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 واألزياء األقمشة طباعة تصاميم في لمتزيينات الشكمي التنظيم 

     

 المنتظمة التوزيع عالقات 

 تعطي فيي موحد شكمي تنظيم ضمن النوع ىذا من الناتجة التصاميم تمتاز     
 في المتبعة الطرائق اختالف من الرغم عمى والتشابو والتناظر والتماثل بالوحدة إيحاءاً 
 .متعددة أنواع عمى وىي ترتيبيا

 

  Linear Organizationear Organization الخطي التنظيم: أوالً 

 مستقيم وبوضع متقطع أو مستمر خط شكل عمى فيو التزيينية التصاميم وتظير     
 لتحقيق مرونتيا بقمة تمتاز التي اليندسية التشكيالت مع ويستخدم مائل، أو



 بصرية مسارات إنشاء عمى التنظيم ىذا فيعمل  اتجاىية واستطالة حركية استمرارية
 وتكون فيو ينشأ الذي الفضاء بحسب والعمودية األفقية باالتجاىات كانت سواء خطية

 مساحة من متسمسمة بطريقة العين لنقل وسيمة لإلبصار المرشدة ىي فيو الخطوط
 الممل من نوعاً  األسموب بيذا المنفذة التصاميم فتعطي التصميم في أخرى إلى

 بتقنيات تصاميم توظيف طريق عن الجمود ىذا لكسر المصمم فيحتاج والجمود
 تصاميم بصورة منفذة وخطوط مطبوعة خطوط تجاور من متفاوتة وبنسب متعددة
 من ويستفاد الظيور نسبة بحسب متباينة مرئية انعكاسات فتعطي( مكمالت) تطبيقية

 والسيما النسائية األزياء و األقمشة في تزيينية تصاميم توظيف في الخاصية ىذه
 .السيرة فساتين

 

 Central organization المركزي التنظيم: ثانيا  

 مركزية نقطة حول التصميمية والوحدات األشكال ترتيب عمى التنظيم ىذا يعمل    
 المتمركزة الثانوية األشكال من عدد معيا وتتألف تساندىا وىمية أو حقيقية تكون قد

 النقطة بعّده حجماً  األكبر الشكل يبرز فينا السائدة األساسية التشكيالت حول
 لممركزية داعمة أشكاالً  عّدىا طريق عن حولو حجماً  األقل األشكال وتنظم المركزية
 وأيضاً  النسائية واألزياء لألقمشة التزيينية التصاميم في بكثرة استخداميا ويظير
 فتعطي السيرة فساتين في توظف التي التطبيقية التصاميم في النظام ىذا يظير

 وانتباه جذب نقاط يجعميا مما الثانوية األشكال من أكبر انعكاساً  المركزية األشكال
 ي.المتمق قبل من

 

 Radial Organization الشعاعي التنظيم: ثالثاً 



 شكمي نظام ضمن والمركزي الخطي النظام بين الجمع عمى النظام ىذا يعمل     
 بصيغة العناصر وتظير المركز، من شعاعي بشكل تمتد"  خطوط فيو جديد

 ىذا فيمتمك أشعة شكل عمى حمزوني أو دائري وىمي خط حول تمتف تشكيالت
 فتقوم منو تنطمق أو المركز"  من تتجو بصرية مسارات تكوين عمى القدرة النمط
 من الرغم وعمى التصميم أنحاء في المتفرقة وأجزائيا األساسية الفكرة بين بالربط
 من البصري الجذب وتحقيق قواه يستمد لكنو والمركزي الخطي النظام مع تشابيو
 . التصميم أنحاء في المتفرقة أجزائو

 

 Grid Organization الشبكي التنظيم: رابعاً 

 أشبو متقاطع خطي تنظيم أساس عمى األشكال فيو توزع الذي األسموب وىو    
 في األشكال تضم التي المسافات يحدد حيث وىمياً  أو حقيقياً  يكون قد بالمعينات
ن التوازن النظام من النوع ىذا فيمتمك واألزياء األقمشة تصاميم  من جزء كل قيمة وا 

 بسيطة إيقاعات خمق في النوع ىذا فيسيم  األخرى األجزاء قيمة تعادل النظام ىذا
 ىذا في متنوعة عالقات إنشاء عمى المصمم يعمل فأحياناً  التصميمية األشكال بين

 اختيار وأيضاً  متساوية مساحات ضمن متعددة ألوان توظيف طريق عن النظام
 من حالة خمق النظام ليذا يمكن وكما لمزي التصميمي البناء ضمن مختمفة خامات
 إظيار عمى تعمل واألرضية الشكل بين متباينة لونية قيم اختيار طريق عن الحركة
 تعطي مما وبالخامات بالمون تضاد ىناك ليكون واضح بشكل التصميمية الفكرة

 .لممتمقي بالنسبة متفاوتة مرئية انعكاسات

 Cluster Organization( العنقودي) التجمعي التنظيم: خامساً 



 عمى تتجمع أنيا ىي واحدة بصفة النوع ىذا في التصميمية األشكال تشترك     
 توزيع في أكبر حرية النظام ىذا فيمتمك ومرن منسجم أسموب وفق عمى عنقودية ىيأة

 في والتجـاور التقارب مثـل التنظيمية العالقـات عمى معتمداً  والمفردات األشكال
 والتي المعقدة، العالقات طريق عن النظام ىذا صعوبة ويتضح البصري المجـال
 إلى بالتالي تؤدي متراكبة بطريقة والعالقات واألسس العناصر من كثير بين تجمع
  منكسرة أو متقطعة أو مستمرة متناقصة أو متزايدة مختمفة بصرية إيقاعات تكوين
 الشكمي التنظيم في العالقات تنوع نتيجة مختمفة مرئية انعكاسات تكوين في يؤثر مما

 العالقات من نظم عدة جمع عمى يعمل الناجح فالمصمم، التزيينية لمتصاميم
 .وظيفية جمالية فكرة ذي متكامل تصميمي بناء في التصميمية

 

 Axial symmetrical organization( المتماثل) المحوري التنظيم: سادساً 

 فيو األزياء لألقمشة التزيينية التصاميم في التوازن إيجاد عمى النظام ىذا يعمل    
 السيطرة يتم ذلك طريق فعن األشكال، عمييا تتوزع محورية نقطة إيجاد عمى يعتمد

 ىذا يمثل إذ واضح مركزي محور طريق عن المتعارضة الجاذبيات في والتحكم
 خالل من األقمشة تصاميم في يظير إذ المنتظمة التوزيع عالقات أبسط النظام

 أن يمكن األزياء تصاميم في أما وغيرىا المممس ، المون كالخط، البنائية العناصر
 .لمزي التصميمي والبناء التطبيقية التصاميم طريق عن يظير

 

 

 المنتظمة غير التوزيع عالقات 



 والسيما واألزياء األقمشة تـزيين في كبيراً  جانباً  العالقات من النـوع ىذا ويأخذ    
 التي التزيينية التصاميم توزيع في الكافية الحرية من يمتمك ما بسبب منيا النسائية

 بانعدام وتتسم الزي عمى مضافة تطبيقية تصاميم بصورة أو طباعية بطرق تنفذ
 يعمل بخبراتو المصمم ولكن متشابية غير فيو التصاميم تكون أي والتناظر التماثل
 ىنا فالوحدة التصميمي لمعمل المكونة الوحدة ضمن واالنسجام التوافق تحقيق عمى
 عالقات مجموعة عمى يحتوي تنظيمي بناء ضمن معين نظام إيجاد عمى تعمل
 . التزيينية لمتصاميم المرئية الصفات إظيار عمى تعمل ثانوية


