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سيمولوجيا تصميم وإنتاج الصورة الصادمة بين التطور التقنى والوظيفى فى الميديا 
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 ملخص البحث

إن كل مايبذله المصمم من مجهودات فى إبتكار أنواع جديدة من الرسائل اإلتصاليه ماهو إال سعى منه إلنتاج رسال 

تستحوذ على إنتباه المتلقى وتصل إلى ذهنه بسرعه تفوق ماحوله من رسائل محيطه وبذلك يكون هناك نجاح فى عملية 

ر كبير فى إختالف ماهية الشكل فى الصورة على المتلقى فى صفات العصر الحالى لها دوومماالشك فيه أن  اإلتصال 

 التصميمى بالفكر لحالة التشبع الموجودة وإختالف ذوق الجمهور وذلك مما يتطلب معه اإلرتقاء نظرا عملية اإلتصال

 بكل ىالتقدم العصر ومواكبة نهوضللصورة بالشكل الذى يحفزمعه مايعرف بالتفكير البصرى اإلبداعى لل  واإلنتاجى

 وتوظيفها التطبيقات دور التقنيات و لتفعيل  العصف الذهني و الفكري و التكنولوجي وابتكارته ومن خالل ابدعاته

وفى إطار ذلك يمكننا تحديد مشكلة البحث فى إلقاء الضوءعلى الفعال فى حدود إنتاج الفكر الجديد فى الصوره  التوظيف

ر التصميمى للصوره فى إطار سيمولوجيا تصميمها وإنتاجها وتوظيفها فى الميديا دور التقنيات الحديثة فى اإلرتقاء بالفك

الحديثة وبخاصه مايمكننا أن نطلق عليه إنتاج الفكر الصادم فى الصورة نظرا ألهميته الوظيفية التأثيرية على مستقبلى 

 الرساله فى الميديا الحديثة   

فى الميديا اإلعالمية الحديثة وكذلك التقنيات  الصادمةالتعرف على سيمولوجيا تصميم وإنتاج الصورة  -البحث: هدف

 فى هذه الميديا إلنتاج الفكر الصادم  الفكر التصميمى كفاءة دورها فى رفع و تصميم واإلنتاجال واإلمكانات الحديثة فى

 يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى  :منهجية البحث

على دور التقنيات الحديثة فى اإلرتقاء بالفكر التصميمى للصورة فى إطار سيمولوجيا  إلقاء الضوء  :ية البحثأهم

 توظيفها فى الميديا الحديثة

 البحث محاور 
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