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(P حنا حبيب رملها.د / 
P0TP0F

(P ناردين نادي نصري )*
P0TP1F

*( 

 مقدمة : 

 كل عصر يجمع الزمان والمكان واألحداث فى حقبة تاريخية يكون دور الفنان فيها هـو  إن

دائمـا الشاهد على روح هــذا العصـر ومرآة صادقـة لمجرياته وعـند إبداعه تظهـر رؤى جــديـدة 

تـرســم مـالمـح هــذا الواقع وهذه الحياة للمجتمع وينعكـس روح الزمـان والمكـان بمزيـج مـــن تأثر 

الفن بأبحاث العلماء وتطورات وٕامكانيات العلـــم الحديث واالكتشافات الجديـدة والتكنولوجيا 

 ، وحيث أن  The Information Age Artsالرقمية فيمـا يسمى بفنـون عصــر المعلومات 

التطـور االجتماعي ترتبط جذوره بمظـاهــر العصر مـن تـطــور فني وثقافي ، لــذلـك تتـــكامــل روح 

األصالة والمعـاصرة لــلــفـن التقليدي مــع تطـور معــطيـات الـحداثـة والبـرمجة للفـن المنفذ بــواسطة 

   تكنولوجيا برامج التصميم بالكمبيـوتر، الذى يعتبـر التطور الطبيعي والحتمي للفن التقليدي .

                                                                                              

 وصف محمود البسيونى أن الفيصل األول واألخير فى تصنيف إنتاج الفنان من وقد 

موضوعات ينطوي على " إن القطعة الفنية األصيلة تلعب دورها خارج األحداث الوقتية ، 

وخارج التاريخ ، وتستمد قيمتها من طريقة بنائها ونظامها ، ومن مدى حساسية الفنان التي 

  ) 14 ،  6أفرغت فيها ، ما دامت متضمنة إلحساس أصيل ، ومقامة على بناء سليم " . (

                                                           
أستاذ التصميم المتفرغ ، والعميد المؤسس لكلية التربية الفنية - جامعة المنيا.  )*(

  جامعة المنيا. –  قسم التصميمات الزخرفية  –الباحثة بكلية التربية الفنية   )*(
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 للتغير والتطور التكنولوجي الهائل الذى غيـر حــال العالـــم كلـــه بعـــد الحرب ونظـرا 

 ، أصبـح الكمبيوتر أحـد أبعـــاد الثـــورة االلكترونيـــة التي 1945العالميـــة الثانـــية التي انتهت عام 

انتشرت فـــى العالم بأكملـــه وصار كل شىْى يتم بصورة الكترونية ، وحيث أن الفن ليس بعيدا 

عن هذا المناخ فقد وهــب حـواس جديدة  لها القدرة على التقاط الواقع والتعبير عنة بوسائل عدة.   

 

 يعتبر من أهـــم خصائص التكوين المبتكر اإلبداعي النظام في كل شيء لذلـك 

ويتضح ذلك فى أبهى تجلياته فى الكون والخليقــة فكل شيء مرتب بنظـــام عجيب كالعالقــة بيـن 

الشمس والقمر ، وسائـر األجرام السماوية من الكواكب والنجوم ودورانها بعضها حول البعض 

بطريقه ثابتة ال تتغير .   

   

 ارتبط العمل الفني بالعصر الذى يتم فيه أعطاه ذلك قــوه وعـزز من قيمته ، وكلمـا"  

حيث يجـب أن يكون العمل الفني انعكاســا لمقومات عصــره فالعصر الذى نعيش فيه يمتــاز بأنه 

علمي الطابع ازدادت فيـــه االكتـشافــات والبحـــوث التي أثــرت علــى المبتكــرات الفنية التشكيليـة 

والنفعيـة التطبيقية ، لذا يالحظ أن أي عصر متطور يؤثر فى كل مظهر من مظاهر الحياة 

مهما اختلفــت ، واالبتكار دائما طليعة التطور ويتجه إلى األمام وليس للخلف ويحمل فى طياته 

    ) .12 ،  2اتجاهات القيادة األصيلة التي تعطى الروح الحقيقي للعصر " ( 
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  Problem Of The Researchمشكلة البحث : 

 تأثير التقنية التي يستخدمها الفنان على  مشكلة البحث فى التعرف علىتحددت

 إلنتاج تصميمات فنية مبتكرة تقنيات اآللةمدى إمكانية توظيف التكوين فى أعمالة الفنية ، و

دراسة مختارات من أعمال فناني مدارس الفن المقارنة بين بطريقة الكترونية وذلك من خالل 

المنفذة يدويا وأيضا الكترونيا وذلك إلستثمار إمكانات الفن التشكيلي والجمع بين الحديث 

  اإلبداع والتكنولوجيـا إلثــراء العملية اإلبتكارية والكشف عن منابع وأفاق جديدة لإلبداع ولإلبتكار

 

 : مما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي فى اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي

 هل التقنية التي يستخدمها الفنان فى تنفيذ أعمالة ( يدوية - الكترونية ) تؤثر فى 

 ؟ القيمة الفنية للعمل 

 

  : األسئلة الفرعية التالية وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال الرئيسي اإلجابة على

 ؟ لألعمال الفنية المنفذة يدويا  ما السمات التشكيلية   -  1

 ؟ لألعمال الفنية المنفذة الكترونيا   ما السمات التشكيلية   -  2

 ؟ استخدام التقنيات ( اليدوية - اإللكترونية ) على التكوين فى األعمال الفنية  - ما أثر  3
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    Aims of The Research أهداف البحث :

   يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية :

  - التعرف على السمات التشكيلية لمدارس الفن الحديث من خالل مختارات من أعمال 1

أهم الفنانين .       

   برامج التصميم بالكمبيوتر  تقنيات األلة من خالل - التعرف على مدى اإلفادة من استخدام 2

     إلنتاج تصميمات فنية رقمية مبتكرة . 

 Significance Of The Researchأهمية البحث : 

 إلقاء الضوء على التقنيات االلكترونية الحديثة المستخدمة فى إنتاج األعمال الفنية   - 1

  .         المعاصرة 

 توضح الفارق بين األعمال الفنية المنفذة يدويا واألعمال المنفذة الكترونيا من حيث جودة   - 2

  .       التكوين 

   Limitation of The Research حدود البحث :

 يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية :

 تناول جزء من . وعلى ا تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالته البحث علىيقتصر

 المنفذة يدويا وأيضا الكترونيا وذلك فى مختارات من أعمال أهم فناني مدارس الفن الحديث

 لوحة ما بين التصميم اليدوي والرقمي  . 12 ) وعددهم 2017 إلى 1875الفترة ما بين ( 

 



 التكوين بني مهارات الفنان اليدوية وتقنيات اآللة ( دراسة مقارنة ) 

 م2019 يناير –  العدد األول–   الد الثالث–جملة الفنون التشكيلية والرتبية الفنية 

11 

  Method Of The Researchمنهجية البحث : 

 التحليلي  منهج الوصفياليتبع البحث 

 Hypotheses of The Researchفرض البحث : 

 يسعى البحث الحالي إلى التحقق من صحة الفرض التالي :

األعمال الفنية المنفذة يدويا    إحصائية بين متوسطي درجات ةتوجد فروق ذات داللال - 1

.       واألعمال المنفذة الكترونيا

 مـعــايـيــر الـتـقـيـيــم فـــى بـطــاقـــة أعمال الفنانين  :

مدى تأثر التكوين الزخرفى اليدوي و األلكترونى بمدارس الفن الحديث  .  -  1

مدى تحقق التناسق اللوني فى التكوين الزخرفى .  -  2

 التوظيـــف الجيـــد إلمكانيـــات برنامــــج ( الفوتوشــــوب ) من أوامــــر وأدوات فى إنــتــــاج  - 3

      تصميــــم زخرفي مبتكر وذلك للتصميم الرقمي . 

  الوحدة ... الخ– االتـزان  –يـظـهـر التكوين بعـض قيـــم الـتـــصميــم مثــــــل ( اإليقـاع - 4

     فـــي بــنــاء التكوين الزخرفــى  . 

  مـدى االستفادة مــــن أســـس التـــصميـم فـــي بــــنــاء التكوين الــزخـــرفـــى بشكــل مـبـتـكـر  . - 5
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  Terminology of The Researchمصطلحات البحث : 

   : ( كأداة فنية )الكمبيوتر

) الكمبيوتر إجرائيا بأنه : "أله الكترونية 303 ، 4) ( 1999يعرف حنا حبيب ( 

وظيفتها معالجة المعطيات البصرية بكافة صورها ، وتحليلها باالستعانة ببرامج معينة ، لها 

 وعرض النماذج المصورة وطباعتها بأشكال وأساليب متعددة . القدرة على تخزين

التكوين :  

  Herbert Read ) يعرف هربرت ريد 28  ،  5 ) (  1998عن حنا حبيب ( نقال  

التكوين انه " ما يجعل من العمل الفني موضوعا جماليا وجودة فى صميم الواقع هو ذلك 

التنظيم الخاص الذى خضعت له العناصر المادية له ال المعنى الذى يعبر عنه " .    

 Compositionالتعريف اإلجرائي للتكوين :   

يتضمن تنظيم للخبرة المرئية لمفهوم الوحدة أو المفردة فى الفن التشكيلي أي وحدة  

بناء وتوظيف المفردات وتنسيق الوحدات الزخرفية وفق نظم إيقاعـية تعتمد على االتزان والترتيب 

 . سواء كان التكوين المنفذ بطريقة يدوية كالسيكية أو الكترونية رقمية  داخل العمل الفني

  التعريف اإلجرائي لمهارات الفنان اليدوية : 

 المقصود بمهارات الفنان فى هذا البحث هو التنفيذ اليدوي لألعمال الفنية واللوحات 

التشكيلية مستخدما األدوات التقليدية ومعتمدا اعتمادا كليا على الطريقة اليدوية الكالسيكية فى 

 تصميم وٕابداع العمل الفني .
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 :قنيات اآللة التعريف اإلجرائي لت

خالل برامج  في هذا البحث بأنها التصميمات التي تنفذ من قنيات اآللةت  الباحثةتعرف 

يؤثر فى إنتاجها ، وهى شكل زخرفي فني جديد  Photoshop مثل برنامج التصميم الرقمي

وتطورها كل جديد فى عالم الكمبيوتر وتساهم بدور فعال ومدروس في تنمية اإلبداع وبتخطيط 

 واٍع للرقى بالذوق العام .

اإلطار النظري للبحث 

ويمكن تقسيم اإلطار النظري الحالي إلى ثالث محاور على النحو التالي : 

 مدارس الفن الحديثمهارات فناني المحور األول : 

 الفنان تعد من قبيل األمور الحتمية واألساسية فى كل منهج جمالي وكل تذوق " ثقافة 

فني ، وفى كل نشاط خالق يدور الفنان فى مداره ، ويندمج فى فلكه عن طريق صياغته 

التشكيلية ، وٕابداعه الذاتي لوحداته وعناصر موضوعاته وفيما يتصل بفلسفته وٕارادته الحرة " .    

 )7 ، 3(   

 الحديث يعتبر صيغة مستحدثة تستمد جذورها من عمق القدم ، وتتباين والفـن 

إتجاهات كل مدرسة عن األخرى تباعا للفكر السائـد وأسلوب التنفيــذ وطبقا للمستوى الحضاري 

فإذدهــار الحركة الفنية فى عصر ما مالزم لإلذدهار الحضاري ، ليس هــذا فحسب بل هي 

منظومة تكتمل عندما تزدهر كل من الفنون األدبية من شعر ورواية ومقال ونقد بالتوازي مع 

الفنــون البصريــة مــن فـــن  تشكـيلـي ومسرح ودرامـا . 
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 توالــت ظهور الحركات الفنية فى الغـــرب منذ مطلع القــرن التاسع عشر إبــان  وقـــد

 وحدث تطور كبير فى الحياة االجتماعيــة والسياسية فى 1789إندالع الثـــورة الفرنسيــة عام 

أوربا بأكملها وانتقـــل بطبيعـــة األمـــر بعـــد ذلــك إلى أنحاء العالم ونتيجة لتأثر الفـن بالعلـــم 

واالكتشافـــات الحديثـــة ظهــرت المدرسـة التأثيريـــة ، والسريالـيــة ، ومع حـلـــول القـــرن العشرين 

 ظهرت مذاهب فنيـــة جديـــدة أهمهــا التكعيبيـــة ، والتجريديـــة .

التكوين ( التصميم )   المحور الثاني : 

) كتخطيط عام أو فكرة كلية للعمل الفني ، يعتمد فى (Composition  تكوينال

المقام األول على مدى إدراك الفنان لمراحل تنظيم العمل الفني بطريقة تتناسب مع أفكاره 

 من خالل المالحظة والتدريب ذوقومشاعره وأحاسيسه ونستطيع أن ننمى ذلك لدى المت

  بناء فكر ذاتي جديد مغاير لما رآه  . ذوقوالممارسة وذلك الكتساب الخبرة ، حتى يستطيع المت

 

 فـــأن التكوين هــو الجزء البنائي من إنشاء وتنفيـذ وٕاخراج العمل الفني ، وهـو عمـل لــذا

إبداعـي ويحمل التكوين الجيــد داخـل أجــزاءه عالقـات ذات سمـــات مـــحــددة تــنــشــأ نتيجة تــنوع 

التــأثيرات الـلونية مــن األلوان المتناقضة والمتباينة والحركة الداخلية من الخـطوط المستقيمة 

والمـتـقـابـلـــة والمنكســـرة والمركـبـــة والمنحنيـــات ، وهــــو تخطيـــط واع لتنسيـــق العالقــــة بيـــن 

العناصـر الداخليــة بــطــريــقــة ابـتـكــاريـــه لتحقيـــق هـــدف واضح وغــرض محـــدد ، وقد استفاد 

الفنانين من تكنولوجيا العصر كأداة إلبداع تصميماتهم الفنية وقد ساعده فى ذلك البرامج الرقمية 
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 إال تطور طبيعي وحتمي للفن Digital artsعلى محاكاة األداء اليدوي ، وما الفن الرقمي 

التقليدي اليدوي  .  

   )12 ، 1التصميم واالرتباط بالعصر : (  

ارتبط العمل الفني بالعصر الذى يتم فيه أعطاه ذلك قوة وعزز من قيمته حيث  " كلما 

يجب أن يكون العمل الفني انعكاسا لمقومات عصره فالعصر الذى نعيش فيه يمتاز بأنه علمي 

الطابع ازدادت فيه االكتشافات والبحوث التي أثرت على المبتكرات الفنية التشكيلية والنفعية 

" التطبيقية لذا يالحظ أن أي عصر متطور يؤثر فى كل مظهر من مظاهر الحياة مهما اختلفت

 

 الرقمي هو استخدام األدوات الرقمية الحديثة فى التصميم من خالل برامج  والتصميم

التصميم الرقمي  للحصول على نتائج وتأثيرات مشابهة للفن التقليدي ، حيث أن تلك األدوات 

تعطى إحساس األدوات التقليدية من خالل تنوع الفرش واأللوان والمالمس والتأثيرات . 

 

 برامج التصميم الرقمي الفرصة أمام الفنان للعمل بوسائل وٕامكانات ال يمكن  أتاحت

الحصول عليها فى الفن اليدوي التقليدي ، مثل العمل على نظام الطبقات ، والتحكم بشفافية 

الصورة مع إمكانية التراجع عن األخطاء وٕازالتها ويمكن أيضا الرجوع إلى الخطوات السابقة 

بسهولة ، هذا باإلضافة إلى إمكانية تعديل تكبير الصورة والتعديل فيها لعمل أدق فى التفاصيل 

وللحصول على أفضل تكوين فني . 
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 )  برامج التصميم بالكمبيوترتقنيات اآللة  ( المحور الثالث : 

 أن التقدم التكنولوجي ليس وليد اليوم أو الحضارة المعاصرة ، ولكنة جاء نتيجة  حيث

تراكم جهود بشرية لحضارات عديدة ، وقد ساعد هذا فى استخدام وسائل عالية الدقة من حيث 

التقنية الحديثة فى اإلنتاج  فأعطت بذلك فرصة أكبر للفنان للتجريب واالبتكار واإلبداع بحرية 

دون تقليدية ، ومع تعدد االتجاهات الفنية الحديثة تعددت أيضا الرؤى الفنية إلثراء الفكر 

اإلبداعي من خالل التكامل والتفاعل بين العلم والفن ، وتكمن قوة التكنولوجيا فى القدرة على 

إمكانية توظيفها باألسلوب األمثل ، وترتكز على تنمية التفكير والتعلم الذاتي  . 

 

 التكوينات فى األعمال المنتجة بالكمبيوتر بالثراء لما تضفيه إمكانات  " تتميز

الكمبيوتر على األعمال من دقة ومهارة فى التطبيق نظم متعددة للعالقات بين العناصر من 

تكرار وتراكب وتصغير وتكبير وغيرها من العالقات األخرى كإعطاء اإلحساس بالعديد من 

 ،   )  3(  الخامات والمالمس التي يصعب على الطرق اليدوية مضاهاتها بنفس البراعة " .

 

 التكنولوجيا الرقمية كوسيط فني جديد مع الوسائط الفنية التقليدية ، للوصول  وتشترك

إلى منتج فني مختلف شكال ومضمونا ، وتشجع طرقا جديدة فى اإلبداع والتوليف بين القديم 

والجديد. 
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    )Paint Programs    )8  ، 75برامج الرسم 

لرسم الصور وتصميم الشعارات واإلعالنات الملصقة  تلك البرامج التي تستخدم هي 

والبوسترات وأغلفة الكتب ، كما يتيح لنا إمكانية إستخدام هذه الصور مع البرامج األخرى ، 

وتحتوى هذه البرامج على العديد من األشكال المتعددة األلوان مع إمكانية تغير ألوانها وأحجامها 

  Photoshopللحصول على تصميمات ذات إمكانيات عالية وعلى رأسها برنامج 

  . 3DMaxوبرنامج 

 مميزات برامج الرسم :   

 الرسم .   -  إمكانية استخدام األدوات الفنية المختلفة والموجودة ببرامج1

   -  إمكانية إجراء تعديالت مختلفة على الرسم وكذلك سهولة حفظة واستدعائه مرة أخرى . 2

  -  إمكانية الحصول على نسخ مطبوعة لتلك الرسوم باستخدام الطابعات المختلفة 3

  Adobe Photo Shopبرنامج التصميم بالكمبيوتر 

مكنت برامج التصميم الرقمي المصممين من تنفيذ أعمالهم وطباعتها بواسطة طابعات  

رقمية حديثة تمتاز بالسرعة والدقة المتناهية ، وأيضا ساعدت المصمم على التجريب دون قلق 

 وعمل دراسات متعددة على العمل الفني الختيار أفضل الحلول التشكيلية وهذا يرجع إلمكانية

 تخزين كل مراحل العمل خطوة بخطوة ، حيث يستطيع المصمم العودة ألي مرحلة سابقة إما

، هذا الى جانب ما للتعديل أو لبناء أفكار جديدة حتى يصل بالعمل الفني إلى حالته النهائية 
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تتيحه تلك البرامج من تنوع فى أشكال الفرش وأحجام اللوحات وخيارات لونية واسعة ال يمكن 

  الحصول عليها فى الفن اليدوي التقليدي كل هذا يسمح للفنان بمجال أكبر لإلبداع . 

 

 وهذا Layers أنه يعمل بنظام الطبقات Adobe Photoshop أهم مميزات برنامج من      و

التحكم فى العمل أكثر دقة حيث تتعامل مع أكثر من شريحة فوق بعضها تستطيع من  يجعل

خاللها التعديل أو اإلضافة أو الحذف ، إمكانية إنشاء تصميمات متنوعة من خالل دمج 

الصور وغيرها من العناصر مع بعضها البعض فى تصميم واحد بمعالجات فنية مختلفة ، 

وأيضا التالعب بالصور والتصميمات من خالل إدخال أو إزالة أجزاء أخرى غير موجودة 

 بالملف األصلي وذلك حسب رؤية الفنان التشكيلية . 

       

، أي الرسـوم النقطيـة Raster   بتقنيـــة الراستـــر Adobe Photoshop برنامج         ويعمل

 Pixels ضوئيـــة تسمى البكســالت Dotsبمعــنى أن كـــل صورة تتكـــون مـــن مربعـــات أو نقاط  

، وكل نقطـــة تحمل درجة لون ودرجـة إضاءة ، لذلـــك عــــنـــد النظـــر إلــــى مجمــوعــــــة الـنـــقـــاط 

الضوئيـــة بشكــــــل مــتـكـــــامـــل يجـعــــلـنـــا نــــــرى الصـــورة كاملـــة بكـــــل تفاصيلها ، وكل بوصة فى 

وتعتبر هي وحدة قياس جودة Dots per inch ( DPI )   نقطة تسمى 72الشاشة توجد 

 .    Resolutionالصورة  
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 "فناني مدارس الفن الحديث نماذج من أداء 

 )       2017 - 1875 نفذت خالل الفترة ما بين ( )األلكترونى   اليدوي وفى األدائيين (

 2010 - الفنان / حنا حبيب رمله  2                 1910 جورج براك / الفنان - 1

 

 

 

 

 

 تصميم رقمى  )2 شكل (                   ) تصميم يدوى12 م ( )1شكل (      

 2011 - الفنان / حنا حبيب رمله 4                   1875 مونيه /  الفنان  - 3

   

 

 

      

              ) تصميم رقمي4              شكل (     ) تصميم يدوى 9م ( )  3 شكل (      
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" فنانى مدارس الفن الحديث نماذج من أداء 

  )2017 - 1875 نفذت خالل الفترة ما بين ( )األلكترونى   اليدوي وفى األدائيين (

  - الفنان /  عادل عبد الرحمن6            1912 روبرت ديلوناى /  الفنان -5

 

 

 

 

  ) تصميم رقمي 6 شكل (                 ) تصميم يدوى 10 م ( ) 5شكل (      

  - الفنان /  عادل عبد الرحمن8                1951 سلفادور دالى / الفنان -7

 

 

 

 

 تصميم رقمى    ) 8 شكل (                ) تصميم يدوى 10 م ( ) 7 شكل (      
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 "فناني مدارس الفن الحديث نماذج من أداء 

  )2017 - 1875 نفذت خالل الفترة ما بين ( )األلكترونى   اليدوي و فى األدائيين (

  - الفنان /  عمرو أحمد10                  1887 سيزان  /  الفنان -9

 

 

 

  

 تصميم رقمي   ) 6 شكل (                 ) تصميم يدوى 10 م ( )  9شكل (    

 - الفنان /  عمرو أحمد12           1923 واسيلى كاندنسكى / الفنان -11

 

 

 

 

تصميم رقمي    ) 8 شكل (                 ) تصميم يدوى 11 م ( ) 11 شكل (   
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النتائج والتوصيات :       

   للتوصل إلى نتائج البحث اتبع الباحثان ما يلي :  

 - تم تصميم بطاقة للحكم على التكوين فى األعمال الفنية المستخدمة فى البحث بعضها منفذ 

   يدويا والبعض األخر منفذ الكترونيا . 

- تم عرض األعمـــال الفنية المنفذة المذكــــــورة على لجنة من األساتذة المحكمين وطلـــب منهم 

ما يلي :  

ا   -  تحديد مدى تحقيق التكوين فى العمل الفني المعروض . 

 ب -  تحديد ما إذا كان هناك فارق بين التكوين فى األعمال المنفذة الكترونيا واألعمال المنفذة 

       يدويا .   

 أم يدويا .  اج - تحديد نجاح التكوين فى العمل الفني عاما بغض النظر عن كونه ينفذ الكتروني

UأوالU : Uنتائج البحثU  -:

 مما سبق نخلص إلى أن البحث قد توصل إلى النتائج اآلتية :

 أعمال  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ه ال توجد- أمكن التوصل إلى أن1

أعمال الفنانين فناني  كما تقيسها بطاقة تقييم     الفنانين المنفذة يدويا وأيضا الكترونيا 

   .     مدارس الفن الحديث

  كوين- ساهمت مداس الفن الحديث فى التوصل إلى حلول إبداعية وصياغات تشكيلية للت2

.  سواء كان يدويا أو الكترونيا الفني برؤية بصرية جديدة بصورة مبتكرة      
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ساهمت فى تقديم أعمال فنية تشكيلية راقيه وهى أيضا تعتبر  التصميم بالكمبيوتر أن تقنية -3

 فى العصر الحالي.  اإلبداع الفنيأداه فنية هامة فى مجال     

  ينتج من خاللهما أفكار مغايرة تتطابق مع  لغة الفنان التعبيرية المستمرالتجريبالممارسة و- 4

  .والتطبيق مصدر للمعرفة    رؤيته الخاصة وهما 

 خصوصا فى عصر تتحول  لتقنيات التكنولوجيا الحديثة الفناناستخدام  ال يمكن التخلي عن -5

      فيه الدولة بكل مؤسساتها إلى التحول األلكترونى ، ومع ذلك هذا ال يعتبر بديال عن الفن 

     اليدوي الكالسيكي بل على العكس هو امتداد له  . 

  - برامج التصميم الرقمي هي بيئة عمل نظيفة ومرتبة ، وكل األدوات المتوفرة فى العالم 6

      الرقمي ال تكلف الفنان أي شيء .   

UانيثاU : UالتوصياتU:   

   - االهتمام بدراسة عدد أكبر من المدارس الفنية والتعرف على أهم الفنانين وأهم أعمالهم من

.   للمتذوقين ثقافة المعرفية الخالل المتاحف االفتراضية بما يثرى    

 على كيفية تنفيذ التصميمات من خالل برامج التصميم بالكمبيوتر لمسايرة  تدريبال- 

التقدم التكنولوجي وفتح أفاق جديدة للرؤية .      

 - إقامة ورش عمل وتدريبات تطبيقية تتناول كيفية التعامل مع التكنولوجيا الرقمية وخاصة فى  

 مجال التصميم الزخرفى .    

- إقامة معارض خاصة بالفن الرقمي كأداة إبداع متنوعة .  
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 - اإلفادة من هذا البحث فى التأكيد على أهمية مهارة الفنان اليدوية فى منهج التفكير وطريقة 

    اإلبداع والحالة الخاصة المصاحبة لذلك ، أيضا توضيح اإلمكانات والتقنيات المتنوعة 

   لتقنيات اآللة .  

 - حفظ عدد النهائي من اللوحات التشكيلية وٕاعادة استحضارها بطرق عرض متنوعة وجذابة  

   من خالل المعارض أو المتاحف االفتراضية .  
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 مستخلص البحث

 تأثير التقنية التي يستخدمها الفنان على التكوين  هذا البحث إلى التعرف علىيهدف

 مهارة الفنانين اليدوية التقليدية فى إنتاج أعمال فنية مميزة  مدىفي أعماله الفنية ، وعلى

 تصميمات زخرفيه تعتمد على استثمار معطيات التقدم يةإبتكارومبتكرة ، بالمقارنة بمدى 

تماشيا مع متطلبات لغة  الكمبيوتربالتكنولوجي بواسطة اإلفادة من بعض برامج التصميم 

 دراسة األسس التشكيلية  لمدارس الفن الحديث المقارنة بينيعتمد على  ، وذلك العصر الرقمية

 تقنيات اآللة بواسطةالمنفذة  من خالل الفنانين يدويا بطريقة تقليدية كالسيكية وأيضا المنفذة 

 بالكمبيوتر .الرقمي التصميم  برامجمن خالل الفنانين مستخدمين 

 - إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي : انولقد توصل الباحث

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ه ال توجد- أمكن التوصل إلى أن1

أعمال الفنانين فناني   كما تقيسها بطاقة تقييم أعمال الفنانين المنفذة يدويا وأيضا الكترونيا 

   .مدارس الفن الحديث

 ينتج من خاللهما أفكار مغايرة  لغة الفنان التعبيرية المستمرالتجريبالممارسة و- 2

 .  والتطبيق مصدر للمعرفةتتطابق مع رؤيته الخاصة وهما 

خصوصا فى عصر  لتقنيات التكنولوجيا الحديثة الفناناستخدام  ال يمكن التخلي عن - 3

 تتحول فيه الدولة بكل مؤسساتها إلى التحول األلكترونى ومع ذلك هذا ال يعتبر بديال عن الفن 

     اليدوي الكالسيكي بل على العكس هو امتداد له  . 
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Summary of the research 
 

 The aim of this research is to identify the impact of the 
technique used by the artist on the composition of his works of art, and 
on the skill of traditional handicraft artists in producing distinctive and 
innovative works of art, compared to the innovative design of decorative 
designs based on the investment of technological progress data by Make 
use of some computer design programs in line with the requirements of 
the digital age language. This is based on the comparison of the study of 
the plastic Foundations of modern art schools carried out by handmade 
artists in a classical traditional way and also implemented by the 
techniques of the machine through the artists using the digital design 
programs of the computer. 
 The researchers have reached several conclusions, the most 
important of which are the following: 
 1. It has been possible to conclude that there are no statistically 
significant differences between the averages of the artists ' work 
performed manually and also electronically, as measured by the artists ' 
business Evaluation card of modern art schools. 
 
 2. Practice and continuous experimentation the artist's 
expressive language produces different ideas that match his own vision 
and are a source of knowledge and application.  
 
 3-The artist's use of modern technology technologies cannot be 
abandoned, especially in an era when the state is transforming all its 
institutions into electronic transformation, yet this is not a substitute for 
classical handmade art, but rather an extension of it. 
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