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 التشكيل المجسم في تدريسفادة منها العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية واإل
 إعداد

 () د/ محمود محمد محمد فرج
 

 مقدمة البحث: 
تعددت األساليب والمداخل التشكيلية في النحت المعاصر نظرًا للتغيرات الحضارية التي حدثت في  

رؤية فنية خاصة  فشكلت هذه التغيرات الفكرية اتجاهات فنية حديثة ذات " النصف الثاني من القرن العشرين،
أتاحت ف (" 3، 1987محمد اسحق قطب، ) نتج عنها قيم فنية وتعبيرية مختلفة الختالف مقوماتها وفلسفتها ومعالجتها التشكيلية

سواء في استحداث أنماط فكرية جديدة أو  الفرصة أمام النحاتين لتقديم فكرهم وفلسفتهم بصورة تعبيرية جديدة 
 استغالل كل ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من وسائل وامكانيات تعبيرية لترجمة أفكارهم وابداعاتهم.

في المجاالت العلمية تأثيرًا واضحًا على تنوع لقد كان لتطور التكنولوجيا والوسائط التعبيرية المستحدثة ف
األساليب والمفاهيم والتقنيات والخامات مما ترتب عليه توصل النحات الحديث لصياغات تشكيلية متنوعة  
لتحقيق البعد الفراغي في التشكيل المجسم، والكشف عن أبعاد فلسفية وجمالية لصياغة هذه األعمال الفراغية،  

انعكاس حقيقي  أنهالواعي بوجود الفراغ وقيمته اإلبداعية في األشكال النحتية المتعددة، حيث االهتمام  زاد"كما 
لتفاعل المادة مع الفراغ والتبادل بينهما، ابتداء من تقليل مادية الكتلة داخل الوعاء الفراغي، إلى الوجود المادي  

 ." ( 2،  2014سعيد فرحات،  أسعد  ) للفراغ، بهدف تشكيله ليصبح عنصرًا هامًا في التكوين
المتبلور لإلمكانات التعبيرية فهم الالبنائية هي من أولى الحركات الفنية التي اهتمت بالفراغ الواقعي و و 

والتشكيلية في استخدام الفراغ وإحالله محل الكتلة المصمتة، فلقد مهدت البنائية ألهمية الفراغ في األعمال  
نقطة انطالق مها الفنانون في أعمالهم والتي توضح أنهم اتخذوا من الفراغ النحتية من خالل المحاوالت التي قد

فبفضل أفكار البنائيين استخدموا الحجم كمعادل تشكيلي عوضًا  ، "لهم وأصبح جزء ال يتجزأ من أعمالهم النحتية
والشفافة واألسطح العاكسة  عن الكتلة بواسطة تركيب الحجوم بالخامات الثنائية األبعاد وذات اإلمكانات الخطية 

لتضيف للشكل أبعادًا تشكيلية وتعبيرية  -مثل البرونز –ع الخامات التقليدية كصقل الخامة والتقنيات الحديثة م
صبحت كتلة فراغية عن طريق تشفيف السطح  أجديدة من خالل فقد الكتلة كثافتها المادية واإلحساس بأنها 

 ." ( 2،  2014فاطمة محمود محمد،) والحجوم
تطلب فهمًا واعيًا ت انهإإن العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية ال تتوقف عند حد معين، بل 

 لما تمتلكه كل خامه من جماليات ومعرفة خصائصها ومزاياها وامكانياتها التشكيلية لتطور فكر الفنانين وإدراكاً 
لتحقيق رؤية الفنان اإلبداعية عن طريق عناصر العمل الفني المحملة بالقيم الفنية واالبداعية والتي من شأنها 

 نهائية. المجسمة انتاج أشكال 
 

 مشكلة البحث:
، حين قدمت العديد من األعمال النحتية التي تعتبر مادتها  جديدًا للفراغلقد قدمت المدرسة البنائية مفهوماً 

وسيلة لتشكيل الفراغ. فقد مكنت الخامات المستحدثة الفنان من إبداع أعمال فراغية، كذلك تعكس قدرة التكنولوجيا 
  على المادة.ن الحديثة والتقدم العلمي في الكشف عما كان غير قابل لإلدراك، لتأكيد فكرة سيادة الفنا

 
 (مدرس النحت بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية جامعة المنيا ) 
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العالقة التكاملية بين  دراسةوبذلك سعى الباحث إلى تحديد موضوع البحث الذي تناوله فكرًا وممارسة وهو 
وتداخل الكتل النحتية الهندسية باختالف أحجامها وتنوع  سطحالشكل وحجومه الفراغية من خالل تراكب األ
الهندسية وما تحققه من عمق فراغي بعضه نافذ والبعض   سطحمساحتها، مع التركيز على تعدد مستويات األ

  من خالل وذلك  داخليًا وخارجيًا،  العمل اآلخر غير نافذ ليخفف من حدة الكتلة المصمتة للحفاظ على تناغم
على عينة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية جامعة المنيا، حيث يتضمن المنهج   تجريبية دراسة

 .مختلفةالدراسي بقسم التعبير المجسم إجراءات تطبيقية تعتمد على التشكيل بخامات 
 وتكمن مشكلة البحث في التساؤل التالي:

وحجومه الفراغية في تدريس التشكيل المجسم لطالب  كيف يمكن االستفادة من العالقة التكاملية بين الشكل  •
 كلية التربية الفنية؟ 

 

 أهداف البحث:
  البحث إلى:هذا يهدف 

 . تبيان أهمية العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية في بناء األشكال الفراغية -1
التحديث والمعاصرة في أعمال طلبة  ايجاد مداخل متعددة في صياغة األعمال النحتية المجسمة لتحقيق  -2

 .كلية التربية الفنية
 

 البحث: مية أه
 :تكمن أهمية البحث الحالي فيما يلي

في إلقاء الضوء على العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية كمدخل لتدريس التشكيل  يساهم البحث -1
 المجسم.

االستفادة من دراسة العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية في إثراء الرؤية الفنية لدى طالب كلية  -2
 التربية الفنية.

 فروض البحث:
 يفترض الباحث الفروض التالية:

 . العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية توجد حلول متنوعة لطالب التربية الفنيةإدراك  -1
 

 مصطلحات البحث:
 :INTEGRATION RELATIONSHIP العالقة التكاملية

من كمل الّشيء؛ أي تّمت أجزاؤه أو صفاته. وتكامل؛ كّمل بعضه بعضَا، والمصدر تكاُمل،  :في اللغة الّتكامل
 ." ( 598ابن منظور، بدون،  ) والنسبة تكاملي؛ بمعنى متّمم بعضه بعضاً 

 ." ( 32،  2008منصور حسن الغول،  )   : هو تحقيق الكلية والكمال والوحدةالّتكامل اصطالحا  
توافق متبادل بين الشكل وحجومه الفراغية ُيكون نسقًا فنيًا  نها : بأإجرائيا  ويعرف الباحث العالقة التكاملية 

 . بين أجزاء الشكل منسجماً 
 :FORM الشكل

 ".(356ابن منظور، بدون،  )لث  ه والم  ب  هو الش  الَشكل في اللغة: 
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للكل من تعددية العناصر، ولهذا فأنه يمنح تلك العناصر  التركيب الذي يؤلف األجزاء " هواصطالحا :  الَشكل
 ".(193،  1963جون ديوي،)قالبها المميز

 ".(242،  1987شاكر عبد الحميد، )بأنه عملية تنظيم للعناصر المكونة أو األجزاء المركبة وعرفه )ديوي(
المعنى الخاص بمصطلح  ويشير مصطلح الشكل إلى التخطيط العام ألي شيء، وهنا يختلط معناه مع 

بينهما على أساس أن الهيئة    Arnheim Rudolf نهييمأر أو المظهر الخارجي للشكل، وقد ميز   shapeهيئة
هي الجوانب المكانية المتعلقة بالمظهر الخارجي لألشياء، أما الشكل فهو الهيئة مع إضافة المضمون والمعنى  

 ".(Arnheim,1974, Rudolf 65)إليها
، لنحتي المجسم ا العمل اهعناصر الوسيط المادي التي يتضمن بأنه تنظيم يعرف الباحث الشكل إجرائيا :و 

 .نقطة وخط ولون وملمسمن خالل عالقات وحركة العناصر البنائية من  ،االرتباط المتبادل بينها وتحقيق
 الحجم الفراغي:

 . مقدار الحيز الذي يشغله المجسم من الفضاء :يعرف الحجم بأنه
 Space: يعرف الفراغ

(: أن الفراغ ليس مجرد حيز من الفراغ N. Gaboعن )ناعوم جابو Jack Burnham) كما يذكر )جاك برنهام 
الكوووني يحوويط بالشووكل فقووط بوول أنووه مووادة فووي ذاتووه، بمعنووى أنووه جووزء تركيبووي للشووكل ذاتووه، لووه القوودرة علووى وصوول 

كموووا لوووو كوووان قووووة رابطوووة أو حلقوووة وصووول تماموووًا مثووول أي موووادة صووولبة لهوووا خصائصوووها الحجووووم بعضوووها بوووبعض 
فوالفراغ يتحورك داخول وحوول ومون  ،( Jack Burnham,1968,150)ا الخصووصفهوو عنصور فعوال وإيجوابي فوي هوذ وفاعليتهوا،

 . ( ,80Duane and Sarah Preble, 1978)خالل البناء يربط بين ما هو داخلي وخارجي في تدفق مستمر وإيقاع غير رتيب

بما يحقق رؤية  هو الحيز المحصور بين حدود العمل التشكيلي المجسم: ويعرف الباحث الحجم الفراغي اجرائيا  
 وفكر النحات.

  DIMENSIONAL FORMATION: التشكيل المجسم
 جميع  مع متفاعلة تبادلية بعالقات ويتصف الفراغ حيز داخل  وموجود األبعاد الثالثية الهيئة أو الشكل هو

 ." ( 19،  1980روبرت جيالم سكوت، )   (والمحيط  النافذ كالفراغ) أنواعه
من خالل وسيط  عناصر وحجوم الشكل: بأنه تنظيم وترتيب المجسم إجرائيا  ويعرف الباحث التشكيل 

وأسلوبه، وهو أحد مقررات الفرقة الرابعة لكلية   النحات بناء على رؤيةللحصول على عمل فني ثالثي األبعاد 
 .التربية الفنية جامعة المنيا

 حدود البحث:
 اقتصر البحث الحالي على:

 . وحجومه الفراغية )المكعب( العالقة بين الشكل أشكال مجسمة قائمة على صياغة -1
-) مقرر التشكيل بخامات مختلفة( بكلية التربية الفنية دراسة تجريبية على عينة من طالب الفرقة الرابعة  -2

 الرتباط منهجهم الدراسي بجوانب المشكلة. جامعة المنيا، 
 طالب وطالبة.  60قوام التجربة  -3

 البحث: يةمنهج
 في اإلطار النظري يتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي. 

 .في االطار التطبيقي يتبع الباحث المنهج التجريبي من خالل مجموعة تطبيقات عملية
 أوال : اإلطار النظري 
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 النحت في المدرسة البنائية. •
 الفراغية. العالقة التكاملية بين الشكل المجسم وحجومه  •
 .تنمية مهارات التشكيل الهندسي المجسم •
 وتوظيف اللون في تأكيد العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية •

 
 ثانيا : اإلطار التطبيقي

 .العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية واإلفادة منها في تدريس التشكيل المجسم: عنوان الوحدة
 .( نحت التشكيل المجسم ): مجال الوحدة

 االبتكار.  – التشكيل المجسم -الشكل وحجومه الفراغية  -العالقة التكاملية : للوحدة المفاهيم األساسية
 إكساب الطالب خبرات معرفية وتشكيلية تمكنه من إنتاج تكوينات فراغية. -1 :أهداف الوحدة

 اكساب الطالب المفاهيم الفنية والمهارات التقنية المتصلة بالتشكيل المجسم. -2
( من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية مقسمين إلى أربع مجموعات طالب 60مها )قوامجموعة  :عينة الوحدة

 جامعة المنيا. -الفنية
 لكل مجموعة.  ساعات أسبوعياً  4مقابالت بواقع  8: يتم تدريس الوحدة في خطوات الوحدة

شرائح حديد)صاج   -كتر-مسطرة -مادة الصقه -ورق ألوان -ورق كرتون مقوى)نصبيان(: الخامات واالدوات
 -اسطوانات قطع وتجليخ -ماكينة لحام كهرباء -بوصة  9صاروخ  -سلك لحام حديد -زوايا حديد  -(1.2سمك 

 صنفرة.  -معجون حديد - دهانات دوكو -كمبروسر
وعرض البيان العملي والمناقشة   التدريس الجماعي باستخدام طريقة التمهيد والحوار :أساليب وطرق التدريس

 المفتوحة.
 : تقويم مرحلي عقب كل مقابلة.التقويم
 نهائي بعد انتهاء الوحدة التدريبية.تقويم 

 -من ثم فقد حدد الباحث األهداف اإلجرائية لتدريس الوحدة المقترحة فيما يلي:
 أوال : األهداف المعرفية: 

 القدرة على أن: أن يكون لدى الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة  
 ت المجسمة ودوره على النحت المعاصر. ن الشكل وحجومه الفراغية في التكوينايدرك الطالب العالقة بي •
يكون لدى الطالب الرؤية إلدراك النظم البنائية وااليقاعات الخطية والتوافقات اللونية والتنوعات في الكتل  •

 والمالمح واألشكال.
 يقارن الطالب بين الخواص واالمكانيات التشكيلية للخامات الفنية المختلفة. •
 األعمال المجسمة من خالل رؤيته الفنية الذاتية وقدرته على التخيل واالبتكار.يستلهم الطالب صياغة   •

 ثانيا : األهداف المهارية: 
 أن يكون لدى الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه الوحدة القدرة على أن: 

 يدرك الطالب القيم الجمالية في األشكال المجسمة وعالقات الكتل واالحجام بالفراغات المحيطة.  •
 تج الطالب تكوينات هندسية فراغية مبتكرة من خالل فهمه ألساسيات بناء الشكل.ين •
 يتدرب الطالب على بناء التكوينات الفراغية بمراحله المختلفة.  •
 يراعي الدقة واالتقان في تنفيذ األعمال المجسمة.  •
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 : وجدانيةال األهداف: ا  لثثا
 الوحدة القدرة على أن: أن يكون لدى الطالب بعد انتهائه من دراسة هذه 

 . يدرك الطالب قيمة عمله الفني •
 يحترم العمل اليدوي ويقدره. •
 يرغب في االستمرار والتجريب في انتاج االعمال النحتية. •

 (1)شكل محتوى الوحدة:
 

 
 (1)شكل 

 يوضح مسار محتوى الوحدة
 

 :المقابلة األولى
 )التمهيد(الموضوع: التعرف على بعض المفاهيم العامة للوحدة 

 سير المقابلة:
في بعض المواضيع المرتبطة  الطالب استعراض الوحدة ومحتواها وأهدافها، وبعد ذلك يتم مناقشة يتم 

العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية في  بالوحدة كالمدرسة البنائية ومدى تأثيرها على النحت المعاصر، 
؛ للطالب ثم يبدأ الباحث توضيح بعض المداخل والفراغ في النحت، وأنواع الفراغ،، العالقة بين الكتلة العمارة

 فعلى سبيل المثال: 
 النحت في المدرسة البنائية: 

على   الهندسية التقنيات تطبيقحاولوا  الفنانينمجموعة من  يد على روسيا  في فكر المدرسة البنائيةظهر 
إلى جانب ذلك وضعت البنائية هدف تشكيلي يتحرر فيه العمل الفني من الجاذبية األرضية   ،حتينالعمل ال

ويكون انتماء العمل للفراغ أكبر، "فهو اتجاه فكري وتشكيلي يهدف إلى خلق حقيقة جديدة مستقلة عن العالم  
 األساليب األدائية الموضوعي، وهو يجنح نحو الموضوعي ويميل إلى استخدام المستحدث للخامات الصناعية و 

  . ( 254،  1995محسن عطية، ) 
  في  وبالرغبة الطبيعيةمن الظواهر  الفنية التركيبات جميع تخليص فيبالرغبة  االتجاهوقد تشبع هذا "

فالديمير  االتجاه. وكان من أبرز دعاة هذا "( 215، 1998، د هربرت ري ) تمتع بشكل مطلق وخالصيفن  -ابتكار-خلق
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وناعوم جابو  Alexander Rodchenkoنكو وشوالكسندر رو ( 1)صورة  Vladimir Tatlinتاتلين  
Naum Gabo ر فسنوانتوني بreAntoine Pevsn  (.2)صورة  

                
 (2(                                                 )صورة 1)صورة 

 انتوني بفنسرمن أعمال                                   فالديمير تاتلين من أعمال                      
 1967-هولندا ، الهاي                                           1919-برج تاتلين                         

  دسية مثل المستطيل والمربع أعتمد اتجاه النحت البنائي على الخطوط الرأسية واألفقية واألشكال الهن
والدائرة...الخ، فكل ظاهرة في الكون يمكن كشف قاعدتها الهندسية. ومن المالحظ أن هذه الروح الجديدة  

نحو التجريد والفكرة الكونية، أي البعد عن المادية والفردية واالتجاه نحو األسلوب الجماعي الذي يتجاوز   اتجهت
 ." ( 89،  1994  هربرت ريد،) تشكيليًا عن أعمق وأعم الرغبات الجمالية المكان ويعبر الفرد أو

دور الحجم   كإنكار الفضاء والزمن، مفاهيمعلى  كاعتمادهملفن النحت  جديدةمحاولتهم لبناء أسس  في
"ولتحقيق ذلك اتجه الفنان إلى ارتكاز أعماله على القاعدة بأقل نقاط ارتكاز في نقطة أو   عن الفضاء، تعبيراً 

وأعلنوا أن عناصر الفن   تشكيليكعنصر  الماديةكما تجاهلوا الكتلة  ،" ( 78، 2002،  محمد الصادق عبد المنعم ) ثالث نقاط أو ضلع
نشاء ن المقصود بالحركة هنا أن تكون معاداًل لإلكااإليقاع الديناميكي )اإليقاعات الحركية(، و  فيلها أساسها 

  .والفراغ
وليس التقليد فثارت على القواعد التقليدية للفن الذي ُتقدمه وأبدعت  بالفكرة االبداعيةاهتمت البنائية 

عالقات جديدة ليس أقل جمااًل من الطبيعة نفسها ووجدت في العناصر التشكيلية المجردة غايتها مهتمة 
المصمتة بديناميكية الفراغ، "فالبنائية ترمي إلى ما هو زماني مكاني لتمثيل الحياة الحقيقية ويؤكدون أن الكتل 

 ,Herbart Read)ليست هي اإلدراك المكاني الوحيد، ألنها تمثل إيقاع ساكن، ووجود الفراغ بها يعطي عمقًا ال نهائي

.2301969 ) " . 

  صناعية وفى ظل وجود خامات  الصناعي والتقنيالتطور  ؛التفكيرعلى هذا  البنائيون الفنانون  مما ساعدو 
الحجوم   بقيمةحساس الكتلة واإل بتالشي ساسحاإل يتعط والتي بعاد،األ ثنائية، شفافيةتعطى  التيمثل الخامات 

ومدى عالقتها بالفراغ وكونوا منها  طبيعتها بعد دراسة البنائيون استفاد منها  يالت البالستيككخامات  الفراغية
 يوتولد معانيكيًا نامي دبعداً  يتعط النايلون التي خيوطمن  أيضاً   االستفادةمع  ،كثيرة تجريدية بنائيةشكااًل أ

 :("99،   98،  96،  1994هربرت ريد،  )باآلتي التجاه البنائيا فيوقد اتسمت أعمال النحت . شكالاأل في جديدة جمالية
 التجريد. صورة بالغة  فيوظهرت  الطبيعيةعن المظاهر  البنائيةعمال ت األبعد .1
  الكتلة  بينديناميكية  داخليةبهدف خلق عالقة  ،الهندسية باألشكال البنائيالنحت  في ستعان الفنان ا .2

  .التوتر شديدبدا العمل  ، حيثوالفراغات والخطوطمتة لمصا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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  عن  للتعبير النايلون  وخيوط والبالستيكمثل الزجاج  جديدةخامات  البنائيةعمال األ فيدم الفنان خستا .3
 الديناميكي. واإليقاعبالفراغ  الجديدحساس اإل

  غير  لفراغ نوعًا من الكتلة البنائيعمله، فقد عد الفنان  فيالفضاء واستخدامه  بتمثيل البنائيهتم النحات ا  .4
 .عن الفراغ تعبيراً مع انكار دور الحجم  ،يةالمرئ

 
 : العالقة التكاملية بين الشكل المجسم وحجومه الفراغية

الحجم الفراغي دورًا أساسيًا في إظهار القيمة الجمالية للعمل الفني المجسم، فهو قيمة تشكيلية في حد   يقوم
يضيف الكثير إلى العمل الفني إذا ما وفق النحات في المواءمة في العالقة بين الشكل وبين العناصر   ذاته

لعمل الفني المجسم، مما ينشأ عنه ما يعرف بكتلة الشكل في بناء ا يرتبط وهو ،البنائية المكونة للعمل المجسم
عناصره وبين بالشد الفراغي الذي يعني الصلة الوثيقة بين التآلف لعناصر العمل الفني المجسم من الشكل 

 البنائية.
وتتشكل رؤيتنا للحجم الفراغي تبعًا لزاوية الرؤية؛ حيث يحدث تغير مستمر من خالل عالقة المشاهد مع 

للعمل الفني وبين حجومه العمل الفني وتغيير رؤية العمل ينتج عنها رؤية جديدة للعالقة بين العناصر البنائية 
 البصرية.  جوانب كافة من رؤية العملب النحات يهتم أن يجب ولذلك الفراغية
  سالالم  محمالد ع،ال ، )المجستم يالنحتت  التكتوين داختل الكتتل حجتم توزيت  أستلو  فتي تتتحكم التي االعتبارات بعض هناك

2013 ،113") : 
 . المجسم يالنحت التكوين داخل الوحدة من نوع لخلق والكتل الحجوم توزيع في التوازن  يراعى .1
 يالوذ التعبيوري  الجانوب يؤكود بما الفراغ في ومجملها البعض ببعضها عالقتها في الكتل حجوم تناسب يراعى .2

 .الفنان تأكيده إلى يسعى
 عون لمجموعوة أو غيوره، عون الكتول مون لجوزء والسويادة التنووع بينهوا الوحدة مع يتحقق بحيث الكتل توزيع يتم .3

 (.  والتنوع الوحدة)  غيرها،
 خدموة فوي ذلوك كان إذا ألوانها واختالف وتراكبها ترابطها خالل من الكتل حجوم بين التبادلية العالقة تراعى .4

 داخوول الثالووث البعوود تحقيووق يفوو  وأحجامهووا أشووكالها واخووتالف الكتوول هووذه اتجاهووات وكووذلك ،يالنحتوو  التكوووين
 . النحتى التكوين

 هوذا يلعوب حيوث ،يالنحتو  العمول يفو  ي التعبيور  المضومون  علوى للتأكيود والكتول للحجووم النحوات توظيوف مدى .5
 . النحتى التكوين بناء هيكل يف رئيسياً  دوراً  المضمون 

 مالموووس ذات حجوموواً  أو شووفافة أو مفرغووة أو مصوومتة تكووون  فقوود والكتوول، للحجوووم المووادي التوظيووف اخووتالف .6
 .اإلدراك يف فاعليتها وعلى األجسام على تؤثر كيفيات وكلها لضوء وعاكسة مصقولة أو متباينة

 إضواءة وسوائل أو مختلفوة، زوايوا مون شووهدت إذا مختلفوة بأشوكال رؤيتهوا يمكن الثالثة األبعاد ذات األشكال .7
 .مختلفة

 أنوه حيوث ذلوك، مون أعموق هوو موا إلوى امتودت المجسوم النحتوى للعمول يوالخارج يالداخل الشكلين بين الربط .8
 وكوذلك فيوه، الموضووع التمثوال حجوم وبوين الطبيعيوة، الجغرافيوة البيئة بين ارتباط هناك يكون  أن الواجب من

 .  وكتله حجومه بناء في المستخدمة الخامات
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 :الثانيةالمقابلة 
 الموضوع: تنمية مهارات التشكيل الهندسي المجسم

 سير المقابلة:
يتم سؤال الطالب عن األشكال الهندسية وماهيتها، وبصفة خاصة المكعب وما يتميز به من خصائص 

باستخدام خامة الورق المقوى)النصبيان( وما يعرفونه عن افراده، وبعض مداخل تشكيل وكيف يمكن تشكيله 
 المكعب الفراغي، ثم يبدأ الباحث توضيح بعض المداخل؛ فعلى سبيل المثال:

 :المكعب
وثماني رؤوس، فالمكعب كتلة  جسم ثالثي األبعاد له ستة أوجه مربعة، واثنا عشر حرفًا، وثماني أركان هو

، وهو من أكثر المجسمات تكون بمجملها زوايا قائمة وتكون أبعاده الثالثة الطول والعرض واالرتفاع متساوية
 (2 شكل).الهندسية ثباتًا واستقراراً 

 

           
 حرف 12 رؤوس 8 أوجه 6

 (2 شكل) 
 شرح المكعب

 
 فراد المكعب:  إ

إحدى عشر طريقة وذلك عن طريق قطع سبع أحرف   إلى  تتعدد حاالت إفراد المكعب بدون تجزئة أوجهه
 ( 3 شكل)  وترك الخمسة أحرف اآلخرين.

 
 (3 شكل) 

 افراد المكعب
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  :VERTICALITY)عمودية( تشكيل المكعب الفراغي من عناصر شاقولية
 ( 4 شكل):("Ching, Francis D.K,1996, 121)يمكن تشكيل المكعب الفراغي من العناصر الشاقولية في ست حاالت

 للفراغ. القائمة الحدود وتشكل ة:الخطي الشاقولية العناصر -1
 .مواجهة يقابله الذي لفراغا يحدد وهو:  وحيد شاقولي سطح -2
 المتشكل الفراغ فإن  (L)  حرف شكل على ما بزاوية شاقوليان سطحان يلتقي عندما  :متعامدان سطحان -3

 . الخارج باتجاهريًا قط االلتقاء من زاوية يتجه
 النهايتين باتجاه محورياً  يتجه فراغاً  بينهماران يحص المتوازيان المستويان: متوازيان طحانس -4

 ن.المفتوحتي
 المتشكل ( فإن الفراغ U) حرف بشكل الشاقولية األسطح تشكل دمامفتوحًا: عن  صندوقاً  تشكل أسطح -5

 ق.الصندو  من المفتوح الضلع باتجاه يتوجه
 عن  ويعزله  الداخليالفارغ  تحديد يزيد األربعة اتجاهاته من الفراغ انغالق إن تشكل فراغًا مغلقًا:  أسطح -6

 .الخارجي محيطه

 
 (4 شكل)

 حاالت تشكيل الفراغ من عناصر شاقولية
 

كما أوضح الباحث الفرق بين الخامات المختلفة في التشكيل المجسم، وأن لك خامة خصائصها المميزة 
 وبالتالي تختلف طرق تشكيلها والتقنيات التي تستخدم في تشكيل تلك الخامة. 

 
المقوى )النصبيان( طول  الكرتون في نهاية المقابلة يطلب الباحث من الطال  عمل إفراد لمكعب من و  •

 ( 4، 3)صورة  سم. 15ضلعه 
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 (4)صورة                                  (                 3)صورة 

 

  المقابلة الثالثة:
 تصلح لتنفيذها على شكل المكعبتحضيرية عمل تصميمات  الموضوع:

 سير المقابلة:
وتكون هذه   على أوجه المكعب السته  هندسية تحضيرية عمل تصميمات إلىيتم توجيه الطالب 

ويستعين الباحث بنماذج تم اعدادها مسبقًا لتوضيح فكرة ومتصلة بعضها البعض، ة التصميمات مترابط
 التطبيق.

كما تم توجيه الطالب إلى أهمية إدراك العالقات القائمة على الخطوط والمساحات المختلفة وامكانية عمل  
والتراكب تركيبات وتشكيالت متنوعة وانتاج صيغ ال نهائية تتصف بالتوازن واالنسجام وهي تعتمد على التكرار 

 ( 6  ، 5)صورة توافق بين الشكل وحجومه الفراغية.والتماس واالتزان وال
 تواجه الطالب أثناء رسم التصميم.  يإيجاد حلول للمشكالت التكما يقوم الباحث ب

           
 (6)صورة                                  (                 5)صورة 

 
   الرابعة:المقابلة 

 تنفيذ التشكيل المجسم للتصميم  الموضوع:
 سير المقابلة:

 ( 8، 7.)صورة يتم توجيه الطالب لعمل الفراغات المطلوبة في المكعب على حسب كل تصميم
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 (8)صورة                                  (                 7)صورة 

  .)النصبيان(التجسيم عن طريق الورق المقوى   لإلى عم الطالب بعد االنتهاء من الفراغات يتم توجيه
 ( 10، 9صورة )

         
 (10)صورة                                  (                 9)صورة 

  :الخامسةالمقابلة 
  توظيف اللون الموضوع: 

  سير المقابلة:
ساعد على ابراز وتأكيد القوة  ي المجسم، وتوضيح أنه  كل شلفي ا اللون  توظيفيقوم الباحث بعرض عن 

أنه يساعد على اظهار التضاد بين  اإلحساس بالظل والضوء، كما  عن طريق زيادة التعبيرية للعمل المجسم
 العالقة بين شكل العمل الفني وحجومه الفراغية.  يؤكدالخارجية والداخلية للمكعب مما  األسطح

يتم استخدام الورق  و يشارك الباحث طالبه في مشاهدة ما تم انجازه وتبادل الخبرات ووجهات النظر، 
 ( 12، 11 )صورة .مع مراعاة أقصى دقة ممكنه في الكثير من الحاالت كبديل للتلوين المقوى الملون 
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 (12)صورة                                  (                 11)صورة 
لتثبيت الشكل عليها في أقل نقطة ارتكاز ممكنة، وذلك يرجع إلى فكرة التحرر من  بعد ذلك تم عمل قاعدة 

الفراغ ثقل الجاذبية األرضية، فتبدو األشكال وكأنها متالمسة مع سطح األرض في سمو ورشاقة متعايشة مع 
 ( 1جدول  ) المحيط، فاقدة رسوخها وكثافتها المادية.

 وتم تقييم الطالب بشكل نهائي على هذه النماذج.
 صور لألعمال من اتجاهات مختلفة اسم الطالب

نورا رضا فخري 
 

    

نجيبة محمد عبد الرازق 
 

    

صام محمد
ندى ع
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مريم نادي شفيق
 

    

نعمه
 

عبد هللا محمد
 

    

علياء قناوي سيد
 

    

آية محمد عبد الفتاح
 

    

ريهام محمد عبد الرازق 
 

    

زينب 
صام فتحي

ع
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هاجر محمود
 

محمد
 

    

فاطمة ماهر
 

محمد
 

    

مريم مجدي ثابت
 

    

مريم نادي شفيق
 

    

هاجر حمدي راتب
 

    

صالح أنور 
سلمى 

 

    
 (1)جدول 

 



16 
 

  :السادسةالمقابلة 
 مجسم ميداني )من ضمن تطبيقات الطال ( الموضوع:

 سير المقابلة:
 ( 14،  13ة (.)صور 1: 10ليتم تكبيره بنسبة )  تم اختيار مجسم من أعمال الطالب

                   
 (14)صورة                          (                       13)صورة 

من حيث األبعاد والمساحات مع امكانية التعديل  المجسم الذي تم اختياره للتكبير للعمل عامتم وضع تصور 
 ( 5 شكلقة المشاهد مع العمل المجسم.)عال مع مراعاةأمام الكلية وتم تحديد المكان  واالضافة والتحسين،

 
 (5 شكل) 

 المراد تنفيذه تصور عام للعمل المجسم
  حجم العمل المراد تنفيذه.مكان مناسب خارج قاعات التدريس ليتناسب مع  تم اعداد

 . والتقنيات الحديثة للتعامل معه  الشرائح المعدنية )الصاج(،تشكيل شرح طرق  تم
حيث يتم الشرح والتنفيذ لكل مجموعة على  في المراحل السابقة تم التنفيذ على التوازي لجميع المجموعات 

في الشكل المجسم   التنفيذحدة، ولكن في هذه المرحلة يتم التنفيذ على التوالي بمعنى أن كل مجموعة تستكمل 
ساعة   16مجموعات(  4× ساعات4ي يتم التنفيذ في الشكل المجسم بواقع ) أخلفًا للمجموعة التي تسبقها، 

إلى أن تم االنتهاء من التشكيل والتشطيب  ( 20: 15)صورة ، واستمر العمل لمدة ثالث أسابيعأسبوعياً 
 (. 24: 21)صورة
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 مراحل التشكيل(  بعض 20: 15)صور
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 الشكل النهائي للعمل المجسم( 24، 21)صور 
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 النتائج:
لقد تمكن الباحث من التوصل إلى عدة نتائج وذلك في ضوء تحقيق أهداف البحث وفروضه، وكان من أهمها 

 ما يلي:
ساعد إدراك العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية على إيجاد حلول متنوعة لدى طالب كلية التربية  .1

 .جديدة ومبتكرةالفنية، كما ساعدهم على إيجاد مجااًل لرؤيتهم التشكيلية بحلول 
تكوينات فراغية  وجود ارتباط ايجابي بين العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية وبين الحصول على  .2

 مبتكرة لدى طالب كلية التربية الفنية.
زيادة الفاعلية الفراغية لألشكال المجسمة نتيجة ارتكاز األشكال في أقل نقطة ممكنة، كما أدى ذلك إلى فقد   .3

 األشكال لرسوخها وتحررها من قيود الجاذبية وجعلها منتمية إلى الفراغ.
خامة العمل المجسم تعطي لهم القدرة على التعامل والسيطرة على امتالك الطالب لبعض التقنيات الخاصة ب .4

 الفني، كما يزيد القدرة التخيلية واالبداعية لديهم وصياغة أعمال ذات مفاهيم جديدة.  انتاجهم
 جديد لتشجيع وتشويق الطالب على ممارسة تشكيالت جديدة في األعمال المجسمة. دخل ايجاد م .5
من خالل التعامل مع الخامات المختلفة كوسيط تشكيلي أضافت خبرة مباشرة  المستمرالممارسة والتجريب  .6

 لدى الطالب.
 التوصيات:

من خالل نتائج البحث وما توصل إليه الباحث من نتائج المنهج التحليلي والتجريبي لذا يوصي الباحث 
 باآلتي:

األعمال الفراغية في البرامج الدراسية  إدراك األساليب التقنية المستخدمة والخامات المستحدثة لصياغة  .1
 للطالب، بحيث يتمكن الطالب من السيطرة على الخامات.

إلجراء التجارب التقنية وفتح الباب أمام  تزويد المعامل والورش في الكليات الفنية ببعض الخامات واألدوات  .2
 التفكير اإلبداعي والتجريب بحرية.

ختلفة مثل الرياضيات والفيزياء في مناهج التشكيل المجسم بكلية الدمج بين التشكيل المجسم والعلوم الم .3
 العملية التعليمية واالبداعية لدى الطالب. إلثراءالتربية الفنية، واجراء البحوث المهتمة بهذا المدمج 

الحديثة والتدريب على والتقنيات تزويد منهج التشكيل المجسم على معلومات ومهارات التعامل مع الخامات   .4
 كمادة حقيقية لإلبداع الفنيالتفكير العلمي واستخدام النظريات المعاصرة 

تشجيع الطالب على ممارسة التشكيل المجسم بالخامات المختلفة وتنمية التفكير االبتكاري، وتنمية التصور   .5
 النهائي للشكل المراد تنفيذه.

 يثري الجانب التشكيلي والتعبيري لدى الطالب.  3dmax التدريب على البرامج االفتراضية مثل .6
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 المراج : 
 أوال : الكتب والمراج  العربية: 

 ، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.3، ط11"، مجلد لسان العرب" :ابن منظور -1
 .1963"، ترجمة: زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، القاهرة، الفن خبرة" :جون ديوي  -2
إبراهيوووووم حمحموود يوسووووف، دار نهضووة مصوور  البوواقي ، ترجمووة عبوود"أسوووووس التصميووووم" ستتكوت: وبتترت جتتيال ر -3

 .1980للطبع والنشر، القاهرة،
"، سلسوولة عووالم المعرفووة، المجلووس الوووطني للثقافووة العمليووة اإلبداعيووة فووي فوون التصووويرشتتا ر عبتتد الحميتتد: " -4

 .1987والفنون واآلداب، الكويت، 
 . 1995، القاهرة،  ، دار المعارف3ط، "اتجاهات في الفن الحديث": محسن عطية -5
"، دار الكتووواب الثقوووافي، األردن، منووواهج اللغوووة العربيوووة وطرائوووق وأسووواليب تدريسوووها" :منصتتتور حستتتن الغتتتول -6

2008. 
 .1994، بيروت، ترجمة فخرى خليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، "النحت الحديث": هربرت ريد -7
 . 1998، ، ترجمة سامى خشبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر"معنى الفن" هربرت ريد: -8
 

 ثانيُا: البحوث والرسائل العلمية:
"األبعاد الفلسفية والجمالية لصياغة األعمال الفراغية في النحوت الحوديث واإلفوادة منهوا  :أسعد سعيد فرحات -9

 .2004غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، رسالة دكتوراه في تدريس التشكيل المجسم"، 
التربية النوعية  كلية مؤتمر "، المعاصر النحتى التشكيل في والفراغ الكتلة مفهوم: "سالمه محمد علي -10

 . 113، ص2013 أبريووول 11  –10 من الفوووترة الدولي الخامس( في -بالمنصورة )العربي الثامن 
"التركيبوووات الفراغيوووة كنظريوووة إبداعيوووة ودورهوووا الجموووالي فوووي تطووووير مفووواهيم النحوووت  :فاطمتتتة محمتتتود محمتتتد -11

 .2014غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان،  رسالة دكتوراه المعاصر"، 
"اتجاهووات النحووت الحووديث وآثارهووا علووى صووياغة الشووكل اإلنسوواني فووي أعمووال طووالب  :محمتتد استتحق قطتتب -12

 .1987غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان،  الة ماجستيررسكلية التربية الفنية"، 
"التكنولوجيا الحديثة وأثرها على عالقة التشكيل بالقاعدة في نحت القرن   :محمد الصادق عبد المنعم -13

 . 2002جامعة حلوان،  -غير منشورة، كلية التربية الفنية رسالة ماجستيرالعشرين"، 
  

   األجنبية:ثالثا : المراج  
14- Ching, Francis D.K.: “ Architecture, form, space and order”, 2nd edition, New 

York, Van ostrand  Reinhold,1996. 
15- Duane and Sarah Preble: Art Forms, Harper and Row Publishers Inc, New 

York, 1978. 

16- Herbart Read: Philosophy Of Modern Art, The Art Of Naum Gabo and 

Antoine Pevsner, London, 1969. 

17- Jack Burnham: Beyond Modern Sculpture, George, Braziller, New York,1968. 

18- Rudolf  Arnheim: Art And Visual Perception, Univ colifornia, press,1974. 

 

 

 

 



21 
 

 التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية واإلفادة منها في تدريس التشكيل المجسمالعالقة 
 إعداد

 () د/ محمود محمد محمد فرج
 
 

 الملخص:
 البحث تبيان أهمية العالقة التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية في بناء األشكال المجسمة،استهدف 

(  60وللتحقق من ذلك اتبع الباحث كاًل من المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التجريبي من خالل عينة قوامها )
طالب وطالبة بالفرقة الرابعة كلية التربية الفنية جامعة المنيا، وتوصل البحث في نتائجه إلى أن إدراك العالقة  

لى إيجاد حلول تشكيلية متنوعة، كما ساعدهم في ايجاد  التكاملية بين الشكل وحجومه الفراغية يساعد الطالب ع
مجااًل لرؤيتهم التشكيلية بحلول جديدة ومبتكرة، وتوصل أيضًا إلى زيادة الفاعلية الفراغية لألشكال المجسمة  

 نتيجة ارتكاز األشكال في أقل نقطة ممكنة والذي أدى إلى فقد األشكال لرسوخها وتحررها من قيود الجاذبية. 
 
 

The integrative relationship between the form and its volumetric 

volumes and its benefits in teaching formation 

Mahmoud Mohamed Mohamed farag 

Abstract: 

The aim of the research was to show the importance of the integrative 

relationship between the form and its volumetric volumes in the construction of 

stereotypes,To investigate, the researcher followed both descriptive analytical and 

experimental approaches through a sample of 60 students from fourth year. Faculty 

of Art Education Minia University. 

The research concluded that the understanding of the integrative relationship 

between the form and its volumetric volumes helps the students to find diverse 

solutions and helped them to find a space for their vision of new and innovative 

solutions, and also to increase the spatial efficiency of the shapes of the stereoscopic 

result of focusing forms at the lowest possible point, Which led to the loss of the 

forms of stability and release from the limits of gravity. 

 
 

 
 (مدرس النحت بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية جامعة المنيا ) 


