العدد الرابع عشر

مجلة العمارة والفنون

سيمولوجيا تصميم وإنتاج الصورة الصادمة بين التطور التقنى والوظيفى فى الميديا
الحديثة
Symology of designing and production of shocking images between
technical and functional development in the modern media
أ.م.د /إيمان مصطفى عبد الحميد
أستاذ مساعد بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون
كلية الفنون التطبيقيه  -جامعة حلوان
كلية الفنون التطبيقيه – االورمان – جيزه

Assist. Prof. Dr. Eman Mustafa Abdel Hamid
Assistant Professor Department of Photography, Cinema and Television Faculty of
Applied Arts - Orman – Giza - Helwan University
dr.mana66@gmail.com

ملخص البحث
إن كل ماٌبذله المصمم من مجهودات فى إبتكار أنواع جدٌدة من الرسائل اإلتصالٌه ماهو إال سعى منه إلنتاج رسال
تستحوذ على إنتباه المتلقى وتصل إلى ذهنه بسرعه تفوق ماحوله من رسائل محٌطه وبذلك ٌكون هناك نجاح فى عملٌة
اإلتصال ومماالشك فٌه أن صفات العصر الحالى لها دور كبٌر فى إختالف ماهٌة الشكل فى الصورة على المتلقى فى
عملٌة اإلتصال نظرا لحالة التشبع الموجودة وإختالف ذوق الجمهور وذلك مما ٌتطلب معه اإلرتقاء بالفكر التصمٌمى
واإلنتاجى للصورة بالشكل الذى ٌحفزمعه ماٌعرف بالتفكٌر البصرى اإلبداعى للنهوض ومواكبة العصر التقدمى بكل
ابدعاته وابتكارته ومن خالل العصف الذهنً و الفكري و التكنولوجً لتفعٌل دور التقنٌات و التطبٌقات وتوظٌفها
التوظٌف الفعال فى حدود إنتاج الفكر الجدٌد فى الصوره وفى إطار ذلك ٌمكننا تحدٌد مشكلة البحث فى إلقاء الضوءعلى
دور التقنٌات الحدٌثة فى اإلرتقاء بالفك ر التصمٌمى للصوره فى إطار سٌمولوجٌا تصمٌمها وإنتاجها وتوظٌفها فى المٌدٌا
الحدٌثة وبخاصه ماٌمكننا أن نطلق علٌه إنتاج الفكر الصادم فى الصورة نظرا ألهمٌته الوظٌفٌة التأثٌرٌة على مستقبلى
الرساله فى المٌدٌا الحدٌثة
هدف البحث -:التعرف على سٌمولوجٌا تصمٌم وإنتاج الصورة الصادمة فى المٌدٌا اإلعالمٌة الحدٌثة وكذلك التقنٌات
واإلمكانات الحدٌثة فى التصمٌم واإلنتاج و دورها فى رفع كفاءة الفكر التصمٌمى إلنتاج الفكر الصادم فى هذه المٌدٌا
منهجية البحثٌ :تبع البحث المنهج الوصفى التحلٌلى
أهمية البحث :إلقاء الضوء على دور التقنٌات الحدٌثة فى اإلرتقاء بالفكر التصمٌمى للصورة فى إطار سٌمولوجٌا
توظٌفها فى المٌدٌا الحدٌثة

محاور البحث
 -1اهمٌة ودور الصورة الصادمة فى المٌدٌا االعالمٌة الحدٌثة
 -2سٌمولوجٌا انتاج الصوره الصادمه فى المٌدٌا االعالمٌة الحدٌثة
 -3نبذة تقدٌمٌة للتقنٌات الحدٌثة والتطبٌقات وطرق توظٌفها لخدمة اإلبداع الفنى لتصمٌم للصورة الصادمة
الكلمات المفتاحيه :السٌمٌولوجٌا ،الصورة الصادمة ،االستراتٌجٌة ،المٌدٌا الحدٌثة ،االستراتٌجٌة التصمٌمٌة المتطورة
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Research Summary
All of efforts that is done by the designer in the creation of new types of communication
messages is nothing but a quest to produce a message that grabs the attention of the recipient
and reach his mind faster than the surrounding letters of the surrounding and thus there is a
success in the process of communication and undoubtedly the characteristics of the current era
have a significant role in the difference What is the shape in the picture on the recipient in the
process of communication due to the existing saturation and the difference of taste of the
public, which requires him to raise the thought of design and production of his image as
planned by what is known creative visual thinking to promote and keep pace with the
progressive era with all innovation and innovation and through Brainstorming and intellectual
technology to activate the role of technologies and applications and employ them effective
recruitment within the limits of the production of new thought in the picture. In this
framework we can identify the problem of research in shedding light on the role of modern
technologies in the development of design thought of the image within the framework of the
design and production Simology and employment in modern media, Specially we can call it
the production of shocking thought in the image because of its important functional impact on
the future message in modern media.
The aim of the research: - To identify the simology of the design and production of the
shocking image in the modern media as well as the techniques and possibilities of modern
design and production and its role in raising the efficiency of design thought to produce
shocking thought in this media.
Research methodology: The research follows the descriptive analytical method.
The importance of research: shed light on the role of modern technologies in the development
of design thought of the image in the framework of the methodology of employment in
modern media.
Research axes
1- The importance and role of shocking image in modern media media
2 - Simology of the production of shocking image in the media
3 - Presentation of new technologies and applications and ways to employ them to serve the
artistic creativity to design its shocking
Keywords: Symology, The shocking picture, Strategy, Modern Media, Advanced Design
Strategy

:مقدمه
منذ بداٌة التطور التكنولوجى ٌعٌش العالم ثوره فى تكنولوجٌا المعلومات وقد أصبحت تلك الثورة هى الثمة الرئٌسة التى
ًتشكل معالم الثورة التقنٌة الحدٌثة فً شتى المجاالت التصمٌمٌة على الوجه الخاص ونتٌجة تطبٌق واستخدام نتائج العلم ف
ًجمٌع المجاالت كان من الطبٌعى ان ٌكتشف المصمم خصائص التكنولوجٌا الحدٌثة ونتائجها من تطبٌقات وتقنٌات ف
 مما ٌُوجد الحاجة المستقبلٌة لوجود،انتاج تصمٌمات تظهر التوافق اإلبداعى مع مقومات التكنولوجٌا الرقمٌة الحدٌثة
المصمم فً ظل التقدم المُذهل فً تكنولوجٌا التطبٌقات الرقمٌة ومواكبة ذلك التقدم وٌصبح معاصرً ا له ومعبرً ا عنه مؤثرً ا
ً ومتأثرً ا به
.أخذا من نتائج تلك التكنولوجٌا الرقمٌة الحدٌثة ادوات وتطبٌقات تساعده فً التعبٌر عن أفكاره
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المشكله -:
ان كل ماٌبذله المصمم من مجهودات فى ابتكار انواع جدٌده من الرسائل االتصالٌه ماهو اال سعى منه النتاج رسال
تستحوذ على انتباه المتلقى وتصل الى ذهنه بسرعه تفوق ماحوله من رسائل محٌطه وبذلك ٌكون هناك نجاح فى عملٌة
االتصال ومماالشك فٌه أن صفات العصر الحالى لها دور كبٌر فى اختالف ماهٌة الشكل فى الصوره على المتلقى فى
عملٌة االتصال نظرا لحالة التشبع الموجوده واختالف ذوق الجمهور ذلك مما ٌتطلب معه اإلرتقاء بالفكر التصمٌمى
واإلنتاجى للصوره بالشكل الذى ٌحفز معه ماٌعرف بالتفكٌر البصرى اإلبداعى للنهوض ومواكبة العصر التقدمى بكل
ابدعاته وابتكارته ومن خالل العصف الذهنً و الفكري و التكنولوجً لتفعٌل دور التقنٌات و التطبٌقات وتوظٌفها
التوظٌف الفعال فى حدود انتاج الفكر الجدٌد فى الصوره وفى اطار ذلك ٌمكننا تحدٌد مشكلة البحث فى القاء الضوءعلى
دور التقنٌات الحدٌثه فى االرتقاء بالفكر التصمٌمى للصوره فى اطار سٌمولوجٌا توظٌفها فى المٌدٌا الحدٌثه وبخاصه
ماٌمكننا أن نطلق علٌه إنتاج الفكر الصادم فى الصوره نظرا ألهمٌته الوظٌفٌه التأثٌرٌه على مستقبلى الرساله فى المٌدٌا
الحدٌثه
هدف البحث  -:التعرف على سٌمولوجٌا تصمٌم وانتاج الصوره الصادمه فى المٌدٌا االعالمٌه الحدٌثه وكذلك التقنٌات
واإلمكانات الحدٌثه فى التصمٌم واالنتاج و دورها فى رفع كفاءة الفكر التصمٌمى النتاج الفكر الصادم فى هذه المٌدٌا .

محاور البحث
 -1أهمٌة ودور الصوره الصادمه فى المٌدٌا االعالمٌة الحدٌثة
 -2سٌمولوجٌا إنتاج الصورة الصادمة فى المٌدٌا االعالمٌة الحدٌثة
 -3نبذة تقدٌمٌة للتقنٌات الحدٌثة والتطبٌقات وطرق توظٌفها لخدمة اإلبداع الفنى لتصمٌم للصورة الصادمة

المحور األول -:أهمية ودور الصورة الصادمة فى الميديا االعالمية الحديثة
تمثل المٌدٌا الحدٌثة الواقع اإلجتماعى بشكل بصرى و تعتبر عنصر معقد فى الثقافة العامة متداخلة فى الحٌاة اإلجتماعٌة
كما لو كانت منسوجة معها و لكثرة المٌدٌا و ازدحام االفكارٌ ،جب إستخدام أفكار إعالمٌة تتخلل إلى عقلٌة و نفس المتلقى
بسهولة و تلفت انتباهه و هنا ٌمكننا اإلعتماد على الصور الصادمة و التى تحتل مكان فى ذاكرة الفرد و الجماعة و
ٌستحضرها الفرد فى أى وقت من مخزون ذكرٌاته نظرا إلدراكه السرٌع لها نتٌجة الصدمة البصرٌة التى تحدث له عند
مشاهدتها و ٌجب أن تكون الصدمة المستخدمة ذات هدف سامى و فى صالح الجمهور المتلقى.

 األداء الوظيفى للصورة الصادمة فى الميديا الحديثةتؤدى الصورة الصادمة وظائف متعددة و مختلفة حٌث أنها توفر معلومات و مفاهٌم رمزٌة و تساعد الجمهور المتلقى فى
بناء هوٌتهم من خالل توفٌر اسلوب أفضل و من خالل شرح نماذج للمشاكل االجتماعٌة و حلولها .وهناك من أصحاب
النظرٌات الذي ٌفترض أن الصورة المرئٌة هً بطبٌعتها أكثر تحدٌدا من الكلمات ألن المعنً الجوهري للرسالة المراد
توصٌلها ٌتجلً من خالل الصورة التً ٌختارها المصمم و قد رأي أحد الفالسفة أن البناء أو الهٌكل اإلعالمً المرئً هو
اكثر ثراء وال ٌنضب بسهولة مثل البناء المعلوماتً اللغوي و هناك مقولة مفادها أن " التفكٌر البصري هوأكثر تحررا و
أقل نمطٌة من التفكٌر اللفظً " .وٌرتبط الخٌال بالتفكٌر البصري’ و التفكٌر البصري فً أبسط تعرٌفاته التً قدمها
"أرنهاٌم "هو محاولة فهم العالم من خالل لغة الصورة و الشكل و من خالل التعرف علً مفهوم الشكل و كٌفٌة إدراكه و
كٌفٌة تجسٌ ده أو تمثٌله علً سطح مستوي ذو بعدٌن أو أكثر بحٌث ٌتضح لدٌنا العالقة بٌن الشكل و المفهوم البصري أي
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الشكل ٌحمل رسالة مرئٌة تحمل داللة و تؤدي إلً معنً ٌستقبله المتلقً علً شكل إشارة ترمز لشئ ما ٌثار فً ذهن
المتلقً و الداللة هً المغزي و المضمون المراد توصٌله من خالل العمل الفنً (الرساله البصرٌة المستوحاه من الشكل)
و الشكل ٌكمن فً محتوٌات و موجودات كثٌرة محٌطة بنا سواء كانت ملموسة أو غٌر ملموسة و تشمل كل ما ٌحٌط
باإلنسان و ٌستقبل اإلنسان الصورة البصرٌة لهذه الموجودات من خالل إنعكاس الصورة فً الوعً البصري للمتلقً
فمثال القمر شكل نشعر به و له رد فعل فى نفوسنا وال نستطٌع لمسه .
وفٌما ٌلى أهم وظائف الشكل فى العملٌة التصمٌمٌة:
 -1الشكل ٌضبط إدراك المتلقً وٌوجه انتباهه فً اتجاه معٌن ٌرغب المصمم أن ٌكون توجه المتلقً إلً هذا االتجاه
 -2الشكل ٌلعب دورا تذكٌرٌا مهما نتٌجة إستالمه كوحدة بصرٌة جاذبة لها نواحً حسٌة و تعبٌرٌة
 -3إٌصال المضمون إلً المتلقً ال ٌتم إال عن طرٌق الشكل و لٌس للمضمون قٌمة بدون الشكل و نجاح المضمون من
نجاح الشكل][2

مواصفات الصورة الصادمة فى الميديا اإلعالمية الحديثة -:
 -1جذب االنتباه و تحقٌق الهدف من خالل مفاجأة المشاهد.
 -2سهولة الوصول إلى العقل.
 -3خلققق ردود افعققال محققددة و فعالققة حٌققث انهققا قققد تمثققل للققبعض النجققاة مققن مشققاكل معقققدة و للققبعض ا خققر تمثققل شققعور
بالخوف أو اإلزعاج أو عدم الراحة و للبعض ا خر نوع من الترفٌه و الفانتازٌا و االستمتاع[1].

المحووور الثووانى  -:سوويمولوجيا تصووميم انتوواج الصوووره الصووادمه فووى الميووديا االعالميووه الحديثووه البعوود
البصرى واالدراكى للصورة الصادمة فى الميديا الحديثة
تحدث الصدمة نتٌجة وقوع شئ غٌر متوقع و عدم استعداد الشخص المتلقى لتقبل الصدمة و تستحضر تأثٌرات قد ال
ٌستطٌع اإلنسان السٌطرة علٌها و من أعراضها ما هو جسدى كاضطرابات النوم و منها أعراض عاطفٌة كالبكاء التلقائى
و القلق و الفكر ومنها ما هو إدراكى مثل تراجع أداء الذاكرة و نقص القدرة على التركٌز.
و الصورة الصادمة هى نوع من الصور ٌستحوذ على انتباه المتلقى (المشاهد) فجأة بدون أى مقدمات و تتمٌز بفاعلٌة
عالٌة فى توصٌل مضمون الرسالة مع العلم أنها قد تكون مخالفة للعرف االجتماعى و االخالق او العادات و التقالٌد أو
المعتقدات الثقافٌة و تنتج عن الصدمة تأثٌر ٌقتحم العقل نتٌجة رؤٌة شئ غٌر متوقع و عدم استعداد الشخص المتلقى لتقبل
تلك الصدمة و ٌنتج عنها استماالت عقلٌة و حسٌة و عاطفٌة و وجدانٌة.
و تخلق الصورة الصادمة وعى إدراكى ضمن تصنٌفات زمانٌة و مكانٌة جدٌدة و قد تكون فورٌة فى المكان الحالى أو
مؤقتة للمستقبل ،تظهر فى بعض األوقات المختلفة فى الفترات القادمة عن طرٌق ربطها بمشاعر و عواطف جدٌدة و
تلمٌحات و إشارات تعمل على تحرٌك ذكرٌات قدٌمة مع مجموعة من األحداث و المعانى المختلفة و تحفز الصدمة الوعى
فى الوقت الحالى و الماضى و تشٌر إلى المستقبل من خالل بعض المنبهات التى ٌراها و ٌدركها المتلقى و تستحوذ على
االنتباه و تخترق ذكرٌاته فهى تعمل على تنشٌط الذاكرة ذلك أن العملٌات النفسٌة كاالنتباه و اإلدراك و التذكر و التفكٌر ال
تتوفر للفرد فى شكل عطاء جاهز الصنع و ال تأتى له مرة و ال تتكرر و إنما تنمو فى النشاط و ترتبط به والصدمة
تترسخ فى ذهن و ذاكرة المتلقى و أٌضا ٌظل متعاٌش معها لفترة غٌر محددة ترتبط بمدى تأثٌر الصدمة علٌه و سماته
الشخصٌة أٌضا و ٌعرف االنتباه على أنه تركٌز اإلدراك على شئ معٌن أو فكرة معٌنة و ترك المؤثرات األخرى جانبا.
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 السيمولوجيا وإستراتيجية تصميم وإنتاج الصورة الصادمة فى الميديا الحديثة :تهتم السٌمولوجٌا بكل شئ ٌمكن أن ٌؤخذ كعالمة و هً كما ٌذكر بول كوبلً تعنً تحلٌل العالمات أو دراسة طرٌقة عمل
أنظمة العالمات (إنتاج الداللة) بالممارسات و األنظمة التمثٌلٌة التً توجد علً هٌئة شفرات و العالقة بٌن الدال و المدلول
عند دي سوسٌر و العالقة عند بٌرس تكون علً هٌئة مصورة و هً شئ ما ٌنوب عن شئ ما بصفة ما أي أنها تخلق فً
عقل الشخص عالمة معادلة أو ربما عالمة أكثر تطور(مفسرة)] [6
وقد اتفق الكثٌر من الباحثٌن علً أن العالمة قد تكون سلوك أو فعل أو صوت أو إٌماءة ٌقصد من خاللها تبلٌغ أو إٌصال
معلومة وقسم بٌرس أنواع العالمة وفقا لعالقتها بالمشار إلٌه إلً ثالثة أقسام :
 -1األٌقونة :وهً عالمة تحٌل إلً الشئ الذي تشٌر إلٌه بفضل صفات تمتلكها خاصة بها وحدها فبمجرد أن تشبه األٌقونة
هذا الشئ تستخدم عالمة له.
والعالقة بٌن الدال و المدلول فً هذه العالمة تعتمد علً التشابه و من أمثلتها الصور الشخصٌة و الرسوم التوضٌحٌة و
بسبب إ رتباط العالمات األٌقونٌة إرتباطا واضحا باألشٌاء التً تمثلها من ناحٌة التشابه فً الهٌئة فإن هذا النوع من
العالمات ٌنقل عادة مفعوما بالثقة و الواقعٌة و الجدٌة
 -2المؤشر:هو العالمة التً ال ٌكون الدال فٌها إصطالحٌا علً نحو محض لكنه ٌكون مرتبطا بشكل مباشر-طبٌعٌا -أو
سببا بالمدلول كما ٌمكن مالحظة هذه الصلة بٌنهما أو اإلستدالل علٌهم و من أمثلتها بصمات األصابع أو الدخان و كذلك
تعتبر معظم تعبٌرات الوجه عالمات مؤشرٌة بشكل ما حٌث تشٌر لعاطفة مناسبة فاإلبتسامة عالمة مؤشرٌة للسعادة و
تستخدم العالمات المؤشرٌة ل لتمثٌل األشٌاء المجرده حٌث تنقل مفهوما باإلنفعاالت و العواطف و األفكار.
 -3الرمز:هو عالمة تحٌل الشئ الذي تشٌر إلٌه بفضل عالقة اعتباطٌة أو عالقة عرضٌة (إتفاقٌة) محضة وال ٌكون الدال
فٌها مشابها للمدلول بحٌث ٌصبح من الضروري أن نتعلم هذه العالقة ومن ذلك األلفاظ و عالمات المرور واألعالم
القومٌة و أسماء األعداد.
وٌالحظ مما سبق أن الصور الثابتة و المتحركة بوجه عام عالمات أٌقونٌة تحٌل إلً األشٌاء التً تمثلها من خالل التشابه
الدقٌق بٌن هٌئة الشئ الحقٌقً و صورته غٌر أن هذا ال ٌمنع أن تحتوي الصورة من حٌث الموضوع المصور علً
األنواع األخري من العالمات كذلك.
و هناك تصنٌف خاص للعالمة من حٌث الموضوع فً الصورة علً النحو التالً]:[5
-1األٌقونة:و هً عناصر التكوٌن التشكٌلً البصري فً الصورة من موضوعات و خلفٌات و ألوان و خطوط و غٌرها.
-2المؤشر:وهً المعالجة البصرٌة لكل عناصر التكوٌن التشكٌلً البصري من اضاءة و زاوٌة تصوٌر حتً ال تفقد
إرتباطها المباشر بالشئ الذي ٌتم التعبٌر عنه فً الحقٌقة.
 -3الرمز:وهً الحالة التً تكون فٌها عناصر التكوٌن للصورة رمزا لمعنً أخر غٌر موجود فً الصورة كما ترمز
صورة مالبس الممثل إلً علم امرٌكا مثال.
وحٌث ان الصورة ا لصادمة فى المٌدٌا الحدٌثة هى شكل متطور من البالغة البصرٌة ال انعكاسات شفافة للواقع فهى
تتطلب من المشاهد االستفادة من الرموز التصوٌرٌة ،ذلك أنها ال تركز على الجانب الجمٌل و المرح و القوى السحرٌة
للواقع ،و إنما هى فى أغلب األوقات توضح الواقع سواء كان مؤلما أو جارحا .و هى تعتبر مرآه للواقع بشكل مفصل حتى
تضمن توصٌل الرسالة للمتلقى لذلك تتبع التمثٌل األٌقونى سواء كان ذلك بالوقع البسٌط أو الشدٌد الصادم مما ٌوضح معه
نوعا من المفارقات التمثٌلٌة للصورة قدٌما و حدٌثا فى المٌدٌا اإلعالمٌة الحدٌثة .و كذلك ٌمكنها العمل على التوغل فى
أٌدلوجٌات المجتمع للعمل على تغرٌزها أو تغٌٌرها (مفارقات أٌدلوجٌة) من خالل الدمج بٌن خصائص المجتمع مع عقائده
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و أفكاره و تقالٌده و مشاكله و دراسة أٌدلوجٌاته بنجاح و عرض مشكالته من خالل الصورة فى المٌدٌا اإلعالمٌة الحدٌثة
و اقتراح الحلول لها ،ل ذلك ٌجب أن تكون الصورة هادفة من خالل المطلوب منها حٌث أنها تمثل قوة كبٌرة جدا تجعل
المتلقى ٌفكر فى مدى العالقة بٌن الدال و المدلول (مفارقات تفسٌرٌة) و كٌفٌة تالعبها بعواطف المتلقى و أفكاره و تذكٌره
بأشٌاء تستحوذ على انتباهه و تتداخل فى مكونات نفسه.
وٌكمن ا لهدف الرئٌسً للرسالة المرئٌة الصادمة فى مفاجأة المتلقً من خالل إبتكار أسالٌب جدٌدة غٌر مألوفة تجمع بٌن
الصدمة ووضوح المعنً و العناصر المستخدمة حتً تثٌر صدمة المتلقً كشرط لإلستحواذ علً إنتباه المتلقً حٌث أنه
فً حالة تعرض المتلقً إلً مثٌر مغاٌر لخبراته المألوفة فإن هذا ٌتطلب منه التأنى فى استعراض جوانبه و مكوناته بما
ٌتٌح له فرصة اختباره علً أسس إستنباطٌة(تخمٌنٌة) وهذا االختبار ٌمر عادة بثالث مراحل و هً:
أ.مرحلة اإلنتباه  :وهً المرحلة التً تتحقق بفعل رفع شده المثٌر البصري و إحتمالٌة المعنً المرتقب
ب.مرحلة اللغز :وهً مرحلة البحث عن المدلوالت المتضمنة خالل العناصر الشكلٌة
ج.مرحلة التكامل :وهً مرحلة تكامل الرمز مع المدلول
و فً موضوع الصورة الصادمة دائما هناك معادلة صعبة علً المصمم أن ٌحققها فٌما بٌن الصورة الذهنٌة المختزنة و
الصورة اإلدراكٌة المتعلقة بالواقع الموضوعً المحٌط به فهو ٌرٌد من جهة أن ٌحقق ذاتٌته و أن ٌعطً األولوٌة لما
ٌعتمل فً ذهنه من صور من عدة مواقع و لكنه من جهة أخري ٌري أن الصورة الذهنٌة التً ارتسمت فً ذهنه قد تباٌنت
كثٌرا أو قلٌال عما وقع من تغٌرات فى القٌم الجمالٌة فى مجتمعه ,فبٌنما ٌجد نفسه مشدودا إلً أخٌلته الذهنٌة غٌر الواقعٌة
فإنه ٌجد نفسه من جهة أخري مشدودا إلً الواقع الذي ٌرغب فى تحقٌق التوافق معه فٌحاول التجانس و اإلنسجام فٌما بٌن
الصورة الذهنٌة و الواقع فأحٌانا ٌحاول االرتفاع بمستوي الواقع إلً مستوي الصورة الذهنٌة و أحٌانا أخري ٌحاول تعدٌل
الصورة الذهنٌة بحٌث تتوافق مع الواقع .

 إستراتيجية عمل الصورة الصادمةاالستراتٌجٌة ٌنظر إلٌها على أنها مفهوم معنوى ال ٌمكن رؤٌته أو لمسه و ٌبتكر من مخٌلة شخص معٌن واستراتٌجٌة
عمل الصورة الصادمة تتم وفقا لنظرٌة التعرض االنتقائى و التى وضعت من قبل احد الفالسفة فى عام  1961و توضح
أن اإلنسان ٌمٌل إلى تذكر المعلومات فقط التى وجدها مثٌرة لالهتمام و بالتالى ٌقوم اإلنسان تلقائٌا بإزالة ما تبقى من
المعلومات التى لم تثٌر اهتمامه و بالتالى تسهل عملٌة التذكر ،و أٌضا وفقا للنظرٌة السابقة ،فإن بعض األفراد قد ٌقوم
بقرار تصفٌة أو ترشٌح أى محتوى ٌتلقاه أو أى شئ غٌر مستحب من حوله وكذلك استراتٌجٌات السٌادة و الهجوم الوقائى
و الصورة الذهنٌة و الوجدانٌة العاطفٌة و تنافر المعرفة (المدخل غٌر المعتاد ضد ما هو معتاد) و هو مدخل الخروج عن
المألوف و ٌحطم القٌود و القواعد التقلٌدٌة و التقالٌد[4 ] .
و تمثل الفاعلٌة لالستراتٌجٌة التصمٌمٌة المتطوره فى الصورة الصادمة األداة الحقٌقٌة للحكم على آداء آلٌة االبتكار ،و
هل المشاهد تفاعل معها و أحبها و تذكرها و استجاب لها و كان له رد الفعل المطلوب و كان له رد الفعل المطلوب فى
العملٌة االتصالٌة فإذا كانت األجوبة على قدر كافى من اإلٌجابٌة و النجاح ،فإذن نتأكد من نجاح االستراتٌجٌة.

االستراتيجية التصميمية المتطورة( :استراتيجية األلفة و التفضيل للمميزات البصرية)
تخبرنا الدراسات السٌكولوجٌة أنه كون المثٌر جدٌدا ،فذلك كفٌل بأن ٌستثٌر حالة خاصة من الفضول أو حب االستطالع و
كذلك بستثٌر حالة من الخوف لدى الكائنات الحٌة ،كما أن تعرض المشاهد المتكرر للمثٌرات الجدٌدة تولد عنده حالة من
األلفة بها و من ثم التغلب على حالة الخوف المرتبطة بها .و ٌنتج عن ذلك حالة من االرتقاء فى عملٌة االتصال
97

مجلة العمارة والفنون

العدد الرابع عشر

بالموضوع الجدٌد و التفضٌل له و عندما ٌكون المثٌر البصرى غٌر مشابه ألى شئ سبق المتلقى أن واجهه تكون الجدة
(الجدٌد) مطلقة ،لكننا نتعامل مع الجدة النسبٌة أى مع تركٌبات غٌر مسبوقة لكنها تتكون من عناصر سبق لنا إدراكها فى
الماضى.
و ٌمكن هنا االعتماد على االستراتٌجٌة التصمٌمٌة المتطورة والتى ٌمكن تحقٌقها من خالل عدة عناصر معها ٌمكقن تحقٌقق
صدمة حسٌة إدراكٌة ،و هى  :التصورات العقلية البصرية و المعالجات الجرافيكية للصور و الرسوم[4 ].
وتعتبر التقنٌات الحدٌثة فى إنتاج و معالجة الصور و الرسوم أحد أهم الوسائط التى أدت دورا فعاال فى العملٌة التصمٌمٌة
كدخول الكمبٌوتر و برامجه بإمكانٌاتها التى تمكن الفنان من تحقٌق اإلبداع و الالمعقول من خالل أبعاد جدٌدة و معالجات
جرافٌكٌة لم تكن متوفرة له ،كما أن الدمج بٌن الصور التقلٌدٌة و المبتكرة ٌعد إضافة إلى إمكانٌات الحذف و التعدٌل و
اإلضافة...إلخ من إمكانٌات برامج معالجة الصور الهائلة و تحوٌلها إلى رؤٌة خٌالٌة تماما نابعة من الرواٌة المسجلة فى
الصورة.
والمعالجة الجرافٌكٌة بالنسبة للمصمم هى الخطوة األولى فى تحدٌد القالب البصرى لتمثٌل الفكرة و هو ما ٌعقرف بقالتفكٌر
البصرى اإلبداعى ( )Creative Visual Thinkingو هى مرحلة تتبع تحدٌقد المفقردة الدالقة التقى تقتلخص فقى اختٌقار
مققزٌج عناصققر التصققمٌم مققن أشققكال وألققوان و إضققاءة و مالمققس و أسققلوب تنفٌققذ األمثققل لتقققدٌم المفققردة (بمعنققى معالجتهققا
جرافٌكٌا) و قد أبدع الكثٌر من المصممٌن فى هذا المجال ،و مع ذلك لجأ البعض لما ٌسمى (الواقعٌة العنٌفة فى التصقوٌر)
و التى ال تعد نقال حرفٌا للشئ الواقعى فقط ،لكن بها بعض المعالجات المختلفة و التناقضات البصقرٌة التقى تأسقر العقٌن و
بعد مٌتافورى استعارى لمحاولة جذب االنتباه بدرجة أكبر ،كذلك قد ٌلجأ المصمم إلى المبالغة أو التشوٌه للمظهر الطبٌعقى
للصورة بغرض إثارة المشاعر و تحرٌك دافع حب االستطالع أو الفضول بجذب انتبقاه المتلققى وإثقارة اهتمامقه و توضقٌح
الفكرة األساسٌة بالتأكٌد على عنصر اإلبهار فى الصورة و تعدى حدود الواقع التى ٌمكن أن تتسم بالخٌالٌة بإتمام معالجات
جرافٌكٌة كحذف أو إضافة اجزاء أو اشكال من الصورة فٌنتج شكل جدٌد غٌر مألوف و غٌقر معتقاد .و مقن هقذه االسقالٌب
ما ٌتم تنفٌذه من مؤثرات بصرٌة و مؤثرات خاصة فى عملٌقات التصقمٌم و اإلنتقاج للصقورة ثابتقة كانقت أو متحركقة و مقا
ٌتالئم مع الهدف التى تنتج من أجله بمعنى توظٌف أسلوب المعالجة للهدف االعالمى.
و من برامج المعالجات الجرافيكية للصور و الرسوم
برنوامج  Photoshopوهقو البرنوامج األول فو تحريور وتعوديل الصوور الفوتوغرافيوةث حيوث يووفر البرنوامج جميوع
األدوات والخيارات الت قد يحتاجها المصمم إلكمال الرؤية للصورة أو التصميم ث حيث يحتوو علوى المواصوفات العاليوة
التالية:
 سرعة أعلى
 أدوات جديدة للتحرير
 وضعية حفظ الخلفية حيث يمكنك تحرير العديد من الصور ف وقت واحد والحصول على أقصى استفادة من عملك
 توفر أدوات جديدة لقص الصور حيث تغيير درجة الشفافية وقواعد التعديل الثالثية
 القدرة على التعمل مع لون البشرة ومجموعة األلوان وإجراء التعديالت باستخدام المنحنيات والتشبع اللون
 مجال واسع لقدرات تصحيح الزاوية والت تستخدم ف هوليوود للحصول على دقة األلوان
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وقد عرف تطبيق مايا األقوى

عندما يتعلق األمر الرسوم المتحركةث مع مكتبة ضخمة من أدوات الرسوم المتحركة .وقد تم استخدامه ف صنع الفيلم
الشهير هار بوتر .وتشمل بعض البنود الرئيسية:
 قدرات المحاكاة
 بيفروست وه منصة مؤثرات قوية للتحكم بالسوائل
 إضافة أوراق الشجر والت تضيف النباتات إلى المشهد أو الشعر للشخصيات كما ف أفالم بيكسار الشهيرة
 القدرات العالية لمحاكاة األجسام الحركية
برنامج 3ds Max
لما يقارب عقدين من الزمان كان برنامج الثر د ماكس ف طليعة البرامج ثالثية األبعاد .حيث يقووم بتصوميم الرسووم
المتحركة ثالثية األبعاد ونماذج األلعاب والصوور والشخصويات ث يسوتخدم برنوامج المواكس لتصوميم نمواذج ثالثيوة األبعواد
وتحريكها وتصديرها النهائ وقد استخدم برنامج  3Ds Maxف صنع فيلم بيكسار أفاتار والذ صمم بما يتجواوز 62
مليون دوالر.

المحور الثالث -:التقنيات الحديثة و اإلبداع الفنى فى تصميم وانتاج الصوره الصادمه
 - 1التطور التقنى فى الكاميرات
أ-

تطور كامٌرات الصوره الثابته ( الكامٌرات الرقمٌة من طراز () )DSLR

ُتعتبر شركة ( )CANONمن أولى شركات تصنٌع الكامٌرات التى ساهمت فى تقدٌم تقنٌة جدٌدة للتصوٌر الرقمى أطلق
علٌها تقنٌة ( )DSLRوهى إختصار ( ,)Digital Single Lens Reflexوفى حقٌقة األمر فإن الكامٌرات الرقمٌة
من طراز ( ,)DSLRما هى إال تطوٌر لفكرة الكامٌرات الفوتوغرافٌة التقلٌدٌة من طراز ()Single Lens Reflex
 كامٌرات التصوٌر الفوتوغرافٌة العاكسة ذات العدسة الواحدة ( - )SLRوالتى كانت تستخدم محدد رؤٌة عاكس ٌعملمن خالل عدسة التصوٌر نفسها.
فى بداٌة األمر كانت فكرة كامٌرات ( )DSLRال تتعدى كونها ال ُنسخة الرقمٌة عالٌة الجقودة مقن الكقامٌرات الفوتوغرافٌقة
( )SLRبما ُتقدمه من أداء عالى فى جودة الصقورة الفوتوغرافٌقة الرقمٌقة المُقدمقة .ومقع التطقور التكنولقوجى السقرٌع فقى
تكنولوجٌا األسطح الحساسة ( - )Sensorsخاصة السقطح الحسقاس ( )CMOSوالقذى تعتمقد علٌقه الكقامٌرات الرقمٌقة
من طراز ( - )DSLRقدمت شقركة ( )CANONالكقامٌرا الرقمٌقة ( )CANON 7Dوالتقى تمٌقزت إلقى جانقب كونهقا
كامٌرا فوتوغرافٌة رقمٌة ,بإمكانٌة تسقجٌل صقورة الفٌقدٌو بجقودة عالٌقة فائققة التحدٌقد ( )Full HDوبنسقبة ( )16:9إلقى
جانب إمكانٌة تسجٌل الصقورة السقٌنمائٌة بمعقدل تصقوٌر للكقادرات ( )24 FPSكادر\ثانٌقة علقى أن ٌقتم تسقجٌل الصقوت
على مُسجل صوتى خارجى وخلق التزامن ( )Synchronizationبٌن الصورة والصوت فى مرحلة المونتاج.
ب-

تطور كامٌرات الصوره المتحركه

منذ بدء صناعة السٌنما ٌ ,عكف مصنعى و مطورى الكامٌرات السٌنمائٌة على تطوٌر شكل و إمكانٌات الكامٌرات
السٌنمائٌة بما ٌتناسب مع متطلبات العمل السٌنمائى إلى أن تم إنتاج أحدث صٌحة من الكامٌرات السٌنمائٌة التى تستخدم
الفٌلم السٌنمائى الخام – على إختالف المقاسات و فى المقابل فأن صناعة كامٌرات الفٌدٌو بنٌت على تسجٌل الصورة
على شرٌحة حساسة ( )Sensorمقاس " 3\2بوصة و تم تصمٌمها لتصوٌر التقارٌر الخارجٌة و األنباء على مستوى
العالم إال أن جودة صورتها ال ترقى أبداً إلى جودة الصورة السٌنمائٌة] [7
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و استطاعت شركة ( )ARRIإنتاج كامٌرات سٌنمائٌة رقمٌة ( )Digital Cine Camerasتسجل صورتها على
شرٌحة حساسة ( )Sensorعالٌة الحدة ( )High Resolutionوتعطى جودة صورة عالٌة جداً  ,فهى كامٌرات
عالٌة الحدة ( )High Definition Camerasبنٌت فكرتها على بناء الكامٌرات التلٌفزٌونٌة عالٌة الحدة ( HDTV
 )Camerasولكنها تعطى صورة درامٌة مماثلة لصورة الفٌلم السٌنمائى نظراً ألنها تستخدم وسٌط حساس للصورة
بمقاس أكبر ٌناسب صورة الفٌلم مقاس سوبر 35مم و ٌنتج صورة بجودة عالٌة جداً
 -6المؤثرات الخاصة و المؤثرات البصرية Visual effects and special effects
المؤثرات الخاصة هى التم ٌتم تنفٌذها داخل موقع التصوٌر أثناء التصوٌر بالطرق المٌكانٌكٌة أو البصرٌة و تتضمن
الكثٌر من المؤثرات مثل النماذج و المجسمات و مؤثرات المكٌاج و الرٌاح -األمطار -الثلوج -الدخان و النار...إلخ
والمؤثرات البصرٌة هى نوع من المزٌج بٌن التكنولوجٌا و الفن أو الخٌال و الواقع و ٌمكن تعرٌفها بأنها ذلك المصطلح
الذى ٌشٌر إلى أى صورة أو تعدٌل فى المشهد ال ٌمكن تنفٌذه أثناء التصوٌر ،أى أنها تتم فى مرحلة ما بعد االنتهاء من
عملٌة التصوٌر فالمؤثرات البصرٌه هى ما ٌمكن إضافته إلى صورة واقعٌة تم تصوٌرها من خالل الكثٌر من الطرق أو
ما ٌمكن أن ٌصنع بها فٌلما كامال [ ممثلٌن و بٌئة تمثٌل و دٌكورات افتراضٌة و ما إلى ذلك من عناصر].
و كل منهما (الخاصة و البصرٌة) ٌعمالن معا جنبا إلى جنب فى منظومة واحدة و كالهما ٌكمل ا خر إضافة إلى عملٌة
ما ٌجعل من الصورة أكثر إبداعٌة دون اى حدود
 المؤثرات الرقميةDigital Effectsفتحت المؤثرات الرقمٌة الباب أمام إمكانٌات ال حد لها إلنتاج مؤثرات كانت إلى وقت قرٌب مقصورة على الفٌلم فقط ,
بكل غالء وإهدار للوقت الذى ٌستغرقه تنفٌذها فى المعمل  .ولكن بإلحاق جهاز المؤثرات الرقمٌة بجهاز المزج
اإللكترونً أصبحت مؤثرات الفٌدٌو تضاهى أحسن أنواع المؤثرات الفٌلمٌة و,بالرغم من أن جهاز مؤثرات الفٌدٌو
الرقمٌة  DVEهو جهاز معقد جداً من الناحٌة التكنٌكٌة إال انه ٌعتمد على مبدأ بسٌط نسبٌا ً  ,فهو ٌقوم فى أى وقت بإنتزاع
 grabأى كادر فٌدٌو  ,من أى مصدر فٌدٌو سواء من كامٌرا  ,أو جهاز فٌدٌو  ,أو فٌلم  ,وٌقوم بتغٌرها إلى معلومات
رقمٌة  digital information ,وٌقوم بالتالعب بها بطرق مختلفة كثٌرة  ,فهو ٌحذف منها  ,وٌضٌف إلٌها  ,وٌزحزحها
رقمٌا ً وفى سرعة مذهلة  ,وكل هذا التالعب ٌتم فى لحظتها  ,وفى زمن حقٌقى وهكذا ٌتمكن المونتٌر من رؤٌة جمٌع
التعدٌالت والتغٌرات على الشاشة حتى ٌصل بها إلى الكمال ثم وأثناء تخزٌنها فى الذاكرة ٌطلق علً الخطوات التى قام
على أساسها تولٌد هذا المؤثر رقما ً معٌنا ً address

 numberوعندها ٌستطٌع أن ٌسترجع هذا المؤثر عند طلبه فى

سرعة مذهلة  ..بل إن الصورة الرقمٌة  digital pictureوضعت خٌارات تحت سٌطرة المونتٌر لم تكن متاحة له عند
التعامل مع األشارة النظٌرة  analog Signal .وهكذا أصبح التعامل مع اإلشارة الرقمٌة  digital signalهو أكثر
الطرق إستعماالً لخلق مؤثرات الفٌدٌو الرقمٌة ] [10
 الكروما  Chroma keyو هى طرٌقة تستخدم لعمل ما ٌسمى  Matteالستخدامه فى عملٌات التركٌب و المبدأاألساسى لهذه الطرٌقة هو استخدام مساحة معٌنة من المشهد بلون واحد (أخضر أو أزرق) ثم بعد ذلك تحوٌلها إلى مساحة
شفافة تماما ثم تركٌب صورة أخرى داخل تلك المساحة.
الديكور االفتراضى ( (Virtual Setو هو عبارة عن بٌئة تم ابتكارها بشكل غٌر واقعى و تركٌبها على المشاهد التىتم تصوٌرها بشكل فنى حٌث ٌتم تصوٌر الموضوع على الشاشة الخضراء أو الزرقاء (الكروما ) باستخدام نفس الزاوٌة و
البعد البؤرى للعدسة المستخدمة فى تصمٌم الدٌكور االفتراضى ثم تركٌبه على الدٌكور االفتراضى الذى تم تصمٌمه و
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غالبا ٌتم االستعانة بدٌكور افتراضى ذو جودة عالٌة حتى ٌمكن للقائم بعملٌات التركٌب  Compositorأن ٌقوم بحركات
Panأو  Zoomخالل ذلك الدٌكور االفتراضى و تتم من خالل ابتكار كامٌرا افتراضٌة  Virtual Cameraو التحكم
فى موضعها و حركتها بشكل متوافق مع تلك المستخدمة أثناء التصوٌر الفعلى و التى ٌطلق علٌها  2D Cameraو ذلك
خاصة عند دمج أجسام ثالثٌة األبعاد مع صور واقعٌة تم تصوٌرها و لتنفٌذ مثل هذه اللقطات المعقدةٌ ،تم االستعانة بنظام
دقٌق ٌسمى  Motion Control Cameraمزود بكمبٌوتر ٌقوم بتحرٌك الكامٌرا بشكل متوافق مع حركة الكامٌرا
المستخدمة فى الدٌكور االفتراضى ،و ٌمكن أن ٌحتوى الدٌكور االفتراضى على صورة واقعٌة ثابتة أو فٌدٌو كخلفٌة مما
ٌعطى مزٌدا من الواقعٌة ،و على شبكة االنترنت تتوافر تصمٌمات جاهزة للدٌكور االفتراضى على درجة عالٌة من الدقة
و مزودة بزواٌا مختلفة للكامٌرا و ٌمكن إزالة أى عنصر موجود فى الدٌكور و تركٌب أى عناصر اخرى إضافٌة [11 ].
 -الصور المصنعة بالكمبيوتر

) Computer Generated Imagery (CGIالصور المولدة بالحاسوب CGI

لها أهمٌتها الكبٌرة فى مجال الخدع و تبدأ بصورة ٌتم مسحها و إدخالها إلى الكمبٌوتر أو صورة ٌتم رسمها بالٌد أو
أدوات البرامج الخاصة أو منحوت من الطٌن (ماكٌت) أو عنصر حقٌقى مثل وجه اإلنسان و ٌتم تحدٌد نقاط على وجه
الجسم لعمل نقاط مرجعٌة على شبكة رقمٌة فى الكمبٌوتر و بمجرد تحدٌدها ٌتم توصٌلها معا لتكوٌن صورة شبكٌة Wire
 Frameللعنصر .و بمجرد عمل بناء ل لموضوع باألبعاد الثالثٌة ٌمكن مشاهدته من كل الزواٌا كما ٌحدث فى الحقٌقة ،و
ٌتم عمل مجهودات كبٌرة مستمرة لتطوٌر البرامج لمحاكاة الواقع بتطوٌر األدوات التى تمنح المحرك األداة التى ٌستطٌع
بها البناء ،اإلضاءة ،و استخدام الخامات و األسطح المعالجة واستخدام كامٌرات افتراضٌه وتحرٌكها .....

 فيديو يوضح الفكر الصادم فى الصورة المتحركةة كأحد التطبيقات:الفٌدٌو المعروض ٌوضح الفكر الصادم فى الصورة المتحركةكأحد التطبٌقات ومن خالل تحلٌل وتفنٌد اللقطات واختٌار
بعض اللقطات البٌنٌه لٌتم طباعتها ٌتضح تطور مراحل صناعة الفكر الصادم فى الفٌدٌو وٌتضح أٌضا االعتماد على
التقنٌات الحدٌثة فى ترجمة التطور فى الفكر االبداعى للمصمم وتوظٌف التقنٌات الحدٌثه وتطبٌقاتها فى خدمة ترجمة هذا
النوع الفكر االبداعى للمصمم وقد اعتمد المصمم فٌه على الصور المولدة بالحاسوب  CGIولها أهمٌتها الكبٌرة فى مجال
الخدع وهى التى تبدأ بصورة ٌتم مسحها و إدخالها إلى الكمبٌوتر أو صورة ٌتم رسمها بالٌد أو أدوات البرامج الخاصة أو
منحوت من الطٌن (ماكٌت) أو عنصر حقٌقى مثل وجه اإلنسان و ٌتم تحدٌد نقاط على وجه الجسم لعمل نقاط مرجعٌة
على شبكة رقمٌة فى الكمبٌوتر و بمجرد تحدٌدها ٌتم توصٌلها معا لتكوٌن صورة شبكٌة  Wire Frameللعنصر والبٌئة
قد ٌتم ابتكارها بشكل غٌر واقعى و تركٌبها على المشاهد التى تم تصوٌرها بشكل فنى و تتم من خالل ابتكار كامٌرا
افتراضٌة  Virtual Cameraو التحكم فى موضعها و حركتها بشكل متوافق مع تلك المستخدمة أثناء التصوٌر الفعلى
و التى ٌطلق علٌها  2D Cameraو ذلك خاصة عند دمج أجسام ثالثٌة األبعاد مع صور واقعٌة تم تصوٌرها و لتنفٌذ
مثل هذه اللقطات المعقدةٌ ،تم االستعانة بنظام دقٌق ٌسمى  Motion Control Cameraمزود بكمبٌوتر ٌقوم بتحرٌك
الكامٌرا بشكل متوافق مع حركة الكامٌرا المستخدمة فى الدٌكور االفتراضى [9 ].
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النتائج-:
 -1فً موضوع الصورة الصادمة دائما هناك معادلة صعبة علً المصمم أن ٌحققها فٌما بٌن الصورة الذهنٌة المختزنة و
الصورة اإلدراكٌة المتعلقة بالواقع الموضوعً المحٌط به
 -2للتقنٌات الحدٌثه والتى تتمثل فى برامج المعالجات الجرافٌكٌة للصور و الرسوم وكذلك التأثٌرات الخاصة (المؤثرات
الخاصة و المؤثرات البصرٌة ) دورها المؤثر فى االرتقاء بالفكر التصمٌمى للصوره الصادمه فى اطار سٌمولوجٌا
توظٌفها فى المٌدٌا الحدٌثه.
 -3الصورة الصادمة فى المٌدٌا الحدٌثة هى شكل متطور من البالغة البصرٌة ال انعكاسات شفافة للواقع .
 -4الصورة الصادمة هى نوع من الصور ٌستحوذ على انتباه المتلقى (المشاهد) فجأة بدون أى مقدمات و تتمٌز بفاعلٌة
عالٌة فى توصٌل مضمون الرسالة مع العلم أنها قد تكون مخالفة للعرف االجتماعى و االخالق او العادات و التقالٌد أو
المعتقدات الثقافٌة و تخلق الصورة الصادمة وعى إدراكى ضمن تصنٌفات زمانٌة و مكانٌة جدٌدة و قد تكون فورٌة فى
المكان الحالى أو مؤقتة للمستقبل
 -5الصوره الصادمة تحتل مكان فى ذاكرة الفرد و الجماعة و ٌستحضرها الفرد فى أى وقت من مخزون ذكرٌاته نظرا
إلدراكه السرٌع لها نتٌجة الصدمة البصرٌة التى تحدث له عند مشاهدتها و ٌجب أن تكون الصدمة المستخدمة ذات هدف
سامى و فى صالح الجمهور المتلقى.

التوصيات -:
 -1االهتمام بتوظٌف الصورة الصادمه فى االعالم الحدٌث بإتقان حٌث أنها تمثل قوة إعالمٌه كبٌرة وهادفه
 -2االهتمام بتطوٌر الفكر اإلبداعى للمصمم من خالل اإلهتمام بأٌدلوجٌات التعلٌم البصرى وإحتٌاجاته التصمٌمٌه
 -3اإلعتماد فى إبداع الفكر التصمٌمى على التقنٌات الحدٌثه التى توفرها لنا التكنولوجٌا الرقمٌه وتطبٌقاتها التى الحدود
لها.
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