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 ملخص البحث 

على أسس  في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي وفي اعقاب الثورة الرقمية ظهرت ِاتجاهات تصميمية حديثة، مبنية

ن يصل وأفكار جديدة من حيث الشكل والمضمون شكلت رؤي مستحدثة لألسس والتقنيات التشكيلية كان ال يمكن ا

 إليها المصمم في ظل أدواته التصميمية التقليدية. 

يدية، وفتح التكنولوجيا الحديثة ان تثبت مقدرتها على إعادة صياغة التصميم برؤي جديدة وغير تقل وقد استطاعت

كثير من لأفاق جديدة كانت من دروب الخيال في االنظمة التقليدية، فالتكنولوجيا الرقمية قدمت حلوال عظيمة 

الخلل الفني  ات ومنها على األخص تأثيراتالصعوبات التي كانت تحد من االبداع في التصميم، وقد منحت هذه التقني

ة للتحكم وهي تقنية حركة الصورة على جهاز الماسح الضوئي اثناء التصوير والتي تتيح للمصمم قدرة غير محدود

ن خالل اهتزاز في حركة الصورة، باإلضافة الي القدرة على توليد العديد من االفكار للحركة التخيلية التي تنتج م

م صياغتها ة البصرية محققه حركة ديناميكية فتحول الصورة الي قطعة فنية فريدة من نوعها، ومن ثوتشويش الصور

ليب مبتكرة في تخلق غايات وأسالوترجمتها في التصميم مما يجعل التصميم أكثر حرية وبالتالي تتسع دائرة اإلبداع 

 معالجة التصميم.

يم جديدة في المصمم حيث أصبح ال حدود لإلبداع واالنتقال الي مفاهفتقنية فن الخلل الحديثة فتحت العنان امام 

عتمد على العفوية تالتصميم تحقق اإلبداعية، وكانت لها االثر في قيام العديد من االتجاهات والتيارات الحديثة التي 

 والتجربة والخطأ.

لحركة بتحفيز االبداع وتحقق ا ومن هنا ظهرت مشكلة البحث في كيفية الكشف عن أساليب وتقنيات جديدة تسمح

هذا ما يمكن والديناميكية للصور التصميمية مما يتيح للمصمم إمكانية تحقيق تصاميم تحاكي االتجاهات العالمية، 

 اعتباره مدخالً تجريبياً يفتح افاقاً جديدة للممارسات اإلبداعية التصميمية.

نولوجية النتائج هي تسليط الضوء على المعالجات التكوأخيرا يختتم البحث ببعض النتائج والتوصيات ومن أهم 

، ويوصي البحث الحديثة لفن الخلل لما لها من أثر إيجابي في مواكبة التغيرات ومعطيات االتجاهات الفنية الحديثة

حلول  كية وابتكاربأهمية االستفادة من التطور العلمي والتقني للمعالجات الفنية لفن الخلل لتحقيق الحركة الدينامي

 تشكيلية جديدة في التصميم تواكب االتجاهات العالمية.

 الكلمات المفتاحية: 

 فن الخلل، المعالجات التكنولوجية، لغة الصورة، الحركة الديناميكية، الماسح الضوئي.
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Abstract: 
In light of the scientific and technological progress and in the wake of the digital 

revolution, modern design trends emerged based on new foundations and ideas in terms 

of form and content that formed new visions of the plastic foundations and techniques 

that the designer could not have reached through their traditional design tools. 

Modern technology has been able to prove its ability to reformulate design with new and 

unconventional visions and unlock new horizons that were not available in traditional 

systems. It has provided great solutions to many of the difficulties that has been limiting 

creativity in design. In particular, the effects of technical defect, which is the technology 

of image movement on the scanner during imaging and allows the designer to have 

unlimited ability to control the movement of the image, in addition to the ability to 

generate many ideas for the imaginary movement that is produced through vibration and 

disrupted visual image and leads to dynamic movement turning the image into a unique 

piece of art. Then, it is formulated and translated into the design making it freer and thus 

expanding creativity create innovative goals and methods in design treatment. 

The modern glitch art technique has opened many horizons to the designer, as creativity 

has no limits and the transition to new concepts in design achieves creativity. It has had 

an effect on many trends and modern currents that depend on spontaneity, trial and error. 

Therefore, the research problem emerged and is embodied in how to uncover new 

methods and techniques that allow to stimulate creativity and achieve the dynamic 

movement of design images, allowing the designer to provide designs that imitate their 

global trends. This can be considered an experimental approach that opens new horizons 

for creative design practices. 

Finally, the research concludes with some findings and recommendations. The most 

important results entail shedding light on modern technological treatments for the glitch 

art because of their positive impact on keeping pace with the changes and data of modern 

artistic trends. The research recommends the importance of benefiting from the scientific 

and technical development of the artistic treatments of the glitch art to achieve dynamic 

movement and create new plastic solutions in the design that keep pace with the global 

trends. 

Key words:  
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 المقدمة

غير مفهومه َكِبير في مجال التكنولوجيا المستخدمة في التصميم مما ساهمت في ت ُمنذ اآلونة األخيرة حدث تغير

فاعلي وغيرها"، كما التصميم الت -كي التصميم الذ -وأساليب تناوله وتطبيقاته فظهرت مفاهيم جديدة مثل " فن الخلل 

جديد من  لبحث عن كل ما هوتطورت مفاهيم قديمة مثل التصميم المتحرك االتهامي، فالتصميم هو عملية تستدعي ا

لكل ما هو  تقنيات ووسائط والتدقيق للوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة التي تحقق األهداف التصميمية، والوصول

لفكرة اوذلك ببحث المصمم الدائم عن مصادر وتقنيات غير تقليدية لتوليد  .غير مألوف ويحمل سمات المعاصرة

فاق التصميمية وسائط تكنولوجيا مما يعمل على تطور وتصعيد الفكرة والرؤية واالالتصميمية سواء كانت تطبيقات أو 

 بصورة مغايره.
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فأصبحت بعض التطبيقات ووسائط المعالجات التكنولوجيا في التصميم تتيح تنوع في التشكيل وااليقاع في التصميم 

رة الي قطعة فنية فريدة من نوعها، مما ينعكس بصورة إيجابية على الناتج والعمليات التصميمية وتحويل الصو

من خالل تأثير  Scannerويتناول البحث اإلمكانيات التشكيلية لفن الخلل التي يمكن أن يتيحها الماسح الضوئي 

ومعالجة حركة الصورة اثناء عملية المسح الضوئي مما يؤثر على الجوانب اإلبداعية للناتج البصري لتلك العملية 

نوعة تحمل في طياتها تحول فكري يتماشى مع التطورات المتالحقة لمرحلة ما بعد الحداثة لتقدم حلول جديدة مت

والفنون المعاصرة وما تنتجه من خصائص وسمات تشكيلية تنقلها من المستوي القياسي التقليدي الي مستوي السريالية 

والتي تعتبر بداية الناتج اإلبداعي في الصورة التصميمية، ثم معالجة النواتج الرقمية للصورة الممسوحة ضوئياً 

الستخدام تكنولوجيا معالجة الصور بشكل حر يحمل إيقاعات حركية متنوعة، ويجعل هذه المعالجات اإلبداعية في 

متناول الجميع، لتعطى نتائج اعلى كفاءة مما يتيح للمصمم مساحات إبداعية جديدة وغير مألوفة معتمدة على قوانين 

 (Jencks 1997) .التجربة والخطأالحركة والعفوية و

 مشكلة البحث

لمبنية على االفكار اانبثقت مشكلة البحث نتيجة للتطور في التقنيات الرقمية وأساليب التصميم الحديثة ومبادئ تطبيقها 

عطي مساحة والتكنولوجيا، لتالتصميمية المعاصرة، التي تتمتع بصيغ جديدة ومغايرة ومرتبطة بمتغيرات الثقافة 

ري يظهر ذهنية أوسع وأكبر لإلبداع، ومن هذه التقنيات حركة الصورة أثناء المسح الضوئي التي تعطي ناتج بص

جديدة تعرضت  فيه تضافر التقنية والمهارة مع الخيال والقدرة على التصور المسبق للشكل المحتمل وتنتهي إلي صور

ة جديدة، التصوير استجابة لتطويع المصمم لها لتحقيق ما يطرحه من فروض جمالي لتغيرات وتحوالت أثناء مرحلة

ق ذلك تبادر فاإلبداع واالبتكار هو أهم ما يشغل ذهن المصمم والذي يسعي لتحقيقهما من خالل التقنية، ومن منطل

 للباحثة صياغة المشكلة في السؤال التالي:

ل تسمح بتحفيز وتقنيات تشكيلية معاصرة مستلهمة من فن الخلما مدي إمكانية استحداث والكشف عن أساليب  -

متغيرات ومعطيات  االبداع وتحقق الحركة الديناميكية للصور التصميمية في ضوء المستحدثات التكنولوجيا ووفق

 االتجاهات العالمية؟

 أهداف البحث 

 تتحدد أهداف البحث في النقاط التالية:

 رة في ضوء المستحدثات التكنولوجية.التعرف على مالمح التصميم المعاص -

 يم.تعميق وتطوير الجانب التقني للحركة الديناميكية لفن الخلل وتحقيق االبداع واالبتكار في التصم -

ابت الي استخالص المعالجات الرقمية للصورة التصميمية والتأكيد على مقومات التشكيل وانتقال العنصر الث -

 متحرك.

 صياغة اعمال تصميمية مستلهمة من فن الخلل والوصول الي مداخل جديدة للرؤي اإلبداعية.  -

 فرض البحث 

قق يفترض البحث أنه يمكن استحداث والكشف عن أساليب وتقنيات تصميمية معاصرة مستلهمة من فن الخلل تح

 الحركة الديناميكية في الصورة التصميمية في ضوء المستحدثات العالمية.

 مية البحثاه

 تتمثل أهمية البحث فيما يلي: 

في مجال  القاء الضوء على الصياغات التشكيلية والتقنية لفن الخلل، والتأكيد على اهمية البحث عن الجديد -

 التصميم.
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جديدة في  االستفادة من التطور التقني لتحقيق الحركة الديناميكية والوصول الي أهداف تشكيلية وتكنولوجية -

 التصميم.

 اعية جديدة.إضافة أدوات جديدة للتشكيل يمكن على أساسها إعادة صياغة العناصر التصميمية وايجاد مساحات إبد -

 يم. معالجة الجانب السلبي لنواتج بعض التطبيقات التكنولوجيا وابتكار حلول تشكيلية جديدة في التصم -

 منهج وإجراءات البحث  

له، فيتطرق التحليلي وشبة التجريبي الختبار فرض البحث واالجابة على تسأيتبع البحث الحالي المنهج الوصفي  -

ثات التكنولوجيا، لدراسة دور التقنيات التصميمية المعاصرة المحققة للحركة الديناميكية في التصميم في ضوء المستحد

 تحديد تقنية فن الخلل وبعض التطبيقات على الهواتف الذكية لتنفيذ التجربة.

 طار النظري ويشتمل علىاوالً: اإل

 للتصميم في ضوء االتجاهات العالمية.  المعالجات التكنولوجية 

 .فلسفة الحركة الديناميكية في ضوء المستحدثات التكنولوجيا وعالقتها بتحوالت الفكر المعاصر 

 .دور المعالجات التكنولوجيا لفن الخلل لتحقيق الحركة الديناميكية في التصميم 

 التطبيقي ويشتمل على ثانياً: اإلطار

  محاولة الباحثة استخالص مجموعة من المعالجات التكنولوجية لفن الخلل والتي تحقق الحركة الديناميكية للصورة

)طالب تجربة البحث التصميمية بواسطة المسح الضوئي وبعض التطبيقات التكنولوجية مما يتيح للمصمم 

إمكانية استحداث صياغات تصميمية معاصرة لما لها من رؤي بصرية جديدة تطور من قدرات (2019/2020

 المصمم االبداعية واالبتكارية.

 مصطلحات البحث 

 Art of defectفن الخلل: 

الفن الخلل هو ممارسة استخدام األخطاء الرقمية أو التناظرية ألغراض جمالية إما عن طريق إفساد البيانات الرقمية 

للصورة أو التالعب وتشويش وحركة الصورة اثناء المسح الضوئي، وبمعني تقني الخلل هو نتيجة غير متوقعة من 

عطل او حركة، واستطاع الفنان البصري ان يتبني الخلل جمالياً في العصر الرقمي، حيث جاء الفن الخلل لإلشارة 

متحركة والذي يتم تعريفه من خالل مجموعة واسعة من إلي مجموعة كاملة من الفنون البصرية للصورة الثابتة أو ال

  (hisour 2020) األساليب التقنية التي يتم إجراؤها على الصورة الرقمية.

  Technological Treatmentsالمعالجات التكنولوجية: 

ووسيط تكنولوجي اثناء انتاجه للعمل الفني ويقصد بها الحلول والممارسات التي يقوم بها المصمم بواسطة اداه 

بغرض صياغة عناصره الفنية في عالقات شكلية جمالية تحمل مضامين فكرية وثقافية ومعبرة في نفس الوقت عن 

حيث يعتمد التصميم على دمج صور ومعالجة بياناتها بحيث  (2016)محمد  الفكرة التي يهدف الي توصيلها للمتلقي

 (2010)كامل  تترابط أجزائه داخل منظومة تصميمية تحقق فكرة وغرض التصميم.

 Image language لغة الصورة:

وفي ظــل التطور التكنولوجي  الصـــورة البصـــرية أصبحــت عـــالمة تشهــد على التطــور التقني فـي التصميم،

المتسارع أصبحت الصــورة لغــة للحـــوار العـالمي حيث يصعب التـواصــل عـن طريق اللغة المنطوقة، وهذا هو 

 Pedri) السبب في أن نظام االتصال البصري يسد حواجز اللغة حيث يمكن التعرف السريع على المواقف المختلفة

and Laurence Petit 2013) ففهمها أمًرا حيوًيا يكشف عن التفاعل المعقد والمتطور باستمرار بين اللفظي ،
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في الوقت نفسه طرًقا جديدة للتفكير في العالقة المعقدة التي ال تنضب بين التمثيل اللفظي  والمرئي وتقدم لغة الصور

علقة بالتخيل والتطبيق الهادف للعمليات التواصلية والميزات اإلدراكية والتمثيل األيقوني، والمهام األدائية العملية المت

 .(W. Mitchell 1980) في ضوء فرضيات وقوانين التصميم

  Dynamic movementالحركة الديناميكية: 

 Schrickel) باليونانية وتعني القوة، Dynamikosدينامي كلمة مشتقة من كلمة ديناميكا وهي في األصل 

وتطلق كلمة ديناميكا علي العلم الذي يختص بدراسة حركة االجسام واالشكال الناتجة عن تعرضها لمجموعة  (1946

من المؤثرات كمسببات للحركة يطلق عليها اسم )قوي( والتي تظهر فاعليتها من خالل التغير البصري الظاهري 

ضي الذي يصف تقنية رقمية يعمل خاللها الذي يطرآ على التصميم، ويتفرع مصطلح التخيلية من الواقع االفترا

كنتيجة الستيعاب المصمم وتوظيفه  (2015)بسيوني  الحاسوب على صنع محاكاه للحركة بواسطة البرامج واألجهزة

متعددة األنماط  لتقنية الحركة مراعياً الخواص االنشائية للعناصر الشكلية، والقيم الناتجة عنها لتحقيق نظم حركية

 فالنمط التصميمي الديناميكي هو الذي يحمل طاقة محركة للعناصر في التصميم. (1995)الحميد  ومتغيرة المعدل،

 Scannerالماسح الضوئي: 

فيلم شفاف باألساس في تحويل صورة موجودة على الورق أو على  Scanner تتمثل مهمة جهاز الماسح الضوئي

ثم إخراجها في  PHOTO SHOP الي صور إلكترونية، بهدف إحكاميه ُمعالجتها ببرامج خاصة مثل فوتوشوب

  (2012)عدوي  .صورة منتج نهائي إما مطبوعا ألغراض النشر المكتبي أو مقدما على اإلنترنت

 )اإلطار النظري(

 المعالجات التكنولوجية للتصميم في ضوء االتجاهات العالمية أوالً:

 خلفية تاريخية .1

منذ أقدم العصور عبر االنسان عن حضارته المتعاقبة بمجموعة من الرسومات التي قدمها على جدران الكهوف 

زمن لتصبح والمعابد بأشكال مختلفة وبالتالي الكنائس والجوامع والقصور، وتطورت هذه الرسوم والصور عبر ال

جزءا ال يتجزأ من حياة االنسان لتعبر عن هويته ومستوي نموه المعرفي والثقافي واالقتصادي والحضاري ، فعملت 

التكنولوجيا على تغيير الطريقة التي نصمم بها منتجات المستقبل، وعلى مدار العقد الماضي أدى التقدم السريع في 

صطناعي وقوة الحوسبة السحابية غير المحدودة وأدوات التصميم مجاالت مثل التصنيع وخوارزميات الذكاء اال

 .(McKnight 2016) التوليفية إلى السماح ألي شخص بإنشاء اآلالف من خيارات التصميم، وفي أقل وقت ممكن

نتاج لتداخل وتكامل أربع ثورات  فاالتجاهات العالمية في التصميم أدت الي بروز دور المعالجات التكنولوجية فهي

رقمية، تمثلت األولي في ظهور الحاسب الي الشخصي الكمبيوتر، والثانية في شبكة المعلومات اإلنترنت، والثالثة 

 في تطوير الوسائط المعلوماتية اإلنفو ميديا، أما الرابعة فهي المعلومات المتسعة والسريعة التي تفوق اإلنترنت

من المصطلحات الجديدة التي تعبر كل منها عن وجه جديد من أوجه التغيير، وبدأت بعد ذلك تقنية  وأنتجت لنا الكثير

 (3D) والثالثي األبعاد (2D) األجهزة بالتطور وظهور برامج متخصصة في مجال التصميم منها الثنائي األبعاد

 ية والفن االفتراضي والمعزز والمختلطالتي تولدت من حيثياتها مفاهيم متجددة على غرار الصورة الرقمية التفاعل

(Ardenne 1997). 
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 ماهية وتطور المعالجات التكنولوجية للتصميم .2

المعالجات التكنولوجية هي التنظيم الفعال لخبرة المصمم من خالل وسائلة تكنولوجيا ذات الكفاءة العالية وتوجيه 

العلم كي يمكن االستفادة منها في تحقيق الفكرة، والتي تدور حول مفهوم الوظيفة والمرتبطة امكانياتها المعتمدة علي 

 .(Bell 1976) بمساهمات من جماليات الحداثة لتمثل هذه السمات النمطية لعملية التصميم

  تنظيم التصميم 

يرتبط  غرض محددالتصميم هو عملية قوية ومهمة تهدف الي تنفيذ 

بعدد من االتجاهات التصميمية واألنماط والظواهر االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية على النطاق العالم، وهو ما يشار إليه باسم 

التصميم المبرمج حيث يمكن استخدام الحقائق والصور والمعالجات 

التكنولوجية في عمليات التصميم في منهجية تراعي أساسيات 

لمرئي، ويمكن إضافة طرق معالجات جديدة أخرى يتم التصميم ا

التحكم فيها إلكترونًيا إلنتاج أنماط جمالية ولذلك تم تطوير طرق 

 .المعالجات التصميمية لتطبيق اإلجراءات والقواعد التنظيمية والتي ال غنى عنها للتصميم

 ( بعض عمليات تنظيم التصميم1يوضح الشكل رقم )

مصمم استخدام الوسائل التقليدية باإلضافة الي المعالجات التكنولوجية بطريقة متداخلة، وذلك وبهذه الطريقة يمكن لل

يؤكد على أهمية وجدوى العمل التصميمي المنظم لعمليات التصميم المرئي المبرمج، والذي يتميز بأساليب العمل 

تيب العناصر وتحديد عمليات المعالجة الفعالة، حيث يتم وضع استراتيجية تنفيذ تتيح توافر العديد من خيارات تر

 .(Kapitzki 1980) المناسبة في حالة نهائية
 

 تطور المعالجات التكنولوجية للتصميم 

نشأت المعالجات التكنولوجية للتصميم وتطورت بشكل متسارع في وقت قصير كانعكاس للتطور الموازي في 

مجاالت العلم واالقتصاد، فتأثر التصميم بهذا التطور السريع الذي اعتبر المعالجات التكنولوجية أداة ومكونا رئيسياً 

يلة المصمم إلى العالم المرئي. وال يمكن لطموح وأبداع من مكونات الفكر التصميمي في عملية انتاجه، وتنقله من مخ

المصمم أن يصل إلى أي مكان إذا لم تتوفر المعالجات التمثيلية القادرة على التعبير عنه بالطريقة الكافية. ويستخدم 

صميم معظم المصممين المعالجات لتطوير األفكار والتعبير عنها في اإلطار المفاهيمي واإلبداعي المتعلق بالت

، هذا جعل من (Rada 2015) والمنتجين واستخدام البرنامج لتكون أشكاالً انسيابية ومتناسقة تحت سطح موحد

الممكن خلق أشكال عضوية وديناميكية بطريقة منظمة ومحكمة ويتم توليد هذه األشكال من معلومات حول البيئة أو 

تؤثر على التصميم من خالل تحويلها إلى معادالت أو رسومات بيانية ومن ثم تطبيقها مصدر آخر لعوامل ممكن أن 

 على التصميم لتغير في شكله، وكل هذا أدى إلى والدة أنماط جديدة من التصاميم لم تكن موجودة من قبل.

لتي اشتهرت بتوظيف ولدراسة تأثير المعالجات التكنولوجية على التصميم أود أن أستعرض أعمال أحد المعماريين ا

المعالجات التكنولوجية في التصميم وهي زها حديد التي تمكنت من إحداث تغييرات جذرية على التصميم المعماري 

 .العالمي من خالل إدخالها برامج التصميم والمعالجات التكنولوجية إلى منهجية التصميم

مد على رسومات ذات مناظير غير مألوفة حيث اشتهرت زها حديد بتصاميمها التي وصفت بأنها صورية وتعت

وبالتجزؤ المتعمدة ومع تطور المعالجات التصميمية وإمكانياتها تمكنت من تمثيل تصاميمها بطريقة واقعية أكثر في 

 (2017سالمة ) محاولة االنسجام بين الشكل والوظيفة في بنية تمثل روح العصر معتمده على التكنولوجيا المتطورة.
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بل المعالجات ققام باتريك شوماخر، وهو من المصممين البارزين في مكتب زها حديد، بتقسيم أعمالها إلى قسمين: ما 

التي يمكن  التكنولوجيا وما بعدها. القسم األول مكون من رسومات وتصورات لم يمكن تطبيقها بسبب غياب البرامج

باإلمكان ترجمة  معالجات التصميمية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أصبحترجمتها. أما مع دخول البرامج وال

بعض األعمال إلى مجسمات رقمية بسيطة خلق ذلك أشكاالً جديدة، وأطلق على هذه العملية اسم "تطوير 

تقوم  ر أدوات جديدة وبنفس الوقتأي أن العمل التصميمي يحث على تطوي "Dialectic Amplification متبادل

 .األدوات الجديدة بتطوير وتحفيز الناتج التصميمي

فان استخدام المعالجات التكنولوجية في التصميم فتح األبواب لعدد أكبر من دارسي لتصميم أن يقدموا تصاميم 

عنها مبتكرة، فاستخدامها في عملية التصميم يضيف بعداً جديداً يمكننا من تجسيد األفكار التي يصعب دائماً التعبير 

 . (Architects 2020) بشكل كامل

تؤثر التقنيات الرقمية تأثيراً عميقاً على االقتصادات والمجتمعات وطريقة العمل والتواصل واالنخراط في األنشطة 

 (Damme 2016) .االجتماعية والتمتع واللعب، كما أنها تقود االبتكار في العديد من مجاالت الحياة المختلفة

    
( أشكال لعمارة حديثة تحمل درجات كبيرة من أحمال الشد والضغط، مما يمنح المصمم تشكيالت حرة 3(، )2يوضح الشكل رقم )

 وجريئة

 

في ظل التأثر بمظاهر التقدم العلمي فقد تغير مفهوم التقنية 

والتكنولوجي في مجال التصميم مما زاد من القدرات اإلبداعية 

والتخيلية للمصمم، فأصبح المصمم المعاصر ال يقبل بالفكر 

التقليدي، والبحث عن تقنيات حديثة تدعم الميديا العالمية فاستعان 

ولوجيا صانعة بالوسائط التكنولوجية الحديثة حيث اهتم بجعل التكن

ومبدعة لفن غير مألوف للوصول الي لغة بصرية تهتم بالصورة 

)سالمة  وتجعلها أساسية في التعبير عن الفكرة التصميمية

2017) 

 معالجة الصورة ودورها في التأثير على التصميم .3

ووظيفي، فالتصميم هو علم ينتج عن تضافر باقي  ترجع أهمية معالجة الصورة في التصميم لما لها من دور تشكيلي

العلوم ويتطور بتطورها حيث تعد الوظيفة وقابلية االستخدام وطرق العرض وعمر الخدمة من بين المعايير اإلضافية 

 لعملية التصميم باإلضافة الي العملية اإلبداعية.

بوصفها مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بأدوات وتقنّيات  فهذه المفاهيم المستحدثة شكلت دور المعالجات الصورة في التصميم،

تحول الصورة في شكلها من التبسيط إلى التعقيد والتركيب التكنولوجي وعلى منظومات متداخلة ومؤثرة في 

 الممارسات التصميمية.

( استخدام التقنيات الحديثة 5(، )4يوضح الشكل رقم )

 على الصورة 
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 ماهية تكوين الصورة 

خدمة جديدة أو اإلعالن عن حدث  ويتعلق أمر تكوين الصورة في التصميم بمدي قدرتها على تقديم فكرة أو منتًجا أو

قادم، من خالل تقنيات مقصودة تفصح عن مدي التوافق بين اإلمكانيات التقنية والتشكيلية وتوظيفها لتحقيق الدينامية 

في التصميم، مع مراعاة أهمية أن يفهم المشاهد الرسالة ويستوعبها بسرعة وعلى الفور في عالم اليوم سريع الخطى، 

 المشاهد على بضع لحظات فقط.يقتصر انتباه 

فتطورت البرامج المرئية لتضيف ابعاد اخري الي الصورة ثنائية األبعاد، فتغير في الصور من حيث الترتيب 

 .(Kapitzki 1980) والملمس والبعد، الحجم، السطوع، النمط، اللون، االتجاه، وغيرها

فتحمل المعالجات التكنولوجية للصورة مجموعة من االستراتيجيات واالتجاهات وااِلتساقات المتداخلة التي قامت 

على التعددية واالختالف كنتيجة للعولمة والثقافات المختلفة، لذلك تبني األنماط والقوالب المنفتحة في التصميم التي 

تناقضاته، فالمصمم هنا يسعي الي خلق تحول فيما هو مألوف من تسمح بوجود أكثر من اتجاه يسمح بتقبل الواقع ب

 خالل إعادة صياغة المفاهيم وإعادة ترتيب مفرداته.

ِاستراتيجية معالجة الصورة في التصميم 

 من حيث المضمون:                      -1

   .تعتمد على التعقيد والتناقض والغموض 

 .التجزئة والتكسير 

 الفكاهة والتهكمية والسخرية 

 التعددية والهجين 

 من حيث الشكل: -2

 .تعتمد على االشكال المائلة لالنحراف والتشويش 

 .الكتل الغير متكافئة 

 .االهتزاز والتداخل 

 (2019)أ. عطا  الكوالج والبريكوالج 

 



 2022يناير               لعدد الحادي والثالثون           ا –لمجلد السابع ا –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

619 
 

 ثانياً: فلسفة الحركة الديناميكية للصورة في ضوء المستحدثات التكنولوجيا

الحركة بالمستحدثات التكنولوجيا أن الحركة تمثل بعداً أساسيا ضمن مقومات واتجاهات الفنون الحديثة، ولقد تأثرت 

واالكتشافات العلمية الحديثة، فالفلسفة التي انتهجتها الفنون الحديثة ساهمت في إيجاد مجموعة من المعالجات التي يمكن 

االستفادة واالنفتاح على معطيات الواقع دون وضع اطر جامدة، وهو ما اظهرته الفنون المختلفة مما ساعد في تعزيز 

 (2013)جوكي  لتكنولوجي وتقديم حلول متنوعة ومتناسبة مع فلسفة ونهج التصميم المعاصر.التطور ا

 مفهوم الحركة ومكوناتها -1

تعرف الحركة في علم الفيزياء بالديناميكية أي الحركة غير المنتظمة او المتغيرة أو المتطورة، او غير منتظمة التغير، 

المقدار او االتجاه، والحركة الديناميكية في التصميم تعني الحركة االيقاعية ذات النظام المتغير يضيف وذلك من ناحية 

 (2012)صابر  فاعلية وحيوية للعمل وبعداً اخر وهمياً وهو البعد الزمني، حيث ان الحركة ال يمكن ان تنفصل عن الزمن.

ات متعددة الحركة في النمط البصري المحقق من خالل حركة العناصر اثناء المسح الضوئي في اتجاهويمكن التعبير عن 

ين في نطاق وحركات اهتزازية أو متدرجة، فتمثل نواتج الحركة مثيرات بصرية منبهة للعقل من خالل استمرار حركة الع

 العمل الفني.

لى التغير في فالحركة تدل عيتميز بإيقاعات واتجاهات مختلفة،  فاإلحساس بالحركة في التصميم يزيد كلما كان التكوين

رعة فهي معدل األوضاع المكانية خالل فترات زمنية متتابعة من خالل تغير حالة السكون الى الحركة مع الزمن، أما الس

نوع ال حصر يقاع متالتغير في وضع العناصر واالجسام بالنسبة للزمن، وتتضمن الحركة فكرتين هما التغير والزمن في إ

 (.8(،)7(،)6له وال حدود والنهاية دائماً تكون البداية كما هو موضح في الشكل رقم )

 
 (أشكال توضح تأثير حركة العناصر اثناء المسح الضوئي في اتجاهات متعددة8(،)7(،)6يوضح الشكل رقم )

 

لتقنية اراع دائم بين الخيال من جهة والقوي فأصبح التصميم الديناميكي خيال يوضع في الواقع، لذلك كان هناك ص

 والواقعية والمنطق من جهة آخري، ومن هنا كان التصميم له وجهين أحدهما فلسفي واآلخر منطقي.

ي الواقع بموارده فالتصميم من وجهة النظر الفلسفية هو: أداة ومراحل اتخاذ لقرارات تقليدية لوضع الفكرة وخياالتها ف -

 وإمكانياته، حينئذ تتحول الخيالية في التصميم الي حقيقة واقعية.وحدوده 

والتصميم من وجهة النظر المنطقية هو: علم معرفي ابداعي يعتمد على التكوين والتجميع للمفردات التي نمتلكها، وانما  -

المعروفة، وآخر يجمع حروف الفارق في التصميم بين مصمم وآخر كالفارق بين من يكتب شعراً أو مؤلفا ادبيا باألبجديات 

 (2015)عوف  اللغة بالكاد لكتابة اسمه في خطاب مستخدما نفس االبجديات.
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 تطور مفهوم الحركة  -2

(. فال يوجد 9ُتعد الحركة سمة تتسم بها الحياة كما هو موضح في شكل رقم )

والنمو والتكاثر فقد أوحت له شيء ثابت بل كل شيء له سمة الحركة والتغير 

 (2018)س. وأخرون  كل هذه المتغيرات بمحاولة تطبيق الحركة في التصميم.

فأصبح من تحديات العصر ليست في اكتشاف منتج فني جديد او خامة مستحدثة، 

ولكن اهم من ذلك هو اكتشاف طرق تقنية تطبيقية وظيفية مبتكرة للصورة 

التصميمية، حيث أصبح لتحقيق الحركة من خالل وسائط تكنولوجية جديدة لها 

ن في التصميم، القدرة على احداث تغيرات وتطورات حول مفهوم الزمان والمكا

فأصبحت الصورة البصرية عالمة تشهد على التطور التقني في ظل التطور 

 وهناك ثالث جوانب للصورة هي:التكنولوجي، 

"الصورة كمحتوي تشكيلي، الصورة كمحتوي فكري، الصورة 

 كمحتوي وظيفي"

فالتشابك بين التصميم والتكنولوجيا أمـد المصممين بأساليب وتقنيات 

جديدة للتعبير عن الحركة في أفكارهم بصورة تحمل كم هائل من 

الحلول البنائية والتشكيلية، فالتطوير والتجريب في المعالجات 

التشكيلية ظاهرة تكنولوجية ساهمت في تغير مالمح التصميم حيث انه 

فني جديد، بقدر ما هو سلوك يساعد على نمو التفكير  ليس مجرد تشكيل

واألداء اإلبداعي والطالقة التشكيلية، إليجاد حلول جديدة ومبتكرة من 

اجل التوصل ٕالى تصميم يجمع في تكوينه وبناءه بين المضمون الفكري والحداثة البصرية، كما هو موضح في شكل رقم 

(10.) 

 

 الديناميكية في التصميم نظم المعالجات التشكيلية للحركة -3

الديناميكية في مجال التصميم معناها الحركة االيقاعية ذات النظام المتغير والمستمر لحركة المفردات التشكيلية، وتطورها 

 (2011)س. وأخرون  وتغيرها ولذلك فهي تعتبر أساساً هاماً في بناء العمل الفني

في جميع  يحدث موضوعياً في المجال المرئي او ذهنياً في عملية االدراك او كليهما معاً، والزمن هنا يدخلفالتغيير قد 

الحاالت فمن خالل الحركة نحس بالزمن، واهتمت نظريات التصميم بالمفاهيم والنظم المتنوعة للتشكيالت الحركية 

ي الفكر المعاصر للوصول لرؤي مختلفة تتخطي بعض كالشبكيات الخطية واالشعاعية والمركزية والتجميعية، وقد سع

المعوقات كثبات العناصر التشكيلية في التصميم مما يعطي رتابة، فالحركة الديناميكية تغير شكل العناصر من خالل 

جيا ويمكن ان تساعد التكنولوالوضع او الحجم او االتجاه او اللون او غيرها من األساليب، مما تعطي الحيوية للتصميم، 

 في تحقيق الحركة الديناميكية لعناصر التصميم في عدة صور متنوعة منها:

 معالجات للعناصر التصميمية تعتمد على تحقيق اإليقاع الخطي المنتظم والغير منتظم. -

 معالجات للعناصر التصميمية تعتمد على إحداث تغير في النظام الشكلي للعناصر. -

 ى إحداث تباين او تضاد.معالجات للعناصر التصميمية تعتمد عل -

 معالجات للعناصر التصميمية تعتمد على إحداث تبادل ادراكي للشكل واالرضية. -

يوضح الشكل رقم )10( تأثير الفكر المعاصر 

 على الحركة في العمل

يوضح الشكل رقم )9( الحركة في 

 الكون
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 أنواع نظم الحركة -4

 :نظم الحركة  

كل مميز، هي األسلوب الذي ينظم حركة العنصر في التصميم بحيث يصبح وحدة كلية من خالل أنماط مختلفة لكل منها ش

 ذه األنواع كاآلتي: هومن نظم الحركة في علم الميكانيك الحديث: الحركة االنتقالية، والدورانية، والتذبذبية، ويمكن توضيح 
 

 الحركة االنتقالية: -

ويقصد بها الحركة الخطية؛ ألن الجسم يتحرك فيها على خط مستقيم ثابت أي ينتقل من 

نقطة الي آخري في تتالي وُبعد واحد واّتجاه واحد سواء كان أفقي أو رأسي أو مائالً 

  (.12(، )11كما هو موضح في شكل رقم )

 الحركة الدورانية: -

ويقصد بها دوران الجسم حول مركزه أو محوره، وتعتمد على عزم وقوة الحركة، 

ليتمكن من الدوران حول محوره أو مركزه وقد يتغير المركز من لحظة ألخري كما 

 (.13هو موضح في شكل رقم )

 الحركة التذبذبية: -

ن الحركة ويقصـد بهـا الحـركة التي تنشـأ عــن تغيير متكرر للحركة مع الَزمن؛ أي أ

ُتعيد تكرير نفسها خالل فترة من الَزمن، ومن أشهر األمثلة على هذه الحركة حركة 

 (.14كما هو موضح في شكل رقم ) (2017)سنجق  بندول الساعة

 الحركة االهتزازية: -

وِانحـرافه أو قـد ويقصــد بهـا الحـركة التي تتحقق نتيجـة تفتيت أجــزاء الشكـل 

تنتـج عن موجات خطية تتضاغط وتتغلغل في مناطق مختلفة في الشكل متباينة من 

 (.15كما هو موضح في شكل رقم ) (2018)س. وأخرون  حيث درجة تأثيرها

 الحركة الديناميكية في العمل التصميمي -5

 الديناميكية في التصميم من خالل تحقيق الخصائص التصميمية اآلتية:يمكن للمصمم اإليحاء بوجود الحركة 

  :يقصد به التحول وعدم الثبات؛ بمعني إمكانية التغير والتبديل في شكل العناصر ويتم عن طريق:التغير في الشكل 

 .تغير ديناميكي للنقطة: ويتحقق من خالل التغير في شكل وحجم واتجاه النقطة 

  للخط: ويتحقق من خالل التغير في نوع واتجاهات الخطوط "افقي ـرأسي ـ مائل ـ منكسرـ منحني"تغير ديناميكي 

  تغير ديناميكي للمساحة: ويتحقق من خالل التغير في المساحات اللونية بأشكالها وأحجامها واتجاهاتها والعالقات

 التشكيلية فيما بينها.

 فتقوم تلك التغيرات بالدور الرئيسي في تحقيق والتغير في عملية تشكيل العناصر التصميمية. 

  :يقصد بالحركة أي تحول من حالة الثبات واالستاتيكية إلى حالة الحركة والديناميكية الحركة في العمل التصميمي

 ويتم ذلك عن طريق:

 لتكرار كما هو مبين الحركة من خالل النمو والتطور: وهو اتجاه يشبه ا

 (.17،16في شكل رقم )
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  الحركة من خالل التعقيد: وهو اتجاه يعتمد على تضمين العناصر

ـ الحركة"  ـ التداخل  التصميمية كل من "التكرار ـ التنوع ـ االختالف ـ التراكب 

 (.19،18كما هو مبين في شكل رقم )

 

ي ابعاًد جديدة في التصميم يمكن للوصول الي العديد من الحلول ومما سبق عرضة نري ان عنصر الحركة الديناميكية تعط

 التشكيلية واإلبداعية لتحقيق رؤي مستحدثة في التصميم ويمكن توضيح ذلك من خالل المخطط التالي:

 
 الباحثة تصميم من – التصميم في الحركة إدارة كيفية يوضح مخطط

 

 التصميم الي االسباب التالية:ويمكن ان نؤكد على انه تعود أهمية الحركة في 

 استخدام الحركة الديناميكية لربط عناصر التصميم معاً ولتأكيد على اإلحساس بتجسيم بعض العناصر. -

 استخدام الحركة الديناميكية إلعطاء بعداً مكانياً وزمانياً في فراغ التصميم. -

 نواتج تشكيالت الحركة المتنوعة تحقق رؤي جديدة خادعة للبصر من خالل الحركة االهتزازية االيقاعية.  -

 دور المعالجات التكنولوجيا لفن الخلل لتحقيق الحركة الديناميكية في التصميم. ثالثاً:

 أهمية الوسائط التكنولوجيا الحديثة -1

الوسائط التكنولوجيا مليئة بالمؤثرات الجمالية على التصميم، حيث تطورت برامج الكمبيوتر في السنوات االخيرة تزامناً 

 مع التقدم الهائل في التقنيات، فتعلم لغة الوسائط الرقمية الحديثة وفهمها يعد من األساسيات الضرورية للتصميم. 

ا قدر كبير من األهمية لدورها في تحقيق المعاصرة، فلم يعد الهدف الرئيسي من فاألدوات التكنولوجيا المعينة للمصمم له

، حيث (Mitchell 1994) برامج التصميم هو اإلظهار ومحاكاة الواقع بل لتأثيرها الفعال في تحسين مخرجات التصميم

 التكوينات البنائية للعناصر والعالقات بين المساحات والخطوط في التصميم.ارتبطت التكنولوجيا بدراسة النظام البنائي في 

ومن المهم والمستحسن اكساب ممارسي ودارسي التصميم هذه المعارف الجديدة ودمجها بالمعارف السابقة والتي تطورت 

االبعاد للوصول الستراتيجية  االساليب والقوانين العلمية لتسهيل عملية البناء التصميمي على المستويين ثنائي وثالثي

وصياغات واختيار أفضل الحلول وتحليل النواتج البصرية إلنتاج تصميمات متميزة، ومن تلك الوسائط المعينة للمصمم 

وهو عبارة عن جهاز يتيح نقل بيانات الصور الى بيانات رقمية يمكن العمل عليها  Scannerجهاز الماسح الضوئي 

 يات رقمية إلنتاج تمثيل دقيق حر لتلك الرسوم.من خالل عدة برامج وتقن
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 المقومات التي استحدثتها التقنيات التكنولوجيا الحديثة في التصميم -2

أن استخدام التقنيات التكنولوجيا في التصميم بواسطة شاشة العرض ووحدة 

االدخال يتيح للمصمم ان يتفاعل مع النظام ويراقب عمله، فمع ظهور الماسح 

( واستخدامه في مجال مسح ونقل 20" )شكل رقم  Scannerالضوئي " 

الجديدة الصور وتحويلها في صيغة رقمية ادي الي انتاج العديد من األفكار 

المختلفة المبنية على فكرة الحركة في زمن المسح باتجاهات متعددة يعدلها 

 ويحركها في أي اتجاه شاء.

حيث يتم وضع الصورة على اللوح الزجاجي ويبدأ المصباح بالتحرك 

بسرعة محددة بغرض إضاءة الصورة محل المسح وفي تلك اللحظة 

بهدف الوصول الي إيقاع يقوم المصمم بتحريك الصورة اثناء المسح 

 حركي تخيلي وانعكاسه على الناتج التصميمي.

فالحركة الناتجة عن حركة الصورة اثناء المسح الضوئي أحدثت نقلة 

ني كبيرة في تطور مفهوم الحركة كمثير إبداعي وبنائي في التصميم المب

على قواعد مفاهيمية مرئه وكيفية التخطيط للحركة داخل فضاء العمل مما 

(، فالتصميم في العصر الحديث ليس مجرد تصميم أشكاال 21ينتج زخم خطي لتتابع الحركة في التصميم )شكل رقم 

 (2014)محفوظ  فحسب بل هو تصميم أنظمة وبرامج.

 

فمن مميزات استخدام جهاز الماسح الضوئي نقل الصور المستخدمة في التصميم وإتاحة إمكانيات تكوين أشكال تصميمية 

وهي تشكل تحدي كبير في ( 25،24،23،22)شكل رقم ذات حركات غير منتظمة قد يصعب تنفيذها بالطرق التقليدية 

أسهل في نقل وتحريك الصور لتنتج تشكيالت وتكوينات عمليات التنفيذ، ولكن جهاز الماسح الضوئي يعطي امكانية 

 تصميمية ذات حركات جديدة بعيدة عن التقليدية وبها تنوع كبير، باإلضافة الى امكانية دمج أكثر من صورة معاً.

    
 التجربة طالب عمل من بالمسح الحركة نواتج لبعض صور( 25،24،23،22) رقم الشكل يوضح

 

الي تقديم تقنية حركة الصورة اثناء المسح الضوئي كمثير تقني ابداعي وبنائي مقترحك لتحقيق فقد سعي هذا البحث 

الحركة الديناميكية في التصميم، وبيان مدي قدرة هذه التقنية التكنولوجيا في تطوير مهارات المصمم لتحقيق أهدافه، فلقد 

التخيالت البصرية ذات الزخم الخطي لتتابع الحركة الديناميكية قدمت التقنيات والمعالجات التكنولوجيا اشكاال جديدة لتحقيق 

في التصميم، من خالل اتباع أساليب تتماشي مع التطور التكنولوجي، حيث يستطيع المصمم التعامل معها بسهولة ووفق 

 احتياجاته.

يوضح الشكل رقم )20( الماسح 

 الضوئي

يوضح الشكل رقم )21( الناتج البصري لحركة 

 الصورة اثناء الماسح الضوئي
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 تأثير التطور التكنولوجي على فاعلية الحركة في التصميم  -3

دة في أساليب وسمات الحركة في التصميم مما يؤدي الي إتاحة مساحات إبداعية جدييؤثر التطور التكنولوجي على 

لية تهدف الي جماليات التصميم، من خالل المزج بين التصميم والتكنولوجيا والعلوم لتحقيق "الحركة" ، فالتجربة الحا

والعلم معاً،  ستفادة من التكنولوجياتوجيه المصممين ودارسي التصميم للعمل علي انتاج اعمال فنية قائمة على مدي اال

صري من خالل والتأكيد على استخدام أقل خطوات تقنية ممكنة وأكثر سالسة وانسيابية وجرئه، وبها ثراء في الناتج الب

لتعرف على اسس االتفاعل بين الوسائط التكنولوجيا والقوانين الفيزيائية والعلمية من حولنا، مما يتيح لطلبة التصميم 

صل لمنهج الت مختلفة في التصميم ومزجها معاً لتوسيع خبرتهم الخاصة واضافة لها خبرات وتقنيات أخري، لكي نومجا

 تعليمي شامل ومناسب أكثر للمستقبل.

التقنيات  ومما سبق يمكن استخدام التكنولوجيا من خالل طريقتين. اما بعمل تصميم من البداية الي النهاية بواسطة

ا ولكن من خالل عمل تصميم من خالل استخدام عناصر تقليدية تشبه العناصر المنفذة بواسطة التكنولوجيالتكنولوجيا، أو ب

الحداثة في وتقنيات سهلة وبسيطة ومتوفرة، وهذا هو أكثر الحلول شيوعاً عندما نفكر في عمل تصميم يتصف بالتلقائية 

 نفس الوقت.

 معالجات فن الخلل والتخطيط للحركة في التصميم -4

نولوجيا الحركة هي مدخل فكري من مداخل التصميم الهامة إللهام الطلبة دارسي وممارسي التصميم، وقد ساعدت التك

يحيط بنا من  المتقدمة بما لها من تأثيرات تمتاز بحيويتها وديناميكيتها وتجددها المستمر في التصميم وتحويل كل ما

 ية.عناصر تصميمية لتكون متكاملة مع الفكرة التصميم

يمكن النظر الي  ان اتقان استخدام والتخطيط للحركة على الماسح الضوئي والوسائط التكنولوجيا لتحقيق الفكرة التصميمية

ر االبهار هذا االمر باعتباره عملية موازية لتطوير التصميم، فهي وثيقة الصلة بالفن االستعراضي حينما يصبح عنص

بة من خالل التدريب وال قيمة للعمل بدونهما، ويأتي اختيار والتخطيط للحركة المناسوالحيوية من القيم الهامة في التصميم 

 والتجريب لتحقيق أفضل النتائج من حيث الفكرة والصياغة.

 ويمكن التخطيط للحركة في فن الخلل من خالل الفئات االتية:

  حضار الشكل الى حيز العمل متكوناً من ابعاده.ا –االنبثاق 

  الشكل يختفي. جعل –التالشي 

  حريك الشكل من مكان الى آخر باإلرادة الحرة.ت –التحريك 

  غيير ابعاد الشكل ليكون شيئاً آخر من حيث الشكل.ت –التحول 

  عادة تشكيل الشكل وارجاعه الى شكله االصلي بعد التشوه.ا –االستعادة 

  ة على التكهن بمسار حركة الشكل.القدر –التنبؤ 

في التصميم تعتمد نسبياً على الخيال، وتتمتع بإمكانية التحقيق في الواقع، فإن من اهم صفات الفكرة ان الفكرة االبداعية 

االبداعية كمدخل لالبتكار هو الحداثة والجدة، واالصالة والتميز، والمرونة واالستمرارية، والتصميم كعملية هو علم 

 (2015)عوف  ك الصفات السابقةمعرفي منهجي وابداعي، وكونه ابداعاً فإنه بال شك يحمل تل

فهذا هو عصر السحر والحيل حيث العصي السحرية من وسائط الكترونية تحت تصرفنا الى الحد الذي يبدو فيه الواقع 

كالخيال والعكس بكل منجزات العلم والتكنولوجيا، فأن تطوير التصميم االن ال يحدد فقط من شكله ولكن أيضا من خالل 

ما سبق يقوم الطالب بالتدريب على  استخدام جهاز الماسح الضوئي كيف يبني ويتصرف وينفذ المصمم فكرته، وبناء على 

التأهيل واالطالع على مجموعة اوسع من المهارات، وذلك مما دعي الباحثة الى ان تطبق منهج متعدد التقنيات والمهارات 
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ارات المختلفة كلما اقتربت التشكيلية التي تحول شكل الوحدة التصميمية، بحيث يكونوا الطلبة أكثر استعدادا ودراية بالمه

مهامهم من مستقبلهم المهني، لذا فقد راعت الباحثة قبل إجراء الجانب التطبيقي االستفادة من الدراسة السابقة التي تناولها 

 البحث والتي يمكن توضيحها في المخطط التالي:

 
الباحثة تصميم من – التصميم في الحركة لتحقيق الخلل لفن الرقمية المعالجات دور يوضح مخطط  

 

 ()اإلطار التطبيقي

جامعة القاهرة، وتعتمد  –تقوم الباحثة بتنفيذ التجربة على مجموعة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية 

اسح الضوئي التصميمات على توظيف الحركة الديناميكية الناتجة عن حركة المفردات والعناصر التصميمية على جهاز الم

من فن الخلل والمستند على بعض األسس والعمليات التصميمية  والمستلهم ”Mirror Lab – Vapor gram“ وتطبيق

 االنشائية التي تقدم رؤي معاصرة للوصول الي صياغات نهائية في التصميم.

ت اآلخري الوقد اظهر البحث الحالي ان من المفيد أن نعرض أخر ما وصل اليه التقدم العلمي في مجال التصميم والمجا

كل ما، وسوف المرتبطة به، وذلك ألن التقنيات الحديثة سوف تكون بالتأكيد مفيدة ومعينه لممارسي ودارسي التصميم بش

لنهائي للتصميم انعتمد على نواتج التقدم العلمي وفوائده في عمليات التصميم المختلفة مما يظهر ذلك االثر على الناتج 

ن يقتصر دور لليات الحديثة في التصميم على كال االتجاهين التصميمي والتقني، وعندها ممن خالل تناغم العمليات واآل

عها مما سيكون مالمصمم فقط على التعامل مع هذه التقنيات ولكن يكون له دور أيضاً في اقتراحها والمبادرة في التعامل 

د من العالقات يمكن من خاللها ان تتكشف العديتدعيماً للتصميم الذي يزيد من كفاءته وابتكاره في نهاية المطاف، حيث 

لمنطلق وبعد ، ومن هذا االشكلية للمفردات والعناصر التصميمية مع التأكيد على مظاهر الحركة من نواتج المسح الضوئي

قا لما م ذلك وفويتالمام الطالب بالدراسة التحليلية السابقة تقوم الباحثة بعمل تجربة طالبية لعدة صور بصرية تصميمية 

 يلي:

بجهاز  فن الخلل في اعمال تصميمية متعددة وذلك بواسطة االستعانةالمستوحاة من االعتماد على توظيف الحركة  -

والذي يستخدما لتحريك وتكرار  ”Mirror Lab – Vapor gram“الماسح الضوئي وبعض التطبيقات الرقمية مثل 

 العناصر بعدة رؤي مختلفة.

ر أساساً هاماً في ذات النظام المتغير والمستمر إلدارة حركة المفردات التشكيلية والتي تعتباالستفادة من نظم الحركة  -

 بناء العمل الفني.
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 تتضمن تجربة البحث:  

 أوال مكونات التجربة:

 العناصر: تعتمد عناصر التجربة على مجموعة من مفردات الفنون التراثية. 1

 تطبيقات رقمية. – جهاز ماسح ضوئي –األدوات: صور مطبوعة  2

 ثانيا ضوابط التجربة:

 األسس التصميمية: لقد تحققت من خالل 1

 الوحدة: تحققت في االعمال التصميمية من حيث وحدة العناصر وارتباطها بالفكرة. -

 اإليقاع: تحقق في االعمال التصميمية من خالل التنوع والزخم الخطي لتتابع الحركة في التصميم. -

 ال التصميمية من خالل تناغم الحركة داخل فضاء التصميم.االتزان: تحقق في االعم -

 العمليات االنشائية للحركة العناصر في التصميم 2

 التنبؤ(. –االستعادة  –التحول  –لتحريك ا –لتالشي ا –)االنبثاق  -

للحركة  وهي عمليات اظهرها البحث الحالي واعتمد عليها من خالل اكتشاف العديد من العالقات التشكيلية المحققة

اء المسح ويعني الديناميكية للتصميم، وذلك بالتدرج في نسب العناصر والفراغات المحصورة بين االشكال ناتج الحركة اثن

اتجاهها بالدرجة االولي ان يتضمن التصميم طاقات توحي بالحركة على سطحه، وبهذا تعتبر نسبة الحركة ومقدارها و

 قوم بها المصمم اثناء مسح العنصر على جهاز الماسح الضوئي.قيمة جمالية مرتبطة باإلجراءات التي ي

 ثالثا التقنيات التنفيذية للتجربة:

مكانياتها لتحقيق استخدام التقنيات الرقمية الحديثة في مجال أجهزة المسح وبرامج الكمبيوتر وبرامج الهواتف الذكية وإ 

 ر.د من المقترحات التصميمية ذات الفكر المعاصأفضل النتائج التصميمية المحققة للحركة والوصول ألكبر عد

 المعالجات الرقمية 

لمتنوعة وإطفاء بعض تتعدد المعالجات الرقمية الحاسوبية والتطبيقات الذكية التي لها قدرة في تحقيق الحركة الديناميكية ا

عالجات ما يمكن أهم وأشهر هذه المالتأثيرات البصرية التكرارية وإمكانية التأكيد على تنوع أساليب ونظم الحركة. ومن 

 تصنيفه إلى:

 معالجات بواسطة جهاز الماسح الضوئي. 1

 Adobe Photoshopبرنامج معالجة الصور  2

 ”Mirror Lab – Vapor gram“  تطبيقات الهاتف المحمول الذكية   3

 تحقيق التكامل بين األساليب والمعالجات الرقمية المتنوعة 

ز الماسح تجريب عدد من األساليب والمعالجات الرقمية التنفيذية المستخدمة في التصميم منها معالجات بواسطة جها

اء المسح الضوئي للوصول الي صورة ممسوحة رقمياً ومحققه لطريقة حركة الخلل اثناء المسح باتباع نظم الحركة اثن

نظم الحركة ثم استخدام التطبيقات الذكية المحققة ل Adobe Photoshopباإلضافة إلى المعالجة والتنقية على برنامج 

 لمعاصر.االديناميكية المتنوعة مع مراعاة األسس والمعايير العلمية والتشكيلية للوصول إلى تصميم يحاكي الفكر 

الي والوصول لحوبذلك يصبح في امكان المصمم االستفادة من التقنيات الرقمية لفن الخلل بناًء على ما افترضه البحث ا

 الي تصميمات قائمة على منطلقات فكرية وجمالية وتقنية معاصرة.
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 رابعاً إدارة التجربة:

 مرحلة اختيار العناصر .1

وظيفية والجمالية تحقق االبعاد ال يتم في هذه المرحلة اختيار العناصر والصور المناسبة للمسح المرتبطة بالموضوع والتي

ستوحاة من فن العالقات التشكيلية بهدف الوصول للحركة الديناميكية بين العناصر واالشكال الممع االخذ في االعتبار 

 .الخلل، وتعتمد هذه المرحلة على استخدام مهارة البحث على االنترنت الختيار العناصر والصور والمفردات

 مرحلة مسح العناصر والصور .2

لحركة اثناء يتم مسح الصور بواسطة جهاز الماسح الضوئي وتنفيذ ايقوم الطالب بطباعة العناصر والصور المنتقاة، ثم 

يب التقنية مسح الصور ويشمل ذلك التطبيق العديد من التجارب للتعرف على نظم الحركة المختلفة والوصول الي األسال

ائج تحقق نظم الي نتالمحققة ألفضل النتائج، ولذلك فقد استغرقت هذه المرحلة وقتاً أطول للعمل على التجريب والوصول 

 متنوعة للحركة واحكام تنظيم اتجاه حركة الصورة اثناء المسح الضوئي.

 مرحلة اعداد وتنفيذ التصميم  .3

تائج المرحلة نتعتمد هذه المرحلة على معالجة الصور والعناصر المحققة للحركة الديناميكية بواسطة الماسح الضوئي من 

الخذ في االعتبار شوب ثم اعداد هيكل بنائي للتصميم وتوزيع العناصر المختارة مع االسابقة، وذلك من خالل برنامج الفوتو

 ل.العالقات البنائية والتشكيلية بهدف الوصول الي أنظمة تشكيلية مرتبطة بمفاهيم الفن المعاصر وفن الخل

 مرحلة المعالجة بواسطة التطبيقات الذكية المحققة لحركة الديناميكية  .4

نظم الحركة وة على استثمار إمكانيات التطبيقات الذكية وخصائصها الجمالية المستوحاة من فن الخلل تقوم هذه المرحل

لبنائية أو القيم االمختلفة والتي يمكن ان تدعم تحقيق أهداف البحث بمزيد من االبتكار والتجديد سواء على مستوي الفكرة 

صمم، لذا استند ينات تنمي القدرة التخيلية واالبداعية لدي المالجمالية للصورة التصميمية المعاصرة، والوصول الي تكو

ية وذلك من البحث في تجربته على عدة مداخل فكرية وفلسفية وتقنية في عملية التجريب للممارسات التشكيلية والجمال

اصية خخالص خالل الصياغات المتعددة للعالقات الشكلية المتجددة بين عناصر التصميم الواحد التي تؤدي الي است

قات تبادلية الديناميكية التي تعبر عن نظم الحركة في التصميم والمرتبطة بالتغير الظاهري لألشكال وتوظيفها في عال

لتصميم المحققة متغيرة ناتجة عن استيعاب والمام المصمم بتقنية المعالجات الرقمية واالسس االنشائية والتشكيلية في ا

 عقلية وبصرية لدي المتلقي. للحركة والتي تقابل باستجابة

جيدة الترابط  " عمالً ينشق ويتنامى من كل واحد منهم عدد من الصياغات التشكيلية المتنوعة7وتشمل تجربة البحث على "

ية وتشكيلية تعبر بنظم الحركة الديناميكية وبالتالي يتم تقديم عدد من الحلول والمعالجات تثري التصميم وتحمل قيم جمال

 وهدف البحث. عن فلسفة
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 لنهائية للتصميم.وفيما يلي عرض لبعض نماذج من تجربة البحث للمراحل إدارة التصميم المختلفة وصوالً للنتائج ا

 التجربة األولي

 أصل التصميم بعد التلوين أصل التصميم

  
 نتائج التحريك
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 التجربة الثانية

 بعد التلوين أصل التصميم أصل التصميم

  

 نتائج التحريك
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 التجربة الثالثة

 أصل التصميم بعد التلوين أصل التصميم

  

 نتائج التحريك
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 التجربة الرابعة

 أصل التصميم بعد التلوين أصل التصميم

  

 نتائج التحريك
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 التجربة الخامسة

 أصل التصميم بعد التلوين التصميم أصل

  

 نتائج التحريك
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 التجربة السادسة

 أصل التصميم بعد التلوين أصل التصميم

  

 نتائج التحريك
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 التجربة السابعة

 أصل التصميم بعد التلوين أصل التصميم

  

 نتائج التحريك
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 النتائج:

 جاءت النتائج وفقاً للدراسة النظرية والعملية والتحقق من فرض البحث على النحو التالي:

تقدم تقنيات فن الخلل حلوال جديدة للحركة الديناميكية في الصورة البصرية التصميمية المعاصرة من خالل التحكم في  -

 التكنولوجيا.القدرات الفكرية والسيطرة على االمكانيات والمهارات التقنية 

أحدث استخدام التقنيات الرقمية تطور هام في مجال التصميم المعاصر مما يعطي القدرة على انتاج تصميم ذو فكر  -

 راقي متميز يواكب عصره.

تتبع نظم الحركة لفن الخلل من خالل التدرج في نسب العناصر ونسب الفراغات المحصورة بين االشكال لُتعبر نسبة  -

واتجاهها عن قيمة جمالية مرتبطة باإلجراءات التي يقوم بها المصمم اثناء مسح العنصر على جهاز  الحركة ومقدارها

 الماسح الضوئي.

 .تحويل ديناميكيات العناصر التشكيلية إلى مظاهر جمالية بهدف نقل الطاقة البصرية إلى المشاهد -

 التوصيات:

 جية لتمثل مدخال لتحقيق الحركة الديناميكية في التصميم. دراسة نظم الحركة والربط بينها وبين التقنيات التكنولو -

البحث عن مفردات وأدوات جديدة ألسس التشكيل يمكن على أساسها إعادة صياغة العناصر التصميمية وايجاد مساحات  -

 إبداعية جديدة.

 استلهام تقنيات تكنولوجية تشكيلية جديدة تثري مجال التصميم المعاصر. -

صياغات التشكيلية الجديدة والتطور المستمر في سياق المعالجات التكنولوجية للصورة التصميمية القاء الضوء على ال -

 ومعطياتها، والتأكيد على عملية البحث وراء كل ما هو جديد في مجال التصميم.
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