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Marwa Abu El Esaad

االستفادة من تطبيق بيكس آرت يف تصميم طباعة أقمشة التأثيث بزخارف مستوحاة من الفن
التشكيلي السعودي
Benefiting from PicsArt Mobile App. in Upholstery Fabrics Printing
Design Using Motifs Inspired by Saudi Graphic Art

د  /مروة السيد إبراهيم أبو اإلسعاد
أستاذ مساعد بكلية التربية ،جامعة حلوانmarwaelsayed2014@yahoo.com ،

ملخص البحث :Abstract

يسعي الفنان المصمم دائما ً للتجريب والممارسات االستكشافية والتي تسعي نحو التحرر من سيطرة الحلول
المألوفة .مما دفع الدارسة لمحاولة إيجاد حلول تشكيلية مبتكرة باالستفادة من الوسائط التكنولوجية الحديثة
والمتمثلة في تطبيق بيكس آرت في عمل تصميمات طباعية ألقمشة التأثيث بزخارف مستوحاة من الفن
التشكيلي السعودي .وتطبيق بيكس آرت  PicsArt Photo Editorهو تطبيق لتحرير الصور والرسم يُ َمكن
مستخدميه من استخدام الصور وتعديلها وأيضا ً مشاركة هذه الصور مع مستخدمي بيكس آرت اآلخرين ،وهو
تطبيق متاح بشكل مجاني في األجهزة النقالة اندرويد وااليفون ،وهو أحد البرامج المماثلة لبرنامج الفوتوشوب
ولكن بشكل أبسط وأسهل .ويُعتبر الفن التشكيلي السعودي مصدرا ً لإللهام في مجال التصميم من حيث مدي
الثراء الفني الجمالي في األعمال الفنية للفنانين التشكيليين السعوديين ،لذا يحاول هذا البحث االستفادة من الفن
التشكيلي السعودي كمصدر الستلهام تصميمات معاصرة ألقمشة التأثيث بما يحقق النفعية الوظيفية إلي جانب
القيمة الجمالية من خالل االستفادة من إمكانيات تطبيق بيكس آرت علي الهاتف المحمول .مشكلة البحث:
وتك ُمن مشكلة البحث في محاولة اإلجابة علي التساؤالت اآلتية :كيفية االستفادة من تطبيق بيكس آرت في
تصميم طباعة أقمشة التأثيث بزخارف مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي؟ وكيفية استحداث عناصر
ومفردات تصميمية من الفن التشكيلي السعودي ومعالجاتها جرافيكيا ً لتصلح لتصميم أقمشة التأثيث باستخدام
تطبيقات الهواتف الذكية "تطبيق بيكس آرت" ؟ أهداف البحث  :ويهدف البحث إلي الوصول لحلول
تصميمية مبتكرة تصلح لطباعة أقمشة التأثيث بزخارف مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي وذلك من خالل
االستعانة بتطبيق بيكس آرت واألجهزة الذكية ،واقتراح مداخل تدريسية جديدة تساعد في تنمية التفكير
اإلبداعي من خالل إبتكار تصميمات وحلول تشكيلية جديدة باستخدام تطبيق بيكس آرت علي األجهزة الذكية،
وأيضا ً إيجاد م داخل جديدة لعمل تصميمات مبتكرة ألقمشة التأثيث مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي من
خالل متغيرات الشكل واللون في تطبيق بيكس آرت .أهمية البحث  :وتك ُمن أهمية البحث في محاولة فتح آفاق
جديدة في العملية التصميمية باستخدام برنامج تطبيقي جديد ،واالستفادة من تطبيق بيكس آرت كأداة فنية
تصميمية يفتح المجال لإلبداع ويوفر الوقت والجهد ،وكذلك تدعيم مجال تصميم طباعة المنسوجات
بتصميمات مبتكرة تصلح لطباعة أقمشة التأثيث ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة ،والكشف عن وسيلة
تساعد الطالب وتوسع مداركهم الفكرية واإلبداعية من خالل التجريب باستخدام برنامج بيكس آرت المتاح
علي متجر األجهزة الخلوية والذي يتيح لهم رؤي مختلفة وملونة وثرية التشكيل ،وأيضا ً المساهمة في إيجاد
مصادر جديدة في مجال طباعة المنسوجات باالستفادة من جماليات الفن التشكيلي السعودي ،كما يأتي البحث
ضمن الدراسات األولية – خاصة العربية – المهتمة باستخدام الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية في تعلم
التصميم ،وكذلك تطوير العملية التعليمية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة .حدود البحث  :وتنحصر
حدود البحث في الحدود الزمنية وتشمل دراسة الفن التشكيلي السعودي بداية من 1377هـ إلي اآلن وكذلك
فصل الخريف وفصل الشتاء موضعية 2022/2021م وهي فترة التطبيق ،والحدود المكانية وتشمل دراسة
الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية والتطبيق علي أقمشة التأثيث بجمهورية مصر العربية ،منهجية
البحث  :ويتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لإلطار النظري الذي يقوم علي جمع المعلومات موضوع
الدراسة ،وكذلك المنهج التجريبي للتجربة االستكشافية للوصول لحلول تصميمية مبتكرة تصلح لطباعة أقمشة
التأثيث وذلك من خالل االستعانة بتطبيق بيكس آرت واألجهزة الذكية  .نتائج البحث  :وتوصل البحث إلي
أنه يمكن االستفادة من تطبيق بيكس آرت في الوصول إلي حلول تصميمية جديدة في مجال تصميم طباعة
أقمشة التأثيث بزخارف مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي ،وإمكانية استخدام الهواتف المحمولة كأداة
وتقنية لتصميم طباعة المنسوجات باستخدام تطبيق بيكس آرت ،كما تم إجراء التجارب العملية حيث تم
التعامل مع عدد ( ) 17لوحة من أعمال الفنانين التشكيليين السعوديين والعمل عليها ،وكذلك من الممكن
االستفادة من تطبيق بيكس آرت في مادة التصميم للتيسير علي الطالب وتوفيرا ً للوقت والجهد وإليجاد حلول
تصميمية متنوعة وذات دقة عالية في سهولة ويسر مقارنة بالعمل اليدوي ،كما يمكن االستفادة من عناصر
الفن التشكيلي السعودي كمصدر من المصادر التي يمكن من خاللها تفتيح آفاق جديدة للرؤي اإلبتكارية في
إنتاج تصميمات حديثة تتوافق مع السوق المحلي والعالمي وتسهم في إثراء الثقافة العربية ،وأيضا ً تحديث
وتطوير فكر مصمم طباعة المنسوجات ومواكبته لمستح دثات العصر من شأنه أن يعمل علي فتح مجاالت
المنافسة المحلية والعالمية ويزيد من القوة الشرائية.

كلمات دالة :Keywords
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مقدمة Introduction

يُعد مجال طباعة المنسوجات من المجاالت التي إتخذذت نهجذا ً جديذدا ً
لتسعي وراء الجديد غيذر المذألوف فذي الخامذات والتقنيذات ،للخذروج
من النمطية في األعمال ،ومسايرة ركب التطور والحداثة الذي شمل
جميذذذذع جوانذذذذب الحيذذذذاة ،فالفنذذذذان المصذذذذمم يسذذذذعي دائمذذذذا ً للتجريذذذذب
والممارسذذات االستكشذذافية والتذذي تسذذعي نحذذو التحذذرر مذذن سذذيطرة
الحلذذول المألوفذذة .ممذذا دفذذع الدارسذذة لمحاولذذة إيجذذاد حلذذول تشذذكيلية

مبتكذذرة باالسذذتفادة مذذن الوسذذائط التكنولوجيذذة الحديثذذة والمتمثلذذة فذذي
تطبيذذق بذذيكس آرت فذذذي عمذذل تصذذميمات طباعيذذذة ألقمشذذة التأثيذذذث
بزخارف مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي.
وتُعذذذد الوسذذذائل التكنولوجيذذذة والهواتذذذف الذكيذذذة أحذذذد أهذذذم اهتمامذذذات
الشذذباب وطذذالب الجامعذذة فذذي عصذذرنا الحذذالي .ممذذا يجعذذل اللوحذذات
والهواتذذف الذكيذذة أداة ذات إمكانيذذات يمكذذن توظيفهذذا فذذي العديذذد مذذن
المجاالت عامة والمجذاالت الفنيذة خاصذة ،حيذث تتذوافر علذي مواقذع
االنترنت تطبيقات متخصصة ألكثر من مجذال .وتطبيذق بذيكس آرت

)International Design Journal, Volume 12, Issue 2, (March 2022
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

350

Benefiting from PicsArt Mobile App. in Upholstery Fabrics Printing Design Using Motifs Inspired by
Saudi Graphic Art

 PicsArt Photo Editorهو تطبيق لتحرير الصور والرسم يُ َمكن
مستخدميه من استخدام الصور وتعديلها وأيضا ً مشاركة هذه الصذور
مع مستخدمي بيكس آرت اآلخرين ،وهو تطبيق متذاح بشذكل مجذاني
في األجهزة النقالذة اندرويذد وااليفذون( .)6وهذو أحذد البذرامج المماثلذة
لبرنذذامج الفوتوشذذوب ولكذذن بشذذكل أبس ذط وأسذذهل ،فذذيمكن مذذن خاللذذه
تعديل الصورة وتصميمها بشكل جديد تماما ً من خالل إضافة الفالتذر
والملصقات والتأثيرات عليها ،وإزالة العيوب المتواجدة بهذا والكتابذة
عليها ودمج أكثر من صورة معا ً ( .)7ويمكن أن يسهم استخدام تطبيق
بيكس آرت فذي مسذاعدة الطذالب فذي إظهذار إبذداعاتهم الفنيذة وتقليذل
الوقت والجهد بما يسهم في تطوير التعليم األكذاديمي فذي ظذل الثذورة
المعلوماتيذذة والثقافذذة التكنولوجيذذة .لذذذا يقتذذرح البحذذث االسذذتفادة مذذن
تطبيذذق بذذيكس آرت بهذذدف إثذذراء عمليذذة التصذذميم ببرنذذامج الكترونذذي
يسذذاعد الطذذالب وفذذي نفذذس الوقذذت ال يفقذذد المتذذدربين مهذذارة وتقنيذذات
التصذذميم والرسذذم اليذذدوي ،وبالتذذالي يذذتم تزويذذدهم ببرنذذامج تطبيقذذي
يسمح لهم بالتدريب المستمر علي عملية التصذميم فذي أي وقذت وفذي
كل مكان ،وفي نفذس الوقذت يذوفر علذيهم التكذاليف الباهظذة التذي يذتم
صرفها باستمرار علي شراء اسكتشات وأدوات الرسم والتلوين علي
اختالف أنواعهذا .فتطبيذق بذيكس آرت أسذلوب مقتذرح لتذوفير الوقذت
والجهذذد ،وتحقيذذق نتذذائج جيذذدة عديذذدة لبذذدائل األفكذذار ،واالسذذتفادة مذذن
عمليذذة التصذذميم االلكترونذذي للحصذذول علذذي بذذدائل متعذذددة للتصذذميم
الواحذذد ،وبتكذذاليف تقذذل كثيذذرا ً عذذن البذذرامج المشذذهورة البديلذذة باهظذذة
التكاليف.
والمصذذمم يجذذب أن يعتمذذد علذذي مصذذادر متنوعذذة يسذذتلهم منهذذا أفكذذار
تصذذميماته ،والمصذذمم المبذذدع هذذو الذذذي يمتلذذك القذذدرة علذذي اكتشذذاف
المصذذادر المتميذذزة الجديذذدة ليبذذدأ مذذن خاللهذذا المرحلذذة األولذذي مذذن
التخطيط الذذهني ألفكذاره المبتكذرة .ويُعتبذر الفذن التشذكيلي السذعودي
مصذذدرا ً لإللهذذام فذذي مجذذال التصذذميم مذذن حيذذث مذذدي الثذذراء الفنذذي
الجمالي في األعمال الفنية للفنانين التشكيليين السعوديين والتي تُعتبذر
مصذذدر إلهذذام لتصذذميمات مبتكذذرة وحديثذذة بأسذذلوب يسذذاير العصذذر
ويجمع بين األصالة والمعاصرة.
و يحاول هذا البحث االستفادة مذن الفذن التشذكيلي السذعودي كمصذدر
السذذذتلهام تصذذذميمات معاصذذذرة ألقمشذذذة التأثيذذذث بمذذذا يحقذذذق النفعيذذذة
الوظيفية إلي جانب القيمة الجمالية من خالل االسذتفادة مذن إمكانيذات
تطبيق بيكس آرت علي الهاتف المحمول.

مشكلة البحث Statement of the Problem

تك ُمن مشكلة البحث في محاولة اإلجابة علي التساؤالت اآلتية:
 -1كيفية االستفادة مذن تطبيذق بذيكس آرت فذي تصذميم طباعذة
أقمشذذذة التأثيذذذث بزخذذذارف مسذذذتوحاة مذذذن الفذذذن التشذذذكيلي
السعودي؟
 -2كيفيذذذة اسذذذتحداث عناصذذذر ومفذذذردات تصذذذميمية مذذذن الفذذذن
التشذذكيلي السذذعودي ومعالجاتهذذا جرافيكي ذا ً لتصذذلح لتصذذميم
أقمشذة التأثيذث باسذتخدام تطبيقذات الهواتذف الذكيذة "تطبيذق
بيكس آرت" ؟

أهداف البحث Objectives

يهدف البحث إلي :
 -1الوصذذذول لحلذذذول تصذذذميمية مبتكذذذرة تصذذذلح لطباعذذذة أقمشذذذة
التأثيث بزخارف مستوحاة من الفن التشكيلي السذعودي وذلذك
من خالل االستعانة بتطبيق بيكس آرت واألجهزة الذكية.
 -2اقتذذذراح مذذذداخل تدريسذذذية جديذذذدة تسذذذاعد فذذذي تنميذذذة التفكيذذذر
اإلبداعي من خالل إبتكذار تصذميمات وحلذول تشذكيلية جديذدة
باستخدام تطبيق بيكس آرت علي األجهزة الذكية.
 -3إيجاد مداخل جديذدة لعمذل تصذميمات مبتكذرة ألقمشذة التأثيذث
مسذذتوحاة مذذن الفذذن التشذذكيلي السذذعودي مذذن خذذالل متغيذذرات
الشكل واللون في تطبيق بيكس آرت.

أهمية البحث Significance

تك ُمن أهمية البحث في :
 -1محاولذذة فذذتح آفذذاق جديذذدة فذذي العمليذذة التصذذميمية باسذذتخدام
برنامج تطبيقي جديد.
 -2االسذذتفادة مذذن تطبيذذق بذذيكس آرت كذذأداة فنيذذة تصذذميمية ،يفذذتح
المجال لإلبداع ويوفر الوقت والجهد.
 -3تذدعيم مجذذال تصذميم طباعذذة المنسذوجات بتصذذميمات مبتكذذرة
تصلح لطباعة أقمشة التأثيث ومواكبة للتطورات التكنولوجيذة
الحديثة.
 -4الكشف عذن وسذيلة تسذاعد الطذالب وتوسذع مذداركهم الفكريذة
واإلبداعية من خذالل التجريذب باسذتخدام برنذامج بذيكس آرت
المتذذاح علذذي متجذذر األجهذذزة الخلويذذة ،والذذذي يتذذيح لهذذم رؤي
مختلفة وملونة وثرية التشكيل.
 -5المسذذذاهمة فذذذذي إيجذذذاد مصذذذذادر جديذذذذدة فذذذي مجذذذذال طباعذذذذة
المنسوجات باالستفادة من جماليات الفن التشكيلي السعودي.
 -6يذذأتي البحذذث ضذذمن الدراسذذات األوليذذة – خاصذذة العربيذذة –
المهتمة باستخدام الهواتف الذكية واألجهذزة اللوحيذة فذي تعلذم
التصميم.
 -7تطذذذوير العمليذذذة التعليميذذذة باسذذذتخدام الوسذذذائل التكنولوجيذذذة
المتقدمة.

حدود البحث : Delimitations

تنحصرحدود البحث في :
 -1الحدددود ال منيددة  :وتشذذمل دراسذذة الفذذن التشذذكيلي السذذعودي
بداية من 1377هـ إلي اآلن ،وفصذل الخريذف وفصذل الشذتاء
موضعية 2022/2021م وهي فترة التطبيق.
 -2الحدود المكانية  :وتشذمل دراسذة الفذن التشذكيلي فذي المملكذة
العربيذة السذعودية ،والتطبيذق علذي أقمشذة التأثيذث بجمهوريذة
مصر العربية.

فرض البحث :Research Hypotheses

يفترض البحث أن :
يمكذذن االسذذتفادة مذذن تطبيذذق بذذيكس آرت فذذي الوصذذول إلذذي حلذذول
تصذميمية جديذذدة فذي مجذذال تصذميم طباعذذة أقمشذة التأثيذذث بزخذذارف
مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي.

منهج البحث :Research Methodology

يستند البحث علي :
 -1المددن ج الفيددلت التحليلددت :لإلطذذار النظذذري الذذذي يقذذوم علذذي
جمع المعلومات موضوع الدراسة.
 -2المدددن ج التبي:بدددت :للتجربذذذة االستكشذذذافية للوصذذذول لحلذذذول
تصميمية مبتكرة تصلح لطباعة أقمشة التأثيذث وذلذك مذن خذالل
االستعانة بتطبيق بيكس آرت واألجهزة الذكية .

مصطلحات البحث :Terminology
 تطبيق بيكس آرت PicsArt Photo Editor :هو تطبيق لتعديل وتصميم وتحرير الصور والرسم يُ َمكن مسذتخدميه
مذذن اسذذذتخدام الصذذذور وتعذذذديلها وأيضذذذا ً مشذذذاركة هذذذذه الصذذذور مذذذع
مسذذذتخدمي بذذذيكس آرت اآلخذذذرين ( ،)6وهذذذو أحذذذد البذذذرامج المماثلذذذة
لبرنامج الفوتوشوب ولكن بشكل أبسط وأسهل (.)7
أقمشة التأثيث :هذذي تلذذك المنسذذوجات ذات القيمذذة الفنيذذة التذذي تسذذتخدم فذذي الفذذر أو
التنجيد أو الستائر أو المعلقات ،وتمثل جزءا ً هاما ً فذي التأثيذث ،حيذث
تضفي طابعا ً خاصا ً علي كل حجذرة ،وقذد تكذون بمنذزل أو مكتذب أو
مسرح أو فندق أو مطعم  ...إلخ.
-اللن التشكيلت السعفدي:
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هذذو الفذذن الذذذي يسذذتخدم مفذذردات الشذذكل ،كذذاللون والمسذذاحة والخذذط
والكتلة في التعبير عن انفعال أو موضوع داخل قالذب منظذور يذدر
أساسا ً من خالل الرؤية(-5ص  .)2ويتم تنفيذه عادة علي مسذطحات ذات
بعدين معدة مسبقا ً للرسم عليها ،سواء كانت من الورق أو الخشذب أو
القما  ،وذلك باستخدام وسائط لونية أو غير لونية متعددة ،كذاأللوان
الزيتية أو المائية أو الجوا أو غيرها ،أو باستخدام القلم الرصاص.
ويذتم نتيجذة رد فعذذل الوسذط اللذذوني لحركذات اليذذد عذن طريذذق أدوات
متعددة مثل الفر أو السكاكين أو اليد المجردة(-4ص .)86
ال فاتف الذكية :هذذذي الهواتذذذف المحمولذذذة ذات شاشذذذات اللمذذذس التذذذي تعمذذذل بنظذذذام
األندرويد أو غيرها من األنظمة البديلة األخري.

االطار النظري : Theoretical Framework
 - 1تطبيق بيكس آرت PicsArt Photo Editor :
هو تطبيق لتعديل وتصميم وتحرير الصور والرسم يُ َمكن مسذتخدميه
مذذن اسذذذتخدام الصذذذور وتعذذذديلها وأيضذذذا ً مشذذذاركة هذذذذه الصذذذور مذذذع
مسذذتخدمي بذذيكس آرت اآلخذذرين .والتطبيذذق متذذاح بشذذكل مجذذاني فذذي
األجهذذزة النقالذذة أندرويذذذد وأي أو إً وأيضذذا ً وينذذذدوز فذذون وكذذذذلك
أجهذذزة الكمبيذذوتر وينذذدوز .)6(8وهذذو أحذذد البذذرامج المماثلذذة لبرنذذامج
الفوتوشذذوب ولكذذن بشذذكل أبسذذط وأسذذهل ،فذذيمكن مذذن خاللذذه تعذذديل
الصذذورة وتصذذميمها بشذذكل جديذذد تمام ذا ً مذذن خذذالل إضذذافة الفالتذذر
والملصقات والتأثيرات عليها ،وإزالة العيوب المتواجدة بهذا والكتابذة
عليهذذا ودمذذج أكثذذر مذذن صذذورة معذا ً ( .)7ويحتذذوي تطبيذذق بذذيكس آرت
علي ثذالث أدوات رئيسذية هذي التعذديل علذي الصذور والتعذديل علذي
الفيديو وتصميم الكوالج(.)9
وبذذيكس آرت مذذن أشذذهر بذذرامج تعذذديل وتصذذميم وتحريذذر الصذذور،
ويحتذوي البرنذذامج علذي العديذذد مذذن األدوات الرائعذة مثذذل أداة القذ
وأداة إزالة العيوب وأداة االستنساخ وأداة التشتت وأداة وجهذة النظذر
وغيرهم الكثير.
كما يتيح البرنامج الكثيذر مذن التذأثيرات والفالتذر ،وأداة للرسذم يمكذن
من خاللها رسم صورة كاملة من البداية وحتذي النهايذة( .)7كمذا يضذم
التطبيذذق عذذددا ً كبيذذرا ً مذذن أدوات التحريذذر الهامذذة والمفيذذدة ،منهذذا أداة
تغيير حجم الصور وق الصور ،والكتابة علي الصور مذع إمكانيذة
تغييذذذر حجذذذم ولذذذون وشذذذكل الخذذذط ،هذذذذا باإلضذذذافة إلذذذي أداة إضذذذافة
التذذأثيرات والتذذي تضذذم عذذددا ً كبيذذرا ً مذذن التذذأثيرات المميذذزة جذذداً .كمذذا
يحتذوي التطبيذذق علذذي المزيذذد مذن األدوات مثذذل أداة صذذنع كوالجذذات
والتي من خاللها يمكن دمج صورة أو أكثذر معذا ً فذي صذورة واحذدة،
كمذا يمكذن إضذافة تحسذينات علذي الصذور الخاصذة باألشذخاص مثذذل
تحسين العينين والوجه وما إلي ذلذك ،كمذا يذوفر التطبيذق عذددا ً كبيذرا ً
من أدوات وخصائ تحرير الصور األخرى(.)11
 -2ممي ات تطبيق بيكس آرت :
 -1-2تطبيق شامل  :يُعتبر بيكس آرت برنامج شذامل تمامذاً ،فذيمكن
من خالله التقذاط الصذور ومذن ثذم التعذديل عليهذا مذن خذالل األدوات
الكثيرة التي يتيحها التطبيق.
 -2-2مبانت  :فيمكن تحميله مجانا ً دون دفع أي رسوم ،ولكن هنذا
بعض األدوات المدفوعة بداخله.
 -3-2س د ل اتسددت دام  :فهذذو مذذن البذذرامج سذذهلة االسذذتخدام والتذذي
تحتوي علي واجهة بسيطة ومنظمة يسهل التعامل معها.
: -4-2دعم اللغة العيبية واإلنبلي :ة  :فذيمكن اسذتخدامه إمذا باللغذة
اإلنجليزية أو باللغة العربية.
 -5-2مصددمم بطي :ددة احتيافيدة  :فهذذذا البرنذذامج تذذم تصذذميمه بشذذكل
رائع واحترافي وأنيق وألوان مميزة وترتيب وتنظيم دقيق.
 -6-2ت :حتاج إلت اتتصال باإلنتينت  :فهو ال يحتاج إلي االتصذال
باإلنترنت كي تتعامل معه وتقوم باستخدامه.
 -7-2متبدددي أدوات ضددد م  :حيذذذث يضذذذم التطبيذذذق عذذذدد كبيذذذر مذذذن
األدوات المميزة والمشهورة المتواجدة في أكثر من برنامج ،وبالتالي
فلن تكون بحاجة إلي استخدام غيره من التطبيقات(.)7

 -8-2خايددددية ما يدددد  :وهذذذذي خاصذذذذية تعمذذذذل بواسذذذذطة الذذذذذكاء
االصطناعي تمكن مذن التعذديل علذي الصذور بشذكل أسذرع وعذرض
الملصقات والفالتر التي تتماشي مع الصورة التي يتم التعديل عليها.
 -9-2مشاركة الصدفر  :إمكانيذة حفذو ومشذاركة الصذور مذن داخذل
البرنامج بسهولة.
 -10-2بينامج التصف:ي  :تم دمذج برنذامج الكذاميرا داخذل التطبيذق
اللتقاط الصور واستخدام مميذزات البرنذامج دون الحاجذة إلذي التنقذل
بين أكثر من برنامج.
 -11-2إضافة التأثييات  :يحتوي التطبيق علي عدد ضخم جذدا ً مذن
اإلضذذافات والمذذتثرات التذذذي يمكذذن اسذذتخدامها فذذذي تعذذديل الصذذذور
والفيديو.
 -12-2خايية الكفتج  :وهي إمكانيات تجميع الصور فذي تصذميم
جذاب.
 -13-2أدوات اليسم  :تم إضافة فرشاة الرسم بأحجام مختلفة يمكذن
اإلختيذذار مذذن بينهذذا وإختيذذار اللذذون المناسذذب والرسذذم علذذي الصذذور
مباشرة(.)9
 -14-2تحكدددم اب دددات كامدددل :يتذذذيح البرنذذذامج تحكذذذم طبقذذذات كامذذذل
بخيارات متعددة.
 -15-2حلظ الصفر  :إمكانية حفو الصور بعدة صيغ (Png ، Gif
.)Jpg ،
 -16-2البرنامج اليزيد حجمه عن  70ميجابايت عند التثبيت(.)13
-3أهمية است دام تطبيق بيكس آرت فت تصميم اباعة المنسف ات
:
تكمذذذذن أهميذذذذة اسذذذذتخدام تطبيذذذذق بذذذذيكس آرت فذذذذي تصذذذذميم طباعذذذذة
المنسوجات في النقاط التالية :
 – 1-3محاولة فتح آفاق جديدة في العملية التصميمية وذلك باستخدام
برنامج تطبيقي جديد.
 – 2-3االسذذتفادة مذذن البرنذذامج كذذأداة فنيذذة تصذذميمية ،يفذذتح المجذذال
لإلبداع ويوفر الوقت والجهد.
 – 3-3إمكانية التعديل والتغيير وعمل التجارب التصذميمية واللونيذة
المختلفة بسهولة ويسر.
 – 4-3الوصذذول لحلذذول إبتكاريذذة متنوعذذة مذذن خذذالل تعذذدد عمليذذات
التجريب والتعديل.
 – 5-3المساعدة في زيادة وتنمية القدرة االبتكارية لدي المصمم.
 – 6-3االسذذتفادة مذذن تقنيذذات جديذذدة غيذذر تقليديذذة وتذذوفير العديذذد مذذن
التأثيرات اللونية والشكلية والتي تضفي قيمة فنية علي التصميم.
 – 7-3إثذذذراء التصذذذميم بعناصذذذر تشذذذكيلية جديذذذدة ومتميذذذزة توفرهذذذا
أدوات وأوامر البرنامج.
 – 8-3تقذذديم برنذذامج تطبيقذذي تعليمذذي جديذذد للطذذالب سذذهل وسذذريع،
وموجود معهم في أي وقت وكل مكان.
 – 9-3تعلذذيم الطذذالب التصذذميم باسذذتخدام مهذذارة التصذذميم اليذذدوي،
وبعض تقنيات التصميم الرقمي في آن واحد.
 – 10-3زيادة البدائل والحلول المختلفذة بالنسذبة للتصذميم فذي وقذت
قصير.
-4م ا:ا است دام ال فاتف الذكية فت التعليم :
تتفذذذق تلذذذك المزايذذذا مذذذع مزايذذذا اسذذذتخدام الحاسذذذب اآللذذذي فذذذي مجذذذال
التصميم ،بل وتتفوق علي الحاسب اآللي فذي بعذض المزايذا الخاصذة
التي تميزها عنه :
 – 1-4ت ُ َمكذذن المذذتعلم مذذن الذذتعلم فذذي كذذل مكذذان وفذذي أي وقذذت ،ومذذن
خالل عدة مصادر للتعلم من أي مكان في العالم.
 – 2-4تسذذاعد فذذي التغلذذب علذذي مشذذكلة الفذذروق الفرديذذة فذذي التعلذذيم،
ألنهذذا تذذوفر للمذذذتعلم بيمذذة تعليميذذذة خصذذبة يسذذير فيهذذذا وفقذذا ً لقدراتذذذه
واستعداده وظروفه.
 – 3-4تذذوفير الوقذذت والجهذذد ،سذذواء فذذي عمذذل التصذذميمات أو فذذي
الرجوع إليها في أي وقت ومن أي مكان بعد تخزينها.
 – 4-4أداء بعذذض المعالجذذات الفنيذذة الدقيقذذة التذذي يصذذعب الحصذذول
عليها بالطرق التقليدية.
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 – 5-4السرعة في اإلنجاز ،والسهولة في التعامل ،مذن حيذث أدوات
وأوامر البرنامج.
 – 6-4تذذدفق الطاقذذة اإلبتكاريذذة ،بالتبذذديل والتعذذديل واإلضذذافة مذذن
خالل األدوات المتنوعة الموجودة في البرنامج والتي تعمل كمثيرات
إللهام المتعلم بأفكار مبتكرة.
 –7-4ت ُ َمكن المعلم والمتعلم مذن التواصذل الذدائم والسذريع معذاً ،عبذر
وسذذائل التواصذذل المختلفذذة الموجذذودة عليهذذا والتذذي تتميذذز بالسذذهولة
والسذذذرعة ،مثذذذل االيميذذذل والذذذواتس آب والفذذذيس بذذذو و الماسذذذنجر
وغيرها من وسائل التواصل الحديثة المعروفة.
-5بيامج التصميم والتطبي ات المست دمة فت البحث:
 – 1-5تطبيددق بدديكس آرت  : PicsArt Photo Editorلعمذذل
حلول تشكيلية مبتكرة للتصميم الواحد تشمل متغيرات الشذكل واللذون
للعمل األصلي باستخدام تطبيق بيكس آرت علي الهاتف المحمول.
 – 2-5بيندامج اللفتفشدف  :Adobe Photoshop CSلعمذل
التوظيف المقترح للتصميمات المبتكرة.
-6اللن التشكيلت السعفدي Saudi Graphic Art :
هذذو الفذذن الذذذي يسذذتخدم مفذذردات الشذذكل ،كذذاللون والمسذذاحة والخذذط
والكتلة في التعبير عن انفعال أو موضوع داخل قالذب منظذور يذدر
أساسا ً من خالل الرؤية(-5ص  .)2ويتم تنفيذه عادة علي مسذطحات ذات
بعدين معدة مسبقا ً للرسم عليها ،سواء كانت من الورق أو الخشذب أو
القما  ،وذلك باستخدام وسائط لونية أو غير لونية متعددة ،كذاأللوان
الزيتية أو المائية أو الجوا أو غيرها ،أو باستخدام القلم الرصاص،
ويذتم نتيجذة رد فعذذل الوسذط اللذذوني لحركذات اليذذد عذن طريذذق أدوات
متعددة مثل الفُر أو السكاكين أو اليد المجردة(-4ص .)86
وقذذد بذدأ الفذذن التشذذكيلي السذذعودي فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية مذع
بداية تدريس مادة التربية الفنية في المدارً بصفة رسمية ابتداء مذن
1377هذذذـ1958/م  ،وبلغذذذت هذذذذه المسذذذاعي ذروتهذذذا فذذذي اسذذذتكمال
المعرض الذي افتتحه الملك سعود عام 1378هـ1959/م بالريذاض،
وتذذذاله مجموعذذذة مذذذن المعذذذارض األخذذذرى فذذذي منذذذاطق مختلفذذذة مذذذن
المملكة(.)10
ومذذع الحاجذذة إلذذي إيجذذاد معلمذذين متخصصذذين ومذذتهلين أكاديمي ذا ً تذذم
ابتعاث بعض الطلبة إلي بعض البلدان العربية واألجنبية .ومذع عذودة
الدارسين من الخارج ،وتخرج الدارسين في معهد التربية الفنية بدأت
بذذوادر تيذذارات واتجاهذذات مختلفذذة تبذذرز فذذي هذذذه المعذذارض التذذي
شجعتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالجوائز واالقتناء(.)14
وقذذد ظهذذرت اتجاهذذات فنيذذة مختلفذذة للفنذذانين التشذذكيليين السذذعوديين
تتراوح بين أسلوب التسجيل البسذيط إلذي االتجاهذات األكثذر انسذجاما ً
مع تيار الفنون في العواصم العالمية.
والفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية وإن كذان عمذره قصذيرا ً
إال أنه مذر بالعديذد مذن المراحذل التذي تُعذد بمثابذة السذنوات التأسيسذية
الفعليذذة لبدايذذة تواجذذد الكيذذان التشذذكيلي فذذي المملكذذة بمذذا يحملذذه مذذن
مذتثرات فكريذة وفنيذذة وثقافيذة سذذواء كانذت تلذذك المذتثرات غربيذذة أم
عربية المصدر(.)3
إن الفن التشكيلي بالمملكة العربية السعودية ،والذذي يزيذد عمذره عذن
نصف قرن ،استطاع في هذه المرحلة أن يُبدع ويُحلذق بعيذداً ،ويشذهد
العديذذد مذذن التطذذورات الهائلذذة التذذي أثذذرت فيذذه ،حتذذي أضذذحي يزخذذر
بأساليب فنية بديعة ،تعكس الذروح العصذرية ،وتنسذجم مذع الحركذات
الفنية المعاصرة في العالم ،وتتصل اتصاالً عميقا ً في سماتها ورؤاهذا
مع كبريات المدارً الفنية العالمية.
-7رواد اللنفن التشكيلية بالسعفد:ة :
ظهرت علي الساحة الفنية السعودية مجموعذة مذن الفنذانين المميذزين
والذرواد فذي الفنذذون التشذكيلية ،اسذذتطاعوا بفذنهم الفريذذد مذن نوعذذه أن
يتركوا بصمتهم علي الساحة الفنية ،وخلدت أسمائهم بجانذب أعمذالهم
ولوحذذذاتهم ،ومذذذن أشذذذهر رواد الفذذذن التشذذذكيلي فذذذي المملكذذذة العربيذذذة
السعودية عبذد الحلذيم رضذوي ،وإبذراهيم الفصذام ،وعلذي الرزيذزاء،
ومحمد األعجم ،ومحمد الرباط ،ومهدي راجذح ،وغيذرهم الكثيذر مذن

الفنانين التشكيليين السعوديين(.)8
ويحذذذاول هذذذذا البحذذذث االسذذذتفادة مذذذن ذلذذذك اإلرث الثقذذذافي مذذذن الفذذذن
التشذذكيلي السذذعودي الذذذي يتنذذوع ويتعذذدد مذذن حيذذث الشذذكل والخامذذة
المسذتخدمة فذي إنتاجذه فذي إثذذراء الجانذب التشذكيلي والذوظيفي لشذذكل
أقمشذذة التأثيذذث المعاصذذرة التذذي تجمذذع بذذين المعاصذذرة واألصذذالة بمذذا
يحقق النفعية الوظيفية إلي جانب القيمة الجمالية مذن خذالل االسذتفادة
من أمكانيات تطبيق بيكس آرت.
-8أقمشدددة التأثيدددث كتفظيدددف فندددت مسدددتل م مدددن اللدددن التشدددكيلت
السعفدي :
تُعتبذذر أقمشذذة التأثيذذث مذذن المجذذاالت الهامذذة التذذي تحتذذاج إلذذي دراسذذة
عميقة ومتخصصة مذن البذاحثين والدارسذين ،فهذي مذن الضذروريات
التذذذي ال غنذذذي عنهذذذا حيذذذث أن لهذذذا خصذذذائ تميزهذذذا وتحمذذذل فذذذي
مضذمونها جانبذان األول الجانذب الذوظيفي والنفعذي ،والثذاني الجانذذب
الجمالي ،ولذا البد من توافق الجانبين معاً.
ويختلف تصميم أقمشة التأثيث عذن بذاقي نوعيذات األقمشذة المختلفذة،
ويرجذذع هذذذا االخذذتالف إلذذي عوامذذل رئيسذذية محذذددة منهذذا مذذا يخذذت
بطبيعة استخدام تلك النوعية من األقمشة ،وأيضذا ً صذفة اإلختصذاص
فمنها ما يخص لألرضيات (كالسذجاد والجلسذات العربيذة) ،ومنهذا
مذذا يخص ذ لألثذذاث (كأقمشذذة التنجيذذد وأغطيذذة األسذذرة) ،ومنهذذا مذذا
يخصذذذ للحذذذائط (كالسذذذتائر والمعلقذذذات) ،وذلذذذك باإلضذذذافة إلذذذي
االختصاصات األخرى كاستخدامها في األماكن السياحية أو األمذاكن
العامذذة أو مكاتذذب األعمذذال والخذذدمات وغذذرف المعيشذذة واإلسذذتقبال
وغيرها(-2ص .)743
والتصذذميم الجيذذد فذذي مجذذال أقمشذذة التأثيذذث يحتذذاج إلذذي مصذذمم فنذذان
يُصمم ويُطوع الخامة لتصبح شيما ً يفي بالمتطلبات الوظيفية
المطبوعة والتي نحتاج إليها في الحياة والمتمثلة في إضافة لمسة مذن
الجمذذال إلذذي األثذذاث ،وتضذذيف إليذذه نوعذا ً مذذن اإلبذذداع والذذذوق الفنذذي
الرفيع .ويجب أن نضع فذي االعتبذار عذددا ً مذن العوامذل التذي تسذاعد
علي نجاح التصميم وهي تأديته للغذرض الذوظيفي المذرتبط بمجتمعذه
االسذذتهالكي مذذن حيذذث تحقيقذذه للنذذواحي الفنيذذة والثقافيذذة واالقتصذذادية
للمستهلك المصري ،إلي جانذب محاولذة االهتمذام باخراجذه فذي شذكل
جميل جذاب يتفق مع أهميتها في الحياة العصرية لإلنسان ويمكذن أن
تنافس المنتج األجنبي وقابلة للتصدير.
ويهذذتم هذذذا البحذذث باالسذذتفادة مذذن جماليذذات القذذيم الفنيذذة والتشذذكيلية
الزاخذذرة فذذي الفذذن التشذذكيلي السذذعودي كمصذذدر السذذتلهام تصذذميمات
معاصرة ألقمشة التأثيث بما يحقق النفعية الوظيفية إلذي جانذب القيمذة
الجمالية من خالل االستفادة من إمكانيات تطبيق بيكس آرت.
-9التبار العملية والتصميمات المبتكية :
يتمثل دور الفنان في أن تكون أعماله ذات طذابع مميذز ويحمذل طذابع
األصذذذالة واإلبتكذذذار ،وأن تكذذذون أعمالذذذه معبذذذرة عذذذن سذذذمة العصذذذر
والمجتمذذع الذذذي يعذذي فيذذه(-1ص  ،)6وحيذذث أن الطذذالب فذذي عصذذرنا
الحذذذالي ال يتخلذذذون عذذذن األجهذذذزة الخلويذذذة المحمولذذذة ويسذذذتخدمونها
بتمكن ال بذأً بذه ،فقذد قذررت الدارسذة ربذط الهذاتف بمجذال تصذميم
طباعذة المنسذذوجات للتسذهيل علذذيهم وتيسذذير التخيذل لشذذكل التصذذميم،
والوصول لحلول إبتكارية متنوعة من خالل تعذدد عمليذات التجريذب
والتعديل.
فقذذذد تطذذذورت التطبيقذذذات الخاصذذذة بمعالجذذذة الصذذذور تطذذذور هائذذذل
وتنوعذذذت اسذذذتخداماتها ،وظهذذذرت العديذذذد مذذذن التطبيقذذذات المعادلذذذة
لبرنذذذامج الفوتوشذذذوب مذذذن حيذذذث القذذذدرة علذذذي تغييذذذر اللذذذون والظذذذل
واإلضاءة والتأثيرات المتنوعة بجودة ودقة عالية جدا ً ومن أمثلة هذه
التطبيقات "تطبيق بيكس آرت"  ، PicsArt Photo Editorوالذي
يوفر امكانات متعددة لمعالجة الصور مثل التصحيح التلقائي للصذور
وإضذذذافة الملصذذذقات والرسذذذومات واألقنعذذذة ،باإلضذذذافة إلذذذي تعذذذديل
السطوع والتباين ،كما يوفر العديد من التأثيرات وأيضا ً يوفر الفالتذر
المتنوعذذذة ،باإلضذذذافة إلذذذي إمكانيذذذة تغييذذذر اإلتجذذذاه وقلذذذب وتصذذذحيح
الصذذور ،كمذذا يحتذذوي علذذي أدوات خاصذذة إلزالذذة وتصذذحيح العيذذوب
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علي أعمذال مذن الفذن التشذكيلي السذعودي ومعالجتهذا ببرنذامج بذيكس
الموجودة في الصور(.)12
آرت للوصول إلي متغيرات للشكل واللون للعمذل األصذلي باسذتخدام
مما دفع الدارسة لمحاولة إيجاد حلول تشكيلية مبتكذرة باالسذتفادة مذن
تطبيق بيكس آرت.
تطبيذق بذيكس آرت علذي الهذاتف المحمذول لعمذل تصذميمات طباعيذة
ألقمشة التأثيث بزخارف مستوحاة من الفن التشذكيلي السذعودى ،كمذا
-10التبار العملية :
تذذذم التعامذذذل مذذذع عذذذدد ( )17لوحذذذة مذذذن أعمذذذال الفنذذذانين التشذذذكيليين
أنه اقتراح الستخدام برنامج بيكس آرت إلي جانب المهارات اليدويذة
السعوديين للحصول علي عدة حلول تشكيلية مبتكرة للتصميم الواحذد
للطالب ،وبالتالي تحقيق أقصي استفادة ممكنة في أقل وقت وذلك مع
تشمل متغيرات الشكل واللون للعمل األصلي باستخدام تطبيذق بذيكس
ضمان اكتساب الطالب للمهارات العلمية ،باإلضافة إلي كم أكبر من
آرت علذذي الهذذاتف المحمذذول ،متبوع ذا ً بنمذذوذج تذذوظيفي مقتذذرح لكذذل
المتغيذذذرات واالحتمذذذاالت التذذذي يمكذذذن االعتمذذذاد عليهذذذا فذذذي الحلذذذول
تصميم ،كما يلي:
الجمالية للتصميمات .وسوف تقوم التجربة البحثية علي عذدة تجذارب
-1-10تصميم رقم ( : )1عمل للفنان التشكيلي السعودي "عبد الحليم رضفي"

اللفحة األيلية لللنان

بف آرت

المليوم

ميآة

تغييي لفن

بف آرت

الكفكب الصغيي

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
تغييي لفن
تغييي لفن
تغييي لفن
تصميم رقم ( )1ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-2-10تصميم رقم ( : )2عمل للفنان التشكيلي السعودي "محمد اليباا"

اللفحة األيلية لللنان

ميآة

المليوم
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بف آرت

ميوحة

الكفكب الصغيي

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن
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التفظيف الم تيح
) ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح2( تصميم رقم
" عمل للفنان التشكيلي السعودي "م دي را ح: )3( تصميم رقم-3-10

الكفكب الصغيي

المليوم

ميآة

اللفحة األيلية لللنان
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بف آرت

ميوحة

تغييي لفن

تغييي لفن

بف آرت

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
تصميم رقم ( )3ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-4-10تصميم رقم ( : )4عمل للفنان التشكيلي السعودي "م دي را ح"

اللفحة األيلية لللنان

الكفكب الصغيي

ميآة

ميوحة

المليوم

بف آرت
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رقيق

تغييي لفن

بسيط

تغييي لفن
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سلبت

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
) ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح4( تصميم رقم
" عمل للفنان التشكيلي السعودي "محمد اليباا: )5( تصميم رقم-5-10

المليوم

الماء

ميآة

ميوحة

اللفحة األيلية لللنان

الكفكب الصغيي
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نيفن

رقيق

سلبت

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
تصميم رقم ( )5ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-6-10تصميم رقم ( : )6عمل للفنان التشكيلي السعودي "محمد األعبم"

اللفحة األيلية لللنان

الكفكب الصغيي

بف آرت

ميآة

المليوم

ميوحة

بف آرت

رقيق

تغييي لفن
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تغييي لفن

تغييي لفن
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تغييي لفن

التفظيف الم تيح
) ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح6( تصميم رقم
" عمل للفنان التشكيلي السعودي "إبياهيم اللصام: )7( تصميم رقم-7-10

المليوم

خارج الشبكة

ميآة

اللفحة األيلية لللنان

بف آرت

الكفكب الصغيي

التدرج اللفنت

DTN1

DTN5

تغييي لفن

تغييي لفن

1هفلكا
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التفظيف الم تيح
تصميم رقم ( )7ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-8-10تصميم رقم ( : )8عمل للفنان التشكيلي السعودي "محمد اليباا"

اللفحة األيلية لللنان

ملتف

ميآة

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

المليوم

الكفكب الصغيي

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
تصميم رقم ( )8ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
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" عمل للفنان التشكيلي السعودي "محمد األعبم: )9( تصميم رقم-9-10

المليوم

رقيق

تغييي لفن

تغييي لفن

ميآة

ن اا نصلية

اللفحة األيلية لللنان

الكفكب الصغيي

تغييي لفن

عكس

تغييي لفن

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
) ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح9( تصميم رقم
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-10-10تصميم رقم ( : )10عمل للفنان التشكيلي السعودي "محمد األعبم"

اللفحة األيلية لللنان

ميآة

ميوحة

المليوم

رقيق

عكس

تشميس

تغييي لفن

تغييي لفن

الكفكب الصغيي

نقاط نصفية

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
تصميم رقم ( )10ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-11-10تصميم رقم ( : )11عمل للفنان التشكيلي السعودي "م دي را ح"

اللفحة األيلية لللنان

مليوم للميآة

ميآة

المليوم

بف آرت

رقيق

الكفكب الصغيي

تغييي لفن للمليوم

ميوحة

عكس المليوم
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التفظيف الم تيح
تغييي لفن للمليوم
تغييي لفن
تصميم رقم ( )11ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-12-10تصميم رقم ( : )12عمل للفنان التشكيلي السعودي "عبد الحليم رضفي"

اللفحة األيلية لللنان

ميآة

أسطفانية

بف آرت

تغييي لفن

تغييي لفن

المليوم

مشتغل بستنسيل

تغييي لفن

الكفكب الصغيي

تغييي لفن

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
تصميم رقم ( )12ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-13-10تصميم رقم ( : )13عمل للفنان التشكيلي السعودي " محمد اليباا"

اللفحة األيلية لللنان

ميآة

المليوم
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الكفكب الصغيي

رقيق

تغييي لفن

بف آرت

سلبت

تغييي لفن

تشميس

تغييي لفن

تغييي لفن

التفظيف الم تيح
تصميم رقم ( )13ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
-14-10تصميم رقم (: )14
عمل للفنان التشكيلي السعودي "إبياهيم اللصام"

اللفحة األيلية لللنان

الكفكب الصغيي

ميآة

بف آرت

المليوم

خارج الشبكة
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تغييي لفن

ن اا نصلية
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تصميم رقم ( )17ومتغييات الشكل واللفن للعمل األيلت والنمفذج التفظيلت الم تيح
وتصذذذويبها مذذذن خذذذالل وسذذذائل التواصذذذل المختلفذذذة الموجذذذودة علذذذي
-11ت ييم تطبيق بيكس آرت :
الهاتف.
بعذذذذد اسذذذذتخدام تطبيذذذذق بذذذذيكس آرت فذذذذي عمذذذذل التجذذذذارب العمليذذذذة
والتصميمات الخاصة بالبحث تري الدارسذة أن هذذا التطبيذق واضذح
النتائج :Results
ودقيق وسهل التعامل مع أدواتذه ،ولذه إمكانيذات فنيذة وتشذكيلية جيذدة
توصل البحث إلي أن :
نسذذبياً ،وهذذو مجذذاني وذو مسذذاحة تخزينيذذة صذذغيرة علذذي األجهذذزة،
 – 1-12من الممكن االسذتفادة مذن تطبيذق بذيكس آرت فذي الوصذول
ويمكن للطالب التدريب علي عمل تصميمات وهم في أي مكان وأي
إلي حلول تصذميمية جديذدة فذي مجذال تصذميم طباعذة أقمشذة التأثيذث
وقت ،واستغالل وقت السفر والتنقل في المواصالت إلي الجامعة في
بزخارف مستوحاة من الفن التشكيلي السعودي.
التذذدريب ،وكذذذلك يراعذذي الفذذروق بذذين المتعلمذذين ،كمذذا يمكذذن إرسذذال
 – 2-12إمكانيذذة اسذذتخدام الهواتذذف المحمولذذة كذذأداة وتقنيذذة لتصذذميم
تصميمات المتعلمين إلي المعلم فذي أي وقذت للتعذرف علذي أخطذائهم
طباعة المنسوجات باستخدام تطبيق بيكس آرت.
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 – 3-12تم إجراء التجارب العملية حيذث تذم التعامذل مذع عذدد ()17
لوحة من أعمال الفنانين التشكيليين السعوديين والعمل عليها.
 – 4-12مذذذن الممكذذذن االسذذذتفادة مذذذن تطبيذذذق بذذذيكس آرت فذذذي مذذذادة
التصميم للتيسير علي الطالب وتوفيرا ً للوقت والجهد وإليجذاد حلذول
تصميمية متنوعة وذات دقذة عاليذة فذي سذهولة ويسذر مقارنذة بالعمذل
اليدوي.
 – 5-12يمكذذذن االسذذذتفادة مذذذن عناصذذذر الفذذذن التشذذذكيلي السذذذعودي
كمصدر من المصادر التي يمكن من خاللها تفتيح آفاق جديدة للرؤي
اإلبتكاريذذة فذذي إنتذذاج تصذذميمات حديثذذة تتوافذذق مذذع السذذوق المحلذذي
والعالمي ،وتسهم في إثراء الثقافة العربية.
 – 6-12تحديث وتطوير فكذر مصذمم طباعذة المنسذوجات ومواكبتذه
لمسذتحدثات العصذذر مذذن شذذأنه أن يعمذذل علذذي فذذتح مجذذاالت المنافسذذة
المحلية والعالمية ويزيد من القوة الشرائية.

املناقشة Discussion

يسعي الفنان المصمم دائما ً للتجريب والممارسات االستكشافية والتذي
تسذعي نحذو التحذرر مذذن سذيطرة الحلذول المألوفذذة .ممذا دفذع الدارسذذة
لمحاولذذذة إيجذذذاد حلذذذول تشذذذكيلية مبتكذذذرة باالسذذذتفادة مذذذن الوسذذذائط
التك نولوجيذذذة الحديثذذذة والمتمثلذذذة فذذذي تطبيذذذق بذذذيكس آرت فذذذي عمذذذل
تصذذميمات طباعيذذذة ألقمشذذة التأثيذذذث بزخذذارف مسذذذتوحاة مذذن الفذذذن
التشكيلي السعودي .وتطبيق بذيكس آرت PicsArt Photo Editor
هذذو تطبيذذق لتحريذذر الصذذور والرسذذم يُ َمكذذن مسذذتخدميه مذذن اسذذتخدام
الصور وتعديلها وأيضذا ً مشذاركة هذذه الصذور مذع مسذتخدمي بذيكس
آرت اآلخرين ،وهو تطبيذق متذاح بشذكل مجذاني فذي األجهذزة النقالذة
اندرويذذد وااليفذذون .وهذذو أحذذد البذذرامج المماثلذذة لبرنذذامج الفوتوشذذوب
ولكن بشكل أبسط وأسهل .فتطبيق بيكس آرت أسلوب مقتذرح لتذوفير
الوقت والجهد ،وتحقيق نتائج جيدة عديدة لبذدائل األفكذار ،واالسذتفادة
من عملية التصميم االلكتروني للحصول علي بدائل متعذددة للتصذميم
الواحذذد ،وبتكذذاليف تقذذل كثيذذرا ً عذذن البذذرامج المشذذهورة البديلذذة باهظذذة
التكاليف.
ويُعتبر الفن التشذكيلي السذعودي مصذدرا ً لإللهذام فذي مجذال التصذميم
مذذن حيذذث مذذدي الثذذراء الفنذذي الجمذذالي فذذي األعمذذال الفنيذذة للفنذذانين
التشذذكيليين السذذعوديين ،لذذذا يحذذاول هذذذا البحذذث االسذذتفادة مذذن الفذذن
التشذذكيلي السذذعودي كمصذذدر السذذتلهام تصذذميمات معاصذذرة ألقمشذذة
التأثيث بما يحقق النفعية الوظيفية إلي جانب القيمة الجمالية من خالل
االستفادة من إمكانيات تطبيق بيكس آرت علي الهاتف المحمول.

التوصيات Recommendations

يوصي البحث بـضرورة :
 - 1-14مواكبذذذة العصذذذر واالسذذذتعانة ببذذذرامج وتطبيقذذذات الوسذذذائط
التكنولوجيذذة الحديثذذة ألنهذذا تتذذيح لنذذا مجذذاالت وأفكذذار بحثيذذة مبتك ذرة
وموفرة للجهد.
 - 2-14متابعة المزيد من اإلصذدارات الجديذدة مذن التطبيقذات الفنيذة
المتخصصذذة والتعذذرف علذذي إمكانياتهذذا لالسذذتفادة منهذذا فذذي مجذذاالت
التصميم عامة وتصميم طباعة أقمشة التأثيث خاصة.
 - 3-14فذذذتح آفذذذاق ومذذذداخل تجريبيذذذة جديذذذدة إلثذذذراء التصذذذميمات
الطباعية ألقمشة التأثيث.
 -4-14الخذذذروج بمجذذذال تصذذذميم طباعذذذة المنسذذذوجات مذذذن أشذذذكاله

المعتذذادة وتوجيذذه الطذذالب للبحذذث عذذن كذذل مذذا ييسذذر علذذيهم إنتذذاج
تصميماتهم بدقة ورؤية متخيلة مسبقاً.
 - 5-14الربط بين المتسسذات العلميذة وجهذات اإلنتذاج ،عذن طريذق
عمذذذل بروتوكذذذوالت ،لتسذذذهيل تنفيذذذذ التطبيقذذذات العلميذذذة لألبحذذذاث،
ولتفعيل استفادة الجهذات اإلنتاجيذة ،وبالتذالي الصذناعة المصذرية مذن
هذه األبحاث.
 - 6-14إقامة المعارض الدورية لنشر كل ما هو جديد عذن الوسذائط
التكنولوجية الحديثة الخاصة بتصميم طباعة المنسوجات.
 - 7-14علذذي الجهذذات المعنيذذة نشذذر الذذوعي بأهميذذة إحيذذاء التذذراث
العربي وضرورة المداومة علي دراسته المتعمقة.
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