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Abstract   Keywords 

صیاغات تصمیمیة بنائیة یمكن االستفادة منھا ومن  یجادن الفرصة إلللفنااعطت النظریات العلمیة والحیویة إن    
اول دراسة الخلیة حیث أن دراسة الطبیعة أدت إلى ظھور الشكل الحیوي وعلم البیولوجیا الذي یتنالتطور العلمي 

نظمھا وترجمتھا دراسة البنیة الشكلیة للعناصر الطبیعیة واستخالص  إمكانیةاتاح الفرصة إلي والفیروسات الذي 
توجیھ  لفیروس الكورونا واالستفادة منھا في  الشكلیةظم بنائیة تصمیمیة، ویتناول البحث دراسة النظم البنائیة إلي ن

ومن ھنا من خالل انتاج صیغ وحلول متعددة تثري مجال التصمیم،  يالوعي الصحنشر ثقافة االطفال وارشادھم ل
یاغات تصمیمیة مبتكرة في مجالى تصمیم طباعة المنسوجات الص صاستخ إمكانیةمدي مشكلة البحث  تحددت

نشر  ل وتوجیھ االطفا والتصمیم الزخرفي من خالل النظم البنائیة الشكلیة لفیروس الكورونا واالستفادة منھا في
والتصمیم إثراء مداخل التشكیل في مجالى تصمیم طباعة المنسوجات  إلى یھدف البحثو الوعي الصحي؟

تساعد على توجیھ  نتاج صیغ وحلول متعددةإو لفیروس الكورونا  الشكلیةھتمام بالبنیة من خالل اإل الزخرفي
 الشكلیةلنظم لبراز القیم الجمالیة إلى إ بحثأھمیة الوترجع  ،تثرى مجال تصمیم مالبس األطفالاألطفال و ارشادو

فاق جدیدة آ، وفتح سنة 15ى إل 10ریة من للمرحلة العموطرح حلول تصمیمیة لمالبس األطفال لفیروس الكورونا 
واستخدامھا فى توعیة  مجالي تصمیم طباعة المنسوجات والتصمیم الزخرفي تثرى للوصول إلى حلول إبداعیة

لفیروس  الشكلیةمن البنیة االستفادة  إمكانیة یفترض البحثو ،ونا من خالل جمل ارشادیةاألطفال لفیروس الكور
مالبس األطفال في مجالي طباعة تصمیم إلثراء  وتوظیفھامبتكرة  غات تصمیمیةاستخالص صیافى الكورونا 

على  تقتصریة حدوًدا زمنللبحث  یمكن توجیھ األطفال وتوعیتھم من خاللھا، يالمنسوجات والتصمیم الزخرف
الص استخ تركز علىحدوًدا موضوعیة لفیروس الكورونا في وقتنا الحالي و والشكلیة لنظم البنائیةادراسة 

توجیھ األطفال  لفیروس الكورونا واالستفادة منھا فيالخارجیة  الشكلیةالبنیة  من خالل صیاغات تصمیمیة
مبتكرة لمالبس  ة تجریبیة الستحداث حلوًال تصمیمیةسنة ودراس 15إلى  10للمرحلة العمریة من وتوعیتھم وذلك 

 حلیلي والتجریبي من خاللنھج الوصفي التیتبع البحث الم وینتھج البحث األطفال لتلك المرحلة العمریة
توجیھ األطفال.،  لفیروس الكورونا واالستفادة منھا في والشكلیة استخالص صیاغات تصمیمیة من النظم البنائیة

ومن  توجیھم وتوعیتھم من فیروس الكورونا.توظیفیة لمالبس األطفال لومقترحات  فنیة تصمیمیةبتكار تجارب إ
 بوصفھا نظام كلي متكامل یفتح مجاًال لفیروس الكورونا  النظم البنائیة والشكلیة ھ دراسةیتضح ان نتائج البحث

 الدراسةخرفي خاصة بجانب أن عامة ومجالى تصمیم طباعة المنسوجات والتصمیم الز في مجال التصمیم اجدیدً 
روض حیث صحة الف على للدی مماة والتوظیفیة التصمیمی التجارب لصالح إیجابیة داللة ھناك أن بینت اإلحصائیة

 فى التصمیم ومالبس األطفال والجمالیة الوظیفیة القیم فیھا تتحقق الالنھائیة التصمیمة الحلول من بدائلھناك  أن
 ھقوم علي اساسی بوصفھا نظام كلي متكاملالشكلیة لفیروس الكورونا البنائیة ولبنیة اب باالھتمام ویوصى البحث

 من التصمیم في اإلبداع حریة تتبنى تجریبیة ورؤى جدیدة آفاق فتحالتصمیم، و تثرى مجالى صیاغات تصمیمیة
بفیروس الكرونا فى مرتبطة لا بحاثالمزید من األ جراء، واالنظم البنائیة والشكلیة لفیروس الكرونا. استثمار خالل

  نشر ثقافة الوعى الصحى لدى المجتمع واألطفال بصفة خاصة.
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:Introduction  
كان وشھد العالم ثورة في كل المجاالت مع بدایة القرن العشرین    

علي كل المجاالت وكافة التخصصات ھثرةأللثورة التكنولوجیة 
ات فقد شھد العلم الحدیث تطورات صاحبھا اختراعالتصمیم  أھمھا

لمیة والحیویة مثل واكتشافات ال تقل أھمیة عن النظریات الع
عطت أف ال داخل الخالیاإن تتكاثر أ ھاالفیروسات التي الیمكن ل

صیاغات  یجادإل فیروسللفنان الفرصة لتتبع البنیة الخارجیة لل
دوات تصمیمیة مستحدثة یمكن االستفادة منھا، فالطبیعة تجعل األ

ح التطور العلمي والتكنولوجي في یده ویتیكثر طواعیة أوالخامات 
تخصصات فقد حفزت ظھور عدة في مجال الطباعة والتصمیم 

الذي یتناول دراسة )، 9(لحیوي وعلم البیولوجیا مثل الشكل ا
دراسة البنیة الشكلیة  إمكانیةلي إاتیحت الفرصة الفیروسات التي 

كم في ظم التي تتحللعناصر واستخالص نظمھا البنائیة وفق الن
التناسب التي یستخدمھا المصمم للوعي وع، التماثل، االنتظام التنو

فالعمل الفني حقال لممارسة التجریب  مجتمع،في ال اإلرشادي

بخامات مختلفة وتقنیات جدیدة فأدي الي ظھور الكثیر من المفاھیم 
مجالي تصمیم طباعة المنسوجات والتصمیم  أھمھاالحدیثة و

شكلیة للعناصر الطبیعیة ة البنیة الن خالل دراسالزخرفي م
لعمل  اة منھواستخالص نظمھا البنائیة إلثراء التشكیل واالستفاد

صیاغات متعددة ومبتكرة من التصمیمات لنشر ثقافة الوعي 
ولقد ساھمت االكتشافات العلمیة بدورھا في الكشف عن الصحي. 

ع ولقد تفاعل الفن مجمالیات الطبیعیة بصورة لم تكن معھودة 
لعلمیة التقنیة المتصلة بالرؤیة البصریة والتي تطور األسالیب ا

ً جعلت التعامل أكثر عم ا مما أتاح المجال لرؤیة جدیدة لھا ا وتنوعً ق
ا اقامت الباحثتان معرضً ، وقد أثر واضح في تنوع اإلنتاج الفني

تحت عنوان  التجربة البحثیة عماًال أفنیًا مشترًكا  قدمتا من خاللھ 
كلیة الھندسة المعماریة والتصمیم  ) بمقرفیروس كورونا (تحدیات

  .الرقمي، جامعة دار العلوم 
Statement of the problem 

استخالص صیاغات تصمیمیة مبتكرة في مجالى  إمكانیةمدي 
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تصمیم طباعة المنسوجات والتصمیم الزخرفي من خالل النظم 
توجیھ  البنائیة الشكلیة لفیروس الكورونا واالستفادة منھا في

  نشر الوعي الصحي؟ طفال واال
Objectives:   

خل التشكیل في مجالى تصمیم طباعة المنسوجات اء مداإثر -1
لفیروس   الشكلیةھتمام بالبنیة زخرفي من خالل اإلوالتصمیم ال

  .الكورونا
 األطفال ارشادتوجیھ و تساعد على نتاج صیغ وحلول متعددةإ -2
  .تثرى مجال تصمیم مالبس األطفالو

Significance 
وطرح لفیروس الكورونا  الشكلیةلنظم لبراز القیم الجمالیة إ -1

 15إلى  10للمرحلة العمریة من حلول تصمیمیة لمالبس األطفال 
  سنة.

مجالي  تثرىفاق جدیدة للوصول إلى حلول إبداعیة آفتح  -2
واستخدامھا فى  تصمیم طباعة المنسوجات والتصمیم الزخرفي

  ل جمل ارشادیة.ورونا من خاللفیروس الك األطفال عیةتو
Hypothesis 
فى  لفیروس الكورونا الشكلیةمن البنیة االستفادة  إمكانیة -1

تصمیم إلثراء  وتوظیفھااستخالص صیاغات تصمیمیة مبتكرة 
  .مالبس األطفال في مجالي طباعة المنسوجات والتصمیم الزخرفي

صمیم خالل مجالى تمن  مارشادھو توجیھ األطفال انھ یمكن -2
  تصمیم الزخرفى.ات واللمنسوجطباعة ا

Delimitations  
 والشكلیة لنظم البنائیةاعلى دراسة  تقتصرحدوًدا زمنیة للبحث 

 تركز علىحدوًدا موضوعیة لفیروس الكورونا في وقتنا الحالي و
الخارجیة  الشكلیةالبنیة  من خالل استخالص صیاغات تصمیمیة

م ارشادھاألطفال و جیھتو الكورونا واالستفادة منھا فيلفیروس 
سنة ودراسة تجریبیة  15إلى  10للمرحلة العمریة من وذلك 

الستحداث حلوًال تصمیمیة مبتكرة لمالبس األطفال لتلك المرحلة 
  .العمریة

مستحدثة التصمیمیة الصیاغات استخدمت ال¬الحدود الموضوعیة: 
في نشر ثقافة الوعي الصحي لألطفال من خالل مجالي تصمیم 

  المنسوجات والتصمیم الزخرفي طباعة
Methodology 

  یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي والتجریبي من خالل:
 لیةلشكوا صیاغات تصمیمیة من النظم البنائیةاستخالص  -1

   توجیھ األطفال. لفیروس الكورونا واالستفادة منھا في

البس بتكار تجارب فنیة تصمیمیة ومقترحات توظیفیة لمإ -2
   من فیروس الكورونا. ارشادھمتوجیھم واألطفال ل

Terminology 
محاولة ھي فالصیاغة  ،ھي اعادة بناء الشكل صیاغات تصمیمیة:

و االنفعال بالشكل وھي عملیة احكام أالثوب المالئم للفكرة  یجادإل
 لي انسب وضعإھذه الفكرة مما یتطلب الحركة بالتصمیم لالعالقات 

  مالئم.
رجاعھا إھو تحلیل العناصر في الطبیعة و النظم البنائیة الشكلیة:

عادة صیاغتھا إو العضویة المبنیة علیھا وألي اصولھا الھندسیة إ
  وبناء شكلھا في ھیئة جدیدة.

فیروس  المنشأ، یُسببھ حیواني  مرض تنفسي ھو ونا:ورك فیروس
ھذا الفیروس )، بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة(كورونا المرتبط 

  .فیروس سارس قریٌب جدًا من
العادات السلیمة فى المجتمع، تعمل نشر  ھو ثقافة الوعي الصحي:

على تقلیل حدوث األمراض وانتشارھا، مساعدة األفراد فى حل 
  المشكالت الصحیة.

 Theoretical Framework 
الستخالص صیاغات تصمیمیة النظم البنائیة  الدراسة النظریة تتبع

في مجال طباعة المنسوجات والتصمیم البتكار حلول جدیدة 
البتكار  س الكوروناوخالل النظم البنائیة الشكلیة لفیر الزخرفي من

 شعاعيالشكل الخارجي الكروي واإلحلول لتصمیمات جدیدة وفق 
من خالل العلوم الحدیثة التي ترتبط  )6) : (1من ( األشكالكما فى 

ظم ونسق العناصر بالتكنولوجیا والفن، وحیث تعني السیطرة علي ن
الطبیعیة وفق نظم الطبیعة التي تتحكم في عوامل تركیبیة مثل 

االنتظام والتناسب التي یستخدمھا المصمم للوعي ، لالتماث، عالتنو
 لممارسة فالعمل الفني اصبح حقًال  ،في المجتمع اإلرشادي

ضافة تقنیات جدیدة مما ادي الي ظھور إالتجریب بخامات مختلفة و
مجال في الفن  أھمھاو ،)6( المفاھیم الفنیة الحدیثة الكثیر من

التشكیلي للطباعة والتصمیم الزخرفي، وقد ارتبطت التكنولوجیا 
نیة الشكلیة للعناصر وذلك من خالل دراسة الب ،بالعلم والفن

ثراء التشكل إنظمھا البنائیة كمدخل في  بیعیة واستخالصالط
ومبتكرة من ات متعددة لعمل صیاغ تصمیمواالستفادة من برامج ال

ولقد ساھمت االكتشافات العلمیة  .اإلرشادي التصمیمات للوعي
بدورھا في الكشف عن جمالیات الطبیعیة بصورة لم تكن معھودة 

 التقنیة تفاعل الفن التشكیلي مع تطور األسالیب العلمیة من قبل ولقد
المتصلة بالرؤیة البصریة والتي جعلت تعامل الفنان مع عناصر 

ً ا المجال لرؤیة جدیدة كان لھا  أتاحا مما وتنوعً  الطبیعة أكثر عمق
  .)3( ىأثر واضح في تنوع اإلنتاج الفن

  
  )3شكل (                                       ) 2شكل (                                              )1( شكل
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  )6شكل (                                       ) 5شكل (                                              )4( شكل
  
  

  )19أوالً: تاریخ فیروس كورونا (كوفید 
فیروس كورونا  المنشأ، یُسببھ حیواني  مرٌض تنفسي ھو    

ھذا الفیروس قریٌب  )بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة(المرتبط 
في ، واكتُشف الفیروس المستجد ألول مرة فیروس سارس جدًا من

شر حول العالم منذ ذلك ، وانت2019الصینیة عام  ووھان مدینة
 العالمیة 2020-2019رونا یروس كوجائحة ف الوقت مسببًا

ق وضی والسعال الحمى تتضمن األعراض الشائعة لمرض )،20(
وینتشر الفیروس في العادة بین األشخاص  .ایومً  14لتنفس إلى ا

قطرات صغیرة من  أثناء االتصال الوثیق بینھم، غالبًا عبر
تسقط ھذه  ال والعطس والتحدثتنتج عن طریق السع ذاذالر

ً على األرض أو على األسطح  السفر عبر الھواء والقطرات عادة
یصاب بعض ، قد )13( المسافات طویلة في الحاالت األقل شیوعً 

لمس األسطح الملوث ثم لمس   األشخاص بالمرض عن طریق
یام الثالثة یكون الفیروس أكثر قابلیة للعدوى خالل األو وجھھم

ن ألعدوى ممكن اد ظھور األعراض، على الرغم من أن األولى بع
تحدث قبل ظھور ھذه األعراض ومن أشخاص ال تظھر علیھم 

المدیر العام لمنظمة أشار و )7كما فى شكل ( أعراض المرض
إلى أن مقطع  "غیبریسوستیدروس أدھانوم  " الصحة العالمیة

یشیر إلى  VI »في«ومقطع » كورونا«یشیر إلى  CO »كو«
 ،(disease)ة إلنجلیزییعني داء (با  D »د«ومقطع » فیروس«
ُعلن عن تفشي المرض الجدید  19رقم  ماأ فیشیر إلى العام، إذ أ

ذكر و. 2019بشكل رسمي في الحادي والثالثین من دیسمبر عام 
تیدروس أن الھدف من اختیار االسم كان تجنب ربط المرض 
بمنطقة جغرافیة معینة أو نوع من الحیوانات أو مجموعة من 

یھم أعراض شبیھة لدر عدوى أو تتطوالابون بالبشرقد یكون المص
، ابرز أعراض باإلنفلونزا مثل الحمى والسعال وضیق التنفس

المرض ھى ارتفاع درجة حرارة الجسم واإلصابة بالعطس 
  ).16( والسعال

      
  )8شكل (      )7شكل (

العدوى  من خالل وحیواني المنشأ فیروسن ھذا الأیث ح
 ووھان شر فيانتقل الفیروس للمرة األولى إلى الب المنتشرة

، )8كما فى شكل (  2019 سمبر)بر) أو(دیشھر (نوفمب، یةالصین
وأصبح مصدر العدوى األساسي ینتقل من شخص إلى آخر بحلول 

  .2020) أوائل (ینایر
  ً   طبیعةالفنون التشكیلیة بالھیئات الحیویة في الالقة ع ا:ثانی

إن دراسة الطبیعة عامل أساسى للفنان فالطبیعة دراسة كلیة 
ة من أھم معطیات العصر وشاملة ویبحث عن مظاھرھا الداخلی

التى ساھمت فى استثمار النظام البنائي الشكلي للفیروسات فى الفن 
ة الجشطالت والتى حدیث قوانین اإلدراك التى كشفت عنھا نظریال

راك القدیمة وذلك عن طریق اختراع جاءت لتغیر مفاھیم اإلد
كترونى اآللیأجھزة الرؤیة البصریة كالعدسات والمجھر وسائل و

توغرافى ألدق مكونات الطبیعة واستخدام الكمبیوتر تصویر الفووال
حتى یسھل دراستھا والتعرف على بنائھا، تلك اإلمكانات ربطت 

، )1(ا اءً لفن و التعامل مع عناصر الطبیعیة أكثر ثربین العلم وا
  .)11) : (9( األشكالكما یتضح من  مما أتاح المجال لرؤیة جدیدة

  

  
  )11شكل (                                  ) 10شكل (                                  )9شكل (

  
  )19كورونا (كوفید  فیروسثالثا: النظام البنائي الشكلي ل

ل إلى االستدارة فالشكل الخارجي كروي لشكل تمیبنائیة ا   
لینة تتجھ إلى العمق بشكل إشعاعي من  یةوالخطوط الشكل الشكل،

س كورونا عبارة عن شكل كروى محاط بنتوءات روفیف  كز،المر
وبنائیة الشكل الداخلیة أقرب إلى  الجوانب   وشعیرات فى كل

ات خطیة منطقة المركز تشغلھا مساح و التماثل بین نصفین،

وتوجد مالمس  )16ة (لى اتجاھات مختلفمتموجة وھي تشیر إ
ص تتیح للمصمم استخالفي الشكل نتیجة لتنوع المساحات  متنوعة

بتكار حلول جدیدة في مجال طباعة إل صیاغات تصمیمیة
المنسوجات والتصمیم الزخرفي من خالل النظم البنائیة الشكلیة 

ي ھذا الشكل الحركة فالخطوط وفعن طریق  كوروناال فیروسل
وبالرغم من أن الشكل  )،17( تجاھات مشعة من المركزإتكون في 

النظم البنائیة فیھ تلك ة لھ طبیعة حیویة واضحة إال أن أماكن رؤی
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ً ، ویكون شكلھ كرویً واضحة ا بطبقة خارجیة عبارة عن غشاء ا مغلف
إن جمیع ف شحمى مأخوذ من الخلیة التى یتكاثر فیھا الفیروس

ً یات النمو تعمل ً ونسبا فإذا  محددة متوازنة في الطبیعة نتج أشكاال
في  مكنفی ،الطبیعیة األشكالھذه  القوانین التي تحكم إیجادأمكن 

ً للشكل یمكن اإلفادة منھ في األعمال فنیة إیجادالطبیعة   ،منطقا
وذلك ألن الطبیعة ھي المنطق الوحید الذي یتجاوز االختالفات 

الھیئات الطبیعیة فیما بینھا من  تفاوتت تلك إنو ،الفردیة الخاصة
.)14): (12شكال من (كما یتضح ذلك فى األ حیث النسب الجمالیة

  
  )14شكل (                                            ) 13شكل (                                              )12شكل (

  )19كورونا (كوفید  سفیرولالنظام الخطي الشكلي  :رابعا
النظم الشكلیة وتتحدد طبیعتھا المرئیة بتنسیق تنشأ أشكال    

ارجیة ولھذا لشكلیة الختجاھاتھا اإالخطوط والتحكم في حركاتھا و
، لفیروس الكروناالھیكل البنائي  لفإن الخطوط ھي التي تقوم بتشكی

خطوط الشكل لینة تتجھ إلى العمق بشكل إشعاعي من ن أحیث 
محاط بنتوءات وشعیرات فى عبارة عن شكل كروى ھو وف زالمرك

 مما ینتج تصمیمات متنوعة من الخطوط االشعاعیة ،الجوانب  كل
عتبر وسیلة أولیة وأساسیة لالتصال البصري بوصفھ خط یفال )،5(

في الفن التشكیلي فھو عنصر تشكیلي معبر ذو قیم  أساًسا للتعبیر
یة وتتنوع الخطوط من حیث الشكل فنیة في مجال الفنون التشكیل

إلى خطوط ھندسیة وخطوط حرة وتنتج الخطوط الھندسیة 

فھي غیر  )، 2( باستخدام أدوات الھندسة أو الخطوط الحرة
 فیروسخالل النظم البنائیة الشكلیة ل منومنتظمة وتتسم بالتلقائیة 

تكون في اتجاھات مشعة ھ ن الخطوط والحركة فیأحیث  كوروناال
وبالرغم من أن  )17): (15من ( األشكالكما فى  ركزمن الم

فالخط لھ قیمتھ الشكلیة ودالالتھ،  ،متنوعةالشكل لھ طبیعة حیویة 
تتنوع بین الخطوط المستقیمة المتنوعة  یھطیة ففالنظم الخ

یمكن من خاللھا واإلشعاعیة والحرة ، اللولبیة اإلتجاھاتو
دة في مجال بتكار حلول جدیاستخالص صیاغات تصمیمیة إل

النظم البنائیة  تلك طباعة المنسوجات والتصمیم الزخرفي من خالل
  .)19( الشكلیة

  
  )17شكل (                                            ) 16شكل (                                              )15( شكل

كورونا وعالقتة بالفن  فیروسخامسا: النظام البنائي الشكلي ل
  التشكیلي

الحدیثة فى مجال الفن التشكیلي إلى  اإلتجاھاتقد توصلت ل   
لشكلي الخارجي حقائق جدیدة تؤكد على االھتمام بالنظام البنائي ا

قد أثرت كثیًرا بشكل ملحوظ على  فى الطبیعة وعالقتھ بالفن، و
تجاھات الفن عامة، ومجال الطباعة والتصمیم الزخرفي بوجة إ

عدید من خاص فالنظام لھ خاصیة من خواص الكون الذى یشمل ال
، ولقد تناولت العدید من )10( العالقات والتراكیب المتنوعة

 وتطرقت إلى الكشف، مال عالقة الفن بالطبیعةاألبحاث فى علم الج
عة وما تخلقھ من عالقات وتراكیب ونظم لألشكال عن قوانین الطبی

بعض أشكال الطبیعة، سواء  ویمكن تتبعتحقق المتعة الجمالیة، 
 شعاعي والتىإو ذات نسق أیر عضویة، أكانت عضویة أو غ

ضا العدید تظھر نسق االنتظام ومنطق التركیب المطرد، وتظھر أی
التناسب واإلیقاع من خالل  ،تزانالا ،من القیم الجمالیة مثل التنوع

جدیدة في مجال  بتكار حلولاستخالص صیاغات تصمیمیة إل
نائیة طباعة المنسوجات والتصمیم الزخرفي من خالل النظم الب

األجزاء  إال أن سمة النظام فى اطرادالشكلیة لفیروس الكورونا 
اد تكون سمة عامة فى مسار نمو ئص التى تكا من الخصاھوتتابع

 األشكالكما فى  الطبیعیة، وخاصة بالنسبة للخالیا الحیة كالشاأل
   .)20): (18من (
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  )20شكل (                                            )19شكل (                                          )81شكل (
  

لشكلي امیمیة من النظام البنائي سادسا: استخالص صیاغات تص
المنسوجات  طباعةتصمیم  في ھكورونا وتوظیف فیروسل

  الوعي الصحي  ثقافة لنشروالتصمیم الزخرفي 
ساس البنائي للفنون والتي یشتق منھا المصمم الطبیعة ھي األ   

التصمیمیة بأنواعھا فللمصمم مكانھ كبیرة  األسسالنظم البنائیة و
في نظم وصیغ البنائیة وإعادة صیاغتھا  في تحلیل العالقات

فاق أمام الفنانین والمصممین لتكوین تصمیمیھ ومن ثم فتح اآل
وذلك من خالل أصغر جزيء موجود في مدخالت لتصمیماتھم 

 ،)11( اھذا الكون وحتى أكبر مجرة یتكون من عنصر واحد تمامً 
مصادر جوھریة في الطبیعة بمجال طباعة المنسوجات  ھتمیو

تًعرف بنظریة و ت الطبیعیةستفادة من جوھرتلك المكونالال
لقد شكل اختراع الطباعة أساًسا الجوھر أو الجزء الذي ال یتجزأ، و

ًا للثورة المعرفیة، وتطور حركة البحث العلمي، وتجسی عملیة  دمتین
بین المجتمعات، وبسبب شیوع تصال والتواصل الحضاري اإل

دة التي كانت تحیط بھا الطباعة تداعت تلك األسوار العتی
ًا الم عقائدھا، وتقالیدھا، وتراثھا، حیث تسلل الكتاب وجتمعات سابق

ھذه األسوار، وعبر كل الحواجز، فاخترقت المجتمعات من خالل 
 الكتب بسھولة، حتى انتھى العالم أخیًرا إلى منطقة واحدة، لما
 یسرتھ الطباعة من االتصال، وكذلك وسائل االتصال األخرى.

الدراسات العلمیة والحیویة تخدام عمال الفنیة المنفذة باسألاف
حیث أن ، وذلك من خالل التصویر المجھريوبخاصة الفیروسات 

ساس البنائي للفنون والتي یشتق منھا المصمم النظم الطبیعة ھي األ
رفع  ل فى البحث في مجال الطباعة التصمیمیة األسسالبنائیة و

ام ھتملناس، لإلقافة والوعى لرفع مستوى الثو الوعى الصحى
ح لھم كیفیھ یبصحتھم والمحافظھ علیھا من األمراض، وتوض

التعامل ومقاومة األمراض، ونشر الوعى الصحى ونشر الكثیر من 
یمكن من المرتبطة بھذا الموضوع والتى  تصمیمات المطبوعةال

والمحافظھ على  الكثیر من النصائح لتجنب األمراض خاللھا توجیھ
حى طوات لتوضیح الوعى الص، ویوجد العدید من الخ)7( الصحة

حساس بالمسؤلیة، وذلك للناس ومنھا تحفیز الناس وحثھم على اإل
ادون معرفة الناس كیف یتفوشر الوعى فیما بینھم، تلكى ین

ھمیة الفحص وجیھھم ألتوالممارسات الخاطئھ والضارة بالصحة، 
من الحاالت وخاصة نھ سبب فى عالج الكثیر المبكر لألمراض، أل

اللوحات  من خالل الألطفالالخطیرة، والتركیز على اض األمر
 والتوعیة والمستشفیات، واألماكن العامة المدارسب رشادیةاإل

نظًرا  وكذلك من خالل النماذج التوظیفیة المقترحة لمالبس األطفال
   .)6( ھمیة الوعى الصحى ومقاومة األمراضأل
 ھناك یجب ان یكون اومة األمراض:أھمیة الوعى الصحى لمق -أ

تعلیم ووعى الصحي لمقاومة األمراض وبناء عادات سلیمة، 
األفراد السلوكیات الصحیحة والمساعدة فى التخلص من 

عمل ت التي نشر العادات السلیمة فى المجتمعوالسلوكیات الخاطئھ، 
تقلیل حدوث األمراض و الدولة يعلى تقلیل مستوى األعاقة ف

تحسین و مشكالت الصحیةمساعدة األفراد فى حل الو وانتشارھا
  صحة المواطنین بشكل عام.

لكل من الدولة والفن   الفن التشكیلي لتوعیة المجتمع: دور -ب 
قاومة األمراض وذلك ممھم جدا فى نشر الوعى الصحى و دور

نتشارھا، اعن طریق كیفیة تفادى الكثیر من األمراض والتقلیل من 
خاطئھ التى یقوم بیھا لسلوكیات الوم على تصحیح اتقدیم برامج تقو

ء لھم الكفاءة وتقدیم برامج یعمل وعة من األطبااالفراد، تقدیم مجم
على توعیة الناس، تقوم وزارة الثقافة بعمل كتیبات للتوعیة وتفادى 
األمراض، عمل البرامج التى تقدم خطط للقضاء على العادات 

ر لقضایا الھامة للتوعیة ونشالسیئھ ، تتبنى وسائل األعالم ا
م بصحتھم ھتمارفع مستوى الثقافة والوعى للناس، لإللالمطبوعات 

كیفیھ التعامل ومقاومة  یحوالمحافظھ علیھا من األمراض، وتوض
  .)12( األمراض

  
سابعا: استخالص صیاغات تصمیمیة من النظام البنائي الشكلي 

  في مجال التصمیم الزخرفي  كورونا فیروسل
 إمكانیةعن األثر الثقافى وزیادة  ألفن الحیوى ھو فن جدید نشا   

الحصول على التكنولوجیا الحیویة المعاصرة، وھو الفن الذى 
یستخدم التكنولوجیا الحیویة وتحدید ومناقشة اآلثار المترتبة على 

ستخالص صیاغات الالعلوم النظریة والبیولوجیة للفیروسات 
ي مجال طباعة المنسوجات تصمیمیة البتكار حلول جدیدة ف

 فیروسنائیة الشكلیة للتصمیم الزخرفي من خالل النظم البوا
، فالفن الحیوى یمكن من خاللھ التالعب فى عملیات  كوروناال

ھو فن جدید نشأ عن ف، الحیاة فى اختراع أو تحویل الكائنات الحیة
الحصول على التكنولوجیا الحیویة  إمكانیةاألثر الثقافى وزیادة 

، ولذلك تعتبر 21وبدایة القرن  ."Bio Art" جملةلمعاصرة، وا
، وعمل تصمیمات مبتكرة 21بدایة ھذه الحركة الفنیة ھى القرن 

وجمع العلم والفن وھى صورة نسمیھا صور  حاسب اآللىبال
 الجینى الوراثى وھى عبارة عن صور رقمیة من الفیروسات

بیعة العجیبة عولجت بتصامیم تأثیریة وكل صورة تعبر عن الط
ناء األساسیة من الخالیا وھى ا تظھر كتل البكم، )14( للخلق

استخالص صور فریدة یمكن للمصمم أن یستوحى من خاللھا 
صیاغات تصمیمیة جدیدة في مجال طباعة المنسوجات والتصمیم 
 الزخرفي من خالل النظم البنائیة الشكلیة لفیروس الكورونا

خل اج أعمال فنیة داالفن وإنتوممارسة  الحاسب اآللى برامجو
وات التكنولوجیا الحیویة والتى استودیوھات الفنانین باستخدام أد

تشمل مجاالت الھندسة الوراثیة وزراعة األنسجة والفیروسات 
 ، من خالل البنیة الشكلیة الخارجیة للفیروساتواالستنساخ

فى وتطبیقھا والبروتینات واألنسجة الحیة وتخلیق الكائنات الحیة 
ولقد تم تطویر  واالجتماعیة والجمالیة.لحیاة األخالقیة علوم ا

مجموعة كبیرة من األدوات والتصمیمات بشكل دقیق من أجل 
تسییر عملیة التصمیم نحو تمیز تشكیلى من خالل تطبیقات نمطیة 
قیاسیة، وتم معالجة أدوات رقمیة حیث تتناسب مع خصائص 

وسات البیولوجى والفیر ن الجانبللربط بی التنسیق الحلزونى اللولبى
م التكنولوجیا الحیویة للفیروسات، وتحدید استخدفتم ا، )ارونو(ك

حیث  ،ومناقشة اآلثار المترتبة على العلوم النظریة والبیولوجیة
لتقوى وتؤكد وتعید  إمكانیةالتصمیمات ذات قیمة عالیة ولدیھا 

مجال  لحدیثة فىالحیویة الستراتیجیة التصمیم والتراكیب ا
 قامت الباحثتان بعملخالل ذلك  منو ،ناعات الجدیدةالص

التمثیل البصرى  ممارسات جدیدة من خالل إنتاج تصمیمات
واختالفھا من شخص آلخر، للصورة التخطیطیة لفیروس كورونا 

بألوان مختلفة والتى استندت بعض األعمال الفنیة  مام لوحاتھیقدتو
تم خدامھا كوحدة تصمیمیة على النظم الشكلیة للفیروسات واست

ل بعض العملیات التصمیمیة كالحذف واإلضافة والتحویر فى ادخا
استخالص صیاغات تصمیمیة البتكار عن تقنیة را شكل لیعبال

الزخرفي من  حلول جدیدة في مجال طباعة المنسوجات والتصمیم
ومن ھنا یتضح  ،خالل النظم البنائیة الشكلیة لفیروس الكورونا

، فالفنان المعاصر لم )16( ةصلة الفن بالطبیعة صلة وثیقة وقوی
ئیة لعناصر الطبیعة فقط، بل مع یعد یتعامل مع المظاھر المر

مظھرھا عن فى قوانینھا المجردة، وابتعد  األشكالتراكیب 
الخارجى لیكشف عن القوانین الدینامیكیة فى بنائھا وتركیبھا من 

فیروس كورونا علي ویاغات تصمیمیة جدیدة. استخالص صخالل 
تعنى وجود بناء ذو معنى، وشىء كائن فى  (Form)شكل ھیئة 

على نموذج الفراغ مثل اي كائن حي والھیئة فى الطبیعة بناء قائم 
ضح تتفقد یكون لھ فرادتھ وقد یتكرر، وفى الھیئات الطبیعیة، 

ة أبعاد وتتشابك عالقة ذلك بالمظھر الخارجى فى الطبیعة ذو الثالث
 وتتداخل كل ھیئة مع األخرى فى الطبیعة كل الھیئات للفیروسات،

، وفى الغالب فتلك الھیئات ال تكون لھا حدود واضحة، وھذا ما )8(
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میة مفھوم كل من الشكل والھیئة فى التصمیم، وھذا یفسر أھ
االستخدام  التداخل بین مفھوم الھیئة والشكل ھو السبب الذى یفسر

عیة فالعناصر الطبی ادل لتلك المفاھیم من جانب التصمیمالمتب
من الطبیعة الي  األشكالات وعلوم تقنیة النتقال وتتطلب مھار
ودراسة الطبیعة لیست الھدف، ولكن الھدف  .)15( التصمیم والفن

الوصول إلى تلك النظم والقوانین والتى تنتشر فى الكون وتكون 
اء المظھر الخارجى وال یتضح أحیانًا واضحة وأحیانًا تختفى ور

جمالیة المتبادلة والمتوافقة التى تثیر منھا غیر تلك الصیغ ال
اإلبداعیة لدى الفنان، مما یدفعھ إلى التنقیب عن ھذه  القدرات

  .الصیغ بالدراسة والتحلیل والتصنیف والتجریب
ًا: نشر ثقافة الوعى الصحى من خالل التصمیمات  آلیات ثامن

   المقترحة:
بسبب  ا،مع فیروس كورون نفسیةو ا فعلیةخوض العالم حربً ی   

انتشاره وكأن الكل ینتظر سرعة انتقال الفیروس واتساع رقعة 
وھنا یلعب الوعي الجمعي دوره وكذلك العقل الباطن  )، 18( دوره

 .اا قد ال تقل أھمیة عن مقاومتھا جسدیً ألن مجابھة الجائحة نفسیً 
الجماعي في مواجھة وباء خارج  ومن ھذا الوعي بضرورة العمل

دعو لاللتزام بإجراءت الوقایة لت البحثعن السیطرة، انطلقت فكرة 
تقدیم ثقافة توجیھ األطفال وتم یفعن طریق تلك التصمیمات المعلنة، 

ارشادیة مبسطة ومرتبطة بالتوعیة عن المرض، مع العمل على 
مختارة، لیناسب المرحلة العمریة ال التوجیھ المبسط والمباشر

وحرصت الجمل اإلرشادیة على عدم التھوین أو التھویل فى نشر 
ثقافة الوعى الصحى، وبعدت عن إثارة الذعر بل اكدت على 
االلتزام باإلجراءات الوقائیة لتجنب اإلصابة من خالل الرؤیة 
 البصریة للجمل على المالبس أو من خالل التصمیمات التى یمكن

یات، المكتبات وبعض األماكن العامة، ان تعلق بالمدارس، المستشف
تم عمل مجموعة كبیرة یفي مجال خدمة وتوعیة األطفال  كما یمكن

من الرسائل المصورة المناسبة لألطفال ونشرھا عبر وسائل 
دور  مثلالتواصل االجتماعي وكذلك عبر خدمة "الواتسآب" 

ك في ھذه الدور لكي ینقلوا تلاألیتام، واالتصال المباشر مع مشر
عرض ازیاء لألطفال قامة إ ومثل ،الرسائل بالشكل األمثل لألطفال

التصمیمات كنوع من الثقافة بعرض األطفال یشارك فیھا 

الكورونا، بجانب انھ تم عمل معرض فنى لمواجھة  اإلرشادیة
  وتصمیمات مطبوعة لمالبس األطفال لعرض األعمال كمعلقات

  .یم الزخرفيجال طباعة المنسوجات والتصمممبتكرة فى 

  
  ): بروشور المعرض21شكل (

  :الدراسة التجریبیة -2
استخالص انبثقت منھا التجربة العملیة التى تعد تجربة مرتبطة ب   

صیاغات تصمیمیة البتكار حلول جدیدة في مجال طباعة 
المنسوجات والتصمیم الزخرفي من خالل النظم البنائیة الشكلیة 

من  جدیدة  صیاغات تصمیمیةص استخالتم و لفیروس الكورونا
خالل تحلیل النظم البنائیة لألعمال القائمة علي دراسة البنیة 

 اآلليالشكلیة الخارجیة لفیروس كورونا باستخدام برامج الحاسب 
ربط العلم ل النظم البنائیة الشكلیة لفیروس الكوروناوفق قوانین 

 مقترحة یةتوظیف نماذج تلك التصمیمات بتكنولوجیا بالفن، ثم تلى
سنة الستحداث  15إلى  10لألطفال للمرحلة العمریة من لمالبس ا

 حلوًال تصمیمیة مبتكرة لمالبس األطفال لتلك المرحلة العمریة
وفیما یلى  .فى جمیع األماكن لنشر ثقافة الوعي الصحي لدیھم

عرض األفكار التصمیمة متبوعة بالتحلیل الفنى لكل تصمیم، 
 ترح، وصور التصمیمات بالمعرضمقال یفىالتوظ والنموذج

                                           ومرفق بروشورالمعرض. 

 ):1یة رقم (لفكرة التصمیما

  

  
  )1قترح توظیفى رقم (م

  
 فى قاعة العرض )1رقم (  )1التصمیم رقم (

                                                                                                                                                                                    لتحلیل الفني:ا
تصمیم  نجد أنھ) 1فكرة التصمیمیة رقم (التحلیل الفني للعند 

 كوروناالبنائیة الشكلیة لفیروس ال األسسي من مبتكرمستوح
(حافظ علي التباعد توعویة للفیروس  إرشادیة جملةویحتوي علي 

یقاع واالتزان ایحاءات باإل ویحتوي التصمیم علي االجتماعي)

میة وتعدد الخطوط والشبكات الھندسیة وتتضح العالقات التصمی
یقاعات اإلنیات والمنح، الخطوط، الھندسیة الصریحة األشكالبین 

عند بناء العمل الفني وطریقة توزیعھا واتجاھاتھا والعنصر 
الخط فقد اوحت ھذه المسیطر علي ھذا البناء التصمیمي ھو 
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 المالمس الخطیة والمتنوعة بالحركة لتنوعھا في السمك والكثافة
في عمل شبكات نسیجیة  اآللي الحاسب إمكانیاتویتضح  )،4(

مع التغایر في  األسودو األبیضباردة مع لوان الساخنة والباأل
وأیضا التضافر بین الخطوط المستقیمة طرقة توزیع اللون 

 األزرق( المنحنیة، والجمع بین األلوان الباردة والدوائر والخطوط

 الذي احدث عالقة لونیة تشكیلیة خضر) والشبكات المتناغمةواأل
لحیویة بین العناصر المستخدمة مما اضفي علي العمل صفة ا

وقد تم عمل نموذج توظیفي مقترح للفكرة والحركة علي التصمیم، 
فى قاعة  توظیفىالالمقترح وتلى ذلك التصمیم و، التصمیمیة

   العرض.
  ):2( رقم لفكرة التصمیمیةا

  

 
  )2قترح توظیفى رقم (م

  
 فى قاعة العرض )2رقم (  )2التصمیم رقم (

                                                        التحلیل الفني:
 نجد أنھ نجد أنھ )2التصمیمیة رقم (لتحلیل الفني للفكرة عند ا

البنائیة الشكلیة لفیروس  األسستصمیم مبتكرمستوحي من 
(خلیك  فیروسللتوعویة  إرشادیة جملةویحتوي علي  كوروناال

خطوط طولیة توضح القیود  ویحتوي التصمیم عليبالبیت) 
والقوانین التي یجب  كوروناال فیروسوض وضعھا علي المفر

 إمكانیاتیقاع واالتزان ویتضح م  یوحي باإلاتباعھا والتصمی
عمل تعدد الخطوط والعمق الفراغي المتتابع   الذى اآلليالحاسب 

مع درجات االلوان الساخنة والباردة وتتضح العالقات التصمیمیة 

االیقاعات ط والمنحنیات والھندسیة الصریحة والخطو األشكالبین 
تجاھاتھا والعنصر بناء العمل الفني وطریقة توزیعھا وا عند

المسیطر علي ھذا البناء التصمیمي ھو اللون فقد اوحت ھذه 
المالمس الخطیة والمتنوعة بالحركة لتنوعھا في السمك والكثافة 

دث عالقة لونیة تشكیلیة بین العناصر المستخدمة مما اضفي أالذي ا
علي التصمیم من خالل العمق العمل صفة الحیویة والحركة  علي

، وقد تم عمل نموذج توظیفي مقترح للفكرة التصمیمیةالفراغي، 
   وتلى ذلك التصمیم والمقترح التوظیفى فى قاعة العرض.

  ):3(رقم لفكرة التصمیمیة ا

  

  
  )3مقترح توظیفى رقم (

  
 ) فى قاعة العرض3رقم (  )3التصمیم رقم (

 

تصمیم   نجد أنھ) 3التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند                                                                                                                         التحلیل الفني:                                                                                                               
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 كوروناالبنائیة الشكلیة لفیروس ال األسسمبتكرمستوحي من 
(احذر االنتشار  فیروستوعویة لل إرشادیة جملةویحتوي علي 

لوان الزاھیة مع األ ویحتوي التصمیم عليالسریع للفیروس) 
فح  وتعدد الخطوط دم التصاوضع عالمات تحذیریة علي ع

علي التصمیم وتتكرر في المنتصف وفي أوالمربعات الھندسیة في 
الحاسب في استخدام  إمكانیاتمما یعطي اتزان وتتضح  لسفاأل

 األشكالبین االلوان الصریحة الذاھیة وتتضح العالقات التصمیمیة 
یقاعات عند بناء اإلالخطوط والمنحنیات والھندسیة الصریحة و

ي وطریقة توزیعھا واتجاھاتھا والعنصر المسیطر علي عمل الفنال
ھذا البناء التصمیمي ھو الخط فقد اوحت ھذه المالمس الخطیة 
والمتنوعة بالحركة لتنوعھا في السمك مما احدث عالقة لونیة 
تشكیلیة بین العناصر المستخدمة مما اضفي علي العمل صفة 

 فیروسكة التابع لحروأیضا تلي التصمیم الحیویة والحركة ع
، وقد تم فیروسبدرجات متفاوتة مما كیفیة توضیح كیفیة انشار ال

وتلى ذلك التصمیم ، عمل نموذج توظیفي مقترح للفكرة التصمیمیة
   والمقترح التوظیفى فى قاعة العرض.

  ):4(رقم لفكرة التصمیمیة ا

  

  
  )4مقترح توظیفى رقم (

  
 ) فى قاعة العرض4رقم (  )4التصمیم رقم (

                    

                                                                                                            التحلیل الفني:                                                                                                               
تصمیم  نجد أنھ) 4التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند 

 كوروناالبنائیة الشكلیة لفیروس ال األسسمبتكرمستوحي من 
(التمس الرعایة  یروسفتوعویة لل إرشادیة جملةویحتوي علي 

الخطوط  ویحتوي التصمیم علي عراض)الطبیة فور ظھور األ
حیث ظھر شبھ  اآللية بواسطة برامج الحاسب والشبكات الھندسی

بمنتصف النتصمیم للمكعبات حیث ظھر ذلك ببؤرة  انشطار
لوان الساخنة المتوھجة التي لھا داللة علي ویتضح األ التصمیم،

وتتضح  ،كد علي الفكرة التصمیمیةیؤ خطورة الفیروس مما

لھندسیة الصریحة والخطوط ا األشكالبین العالقات التصمیمیة 
یقاعات عند بناء العمل الفني وطریقة توزیعھا اإلوالمنحنیات و

واتجاھاتھا والعنصر المسیطر علي ھذا البناء التصمیمي ھو اللون 
ھا في فقد اوحت ھذه المالمس الخطیة والمتنوعة بالحركة لتنوع

 لوان الساخنة مماالسمك والكثافة وخاصة الدوائر مع درجات األ
وقد تم عمل نموذج توظیفي مقترح یوضح قیمة العمل الفني، 

وتلى ذلك التصمیم والمقترح التوظیفى فى قاعة  للفكرة التصمیمیة
   العرض.

 

  ):5(رقم لفكرة التصمیمیة ا

  

 
  )5مقترح توظیفى رقم (
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 ) فى قاعة العرض5رقم (  )5التصمیم رقم (
  

                                                                                                                                                                                                     التحلیل الفني:                                             
تصمیم  نجد أنھ) 5التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند 

 كوروناالبنائیة الشكلیة لفیروس ال األسسبتكرمستوحي من م
من عدوي  (كن امنا فیروستوعویة لل إرشادیة جملةویحتوي علي 
تصمیم مبتكر یظھر حركة الفیروس داخل التصمیم الفیروس)، 

بشكل فني بشكل متكرر مما یوضح حركة وانتشار الفیروس بشكل 
نجد التالقي بین سریع وبشكل تصمیمي متحرك في الفراغ، حیث 

التعامد األفقي والرأسي للشبكات الھندسیة في الخلفیة للتصمیم 
متناسقة في  مما أوجد مساحات لياآلالحاسب  إمكانیاتبواسطة 

الھندسیة  األشكالالعمل الفني، والعمل یعتمد على المزاوجة بین 
الصریحة والخطوط الدائریة والمنحنیات، كما نجد االختزال في 

الھندسیة في تكوین مترابط عن طریق تجاور جمیع  األشكال
عناصر العمل مع بعضھا وخاصة الدوائر مع درجات االلوان 

بدرجات متفاوتة مما یوضح   فیروسال حركةلا تتابع ردة، وأیضً البا
من خالل  اآلليواستخدام امكانات الحاسب  فیروسكیفیة انشار ال

وقد تم عمل نموذج  التاثیرات والفالتر في الخلفیة بشكل مبتكر،
وتلى ذلك التصمیم والمقترح ، توظیفي مقترح للفكرة التصمیمیة

   التوظیفى فى قاعة العرض.
  ):6( رقم التصمیمیةلفكرة ا

  

  
  )6مقترح توظیفى رقم (

  

 ) فى قاعة العرض6رقم (  )6التصمیم رقم (
                                                                                                                                                          التحلیل الفني:                                             

تصمیم  نجد أنھ) 6التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند 
 كوروناالشكلیة لفیروس الالبنائیة  األسسبتكرمستوحي من م

) ین(ال لتصافح الید فیروستوعویة لل إرشادیة جملةویحتوي علي 
لوان الزاھیة مع وضع عالمات تحذیریة األ ویحتوي التصمیم علي

 إیجادفي  اآللىات الحاسب یمكانإحیث تتضح علي عدم التصافح 
العمل یعتمد على المزاوجة مساحات متناسقة في العمل الفني، و

الھندسیة الصریحة والخطوط الدائریة والمنحنیات،  األشكالبین 

نیة وتعدد ودرجاتھا اللو الھندسیة األشكالكما نجد االختزال في 
والتصمیم  كوروناي توضح شكل تصمیم فیروس تالخطوط ال
بعاد یقاع واالتزان من خالل تكرار الشكل مع مراعاة األیوحي باإل

ثیرات في أنة والباردة والتاستخدام الدرجات اللونیة الساخمع 
وقد تم عمل نموذج توظیفي مقترح للفكرة الخلفیة بشكل متناسق، 

ذلك التصمیم والمقترح التوظیفى فى قاعة وتلى ، التصمیمیة
   العرض.

  ):7( رقم لفكرة التصمیمیةا
  

  
  )7قترح توظیفى رقم (م
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 فى قاعة العرض )7رقم (  )7التصمیم رقم (
                                                                        التحلیل الفني:                                                                                                               

تصمیم  نجد أنھ) 7التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند 
 كوروناالبنائیة الشكلیة لفیروس ال األسسمبتكرمستوحي من 

( اظھر تعاطفك مع  فیروستوعویة لل إرشادیة جملةویحتوي علي 
ركة الفیروس داخل التصمیم تصمیم مبتكر یظھر ح المتضررین)

األفقي والرأسي للشبكات  التالقي بین التعامد بشكل فني، حیث نجد
مما  اآلليالحاسب  إمكانیاتالھندسیة في الخلفیة للتصمیم بواسطة 

أوجد مساحات متناسقة في العمل الفني، والعمل یعتمد على 

الھندسیة الصریحة والخطوط الدائریة  األشكالالمزاوجة بین 
ندسیة في تكوین الھ األشكالالمنحنیات، كما نجد االختزال في و

مترابط عن طریق تجاور جمیع عناصر العمل مع بعضھا وخاصة 
 فیروسا تتابع لحركة الالدوائر مع درجات االلوان الباردة، وأیضً 

تم عمل  ، وقدفیروسشار التبدرجات متفاوتة مما یوضح كیفیة ان
وتلى ذلك التصمیم ، تصمیمیةنموذج توظیفي مقترح للفكرة ال

   ى فى قاعة العرض.والمقترح التوظیف

  

  

  
  )8مقترح توظیفى رقم (

  
 ) فى قاعة العرض8رقم (  )8التصمیم رقم (
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  )9مقترح توظیفى رقم (

  
 ) فى قاعة العرض9رقم (  )9التصمیم رقم (

                                                                                                                          :                                                           )8(  للفكرة التصمیمیة التحلیل الفني
تصمیم  نجد أنھ )8التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند 

 كورونابنائیة الشكلیة لفیروس الال ألسسامبتكرمستوحي من 
(تابع اخر  فیروستوعویة لل إرشادیة جملةویحتوي علي 

خطوط دائریة مع استخدام  ویحتوي التصمیم علي) المستجدات
ي توضح شكل تصمیم لثیرات والفالتر لبرامج الحاسب اآلأالت

والتصمیم  یوحي باالیقاع واالتزان  من خالل  كورونافیروس 
مراعاة االبعاد مع استخدام الدرجات اللونیة  لشكل معاتكرار 

الھندسیة  األشكالبین الساخنة وتتضح العالقات التصمیمیة 
االیقاعات عند بناء العمل الفني الصریحة والخطوط والمنحنیات و

واتجاھاتھا والعنصر المسیطر علي ھذا البناء  وطریقة توزیعھا
ة والمتنوعة س الخطیمالتصمیمي ھو الخط فقد اوحت ھذه المال

بالحركة لتنوعھا في السمك والكثافة الذي احدث عالقة لونیة 
 تشكیلیة بین العناصر المستخدمة مما اضفي علي العمل صفة

الفالتر  الحیویة والحركة مع استخدام الدرجات اللونیة بواسطة
وقد تم عمل ثیرات المتنوعة مما یضفي علي الشكل الحیویة، أوالت

وتلى ذلك التصمیم ، للفكرة التصمیمیة ي مقترحفنموذج توظی
  والمقترح التوظیفى فى قاعة العرض.

:                                                                                                                            )9(  للفكرة التصمیمیة التحلیل الفني
تصمیم  نجد أنھ )9التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند 

 كوروناالبنائیة الشكلیة لفیروس ال األسسمبتكرمستوحي من 
التمس ( سوفیرتوعویة لل إرشادیة جملة ویحتوي التصمیم علي

الخطوط الطولیة المتتالیة ) الرعایة الصحیة فور ظھور المرض
مع الشفافیات بین الدرجات اللونیة الداكنة والفاتحة ویتضح 

لوان الساخنة باللون في عمل درجات األ اآلليالحاسب  إمكانیات
یقاع واالتزان یظھر التناغم واإل مما األسودو األبیضحمرمع األ

 یةالھندس األشكالبین العالقات التصمیمیة  حوتعدد الخطوط وتتض
االیقاعات عند بناء الدائریة الصریحة والخطوط والمنحنیات و

في عمل الشفافیات  اآلليالحاسب  إمكانیاتالعمل الفني ویتضح 
والخلفیات المتداخلة مما یبرز الشكل ویظھرة وطریقة توزیعھا 

صمیمي ھو الشكل تواتجاھاتھا والعنصر المسیطر علي ھذا البناء ال
یة والمتنوعة بالحركة لتنوعھا في خطفقد اوحت ھذه المالمس ال

بشكل ناجج في السمك والكثافة مع التغایر في طرقة توزیع اللون 
، وقد تم عمل نموذج توظیفي مقترح للفكرة التصمیمیة العمل الفني،

  وتلى ذلك التصمیم والمقترح التوظیفى فى قاعة العرض.
  ):10میة (یلفكرة التصما

  
  )10مقترح توظیفى رقم (
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 ) فى قاعة العرض10رقم (  )10التصمیم رقم (

  
                                                                          التحلیل الفني:                                                                                                               

تصمیم  نجد أنھ) 10التحلیل الفني للفكرة التصمیمیة رقم (عند 
 كوروناالبنائیة الشكلیة لفیروس ال األسسمبتكرمستوحي من 

(تجنب االقتراب  فیروسمن توعویة  إرشادیة جملةویحتوي علي 
لوان علي مجموعة من األویحتوي التصمیم  را من الناس)یكث

والخطوط والشبكات الھندسیة المتعامدة  الباردة بدرجات الوانھا
 جملةمع تكرار ال اآلليفقیة بواسطة برامج الحاسب سیة واألأالر

التوعویة في االعلي والوسط واالسفل وذلك للتاكید وتوضیح 
شار الفیروس  ممایؤكد علي تالفكرة علي عدم االقتراب تجنبا الن

بین كرة التصمیمیة ونجاحھا  وتتضح العالقات التصمیمیة الف
االیقاعات عند بناء الھندسیة والخطوط والمنحنیات و األشكال

التحذیریة في دائرة للداللة علي العمل الفني وطریقة وضع العالمھ 
 اآلليالخطر من انتشار الفیروس مع استخدام اماكانیات الحاسب 

مما یوضح قیمة العمل الخلفیة  في عمل الفالتر والتاثیرات في
وتلى ، وقد تم عمل نموذج توظیفي مقترح للفكرة التصمیمیة ،الفني

  ذلك التصمیم والمقترح التوظیفى فى قاعة العرض.
  : لدراسة اإلحصائیةا -3

  النتائج والمناقشة: 
  : أوال: اختبار صدق محتوى االستبیانة

صورتھا األولیة حتوى االستبانة تم عرضھا في مللتحقق من صدق 
المحكمین المتخصصین من أساتذة الجامعات على مجموعة من 

 نوعیةكلیة التربیة ال ،، كلیة التربیة الفنیةبكلیة الفنون التطبیقیة
الستطالع رأیھم في مدى مناسبة البنود والمحاور، وقد تم إعادة 

قا آلراء السادة المحكمین فصیاغتھا بعد عمل التعدیالت  الالزمة و
)، ثم عرض التصمیمات التي 1صبح في صورتھا النھائیة (ملحقلت

ة تم تنفیذھا على  مجتمع الدراسة من المتخصصین وبلغ حجم العین
) عبارة 14االستبانة على ( ت) عضو ھیئة تدریس، واشتمل20(

موزعة على محورین المحور األول یقیس الجانب التصمیمي 
، )4( الجانب الوظیفي، اما المحور الثاني یقیس )10( والجمالي

جابة على فقرات االستبانة باختیار أحد البدائل الثالثة طبقا واإل
درجات)، موافق الى  3( ق جدالمقیاس لیكرث الثالثي وھي مواف

درجة)، وتم تحلیل البیانات  1درجة)، غیر موافق ( 2حدا ما (
    Excel.احصائیا باستخدام برنامج 

  لیل نتائج الدراسة:حت
 حول النماذج التصمیمیة راء المحكمینآي نتائج استطالع وفیما یل

صیاغات تصمیمیة مستحدثة للنظم  لبحث والمقترحات التوظیفیة
ثقافة  البنائیة الشكلیة لفیروس الكورونا واالستفادة منھا في نشر

الوعي الصحي لألطفال من خالل مجالي تصمیم طباعة 
)، وجدول 1ل (كما یوضحھا جدو صمیم الزخرفيتالمنسوجات وال

)2.(  
  الجانب التصمیمي والجمالي أوالً: 

  التصمیمي والجمالي للتصمیمات المنفذةراء المحكمین حول الجانب آ) نتیجة استطالع 1جدول (
  رقم التصمیم                                                               الستجابةا

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

3  155  77.5%  120  60 %  125  62.5%  150  75%  125  62.5%  135  67.5%  175  87.5%  110  55%  155  77.5%  140  60%  
2  45  22.5%  65  32.5%  60  30%  40  20%  50  35%  35  17.5%  25  12.5%  70  35%  45  22.5%  50  30%  
1  0  0%  15  7.5%  15  7.5%  10  5%  25  12.5%  30  15%  0  0%  20  10%  0  0%  10  10%  

  
  التصمیمي والجمالي للتصمیمات المنفذةراء المحكمین حول الجانب آنتیجة استطالع  )1ل (شك

راء المحكمین آ) نتیجة استطالع 1)، وشكل (1یتضح من جدول (
  حول الجانب التصمیمي والجمالي للتصمیمات المنفذة كما یلي:

فقین تماما على ان جمیع تصمیمات من المحكمین موا %69.5 -أ
  والجمالي.البحث المنفذة حققت معاییر الجانب التصمیمي 

لى حد ما على ان جمیع إن المحكمین موافقین % م25.25 -ب
تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب التصمیمي 

  والجمالي.
صمیمات تمن المحكمین غیر موافقین على ان جمیع % 6.25 -ج
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  الجانب الوظیفيثانیًا:  منفذة حققت معاییر الجانب التصمیمي والجماليالبحث ال
 ) نتیجة استطالع اراء المحكمین حول الجانب الوظیفي للتصمیمات المنفذة2جدول (

  رقم التصمیم                                                               الستجابةا
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
3  60  75%  55  68.75%  40  50%  60  75%  50  62.5%  55  62.5%  70  87.50%  70  87.50%  65  81.25%  60  75%  
2  15  18.75%  20  25%  25  31.25%  10  12.5%  20  25%  20  25%  5  6.25%  5  6.25%  10  12.50%  10  12.5%  
1  5  6.25%  5  6.25%  15  18.75%  10  12.5%  10  12.5%  5  12.5%  5  6.25%  5  6.25%  5  6.25%  10  12.5%  

 

 
  راء المحكمین حول الجانب الوظیفي للتصمیمات المنفذةآنتیجة استطالع  )2شكل (

) نتیجة استطالع المحكمین حول 2)، وشكل (2یتضح من جدول (
  اراء المحكمین حول الجانب الوظیفي للتصمیمات المنفذة كما یلي:

% من المحكمین موافقین تماما على ان جمیع 73.125  - أ
  المنفذة حققت معاییر الجانب الوظیفي.تصمیمات البحث 

لى حد ما على ان جمیع إمن المحكمین موافقین  %17.5  -ب
  تصمیمات البحث المنفذة حققت معاییر الجانب الوظیفي.

من المحكمین غیر موافقین على ان جمیع % 9.375 -ج -1
  حققت معاییر الجانب الوظیفي. ةذتصمیمات البحث المنف

 ة: استمارة استبیان للمتخصصین) محاور االستبان1ملحق (
   :الجانب الجمالي للتصمیمات المنفذة

 مناسبة العناصر التشكیلیة المستخدمة للفكرة التصمیمیة. مدى -1
  .العناصر األساسیة في التصمیم واضحة والتكوین متزن -2
  .تصمیمیةلبالفكرة ا مالئمة الخطوط البنائیة -3
 والجمل اإلرشادیة  العناصر الزخرفیةمالئمة أسلوب توزیع  -4

   .للتوظیف المقترح للفكرة التصمیمیة
  .تحقیق االتزان واالیقاع بین عناصر التصمیم -5
  .رضیةتحقیق التناسق بین الشكل واأل -6
  .مالئمة أسلوب التلوین للفكرة التصمیمیة -7
فكرة تناسق األلوان بال للونیة في العمل المنتج منتحقیق القیم ا -8

  .التصمیمیة
 مدى تحقیق االصالة واالبتكار ونجاح الفكرة التصمیمیة.  -9

 جودة اإلخراج النھائي للعمل الفني المنتج.  -10
  :الجانب الوظیفي للتصمیمات المنفذة

للتوظیف  والجمل اإلرشادیة  تناسب أسلوب توزیع الوحدات -1
  .رحالمقت

توجیھ من حیث  المقترح للتوظیفمالئمة الفكرة التصمیمیة  -2
  . دیھمل نشر ثقافة الوعى الصحىاألطفال للمساھمة فى 

  مالئمة الفكرة التصمیمیة للتسویق.  -3
 عمال المنتجة للمعاییرالوظیفیة. مدى تحقیق األ -4

Results 
فھا بوصلفیروس الكورونا  دراسة النظم البنائیة والشكلیة -1

عامة  في مجال التصمیم ادً جدی مجاًال نظام كلي متكامل یفتح 
ومجالى تصمیم طباعة المنسوجات والتصمیم الزخرفي 

  .خاصة
 إیجابیة داللة ھناك أن اإلحصائیة الدراسة خالل من اتضح -2

صحة  على یدلل مماة والتوظیفیة التصمیمی التجارب لصالح
  روض.الف

 فیھا تتحقق الالنھائیة التصمیمة الحلول من بدائلھناك   إن -3
  .فى التصمیم ومالبس األطفال والجمالیة فیةیالوظ القیم
Recommendations  : 

بوصفھا  كوروناال فیروسالشكلیة لالبنائیة وبالبنیة  االھتمام -1
تثرى  صیاغات تصمیمیة ھقوم علي اساسی نظام كلي متكامل

  .تصمیمالمجالى 
 في اإلبداع حریة ىتتبن تجریبیة ورؤى جدیدة آفاق فتح -2

النظم البنائیة والشكلیة لفیروس  استثمار لالخ من التصمیم
  الكرونا.

فى نشر  فیروس الكرونابالمرتبطة  بحاثالمزید من األ إجراء -3
  ثقافة الوعى الصحى لدى المجتمع واألطفال بصفة خاصة.
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