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ليتها في التأثير علي اعة على المعالجات الجدارية ومدي فتأثير العناصر المتحرك

 المتلقي

 أ.د/ سلوى أبو العال محمود

 أستاذ الرسوم المتحركة _قسم الزخرفة _ كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

 د/ هبه هللا عثمان عبد الرحيم ذهنى

 امعة حلوانمدرس بقسم الزخرفة_ كلية الفنون التطبيقية ج

 والء السعيد فرج السعيدم/ 

 معيدة بقسم الزخرفة _كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

 

 :ملخص البحث 

وم خالل مفه اهد منليتها في التأثير علي المشاعة على المعالجات الجدارية ومدي فيتضمن البحث  تأثير العناصر المتحرك

النوع  ة على هذاجداري ةطلق اسم لوحأوقد  ةى ارتباط عضوى بالعمارأحائط  ةمن كلمة جدار مشتقه مباشر ةفكلم يةالجدار

نفذ تمكن ان يتصميمات و داخلى وهى أجدار سواء كان هذا الجدار خارجى من الفنون نظرا الرتباطه كجزء مكمل لهذا ال

دارى ، العمل الجبرى وعالقته لي مفهوم االدراك البصإكما يتطرق البحث ،  ةعاد على خامات متنوعأبثالثه  وأذات بعدين 

ات لجداريومدي إمكانية تحقيق التكامل والمزج بين التخصصات المختلفة في الفنون وخاصة بين فنون التحريك و ا

الفنية  لمدارساالمعمارية  فيلقي الضوء علي دراسة الحركة وأثرها في العمل الفني من خالل األساليب المختلفة  في 

واء مختلفة سماذج من هذه األعمال وكذلك يتناول دراسة الفن الحركي وعالقته بالجداريات الفيستعرض ن، المختلفة 

 الداخلية أو الخارجية .

جتماعى الالسلوك ا ومدي تأثير هذا الدمج بين الفنون المختلفة علي المعالجات الجدارية لتكون قادرة علي التأثير في 

لمختلفة اتحريك يجاد صيغ تشكيلية متحركة من خالل دراسة تقنيات اللة إلنا جاءت مشكلة البحث في محاومن هن ،لإلنسا

مستمر نولوجى الومحاولة مواكبة التطور التك، سطح المعمارية فى مصر األروج الفنان من جمود التصميم فى تعمل علي خ

راعاة مع م اصر التصميموالذى يوفر تفاعل متواصل للتصميم بين الفنان والمتلقي عن طريق المتغيرات المستمرة لعن

 المحيطة . ةحاجات اإلنسان و البيئ

 ؟ ري متحركستفادة من أساليب التحريك الحديثة في استحداث عمل جداكيف يمكن اال، ومن هنا جاءت تساؤالت البحث 

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

كامل حقيق التتوذلك من خالل  ؛  توظيف أساليب تقنيات التحريك في المعالجات الجدارية المعماريةهدف البحث إلى وي

نصر عاعلية ففعالية تأكيد مدى ووالمزج بين التخصصات المختلفة وخاصة بين فنون التحريك و الجداريات المعمارية .

حريك على قنيات التوضع آليات تفعيل تو،  جتماعى لإلنسانالسلوك االثره على أوتأثيره فى المعالجات الجدارية والحركة 

 األسطح المعمارية .

ات لمعالجاوذلك من خالل المنهج الوصفى التحليلى فى دراسة التقنيات الخاصة بفنون التحريك ومظاهر الحركة فى 

فسى لعنصر الناية على التكنولوجيا التفاعل وضح أثرالتى تالجدارية المختلفة والمنهج التجريبى الذى يختبر فروض الدراسة 

روج من ، والخ بهدف تحقيق فروض البحثألفراد المجتمع والمعايير التى يجب أن يتبعها المصمم للتأثير على المتلقى 

  اإلطار النظرى إلى اإلطار العملى التطبيقى. 

خلق ن تأعلى  ةهى قادرتؤثر على نفسية المتلقى فكة المتحر ةن األعمال التفاعليأثة للعديد من النتائج منها وتوصلت الباح

 ذوق العامقاء بالالرتوبالتالى فتحقيق ا، فى وقت قصير من خالل عمل واحد فقط  ةيد من المشاعر والمؤثرات المختلفالعد

ا ميزهت ةخاص ةعلى خلق حيا ةنراها فى العمل الفنى قادر ن العناصر البصرية حينإمر ضرورى .حيث أمن خاللها 

 ة بصري ةلى خبرإتجاه ولون وملمس لها خصائص تؤدى بطبيعتها ومكانها فجميع مكونات العناصر البصرية من شكل وا
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 من ةنبعثم ا  يمقلدى المشاهد فال يتوقف لديه االحساس باتجاه الحركة الناتج عن تحريك العناصر البصرية وتثير لديه 

 حركة وبينيهام بالاال ةلذلك قامت الدارسة بالدمج بين الرسوم المتحركة كفكر قائم على ظاهر؛ حساسه بالعمل المتحرك إ 

ت طبيقات ذاد من التوذلك عن طريق العدي؛ لتحقيق عنصر ثقافى وجمالى تفاعلى لدى المشاهد  ةالداخلي ةالمعالجات الجداري

ى عن ى التفاعلختلفت أساسيات التصميم للعمل الجدار اك ، وكذلدمج بين المجاالت وبعضهاالاالتجاهات المختلفه لتحقيق 
م ر مفهو نسان هو العنصر التشكيلى األساسى فى األعمال الجدارية التفاعلية ومع تطو العمل الجدارى التقليدى وأصبح اإل

 مع منالمجت العمل الجدارى ، أصبح من الممكن التغيير فى السلوك والنشاط اإلنسانى ، وتغيير الثقافات والتأثير على
 خالله .

 الكلمات اإلفتتاحية :

 الفنون الحركية  –صوير الجدارى الت -ة تقنيات الرسوم المتحرك - الجداريات التفاعلية

 تمهيد : 

يرت معها ات وتغلقار ةرضيقسمت الكرة األ ةلخليقه كان العالم فى حركة مستمرالكون فمنذ بدء ا ةساس نشأأالحركة  تعد

 س ويتحركب حول الشمالعالم متحرك ال يتوقف فتتحرك الكواكو  ساس كل الموجوداتأفهى  ،ط بناخصائص الكون المحي

للعلم  ودركة الوجساس العلم فمن دون الحألذلك الحركة هى ؛ جمع أيتحرك االنسان فيغير شكل العالم رض والقمر حول األ

ذ ان ايضا فمن الحركة سان والبشرية والقائمة على اساسنحديثة التى تخدم اإللى جميع التقنيات الإفمع تطور العلم توصلنا 

در هى مص قام انسان الكهوف برسوماته على جدران الكهوف باتت الحركة هى الشغل الشاغل لالنسان وكانت الطبيعه

ى هو ود الذإلهامه فألهمت الطبيعه نيوتن لوضع اسس قوانين الحركة وكذلك ارسطو فشغله كثيرا الطبيعه واصل الوج

نان در الفساسه الحركة والتى استلهم منه بعد ذلك داروين فى نظريته للتطور وكانت حركة الشمس والنجوم هى مصا

ء م ينشىلالمصرى القديم فقامت الحضاره المعماريه المصريه على اساس اتجاهات النجوم وحركة االرض حول الشمس 

لى ذلك عبناءا ور اساسى بالنسبه للعلم المصرى القديم . معبد او هرم من دون الرجوع الى تلك الحركة التى كانت مصد

 ة وذلك عنلجداريقامت الدراسة بالدمج بين الرسوم المتحركة كفكر قائم على ظاهره اإليهام بالحركة وبين المعالجات ا

 ى التفاعلل علعمتطريق دراسة إمكانيه توظيف التقنيات الخاصة بفنون التحريك فى تصميم وتنفيذ معلقات جدارية متحركة 

دة ه على إعاى قادربين العمل الفنى والمتلقى . ومما سبق نجد ان العناصر البصرية المتحركة الموجودة داخل العمل الفن

 رية فينموبرة بصخالحياة اليه فتمنحه صفة مميزة ، فتصميم وتوظيف العناصر المتحركة داخل العمل الفنى يعطى المشاهد 

 إحساسه بالعمل المتحرك .  لديه ثقافه مختلفة نتيجة

 :مفهوم التصوير الجدارى

له  سقف المبانى وله خاصيتان محددتانأالجدران و ةه" ذلك الفن الذى يتعامل مع زخرفنأعريف التصوير الجدارى على ي  

هم أمن . فالتصوير الجدارى  ةومتغير ةحيث يخاطب جماهير مختلف ةالجماهيري ةوالدالل ةوهما ارتباطه الوثيق بالعمار

التى يعتبرها  ةقدم ألوان الفنون التى صاحبت العمارأفهو من  ةنسانيمم اإلعلى التعبير عن ثقافات األة الفنون التى لها القدر

و أكالجداريات ة به مباشر ةسواء التى كانت مرتبطة عمال التصوير المختلفأم الفنون وهى الحامل الحقيقى لجميع أ ةالفالسف

 1" .ةصغير ةايضا توضع على الجدار الثرائه فنيا حتى ولو كان فى مساحة فاالخير ةحات المعلقكاللو ةالغير مباشر

بسيطة فى مكان تجمعهم  ةالتصوير الجدارى هو فن اجتماعى مرتبط بقضايا المجتمع وواقعه فهو مولود ليخاطب الناس بلغ

 2و يعرض رأيا سياسياأو بظلم أو يندد بفعل أمبادىء و يرسخ أبها قد يحفز الهمم  ةوهو يطرح فكر ةحياتهم اليومية ومساير

                                                           
1lexicon universal: the new encyclopedia Britamica 

 3ص - 2001 -فى عالم بال حدود ة رساله الفنون الجميل -بحث علمى منشور  -بو المجدأحمد شحاته أ 2
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ي الحركة في هو الفن الذي يحتوي علي أجزاء متحركة أو يعتمد عل 1950ظهر الفن الحركى عام  مفهوم الفن الحركي :

 تبدو كيف يستكشف الفن الحركي تأثيره , 

مصوووووووووممة   أجوووووووووزاء  مووووووووون النحوووووووووت،وتتكون أعموووووووووال إلوووووووووى معظمهوووووووووا تتحووووووووورك، ويشوووووووووير عنووووووووودما األموووووووووور

ولكون  ميوة،وه افتراضوية أو ليست الحركةد الهواء وتع أو الضوء مثل خارجي، حافز أو داخلية آلية اقتراح وضع في لتكون

موع  المشواهد بولزر توم دفعوه مون ق حتوى أو السويارات ،والميواه ، والريواح تم إنشواؤها بواسوطة يكون قد الحقيقية التي الحركة

 على نحو متزايد . التكنولوجية ستجابة للثقافةوضع ا الحركي والفن مرور الوقت

 الفن الرقمي :

أو   Digital Artالفن الرقمى تطور استخدام التكنولوجيا وظهر فن الكمبيوتر ويطلق عليه العديد من المصطلحات مثل 

نطاق بحت تستخدم بصأومر هذا الفن بالعديد من المراحل حتى وصلت التكنولوجيا إلى التفاعلية و video artالفيديو آرت 

تخيلية  لق بيئاتخوهذا ما سوف نتحدث عنه تفصيليا  والفن الرقمى هو الفن الذى يهدف إلى ، واسع فى التصوير الجدارى 

اللمشاهد والفن على مر العصور كان مصدرا   ووصوال  الزيتى لخلق بيئات مختلفة لدى المشاهد بداية من التصوير مهم  

 تصاال  ااغ ى الفرالتجهيز ف دالعمارة والتصوير الجدارى ، ويعوالفنون الضوئية التى ارتبطت بلفنون العمارة المختلفة 

تفاعل دم بالباإلنترنت فتسمح للمستخ ةمتصلة بالعنصر المعمارى أو متصل بالفراغ الطبيعى فهى دائما يجب أن تكون

 والمشاركه عن بعد فى العمل الفنى . 

 ره الداخلية والخارجية  : فن التفاعلى فى العماالستخدام ا

 :   Interactivityمفهوم التفاعلية 

واع المختلفة لردود على األن ةمصطح التفاعلية يستخدم للدالل نكا 1900" فى عام  :هوم التفاعلية كما يلىتناول البحث مف

ر ، بعض أو اكث ستقلين عننه عالقة بين شيئين مإوعلم النفس التفاعلية على  ةعرف قاموس الفلسف1901ال ففى عام األفع

تفاعلهما عقل معا وسم والخر ، على سبيل المثال عالقة الجمنع أو يحدد تأثير أحدهما على اآلأو نظام التغيير الذى يطور أو ي

 وتبادلية فى نفس الوقت .  ةتفاعلي دبيئة ومعها أيضا فتلك العالقة تعمع األشياء داخل ال

يات القرن العشرين كعلم خاص بالسلوكيات واألداب بدأ مفهوم التفاعلية يطبق داخل جتماع فى بداعلم االوعندما أنشىء 

جتماع اوهو فيلسوف وعالم  (George Herbert Mead)المجتمعات وانتشر بشكل كبير وقام جورج هربيرت ميد 

تمع والتفاعل لدى خل المجأمريكى وله العديد من الكتابات الرائده فى هذا المجال ، بعمل أبحاث كثيره عن التفاعليه دا

والعضالت  ةبين الحواس الخمس ةبالتفاعل ، وأوضح العالقة المعقد ةستنتاج العديد من النظريات الخاصاالبشريه وقام ب

 .   3مابين المسببات والتأثير"

اهد فكانت معظم شوقبل ظهور الرقمية كانت هناك العديد من المحاوالت لبعض الفنانين لتطبيق التفاعل بين الماكينه والم

للعمل المتحرك الطبق  (Duchamp Marcel)فى ذلك الوقت ميكانيكية ، مثل عمل مارسيل دوشامب  ةاألعمال التفاعلي

تطلب وقوف المشاهد أمامه م فى باريس وهو عمل خداعى بصرى ي 1920عام   (Rotary Demisphere)الدوار 

 .خداع بصرى يعطى إيهاما بالحركة  ةرك القرص حركة فعلية دائرية محدثفيتح

يرة ت ثورة كبة وأحدثالداخلية والخارجية من العمار ا  جزء أصبحت التفاعلية نبحث إلى العديد من النتائج منها أوتوصل ال

ى ، المتلق متفاعل مع المشاهد محدثا تأثيرات نفسية علىفى مفهوم التصوير الجدارى فأصبح العمل الجدارى متحرك 

 رتقاء به . را على تغيير ثقافات المجتمع واالوأصبح العمل الجدراى قاد

                                                           
3,ludwing boitzmann,London 2013,p,5Katja Kwastek ,Art Aesthetics of Interaction in Digital 

 

http://www.moma.org/collection/artists/1634?locale=en
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ان ات واإلنسلماكينفقد طور الكمبيوتر التفاعل بين ا ةتينات أصبحت عمليات التفاعل ممكنلى فى السومع ظهور الحاسب اآل

قدم مهندس ف ةلأول نظام تفاعلى بين اإلنسان واآلظهر  1962ل لدى اإلنسان وفى عام رد الفع ةر كثيرا من عمليوغي

به بعنوان  ةالخاص ةالدكتورا ةاول اختراع تفاعلى كجزء من رسال (Ivan Sutherland)اإللكترونيات إيفان سازرالند 

  قلم ضوئى ةم على الشاشة بواسطيكية التى ترسجهاز يسمح بالتالعب بالرسومات الجراف هوو )Sketchpad ) سكتش باد

وظهرت ، لدى الفنانين  ةكبير ةوأصبحت لها أهمي ةكبير ةوتطورت بسرع ا  جديد التفاعليه شكال   خدتأ" ومنذ ذلك الوقت 

الرقمية بشكلها المعهود الذى نعرفه وكان أول شخص يكتشف النظام الرقمى للفن التفاعلى والذى تقوم  ةبعد ذلك التفاعلي

فنان أمريكى له العديد من  (Myron Krueger) فى وقتنا الحالى، هو مايرون كروجر ةع األعمال التفاعليعليه جمي

 ي  اتفاعل نشأ مايرون عمال  أ 1969ففى عام ، واألسس القائمة عليها  ةضح جماليات التكنولوجيا التفاعلياألعمال التى تو

على حركة المشاهد ، وهى  ة: تجربة تفاعلية موسيقية قائم ولىاأل انتتفاعلي انله وظيفت "PSYCHO SPACE".بعنوان 

المفاتيح يخطو المشاهد على مربع مختلف فى األرضية تصدر  ةوفى كل مر ةإلى مفاتيح صوتي ةعن أرضية مقسم ةعبار

برنامج  و جرى المشاهد فى جميع أرجاء الغرفة التفاعلية ، الوظيفة األخرى للعمل هىأو قفز أأصوات مختلفة سواء مشى 

يتحرك  ويظهر كرمز صغير على شاشة لإلسقاط الضوئى وبتحرك المشاهد ةوقع المشاهد يتم تحديده فى الغرفمتاهه فكان م

وجد بيئة تفاعلية بين  قد وبذلك فهو، يتغير شكلها تبعا لتغير مكان المشاهد  ةوتلك المتاه ةالرمز على الشاشة فى متاه

 4المشاهد وبين الكمبيوتر" 

يل إلى سان يماعل أو التعاطف ليس مقتصرا  على شخصين ، بل يمكن أن يكون بين الشخص وشكل مجرد فنجد أن اإلنوالتف

 ؛لجاذبيةبفعل ا وذلك لطبيعتنا الجسمانية فنحن نمشى على أرجل وبشكل رأسى ؛ى الخط الرأسى أطول من الخط األفق رؤية

موقف  االته علىالنفع يعتنا ، أما تفريغ االنفعاالت فهو إسقاط الفردلذلك نجد أننا نتعاطف مع الخط الرأسى كونه يمثل طب

هو و الفرح ولغضب أاما عايشها نجد أن اإلنسان ينفعل معها إما بالبكاء أو  ةدما يحدث موقف أمامه يذكره بتجربمعين فعن

تلقى معها الم ية يتفاعلاألعمال الفنوذلك ينطبق أيضا على عالقة المتلقى بالعمل الفنى فنجد أن ؛ مايسمى بتفريغ اإلنفعال 

 ستمتاع بهذا العمل أو استهجانه . عمل مثيرة داخله إما الغضب أو االفتتحد أحاسيسه نحو هذا ال

ات ية( ومكونيكولوجوعملية تفاعل المتلقى مع العمل الجدارى تحدث من خالل العالقة والتفاعل بين المتلقى )جوانبه الس

جب يلذلك ؛ ى(ل الفنن )العمل الجدارى داخلى أو خارجى، الفراغ المحيط، البيئة المحيطة بالعمالعمل التفاعلى المكون م

وف تحدد وامل سجتماعى( فكل تلك العالشخصية وكذلك الوضع اال هأن يراعى المصمم قدرات المتلقى )وإمكانياته وسمات

 ماهية العمل الجدارى. 

 فته وكذلكله وثقالها عوامل كبيرة مؤثرة على طريقة تفاعله وردود أفعا الظروف المحيطة بالمتلقىن وتوصل البحث إلى أ

انب ، هى الج جوانب خبراته فى الحياة ، و بالتالى يمكن التعبير عن األساس السيكولوجي لسلوك المستخدم بأنه إسهام عدة

ات ية و عمليات عقلضمه من استعدادالمعرفي ، و الجانب الوجدانى ، و الجانب االجتماعى ، حيث إن الجانب المعرفي بما ي

 . ةذهنية معرفي

لجانب صية ، و ائص الشخنتباه ، إدراك ، تفكير(، والجانب الوجدانى متضمنا  اإلتجاهات ، الدافعية ، االنفعاالت ، خصاا)  

اف قيم و أعرات وادعاالجتماعى الذي يتضمن التراث الثقافي و االجتماعى  و كل ما اكتسبه الفرد من المجتمع والبيئة من 

 .قىنسان المتلجي مفهوم يعمل على تفسير سلوك اإلو ثقافه عامة و لغة ، و بذلك فإن هذا األساس السيكولو

نسان حاكاة اإلا على موذلك لقدرته؛ تحظى األعمال الجدارية التفاعلية بنجاح كبير و باهتمام بالغ فى جميع أنحاء العالم و

 اكى الفكرها ما يحاألفكار فى األعمال الجدارية المتحركة فمنها ما يحاكى الحواس ومن وتعددت، والبيئة فى نفس الوقت 

لمتلقى اأن يجبر  لجدارىاوتتنافس جميعها فى النجاح والبقاء ، وأصبح لها تأثير كبير فى تغيير ثقافات المتلقى فيمكن للعمل 

دى تأثير الفن بإجراء تجربة الختبار م olkswagenV.أن يسلك سلوكا  معينا  مثلما حدث فى السويد عندما قامت شركة 

متلقى ، أقدام ال تبعلت التفاعلى فى تغيير سلوك الناس ، فقاموا بتزويد الساللم العادية بإلكترونيات صوتية ومجسات للحركة

وا بة ، ووجدلتجرا ببعض الخامات حتى أصبحت درجاته تشبه البيانو ، وسجلوا ردود أفعال الناس تجاه تلك تهاوقامو بتغطي

  2-1رة رقم % من الناس تركوا المصاعد اإللكترونية واستخدموا السلم الموسيقى التفاعلى للصعود عليه ، صو80أن 

 
                                                           

4Aesthetics of Interaction in Digital Art, Katja Kwastek,ludwing boitzmann,London 2013,p25 
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 1صورة رقم 

 بالسويد Stockholm توضح استخدام الناس الدائم للمصاعد اإللكترونية فى محطة مترو ستوكهولم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2صورة رقم 

%  70ر من أن أكث  Volkswagen تخدام الناس للمصعد التفاعلى بدال  من المصعد الكهربائى ، ووجدت شركة فولكساس

 من الناس استخدموا السلم الموسيقى خالل ساعات اليوم األول

 

من الفنانين عن الفن فقد قام مجموعة  مه" أما عن قدرة العمل الجدارى التفاعلى على تغيير نفسية المتلقى وتغيير مفهو

Jason  Greg Turner & ad,Bro-Oliveros, Caitlin Newton-David Morris George Khut with

McSweeney  بعمل تجربة توضح مدى تأثير التكنولوجيا التفاعلية على اإلنسان ، التجربة بعنوان مكتبة القلبThe 

Heart Library  ن المشاعر تغير من معدل أعمل الفنى على فكرة ال تايوان ، تقوم -فى متحف الفن المعاصر بتايبيه

ضربات القلب ويمكن للفن أن يكون سببا فى هذا التغيير ، فقاموا بعمل جدارى تفاعلى معلق فى السقف يتفاعل مع اإلنسان 

طريق  من التصميمات اللونية المختلفة  _ و _ عن ةالمعلقه وكأنها مرآة وحوله مجموعوهو مستلق تحته ويرى نفسه فى 

اللون يكون التفاعل فكلما زادت ضربات قلبه تحول لون الجدارية إلى اللون األحمر وكلما قلت تحول إلى اللون األزرق ، 

وبعد المشاركة فى هذه التجربة يطلب من المتلقى الدخول إلى غرفة ويبدأ بالرسم فيها مفرغا فيها انفعاالته التى اكتسبها من 

التجربة الجسدية التفاعلية مدى تأثير الخبرة المكتسبة على المشاعر وعلى تنمية الخيال لدى تلك التجربة ، وتعكس تلك 

 261- 260صورة رقم  5المتلقى وتغيير دوافعه وظهر هذا فى جميع رسوماتهم بعد إجراء تلك التجربة" 

 
 

                                                           
5 www.annieivanova.com 
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 3صورة رقم 
  Taiwan 2012 ر بتايوانبمتحف الفن المعاص The Heart Library مكتبة القلب تجربة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4صورة رقم                                                         
 األعمال الفنية للمشاركين بعد االنتهاء من التجربة التفاعلية  

 
 دور األعمال الجدارية المتحركة التفاعلية فى التأثير على سلوك وشخصية المتلقى وتغييرها :

ن المتلقى ع ى سلوكفلذلك نجد إختالفا  ؛يختلف األفراد فيما بينهم فى طبيعة الشخصية والعوامل التى تؤثر على تكوينها

ك ى تطوير تلف ا  ئيسك يلعب المصمم الجدارى دورا رلذل ؛غيره فى طريقة تفاعله مع البيئة ومع العمل الجدارى التفاعلى 

 ن الفن هو أقرب وسيله لتحقيق هذا الهدف . مع والبيئة أللة فى المجتالشخصية وجعلها مؤثرة وفعا

ى قافات المتلقوذلك عن طريق بعض األعمال التى تخاطب الفكر وتنمى ث؛ تطوير الجوانب العقلية والمعرفية لدى المتلقى  _

اضوحا فوى وجود ذلوك ون، لوه  ةكتزويده ببعض الخبرات من خالل تعامله مع العمل الجدارى التفاعلى أو إضافة معلومة جديود

 كثير من األعمال الجدارية التعليمية والتثقيفية .
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بنيويورك    LINCOLNفى مركز لنكولن  THINKبعنوان فكر  IBMومن األعمال التفاعلية الضخمة معرض شركة 

يا التفاعلية الجانب المعرفى لدى المتلقى للسعى نحو عالم وبيئة أفضل ، واستخدمت فيه التكنولوجة والذى يهدف إلى زياد

أقسام منها ، حائط تفاعلى ضخم  يهدف إلى تعليم وتثقيف المشاهدين في  ةلتحقيق هذا الهدف ، وي قسم المعرض إلى عد

وى إهدار الماء ، استهالك تخص مدينتهم مثل " درجة نقاء الهواء داخل المدينة ، مست مهمةقائق و معلومات دخمس 

 اخل المدينة ، التكدس المرورى " صمم هذا العمل التفاعلى الضخم ) كايسى رايسحتيال دتتبع معدل الغش واال، الطاقة

Casey Reas ديفيد ويكس _Wicks David جوناثن سيسل _ Jonathan Cecil and_  رازس سبلRhazes Spell  

 .   8 -7-6- 5(،  صورة رقم 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

اعل اإلنسان معه واكتشاف عناصر البيئة المحيطة به ، حائط تفاعلى جزء من المعرض، ويهدف إلى تف 5صورة رقم 
 وتظهر تلك العناصر عندما يمد المتلقى يده إلى الشاشة وكأنه يصافح البيئة ويصادقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

ميم عرض عليه تصي  بعض الحقائق الخاصة بالبيئة ، و حائط تفاعلى فى مدخل المعرض ، تعرض عليه 6صورة رقم 

 دينة ستهالك الطاقة فى المال
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  7صورة رقم 

ا عانى عندميئة تإن الب :تقول ةام المرورى داخل المدينة مع الفتتصميم مختلف يعرض على الحائط التفاعلى ، يوضح الزح

 تتزاحم السيارات داخل المدينة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ة، تصميم مختلف يوضح معدالت الهواء النقى ومناطق الهواء الملوث داخل المدين 8صورة  رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

لمتلقى ك فكر ا، تصميم يوضح درجة نقاء الهواء وتتجمع النقط التفاعلية لتكون شكل الرئتين فتخاطب بذل 9صورة رقم 

 وتجعله يفكر فى خطورة تلوث الهواء على الرئتين وعلى صحته
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ت لشخصيات ذاة مع االمحيطة وخاص تحسين مهارات االتصال مع البيئة ومن أهم التأثيرات لألعمال التفاعلية على المتلقى

 قى فى حالهالمتل الطبيعة االنطوائية فتتعامل األعمال الجدارية التفاعلية مع جميع الحواس من لمس وبصر وسمع فيكون

 تصال لديه . ائم مع العمل مما يعزز مهارات االتفاعل د

 العواطف وينعكس ذلك على ، بصر والسمعن اإلنسان تؤثر فيه طبيعته الفسيولوجية للحواس كالأومما سبق نستنتج 

ته ى مر خبراقله علنسانية بمختلف جوانبها ومايتبعها من راحة ومتعه أو إرهاق أو إزعاج حسب مايختزنه اإلنسان فى عاإل

فاعل د توكلما زا ثرائهاالسابقة ، وكل المشاعر التى يختبرها اإلنسان فى حياته يجسدها العمل الجدارى التفاعلى ويزيد من إ

 اإلنسان المتلقى مع العمل كلما زاد نجاحه .

مال تلك األع تحليل وعند النظر إلى العمل التفاعلى كوسيلة إلثراء البيئة المحيطة وكذلك عقل المتلقى ، فيجب بالضرورة

تصل إلى  مل حتىبصريا ومعرفة المواصفات التفصيلية لكل مكون ، ثم دراسة الجوانب البصرية والنفسية الناتجة عن الع

لمس كونه من مبما ي المتلقى ، ولتحقيق هذا الهدف يجب تناول العمل الجدارى كقيمة جمالية وقيمة تشكيلية من خالل السطح

 . ولون ، والشكل بما يشمله من كتلة معمارية داخلية أو خارجية وعالقة ذلك العمل بالكتل المجاورة له

 تحرك :اإلنسان كمصدر و أساس للتصميم التفاعلى الم

سان و أجل اإلن م منميو لكن تلك األعمال لم تكن تص ،اهتمت األعمال الفنية التقليدية باإلنسان كعنصر مشاهد للعمل الفنى

ى مرحلة لإبه  لحة لديه إلنتاج عمل فنى يصلساسي منها هو تفريغ انفعال لدي الفنان أو إشباع رغبة ملكن الهدف األ

 جي تغير مفهوم العمل الفنى و خاصة العمل الجدارى .بداع ، و مع التطور التكنولواإل

رية مال الجداألعت انسان و ت صمم تبعا  لمقاييسه إلشباع رغبات لديه و حققعمال الجدارية ت صنع من أجل اإلو أصبحت األ

نذ بدء م تختلف ملن نسانها تهتم باإلنسان فهو أساس التصميم و أساس نجاحه أيضا  فغريزة حب الذات عند اإلنجاحا  كبيرا  أل

نذ أن  بنفسه مثر هوسا  و حققت األعمال التفاعلية تلك الغريزة لديه ، فاإلنسان المعاصر أصبح أك ،الخليقة حتى يومنا هذا 

البدء د دارى عنو هناك بعض المعايير األساسية التى يجب أن يراعيها المصمم الج ،أصبح كل شئ حوله يساعده على ذلك 

 لي و هي :بتصميم عملى تفاع

 ) كعنصر من عناصر التصميم التفاعلى ( Propertiesأ/ نسب جسم اإلنسان 

 Scaleب / مقاييس جسم اإلنسان 

 ج/ الجوانب النفسية 

  ) كعنصر من عناصر التصميم التفاعلى ( Propertiesأ/ نسب جسم اإلنسان 

ة غبة غريزيان هو رلذلك فاالتز ؛اتزان  ةفي حال يقف اإلنسان قائما  رأسيا  على أرض أفقية و يتحرك عليها و يقف و هو

نسان و ن جسم اإلنسبية بيو قد اهتم كبار الفنانين بدراسة العالقات ال، يود اإلنسان أن يحققها دائما  حتى في العمل الفنى 

ارى صميم الجدالت الطول الذراعين و مدى حركتهم ، و العالقات النسبية بين جميع أجزاء الجسم و التى استفاد منها في مج

 التفاعلى المصمم .

ى لعمل الفناونات من مك لذلك فإن الحركة مكون أساس ؛ن األعمال التفاعلية تعتمد في األساس على حركة جسم اإلنسانو أل

 .لوبة فيجب أن يراعى المصمم النسب خالل الحركة حتى تتوافق مع أجزاء العمل التفاعلى و يحقق الغاية المط

 :Scaleسم اإلنسان ب / مقاييس ج

 

ن أعه فنجد متفاعل دمة اإلنسان و اليتجه المصمم دائما  نحو مقياس جسم اإلنسان كمرجع له عند تصميم أى منتج يتعلق بخ

لباب هو رتفاع اان متوسط ألطول و االرتفاع و العرض ، فنجد نسان من ناحية احولنا مصمم تبعا  لمقاييس جسم اإلكل شئ 

 متر و تلك األبعاد في حدود المقياس اإلنسانى. 5× متر  4الغرف و أبعاد  ا  متر 2.2

ميم بعض ب في تصها نفس نسب القطاع الذهبي في القوقعة و نفس النسأننسبة الذهبية لجسم اإلنسان نجد و عند دراسة ال

س األسا ن هونساجسم اإلالزهور ، و تلك النسبة هى التى قامت على أساسها حضارات معمارية عظيمة ، أى أن نسب 

 الوحيد لكل التصميمات الموجودة حولنا .

 الجدارية عمالعلى عكس األ ةلتفاعلى ، بأشكال مختلفة و متغيرو يمكن للمصمم الجدارى تطبيق تلك النسب في التصميم ا

 التقليدية ، بل و يستنتج نظريات جديدة في التصميم من خالل التكنولوجيا التفاعلية .
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  ج/ الجوانب النفسية

 

تم يمعرفة كيف ل؛ ديه لولمعرفة كيف تؤثر األعمال الجدارية التفاعلية على المتلقى يجب أوال دراسة الجوانب السيكولوجية 

 خر .ن شخص آلملعوامل التى تؤثر عليه فتجعل إنفعاالته مختلفة اتفاعله مع العمل وما 

لرسالة لمصمم فى اتحكم امع جميع الفئات والثقافات حيث ي ولعل ما يميز األعمال الجدارية التفاعلية ، قدرتها على التعامل

 والمفهوم التفاعلى المراد تحقيقه عن طريق هذا العمل . 

 دائما مافجديد  وحتى مع زيادة خبرة المتلقى فإن التصميم الجدارى التفاعلى يكسبه خبرة جديدة مختلفة مع كل تصميم

لمتلقى لى تفاعل اتؤثر ع ، ويوجد العديد من الجوانب النفسية التىاع المتلقى إلمت يحاول المصمم إيجاد أفكار جديدة مبتكرة

 مع العمل الجدارى ومنها : 

 اإلحساس : 

 هو أبسط العمليات النفسية التى تنشأ مباشرة من انفعال حاسة  أو عن تنبيه ما لحاسة من الحواس، 

ستطيع فضل اإلحساس أيضا  يبء وصوت ولون .. و يحيط به من ضووبفضل اإلحساس يستطيع المتلقى التعرف على ما

كما يعطي  ،به من صالبة ، وليونة ، وخشونة ، ونعومة ، وقوتها ، أو ضعفها  ةالتعرف على خصائص األشياء المحيط

ذلك حساس بء الجسم فاإلأو بوضع أعضا ةساس بالحركاإلحساس معلومات عن التغيرات التى تجري داخل الجسم ، كاإلح

 لتفكير .اك و افر الماده الالزمة للعمليات المعرفية األكثر تعقيدا  مثل اإلدراعن العالم ، و به تتو ةفمصدر معر

مجسات تعمل تلك ال Sensorsاإلحساس هو أساس العمل التفاعلى حيث يزود العمل الجدارى بمجسات للحركة  دويع

حركة متتبع ال ة يترجمفعند لمس المتلقى األعمال التفاعليكوسيط بين أعضاء المتلقى وبين العناصر المتحركة داخل العمل ، 

 اللمس إلى إشارات رقمية تحرك العناصر تبعا لحركة المتلقى . 

 :   Motivationالدوافع 

" الدوافع " هى حاجات أو رغبات يريد الفرد أن يشبعها ، و تمثل نوعا  من القوى الدافعة التى تؤثر على تفكير و إدراك 

 . 6نها توجه السلوك اإلنسانى في اتجاه الهدف الذي يشبع تلك الحاجات و الرغبات"أا فرد ، كمال

 ودوافع المتلقى :

العمل  همه لمضمونلية  وففإن الدافع للتفاعل هو أهم جانب إلتمام تلك العم ، و في عالقة المتلقى بالعمل الجدارى التفاعلى

و  ن فرديبو قد تختلف  الف طبيعة العمل التفاعلى و البيئة المحيطة به ،هذا و تختلف هذه الدوافع باخت ،الفنى ومحاكاته 

 آخر كما قد تختلف بالنسبة للفرد الواحد باختالف العمل الجدارى . 

 االنتباه :

ه النتبااه و يتضمن ستجابت"األشياء التى تثير انتباه المتلقى في عالقته بالعمل الجدارى التفاعلى و البيئة عادة ما تحدد ا

وجيه سلوك تيمكن  لهذا ؛استقبال المتلقى لمثيرات معينة من العمل الجدارى أو البيئة ) أصوات ، أضواء ( توجه نشاطه 

 المستخدم عن طريق توجيه انتباهه ألشياء محددة .

تنبه ئ الذي يلشنحو ا من التهيؤ الذهنى لإلدراك الحسي  أى استعداد خاص داخل المتلقى  يوجهه ه نوعأنو يعرف االنتباه ب

 إليه لكي يدركه .

المنبهات الحسية من بين المنبهات األخرى الموجوده سواء  في البيئة  –أو بعض  –أيضا يشار إلى االنتباه بأنه اختيار ألحد 

 .7ية ، و هو تركيز الذهن على منبه بعينه لكى نستجيب له بأن ندركه "لالخارجية التى تحيط بنا أو في البيئة الداخ

 

                                                           
 بتصرف ،461ص  2000المؤلف،  عبد النبى أبو المجد عبد المتجلى، األرجونوميكس فى التصميم الصناعى، 6

7 Elsom-cook,Mark, Principiles of interactive multimedia,Mc.Graw.Hill,2001,p95 
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 The Creators Projectعمل تفاعلى من تصميم شركة المتلقى  ةفى تغيير ثقاف أسهمتن األعمال التفاعلية التى وم

  2012فى بينالى فينيسا للعمارة ) الجناح الروسى ( عام  QR Codesبعنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10صورة رقم 

فينيسا للعمارة ) الجناح  فى بينالى QR Codesبعنوان  The Creators Projectعمل تفاعلى من تصميم شركة 

، الفكرة قائمة على النقطة التفاعلية التى تنتج أكواد وشفرات بتصميمات مختلفة ويقوم المتلقى م  2012عام  (الروسى

بتصوير أحد األكواد التى تغطى الحوائط والسقف واألرضيات ، فترسل له تلك األكواد معلومات عن مدينه سكولكوفو 

Skolkovo  ، هذا العمل من األعمال التفاعلية التى تهدف إلى  ويعدالمدينة التكنولوجية العلمية بروسيا وهى تحت اإلنشاء

 تثقيف المتلقى وتزويده بالمعلومات 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 11صورة رقم 

ت إلى لمعلوماتوجيه كاميرا التابلت إليه يضىء مربع الكود ، ويرسل ا فبمجرد ، توضح تفاعل المشاهدين مع األكواد

 الجهاز الذى يوجد مع المشاهد .

 

 

 

 

 

 

http://community.sk.ru/
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 للعديد من النتائج منها :  ةباحثتوصلت ال

نية عمال الفألاساس فى جميع أصبحت عنصر أبل  ،  ( لم تعد أساليب التحريك مقتصرة على أفالم الرسوم المتحركة فقط1

 والتكامل بين التخصصات .  ةيئد على مفهوم الدراسات البيما يؤكم

 ةلفرات المختوالمؤث يد من المشاعرن تخلق العدأعلى  ةحركة على نفسية المتلقى فهى قادرالمت ة( تؤثر األعمال التفاعلي2

 . مر ضرورىأالرتقاء بالذوق العام من خاللها فى وقت قصير من خالل عمل واحد فقط وبالتالى فتحقيق ا

لتشكيلى لعنصر اانسان هو وأصبح اإل،ختلفت أساسيات التصميم للعمل الجدارى التفاعلى عن العمل الجدارى التقليدى ا( 3

 األساسى فى األعمال الجدارية التفاعلية. 

ر تأثيت واللثقافاا( مع تطور مفهوم العمل الجدارى ، أصبح من الممكن التغيير فى السلوك والنشاط اإلنسانى ، وتغيير 4

 على المجتمع من خالله . 

 التوصيات :

بالتالى : ةتوصى الباحث  

 ا منه ةتفادن االستقنياتها حتى يمك ةهتمام بدراسداخل مصر واال ةع فى استخدام التكنولوجيا الحديثضرورة التوس

 بكليات الفنون.  ةوخاص فى مصر ةنشاء مفهوم جديد معاصر للعمارإفى 

 تدريس وارجى ر التكنولوجى ودوره فى تغيير مفهوم العمل الجدارى الداخلى والخضرورة التوعية بأهمية التطو

 دى المصمميئى لتجميل البفى جميع كليات الفنون لمواكبة التطور وتغيير مفهوم ال ةمناهج التكنولوجيا الحديث

 . يضا  أثره على تغيير شكل المجتمع أودراسة 

 مدى تأثيروجتمع الم ةطة به لتلك التقنيات ودراسة ثقافالمحي ةبيئمة الءنسان ومدى مالحتياجات االااالهتمام ب 

 الحركة على تغيير ثقافات المجتمع بإستخدام تلك التقنيات الحديثة .

 نتباهب االبتلك التقنيات لمحاولة جذ ةداخل جمهورية مصر العربي ةضرورة اهتمام جميع الجهات المختص 

 السياحى واالستثمارات . 

  التكنولوجى والتطور مع االحتفاظ بالقيم التشكيلية و الجمالية للعمل الجدارى مواكبة العصر. 

 يته .ضرورة االهتمام بتلك النوعية من األعمال الجدراية حتى نؤثر بها على سلوك المجتمع ككل وتوع 

 :المراجع المستفاد منها 

 يقية, نون التطبية الف,رسالة دكتوراه , كلعاصرةكنولوجيا الصورة البصرية الجديدة في العمارة المرانيا رضا سالمة : ت

 . م2012جامعة حلوان 

 ةكلي -ماجستير لةسار -رائد رشدي يواقيم :دور المصمم المزخرف فى تشكيل المسار الحركى للفراغات المعمارية 

  -جامعه حلوان-الفنون التطبيقيه 

 ةجامع- ةكليه الفنون التطبيقي ةساله دكتورار -رائد رشدي يواقيم :فلسفه الحركة فى تصميم الفراغات المعمارية 

  2012-حلوان

  كليه -اةرسالة دكتور –سلوى أبو العال محمود :اساسيات تصميم شخصيات الرسوم المتحركة بأساليب التقنيه الحديثة

 2000 -جامعه حلوان –الفنون التطبيقيه 

 كلية الفنون -ررسالة ماجستي-الجدارى المعاصر سوزان كمال الدين سالم : ارتباط فن مابعد الحداثة بفن التصوير

  2008 -جامعة حلوان  –التطبيقية 
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 ه قمى ،رسالى والرلمياء فتحى صابر ابو النجا ،اساليب انتاج افالم الرسوم المتحركة السينمائية للنظامين التقليد

 ن  ماجستير قسم التصوير السينمائى والتلفزيون ، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوا

 جامعه  –الجميله  كليه الفنون -ررسالة ماجستي-ثره فى فنون التعبير الحركىأحازم فتح هللا :الفن التشكيلى و محمد

  1975 -القاهره 

 ونى ئى اللمحمود أحمد إبراهيم إبراهيم نصر :االستخدامات الزخرفية التطبيقية للهولوجراف فى التصميم الضو

  2006 -جامعه حلوان -ةالفنون التطبيقي ةليك –ير رسالة ماجست–المعمارية  للفراغات

 كليه الفنون -ساله ماجستيرر -ةلزخرفى الرقمى فى العمارة الرقميتطلبات التصميم امنى صبح عبد الفتاح صبح :م

 2013 -جامعه حلوان  -التطبيقيه

  :رسالة  –لية عمارة التفاعمتطلبات تكامل التصميمات الزخرفية التفاعلية مع واجهات المنى صبح عبدالفتاح صبح

 . 2013 -معة حلوان جا–لية الفنون التطبيقية ك –دكتوراه 

 Aesthetics of Interaction in Digital Art, Katja Kwastek,ludwing boitzmann,London 2013 

 AIA, Michael Malone: The architect’s guide to residential design, New York, 

McGraw-Hill,2010. 

 Architecture Of The 20th Century Hollingsworth Mary Published By Bison Books 

1990 

 By the editors of Sunset Books  : Working with tile, Menlo Park, Calif., Sunset Pub. 

Corp.,1995. 

 Choi,Beatrice : Digital Diagram : Architecture + Interior, Korea , Jeong Kwang 

Young,2008. 

 Computer Graphic World Magazine Fabriqe Of Animation -  August 1996 . 

 Conway Lloyd Morgan : expo , Prographics 

 De botton,Alian : The architecture of happiness , London, Hamish Hamilton, 2006 . 

 Decker, Wolfgang, Sports and Games of Ancient Egypt, translated by Allen Guttman. 

The American University in Cairo Press, 1993 

 By the editors of Sunset Books  : Working with tile, Menlo Park, Calif., Sunset Pub. 

Corp.,1995. 
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