : م المحور الثالثتقيي): 3(شكل 

ي كانت من إبداعدرجة تقييم للمحور الثالث الخاص بتقييم التباين كمؤثر  ىأن أعل 3ويوضح شكل



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

619 
 

بينما أظهر التصميم الثالث %).  95.36(نصيب التصميم الخامس أيضا المكون، وقد بلغت نسبة التقييم 
وإجماليا بلغ متوسط تحقق المحور الثالث في %).  73.62(أقل درجة تحقق للمحور الثالث بنسبة تحقق 

  .حكمينالمالمركز الرابع واألخير بين المحاور األربعة وفق تقييم  ، مسجًال%) 87.04(التصميمات العشرة 

  
  اإلثراء الفني: تقييم المحور الرابع: 4شكل

اء الفني في التصميمات كانت من درجة تقييم للمحور الرابع الخاص بتقييم اإلثر ىأن أعل 4ويوضح شكل
بينما أظهر التصميم الثالث أقل درجة %).  96.52(وقد بلغت نسبة التقييم  ،نصيب التصميم الخامس أيضا

وقد تحقق المحور الرابع إجماليا في التصميمات االعشرة %). 73.91(تحقق للمحور الرابع بنسبة تحقق 
  .لث بين المحاور األربعة وفق تقييم المحكمينالمركز الثا ، مسجًال%) 87.74(بنسبة بلغت 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

   .يإبداعترتيب التصميمات من حيث نجاح التباين اللوني والخطي كمؤثر : 5شكل
 

للمحاور األربعة المصممة لعرض مدي نجاح التباين اللوني والخطي كمؤثر  ةوبتحليل التقييم اإلجمالي
درجة تقييم  ى، نجد أن التصميم الخامس قد سجل أعل5شكلفي كما هو موضح  زياءي في تصميم األإبداع

كإجمالي تقييم تحقيقًا ألهداف البحث، يليه التصميم الرابع %) 95.51(وفق آراء المحكمين بنسبة 
كأفضل ثالث تصميم، بينما سجل %)  92.39(كأفضل ثاني تصميم ثم التصميم التاسع %) 94.91(

وبلغ متوسط . بين التصميمات العشرة المقترحة%) 77.32(لمحكمين التصميم الثالث أقل درجة تقييم من ا
 ، وهي نسبة عالية تدل%) 88.14(نسبة تحقق التقييم اإلجمالي للمحاور األربعة في التصميمات العشرة 

حسن اختيار محاور البحث وتحقق أهداف البحث المنشودة من إثبات إمكانية استخدام التباين اللوني على 
  .المعاصرة زياءي في تصميم األإبداعثر والخطي كمؤ

 :ملخص النتائج
  .التجانس بين متوسطات محاور االستبيان أداة الدراسة. 1
 ويعزى ذلك، األربعة وفق االستبيانالتقييم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات محاور . 2
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بة في التأثير على نجاح توظيف التباين أن متوسطات محاور الدراسة متقاربة القيمة وبالتالي متقارإلى 
  .زياءي في تصميم األإبداعالخطي واللوني كمؤثر 

بين المتغيرات محل الدراسة جاءت طردية قوية جدا ومعنوية أي أنها ال تساوي الصفر،  عالقة االرتباط. 3
باين الخطي واللوني معًا في تحقيق إمكانية توظيف الت تناغممما يعني أن محاور االستبيان محل الدراسة ت

وترفع من القيمة الجمالية للزي وتواكب الموضة المعاصرة وتحقق  زياءي في تصميم األإبداعكمؤثر 
 .اإلثراء الفني

معنوي الداللة وتفسر النتائج تأثير المتغيرات المستقلة الثالثة على المتغير التابع  الخطي نموذج االنحدار. 4
من التباين الحاصل في توظيف % 98ر يتفسبهذه المتغيرات المستقلة وبالتالي يمكن التنبؤ من خالل 
 .زياءي في تصميم األإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر 

أمكن من خالل التمثيل البياني التوصل ألفضل التصميمات من حيث تحقق كل محور من محاور . 5
 ،اإلجمالي لمحاور االستبيان األربعة ، كما أمكن ترتيب التصميمات من حيث التقييمةاالستبيان على حد

درجة استحسان وتقييم من المحكمين بينما سجل التصميم الثالث أقل  ىقد نال التصميم الخامس أعلو
  .درجة تقييم بين التصميمات العشرة

 يذ يإبداعإمكانية توظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر ( :ي نص عليذالبحث ال وعليه تم إثبات فرض
  .)بداعمحققًا التجديد واالبتكار واإلالمعاصرة  زياءفي تصميم األ نيإثراء ف

  :التوصيات
ي لمؤثرات التباين لعناصر التصميم في مجال تصميم بداعإجراء المزيد من الدراسات حول األثر اإل. 1

 .المعاصرة زياءاأل
 .زياءربط الدراسة بالسوق من خالل مشروعات تستوعب االبتكار في مجال تصميم األ. 2
  .الفني في التصميم لدى الطالبات لتواكب التغيرات في خطوط الموضة المعاصرة بداعفتح آفاق اإل. 3
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