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 سحر حنفي سيد عثمان

 جامعة القاهرة - النوعية التربيةكلية 
 

 ملخص البحث

يسعى البحث الحالي لتحقيق جوانب ابتكارية وإبداعية خاصة بالجانب التعبيري لموضوع التصميم في المشغولة الفنيةة   

نية وجمالية لتقنيات اسةتددا  بقايةا الدامةات العبيعيةة فةي اصةميمات مسةتوحى عناصةرها مة" العبيعةة   كذلك إضافة أبعاد ف

لعنصةةر البةةو    حيةةث أنوةةا ينبةةوع ه ينوةةب لعلوةةا  واابةةداع واسةةتقاا اافكةةار ممةةا يبعةةد العالةةب عةة" النمعيةةة ويحثةة  علةةى 

تشكلية لعنصر ) البةو   بةر م متنوعةة ومبتكةرة بمحاكااوةا اابداع  واهبتكار لمجموعة م" التصميمات المتنوعة والحلول ال

أحيانا واجريدها وابسيعوا أحيانا أخرم   وذلك بتدريب العالب على ااطالع إلى عدة مصادر مرجعيةة كاهنترنةو والكتةب 

اابةداعي لةى والمجالت الفنية ...  في اناولوا لموضوعات مسةتوحاة مة" احليةن عنصةر )البةو   ممةا ية دي إلةى انميةة الفكةر 

العالب حيث اوظيف واوليف بقايا الدامات  مع مراعاة إظوار الغامق والفااح في نمط إابكاري جديد  للتعبير عة" موضةوع 

 أو شكن ما بحس إبداعي يبعد العالب ع" التشاب  والنظم التكرارية التقليدية التي اسعير على المشغولة الفنية . 

تفادة م" اعويع اامكانيات التشكلية لتوليف بقايا الدامات وكيفيةة التككيةد علةى الغةامق لذلك يسعى البحث الحالي إلى اهس

والفااح في اجسيد بنةاا التصةميم بشةكن متكامةن سةتوحى مة" ) عنصةر البةو   كمنعلةق اعبيةري يجمةع بةي" الحلةول التشةكيلية 

 ديدة المستحدثة واوظيفوا في المشغولة الفنية المعاصرة مما يوفي ر م إبداعية ج
 

 نتائج البحث : 

اهستفادة م" ظاهرة الغامق والفااح كعرق لتنميةة موةارات اابةداع لةدم طةالر الفرثةة الثانيةة واحتياجةااوم ولعةن ذلةك  -1

 يرجع إلى أن إشكالية الغامق والفااح اتسم بالمرونة الشديدة في فتح آفاق جديدة بر م وصياغات إبداعية مستحدثة. 

تحرر م" الر ية النمعية للعبيعة م" خالل التككيد على الغامق والفةااح لبقايةا الدامةات وكيفيةة أبرزت الدراسة أهمية ال -2

اوزيةةع )عنصةةر البةةو   ممةةا يتراةةب عليةة  اكتشةةاع الجديةةد مةة" العالثةةات التشةةكيلية والقةةيم الفنيةةة والجماليةةة للمنظومةةة 

 المعاصرة. 
 

 توصيات البحث: 

ة وطرق التدريب على إشكالية مصدر االوا  مة" أجةن إععةاا مسةاحة أكبةر يجب إعادة النظر في برامج ااشغال الفني -1

ومناسةبة فةي محتواهةةا لعةرق التعبيةر عةة" العبيعةة وخاصةة عنصةةر البةو  كمةداخن اثةةراا المشةغولة الفنيةة المعاصةةرة 

ي الحيةاة ومدخن معرفي م" أجن إعداد طالب يملك موارات إبداعية وثادر على التكيف مع المستحدثات والمتغيةرات فة

 اليومية. 

التككيد على ظاهرة الغامق والفااح ضم" مناهج ااشغال الفنية بالكلية لتنمية موارة اابداع للعالر الفرثة الثانية ضم"  -2

 إطار فلسفة واضحة اتوائم مع أهداع ااشغال الفنية بعرق معاصرة. 
 

 خلفية البحث: 

لمحةور الرئيسةي فةي العمةن الفنةي أيةا كةان نوعة    فجةوهر العمةن في مجال الف" التشكيلي أصبحو ثوية اابداع احتن ا

الفني هو اابداع   بما يمثل  م" إضافة جديدة جادة وأصيلة  كما أصبح م" أهم أهداع التربية الفنية المعاصرة  للعمةن علةى 

خاصةة فةي مجةال ااشةغال .وهةذا يعتمةد بالدرجةة ااولةى علةى التجريةب  1)انشيط القدرات اابداعية لدم العةالر وانميتوةا 

الفنية حيث اعتمد اابحاث في ااشغال الفنية على التجارر لتحقيق القيم التشكيلية واابداعية وانميةة الجوانةب الفنيةة والتقنيةة 

للعالر في كلية التربية النوعية ادصة  اربيةة فنيةة ) أشةغال فنيةة  لةذلك يعةد التجريةب فةي مجةال ااشةغال الفنيةة مة" أهةم 

                                                           
لية الرتبية الفنية، جامعة حلوان ، ( أمحد عبد احلفيظ: إعادة تكوين عناصر الصورة ودوره يف تنمية التخيل اإلبداعي مبجال التصوير مؤمتر الفن والبيئة، احملور الثالث، ك1)
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ات التي احقق أهةداع ااشةغال الفنيةة  إذا ه يتحقةق الجانةب اابةداعي دون الةتحكم فةي التقنيةات الالزمةة للوصةول الوروري

 لتحقيق ثيم جمالية . 

وم" هذا المنعلق يسعى البحث لتحقيق ر م ابتكارية إبداعيةة خاصةة بةالتعبير عة" المشةغولة الفنيةة مة" خةالل التككيةد علةى الغةامق 

 ية م" خالل استددا  عنصر البو  اضافة إبعاد ثيمة وجمالية واجريدية واحويرها وابسيعوا أحيانا أخرم. والفااح بر م إبداع

  فالبيئة العبيعة ينبوع ه ينوب لعلوا  واستقصاا اافكار واابداع التصميمي   وارجمةة محتويااوةا مة" حيةوان أو نبةات أو جمةاد 

لمعلم ااول للمصمم حيةث اعةد العبيعةة البواقةة التةي انصةر فيوةا أفكةار المصةممي" وإبةداعااوم   ي كد أن البيئة العبيعية كانو ومازالو ا

(1 .  

فم" العبيعي يتكمن العالب ويميز مةواط" الجمةال بوةا ثةم يقةو  ب بةداع اصةميمات ينفةذها بتقينةات سةبق التجريةب بتوليةف 

 بعض الدامات والتي اصلح ان اكون مقردة  اشكيلية .

التغلب على الصعوبات النااجة ع" عد  وضوح الودع التصميمي حيث الدروج م" الموضوعات التقليديةة وم" هنا يتم 

إلى العبيعةة بمحاكااوةا أحيانةا واجريةدها وابسةيعوا أحيانةا أخةرم وكةذلك بتةدريب العةالر علةى اهطةالع إلةى عةدة مصةادر 

عات المسةتوحاة مة" العبيعةة كةذلك اهطةالع علةى مرجعية حديثة كاهنترنو بالبحث ع" كن ما هو جديد فةي انةاول الموضةو

كن ما هو جديد في اناول الموضوعات وكةذلك اهطةالع علةى الكتةب والمجةالت الفنيةة وكيفيةة اناولوةا للعناصةر العبيعيةة أو 

يةر  عة" بلجوا العالب للعبيعة ذااوا برسم استكشافي مما ي دي إلى انمية الفكر اابداعي لدم العالر   فالعالب هنا فةي اعب

البو  ه يقلدها بن يويف إليوا إحساس  وخبراا  واصوراا    واجريدها  فالتجريد هنا محاولةة لالنعةالق الديةالي مةع حريةة 

التعبير وهو ما يميز أسلور كن طالب ع" اآلخر ويبعد  عة" اآلليةة والتشةاب  بمحاولةة احقيةق عمةن فنةي متكامةن  مة" خةالل 

وما احمل  م" ثيم جمالية بر م متنوعة  ولذلك اتج  الباحثة نحةو البحةث عة" ر م إبداعيةة  العالثات الجمالية لمفردة البو  

متجددة لالستفادة م" اقنيات واوليف بعض بقايا الدامةات العبيعيةة وفةق نظةم اشةكيلية جديةدة  وككنوةا فةي اشةكيلوا اعبةر عة" 

والمعاصةر لةذلك يسةعى البحةث الحةالي اضةافة  لوحة فنية يرسموا الفنان مستوحى عناصةرها مة" العبيعةة هكتشةاع الجديةد

 أبعاد فنية جمالية جديدة للتعبير ع"   البو   بر م مستحدثة ومعاصرة. 
 

 مشكلة البحث : 
 

بةةالرغم مةة" كثةةرة الدراسةةات التعبيقيةةة لالسةةتفادة مةة" العناصةةر والقةةيم التشةةكيلية فةةي المشةةغولة الفنيةةة والمعالجةةات التقنيةةة 

فة مما ساعد على ثراا الك ااسعح بةالقيم الجماليةة إه أن هةذ  اابحةاث لةم اعتمةد علةى كيفيةة احقيةق وأساليب التشكين المدتل

الفااح والغامق واوزيعوا وأوضاعوا في المشغوهت ولم اتعرق إلى استددا  عنصر البو  وكيفيةة اهسةتفادة منة  فةي التعبيةر 

 بكساليب متنوعة هبتكار اقنيات مستحدثة . 

جة إلى البحث والدراسة امكانية الوصول إلى دراسة ظاهرة الغامق والفااح في المشغولة الفنيةة المعاصةرة مما دعا الحا

لعنصر م" عناصر العبيعة )البو    واوظيفوا جماليا في التعبير ع" التصميمات يبعد العالةب عة" التكةرار بةرغم مةا ازخةر 

 داعية مستحدثة باستددا  بقايا بعض الدامات العبيعية. ب  م" ثيم جمالية اشكيلية لتحقيق ثيم اعبيرية ور م إب
 

 أهداف البحث:  
 

إلقاا الووا على مصادر إلوا  العالةب مة" العبيعةة  وخاصةة عنصةر البةو  ومةا اتوةمن  مة" عناصةر   يسةتقى منوةا  -1

مةاا  لبيئتة  وانميةة أفكار    وما اتوةم  مة" جماليةات الغةامق والفةااح فةي هيئتوةا وصةورها التشةكيلية ممةا يزيةد مة" انت

إحساس   بجمال البةو   لتغيةر نظةر  العالبةة اجةا  البومةة كةالنظرة التشةا مية منوةا وأن ينظةر إليوةا بنظةرة جماليةة  بمةا 

 اتومن  م" جماليات الفااح والغامق لريش البو . 

البو  ومحاولة التعبيةر عنوةا والتحرر م" التفكير النمعي  في ااشغال الفنية بتحقيق ر م إبداعية مستلومة م" عنصر  -2

 بااساليب التشكيلية المستحدثة اوضاع وأشكال البو  وجماليات الفااح والغامق في احويرها المتنوع. 

إيجاد منعلقات افكيةر للتجريةب لصةياغة البنةاا التكةويني للمشةغوهت لتحقيةق جماليةات الغةامق والفةااح لعنصةر البومةة  -3

 وجماليتوا بحلول متنوعة 

فتح آفاق جديدة انمي اابةداع واهكتشةاع عنةد العالةب لتحقيةق جوانةب اهبتكةار خاصةة بالجانةب التصةميمي للمشةغولة  -4

 وكذلك اوظيف اامكانيات التشكيلية لبقايا الدامات العبيعية باسلور أبتكاري مستحدث. 

 

                                                           
ميم األثاث املعاصر، اجمللة العلمية علوم وفنون ، دراسات وحبوث ، جملة علمية حمكمة، كلية الرتبية الفنية، جامعة ( بدر الدين مصطفى درويش : البيئة الطبيعية مصدر إهلام التص1)

  .189، ص2009حلوان ، اجمللد احلادي والعشرون، العدد األول، يناير 
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 أهمية البحث: 

اابةداعي علةى التواصةن بةي" العةالر والعبيعةة وخاصةة  يعتبر م" البحوث المرابعة بالبيئةة العبيعيةة التةي انمةي الفكةر

)البو   بالعودة إليوا استلوا  الفكر التصميمي منوا واغير الفكر المجتمعي المتشآ  منوا إلى ااحساس بجمال الغةامق والفةااح 

 ع" ذلك العنصر الجمالي هستلوا  الفكر التصميمي منوا واجريدها وابسيعوا أحيانا أخرم 
 

 بحثعينة ال

 ام اختيار التعبيق على دفعة الفرثة الثانية لدووع جميع العالر لنفس مراحن التفكير أثناا التعبير.
 

  -حدود البحث:

 اقتصر الدراسة على طالر الفرثة الثانية بكلية التربية النوعية ثسم التربية الفنية جامعة القاهرة.  -

   بعناصرها المدتلفةة كمصةدر هةا  مة" مصةادر التصةميم اقتصر الدراسة على اناول العبيعة وخاصة عنصر )البو -

 والوصول إلى حلول اصميمية مستوحاة منوا اتسم بالفكر اابداعي. 

اجرم التعبيقات بعد اختيةار التصةميم المناسةب واوليةف بقايةا الدامةات المناسةبة  مة" بقايةا الجلةود العبيعيةة )الحةور  -

 بية.القشرة الدش -السلك النحاسي –الملون  العظم 
 

  فرض البحث:

يمكةة" أن اكةةون ظةةاهرة الغةةامق والفةةااح دور مةة ثر فةةي احسةةي" جةةودة مدرجةةات التعلةةيم للعةةالر  والبيةةة رغبةةات  -1

 الموهوبي" نحو زيادة سعة ثدرااوم على المستوم الفكري والتشكيلي. 

التصةميم المسةتوحي مة" هناك عالثة إيجابية بي" اعويع عنصر البو  وبي" جماليات الغامق والفةااح فةي التعبيةر عة"  -2

 البو  ثد يثري المشغولة الفنية بقيم اشكيلية اتسم بالتجديد والمعاصرة. 
 

 ت البحث:مصطلحا

 (Natureالطبيعة:  )

الكونية الحية وغير الحية, فوى مجموعة م" الظواهر الكونية  العبيعية مثن )اشكال الجبال ‘‘ هى مجموعة م" الظواهر

عيةور  وغيةر  مة" الظةواهر المتعةددة , ومةا احملة  مة" نظةم وثةواني" , ان العبيعةة ه اقةد  للبشةرية ال –البحةار  –اهنوار  –

اهشياا المادية فقط ولكنوا اقد  ايوا ما هو معنوم م" حيث اهستمتاع الجمةالى والةتعلم مة" خةالل المالحظةة والكشةف عة" 

  1)لف" بشكن عا  .بعض اسرارها مما يعتبر مصدرا هاما م" مصادر اهبداع فى مجال ا
 

 (Creativityاالبداع : )

اعددت اعريفات اهبداع بتعدد مناحى البحث واركز البحاثة على بعض التعريفات التى ارم ان لوةا صةلة بعبيعةة البحةث 

  -فيما يلى :

تمدض  فرو  أن  خلق شئ جديد يمك" ان يرا  ويسمعة اهخرون كةكن يكةون اصةويرا او نحتةا او موسةيقى , او اجربةة اة

 . 2)عنوا نظرية ويويف ان اهبتكار على وج  العمو  هو القدرة على ان ارم واتجاور 

فرايو  أن  العمليات العقلية و المزاجية والدافعية و اهجتماعية التى اكدم الى الحلول و اهفكار و التصورات واهشةكال 

 .  3)الفنية و النظريات او المنتجات التى اكون فريدة وجديدة 

مةةا روشةةكا فيةةرم اهبةةداع عبةةارة عةة"  النشةةاط او العمليةةة التةةى اتعةةدد الةةى انتةةاج يتصةةف باهصةةالة والقيمةةة مةة" اجةةن ا

 . 4)المجتمع 

 وفى ضوا ذلك اوصلو الباحثة الى التعريف التالي لعبداع في الف" . -

                                                           
 .84ص 1970جون سيمونز : ترمجة امحد خليل حياة النبات , اهليئة املصرية العامة للكتاب ( 1)

 .185 – 152ص  1991الرتبوية و التنمية حممد امني املغىن : دور الرياضيات املدرسية ىف تنمية االبداع لدى املتعلم ىف االبداع والتعليم العام القاهرة املركز القوى للبحوث  (2)
wright , d.s. : introducing psychology , harmonds worth jengui book 1979.) 3( 

 .73ص  1994العطار : الفنون اجلميلة بني املتعة و املنفعة , اهليئة العامة للكتاب بالتعاون مع اجلمعية املصرية للتعبري الفىن خمتار  (4)
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انميتوةةا بوةةدع اكتشةةاع حلةةول اهبةةداع مجموعةةة مةة" العمليةةات العقليةةة و القةةدرات المتداخلةةة و المتتابعةةة والتةةي يمكةة" 

المشكالت فى شكن منتج فنى يتميز بالجدة و اهصالة و التنوع و البعد ع" النمعية , وذلك نتيجة لتفاعةن الفةرد بمةا يحةيط بةة 

 م" ظروع وفى مناخ م" الحرية فى التعبير. 
 

 ( Dark and Light: )الغامق والفاتح

التنةوير والتظليةن فومةا يقومةان مقةا  التلةوي" ويكسةبان اهجسةا  الحيويةة و ان العمن الفنى الجمةالى يسةتند علةى ااقةان فة" 

التكلق , كما انوما يععيان الفنان القدرة على التعبير ع" خصائ  اهجسا  م" حيث الحجم و العمق وما نشاهد  م" اعريض 

  ثةم اقةن in lightر موةاا )ام جسم لألشعة الووئية ان الجزا المعرض لوذ  اهشةعة ه يحجموةا عنة  أم جسةم اخةر يظوة

هذ  اهضااة ادريجيا حتى اظلم اماما الك اهجزاا التى احجب اشعة الووا عنوا جزا م" الجسم نفسة فيقال انوةا فةى الظةن 

(in shade( أم ان الغامق   shade الذم يلقي  الجسم علةى نفسةة وبنفسةة امةا الظةالل هةو الغةامق النةااج مة" الجسةم علةى  

  line of shade  (1لحالتي" يعلق على الدط الذم يفصن بي" اهجزاا الفااحة والغامقة )جسما اخر وفى ا
 

 . : اذا وثع أي جسم في مسار أشعة ضوئية نشك ما نسمي  بالظن تعريف الغامق
 

 .هو الم ثر الدارجي الذي يحدث ااحساس الووئي تعريف الفاتح :

اشكال والتصميمات, ف ذا أردنةا أن نرسةم كةرة مةثال ف ننةا ه نعةرع أن الغامق والفااح دور موم في احديد وإظوار حجم ا

لوا حجما إه إذا أخوعناها لقانون الغامق والفااح, وإه بقيو خعا منحنيا مقفال وهكذا أيوا رأس اانسان وجسم , وعناصر 

مسةتعيلة ومربعةةة, ادوةع دائمةةا العبيعةة الحقليةةة, والصةامتة, وهةةذ  العناصةر المجسةةمة والمحببةة بظةةواهر دائريةة وهندسةةية 

لقانون الغامق والفااح م" أجن إظوار ثقلوا وحجموا ووجودها, إذ أننا ه نستعيع أن نوع نورا على رسةم. دون أن يكةون لة  

ظن , ف ذا أردنا أن ابدو لوحتنا واضحة وصحيحة, علينا أن نحةدد مة" أية" يكاينةا النةور بحيةث نسةتعيع أن نوةع الظةالل فةي 

 .ناسبمكانوا الم
 

  : )* تعريف إجرائي للباحثة

هةةو الجوةةة الغامقةةة فةي العمةةن وهةةي جماليةةات ااضةةائة وااظةال  واةةدرجتوا واوزيعوةةا بحةةس جمةةالي فةةي  والفةةااح الغةامق

التصميم وم" خالل التعبير ببقايا بعض الدامات العبيعيةة المدتةارة لتحقيةق ثةيم ضةوئية لونيةة للوصةول إلةى منعلةق التفكيةر 

 شامن.اهبداعي ال
 

 ( :enrichاالثراء )

 إلى أصلوا )كثر  فكلمة ثراا اعنى الوفرة والكثرة.   2)ارجع كلمة إثراا في اللغة العربية )المعجم الوسيط  

المةواد العلميةة حةول مفةاهيم مترابعةة  مةع  ااثةراا بكنة  عمليةة لتنظةيم وربةط واصةميم Lessinger كما يعةرع ليسةنجر

  .المحتوم وارابط المعلومات ونقن العملية م" علم آلخر علومات مع إيواحإععاا أكبر ثدر ممك" م" الم

العةادي  والتةي اتصةن بمحتةوم معةي" يثيةر  ااثةراا بكنة  الدبةرات التةي اتدعةى المةنوج Maker (1982) يعةرع ميكةر

مواضةيع مة" مةواد  التةي يفوةلوا العةالر والفةرت التةي اسةمح للعةالر متابعةة اهتما  العالر بااضافة إلى أسةاليب الةتعلم

  .مدتلفة

يعرع علةى أنة  نةوع مة" اانشةعة المدصصةة لتحقيةق مزيةد مة"  بكن ااثراا يمك" Gallagher (1975) ويذكر جلجر

بةةكن ااثةةراا يشةةمن جميةةع الدبةةرات  Renzulli (1977) معينةةة  كمةةا ويةةذكر رينزولةةي النمةةو فةةي موةةارات أو مواهةةب

  .في الصف العادي وطرق التدريس التي يتم ممارستوا واانشعة

 :وقد يكون اإلثراء على نوعين

 موضوعات متنوعة حيث يتم ازويد العالر بدبرات اعليمية غنية في :ااثراا اافقي •

  3) .ازويد العالر بدبرات غنية في موضوع واحد فقط م" الموضوعات فيتم: ااثراا العمودي •

 

                                                           
 .6ص  1980الظل و الظالل املنظور عبدالرمحن حممد نصار:  (1)

 تعريف اإلجرائي للباحثة.   )*(

 الثة، معجم اللغة العربية. اجلزء األول، الطبعة الث 1972املعجم الوسيط :  (2)

topic.-http://specialty.worldgoo.com/t212) 3( 
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   Contemporary Artifact Artworkالمشغولة الفنية المعاصرة :

اهشغال الفنية كمجال عا  لوا سمااوا المميزة كلغة اشةكين, فوةى احةد مجةاهت ممارسةات الفة" ,ومة" خاللوةا يتةاح للفةرد 

 فرت التعبير سواا ذلك بودع نفعى او بودع جمالى المسعح منوا او المجسم ,ثنائية او ثالثية اهبعاد.

وهةةى اعتمةةد علةةى اسةةتغالل الدامةةات البئيةةة العبيعيةةة منوةةا او الصةةناعية  واهشةةغال الفنيةةة مجةةال للتعبيةةر الفنةةى بمةةواد مدتلفةةة

المناسبة للتشكين ,اساعد  على اكوي" ااجا  نحو اذوث  لالشياا فيتكون لدي  ر ية متعمقة, نرم عالثات واركيبات وجماليةات 

داع ,واكتسةار الدبةرات المدتلفةة اساعد الفنةان علةى نمةو بصةيراة اجةاة اهشةياا, حيةث اعةد مةادة اهشةغال الفنيةة محةور اهبة

 بعريقة عملية عند اعاملنا مع مدتلف الدامات البيئية بفوم ووعى ي دم الى احكا  الوحدة الفنية.
 

 ومفهوم االشغال الفنية فى ضوء الفن المعاصر :
 

ن حتةى ان خعةوط مما ه شك في  ان التعور الذم شمن مجالت الفنون التشكيلية بشةكن عةا , ثةد اذار الفةروق بةي" الفنةو

التماس التى كانو ثائمة بي" بعض المجاهت الفنية ثد بداات اتالشى احو اةكثير اةداخن الدامةات المسةتددمة, والموظفةة فةى 

الك المجاهت ومما ه  شك في  أن التعور التكنولوجى المتمثن فى استددا  الكمبيوار وبرامجة المتنوعةة الفةوت والبةور ادم 

 الفنية المعاصرة .الى اثراا المشغولة 

وحيث ان اهشغال الفنية احةد مجةاهت الفنةون التةى اةرابط باهبتكةار افكيةرا واداا اراباطةا مباشةر, فالمشةغولة الفنيةة هةى 

حوار الفنان منذ وليدة الفكرة حتى إنوةاا العمةن الةذم اتكصةن فية  العالثةة بةي" الفكةرة والدامةة وأدوات التنفيةذ وموةارة اهداا 

ا التعبيرم والقيم الفنية وم" منعلق الربط بي" المقومات اهساسية لألشةغال الفنيةة, متمثلةة فةى الدامةة والشةكن وعناصر البنا

والتجريب ,والف" الحديث بااجاهاا  وفكر  بما يععي  دروس مباشةرة فةى التحةرر مة" الدامةات التقليديةة والتةى يمكة" بةالعي" 

 اصرة .المبتكرة ان اصوغوا فى ثوالب فنية ابداعية مع
 

 الدراسات المرتبطة: 

اعتمد اابحاث في ااشغال الفنية بالتجريةب واوليةف الدامةات لتحقيةق القةيم التشةكيلية وانميةة الجوانةب الفنيةة واابداعيةة 

والتقنية لدم العالب وفي ضوا ذلك يجب إلقاا الووا واهستفادة بما ام اجريب  م" أبحاث ودارسات سابقة فةي هةذا المجةال 

 -لرجوع إلويا كما يلي:يمك" ا

 م.  1977محمد لبيب ندا  -1

اناولو هذ  الدراسة معنى التوليف وأنواع  وبقايا الدامات والمومةالت وأهميةة العمةن بكسةلور التوليةف وأثبتةو أن بقايةا 

لفةة  بااضةافة الدامات والمومالت يمك" أن اثري ميدان التربية الفنية وذلك م" خالل اوفير الدامات اهثتصادية وغير المك

 إلى ما اتميز ب  الك البقايا م" إمكانيات اشكيلية وإبداعية متعددة هستدداموا في التعبير لدم العالر. 

واستفيد الدراسة الحالية م" هذا البحث في إدراك معنى التوليف  وأنواع  وبقايةا الدامةات والمومةالت فوةال عة" إبةراز 

 د أن يدوع لودع يتوم" كشف إمكانيات التشكيلية للدامات في التعبير الفني. أهمية العمن بكسلور التوليف والذي هب

 م. 2009سحر حنفي سيد  -2

اناولو هذ  الدراسة معنى التجريب م" خالل استددا  بقايا الدامات واستددا  التكنولوجيا م" خالل استددا  الليةزر فةي 

 راعاة اامكانيات التشكيلية والتعبيرية لدم ممارس الف". افريغ الجلد وكيفية اوليف  بالدامات المناسبة مع م

واستفيد الدراسة الحالية م" هذا البحث في كيفية استددا  التكنولوجيا والتوليف وكشف اامكانات التشكيلية للدامةات فةي 

 التعبير الفني بكساليب متنوعة للعالر. 
 

 منهج البحث وإجراءاته: 

 أوال: اإلطار النظري 

 الجانب التطبيقي: ثانيا: 

التجريب في مجال ااشغال الفنية يحتاج كغير  م" مجاهت الفنون إلى استحداث مجموعة م" المتغيرات التي م" شةكنوا 

إحداث إضافات جديدة اسوم في إثراا هذا الف"  فالتجريب دائما يسعى نحو التحرر م" سيعرة الحلول التقليدية المكلوفةة إلةى 

مجةال   لةذلك فقةد حاولةو الباحثةة أن يسةير هةذا البحةث علةى هةذا النسةق انتةاج مشةغوهت فنيةة اتسةم كن مةا هةو جديةد فةي ال

 باابداع. 
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 -وفيما يلى عرض لخطوات التجربة العملية على النحو التالي:

ثامو الباحثةة بعةرض إطةار نظةري لماهيةة التوليةف ببقايةا الدامات)الجلةد الحةور  وكيفيةة الحصةول عليوةا وطةرق  -1

 ليب اشكيلوا وكذلك عرض بيان عملي لمعرفة ااسس التقنية لعريقة التشكين )بالجلد . وأسا

 –طلبو الباحثة م" العالر بجميةع بقايةا الدامةات المتنوعةة المتةوفرة فةي البيئةة المصةرية العبيعيةة) سةلك نحاسةي  -2

 جلد طبيعي حور . –ثشرة خشب  –عظم 

 وكيفية التككيد على الغامق والفااح.  استعراض لعمكانيات التشكيلية لبقايا الدامات -3

اقديم الباحثة عدة حلول خاصة بتحوير عنصر )البو   إلى أشكال جديدة ومبتكرة وذلةك مة" خةالل عةرض برنةامج  -4

 العلم واايمان للدكتور مصعفى محمود ع" )البو  . 

لتجربةة لكةي يتعةرع العالةب انتقن الباحثة بعد ذلك إلى إطار نظةري أخةر يتعلةق بالغةامض والفةااح المسةتدد  فةي ا -5

علةةى مجموعةةة االةةوان الفااحةةة والغامقةةة المتوافقةةة وهةةي مجموعةةة لونيةةة اراوةةيوا واةة ثر فةةي العةةي" اةةكثيرا ممتعةةا 

 واتصف باهراباط والوحدة والتناغم. 

يقةو  كةن طالةب بحريةة اختيةار عنصةر البةو  واحةةوير  ويعبةر عنة  اطةالق العنةان للفكةر اابةداعي اظوةار زوايةةا  -6

 تعددة لعنصر البو . م

ثامو الباحثة بفتح آفاق التفكير اابداعي اهبتكاري لدم العالر بتبادل عنصر البةو  الةذي عبةر عنة  إمةا بمحكااوةا  -7

أو بتجريدها وابسيط هيئتوةا وأشةكالوا للوصةول إلةى الدعةوط الرئيسةية للعنصةر ااساسةي )البةو   حتةى يصةن فةي 

حس  وخيال  اابداعي ويتم التجريد إما ع" طريق الحةذع أو ااضةافة أو  النواية إلى شكن خات ب   ثد وصن إلي 

 التحوير والتحريف   بااضافة إلى عرض موجز لجماليات الغامق والفااح في أعمال بعض الفناني". 

حلة يقو  العالب بالتدريب على كيفية استددا  واوليف بقايا الدامات وكيفية إظوار الغامق والفااح للوصول إلى مر -8

 التعبير م" خالل التفكير المتشعب بشكن مبدع. 

اختيةةار كةةن طالةةب للتصةةميم المةةراد انفيةةذ  باهسةةتفادة مةة" اامكانيةةات التشةةكيلية المتنوعةةة للتوليةةف ببقايةةا الدامةةات  -9

 واستددا  الكمبيوار ثم استددا  برنامج البوربوينو وطبعوا على الورق كمعالجة اشكيلية للدلفيةة اثةراا المشةغولة

الفنيةةة. وإخةةراج التصةةميم بةةر م افكيريةةة جديةةدة ا كةةد علةةى ثةةيم اعبيريةةة خاصةةة بةةالتعبير عةة" موضةةوع) البةةو   

 بصياغات اشكيلية وبفكر إبداعي جديد. 

وفيما يلي عرض النتائج العملية للطالب  فالي توفيالف الفكالر اإلبالداعي لامكانالات التشالكيلية للمشالغولة الفنيالة فالي  

من الطبيعة عنصر )البوم( كمنطلق تعبيري يجمع بين الحلول التشكيلية لعنصر واحد يبالين  تجسيد بناء تصميمي مستوحى

 . جماليات األشكال المختلفة ألعمال الطب  بشكل ابتكاري مبدع

 واهستفادة منوا في موضوع البحث  ثامو الباحثة بالتعبيق العملي على العالر  وذلك بودع احقيق فرض الدراسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 ندى ممدوح

غامق والفاتح من خالل استخدام بقايا اجللود حتقيق ال (2) عمل رقم
واخليوط كمعاجلة لعنصر البوم باستخدام السيور والنسيج على اجللد 
واحلرق على أطراف البومة واستخدام اخللفية لتجزيعات اخلشب بشكل 

 مرتابط يظهر الغامق والفاتح يف التكوين 

 منة اهلل جمال

الل استخدام بقايا خامات ( حتقيق الغامق والفاتح من خ1) عمل رقم
اجللد الطبيعي)احلور امللون( وبقايا األسالك املعدنية وبقايا قشرة اخلشب 
واستخدام  العظم وفروع الشجر واستخدام اخللفية ورق مطبوع باستخدام 

 الكمبيوتر والبوربوينت
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 شيماء رجب

وحتليل   mdfاستخدام بقايا )اجللد احلور( بقايا خشب  (4) عمل رقم
راغ بأسلوب جتريدي لعنصر البومة وتوزيع الفاتح بتدرج لوين للوصول الف

 للغامق بشكل مبتكر

 سمر منتصر

حتقيق الغامق والفاتح من خالل اجتاهني أعلى البومة  (3عمل رقم)
وأسفلها واستخدام فرع شجر رفيع مع استخدام ورق ملون 

 بالكمبيوتر)الباوربوينت( كحلول تشكيلية جديدة. 

 نيدينا ها

(استخدام شكل البومة بشكل قريب للطبيعة وتوزيع بقايا 6عمل رقم)
اجللد والفرو إلظهار الغامق والفاتح باستخدام اخللفية على ورق 

 أميرة فتحى مطبوع لتحقيق الغامق والفاتح وتكامل العمل الفين.  

(حتقيلللق الغلللامق والفلللاتح ملللن خلللالل اسلللتخدام بلللؤرة يف اجلانلللب األ لللن 5عملللل رقلللم)
على للعمل ملع توزيلع الفلاتح يف مسلارات متعلددة بشلكل البلوم واسلتخدام بقايلا اال

اجلللللللد الطبيعلللللي احللللللور واخللفيلللللة مصلللللبوحلة بصلللللبغات اجلللللللد الطبيعلللللي  احللللللور ملللللع 
 استخدام التطريز لتحقيق الفاتح والغامق يف أطراف الوحدات. 
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 شافية البلوشي

للوين خلامة البانر (حتقيق الغامق والفاتح من خالل التدرج ا8عمل رقم)
وأيضا استخدام جلد حور مشعر بدرجات األوفويت والبين بدرجاته 
واستخدام التطريز وبقايا فروع الشجر إلظهار مجاليات التكوين وعناصره 

 املشغولة.  

 يارة فتحي
(حتقيق الغامق والفاتح يف مسار رأسي وأفقي لتوزيع وحدة البوم 7عمل رقم)

جلد حور مصبوغ وسيور من اجللد الطبيعي  بأحجامها املستخدم فيها
 احلور بألوانه الغامق والفاتح لتعطي تناحلم وترابط بني الشكل واألرضية. 

 كلير كامل

حتقيق الغامق والفاتح من خالل استخدام بقايا اجللود  (9عمل رقم)
والقفص اخلشيب )املشنة( وسيور اجللد الطبيعي وإطار خشب 

بقايا اخليش يف تكامل وتناحلم يظهر الفاتح )املنخول( و فرو االرنب و 
 والغامق.  

 سلوى رمضان

(حتقيق الغامق والفاتح يف مسار رأسي وأفقي لتوزيع 10عمل رقم)
وحدة البوم واستخدام اخللفية لورق مطبوع عليه الباوربوينت واستخدام 

 بقايا اجللود امللونة وفروع األشجار يف تناحلم وترابط يف التكوين. 
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 م عمربريها

حتقيق الغامق والفاتح من خالل توليف بقايا خامات   (12 ) عمل رقم
 اجللد الطبيعي)احلور امللون( واستخدام اخللفية ورق ملون )استيكر( 

 آية محمد عبد اهلل 

حتقيق الغامق والفاتح من خالل استخدام بقايا  (11) عمل رقم
تطريز على الفراش اجللود واخليوط كمعاجلة خللفية املوضوع استخدام ال

 إلجياد حلول وترابط للعنصر وترابط الشكل واألرضية.   

 عال محمد

شكل جمسم للبومة يوضح أبعاد خمتلفة عن طريق  (14) عمل رقم
استخدام عجينة الورق يف جتسيم البومة وتغطيتها ببقايا اجللد احلور 

يد وتوزيع الفاتح والغامق إلظهار التجسيم ومت عمل قاعدة من احلد
 للتثبيت عليها بشكل متكامل مبتكر.

 مها عادل

(إظهار الفاتح والغامق بشكل تعبريي مجايل من خالل 13عمل رقم)
تقنية التطريز على الشكل وحرق بقايا اجللد احلور واستخدام اخللفية 
املطبوع  الباوربوينت بدرجات الفاتح والغامق للوصول إىل الرتابط 

 لغامق.واالنسجام اللوين للفاتح وا
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 المعالجة اإلحصائية

 تمهيد 

بعد انتواا الباحثة م" اعبيق البحث على طالر الفرثة الثانية  وبعةد إنوةاا إجةرااات البحةث  وبعةد احكةيم أعمةال طةالر 

بةةي" متوسةط درجةات العةةالر . والتحقةق مة" صةةحة الفةرض ثامةو الباحثةةة  العينةة  وجةدت فةروق دالةةة ذات دهلةة إحصةائية

بعرض التعبيقات الداصة بتجربة البحث على مجموعة م" المتدصصةي" فةي ااشةغال الفنيةة بكليةة التربيةة النوعيةة جامعةة 

  -القاهرة وكلية التربية الفنية جامعة حلوان م" خالل:

 أوال : تحكيم استمارة األعمال. 

 حكيم أعمال الطب . ثانيا: ت

 .ثالثا: مناقشة النتائج في ضوء فروض البحث

ثامو الباحثة بعرض مشغوهت العالر على بعض المتدصصةي" كةن علةى حةدة  وذلةك لتحكيموةا مة" خةالل اهسةتمارة 

صةن التي أعدت م" أجن ذلك الغرض  وثد ام بناا اهستمارة على أساس التقييم وفق وضع عالمةة صةح أو خعةك  ولكةي اتو

الباحثةةة إلةةى نتةةائج البحةةث   ومعرفةةة مةةدم اراباطةة  بتحقيةةق فرضةةا البحةةث  اسةةتددمو الباحثةةة بعةةض القةةواني" والمعالجةةات 

 ااحصائية باستددا  معامن اهراباط للراب مع المتوسط الحسابي. 

 

 متوسط درجات كل بند = 

 

 مجموع درجات البند في كن المشغوهت

 عدد التعبيقات

 

 مجموع درجات البند في كن البنود =   التطبيقمتوسط درجات 

 عدد البنود

 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسلسن ااعمال 

 9 9 8 9 8 8 9 8 9 9 9 8 9 8 9 المتوسط

 

 

 والء جمال
(.استخدام تقنية احلرق على اجللد لتجسيم عنصر البومة 15عمل رقم)

بشكل مجايل من خالل توزيع الغامق والفاتح واستخدام خلفية 
مطبوعة بدرجات حلامق وفاتح لدرجات األزرق واألخضر واستخدام 

 الباوربونيت على الورق حبس مجايل فقط. 

 ندى ممدوح

من الشكل مجاليات الغامق والفاتح من خالل  يظهر( 15عمل رقم )
التوليف اجللد الطبيعي والتطريز ومعاجلة اخللفية على الورق بطباعة 

 البوربوينت كمعاجلة تشكيلية للخلفية إلظهار مجاليات التكوين.
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 -وكانت النتائج على النحو التالي: 

 للفكر اابداعي للعالر. مدم اهستفادة م" اناول عناصر العبيعة )البو   كمصدر إلوا   البند األول:

في البند ااول وهةي  %90 - %80أي اصن إلى  9-8ابي" م" الجدول السابق أن متوسط درجات ااعمال اتراوح بي" 

نسبة مرافعة ودالة على ثدرة العالر لالستفادة م" العبيعة وخاصة )البو   وبرغم م" أن  عنصر واحةد إه أن هنةاك العديةد 

 صر البو  بحلول فنية متعددة   وهو ما يسعى إلي  فرض الدراسة. م" الر م المدتلفة لعن

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسلسن ااعمال 

 9 9 8 9 8 8 9 8 9 9 9 8 9 8 9 المتوسط

 

لقةيم التشةكيلية : مدم احقيق القيم الفنية للغامق والفااح ومدم مالئمة اوظيف بقايا الدامةات العبيعيةة فةي احقيةق ا البند الثاني

 المعاصرة للمشغولة الفنية . 

في البند الثاني  %90 - %80أي نسبة اصن إلى  9-8يتبي" م" الجدول السابق أن متوسط درجات ااعمال اتراوح بي" 

وهي نسبة مرافعة ودالة على ثدرة العالر على اعويع الغامق والفااح م" خالل اوزيع الدامةات بحةس فنةي يحمةن ثةيم فنيةة 

كيلية معاصرة والتحرر م" الر ية النمعية بكساليب اشكيلية اتسم بالفكر اابداعي وكن ما سبق ي كد علةى صةحة فرضةا واش

 البحث. 
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The problem of dark and light source to enrich the busy contemporary art 

 

Research Summary 

 

 The current research seeks to bring innovative and creative aspects of the private side 

expressionist for design theme in art busy ,as well as add artistic and aesthetic dimensions of 

the techniques to use the remnants of natural raw materials in designs inspired by the 

elements of nature    , the element Album , as it is an inexhaustible source of inspiration and 

creativity and to seek ideas than just a student about stereotypes and urging him to creativity ,

and innovation to a variety of designs and solutions configurable element  ( Album  visions 

varied and innovative sometimes Bmhakadtha and stripping and simplifying other times ,by 

training students to access to several reference sources such as the Internet ,books and 

technical journals   ,... in dealing with themes inspired by the analysis element( Album , 

leading to the development of thought and creative Lee student where hiring and synthesis of 

the remnants of raw materials ,taking into account the show dark and light in the pattern of 

new Atbekara ,to express a theme or form a sense of creative is the student similarities 

traditional iterative and systems that underline the technical busy. 

 

 Therefore ,the current research seeks to take advantage of the adaptation possibilities 

of configurable for the synthesis of the remnants of raw materials and how to emphasize the 

dark and light in the embodiment of the design build an integrated Stouhy of  ( an album  as a 

springboard expressive combines Fine solutions developed and employed in contemporary art 

busy giving a new creative visions 

 

Search results: 

1. Take advantage of the phenomenon of dark and light as ways to develop the creative skills 

of the second year students and their needs ,and perhaps this is due to the problem of dark 

and light is very flexible in opening new horizons and visions of creative innovative 

formulations. 

2. The study highlighted the importance of freedom from the stereotypical vision of nature by 

emphasizing the dark and light of the remnants of raw materials and how to distribute 

(Album  component resulting in the discovery of new plastic ties and artistic and aesthetic 

values of the contemporary system. 

 

Research Recommendations: 

1. should be reconsidered in the art works and methods of training programs on the 

problematic source of inspiration in order to give the largest and suitable space in the 

content of the ways of expressing nature ,especially Album entrances to enrich the busy 

artistic contemporary cognitive and entrance in order to prepare students have creative and 

capable skills to adapt to innovations and changes element in everyday life 

2. Emphasis on the phenomenon of dark and light within the technical college curriculum 

works for the development of creative skill of the second year students within the 

framework of a clear philosophy of harmony with the goals of contemporary artworks 

ways. 

 

 


