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 ملخص البحث

تذخر البيئة المحيطة بنا بالعديد من المخلفات البيئية، ما بين مخلفات ناتجة عن البيئة ومخلفات ناتجة عن مستهلكات تلَفت 

بعوامل الزمن، فتزداد المخلفات لتكون عبئاً وخطراً على البيئة وملوثا بصرياً يؤثر بشكل سلبي على الطاقة اإليجابية للفرد، 

كثرة وتكلفتها المادية التي تكون تقريباً منعدمة أصبح لدى الفنان وسائل تشكيلية غير مكلفة يمكن ومع توافر هذه المخلفات ب

أن يحقق من خاللها أعماالً فنية يمكن االستفادة منها فى فتح مجاالً واسعاً لتسويقها واالستفادة منها على الجانب المادي 

 باإلضافة إلى الجانب الفني.

لع عبر المواقع اإللكترونية أمراً سهالً، فيمكن للفنان أو أي شخص عرض سلعته أو عملة الفني في وحديثاً أصبح تسويق الس

مواقع متخصصة بالتسويق على شبكة اإلنترنت ليشاهده الجميع من المهتمين بالفن أو غيرهم، ويشتريه دون مجهود ُيذَكر، 

ه، وهنا يمكن أن تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت باإلضافة إلى سهولة التوصيل للمشترى مهما كان حجمه أو طبيعت

 اآلتية: 

 إلي أي مدي يمكن االستفادة من السمات الشكلية والطبيعية للمخلفات البيئية؟ -

 كيف يمكن االستفادة من فن التصوير في معالجة المخلفات البيئية للخروج بعمل فني؟ -

 نية لفتح سوق العمل أمام دارسي الفن؟إلى أي مدى يمكن التسويق اإللكتروني لهذه األعمال الف -

 وقد تناول البحث النقاط التالية في اإلطار النظري:

 کيفية االستفادة من إعادة تدوير المخلفات البيئية باستخدام فن التصوير -أ -

 تسويق األعمال من خالل التسويق اإللكتروني لمواكبة سوق العمل. -ب -

 وفي اإلطار التطبيقي

 الطالبية إلى مرحلتين: يتم تقسيم التجربة

 : االستفادة من فن التصوير في معالجة المخلفات البيئية.األولى -

 : طريقة رفع األعمال الفنية على المواقع التسويقية اإللكترونية. الثانية -

 .ثم ذكرت الباحثة النتائج التي خلص إليها البحث وتوصياته

 : الكلمات المفتاحية

 البيئية، الرؤية التصويرية، سوق العمل(.)إعادة التدوير، المخلفات 
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Abstrct: 

The environment around us is rich in many environmental wastes, between environmental waste 

and waste from time-damaged consumers, Wastes increases to be a burden, a risk to the 

environment, and a visual pollution that adversely affects the positive energy of the individual. 

With their abundant availability and cost which is almost non-existent, the artist has inexpensive 

facets that can produce works of art that can be used to open up a wide range of markets and 

use on the physical side as well as on the artistic side.  

More recently, marketing of goods through websites has become easy, as artists or anyone can 

offer their goods or works of art on marketing sites on the Internet for everyone interested in art 

or others to watch, buy without effort, and make it easy to connect and deliver products of any 

size or nature. so, the problem of the research could be the following questions:   

- To what extent can the formal and natural characteristics of environmental waste be utilized?  

- How can the art of painting be used in its environmental waste treatment to produce a work of 

art?  

- To what extent can these works of art be electronically marketed to open the labor market to art-

students?  

The research addressed the following points in the conceptual framework:  

A. How to use the art of painting to recycle environmental waste.   

B. Business marketing through electronic marketing to keep up with the labor market  

And in the Practical side 

The student experience is divided into two stages:  

- First: To take advantage of the art of painting in its treatment of environmental waste.  

- Second: How to upload artwork on marketing websites.   

The researcher then cited his findings and recommendations. 

 

Keywords: 

(Recycling, environmental waste, painting vision, labor market). 

 

 مقدمة البحث

بالعديد من المخلفات البيئية، ما بين مخلفات ناتجة عن البيئة ومخلفات ناتجة عن مستهلكات لم يعد تذخر البيئة المحيطة بنا 

لها أهمية أو َتلفت بعوامل الزمن، فتزداد المخلفات لتكون عبئاً وخطراً على البيئة وملوثاً بصرياً، يؤثر بشكل سلبي على 

ن معا، فقد وجد أن هذه المخلفات تمثل له خامات متنوعة غنية بالمالمس الطاقة اإليجابية للفرد، وألن عين الفنان وعقله يعمال

والقيم الشكلية فسعى لالستفادة منها وتطويعها في أعمال فنية، من خالل إثراء تلك الجوانب، ومع توافر هذه المخلفات 

لفة، يمكن أن يحقق من خاللها أعماال وتكلفُتها المادية التي تكون تقريباً منعدمة، أصبح لدى الفنان وسائل تشكيلية غير مك

 فنية يمكن االستفادة منها في فتح مجاالً لتسويقها واالستفادة منها على الجانب المادي باإلضافة إلى الجانب الفني.

وقد أصبح في العصر الحديث تسويق السلع عبر المواقع اإللكترونية أمراً سهالً للغاية. فيمكن للفنان أو أي شخص عرض 

ه أو عمله الفني في مواقع متخصصة بالتسويق على شبكة اإلنترنت ليشاهده الجميع من المهتمين بالفن أو غيرهم، سلعت

 ويشتريه دون مجهود يذكر، باإلضافة إلى سهولة التوصيل للمشترى مهما كان حجمه أو طبيعته.
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 مشكله البحث 

عدم االستغناء، وخاصة في المناطق متوسطة المعيشة، فتجد  إن الثقافة المصرية في التعامل مع المنتجات قائمة على مبدأ

البيوت مليئة بالعديد من المنتجات غير المستخدمة، فضالً عن الشوارع ومخلفات المصانع وغيرها، هذا ما دفع الباحثة 

ديدة، تتمتع بجوانب العتبار تلك المخلفات نواة مبدئية، يمكن للفن عامة وفن التصوير خاصة الوصول منها إلى أعمال فنية ج

وقيم فنية وجمالية تؤهلها لمواكبة األذواق الخاصة من الجمهور. ومن خالل خبرة تسويقية بسيطة يمكن طرُحها في األسواق 

اإللكترونية لبيعها وتحقيق عائداً مادياً، لتكون بذلك مدخالً لدارسي الفن بصفة عامة والتصوير بصفة خاصة لفتح مجال 

 مة مجتمعهم وبيئتهم في نفس الوقت.العمل أمامهم وخد

 -ومن هنا تنبعث مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية: 

 إلي أي مدى يمكن االستفادة من السمات الشكلية والطبيعية للُمخلفات البيئية؟ -

 كيف يمكن االستفادة من فن التصوير في معالجة الُمخلفات البيئية للخروج بعمل فني؟ -

 اإللكتروني لهذه األعمال الفنية لفتح سوق العمل أمام دارسي الفن؟ إلى أي مدى يمكن التسويق -

 أهمية البحث

 .الكشف عن منطلقات فكرية وفنية جديدة من خالل الرؤية الفنية للُمخلفات البيئية -

 الكشف عن الدور الفعال واإليجابي للفنون التشكيلية في المحافظة على البيئة والمجتمع. -

 من خالل عرض األعمال الفنية ناتج الُمخلفات البيئية. رفع مستوى الوعي البيئي -

 توجيه االهتمام باستخدام المخلفات البيئية كمنتج فني لتوافُرها في البيئة المصرية. -

 خلق فرص عمل تساهم في حل مشكلة البطالة. -

 أهداف البحث 

 بيئية للخروج بعمل فني.المزج بين الخبرة الفنية للطالب في مجال التصوير ورؤيته الفنية للمخلفات ال -

 االستفادة من السمات الشكلية والطبيعية للمخلفات البيئية في البناء التشكيلي لموضوع العمل الفني. -

 إيجاد فرص عمل لدارسي الفن باستثمار مجال الفن التشكيلي والمواقع التسويقية على اإلنترنت. -

 فروض البحث

 -ُيفترض في البحث الحالي اآلتي: 

 ات البيئية تحمل في طبيعتها سمات وخصائص يمكن االستفادة منها تشكيلياً بإعادة تدويرها. أن المخلف -

 أنه يمكن إضفاء قيم فنية وجمالية للمخلفات البيئية من خالل فن التصوير للخروج بأعمال تصويرية غير تقليدية. -

 ل.أنه يمكن توفير فرص عمل للشباب من خالل التسويق اإللكتروني لهذه األعما -

 حدود البحث

  طنطا. جامعة النوعية، التربية الفنية، كلية التربية بقسم الرابعة، الفرقة على طالب تقتصر التجربة  -

 يقتصر التسويق لألعمال الفنية على التسويق من خالل موقع )سوق.دوت( كمثال لمواقع التسويق اإللكتروني. -
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 مصطلحات البحث

 إعادة التدوير 

بعض المخلفات، لتقليل تأثيرها وتراكمها على البيئة، واالستفادة منها مجددا، وتتم عن طريق تصنيف هي إعادة تصنيع 

، وهي تختلف عن إعادة االستخدام والتي (3)عواد، ص وفصل المخلفات القابلة للتدوير، ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدة

تكون قاصرة على استخدام نفس المستهلك دون التغيير فيه مثل إعادة استخدام زجاجات المياه الغازية، بينما إعادة التدويرهى 

 (20)الشاذلي، ص " عملية تحويل المخلفات إلي مادة قابلة إلعادة التصنيع وعمل منتجات جديدة منها"

وإعادة التدوير كما يتوافق مع البحث الحالي هي عملية معالجة المخلفات البيئية من خامات أو منتجات أو أدوات مستهلكة، 

 معالجة فنية، للخروج منها بعمل فني من خالل ما يمكن أن يضفيه عليها فن التصوير من معالجات لونيه وتشكيلية.

 البيئية  المخلفات

المخلفات البيئية هي كل ما تخلف عن البيئة أو استهالك البشر من مواد أو خامات أو مستهلكات صناعية. لم تعد تستخدم 

 كما كانت تستخدم من قبل، أو التي انتهى عمرها االفتراضي وأصبح تصلحيها غير اقتصادي.

 الرؤية التصويرية

بعاد التشكيلية والوظيفية في المخلفات البيئية بمفهوم خاص بالفنان، وذلك بإعادة والرؤية التصويرية هنا يقصد بها إدراك األ

 صياغتها لونيا وتشكيليا بأساليب تصويرية من خالل فكرة ومضمون جديد، لتحقيق الجوانب الفنية والجمالية بها. 

 سوق العمل 

، (1437)توفيق، ص طاق الدولة أو خارجها"هو " توفير أماكن عمل ووظائف لجميع خريجي المؤسسات التعليمية ضمن ن

ويقصد بسوق العمل في البحث هو توفير مجال لدارسي الفن إلدخال عائد اقتصادى من خالل مجال الفن التشكيلي، معتمداً 

 منتج والمستهلك داخل هذا المجال. على إشباع االحتياجات والرغبات من خالل عمليات تبادلية بين ال

 منهج البحث

 التطبيقي. إطاره فى التجريبي والمنهج النظري إطاره فى الوصفي المنهج البحث يتبع -

 

 يالمحور األول: اإلطار النظر

 کيفية االستفادة من إعادة تدوير المخلفات البيئية باستخدام فن التصوير.  -أ

 اإللكتروني لمواكبة سوق العمل.تسويق األعمال من خالل التسويق  -ب

 

 المحور الثاني: اإلطار التطبيقي

 يتم تقسيم التجربة الطالبية إلى مرحلتين:

 المرحلة األولى: االستفادة من فن التصوير في معالجة المخلفات البيئية فنيا.

 المرحلة الثانية: طريقة رفع األعمال الفنية على المواقع التسويقية اإللكترونية. 

 

 أوالً: اإلطار النظري 

 کيفية االستفادة من إعادة تدوير المخلفات البيئية باستخدام فن التصوير.

 إعادة التدوير 

"هي معالجة وتحويل المواد المستخدمة )النفايات( إلى منتجات مفيدة، وتساعد هذه العملية على  (re-cycling)إعادة التدوير

وتهدف العملية إلى تحويل المواد   (276)الكندري، صتلوث الماء والهواء  الحد من استهالك المواد الخام والحد من

المستهلكة إلي مواد نفعية، ويرتبط المفهوم عند البعض عادة بالمخلفات الصناعية، فالتدوير هو"إعادة استخدام المنتجات 



 2022 العدد الثالث والثالثون                           مايو –السابع المجلد  –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

420 

ولكن ذلك ال  (3)عواد، ص أخرى، لالستفادة من هذه المواد وحفظ الثروات الطبيعية"المصنعة مسبقا في صناعة منتجات 

 يعني أنها قاصرة على المخلفات الصناعية بل تتناول أيضا مخلفات طبيعية مثل إعادة تدوير المخلفات الزراعية.

ويقصد بإعادة التدوير في هذا البحث أنها عملية معالجة المخلفات البيئية بشكل فني وليس صناعي، لتحويلها إلى أعمال مفيدة 

بإضفاء الجانب الجمالي والفني لها من خالل فن التصوير، وذلك لرفع قيمتها وتحويلها من مخلفات عديمة الفائدة إلي منتج 

 جمالي ونفعي. 

 

 تدوير أهمية إعادة ال

 التقليل من استهالك المواد الخام في إنتاج السلع والمستهلكات. -1

 تقليل إهدار الخامات من خالل االستفادة القصوى منها. -2

 حماية البيئة من التلوث الناتج عن تلك المخلفات. -3

 حماية صحة البشر من اآلثار الناتجة عن تلك المخلفات. -4

 المخلفات بدال من المواد الخام.االستفادة المادية من إعادة تدوير  -5

 

 ويضاف لما سبق أهمية إعادة التدوير على الجانب الفني 

 ُتوفر لدارسي الفن فرص عمل وربح مادي بتكلفه زهيدة  -1

 ُتنمي اإلتجاه االبتكاري من خالل البحث في إيجاد معالجات فنية للمخلفات. -2

 والمجتمع.إظهار أهمية المجال الفني ودوره الفعال للبيئة  -3

 (113)إسماعيل، عبدة و سنوسي، صأنواع إعادة التدوير 

 -تعتبر حال ضروريا وبديال لإلنتاج الجديد، سواء كان اإلنتاج الكامل أو أجزاء منه، كاآلتي:  :إعادة تدوير المنتج

 المنتج مع المحافظة على شكله وقيمته بعد تطويره فيستخدم لنفس الوظائف والمهام أو غيرها. إعادة تدوير -أ

 إعادة تدوير المنتج بعد تفكيكه وإدخال مكوناته في عمليات اخرى ويعد هذا النوع أقل قيمة من النوع السابق. -ب

 وهي كاآلتي: ي منتج )إعادة التصنيع( وتعتمد على االستفادة من المواد الداخلة في صناعة أ إعادة تدوير المواد:

 إعادة تدوير المواد من خالل إعادة تصنيعها واستخدامها كمواد تشغيل.   -أ

 إعادة تدوير المواد من خالل معالجتها كيميائياً أو حرارياً لتصنيع مواد خام جديدة.  -ب

 

 المخلفات البيئية

كل ما يتخلف عن البيئة المحيطة بنا من خامات أو مواد زائدة وغير مرغوبة، وهي كثيرة ومتنوعة لذا  المخلفات البيئة هى

مخلفات طبيعية، وهي التى تتخلف عن عناصر بيئية طبيعية مثل )األشجار، يمكن تصنيفها تبعاً لمصدرها إلى 

ا أصلها من فعل )استهلك، يستهلك، مستهلك( مستهلكات لغوي مخلفات صناعية وهي المستهلكات فكلمة "الصخور،..إلخ(. و

فهي كل ما تخلف عن ما تم تصنيعه، مثل )المالبس،  (4)شعيب،  وهي تعنى الشيء الذي تم استخدامه مسبقا واالنتفاع به"

جديدة وهي مخلفات صناعية أو طبيعية جديدة الكرتون،..إلخ(. كما يمكن تصنيف المخلفات أيضا تبعا لحاالتها، إلى مخلفات 

تماما، ولكنها لم تعد تصلح لنفس االستخدام الذي وجدت له، مثل بقايا األقمشة الناتجة عن القص فى مصانع المالبس. 

 خ.ومخلفات قديمة وهي المخلفات تأثرت بالعوامل الجوية أو بعوامل الزمن أو التلف، مثل األثاث، الزجاجات الفارغة،.. إل
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 العوامل التي يجب مراعتها قبل إعادة تدوير المخلفات البيئية 

يجب قبل إعادة التدوير أن يعي الطالب إن الهدف النهائي بعد الحصول على عمل فني هو عملية التسويق لهذا العمل الذي 

دخل ناجح ومستمر، لذلك يسعى من خالله إلى تحقيق أرباح تغطي التكلفة بشكل يحقق استمرارية الفكرة، لتصبح مصدر 

  -فإن هناك عده عوامل هامه يجب أن يتم االهتمام بها وهي: 

الوقت الذي يتم فيه العمل الفني يجب أن يكون متناسب مع قيمه الناتج النهائي، حتى ال يصبح سعر المنتج ُمهدر أمام  -1

 وقت التنفيذ.

تحتوي على أجزاء تالفة أو مستهلكه، لذلك فإنه يجب أوال المحافظة على جودة الناتج النهائي الن المخلفات البيئية قد  -2

 معالجتها، حتى ال تؤدي إلى تلف العمل الفني بعد ذلك، واالبتعاد عن الخامات الضعيفة أو المتهالكة.

الزم مراعاة التكلفة العامة للمنتج، حتى ال يتسبب إرتفاع تكلفة المعالجة الفنية إلى ارتفاع سعر العمل الفني أكثر من ال -3

 مما يؤثر بالسلب على عملية البيع.

التأكد من تحقيق األمان في المخلفات البيئية، فبعض المخلفات قد يوجد بها ما قد يشكل خطرا على مستخدميها، لذلك  -4

يحب أال تحتوي هذه المخلفات على أسطح حادة قد تسبب إصابات لمن يعمل عليها أو لمن يشتريها، وأن تكون آمنه على 

 وال تحتوي على مواد تفاعلية خطيرة أو سامة.البيئة 

 

 المنطلقات الفكرية في معالجة المخلفات البيئية من خالل فن التصوير

 المعرفة

إن الُمخلفات البيئية هي الخامة األساسية لفكره العمل " وتدخل الخامة في أحيان كثيره في توضيح االتجاه الفني المطروح 

)وهبة،  مكونات هذه الخامة بما فيها من إمكانيات... لها الدور األكبر في تحديد شكل العمل الفني"في العمل... وعلى هذا فإن 

، لذلك يجب تجميع المعلومات إلثراء المخزون المعرفي بكل ما يتعلق بالُمخلفة، فيتم تحديد طبيعتها واألساليب الفنية (37ص

والتقنية الالزمة للتعامل معها، وطبيعة الخامات اللونية التي تناسبها، فاإللمام بكل الجوانب لها هو األساس الذي َيبني عليه 

 الطالب معالجته التشكيلية.

 

 الرؤية الفنية 

 خذ الصورة في الوضوح"إن "الطبيعة تزود الفنان فى الغالب بالمواد األولية كنقطة للبداية، فتوحى باألشكال، وبسير العمل تأ

وإدراك الطبيعة يكون من خالل الرؤية الفنية التي ال تفارق الفنان في احتواء عالمه، فهي "إدراك العالم المحيط  (42)عطية، 

علمية، فهي بمثابة اإلطار الذي بالفنان بمفهوم خاص به وحدة، سواء كان هذا العالم عبارة عن شكل أو فكرة أو معلومة 

، ونهتم هنا بالرؤية الفنية لتلك المخلفات، فهي  ُتبنى من خالل الربط بين المعرفة التي جمعها، (25)اإلمام،  يحيط بالفنان"

سمات شكلية لتلك المخلفة تكون بداية لفكرة وبين ما لدي الطالب من خبره فنية بمجال التصوير وخاماته، فيستطيع أن يحدد 

أو موضوع تصويري. فيضيف ويؤكد ويختزل من تلك السمات للوصول لعالقات تشكيلية جديدة، فتتدفق األفكار وينتقل من 

 نقطة ألخرى، تبعا لما يتوافق ويختلف مع طبيعة المخلفة البيئية ورؤيته التصويرية لموضوعه عليها.

 

 فكرية تنظيم المفاهيم ال

وهي المرحلة األهم، فلقد أصبح لدي الطالب كم من المعلومات المرتبطة بالمخلفة وأيضا رؤية فنية تصويرية لها، وهنا 

يجب أن يتم تنظيم تلك النقاط وتوظيفها معاً، من خالل الكشف عن األنسب فيدعمه، والغير مناسب فيستبعده، وذلك في 

 مل الفني في الظهور تدريجيا.تسلسل منطقي يبدأ من خالله مالمح الع
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 التفكير اإلبداعي 

وهنا يتم توجيه الطالب إلعمال الخيال لتكوين صور داخل الذهن، حول التصورات المختلفة لشكل الُمخلفة بعد معالجتها 

للمتعة والجمال، فنياً، فيتم تكوين مجموعة من العوامل البصرية والفكرية للوصول للصفات التي ُتلبي وُتشبع لدينا الحاجة 

مضيفاً لها القدرة على التأمل والتخيل والوعي بجوهر العالقات بين العناصر من خالل الصور التي تم تنظيمها، وهنا يتم 

الخروج عن معطيات المألوف من شكل الُمخلفة األولي، إلى منتج وفكر غير مألوف للتصور الجديد لها، فيصبح شكل العمل 

الفنية مكتملة التصور في عقل الطالب، وال يتبقى أمامه إال أن ُيخرج هذا التصور إلى الواقع، فيطلق الفني ومراحل معالجته 

 لعقله العنان للعمل على الُمخلفة، لُيخرج بها عمالً فنياً يري فيه القيم الفنية والجمالية التي تؤهل عمله للتسويق.

 

 وق العملتسويق األعمال من خالل التسويق اإللكتروني لمواكبة س

 مفهوم التسويق اإللكتروني

ذلك النشاط اإلنساني الذي يهدف إلى إشباع االحتياجات والرغبات من خالل عمليات تبادلية بين  "أن عملية التسويق هي

سويق اإللكتروني، بينما نجد أن التسويق ، وهو مفهوم شامل للتسويق التقليدي والت(13)عامر و قنديل، الُمنتج والُمستهلك" 

 بيع عملية مثل المعنية، األطراف بين التجارية التبادلية العمليات إجراء في اإللكتروني، هو استخدام الواقع االفتراضي

 تطوير استراتيجيات فى التسويق مجال في والخبراء الخبرة من االستفادة" ويمكن وصفه بأنه هو والخدمات السلع وشراء

 .(74)منال،  " التقليدي التسويق من أسرع بشكل الحالية والغايات األهداف تحقيق من ُتمكن وفورية، وناجحة جديدة

 

 مميزات التسويق اإللكتروني

 بالنسبة للُمنِتج )البائع(

 .توفر التعامل مع سوق إجتماعى كبير 

 توزيع إعالن، التسويقية )ترويج، الخدمات في سهولة ( 

 وديكور. من مكان وتجهيزات متجر حقيقي إلنشاء التقليدية الضرورية النفقات عن االستغناء 

 وحاجاتهم. رغبتهم حسب على في أوسع نطاق جغرافي، وخدمتهم للعمالء الوصول إمكانية 

 بالنسبة للُمستهلك )الُمشترى(

 مكان. دون إهدار الوقت والمجهود في التنقل بين المحالت التقليدية أي ومن وقت أي الشراء من خالل ُتوفر الراحة. 

 الُمنِتجة. والشركات الُمنَتج عن والبيانات المعلومات من هائل كم على إمكانية الحصول 

 التقليدية، لوجود منافسة أقوى ناتجة من اتساع البيئة التسويقية والكم المعروض.  بالمتاجر مقارنة أفضلية األسعار 

 

 مراحل عملية التسويق اإللكتروني

لم يعد تسويق السلع حاليا باألمر الصعب، ولكنه يتطلب خبرة وتجهيزات إلنجاح عملية التسويق، وذلك ألن البائع يتعامل 

 ولتجنب أي ُمعوقات يجب أن يكون البائع ُملم بعدة مراحل تساعده في التسويق وهي:مع مجتمعات وثقافات قد تختلف عنه، 

المنافسة  طبيعة المستهدفة، تحديد األسواق تحديد المستهلك، ورغبات حاجات تحديد يتم المرحلة هذه في اإلعداد: مرحلة

 المنتجات والخدمات طرح في يساعد مما الالزمة، والبيانات المعلومات على الحصول من خالل إال ذلك يتم وال فيها،

 .أهدافها بالشكل الذي يحقق اإلنترنت على المالئمة

 بالُمنتج، وهذه المرحلة يجب مراعاة أمرين: لتعريفه المستهلك مع االتصال يتم وهنا :االتصال مرحلة

الً: جذب  وعروض التخفيضات. اإلعالنية األشرطة مثل أدوات عدة المستهلك، وذلك من خالل استخدام انتباه أَوَّ
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 حول الُمنتج وجميع المواصفات الخاصة به. يحتاجها الُمستهلك الالزمة، التي المعلومات ثانياً: توفير

  ع.الدف وتوفير تنوع ألساليب والخدمات، المنتجات توفير وهنا يجب على البائع البيع: مرحلة

 تالفى األخطاء وتطوير عمليات البيع. ولها أثرها الكبير على عملية التسويق كلها، فمن خاللها يتم :البيع بعد ما مرحلة

 

 أنواع التسويق اإللكتروني 

إن التسويق اإللكتروني مجال أنتشر منذ فترة وتطور بشكل سريع، وأصبح لكل فئة َتستخدمه نوع معين يمكنها التعامل من 

تسويق بين المستهلكين بعضهم والبعض "مثل المستهلكين الذين يتاجرون بالسلع المستعملة خالله، فهناك نوع يتم فيه ال

ونوع آخر يكون بين الشركات  (Bachelor and Webb, p35) باستخدام التبادالت التجارية عبر اإلنترنت واألسواق "

والحكومة، كما يوجد تسويق أخر " يتضمن بيع أو شراء سلع أو خدمات، وتكون هذه المعامالت بين المؤسسات التجارة 

بيع الشركات أي بين الشركات بعضها وبعض، وأخيرا النوع الذي ت (Schmitz and Humphrey, p3) اإللكترونية "

مباشرة إلى المستهلك، ويتم عن طريق مراكز تجارية لها مواقع على اإلنترنت، ويعد الشكل األكثر شيوعاً لألعمال التجارية 

 عبر اإلنترنت، وهو النوع الذي يختص به البحث الحالي ومن أمثلة هذه المواقع على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

  (2020)سوق.كوم  أوالً: موقع )سوق. كوم(

، وهو تابع لشركه أمازون العالمية، ومتاح في اإلمارات العربية المتحدة، مصر، المملكة العربية 2005أنشئ الموقع في عام 

مواقع التسوق السعودية، الكويت. ويعد من أضخم مواقع التسوق العربية ويوفر الموقع عدة مزايا ال تختلف كثيراً عن باقي 

 المنافسة له، فهو يوفر عدة طرق للدفع، والشحن السريع، وخدمات ما بعد البيع مثل، إمكانية ارجاع السلع، وتقيمها.

 (2020)معلومات،  )جومياثانياً: موقع )

وهو شامل لعديد من المنتجات، ويوفر طرق دفع متعددة منها الدفع عند  داخل مصر، 2012الموقع تأسس في العام هذا 

 يوم للمنتجات التي تحمل شعار 2إلى  1االستالم، خدمة دعم العمالء، كما يقدم شحن سريع، ويوفر أيضا الشحن خالل من 

Jumia First خرى، وهو أيضا من المواقع التي َيسهل عمليات البيع من خاللها.، وذلك داخل القاهرة والجيزة ومناطق أ 

وأخيرا لكي يستطيع البائع اختيار موقع للتسويق اإللكتروني، لعرض منتجه عليه، يجب أن يوفر هذا الموقع عدة مميزات، 

صفحته، وتكون تحميل المنتجات على  منتج معروض عليه، َيسُهل كل سعر لموقع، إيضاحداخل ا التجول منها سهولة

تصميمه لكي يكون جاذبا  لطرق الدفع باإلضافة إلى أناقة عمليتي البيع أو الشراء واضحة، كما يوفر أيضا تنوع خطوات

 للمشتري.

 

 ثانياً: اإلطار التطبيقي

 التجربة الطالبية 

 يتم تقسيم التجربة الطالبية إلى مرحلتين:

 إعادة تدوير المخلفات البيئية.المرحلة األولى: االستفادة من فن التصوير في  -1

 المرحلة الثانية: طريقة رفع األعمال الفنية على المواقع التسويقية اإللكترونية.  -2

 

 تجربة المرحلة األولى )االستفادة من فن التصوير في إعادة تدوير المخلفات البيئية(:

 :التجريب ضوابط

 وطبيعة المخلفات.التلوين على المخلفات باستخدام األلوان التي تتناسب  -1

 االستفادة من بعض السمات الشكلية للمخلفة إلثراء فكرة العمل مثل )التأثيرات الخطية واللونية والملمسية، .... إلخ. -2

 تنوع المخلفات المستخدمة ما بين مخلفات طبيعية، صناعية، مستهلكة، جديدة، فيؤدى ذلك إلى إثراء نواتج التجربة. -3

 المستخدمة ما بين مخلفات ثنائية األبعاد )ُمسطحة( ومخلفات ثالثية األبعاد )ُمجسمة(.التنوع في المخلفات  -4

http://smarturl.it/5pxurq
http://smarturl.it/5pxurq
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 وتتم هذه التجربة من خالل عدده خطوات: 

 .يتم شرح مفهوم المخلفات، وأنواعها للطالب، لُيسهل عليه الحصول على المخلفة المطلوبة، ثم يتم اختيار مخلفات التجربة 

 صوير عليها، فيتم إزالة أي أجزاء مضره وغير مرغوب بها، وُيجهز سطحها الستقبال األلوان ُتجهز الُمخلفة لعملية الت

عليه، وذلك تبعا لنوعية األلوان المستخدمة، وطبيعة سطح المخلفات، والتي تنقسم غالبا إلي أسطح مسامية مثل )الخشب، 

.. إلخ(، فيجب مراعاة أن يتم استخدام ألوان مناسبة الفلين، األقمشة، ... إلخ( وأسطح مصقولة مثل )المعدن، البالستيك، .

لطبيعة خامه المخلفة، ويتم معالجه السطح الذي يتم التلوين عليه بتجهيزه قبل عملية التصوير تبعا لنوع األلوان المستخدم 

يض، مع أسطح الخشب وطبيعة السطح، ومن المواد التي يمكن تجهيز السطح بها، يمكن استخدام الدهان البالستيك المائي األب

أو القماش وكذلك يمكن استخدام الغراء الشفاف أو السلير أو البوليستر أو اإليبكوسي مع األسطح التي نرغب الحفاظ فيها 

على شكل السطح ولونه أو البرايمر مع األسطح المعدنية، ويترك للطالب حرية استخدام الملون المناسب مع طبيعة الخامة، 

 من خالل خبره الطالب في مجال التصوير على مدار السنوات السابقة. وإمكانياته الفنية

  تبدأ مرحلة التنفيذ بتحديد شكل التصميم تبعا للفكرة التي تم االستقرار عليها. ثم يتم التلوين باستخدام األلوان المناسبة

اء منها، مستفيدا من طبيعة المخلفة للخامة والموضوع، وهنا قد يتم التصوير على كامل المخلفة، أو يتم التصوير على أجز

 وما قد تحمله من جوانب تشكيليه، يتم االستعانة بها جنبا الي جنب مع فكره الموضوع، فيتم تأكيدها وبلورتها بشكل أقوى.    

 بعد االنتهاء من عملية التصوير يجب معالجة العمل الفني، للحفاظ على استقرار األلوان على سطحه وثباتها، من خالل 

رشه بأحد المواد التي تحافظ عليه، مثل )الورنيش، البوليستر، اإليبكوسي، .... إلخ(، وهي تعمل على تقوية وتغليف سطحه 

 فُتحافظ على العمل، دون أن يحدث له تلف، وبذلك نستطيع تنفيذ األعمال بجودة عالية، والمحافظة عليها لفترة طويلة.

  اسبة إلخراج العمل الفني، بشكل يتناسب مع طبيعة طرحه باألسواق، من خالل وفي النهاية يتم تحديد األساليب المن

إضافة اإلطار المناسب لألعمال المسطحة، أو وضع قواعد لألعمال المجسمة، إلى غيرة من عوامل إخراج العمل بشكل 

 جيد.

 

 األعمال الفنية ناتج التجربة )إعادة تدوير المخلفات البيئية من خالل فن التصوير(

 أوالً: األعمال المجسمة  

 (1صوره المخلفات البيئية قبل التصوير عليها، عمل )

 (1شكل )

 (1صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (2شكل )
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 (1تحليل العمل فنيا ) (1مواصفات العمل )

 قناع إفريقي: اسم العمل

 سم.15× سم  25× سم60:أبعاد العمل

 : جزء من القشرة الخارجية للشجر.المخلفة البيئية

 ألوان الزيت. /األلوان 

 .تصميم مستوحى من قناع أفريقي /وصف العمل

 العمل تبعا ألهداف البحث:

العمل اعتمد على االستفادة من تصوير البورتريه في فن 

 التصوير وخاصه المرتبط بالفن األفريقي.

 ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين بالفنون

 الفلكلورية واألعمال الفنية غير التقليدية.

حملت الخامة ثراء ملمسي قوي أكد عليه اختيار فكره 

العمل، فقوة القناع األفريقي وحدة تعبيره اتحدت شكال 

وموضوعا مع طبيعة الخامة، وظهرت وحشية القناع من 

خالل الملمس الناتج من التجزيعات الممتدة على طول 

سياب وحرية الحدود الخارجية للخامة القناع، كما كان الن

وتلقائيتها دورا هاما في إظهار واقعية القناع، واحتفاظه 

 بالمعالم التشكيلية لهذا النمط الفني.

كما إن التباينات اللونية المستخدمة تدعم قوه التعبير 

 لألقنعة األفريقية.

 (2صوره المخلفات البيئية قبل التصوير عليها، عمل ) 

 (3شكل )

 (2صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (4شكل )

 
 

 (2تحليل العمل فنيا ) (2مواصفات العمل )

 مالمح فتاه اسم العمل:

 سم. 15× سم 25×سم  65 أبعاد العمل:

 جزء قديم من الجسم الداخلي للشجرة. المخلفة البيئية:

 .ألوان األكريليك أللوان:ا

 لوجه فتاه، معتمدا علىتصوير وصف العمل: 

 ألوان غير تقليدية متداخلة مع التأثير الطبيعي للخشب

 العمل تبعا ألهداف البحث:

العمل اعتمد على االستفادة من تصوير البورتريه في فن 

التصوير كما تم تطبيق األلوان بأسلوب حديث وبألوان غير 

 تقليدية.

مال ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين باألع

 .الفنية المجسمة، ذات الطابع األثري القديم

إعتمد الطالب هنا على الحالة الزمنية للخامة األولية 

)المخلفة( وحرص على تأكيد إحساس الِقدم وإظهار أثر 

الزمن على العمل الفني بعد إتمامه، فجاءت القيم التشكيلية 

التي أحدثها أسلوب تناول اللون باستخدام التأثيرات 

ية المتداخلة مع ملمس الخشب الذي يبدو وكأنه اللون

متهالك، مما ربط بين ألوان التصوير وطبيعة الخامة 

بشكل تلقائي وبالرغم من مظهر القدم الذي أكدت عليه 

استخدام األلوان الباردة والشاحبة في بعض األجزاء إال 

أن التعبير القوي في نظره الفتاة جاء متحديا هذا 

حدي عامل الزمن الذي لحق بالعمل، اإلحساس وكأنها تت

 مما أظهر قوة التعبير في تناول جوهر الخامة.
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 (3صوره المخلفات البيئية قبل التصوير عليها، عمل )

 (5شكل )

 (3صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (6شكل )

  
 (3تحليل العمل فنيا ) (3مواصفات العمل )

 سكون اسم العمل:

  سم 75×سم 35أبعاد العمل:

جزء من القشرة الخارجية للشجرة.  المخلفة البيئية:

 .ألوان زيت األلوان:

هذا العمل أقرب للتصوير ثالثي األبعاد من وصف العمل/ 

 خالل تجسيم الطائر في بعد آخر داخل مساحة الخشب.

 العمل تبعا ألهداف البحث: 

الطبيعة الحية العمل اعتمد على االستفادة من تصوير 

متمثال في تصوير الطائر، كما تم تطبيق األلوان بأسلوب 

 أقرب إلى أسلوب أُحادي اللون )المونوكروم(.

ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين باألعمال 

غير المألوفة، والتي ترتبط بالطبيعة في موضوعها 

 .وخامتها

النحناء انبعثت فكرة الرؤية التصويرية للعمل من خالل ا

وانفصالها عن الشجرة، فاستلهم الطالب الطفيف للخامة 

فكره احتواء الطائر داخل عشه، ولتأكيد هذه الفكرة 

استخدم درجات متجانسة، ولتأكيد فكره االحتواء تالشت 

 باقي أجزاء الطائر مع درجات الخامة وكأنه منها.

كما أن استخدام درجات لون الخامة عمل على وحدة 

فاء إحساس بالهدوء والسكينة، أكد عليه العمل وإض

 الوضع الساكن للطائر داخل العمل.

ونجح تركيز اإلضاءة على وجه الطائر في إظهار 

تفاصيل وجه الطائر ومالمحه القوية المعبرة عن نظره 

  التحدي لمن يقرب من عشه.

 

 (4صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (7شكل )
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 (4المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )وره ص

 (8شكل )
 

 

 

 (4تحليل العمل فنيا ) (4مواصفات العمل )

 سم 20× سم 35×سم  65: أبعاد العمل

 .صندوق معدن قديم: المخلفة البيئية

 ألوان زيت. /األلوان  

تصوير لوجه أفريقي، معتمدا على  /وصف العمل

 .زخارف هندسية في الخلفية

 تحليل العمل تبعا ألهداف البحث: 

العمل اعتمد على االستفادة من تصوير البورتريه 

والزخارف الهندسية، كما تم تطبيق األلوان باستخدام 

 األلوان القوية القريبة من طبيعة الفن األفريقي.

ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين باألعمال  

 .لى الجانب الفنيالفنية التي يكون لها جانب وظيفي إ

من النظرة األولى للعمل نجد أن الفتاة هي بطله العمل فمن خالل 

وضعها الجانبي ووضع الرأس المتجهة لألمام يعطينا إحساس 

بالحركة تؤكده حركه الخطوط المنحنية في الخلفية، فيبدوا المشهد 

وكان الفتاة تتحرك بالفعل منتقلة بالنظر من داخل الظالم لتنظر 

هد فتبدأ الدراجات اللونية الفاتحة والقوية تنعكس عليها مجسدة للمشا

مالمحها تدريجيا، حتى يستقر المشهد على نظره قوية للفتاة دعمها 

 التأثير القوي للظل والنور المستخدم في معالجة الموضوع ككل.

وجاءت المعالجة التشكيلية المتمددة على جوانب الصندوق من 

نحنية واألشكال الهندسية لتعمل على ربط خالل امتداد الخطوط الم

 المشهد الرئيسي بكتله الخامة وإظهار وحده العمل.

 

 ثانيا: األعمال المسطحة

 (5صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (9شكل )

 
 (5وره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )ص

 (10شكل )
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 (5تحليل العمل فنيا ) (5مواصفات العمل )

 الليل: اسم العمل

 سم 40×سم  20: أبعاد العمل

 .قطعه فلين قديمة: المخلفة البيئية

 ألوان أكريليك. /األلوان  

 .تصوير لمنظر طبيعي ليلي /وصف العمل

 تحليل العمل تبعا ألهداف البحث:  

العمل اعتمد على االستفادة من تصوير المناظر 

تطبيق األلوان في الجزء األسفل من الطبيعية، كما تم 

اللوحة واالعتماد على الملمس الطبيعي لخامه الُمخلفة 

 في الجزء العلوي.

ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين  

 باللوحات التصويرية للمناظر الطبيعية.

عندما نتأمل العمل نجده برغم بساطته إال أنه يحمل عالقات 

الجانب الملمسي اإليهامي والذي ظهرت تشكيلية تتمثل في ثراء 

من خالله حركة إيهاميه كسرت هدوء وسكينه المشهد من خالل 

تناثر النجوم في السماء في إيقاع غير منتظم ويتوسط ذلك شكل 

القمر المكتمل تماما فيظهر لنا من خالل نوره باقي معالم المنظر 

رد ممثال في تشابك أغصان شجره جافة علي يمين المنظر لي

عليها مجموعه من الجبال علي يسار العمل ليعمال معا على 

إحداث توازن العمل ككل، والمشهد بشكل عام يوحي بسحر 

وجمال الطبيعة ليال من خالل استخدام األسود واللون األزرق 

وتناغمهم معا، وكذلك انعكاس حبات الرمال في األرض وكأنها 

وم الالمعة في السماء، قطع كريستال متناثرة جاء متوافقا مع النج

 فالعمل ككل تتجمع فيه بساطة التعبير وجمال وسكينه الليل.

 

 (6صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (11شكل )

 
 (6وره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )ص

 (12شكل )
 

 
 

 (6تحليل العمل فنيا ) (6مواصفات العمل )

 انطالق: اسم العمل

 سم 45×سم  25: أبعاد العمل

 .جزء من علبه معدن :المخلفة البيئية

 ألوان زيت.: األلوان 

: تصوير لحصان يجرى بقوة، وقد ظهرت وصف العمل

 الرمال مندفعة من شدة انطالقة.

 تحليل العمل تبعا ألهداف البحث: 

في هذا العمل نري الحصان وهو العنصر األساسي في اللوحة 

م استواء سطح في تفاعل مستمر مع خامات العمل فمن خالل عد

المعدن تنعكس المعته فتعطي حركه مستمرة كلما تحرك 

المشاهد أمام اللوحة، وتعمل هذه االنعكاسات جنبا إلي جنب مع 

ليظهر العمل في حركه االندفاع القوي في حركه الحصان 

مستمرة وكان الحصان مستمر في االندفاع ليخرج من اللوحة، 

ات الصدئة في أجزاء وجاء اللون البني الممثل في المساح

ثورة الرمال تحت  الخامة ليضفي عمقا في العمل فيظهر وكانه

الغبار المتناثر نتيجة قوة حركته وهو ما أكد على قدم الحصان و
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العمل اعتمد على االستفادة من تصوير الطبيعة الحية 

تصوير الحصان، كما تم تطبيق األلوان متمثال في 

 بدرجات أقرب من درجات المعدن المستخدم.

ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين باألعمال 

 .غير التقليدية في تناول الفكرة والموضوع

كان للتأثير الملمسي القوى للخامة قوة الحركة واالنفعال، و

وثراءه، وتداخل خطوط شعر الحصان وزيله مع تأثيرات 

ي ربط العمل ووحدته، كما ظهر االتزان الخلفية دورا هاما ف

 من خالل وضع الحصان ومكانه بالنسبة لمساحة العمل.

 

 (7صوره المخلفات البيئية قبل التصوير عليها، عمل )

 (13شكل )

 (7صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (14شكل )

  

 (7تحليل العمل فنيا ) (7مواصفات العمل )

 نجاه: العملاسم 

 سم  75×سم 35:أبعاد العمل

 : برواز قديم.المخلفة البيئية

 ألوان أكريليك. /األلوان 

يمثل العمل فتاه تسقط داخل مساحة  /وصف العمل

البرواز وتحاول أن تتمسك بحبل ملتف على البرواز 

 وكأنه مصدر النجاة.

 تحليل العمل تبعا ألهداف البحث: 

من التصوير النصفي لجسم  العمل اعتمد على االستفادة

اإلنسان، كما تم استخدام أسلوب تصويري واقعي 

 وتطبيق األلوان بدرجات قوية ليظهر فكره اللوحة.

ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين باألعمال 

الفنية الغير تقليديه في فكرتها، والتي تجمع بين أكثر من 

 نمط فني.

ون تناول الفكرة اعتمد العمل على الرمزية في مضم

التصويرية فظهر ذلك من خالل تناول وضع الفتاة داخل 

العمل والتي تظهر محاولة التشبث بحبل مربوط بالبرواز 

الكالسيكي الذي جاء رمزاً لتقاليدنا القديمة وتراثنا، بينما 

جاءت مالمح الفتاة ومالبسها حديثه لتوضيح الفجوة الزمنية 

به من تلك التقاليد، وكان لقوة بين وضعها وما تحاول التشبث 

األلوان في الوجه واليدين أهمية في إبرازهم عن باقي جسد 

الفتاة الذي يتالشى مع لون الخامة مندمجا مع باقي أجزاء 

 العمل فيؤدى لترابط العمل ووحدته.   
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 (8صوره المخلفات البيئية قبل التصوير عليها، عمل )

 (15شكل )

 (8البيئية بعد التصوير عليها، عمل )صوره المخلفات 

 (16شكل )

  
 (8تحليل العمل فنيا ) (8مواصفات العمل )

 تأمل: اسم العمل

 سم  60×سم 40: أبعاد العمل

 .علبة معدن: المخلفة البيئية

 ألوان زيت. األلوان:

العمل يعبر عن طائر جميل يقف متأمل غير  وصف العمل:

 عابئ بالعناصر البالية من حوله.

 العمل تبعا ألهداف البحث:  

العمل اعتمد على االستفادة من األسلوب التأثيري في فن 

التصوير، فتم تطبيق األلوان بدرجات قوية أظهرت ثراء 

 ملمسي.

ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين باألعمال 

 لفنية للطبيعة، واألساليب الحديثة في التناول.ا

أُستخدم في العمل أسلوب ضربات فرشاة متقطعة في شكل 

نقاط لونيه، فظهر تنوع ملمسي أحدث مع األلوان المبهجة 

 للطائر على تحقيق االتزان اللوني للعمل.

ويظهر العمل بساطه في تناول الموضوع فنجده مشهد 

ف على عصا، وقد ظهر مقرب من طائر جميل صغير يق

األسلوب التأثيري في ضربات الفرشاة التي تعكس ألوان 

الطائر في باقي العمل على هيئة نقاط لونية متنوعة، ربطت 

بين عناصر العمل، وبالرغم أن خلفية العمل تخلوا من 

التفاصيل إال أن األسلوب الفني في تناول اللون قد أوجد 

تها، واكد ذلك أكثر على حلوال فنية لتلك المساحات ومعالج

 العنصر األساسي في العمل وهو الطائر.

 

 (9صوره المخلفات البيئية قبل التصوير عليها، عمل )

 (17شكل )

 (9صوره المخلفات البيئية بعد التصوير عليها، عمل )

 (18شكل )
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 (9تحليل العمل فنيا ) (9مواصفات العمل )

 : الضياعاسم العمل

 سم  50×سم 35:أبعاد العمل

 .جزء من باب قديم: المخلفة البيئية

 ألوان زيت. األلوان:

يمثل العمل جزء من وجه متداخل مع وصف العمل: 

 عالقات خطية تمثل بيوت قديمة متهالكة.

 العمل تبعا ألهداف البحث: 

العمل اعتمد على االستفادة من التصوير ذات المعالجات 

ألسلوب تطبيق األلوان دورا في التشكيلية الحديثة، كما كان 

 إظهار فكره ومضمون العمل.

ومن الجانب التسويقي فهو يستهدف المهتمين بأعمال الفن 

 الحديث التي تحتوي على خامات ومعالجات تشكيليه.

العمل على التشكيل الحديث في تناول فكرته، فكان  اعتمد

لصياغة العناصر بشكل مجرد دورا في توصيل فكره 

من الجزء المعدني العمل، فتم معالجة الوجه مستفيدا 

الموجود بالخامة األولية )المخلفة(، وتداخلت الخطوط 

الرأسية واألفقية في باقي العمل لتشكل مساحات هندسية 

وقد كان الملمس الحقيقي لسطح الخامة دورا لبيوت متهالكة، 

هاما في إضفاء الضعف والضياع الذي تم تأكيده تشكيليا، 

وكان الختيار األلوان دورا هاما في تحقق البعد اللوني 

للفكرة منى خالل األلوان الباهتة المتوافقة مع شحوب الوجه 

الذي تالشت باقي مالمحه وسط أجزاء البيوت المتهالكة، 

 ل مضمون العمل.ليكتم

 

 ثانيا: طريقة رفع األعمال الفنية على المواقع التسويقية اإللكترونية. 

سوف يتم هنا شرح طريقة فتح حساب على إحدى مواقع التسوق اإللكتروني لرفع األعمال التصويرية عليها لعرضها للبيع، 

 التسويق اإللكتروني، من خالل الخطوات التالية:وتم اختيار موقع )سوق. كوم(، للشرح من خالله، كأحد األمثلة لمواقع 

 (.19(، كما في شكل )Googleالبحث عن الموقع على محركات البحث مثل )جوجل  -1

 (.20عند فتح الموقع، نجد به قائمة )أبدأ البيع( في أعلى الصفحة يتم الضغط عليها، وبذلك تسجل نفسك كبائع، شكل ) -2

 (. 21يد بيع منتجك على سوق. كوم؟( نقوم باختيار ابدأ بيع منتجك اآلن، شكل )يظهر شاشة أخرى تسأل )هل تر -3

 (22يظهر شاشة معلومات االتصال، وهي تطلب البريد اإللكتروني، شكل ) -4

 (.23يظهر شاشة تفعيل الحساب، وهي تتطلب معلومات خاصة بهويتك والحساب البنكي للتعامل المالي، شكل ) -5

 (.24تسليم الطلبات، وهي تتطلب تحديد مكان تسلم الُمنتج عند إتمام عملية البيع، شكل ) يظهر شاشة عنوان -6

(، وبذلك فقد تمت 25يظهر شاشة أسم المتجر، وهي تطلب اسم للمحل االفتراضي الذي يتم إنشاءه، كما في شكل ) -7

 مراحل تسجيل نفسك كبائع على موقع )سوق. كوم(.

 (.26ية التي يمكن من خاللها رفع المنتجات ومتابعة عملية البيع والطلبات، ... إلخ، شكل )أخيرا يظهر الشاشة الرئيس -8

  ويجب اإلشارة هنا إلى أن معظم تلك المواقع يتوافر لديها ما يسمى بالمراكز التعليمية، التي يمكن من خاللها شرح طريقة

 لمنتج، وكيفية متابعة طلبات العمالء. البيع، والطريقة المثلى لعرض المنتج، وأيضا شروط اإلعالن عن ا

  وفی النهاية ُترك للطالب استكمال عملية البيع، حيث أن فتح الحساب ورفع وقبول األعمال ألول مرة يتطلب وقت، نتيجة

المراجعة من مسؤولي الموقع، فلم يتسن للباحثة إدراج عمليات البيع التي تمت، خاصة أنه تم التطبيق على ُدفعة الفرقة 

 لرابعة، َفصُعَب التواصل مع الطالب بعد التخرج الدراج صور في البحث لعمليات البيع. ا
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البحث عن الموقع على محرك البحث )جوجل  (19شكل )

Google.) 

صفحة موقع سوق التى يبدأ منها عملية التسجيل  (20شكل )

 كبائع.

 معلومات االتصالصفحة  (22شكل ) الصفحة األولى لبدأ عملية التسجيل (21شكل )

 صفحة عنوان تسليم الطلبات، (24شكل )
 صفحة تفعيل الحساب، (23شكل )

 صفحة تحديد اسم المتجر  (25شكل ) الشاشة الرئيسية للمتجر (26شكل )

 

 نتائج البحث

 الرؤية الفنية للمخلفات البيئية مكنت من الوصول إلى معالجات تشكيلية جديده للمخلفات البيئية. -1

ثراء الجانب التشكيلي لدى الطالب من خالل المعالجات التشكيلية للمخلفات البيئية تحت إطار من الرؤية الفنية التصويرية  -2

 واالستبصار والتخيل.

 المخلفات البيئية غنية بالسمات والعالقات الشكلية، التي يمكن دعمها لتصبح عناصر وأفكار تسهم في بناء العمل الفني.  -3

من خالل االستفادة من المخلفات البيئية في أعمال فنية تحت إطار من ربط الجوانب التطبيقية والعلمية لدى خدمة البيئة  -4

 دارسي الفن.

التجريب بخامات غير تقليدية في مجال الفن عامة والتصوير خاصة، عمل على إثارة جانب التشويق لدى الطالب وزاد  -5

 ما يخدم الجانب الجمالي والوظيفي.من دافعية البحث والتجريب في تلك المخلفات ب
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 استخدام المخلفات البيئية بأسلوب ونظرة فنية جديدة بما يواكب الفكر المعاصر.  -6

 بناء فكر ووعي الطالب فى إطار يخدم مستقبلة من خالل توظيفه في مواجه متطلبات سوق العمل.  -7

 ع.تيسير تسويق األعمال الفنية بدون تكلفه مادية في نطاق جغرافي واس -8

 توفير مجال تسويقي براس مال منخفض جدا. -9

 التوصيات

 توصي الباحثة باآلتي:

 .زيادة البحث والتجريب في توظيف المخلفات البيئية، حيث أنها مصادر غنية للتشكيل الفني واالستلهام عند الفنان 

 .االهتمام بالمخلفات البيئية من خالل منظور خدمة البيئة 

 التي تدعم توظيف الفن التشكيلي لمواكبة سوق العمل. زيادة الدراسات في المدخالت 

 .االهتمام باستحداث مادة )الفن ومتطلبات سوق العمل( لكي يتم تدريسها للسنة النهائية أو قبل النهائية 
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