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 طباعة االقمشة واالزياء  تصميم في المرئية االنعكاسات مفهوم

 مستنداً  أحياناً  تنعدم قد أو الوىم نسبة وتتضاءل حقائق مع يتعامل ىنا فالمصمم    
 واقعية مرئية انعكاسات يعطي ما وغيرىا والرياضيات الفيزياء في عممية قوانين إلى
 .الثالثية األبعاد ذي والتصميم الفني العمل في

ن وىمًا، وليس فيزيائية حقيقة الضوء"  فإن المثال سبيل وعمى       الضوئية القيمة وا 
 كما زمني ارتباط لو ىنا فالفضاء تامة، حقائق فيي ودرجاتيا الييئة كتمة عن الناتجة

 ففي التصميمي والعمل( اإلنسان) المتمقي بين البعدي لألثر حتماً  خاضع ىو
 االستمرارية من حالة خمق عمى الحقيقي االنعكاس يعمل األبعاد الثالثية التصاميم

 عين تقوم حيث واألزياء األقمشة في التصميمية لمبنية المكونة التزيينية المفردات في



 الذي بإدراكو إلحاطتيا مختمفة اتجاىات في لمتصميم الداخمية البنية بتفكيك المتمقي
 يختمف حيث فيو، يعيش الذي المحيط من يمتمكيا التي الخبرة مستويات عمى يبنى
 تبعث متحركة طاقة المتمقي ذىن في العقمية الصورة وتبقى آلخر شخص من التمقي
 تفاصيل من تحمل وما التصميمية األعمال بإدراك المتمقي يبدأ ىنا أي التواصل عمى

 تطبيقية تصاميم أو طباعية بطرق منفذة كانت سواء وأقمشتيا األزياء في تزيينية
 بطبيعة تتعمق وعوامل( ذاتيو) المتمقي بشخصية مرتبط إدراكيا يكون( مكمالت)

 (.موضوعية) التصميمي لمعمل المكونة والفكر المواد

 واألزياء النسائية األقمشة تصاميم في الوىمي أو الحقيقي االنعكاس يعطي وكما     
 لنقل اتصالية كوسيمة يعمل فيو تزيينية مفردات من تحمل وما األزياء وكذلك

 المستمم إلى التصميمي العمل أي( المرسل) المصدر من واألفكار المعمومات
 . التبادل ليذا الوسيمة لتمك الحاجة تنشأ وىنا (المتمقي)

 يمكن فينا التزيينية داتالمفر  لتمك المرئية االنعكاسات من الحاصل االتصال    
 الرسالة متمقي بمقتضاىا يتفاعل التي العممية"  أنيا عمى مبسط بشكل إدراكيا
( منبيات) ومعمومات أفكار نقل التفاعل ىذا وفي اجتماعية، مضامين في ومرسميا

 والصور المشاركة عمى االتصال ويقوم معين، واقع أو معينة قضية عن األفراد بين
 . واآلراء الذىنية

 السمع) الحواس  طريق عن االنعكاسات عن الناتج االتصال ذلك إدراك يمكن      
 الرسائل من ينقطع ال فيض ىو ىنا فاالنعكاس( والذوق والممس والشم والبصر

 أن يمكن فاالتصال الحديثة واالبتكارات المستمرة العممية التطورات نتيجة االتصالية
 تكون التي الثقافة خالل من أفراده ويربط المجتمع، في العالقات من أشكاالً  يعطي
 .وسموكو وأنماطو وميولو وعقائده المجتمع ذلك أفكار بين يوحد نسيجاً 



 :عمى المستخدمة الوسائل بحسب االتصال أنواع الباحثون ويصنف

 أم مكتوباً  أكان سواء المفظ طريق عن الرسالة إيصال عمى ويعتمد: لفظي اتصال ( أ
 .مسموعاً 

 المفظية غير المغة طريق عن الرسالة إيصال فيو ويعتمد: لفظي غير اتصال ( ب
 . التصميمي والعمل كالصورة

 واألزياء كاألقمشة األبعاد والثالثية الثنائية لمتصاميم المرئية االنعكاسات ففي    
 أشكال من التصاميم تحتوي ما طريق عن لفظي غير اتصال وسيمة فتعد وتزيينيا
 فالوحدات صامتو لغة تعد فيي وحقيقية وىمية بحركات. توحي ورموز وصور

 المتمقي إلى معينة فكرة إيصال عمى تعمل تعبيرية وحدات عام بشكل   التصميمية
 حاسة وىي الحواس بإحدى يحصل االنعكاس من الناتج االتصال ذلك إدراك فعممية
 .الممس حاسة ثانوي بشكل تأتي ثم أوالً  البصر

 غير اتصال عن عبارة ىي برمتيا واألزياء األقمشة في التصميمية فالعمميات    
 دمج طريق عن المتمقي عمى أقوى أثرىا ويكون والمتمقي التصميمي العمل بين لفظي

 فييا والضعف القوة مصادر عمى بالبحث يبدأ والذي التصميمية الفكرة ضمن المتمقي
 سماتيا ومن واىتمامو انتباىو تثير التي الجمالية النواحي عن البحث في أيضاً  ويبدأ

 تزيينات في الحال ىو كما المتمقي شخصية في يؤثر لمدة يبقى إنو إذ االتصال
 تأثيره يكون الذي المفظي االتصال من العكس عمى لمسيرة المعدة واألزياء األقمشة

 أو الفضائيات عبر اإلعالنات في كالكالم أيضاً  سريعاً  واختفائو سريعاً  المتمقي في
 .العامة التوضيحية  الندوات في

 جعمو خالل من األقمشة تصاميم في المتمقي خيال يحاكي الناجح فالمصمم     
 ناتج من المصمم يقصده الذي اليدف إلى يصل أن إلى الفكرة مسار ويتابع يفكر



 حركة احتوائيا نتيجة أوسع فييا اإلبداع فمجال األزياء تصميم ففي ثابتة وىمية حركة
مكانية حقيقية  البنية في مختمفة خامات إضافة متعددة تزيينية تصاميم إضافة وا 

 عند والسيما األزياء فمصمم. المتمقي لدى اإلثارة تحقق يجعميا مما لمزي األساسية
 وشكل لون من األقمشة لتصاميم اختياره بين المواءمة عمى يعمل السيرة فستان
 جسم مع تتناسب متكاممة بنية تحقق تطبيقية وتصاميم لمضوء جيدة انعكاسية وقابمية
 .المطموب اإلجمالي واليدف اإلنسان


