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 :عنوان البحث

 أعمال تصوير طالب التربية الفنيةإدخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في 

يعيش العالم منذ فترة عصرررررراي يتميت بالت يرات المتسرررررارعة في مختلح اوانب الحياة  االتصرررررادية واليقافية واااتماعية 

وأفرت هذا العصررررر العديد مم المبادل والمصررررطلحات والمفاهيم الفنية التي أحديت ت يرات فرررراملة للف ر  والفنية أيضرررراي   

يدة تلک الت يرات  ية التي هي ول لذي ارتبط بفنوم ما بعد الحدا الفني   وکام مفهوم التعددية واحداي مم تلک المفاهيم وا

ماال تعليم الفنوم. وأصررررررربل علي القائميم علي تعليم الفنوم العالمية. ونتج عم هذه المفاهيم تحديات ومفررررررر الت تواا  

ادراج ميل هذه المفاهيم ضمم برامج تعليم الفنوم لمواکبة الت يرات العالمية المتسارعة  ويعتبر الفراغ في ماال التصوير 

 يل  ومنها عنصرررر أسررراسررري في إناال العمل التصرررويري  حيب أم العمل عبارة عم ت ويم يتم في  توتي  عناصرررر التفررر

الفراغ الذي مم خالل  يم م إدراک العاللة بيم هذه العناصر  بل وي تسب أهميت  مم احتوائ  علي امي  العناصر الداخلة 

 .في الت ويم  فيصبل هو الوعاء الذي يضم هذه العناصر في نسق مت امل ومترابط

ناصررررر التفرررر يلية التي تحويها  ومم أنواع الفراغ في ولقد اختلفت أنواع الفراغ في التصرررروير طبقاي لنوع العاللات بيم الع

التصرررررروير الفراغ الالمنطقي أو الفراغ وير الوالعي  الذي هو موضرررررروع البحب الحالي  وينعتبر هذا النوع مم الفراغ مم 

نطقي في األنواع التي يصرررررررعب تحقيقها أو تعليمها لطالب تعليم الفنوم  ولذلک تري الباحية أن  يم م تعلم الفراغ الالم

التصرروير لطالب التربية الفنية مم خالل إدخال مفهوم التعددية لوسررائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصرروير طالب 

التربية الفنيةولذلک تبلورت مفرر لة البحب الحالي في ادخال مفهوم التعددية کدحد مفاهيم العصررر في تعليم التصرروير کدحد 

 .ص في وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنيةمااات الفنوم التف يلية وباألخ

 :مشکلة البحث

 .کيفية ادخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية -1

 :هدف البحث

 .توضيل مفهوم التعددية في الفم -1

 .نطقي في أعمال التصويرتحديد وسائل تحقيق الفراغ الالم -2

 توضيل کيفية ادخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية. -3

 الكلمات المفتاحية:

 الفنية التربية الالمنطقي التصوير  الفراغ التعددية 
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Abstract: 

For some time now, the world has been living in an era characterized by rapid changes in various 

aspects of life (economic, cultural, social and artistic as well), and this era has produced many 

principles, terms and artistic concepts that have brought about comprehensive changes to artistic 

thought, and the concept of pluralism was one of those concepts, which was associated with 

postmodern arts that It is the result of these global changes. These concepts resulted in 

challenges and problems facing the field of arts education. It became necessary for those in 

charge of arts education to include such concepts in the arts education programs to keep pace 

with the rapid global changes, and therefore the problem of the current research crystallized in 

introducing the concept of pluralism as one of the concepts of the era in the education of painting 

as one of the fields of plastic arts, especially in the means of achieving an irrational space in the 

work of painting art education students .The research problem included this question, which is 

how to introduce the concept of pluralism to the means to achieve the irrational space in the 

works of art education students. The research also aims to clarify the concept of pluralism in 

art, identify the means of achieving the irrational space in the works of painting, and clarify 

how to introduce the concept of pluralism to the means of achieving the irrational space in the 

works of painting for art education students. 

 

Keywords: 

Pluralism , irrational space , painting, art education. 

 قدمة:الم

يعتبر الفراغ في ماال التصوير عنصر أساسي في إناال العمل التصويري  حيب أم العمل عبارة عم تكويم يتم في         

توتي  عناصر التفكيل  ومنها الفراغ الذي مم خالل  يمكم إدراك العاللة بيم هذه العناصر  بل ويكتسب أهميت  مم احتوائ  

 هو الوعاء الذي يضم هذه العناصر في نسق متكامل ومترابط.علي امي  العناصر الداخلة في التكويم  فيصبل 

"ولقد تديرت األفكار الحديية حول الفراغ بمظاهر التقدم التي حديت في العلم والتكنولوايا  وبينما كام تفوي  الفراغ      

  فإم العديد مم الفنانيم المعاصريم لد  Brughel  و بروال Boschألوراض سيكولواية  معروفاي لبل ذلك لدي  بوش 

وضعوا هذه الت يرات في الحام  والكيافة  وخصائص السطل مم أال بعض ااسقاطات السيكولواية  أو بعض الداات 

  269  2001 عبد الحميد الرمتية  أو بعض التاريبيات الفنية". 

ولقد اختلفت أنواع الفراغ في التصوير طبقاي لنوع العاللات بيم العناصر التفكيلية التي تحويها  ومم أنواع الفراغ في      

التصوير الفراغ الالمنطقي أو الفراغ وير الوالعي  الذي هو موضوع البحب الحالي  وينعتبر هذا النوع مم الفراغ مم 

مها لطالب تعليم الفنوم  ولذلك تري الباحية أن  يمكم تعلم الفراغ الالمنطقي في التصوير األنواع التي يصعب تحقيقها أو تعلي

لطالب التربية الفنية مم خالل إدخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية 

  والتصوير  Modern artأعمال التصوير الحديب الفنية  " حيب ظهرت أساليب متعددة مم الرؤية التعددية في العديد مم

  والتي ارتكتت علي يقافة التعددية  Post modernismوفنوم ما بعد الحداية Experimental paintingالتاريبي 

      84  1997 صبحي  التي تقوم علي دراسة التراب العالمي بحيادية".

ت مفكلة البحب الحالي في محاولة ادخال مفهوم التعددية والذي ينميل سمة هامة مم سمات ما بعد الحداية ومم هنا تبلور 

 إلي وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال التصوير الخاصة بطالب التربية الفنية.
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 مشكلة البحث: تتحدد مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:

 هوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية؟كيف يمكن ادخال مف

 ويتفرع مم السؤال الرئيس التساؤات الفرعية التالية:

 ما هو مفهوم التعددية في الفم؟ -1

 ما هي وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية؟ -2

 التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية؟هل يمكم إدخال مفهوم  -3

 

 أهداف البحث: يسعي البحث الحالي لتحقيق األهداف التالية:

 دراسة مفهوم التعددية في الفم. -1

 تحديد وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال التصوير. -2

 تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية.توضيل كيفية ادخال مفهوم التعددية لوسائل  -3

 

 أهمية البحث: ترجع أهمية البحث الحالي إلي اسهامه بالتالي:

 مرالبة الت يرات السريعة التي تطرأ علي يقافات الماتمعات لمواكبتها في ماال التصوير كدحد الفنوم التفكيلية. -1

 ت يرات الماتمعات في ماال الفنوم عامة والتصوير خاصة.ااهتمام بإدخال المفاهيم المرتبطة ب -2

 تحسيم الممارسات الحالية في تعليم الفنوم والتصوير بفكل خاص. -3

 

 فرض البحث: يسعي البحث الحالي للتحقق من صحة الفرض التالي:

 فنية.ُيمكن ادخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية ال -

 حدود البحث: يقتصر البحث التالي علي:

تم اختيار  عينة عفوائية  مم طالب الفرلة الرابعة   ماتم  األصل  بكلية التربية الفنية اامعة المنيا للعام الاامعي  العينة:

 2017-2018.  

 أسباب اختيار العينة:

تم اختيار هذه العينة ألم لديهم خبرات بدراسة مقررات التصوير  والتي اكتسبوها أيناء اليالب سنوات األولي للدراسة     

 بالكلية.

برنامج تدريسي يتضمم كيفية إدخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب  األدوات:

 التربية الفنية.

 

 يستخدم البحث الحالي المناهج التالية:منهج البحث: 

ويستخدم  البحب الحالي لدراسة مفهوم التعددية في الفم  سمات العمل التصويري بمفهوم التعددية   اوالً: المنهج الوصفي:

 وكذلك لدراسة وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في األعمال التصويرية.

ذا المنهج يستخدم  البحب الحالي في تطبيق البرنامج التدريسي   اداة البحب  علي طالب وه ثانياً: المنهج شبه التجريبي:

 التربية الفنية عينة البحب.
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 مصطلحات البحث:

 :Conceptالمفهوم 

هو المعني المنظور الذي يتدسس علي لفظ معيم  والذي لد يتدتى عبر ااحساس المبافر أو التدمل  وينفكل المعني      

  7 رفيد ب.ت   الفيء الاوهري للمفهوم.

يم بتحليل  إلي عناصره وهو أيضاي مضموم ينعبر عم اسم معيم أو رمت خاص  أو تصور عقلي لما هي  فيء مع     

   2  2016 أميم األساسية. 

 

 : Pluralismالتعددية  

هن " معاَداَدا وعداداي: فاخره في العدد وناهضة في      يعود أصل التعدد للدالة إلي "َعد" وتعني حسب وأحصي و " عادَّ

دت" الفئ اعلت  ذا عدد " َتَعاد" القوم: عدَّ بعضهم بعضاي   " َتعّددت" صار ذا  الحرب   " الفئ وأحصاه و" َعدَّ و " َعددَّ

عدد   والعديّدة " : الحصة والنصيب  ويتضل ِمم المعاني السابقة أم الكلمة تعني عدم التفرد  كما تحمل مضاميم نفيس  

   608  1985 العربية مم معني القدم وااستمرارية حتي يعتد بها. مميلة في التفاخر والمعاداة. وكذلك تتض

 

 التعددية في الفن المعاصر:

بدأ استخدام هذا المصطلل في أمريكا يم اوروبا في أواخر اليمانينات  فهو يصح التداخل المتس  والمتتايد الذي يتبناه     

منظمي المعارض والنقاد والفنانيم في العمل علي تتويد التقاليد اليقافية األوروبية واألمريكية بتداخلها م  ويرها مم اليقافات 

  3  2016 أميم  واء مم السكام األصلييم أو مم الانسيات المختلفة.األخري مم دول العالم س

 

 :  Irrational spaceالفراغ الالمنطقي

هو أحد أنواع الفراغ في األعمال ذات البعديم و"الفراغ الالمنطقي يتعارض في مفهوم  م  الرؤية التقليدية الطبيعية      

 . 710  2013 البواب  للفراغ الحقيقي  حيب ينحدب نوع مم ارباك الرؤية   ويصعنب وض  لاعدة إلدراك  وفهم "

 

 النظري: االطار

ينقصد بالفراغ الحيت الكوني الذي يعيش في  اانسام علي سطل األرض  والذي يمكم الوصول إلي  سواء ما هية الفراغ: 

 . 1276  1965 وبلاير آخروم  خارج أو داخل نطاق الااذبية األرضية  فالفراغ نظرياي هو حيت بال مادة

 

 :Space in Painting الفراغ في التصوير 

ينستخدم مفهوم الفراغ في المااات المختلفة  ويكتسب معناه حسب الماال الذي ينستخدم في   ولد اعتنبر الفراغ في الفم      

للمصوريم المعاصر عنصراي لائماي بذات   فهو الحيت الذي يف ل  العمل الفني سواء كام مسطحاي أم ماسماي  ولكم بالنسبة 

فيتيل للمصور أم يخط تعبيره علي   ولذلك فالفراغ بهذا المعني ليس ل  فكل يابت. وحينما نتحدب عم تقسيم الفراغ ا 

نستطي  أم نحدد عوامل حتمية التحكم في الاودة ألم هذه العوامل ترا  إلي حساسية الفنام  ووعي  بمفكالت الفراغ  

و الذي يعبر عم العمق في المسطل ذي البعديم   وفي  تنستخدم ماموعة مم الحيل وحساب  للعاللات والنسب   الفراغ ه

 . 183  2000 أبوالعينيم  األدائية والبصرية التي يستخدمها الفنام لتحقيق العمق الفراوي في األعمال الفنية ذات البعديم. 

لي أم الماال الفراوي يقصد ب  " المساحة المسطحة الخالية أو الحيت المحصور  : ع1979ويؤكد " بهاء عفم مرلص"  

بيم األفكال أو بينهما وبيم حدود الصورة  والتي تعطي احساساي بالبعد البسيط  علي اعتبار أن  إذا كام الفكل مرسوماي أو 

  28  1979 مرلص  مصوراي بطريقة التسطيل   فإم الفراغ مم حول  والباي ما يكوم مركت الصورة.
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 أنواع الفراغ:  تعددت أنواع الفراغ في األعمال ذات البعدين ويمكن تحديدها كالتالي:

   positive and negative spaceالفراغ االيجابي والسلبي -1

واألرضية  ولد ت لب أحداهما علي األخري نتياة يفير مفهوم الفراغ ااياابي والسلبي إلي العاللات التي تنفد بيم الفكل 

لتفول  في الخصائص البصرية  وياب علي الفنام أم يعطي اهتماماي للفكل والفراغ وبالي العناصر اانفائية بقدر متواتم 

 كس الفكل.فبينها اميعاي ارتباطاي وييقاي  فهي اوانب مم احساس الفنام بالفراغ  فالفكل فراغ إياابي وليس الفراغ إا ع

  185  2000 أبوالعينيم 

 

 plan space metricالفراغ المستوي   -2

خاراها أو إلي عمقها  فالفنام ا يستخدم سوي داات  هو الفراغ الذي يحدب عاللات داخل إطار اللوحة فقط فال يمتد إلي

 .Piet Mondrianالفراغ ا تتعارض م  طبيعة المسطل  كما في أعمال بيت موندريام 

 

 Decorative space   الفراغ الزخرفي -3

الذي يعمل هو المسافات القياسية علي سطل الصورة الذي يوضل الطول  والعرض ولكم بال أي إيهام بالعمق  والمسطل 

  702  2013 البواب  علي  الفنام أياي كام  يسمي مستوي الصورة حيب تعني كلمة "سطل الصورة" " كوم الفئ مسطحاي".

 Joan Miroكما في أعمال خوام ميرو 

 

 Commutative space الفراغ التبادلي -4

الذي ينتج عندما تتبادل األفكال وخلفياتها مم حيب الظهور  فدحياناي تظهر األفكال ككيام مواب وتدرك ككيام  الفراغ

سالب  أرضية   والفراغ التبادلي مفهوم يفير إلي تعادل في لوي كل مم الفكل واألرضية يكوم نتياة تبادل إداكي بصري  

ادراكي البصري إلي فكل وأرضية  ويتولح ذلك التنظيم علي صفات حيب يميل الفخص المدرك عادة إلي تنظيم الماال ا

كل مم الفكل واألرضية فعندما تتقارب او تتفاب  هذه الصفات والوظائح البصرية يدرك الفراغ التبادلي  وفي هذا النوع 

لية اادراكية التي تحدد مم الفراغ يكوم للعوامل الفسيولواية والسيكولواية بالنسبة للفخص المدرك دوراي هاماي في العم

  Echerكما في أعمال إيفر  7  2014 عبدالعتيت  عاللة الفكل باألرضية.

 

  Perspective Space الفراغ المنظوري -5

مسطل الصورة ذي  يقصد بالفراغ المنظوري "هو الذي ينتج عم استخدام لواعد المنظور أي يناسد البنعد اليالب انسحاباي إلي

وهو أيضاي " طريقة لتفكيل سطل الصورة طبقاي للقواعد البصرية للوال  المرئي     (Tomas.D 1981, 133) البعديم".

 .Kurt Winnerكما في أعمال كورت وينر (Blooer 1990, 141)والهدح منها ترتيب وتوضيل وتنظيم هذا الوال ". 

 

 :Creative spaceالفراغ االبتكاري  -6

يفير مفهوم هذا الفراغ إلي أم الفنام يتااهل فراغ البيئة المكانية التي يعيش فيها عناصره  ويختلق لها فراواي آخر مم 

كما   212  2000 أبوالعينيم  لعناصر.ابتكاره  وهنا يحدب نوع مم التعارض مم طبيعة فراغ البيئة المكانية الطبيعية ل

 .Salvador Daliفي أعمال 

 

  Equivocal spaceالفراغ الملتبس -7

 الفراغ الملتبس ينطلق علي  أيضاي الفراغ المبهم حيب يفير إلي أم الدالة الواحدة تحمل معنييم أو أكير للفراغ والعمق.

 . Josef Albersكما في أعمال اوتيح ألبرت  207  2000 أبوالعينيم 
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  Front spaceالفراغ األمامي -8

الفراغ األمامي ذو أهمية في تحقيق ااحساس بتحرك األفكال وهو الفراغ الذي يتقدم األفكال ليساعد علي إدراكها  وهنا 

كما في فيكتور   219  2000 أبوالعينيم  هاماي في كيفية إدراك الحركة.أيضاي يكوم لمساحة ولوم الفراغ دوراي 

  Victor Vasarelyفاتاريلي

 

  Irrational space الفراغ الالمنطقي -9

موضوع بحينا الحالي  حيب يتفق مفهوم هذا الفراغ م  األعمال الفنية ذات المضموم  وهذا النوع مم الفراوات و هو

الميتافيتيقي التي تام  أفكال مدلوفة في تراكيب وعاللات وير مدلوفة  وير منطقية  حيب يحدب هذا التنظيم نوع مم 

 التوتر واادراك البصري. 

عكس ااتااه السائد بيم المفاهد والعمل الفني  بحيب يكوم البعيد  كما يستند هذا النوع إلي فكرة المنظور المعكوس وهو

هو الكبير والقريب هو الص ير بعكس المنظور التقليدي الذي يقود المفاهد إلي الفراغ البصري في أعلي العمل الفني  

  710  2013 البواب والمنظور المعكوس يتناسب أكير م  مذاهب وتيارات الفم المعاصر.

 مارك فاال  -إيفر   -ويتضل هذا النوع مم الفراغ في أعمال كل مم  ويليام هواارب 

 مارك شجال( -إشر -تحليل الفراغ الالمنطقي في أعمال  كل من ) ويليام هوجارث

  
 انتصار النواب -( ويليام هوجارث1شكل رقم )

 ( زيت علي قماش1754-1755)

( زيت 1757الترفيه االنتخابي ) -( ويليام هوغورث2)شكل رقم 

 علي قماش

 (:William Hogarth(الفراغ الالمنطقي عند ويليام هوجارث 

التالعب بالفكل  (.Arts n.d)  2  وفكل رلم   (.Arts n.d)  1نري في أعمال " ويليام هواارب"  فكل رلم  

الخطي وترتيب األحداب في فكل مسارات تقطعها مسارات أخري في فراغ اللوحة؛ ليتحقق الفراغ الالمنطقي مم 

خالل استخدام  ألفكال مدلوفة في تراكيب وير مدلوفة  حيب يستخدم الكائنات في فكل ديناميكي يقوم فيها بتمييل 

 طها فتبدو األحداب وكدنها تحدب في ولت واحد بفكل تسلسلي  ولذلك ألحداب متعددة متتالية  وتقليص األفكال وض

تواد واهات نظر متعددة في العمل   وكل هذه التراكيب البنائية تنحدب نوعاي مم التوتر اادراكي نتياة لل رابة 

 وال موض ويتحقق بها الفراغ الالمنطقي الذي يساعد المفاهد في تامي  هذه األحداب والمسارات.

https://img.wikioo.org/ADC/Art.nsf/O/8Y3CUR/$File/William-Hogarth-An-Election-Entertainment-2-.JPG
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 ( ليثوجراف1955محدب ومقعر ) -( إيشر4شكل رقم ) ( ليثوجراف1953النسبية )-( إيشر3شكل رقم )

 (:M.C.Escherالفراغ الالمنطقي عند إم سي إبشر ) 

 (.Sybaris n.d)  4  وفكل رلم   (Brooks 2018)  3تتضل محاكاة ساخرة في أعمال  إيفر  فكل رلم  

حيب تتقاط  سلسلة مم الساللم في واحدة مم أكير صور ورابة  في البداية يبدو أم الساللم تف ل مساحة وهمية  يمكم 

تصديقها  ولكم في التصميم الداخلي الذي يفب  المتاهة و بالفحص الدليق يندرك المفاهدوم أنهم يلتقوم ببعضهم 

 ض في توايا مستحيلة تحدده الساللم الرئيسية اليالية هو" فكل مستحيل" مفهور ينسمي ميلب بنروت.البع

  
 (1947-1923المالك الساقط ) -( مارك شجال5شكل رقم )

 زيت علي قماش

 (1913العابس ) –( مارك شجال 6شكل رقم )

 زيت علي قماش

 (:Marc Chagallالفراغ الالمنطقي عند مارك شجال) 

 (Haftman 1985, 71)  6 فكل رلم   Haftman 1985  90    5ناد في أعمال " مارك فاال" فكل رلم  

أم الفراغ الالمنطقي يتحقق مم خالل ااعتماد علي التقنية واألسلوب في تناول الفنام للتكويم؛ حيب يستخدم تركيبات 

عديدة ومسارات متنوعة   وينحدب عاللة بيم األفكال والخلفيات والحاوم والسطول  و العمق واارتفاعات  بفكل 

أعمال الفنام " فاال" مسطحة بها عاللات هندسية وتقسيمات  في  إرباك لعقل المفاهد وإستحالة التصديق  فتظهر

متعددة للصورة ومستويات مختلفة مم اإلضاءة والظل والنور  والتفاعالت الحسية في التدرياات اللونية؛ حيب أم 

 التكويم البنائي ألعمال  يعتمد علي الفراغ الالمنطقي وعلي المستويات البنوية المختلفة للعمل.

 

 لتعددية في الفن المعاصر:مفهوم ا

إم يقافة الفنانيم المعاصريم ساهمت في خلق مرونة في تقبل كل منهما لآلخر   " إيماناي بدهمية التعايش في لرية كونية 

واحدة  فظهرت أعمالهم الفنية تحمل معاني  ومفاهيم متعددة بها داات  وأنماط يقافية مختلفة يستخدمها الفنام تنظهر مدي 

ش بيم اليقافات المواودة في الحياة  ليحتمل العمل الفني في آم واحد مدلواي يقافياي وسياسياي وااتماعياي ودينياي وويرها التعاي

   41  2008 حلفام  مم األنماط التي تظهر بفكل مفارلات ساخرة أو بفكل ضمني وامض أو لتدكيد معني فم معيم.
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في  الفنام أم يتحرر مم النظرة الواحدية الاانب  ولد يصل  ولد تميل هذا المفهوم في عصر ما بعد الحداية الذي " أراد   

   103  2001 عطية  ". Pluralityبالرؤية إلي مستوي التعددية 

 

 سمات العمل التصويري بمفهوم التعددية:

التصويري " وير محدد ببدايات أو نهايات بل متعدد في صورة ا نهائية مم التفاعالت متعددة المسارات  يكوم العمل  -1

   181  2015 أبوتيد  والتي توفر للمتلقي مداخل عديدة إلعادة البناء والتركيب والسرد والحوار".

يفات لابلة إلعادة تركيبها وتوليفها في صور أخري بنفس المنطق الذي يقوم علي يام  الفنام األفياء في تركيبات وتدل -2

التوليح بيم بقايا مم حكايات في صورة أسطورية اديدة  دوم اللاوء إلي األفكار الكلية لربط الصور أو األفياء ببعضها 

   26  2008 الب دادي  أو لتبريرها.

كما تمتات األعمال التصويرية بالتحرر مم ليود البناء الفني واستحالة الوصول إلي أرضية يابتة  إلي اانب أنها تنميل  -3

عملية تكرار وحركة دائماي إلحضار الحقائق عم طريق عرضها بصورة مخالفة لما يدور في الذهم عنها  وكلها تمتلك طالة 

  181  2019 األدهم تالح. كامنة اعلت العمل يتميت بالتعددية وااخ

تتتاوج في  المعاني المتنالضة ميل " التقدمية" و " الحنيم للماضي" أو " الهروبية" و" اانفصالية". في آم واحد.  -4

  107  2001 عطية 

والتي تحمل وسائل مختلفة  والعودة إلي المضموم والبعد عم التاريد المطلق  وتعدد العودة إلي الل ة التمييلية المتباينة  -5

الداات  حيب أم التعددية تاعل للعمل سمة اانتفار وااندماج م  البيئة المحيطة سواء كانت بيئة ااتماعية أو يقافية أو 

  165  2001 يروت التصادية أو سياسية. 

استعاد الفنام األبعاد الرمتية متعددة المعاني لألفياء مم حول   وترك لعمل  الفني حريت  ولابليت  للتبدل الحيوي   -6

وظهرت األفكال الاديدة مم الفم ميل تقاطعات وأفياء متااورة أكدت لدرتها علي إيار موالح نقدية  حيب تميتت هذه 

 الب دادي  مم وير الممتد  والذي تتاتأ في فكل سلسلة مم الحاضر األبدي في الفضاء.األفكال بتكففها العميق للفعور بالت

2008  26   

تميلة في فنوم ما بعد الحداية   رأت الباحية أن   ومم خالل هذه النظرة التعددية وهذه السمة الواضحة في الفم المعاصر والمن

ينمكم ادخال هذا المفهوم إلي عنصر هام اداي في التصوير وهو الفراغ   ومحاولة ادخال  في وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي 

 في اللوحة التصويرية ألعمال طالب التربية الفنية.

األعمال الفنية ذات البعديم بدساليب وطبقاي لمفهوم التعددية في العمل التصويري " تعددت الرؤي في تناول الفراغ في     

بل التعامل م  الفراغ  وكذلك استفاد الفنام بما لدمت  الدراسات  ومناهج متعددة  وأصبل هناك عوامل كييرة تتحكم في سن

ط واألبحاب العلمية والفلسفية وخاصة في ماال اادراك حيب يلعب دوراي هاماي في تحديد فكل ومحتوي عملية التنظيم  والنفا

   2  2000 أبوالعينيم  الفني يهدح في اوهره للوصول إلي نظام بنائي داخل أحاسيسنا البصرية".

أم الفراغ ليس مارد حيت مم الفراغ إن  ل  القدرة   N. Gabo عم " اابو Jack Bruhamويذكر " ااك برهام      

كام لوة رابطة أو حلقة وصل تماماي ميل أي مادة صلبة لها خصائصها وفاعليتها   علي وصل الحاوم بعضها ببعض كما لو

فالفراغ يتحرك حول ومم خالل البناء  يربط بيم  (Collier 1963, 27) فهو عنصر فعال واياابي في هذا الخصوص.

  (Duane 1978) .ما هو داخلي وخاراي في تدفق مستمر وايقاع وير رتيب

 



 2022بريل ا (                                                     4دد خاص )ع –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 
 تصميم( " –كنولوجيا ت –" التحديات الحضارية في ظل األلفية الثالثة )تراث 

415 

 وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري:

الفراغ ينميل صلة بيم الرائي والمرئي  فمم خالل  وعلي امتداده نري األفياء وهو رمت مم الرموت الفنية التي لها            

  القدرة علي امتاع النفس البفرية لما فيها مم عنصر امالي محسوس يدخل في المادة التي تكوم الرمت الفني ذي القيم 

ل  مستمد مم المادة التي ينصاغ بها كاللوم والفكل ميالي  فهو مستمد مم الصورة التي تنظم الامالية المتعددة الاوانب  فاما

   47-46  1989 حلمي  بها المادة وتتفكل .

ي نسق متكامل والفراغ يكتسب أهميت  ونوع  مم احتوائ  علي الوسائل المنحققة ل   فيصبل بذلك الوعاء الذي يضمنها ف

ويؤدي دور هام في تفاعالتها لتحديد وصفاتها  وأبعادها  ومواضعها  حيب أم الفراغ يربط الخط واللوم والفكل بالضوء 

 والمنظور في التكويم والبناء.

 كالتالي: و بهذا ُيمكن تحقيق الفراغ  الالمنطقي بالتعبير عنه بمجموعة من الحيل األدائية باستخدام العناصر التشكيلية وهي

 الخطوط كوسيلة لتحقيق الفراغ في العمل التصويري: -1

تنعد الخطوط مم ألدم وأهم العناصر التي استخدمها الفنانوم عبر عصور تاريخ الفم التفكيلي لما تتضمن  مم لوي     

تنظيمها الذي مم فدن  احداب مستويات مختلفة  حركية تؤير في القيم البنائية والامالية للعمل الفني  ويتولح ذلك علي

للعناصر في األبعاد الفراوية  وينعد الخط انطاللاي لنقطة في اتااه ما وهو إما أم يؤكد نهاية فكل  أو يحصر فراواي  أو يحدد 

  11  2014 عبدالعتيت مساراي. 

وط األفقية يعمل علي تيادة ااحساس بااتساع األفقي  فواود خط األفق في العمل فواود الخطوط الرأسية م  الخط    

الفني وسيلة لتقدير مدي بنعد األاسام أو لربها مم عيم الرائي  أو لبيام مكانها الفراوي. فاألفياء القريبة كبيرة والبعيدة 

  34-33 عيد ب.ت   أص ر وهكذا فتخلق ايقاعاي مم فدن  أم ييير احساساي بالعمق الفراوي.

 

 التعددية في الخط لتحقيق الفراغ الالمنطقي في التصوير:

العمل مم خالل استخدام األنواع المنختلفة للخطوط في العمل بوسائل مختلفة   يمكم ادخال مفهوم التعددية للخط  داخل    

واستخدامها بحركات وتوتيعات ومسارات واتااهات مختلفة تنفكل هيئة األفكال وتلعب دور في إحداب إرباك للمفاهد عند 

األفكال والخلفية  وذلك مم خالل رؤية العمل مم خالل الت ير في حقيقة األبعاد والمسافات بيم األفكال وبعضها وبيم 

 اايهام البصري بدم األفياء القريبة ص يرة والبعيدة كبيرة لتؤكد علي تحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل. 

 

 اللون كوسيلة لتحقيق الفراغ في العمل التصويري: -2

مل " فاأللوام الباردة   كاألخضر ينمكم للمصور تحقيق الفراغ مم خالل "الخصائص البصرية للوم التي تؤير في الع      

بعدة  بينما األلوام الساخنة    كاألحمر واألصفر  تتا  إلي  واألترق   تنعطي التديير بتباعدها وتنعرح بدلوام الخلفية أو المن

ددة مم األمام. وبذلك يستخدم اللوم في ايااد تدييرات الفراغ في العمل  وتمكم الخواص األمامية والخلفية لأللوام المتع

  242-241  1994 مايرت اعطاء احساس بالحركة في اتء معيم مم اللوحة  وإعطاء حركة خلفية ألاتاء أخري" . 

 

 التعددية في اللون لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري: -

ينمكم إدخال مفهوم التعددية لأللوام لتحقيق الفراغ الالمنطقي  وذلك مم خالل استخدام الخصائص البصرية للوم بفكل       

ياذب انتباه المفاهد لمحاولة فهم الفراغ المنحقق  وذلك مم خالل استخدام األلوام الساخنة في األفكال البعيدة أو في الخلفية  

في األفكال القريبة  يم العودة واستخدام العكس في مناطق أخري في اللوحة  وهذا يعطي نوع مم  واستخدام األلوام الباردة
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الذبذبة البصرية للمفاهد لمحاولة فهم األبعاد البصرية داخل الصورة والتي حققتها التعددية في استخدام الخصائص البصرية 

 للوم لتحقيق الفراغ الالمنطقي.      

 

 ق الفراغ في التصوير:الضوء كوسيلة لتحقي -3

" ارتبط الضوء عند الفنانيم بالفراغ والفضاء بكتل المادة اليابتة والمتحركة   إذ يميل أحد أنواع الطالة التي تحس بها   

العيم  ولعل استعمال الضوء والظل في الفم بمعانيهما وخصائصهما المختلفة التي تفب  ويرهما مم العناصر اابداعية إذ 

ااهات فكرية تدملية  ولد استعمل هذام العنصرام في تكويم العمل الفني في ِحقب الفم يسمحا باستخالص أفياء متعلقة بات

المختلفة  فقبيل عصر النهضة لم تكم ااضاءة والظالل ذات ليمة فنية في العمل الفني  سوي اافارة إلي دالة مم داات 

  94  91  1973 رياض ألبعاد". العمق الفراوي إليارة  ااحساس بالتاسيم في األعمال الفنية ينائية ا

ويلاد المصوروم إلي تحقيق الفراغ في الرسم مم خالل اايهام بالبعد اليالب بواسطة تاسيم األفياء بيالية أبعاد  وذلك     

باستخدام الدراات اللونية   كما أم التدرج اللوني والقيم اللونية ينمكم استخدامها بفكل آخر" إذ إم القيم اللونية لألفكال 

لم تعد متدراة مم ال امق إلي الفاتل وفقاي لقرب المسافة وبنعدها عم الناظر كمنظور هوائي  بما المنوتعة علي سطل اللوحة 

يتطابق م  الرؤية البصرية  بل تخطي هذا المفهوم فدصبحت القيم اللونية ودرااتها  تتنوع في أرااء اللوحة بما يتفق م  

   699  2013 سلوم سليمام ري  كما هو في الطبيعة". فكرة الفنام  وداات الفكل بعيداي عم محاكاة الوال  البص

 

 التعددية في الضوء لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري: -

إم الضوء في العمل التصويري يساعد في تحقيق ااحساس بالفراغ  ولمفهوم التعددية دور في تدكيد واظهار العمق      

الفراوي داخل العمل مم خالل تعدد مصادر ااضاءة داخل العمل  وهذا يؤكد علي تعدد المناطق المضيئة في العمل 

ضاي في اختالح وتنالض اتااهات مصادر ااضاءة وظاللها  واعل واختالفها  وكذلك تعدد الظالل. وتظهر التعددية أي

 الفراغ المنتكوم يندرك وكدن  وير والعي  وهذا بدوره يؤكد علي واود الفراغ الالمنطقي داخل العمل بفكل واضل.

 

 الشكل كوسيلة لتحقيق الفراغ في العمل التصويري: -4

ي الفراغ ويختلح تبعاي لحاات ااستقرار والسكوم والديناميكية العمل الفني هو في أساس  بحب عم حياة األفكال ف    

  195  1987 عبدالحميد والحركة. 

والفكل هو نتاج التفاعل بيم الخط والدراات الضوئية وحصيلة اارتباط بيم المساحة والفراغ  وهو إما بنائي  هندسي     

 عيد   فالفنام عند ابتكاره للفكل نفس   ينفئ فراوات داخلية تصبل اتءاي مهماي مم العمل الفني. أو تاريدي رمتي مطلق

   35ب.ت  

وينعد الفكل والفراغ عنصرام لهما أهميتهما ودورهما الفعال في تكويم العناصر  وهناك بعض ااتااهات الفنية المعاصرة    

التي وضعت مفكلة الفراغ موضوعاي لالهتمام أيناء التخطيط وبناء العمل الفني فاهتموا بتحقيق التكامل بيم الفكل والفراغ  

داخل العمل الفني. فالفراغ نوعاي مم أنواع الفكل وا يختلح عن  وير أن  فكل يسهل بحيب يدخل الفراغ كعنصر أساسي 

 في  الحركة  والفكل لكي يندرك واضحاي يحتاج لفراغ حول  يخلق احساساي بالحدود الخاراة ل .

مم خالل عاللت   ويميل الفخص المدرك عادة إلي تنظيم الماال اادراكي البصري إلي فكل وأرضية  فالفكل ا يندرك إا

   163-162  2000 أبوالعينيم باألرضية أو الفراغ المحيط ب . 
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 التعددية في الشكل لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري:  -

تدكدت في الفنوم المعاصرة ليم التنوي  والتكرار لألفكال  فالفكل يتكرر ويظهر بدحاام مختلفة ومتعددة  وظهرت      

ملة مم األفكال للتدكيد علي مفهوم التعددية والتنوع. وهذا بدوره يؤكد علي واود الفراغ الالمنطقي  الصور التي تظهر فيها ان

وتعددها وتكرار األفكال في الصورة بدفكال وأنماط متفاوتة ومتباينة واستخدامها بفكل  داخل العمل  كما أم أحاام األفكال

وير والعي كإظهار األفكال ذات األحاام الص يرة في مقدم  الصورة  والكبيرة الحام في الخلفية في مناطق معينة مم 

م في الخلح  فهذا ينعطي إدراك وير والعي العمل  يم الراوع وابدال األفكال الكبيرة في مقدمة الصورة والص يرة الحا

وينحقق الفراغ الالمنطقي في العمل. كما أم للحركة المنالتمة لهذه األفكال في اتااهات وطرق مختلفة دور في التدكيد علي 

 تحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل.

 

 المنظور كوسيلة لتحقيق الفراغ في العمل التصويري: -5

لكي يتحقق الفراغ في التصوير ابد مم " ااستعانة بنظام هندسي مبني علي أساس ولواعد تنمكم الفنام مم تحقيق البنعد      

اليالب أو العمق الذي يفاهده ويحس  علي سطل اللوحة المستوي ذي البعديم  والذي يتمكم مم خالل  مم التعبير عم األفكال 

مولعها وبعدها عنا  وعاللة تلك األفكال بعضها ببعض وهذا ما ينطلق علي        والمواضي  التي في الطبيعة حسب

  447 صالل ب.ت  المنظور . 

سطل مستو. فإذا أردنا أم نرسم مكعباي  المنظور هو العلم الذي يمدنا بالقواعد الالتمة لتاسيد فكل ياليي األبعاد علي     

أو متواتي المستطيالت  فإم كل ماموعة مم الخطوط المتواتية  ياب أم تلتقي في نقطة تق  علي خط األفق تسمي نقطة 

ي القسم األول يضم المالمل الخاراية والحدود الخطية لألاسام فقط  ويسم الفرار.   و ينقسم دافنفي المنظور إلي يالية ألسام

القسم األول مم المنظور بالرسم ويحدد هذا الاتء فكل أي اسم  أما القسم الياني فيتعامل م  دراات اللوم التي تحدب 

وفقاي لمسافات ابتعاد األاسام والترابها مم العيم  ويتناول القسم اليالب دراات ااختالح في وضول معالم األاسام باختالح 

  359-358  2010 األتاسي المسافات. 

 

 التعددية في المنظور لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري:

المنظور هو نظام لبناء التكوينات في العمل التصويري  وتعدد رؤي المنظور في العمل الواحد يعني واود عيم الناظر      

في أماكم متباينة ومتعددة وتوايا رؤي مختلفة؛ مم أال وصح المفهد بل عدة مفاهد بحاات متعددة ومتباينة تساعد وتؤكد 

مل؛ وألم المنظور يعطي للفراغ ااحساس بالوالعية القريبة للحقيقة  فإم تعدد المنظور علي تحقيق الفراغ الالمنطقي داخل الع

في العمل الواحد يقود المفاهد لإلرباك البصري  ويعطي  إحساس باالتراب مم الحقيقة وفي لحظة يت ير المنظور ويفقد 

لة تصديق تلك العاللات بيم األفكال   وهذا المفاهد هذا اإلحساس  مما يؤدي إلي ااحساس بالتعارض م  الرؤية واستحا

 بدوره يحقق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري. 

 

 بناء الصورة كوسيلة لتحقيق الفراغ في العمل التصويري: -6

المقصود ببناء الصورة هو التكويم وهو الوحدة والتكامل بيم العناصر المختلفة للعمل الفني مم خالل عمليات التنظيم      

لتحليل  التركيب  الحذح  ااضافة  الت يير في األفكال والدراات اللونية أو الضوء والظل والمساحات ووير ذلك مم ا

المكونات. وكما يقول رسكم " أم التكويم يعني وض  أفياء عديدة معاي  بحيب تكوم في النهاية فيئاي واحداي وطبيعة واود 

تحقيق العمل النهائي الناتج  وفي التكويم ابد أم يكوم كل فئ في موض   كل مم هذه العناصر تساهم مساهمة فعالة في

  146  1987 عبدالحميد منحدد يؤدي الدور المطلوب والنفط مم خالل عاللت  بالمكونات األخرى". 
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 وهناك أنواع مم التكوينات ينمكم تقسيمها إلي لسميم:

 هي التي نستطي  عم طريقها ايااد القيمة الفراوية مم خالل العاللات بيم الخلفية واألفكال. وحة:التكوينات المفت

هي التي تفير إلي سلبية الفراغ في العمل الفني إذا كانت األفكال داخل اطار واحد منحكم.  التكوينات المن لقة:

(E.J.Tomosch 1983, 100) 

 

 التعددية في بناء الصورة لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري: -

يعتمد بناء الصورة في العمل التصويري في الفنوم المعاصرة علي الخوض في الاتيئات في مقابل الكليات  ألم بناء     

 التعددية هو التفكيك. الصورة يعتمد علي التفكيك الذي هو نتياة للتعددية  فالصورة تفككت مكوناتها فالهدح مم

وحدات هندسية تبدأ مم الخطوط المستقيمة والمنحنية والمسطحات  يم الماسمات الناتاة  وتم تقسيم البناءات الفكلية إلي   

عم تقاطعات وحصر المساحات لهذه الخطوط  وهذا ما أدي إلي التنوع والتعددية في بناء التكوينات  وبدوره أدي إلي تحقيق 

 الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري.

والخيال  لتحقيق الفراغ الالمنطقي  ألن  يتحقق علي مسطل ذو بعديم  فالمصور يتحرك بخيال  يحتاج بناء التكويم إلي الفكر 

داخل هذا الفراغ ويوتع أفكال  ومفردات  علي لاعدة المناظير المتعددة  واستخدام الضوء بدراات  المختلفة وباتااهات في 

 م بالفراغ الالمنطقي علي مسطل الصورة. مصادر ااضاءة بطرق مختلفة  وكل ذلك يساعد المفاهد علي اايها

 تجربة البحث

 تمهيد 1

تظهر مفكالت طالب التربية الفنية في صعوبة انتاج أعمال تصويرية مرتبطة بالماتم   حيب 

أم الطالب يعانوم مم النقص في المعرفة المرتبطة باليقافات المتعددة التي هي يقافة العولمة  

 واضل مفاهيم فلسفات  فنوم ما بعد الحداية.وهذه اليقافة ينميلها بفكل 

2 
أهمية 

 التجربة
 تقديم مداخل لتعليم التصوير في ضوء فكر ويقافة ما بعد الحداية كيقافة معاصرة. -

3 
الهدف من 

 التجربة

محاولة ادخال مفهوم التعددية كمفهوم مم مفاهيم عصر العولمة والتي  هدفت التاربة إلي -

تميل  ما بعد الحداية وذلك لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري لدي طالب 

 التربية الفنية.

 ومم الهدح الرئيسي تتفرع األهداح ااارائية التالية:

 لالمنطقي التالية:ادخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ ا

 الخط كوسيلة لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري. -

 اللوم كوسيلة لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري. -

 الضوء كوسيلة لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري. -

 الفكل كوسيلة لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري. -

 لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري.المنظور كوسيلة  -

 بناء الصورة كوسيلة لتحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري. -
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4 

الحدود 

التشكيلية 

 للتجربة

  تناول الطالب حركات اسم اانسام المختلفة في أوضاع الالوس المفردات التشكيلية:

منطقي لتعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالوالمفي  والولوح  وبناء تكويم يعتمد علي مفهوم ا

 في العمل التصويري.

سم   35×سم50: استخدام األلوام التيتية كخامة تقليدية علي خفب مساحة  الخامة المستخدمة

منعد للتصوير مسبقاي  وتم استخدام األلوام التيتية ارتباطها بماال التصوير وألنها تحقق بفكل 

طل التصويري ذي البعديم  وذلك مم خالل استخدام اامكانيات ايد الفراغ اايهامي علي مس

التفكيلية للخامة مم تدراات لونية وليم الفاتل والقاتم والتوافق والتضاد اللوني  وكذلك اايهام 

 بالبعد اليالب وويرها مم المعالاات التصويرية الذي ينميل تحقيقها أهم أهداح التاربة.

5 
اجراء 

 التجربة

علي عينة عفوائية  2018 -2017تمت التاربة في خالل الفصل الدراسي األول للعام الاامعي 

مم طالب الفرلة الرابعة   ماتم  األصل   بكلية التربية الفنية اامعة المنيا. مم خالل خمسة 

 ساعات لكل لقاء. 4لقاءات اسبوعية بوال  

لام الطالب بعمل دراسات لحركات األفخاص المختلفة أيناء الالوس  أو  اللقاء األول :

الولوح  أو المفي  وكام مم أبسط تلك الدراسات هي رسم الطالب بعضهم البعض داخل 

 القاعة الدراسية.

–الفراغ المستوي  -: توضيل أنواع الفراغ في التصوير الفراغ السلبي وااياابياللقاء الثاني

الفراغ  -الفراغ العلوي-الفراغ اابتكاري-الفراغ المنظوري -الفراغ التبادلي–ي الفراغ التخرف

 وأخيرا الفراغ الالمنطقي موضوع البحب التعريح ب   وكيفي  تحقيق  . -الفراغ الخلفي -األمامي

 فرل مفهوم التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري وهي:

 ام أنواع الخطوط المتعددة بمسارات وحركات واتااهات متباينة ومختلفة.استخد أوالً: الخطوط :

 ثانياً: اللون:

 استخدام األلوام الساخنة والباردة في العمل بفكل متبايم. -

 استخدام الصفات البصرية للوم في ااحساس باألبعاد. -

 ثالثاً: الضوء:

 استخدام مصادر متعددة لإلضاءة في العمل الواحدة. -

 طق متعددة مضيئة وظالل متعددة.توضيل منا -

 رابعاً: الشكل:

 استخدام أحاام مختلفة ومتعددة للفكل. -

 تكرار األفكال بفكل متنوع. -

 استخدام الحركات المتعددة للفكل الواحد. -

 خامساً: المنظور:

 استخدام أكير مم منظور في العمل التصويري الواحد وبطرق وير والعية. -

 سادساً: بناء الصورة:

 ااعتماد علي التاتل وتفكيك األاتاء في بناء الصورة. -
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 اعادة بناء الصورة بعد تفكيكها بفكل وير منطقي. -

لام الطالب باستخدام األلالم الرصاص لبناء  صورة  يتحقق فيها الفراغ اللقاء الثالث: 

 الالمنطقي طبقاي لمفهوم التعددية.

تيتية للتدكيد علي مفهوم التعددية باستخدام لام الطالب باستخدام األلوام ال اللقاء الرابع:

 اامكانات التفكيلية للخامة مم تدرياات لونية وااضاءة وااظالم.

 اانتهاء مم العمل واخراا  بالفكل النهائي. اللقاء الخامس:

 نتائج التجربة 6

  

 الطالب أعمال من(  8)   رقم شكل الطالب أعمال من(  7)  رقم شكل

  
 الطالب أعمال من( 10)   رقم شكل الطالب أعمال من(  9)  رقم شكل
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 الطالب أعمال من(  12)  رقم شكل الطالب أعمال من(  11)  رقم شكل

  

 الطالب أعمال من( 14) رقم شكل الطالب أعمال من( 13)  رقم شكل

  

 الطالب أعمال من( 16)  رقم شكل الطالب أعمال من(  15)  رقم شكل

  

 الطالب أعمال من(  18)  رقم شكل الطالب أعمال من(  17)  رقم شكل
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 الطالب أعمال من(  20)  رقم شكل الطالب أعمال من( 19)   رقم شكل

  

 الطالب أعمال من(  22)  رقم شكل الطالب أعمال من( 21) رقم شكل

  

 الطالب أعمال من( 24) رقم شكل الطالب أعمال من(  23)  رقم شكل
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 التجربة نتائج تحليل

وفيما يلي عرض لتحليل نتائج تجربة البحث وفق ألحد أهداف البحث وهو كيفية أدخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيق 

 الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية:

 مفهوم التعددية في الخطوط:كيفية ادخال  -1

تحقق الفراغ الالمنطقي مم خالل إدخال مفهوم التعددية في الخطوط  حيب يظهر في أعمال تاربة البحب الخطوط      

تندف  في امي  ااتااهات  وتبدو متضاربة ومتعارضة وليست مستوية  حيب ترسم الخطوط حدود لألفكال ترتبط 

تها  واتااهاتها. فبدنواع الخطوط المختلفة والمتعددة وكذلك باتااهاتها ومساراتها المختلفة بعاللات تفكيلية متعددة في حرك

تتاتأ المساحات والتي أحديت تحوات في اادراك وتحقق الفراغ الالمنطقي في العمل التصويري  ويظهر ذلك في فكل 

  .24-23-22-21-18-11-9-8رلم 

 كيفية ادخال مفهوم التعددية في اللون: -2

تحقق الفراغ الالمنطقي مم خالل إدخال مفهوم التعددية في اللوم   وذلك مم خالل استخدام األلوام المتنالضة فهو    

يحقق نوع مم التوتر اادراكي للمفاهد وبها يتحقق الفراغ الالمنطقي حيب تظهر ألوام ساخنة في الخلفيات واأللوام 

نة في األفكال البعيدة واأللوام الباردة في األفكال القريبة   يم الراوع الباردة في األفكال  كما ظهرت األلوام الساخ

واستخدام العكس في أاتاء أخري في اللوحة   وهذا عكس القواعد الكالسيكية للتصوير  ويظهر ذلك واضحاي في فكل 

  .20-19-15-10-9-7رلم  

 كيفية ادخال مفهوم التعددية في الضوء: -3

طقي مم خالل إدخال مفهوم التعددية في إضاءة اللوحة   حيب تم استخدام أكير مم مصدر تحقق الفراغ الالمن      

لإلضاءة في العمل  وكذلك التحوات التدرياية مم المناطق الفاتحة إلي القاتمة  وكذلك فدة دراات اللوم واستخدام 

 تختلح في ليمتها الظلية والضوئية عم اإلضاءات في المفردات المواودة في مقدمة اللوحة والقريبة مم عيم المفاهد ا

إضاءة المفردات البعيدة أو المواودة في المستويات المتدخرة في فراغ اللوحة  ويتضل ذلك في امي  أعمال التاربة 

 الطالبية. 

 كيفية ادخال مفهوم التعددية في الشكل: -4

ل الصورة؛ حيب يضم العمل مفردات ألفخاص تحقق الفراغ الالمنطقي مم خالل إدخال مفهوم التعددية للفكل داخ      

متعددة في أحاامها وفي األمكنة واألتمنة المواودة بها. وت يرات في الحام بفكل مفاائ علي خالح الرؤية المنظورية 

لألبعاد في الوال . ويفعر المفاهد مم خالل  بالتنافر وعدم اارتيال للرؤية البصرية للعمل  وتعمل علي تفتيت عقل 

  21-19-18-13-9-8-7اهد  ويظهر ذلك واضحاي في فكل رلم  المف

 كيفية ادخال مفهوم التعددية في المنظور: -5

وذلك مم خالل إمكانية تصور  تحقق الفراغ الالمنطقي مم خالل إدخال مفهوم التعددية للمنظور المنستخدم في الصورة   

ومم توايا رؤية مختلفة مم أال وصح المفهد في حاات  في أماكم متعددة ومتباينة وأتمنة مختلفة  عيم المفاهد واود

متعددة   فواود أكير مم تمم لحظي أو التعبير عم أكير مم حدب مختلح في عمل واحد يحقق مبدأ الفك واارتباك 

-16-14-13-9-8للمفاهد الذي تفرته التعددية ويحقق بدورها الفراغ الالمنطقي  ويظهر ذلك واضحاي في فكل رلم   

17-20-21-23     
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 كيفية ادخال مفهوم التعددية في بناء الصورة: -6

تحقق الفراغ الالمنطقي مم خالل إدخال مفهوم التعددية في بناء الصورة  ففيها الهروب مم القواعد األساسية والمعروفة 

وتركيبها بفكل تلقائي كما في بناء الصورة إلي تحول بنائية الصورة إلي مسطحات مم األفكال الينائية بمساحات لونية 

   كما يظهر إدخال مفهوم التعددية في بناء الصورة مم خالل رفض للتتاب  24-20-19-17-15-13-10في فكل  

بالتسلسل المنطقي لمفردات العمل  بل يواد تفكيك في البناءات التكوينية للعمل ويعتمد علي إعادة تركيب العمل الذي 

ركيبات مم الخيال  ويحقق اارباك البصري للمفاهد وعدم التصديق   وتحقق ذلك في يعتمد علي أاتاء متعددة في ت

 امي  أعمال التاربة الطالبية.

 

 نتائج البحث:

طبقاي ألهداح البحب توصل البحب إلي توضيل مفهوم التعددية في الفم  وكذلك تحديد وسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي     

بناء الصورة   كما تم توضيل كيفية إدخال مفهوم  -المنظور –الفكل  –الضوء  -اللوم -في التصوير وهي   الخطوط

التعددية لوسائل تحقيق الفراغ الالمنطقي في أعمال تصوير طالب التربية الفنية  وذلك مم خالل تطبيق التاربة وتحليل 

 وهي: الفراغ الالمنطقي يمكم إدخال مفهوم التعددية لوسائل تحقيقنتائاها والتي خلنصت إلي أن  : 

 : مم خالل التعدد في المسارات وااتااهات والحركات األنواع المتباينة والمختلفة لها.الخطوط -1

:مم خالل الصفات البصرية للوم واستخدام األلوام المتكاملة والمتنالضة   الساخنة والباردة   بفكل م اير  اللون -2

 للقواعد التقليدية.

 م مصادر إضاءة متعددة في العمل.: مم خالل استخداالضوء -3

 : مم خالل استخدام أحاام مختلفة وتكرارها بفكل م اير للقواعد التقليدية.الشكل -4

 مم خالل استخدام رؤي متعددة للمنظور في العمل الواحد. المنظور: -5

 مم خالل ااعتماد علي التاتل والتفكيك وإعادة تركيب هذه األاتاء. بناء الصورة -6

 

 التوصيات:

 تطوير تدريس الفنوم وفق المداخل وااتااهات المعاصرة في ماال التصوير. -1

 ااتااه إلي التعددية اليقافية في تدريس الفنوم لمواكبة الت يرات العالمية وتدهيل الطالب الخريج لسوق العمل. -2

 ال التصوير.تطبيق المبادل والفلسفات المرتبطة بالفنوم المعاصرة وخاصة فلسفات ما بعد الحداية في ما -3

 

 المراجع:
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