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 :ملخص البحث 

مشاهد من لي الليتها في التأثير عاعة على المعالجات الجدارية ومدي فيتضمن البحث  تأثير العناصر المتحرك

 ةوحلطلق اسم أوقد  ةى ارتباط عضوى بالعمارأحائط  ةمن كلمة جدار مشتقه مباشر ةفكلم يةخالل مفهوم الجدار

و أجى ر خارجدار سواء كان هذا الجداجدارية على هذا النوع من الفنون نظرا الرتباطه كجزء مكمل لهذا ال

 ليإلبحث كما يتطرق ا،  ةعاد على خامات متنوعأبثالثه  وأتصميمات يمكن ان تنفذ ذات بعدين داخلى وهى 

ات لتخصصرى وعالقته بالعمل الجدارى ، ومدي إمكانية تحقيق التكامل والمزج بين امفهوم االدراك البص

ا ركة وأثرهة الحالمختلفة في الفنون وخاصة بين فنون التحريك و الجداريات المعمارية  فيلقي الضوء علي دراس

ألعمال ان هذه ماذج مفيستعرض ن، في العمل الفني من خالل األساليب المختلفة  في المدارس الفنية المختلفة 

 .وكذلك يتناول دراسة الفن الحركي وعالقته بالجداريات المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية 

السلوك   ير فيومدي تأثير هذا الدمج بين الفنون المختلفة علي المعالجات الجدارية لتكون قادرة علي التأث

سة ل درايجاد صيغ تشكيلية متحركة من خاللة إلنا جاءت مشكلة البحث في محاومن هن ،جتماعى لإلنسااال

محاولة و، صر سطح المعمارية فى ماألتقنيات التحريك المختلفة تعمل علي خروج الفنان من جمود التصميم فى 

ق ن طريعمواكبة التطور التكنولوجى المستمر والذى يوفر تفاعل متواصل للتصميم بين الفنان والمتلقي 

 المحيطة . ةمع مراعاة حاجات اإلنسان و البيئاصر التصميم المتغيرات المستمرة لعن

ي مل جدارعستفادة من أساليب التحريك الحديثة في استحداث كيف يمكن اال، ومن هنا جاءت تساؤالت البحث 

 متحرك ؟

  ي ؟المصر مدي إمكانية إستخدام أساليب الحركة في المعالجات الجدارية وكيفية تطبيقها في المجتمع ماو

حقيق تخالل  وذلك من ؛  توظيف أساليب تقنيات التحريك في المعالجات الجدارية المعماريةهدف البحث إلى وي

 فعاليةدى مكيد تأوالتكامل والمزج بين التخصصات المختلفة وخاصة بين فنون التحريك و الجداريات المعمارية .

يات وضع آلو،  جتماعى لإلنسانالسلوك االثره على أوتأثيره فى المعالجات الجدارية وفاعلية عنصر الحركة 

 تفعيل تقنيات التحريك على األسطح المعمارية .

ى ركة فوذلك من خالل المنهج الوصفى التحليلى فى دراسة التقنيات الخاصة بفنون التحريك ومظاهر الح

اعلية وجيا التفكنولالت المعالجات الجدارية المختلفة والمنهج التجريبى الذى يختبر فروض الدراسة التى توضح أثر

 هدف تحقيقلقى بعلى العنصر النفسى ألفراد المجتمع والمعايير التى يجب أن يتبعها المصمم للتأثير على المت

 فروض البحث ، والخروج من اإلطار النظرى إلى اإلطار العملى التطبيقى.  

على  ةتؤثر على نفسية المتلقى فهى قادركة المتحر ةن األعمال التفاعليأثة للعديد من النتائج منها وتوصلت الباح

وبالتالى فتحقيق ، فى وقت قصير من خالل عمل واحد فقط  ةيد من المشاعر والمؤثرات المختلفن تخلق العدأ

على  ةنراها فى العمل الفنى قادر ن العناصر البصرية حينإمر ضرورى .حيث أالرتقاء بالذوق العام من خاللها ا

تجاه ولون وملمس لها ا بطبيعتها ومكانها فجميع مكونات العناصر البصرية من شكل واتميزه ةخاص ةخلق حيا

بصرية لدى المشاهد فال يتوقف لديه االحساس باتجاه الحركة الناتج عن تحريك  ةلى خبرإخصائص تؤدى 
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دمج بين الرسوم لذلك قامت الدارسة بال؛ حساسه بالعمل المتحرك إمن  ةمنبعث ا  العناصر البصرية وتثير لديه قيم

لتحقيق عنصر ثقافى وجمالى  ةالداخلي ةالمعالجات الجداريااليهام بالحركة وبين  ةالمتحركة كفكر قائم على ظاهر

دمج بين المجاالت الوذلك عن طريق العديد من التطبيقات ذات االتجاهات المختلفه لتحقيق ؛ تفاعلى لدى المشاهد 

م للعمل الجدارى التفاعلى عن العمل الجدارى التقليدى وأصبح اختلفت أساسيات التصمي، وكذلك وبعضها
اإلنسان هو العنصر التشكيلى األساسى فى األعمال الجدارية التفاعلية ومع تطور مفهوم العمل الجدارى ، أصبح 

 من الممكن التغيير فى السلوك والنشاط اإلنسانى ، وتغيير الثقافات والتأثير على المجتمع من خالله .

 لمات اإلفتتاحية :الك
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