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 الخالصة

في إثراء القيم الوظيفية للطبعة الفنية من  استثمارها واالستفادة منهاوكيفية  يتناول البحث تقنية الواقع المعزز

كيف يمكن خالل الوسائط الرقمية في تطبيقات الواقع المعزز، وقد تلخصت مشكلة البحث في التساؤل التالي: 

 استثمار تقنية الواقع المعزز في إثراء القيم الوظيفية للطبعة الفنية؟

، وقد اتبعت الباحثة المنهج ء القيم الوظيفية للطبعة الفنيةاستثمار تقنية الواقع المعزز في إثرايهدف البحث إلى 

 الوصفي بأسلوب تحليلي، حيث تضمن البحث تحليالً ألعمال فنية طباعية تناولت تقنية الواقع المعزز.

للوسائط الرقمية المتعددة دور هام في إثراء القيم الوظيفية للطبعة الفنية، وأن استخدام أن  ومن نتائج البحث

توى الداللي الرمزي في هيئة صور ووسائط متحركة يؤدي إلى تعزيز مضمون الرسالة التي يريد الفنان المح

توظيف تقنية الواقع المعزز في الطبعة الفنية يؤدي إلى تعزيز ، كما توصلت الباحثة إلى أن إيصالها للمتلقي

 المدركات الحسية لدى المتلقي مما يساهم في فاعلية االتصال.

الباحثة باالهتمام بعمل المزيد من الدراسات في مجال تقنية الواقع المعزز واالستفادة من امكانياتها  وقد أوصت

المتطورة، وكذلك بالتركيز على تنمية المدركات الحسية للمتلقي والتي تساهم في إثراء القيم الوظيفية من خالل 

 تطبيقات البحث عن التقنيات الحديثة في مجالالتفاعل بينه وبين العمل الفني الطباعي، كما أوصت الباحثة ب

 الذكاء االصطناعي والتي يمكن أن تساهم في اثراء القيم الوظيفية في مجال الطباعة الفنية.
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ABSTRACT 
The research deals with the augmented reality technology and how to invest it and 

benefit from it in enriching the functional values of the printmaking through digital 

media in augmented reality applications. The problem of the research is summarized 

in the following question: How can the augmented reality be invested in enriching 

the functional values of the printmaking? 

The research aims to invest the augmented reality in enriching the functional values 

of the printmaking. The researcher followed the descriptive analytical method 

where the research included an analysis of printmaking works that dealt with the 

augmented reality technology. 

One of the research results is that the digital media has an important role in 

enriching the functional values of the printmaking, and that the use of semantic 

symbolic content in the form of images and animated media leads to enhance the 

content of messages that the artist wants to deliver to the recipient. The researcher 

also concluded that the use of augmented reality in the printmaking leads to the 

augmenting of the sensory perceptions of the recipient which contributes in the 

effectiveness of the connection. 

The researcher recommended to pay more attention to making more researches in 

the field of the augmented reality technology and benefit from its advanced abilities. 

In addition, she recommends the focus on developing the sensory perceptions of the 

recipient which contributes in enriching the functional values through the 

interaction between him and the printmaking work. She also recommended making 

research about the modern technologies in the field of the artificial intelligence 

which contributes in enriching the functional values in the field of printmaking.  
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 المقدمة:
المتالحقة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الجوانب التقنية العصر الحالي العديد من التطورات يشهد 

والعلمية المعرفية، ووسائل االتصال وتكنولوجيا المعلومات، وأسهمت هذه الثورة المعرفية والتكنولوجية والتي 

جهزة أساسها العقل البشري وقدراته في استخدام هذه التقنيات إلى إحداث العديد من التطورات في امكانيات األ

الذكية ومجال علوم الحاسب اآللي وما تحتويه من برامج وتطبيقات، فظهر تأثير هذا التطور على مختلف 

سعى الفنانون إلى استثمار هذه المستحدثات التكنولوجية قد (. و26م، 6102فروع العلوم )خلف َوكيطان، 

من االتجاهات الفنية التي يظهر فيها مدى  وتوظيفها في ايجاد مداخل ابتكارية جديدة، مما أدى إلى ظهور العديد

 التداخل بين التكنولوجيا والفن.

ومجال الطباعة الفنية من أحد مجاالت الفنون التي يسعى فنانوها إلى االستفادة من التطورات التكنولوجية التي 

لفنانون من تطور األجهزة توصل إليها العلم في العصر الحالي إلثراء الطبعة الفنية بمفهومها التقليدي، فاستفاد ا

واألدوات، وتطور الحاسب اآللي وتطبيقاته، وساعدت اإلمكانات الهائلة للبرامج التصميمية إلى ظهور 

 الوسائط الحديثة الرقمية التي يوظفها الفنان إليصال فلسفته من العمل الفني إلى المتلقي.

المداخل االبتكارية المعاصرة التي يمكن أن تساهم في ( أحد Augmented realityوتعد تقنية الواقع المعزز )

اثراء مفهوم الطبعة الفنية، وقد ظهرت كنتيجة لتطور برامج الحاسب اآللي واألجهزة الذكية. وقد القت هذه 

 التقنية اهتماماً متزايداً خالل السنوات القليلة الماضية نتيجة التساع نطاق استخدامها، فتم توظيفها في العديد من

المجاالت كالفن والتعليم واإلعالن وتعليم الطيران وشرح العمليات الجراحية، كما أنها تمتاز بالتطور المستمر 

 . (62، م6102نتيجة للفائدة الكبيرة التي نتجت عنها في تلك المجاالت )الحسيني، 

في إثراء القيم  الستفادة منهاوا اإلمكانيات التكنولوجية لتقنية الواقع المعزز استثماروترى الباحثة أنه يمكن 

 للطبعة الفنية. الوظيفية

 التالي:  في التساؤل ومن هذا المنطلق تتحدد مشكلة البحث 

  مشكلة البحث:
 لطبعة الفنية؟لإثراء القيم الوظيفية في تقنية الواقع المعزز  استثمار كيف يمكن

  هدف البحث:
 .المعزز في إثراء القيم الوظيفية للطبعة الفنية استثمار تقنية الواقع

  فرض البحث:
 .استثمار تقنية الواقع المعزز في إثراء القيم الوظيفية للطبعة الفنيةيمكن 

 أهمية البحث:
 يفتح المجال أمام متخصصي الطباعة الفنية على عمل المزيد من الدراسات في تقنية الواقع المعزز. -0

إلى االستفادة من تقنية الواقع المعزز لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تهدف إليه المملكة العربية  يسعى -6

 م.6161السعودية في رؤية 

  حدود البحث:
تحليل أعمال فنية تناولت تقنية الواقع  -تقنية الواقع المعزز -مفهوم الطبعة الفنيةحدود موضوعية تتمثل في: 

 وظيفية للطبعة الفنية.المعزز إلثراء القيم ال

 يتبع البحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي. منهجية البحث:

 مصطلحات البحث:
 :(Printmaking) الطبعة الفنية

"شكل من أشكال الفن، يتكون من الصور التي عادة ما تكون مطبوعة على خامة الورق، أو القماش، أو 

ً من قِبل الفنان، وتعتبر أعماالً فنية البالستيك أو غيرها من الخامات، من خالل تقنيات  مختلفة منفذة يدويا

 (www.britannica.comأصيلة بالرغم من إمكانية تكرارها". )

 :(Augmented Reality) تقنية الواقع المعزز

عرف الواقع المعزز بأنه: "شكل من أشكال التقنية التي تعزز العالم الحقيقي من خالل المحتوى الذي ينتجه ي 

الحاسب اآللي؛ حيث تسمح تقنية الواقع المعزز بإضافة المحتوى الرقمي إلدراك تصور المتلقي للعالم الحقيقي، 

ت الصوت والفيديو، أو المعلومات النصية، وتعمل وذلك بإضافة األشكال ثنائية وثالثية األبعاد، أو إدراج ملفا

 ((Yuen& others, 2011, p120هذه التعزيزات على تعزيز معرفة المتلقي وفهم ما يجري حوله" 
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 (:Functional values) القيم الوظيفية

 الوظيفة: هي عالقة متبادلة ذات أهداف محددة كالحفاظ على نسق اجتماعي وثقافي وفني معين. )خضير،

 م(6112

وتقصد الباحثة بالقيم الوظيفية في البحث الحالي: القيم الداللية الرمزية، والقيم االتصالية، وتعزيز المدركات 

 الحسية.

 (:investmentاستثمار )

 لغة: "مأخوذ من الثمر، والثمر هو ما يحمله الشجر".

"وثمرة الشيء منفعته، وما تولَّد منه، واستثمار الموارد: طلب الحصول على ثمرتها ومنفعتها ونمائها". 

(shamela.ws/browse.php/book) 

وتقصد به الباحثة في البحث الحالي: توظيف واستغالل االمكانيات التكنولوجية في تقنية الواقع المعزز،  

 متلقي وتؤدي إلى تعزيز وإثراء القيم الوظيفية في الطبعة الفنية.  وتحويلها الى مدركات حسية يدركها ال

 

 اإلطار النظري:

 أوالً: مفهوم الطبعة الفنية
مجاالت الفنون البصرية التي عملت على نقل رموز ومفردات الحضارات على مر  ىحدإعد الطباعة الفنية ت

العصور، امتازت بأنها من أكثر المجاالت تنوعاً وثراًء من حيث األساليب والتقنيات، مما أكسبها قيماً جمالية 

دائم مع المجتمع كونها من وتشكيلية ال حصر لها، كما تتسم بالعديد من القيم الداللية واالتصالية نتيجة تفاعلها ال

 ويعرف حمدي أبو المعاطي الطبعة الفنية بأنها:  الممكن أن تحتوي على مضامين جمالية ووظيفية.

"أحد أهم الوسائط االتصالية المطبوعة في مجال الجرافيك بمعطيات ارتبطت بالقيم الفنية أو األدائية 

لتي تعتمد عليها في تعميق دورها الثقافي في المجتمع". االتصالية، والتي تمثل الدعامة األساسية والركيزة ا

 (0م، 6112)أبو المعاطي، 

 كما تعرف الباحثة الطبعة الفنية إجرائياً بما يتناسب مع البحث الحالي بأنها:

"األعمال الفنية التي يتم ابتكارها، من خالل نقل التصميم إلى السطح الطباعي بواسطة األساليب والتقنيات 

الطباعية التقليدية أو الحديثة أو الدمج بينهما، وذلك لتشكيل الصور المرئية بكافة قيمها الوظيفية )داللية 

 واتصالية(". 

بالعديد من التطورات في األدوات والخامات واألجهزة المستخدمة  وقد مرت األساليب الطباعية الفنية وتقنياتها

 في التصميم والتنفيذ، حيث يمكن تقسيمها كالتالي:

 األساليب الطباعية الفنية التقليدية: ( أ

وتسمى كذلك الطباعة الفنية اليدوية، وتعتمد على خاصية التالمس بين القالب أو األداة الطباعية وبين السطح 

وتتضمن: الطباعة البارزة، الطباعة الغائرة، الطباعة المستوية، الطباعة المسامية، الطباعة  الطباعي،

 األحادية.

 األساليب الطباعية الحديثة: ( ب

وهي نتاج لالستفادة من التطور التكنولوجي لألجهزة واألدوات، وكذلك على اإلمكانيات المتطورة لبرامج 

ميم دون حدوث تالمس بين اآللية والسطح الطباعي، وتتضمن: الطباعة الحاسب اآللي، وتعتمد على نقل التص

الرقمية، والطباعة الثالثية األبعاد، والطباعة في البيئة الغامرة، كما تعد الطبعة التفاعلية أحد أحدث األساليب 

 للطبعة الفنية. 

 :في ضوء التكنولوجيا تصميم الطبعة الفنية
ظهر ارتباط الفنون بالتطور التكنولوجي على مر العصور، مما أسهم في تطور فكر وفلسفة االتجاهات الفنية 

ً وتعقيداً، أدت إلى تداخل مجاالت العلوم والفنون، وأساليبها،  والعصر الحالي يشهد تطورات أكثر تشابكا

خالل التجانس بين الفاعلية األدائية  ووثقت ذلك الرابط بين التكنولوجيا واإلبداع الفني، الذي يتحقق من

للتكنولوجيا والفاعلية اإلبداعية للعقل البشري، لذا فإن االستعانة بالتكنولوجيا في إثراء اإلبداع الفني لم تعد أمراً 

-022م،6101قابالً للجدل، في ظل هذه التطورات ووجودها الدائم والملموس في كافة جوانب الحياة )الصقر، 

الباحثة أن التكنولوجيا بما تحتويه من إمكانيات وبرمجيات هي وسيلة وليست غاية، يتفاعل معها (. وترى 022

الفنان متبعاً خطة منهجية محددة، ليحقق أهدافه من خالل التجانس التقني والبيولوجي بينه وبين معطياتها، مع 
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م قدراته الذهنية وخلفيته الثقافية التأكيد على دور الفنان الذي ال يزال يشكل نفس األهمية، فهو من يستخد

 ومهاراته وأحاسيسه في التعبير عن عمله الفني من خالل الوسائط التكنولوجية.

والسمة السائدة في الفن هي التجديد بما يواكب متطلبات العصر، فالتقنيات واألساليب ليست مقيدة بالثبات 

متغيراته، لذا فقد تأثر مجال الطباعة الفنية والجمود، بل ينبغي أن تعبر عن فكر وثقافة العصر بكافة 

بالتكنولوجيا الحديثة من عدة نواحي، شملت التصميم والخامات واألدوات واألحبار والصبغات وكذلك 

األساليب الطباعية الفنية الحديثة حيث اتجه الفنانين إلى التجريب المستمر لتطوير تلك األساليب التي تمثل 

مجال، ومحاولة التنويع والدمج بين الطرق األدائية التقليدية والحديثة، لتحقيق قيم ركيزة أساسية في هذا ال

 تشكيلية وجمالية غير مألوفة للطبعة الفنية، أضافت لمفهومها بعداً جديداً وبعيداً عن النمطية.

مي ومستقبل م تركز في أهدافها على تطوير المحتوى الرق6161وبما أن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 

تقنيتي الواقع االفتراضي والواقع المعزز، كالذكاء االصطناعي  تطبيقات العلوم الرقمية والتقنية والتي تشمل

يمكن أن تعد تقنية الواقع المعزز من إحدى التقنيات واالستفادة منها في مختلف المجاالت، فإنه من هذا المنطلق 

ال الطباعة الفنية، والذي يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة التي تعزز اإلنتاج الفني التكنولوجي في مج

المستقبلية، التي تطمح في إعداد الجيل الناشئ ليستغل كل ما تتوفر لديه من إمكانيات حديثة لمواجهة اإليقاع 

 السريع والُمّطرد في التحوالت التكنولوجية والمعلوماتية، وربطها بكافة المجاالت.

 الواقع المعزز تقنيةثانياً: 
شهدت العديد و ظهرت في أواخر القرن العشرين تعد تقنية الواقع المعزز إحدى تقنيات التعرف الرقمي التي

، وهي إحدى التقنيات التي تستخدم تطبيقات الذكاء االصطناعي، وقد تعددت المرادفات العربية من التطورات

مدمج، والواقع الموسَّع، والواقع المضاف، (؛ فظهر مصطلح الواقع الAugmented Realityلمصطلح )

زة، ويعد مصطلح )الواقع  والواقع المزيد، والواقع المحسَّن، كما أطلق عليه الحقيقة المدمجة، والحقيقة المعزَّ

المعزز( أكثر المصطلحات استخداماً وانتشاراً. ويعود بداية ظهورها كتقنية إلى ستينيات القرن العشرين على 

فان ساذرالنديد العالم إي
1

  (Ivan Sutherland إال أن العديد من الباحثين يرون أن البداية الفعلية لتقنية ،)

الواقع المعزز والتي أدت إلى تطور مفهومها كانت في سبعينات القرن العشرين على يد العالم توماس كوديل
2

  

(Thomas Caudell). 

ف كالً من دونليفي وديدي )  ( تقنية الواقع المعزز بأنها: "مصطلح يصف Dunleavy & Dedeوقد عرَّ

التكنولوجيا التي تسمح بمزج واقعي متزامن لمحتوى رقمي من برمجيات وكائنات حاسوبية مع العالم الحقيقي" 

(Dunleavy & Dede, 2006, 7 كما تعرف تقنية الواقع المعزز بأنها: "التقنية التي يتم من خاللها دمج ،)

عززات افتراضية مكونة من وسائط رقمية متعددة، كالصور ثالثية األبعاد أو المؤثرات البيئة الواقعية بم

الصوتية والمرئية لخلق بيئة افتراضية شبه واقعية تعمل على تعزيز اإلدراك الحسي للمتلقي". )الخليفة، 

 م( 6102

الوسائط التكنولوجية الحديثة ويتضح من خالل التعريفات السابقة مفهوم تقنية الواقع المعزز والذي يقوم بدمج 

وإضافتها إلى الواقع المادي مما يسهم في زيادة التفاعل من خالل المدركات الحسية السمعية والبصرية 

كما أنه من خالل تقنية الواقع المعزز يمكن الجمع بين العناصر الواقعية واالفتراضية،  (،6م، 6102)خميس، 

لتزامن بين البيئتين )الواقعية واالفتراضية( في آن واحد، خالفاً لتقنية في محيط رقمي يحاكي الحقيقة ويتطلب ا

ً في العالم  الواقع االفتراضي والتي تستبدل البيئة الواقعية بالبيئة االفتراضية، وتجعل المتلقي ينغمس تماما

ام الباحثين وقد جذبت هذه التقنية اهتماالفتراضي حيث يسيطر عليه وال يتمكن من رؤية العالم الحقيقي. 

والمصممين في مختلف المجاالت، فظهرت لها العديد من التطبيقات التي استخدمت في مجاالت العلوم، 

والطب، والتعليم، والتدريب العسكري، والتصميم الهندسي، والروبوتات، والصناعة التحويلية، واإلعالن، 

 والتصميم، والفنون، والترفيه.

                                                           
1

م( عالم الحاسبات األمريكي، يعد رائد الرسوم الخطية الجرافيكية 0962: )(Ivan Sutherland)إيفان ساذرالند  

(computer graphics.) (en.wikipedia.org) 
2
م( عالم أمريكي في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، له العديد 0921: )(Thomas Caudell)توماس كوديل  

 (https://ceet.unm.eduمن األبحاث في مجال الذكاء الصناعي وعمليات المحاكاة لألنظمة العصبية اإلدراكية. )
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 ين الواقع المعزز والواقع االفتراضي( توضح الفرق تقنيتي ب1)صورة 

 

 خصائص تقنية الواقع المعزز:
 لتقنية الواقع المعزز العديد من الخصائص التي تميزها، ويمكن تلخيصها كالتالي:

 الجمع بين كائنات واقعية وكائنات افتراضية ثنائية أو ثالثية األبعاد. -

 كالهاتف المحمول أو جهاز الحاسب المحمول.إمكانية تنفيذ التقنية من خالل أدوات متاحة،  -

 القدرة على الربط بين العديد من المجاالت المختلفة.  -

 تقنية تعزز الواقع بدالً من استبداله بشكل كامل كما في الواقع االفتراضي.  -

ن المتلقي من رؤية وسماع العناصر االفتراضية والمعلومات كما لو أنها واقعية، باستخدا - م الوسائط تُمّكِ

 (6م، 6102)خميس، ( 61م، 6102( )جابر، 029م، 6102)عطار وكنسارة، الرقمية المتعددة. 

 أهداف تقنية الواقع المعزز:
 تحسين اإلدراك الحسي للواقع الحقيقي الذي يراه المتلقي ويتفاعل معه. -

إدراك الفرق بينهما. )خليل، إنشاء نظام مترابط يدمج الواقع الحقيقي بالواقع االفتراضي بحيث ال يمكن  -

 (092م، 6102

 جذب انتباه الباحثين والمصممين في مجال تفاعل اإلنسان والحاسب اآللي. -

تتطلب أنظمة الواقع المعزز طريقة لعرض المحتوى الرقمي االفتراضي المنفذ ببرامج الحاسب اآللي، و

، كاألجهزة التي يتم في أسلوب استخدامها ويستخدم لذلك مجموعة متعددة من األجهزة واألدوات التي تختلف

ارتداؤها على الرأس أو األجهزة المحمولة باليد، وكذلك أجهزة العرض المكانية، ويتم عرض الوسائط الرقمية 

باستخدام عدة برامج تتنوع في أنظمتها وآلية عملها، من حيث التعرف على الكائنات، أو استخدام الموقع 

(، وتتوفر هذه البرامج على هيئة تطبيقات يمكن تحميلها على العديد من GPSالجغرافي من خالل خدمة )

(، وتطبيق HP Revealاألجهزة، كالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب اآللي، مثل تطبيق )

(Layar.) 

 

 من خالل تقنية الواقع المعززللطبعة الفنية القيم الوظيفية إثراء ثالثاً: 
وظيفي من الجوانب الهامة التي يشتمل عليها مجال الطباعة الفنية، وقد ارتبط الجانبان الوظيفي يعد الجانب ال

والجمالي لدى العديد من الفالسفة الذين يرون أن ارتباط المتعة الجمالية بالمنفعة والفائدة أساساً لتفسير مفهوم 

يتفاوت الجانب الوظيفي في عمل عن اآلخر  الجمال، وكل عمل فني ال بد أن يتمثل فيه الجانب الجمالي؛ بينما

(، ويرى الفيلسوف 61م، 6112من حيث ماهية الوظيفة التي يهدف إليها الفنان ونسبة تواجدها )عبد الحميد، 

أن الجمال يتمثل في التكيف التام للموضوع الفني مع وظيفته، فهو يعبر عن تكافؤ القيم الشكلية  1بول سوريو

(، والمضمون الجمالي في الفنون المعاصرة ال يتنافى مع الغاية والمنفعة، 20م، 6102مع غايتها )آل وادي، 

بحت تخاطب العقل والوجدان فلم تعد الفنون مقتصرة على اللغة البصرية فحسب، بل تعدت هذا الجانب وأص

ل قضية اجتماعية، ثقافية، علمية وفلسفية.   والحواس لتشّكِ

 

 

                                                           
1

االختراع(، وله العديد من  م( فيلسوف فرنسي، صاحب )نظرية0962 -مPaul Souriau( :)0226بول سوريو ) 

 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Souriauاآلراء في جماليات الفنون. )
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 مفهوم القيم الوظيفية وأنواعها:
أخالقية(  -معرفية -اقتصادية -اجتماعية -يعرف مفهوم الوظيفة بأنه نشاط معين يتضمن عدة جوانب )تربوية

الوظيفة عالقة متبادلة ذات أهداف محددة كالحفاظ على ويشتمل كذلك على أساليب التعبير الفني، كما تعني 

م(، إذاً فالقيم الوظيفية في العمل الفني تشتمل على العديد من 6112نسق اجتماعي وثقافي وفني معين )خضير، 

النواحي، ويمكن تحقيقها في الطبعة الفنية وفق توجهات الفنان والهدف الذي يريد التوصل إليه، فهناك القيم 

ية النفعية التي تلبي احتياجات المتلقي االستخدامية، والقيم الوظيفية الداللية الرمزية والتي يعبر من الوظيف

خاللها الفنان عن مكنونات ودالالت إنسانية ذات معاني عميقة تتجاوز مظهرها الشكلي، والقيم الوظيفية 

من دالالت رمزية مرتبطة بتراثه وخلفيته االتصالية والتي يتفاعل من خاللها المتلقي مع ما يعبر عنه الفنان 

الثقافية، وما يستخدمه من تقنيات وأساليب فنية، إضافة إلى الوظائف التي تخاطب الجوانب االجتماعية 

 والسيكولوجية للمتلقي، ليعمق بها خبراته ويعزز اإلدراك الجمالي والحسي لديه.

لجوانب الوظيفية، إال أن معطيات العصر الحالي وما وتتميز الطبعة الفنية باحتوائها على العديد من هذه ا

توصلت إليه التكنولوجيا من تطورات أدت إلى سعي الفنانين إلى إيجاد مداخل ابتكارية جديدة تعمل على تعزيز 

القيم الوظيفية للطبعة الفنية بما يواكب التطور التكنولوجي، ولجعلها أكثر فاعلية وتأثيراً على المتلقي مما كانت 

عليه في السابق، وتعد تقنية الواقع المعزز أحد هذه المداخل االبتكارية التي يمكن االستفادة منها في هذا 

 المجال.

 القيم الوظيفية من خالل تقنية الواقع المعزز:
تعد الوسائط التي يستخدمها الفنان من العناصر الهامة التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من عمله الفني الطباعي، 

( قد أتاحت العديد من المداخل new mediaية الواقع المعزز وما تتضمنه من وسائط رقمية حديثة )وتقن

االبتكارية التي تساهم في إيصال الرسالة للمتلقي وتعزز القيم الوظيفية في الطبعة الفنية، من خالل التنوع بين 

التي يتم عرضها في تطبيقات الواقع  الوسائط المطبوعة باألساليب الطباعية ثم تزويدها بالوسائط الرقمية

المعزز عند توجيهها إلى الطبعة الفنية في تكامل وانسجام ووعي من الفنان بأهمية الجانب الوظيفي الذي تساهم 

هذه التقنية في التأكيد عليه بصورة مبتكرة تجذب انتباه المتلقي وتخاطب مدركاته الحسية والوجدانية، وتركز 

حالي على تعزيز القيم الوظيفية الداللية الرمزية، والقيم الوظيفية االتصالية، وتعزيز الباحثة في البحث ال

 المدركات الحسية.

 تعزيز القيم الداللية الرمزية: -أ
تعد القيم الداللية الرمزية من القيم الوظيفية الهامة التي تؤديها الطبعة الفنية، حيث يقوم الفنان من خاللها 

ومحصلته المعرفية والثقافية في تحويل المدركات الذهنية إلى رموز شكلية ذات دالالت باالستعانة بخبراته 

أنثروبولوجية( بحيث يدركها المتلقي ويتفاعل معها. ويرى العديد  -اتصالية -تعبيرية لها عدة وظائف )معرفية

رة عن نسق رمزي ترى أن العمل الفني عبا 1من الفالسفة أن فلسفة الفن مرتبطة بالرمز، فسوزان النجر

ابتكره كائن قادر على التعبير عن مكنوناته في صورة أشمل من اللغة المنطوقة، وفسرت الفن بأنه إبداع 

 (Langer,1962,82لرموز قابلة لإلدراك الحسي بحيث تعبر عن الوجدان البشري والحياة االجتماعية. )

مشتق من الفعل )دلَّل(، والدليل هو ما يستدل به هو مصطلح  -( بفتح الدال أو كسرهاSignificationوالداللة )

( signifierم(، كما أن الداللة تلزم للعلم بالشيء العلم بشيء آخر، لذا فهي تتضمن الدال )6111)أبو هنطش،

( وهو المفهوم أو المضمون الذي يدل عليه الشكل المادي )ناصر، signifiedوهو الشكل المادي، والمدلول )

( فهو "كل ما يحل محل شيء آخر للداللة عليه ليس بالمطابقة التامة Symbolالرمز ) (، أما20م، 6100

ً ملموساً يحل محل  وإنما باإليحاء أو بوجود عالقة عرضية أو متعارف عليها، وعادة ما يكون الرمز شيئا

ذي ينتمي (، ويرى هيجل أن الرمز يكتسب داللته االصطالحية في المجتمع ال2-2م،0996المجرد" )سيرنج، 

 (. 66م، 6112إليه هذا الرمز، بينما قد ال يكتسب نفس هذه الداللة في مجتمعات أو حضارات أخرى )غانم، 

ونظراً لتطور نمط التفكير وسعي الفنان إلى مواكبة المستحدثات التكنولوجية لالستفادة منها في تعزيز القيمة 

ا الفنية المتعارف عليها، فقد لجأ إلى تقنية الواقع المعزز ليترجم الداللية الرمزية للطبعة الفنية بتقنياتها وأساليبه

من خاللها أفكاره وتصوراته العقلية، ويبتكر رموزه الداللية من خالل األشكال البصرية في الطبعة الفنية، 

ع بالتزامن مع الوسائط الرقمية المنشأة ببرامج التصميم الجرافيكي والتي يتم عرضها في تطبيقات الواق

المعزز، بإضافة الصور الثنائية والثالثية األبعاد ومقاطع الفيديو المتحركة التي تتضمن عدة رموز، حيث 
                                                           

1
م( فيلسوفة وكاتبة أمريكية، لها العديد من النظريات حول 0922 -مSusanne Langer( :)0292سوزان النجر ) 

 (https://ency.3rabpedia.com/wikiتأثير الفن على العقل. )
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تساهم هذه الوسائط الحديثة في تعزيز مضمون الرسالة التي يريد إيصالها للمتلقي بصورة مبتكرة تتناسب 

انتباهه وتفاعله مع الدالالت الرمزية  أسلوب حياته الذي يغلب عليه الجانب التكنولوجي، مما يساهم في جذب

في الطبعة الفنية، والتي قد ترتبط بتكوينه السيكولوجي والوجداني، أو عاداته وتقاليده واتجاهاته، وموقفه من 

القضايا في مجتمعه، أو موروثه الثقافي واالجتماعي. كما يمكن أن يتضمن المحتوى الرمزي الداللي من خالل 

ز على مؤثرات حسية أخرى تخاطب عدة حواس كحاسة السمع أو اللمس أو الشم، أو مزيج تقنية الواقع المعز

 من هذه الدالالت. 

    
 )ب(                                     )جـ(                                          ( أ)

                      Daniel Leightonتوضح عمل فني طباعي بتقنية الطباعة الرقمية للفنان  -( أ2صورة )

 لقطات شاشة من مقطع الفيديو المرتبط بالعمل الفني الطباعي في تطبيق الواقع المعزز توضح جـ  -ب

https://www.danielleighton.com/product/on-trial))/    

 

عمل الداللية الرمزية لل مثاالً على االستفادة من تقنية الواقع المعزز في تعزيز القيمجـ( -ب-أ 6وتوضح صورة )

استخدم فيه الفنان صوراً ألشخاص ليرمز من خاللهم إلى المجتمع  ، وقدطباعي بعنوان )في المحاكمة(الفني ال

الذي يقيد حرية الشخص، ويضعه في موقف المتهم الذي يواجه المحاكمة على تصرفاته وأفكاره وآراءه 

تظهر فيه ألسنة العمل الفني يظهر مقطع الفيديو المتحرك الذي وعند توجيه الجهاز اللوحي إلى وأسلوب حياته، 

المجتمع في فرض سيطرته على  إصرارتبدو تعابير األشخاص غاضبة وتتعالى أصواتهم كداللة على اللهب، و

ونبذ  الدفاع عن مواقفه محاولته يذرف من عينيه الدموع التي تطفئ اللهب في داللة على الشخص الذي

   االتجاهات التي ال يرغب في تبنيها. 

 تعزيز القيم االتصالية:-ب
تعد القيم االتصالية إحدى أهم القيم الوظيفية التي يسعى مجال الطباعة الفنية إلى تحقيقها، فمجال الفنون عامة 

ت واألفكار يتميز بكونه نشاط إنساني يتم من خالله التعبير عن االنفعاال 1كما ذكر الفيلسوف تولستوى

م، 6112واألحاسيس وإيصالها إلى المتلقي، وهو بذلك يحقق التواصل بين أجيال وحضارات متعددة )أحمد، 

(، لذا يسعى الفنانون إلى تعزيز القيمة االتصالية للطبعة الفنية من خالل االستفادة من الوسائط الحديثة التي 21

ين المتلقي والعمل الفني الطباعي وتحقيق االستجابة تساهم في تحقيق هذه القيم، ورفع كفاءة االتصال ب

 والتفاعل.

ويعد االتصال من أهم الظواهر البشرية االجتماعية، وجزء أساسي من مظاهر السلوك اإلنساني، فهو نتاج 

ف مفهوم االتصال ) بأنه فن نقل  Communication)للتفاعل المستمر بين الفرد ومجتمعه بكل مقوماته، ويعرَّ

األفكار، والمعلومات، والخبرات، واآلراء، واالتجاهات، والمواقف، واألحاسيس، وطرق األداء، وذلك  وتبادل

من فرد إلى آخر، أو إلى مجموعة أفراد، باستخدام عدة وسائط كاأللفاظ المنطوقة أو المكتوبة، أو الرموز، أو 

(، ويشتمل االتصال على عدة 2-2 م،6102الرسومات، بهدف المشاركة أو التأثير واإلقناع )خلف، كيطان، 

عناصر، وهي )المرسل( والذي يتمثل في البحث الحالي بالفنان، و)الرسالة( وهي المضمون الشكلي 

والتعبيري الذي يرغب الفنان في ايصاله واإلفصاح عنه، و)الوسيلة( أو الوسيط وهي الطبعة الفنية المزودة 

متلقي الذي يدرك العمل الفني الطباعي ويتفاعل معه. وتتضمن القيم بتقنية الواقع المعزز، و)المستقبِل( وهو ال

 االتصالية للطبعة الفنية من خالل الواقع المعزز على عدة جوانب:

                                                           
1

م( فيلسوف ومفكر روسي، له العديد من المؤلفات في الفن، والتي 0901 -مLev Tolstoy( :)0262تولستوي )ليو 

يوضح فيها أهميته في التأثير على األخالقيات، وضرورة مخاطبته لجميع فئات المجتمع. 

(https://ar.wikipedia.org/wiki) 
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تؤدي الطبعة الفنية عدة وظائف اتصالية اجتماعية، حيث تعد وسيلة اتصال بين مختلف  اتصال اجتماعي:-

ات، تنتقل من خاللها أنماط الحياة بما تتضمنه من الخبرات أفراد المجتمع الواحد وكذلك بين عدة مجتمع

والتجارب والقيم والتقاليد عبر األجيال مهما بلغ البعد الزماني والمكاني، كما تساهم في التوجيه االجتماعي 

(، ومن خالل تقنية 29م، 6112أثناء مراحل التطور اإلنساني لتعديل بعض السلوكيات في المجتمع )أحمد، 

ع المعزز يمكن أن يقوم الفنان بإحياء الموروث التاريخي والثقافي، أو توثيق األحداث السياسية أو الواق

االقتصادية المعاصرة، أو تخليد لعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، بالتأكيد عليها من خالل الوسائط 

ً في مختلف أنشطة الحياة اليومية في العصر الحالي نتيجة للتطور  الرقمية التي أصبح تواجدها ملموسا

التكنولوجي، مما ساهم في سهولة مخاطبتها لحواس المتلقي، لتصبح من خاللها الطبعة الفنية لغة اتصالية 

 اجتماعية معاصرة تنتقل من جيل آلخر. 

يعبر الفنان في تصميم الطبعة الفنية عن مكنوناته ومشاعره، ومن خالل الوعي وأساليب اتصال وجداني: -

التفكير والنضج اإلنساني يقوم بتحويلها من انفعاالت نفسية إلى أفكار تتشكل في هيئة أشكال أو رموز ذات 

ن نظام اتصالي وجداني بين الفنان و المتلقي حتى وإن لم معاني واضحة مرئية أو مسموعة أو غير ذلك، لتكّوِ

(، كما تساهم تقنية الواقع المعزز في ايصال التعبير 016-010م، 6112يشتركوا في اللغة اللفظية )أحمد، 

االنفعالي للفنان وتعزيز رسالته االتصالية، بالتأكيد على المدلوالت التي تعبر عن حاجاته ومشاعره وأفكاره من 

 خالل الوسائط الرقمية.   

ً في عملية االتصال بين الطبعة الفنية  رمزي: اتصال داللي- ويعد المضمون الداللي الرمزي عنصراً هاما

والمتلقي، وترتبط مدى استجابته وتفاعله معها بإدراكه للرموز التي استخدمها الفنان ومحتواها الداللي الذي 

الرموز للمتلقي الذي يختلف  (، فالرسالة االتصالية تتحدد وفق ما تمثله206م، 6112تعبر عنه )عبد الحميد، 

في إدراك دالالتها من مجتمع آلخر وفقاً الختالف اإلطار المرجعي والثقافي له، ويمكن أن تمثل الرموز لغة 

ذات دالالت متفق عليها عالمية، كما يمكن للفنان أن يستخدم الرموز كلغة اتصالية في التعبير عن انفعاالته 

يدرك بخبرته البيئة االتصالية التي يستهدفها وما تتضمنه من خلفية حضارية ومكنوناته، لذا فعلى الفنان أن 

وثقافية ونفسية، ليتمكن من تحقيق الفاعلية لقيم االتصال الداللي الرمزي وتعزيزه من خالل الوسائط الرقمية 

 للواقع المعزز.

يعد يقتصر دورها في أساليب أتاحت التكنولوجيا قدرة فائقة في مجال االتصال، حيث لم  اتصال تكنولوجي:-

التنفيذ الفنية الطباعية، بل تجاوزت ذلك وتداخلت مع أساليب التلقي والتأثير، بسبب التوسع في مجاالت 

( أن االتصال في العصر الحالي لم تعد وظائفه محددة كما في 2م،6102استخدامها، ويذكر )المسلماني، 

ويالمس العديد من الجوانب، لذا فهو يتطلب مزيداً من الوسائط  السابق، فقد أصبح ذو طابع أسرع أقوى تأثيراً 

( أن 622م، 6102التي تسهل العملية االتصالية في عصر بات يتميز بالتدفق المعلوماتي. ويرى )عزمي، 

تطور مفهوم االتصال أدى إلى االهتمام في دراسة كيفية تأثير الوسائط الرقمية المتعددة على مختلف مظاهر 

اإلنساني، من حيث تفاعل المتلقي مع كالً من الفنان، والرسالة، والوسائط المتعددة التي استخدمت في  االتصال

إيصال هذه الرسالة. لذا ترى الباحثة أن إضافة تقنية الواقع المعزز للطبعة الفنية تؤدي إلى تعزيز القيم 

بصرية وسمعية، ثابتة ومتحركة، تحقق االتصالية، وذلك من خالل ترجمة الرموز واألشكال إلى وسائط رقمية 

التفاعل بين المتلقي وأجهزة العرض التي يقوم باستخدامها، وبالتالي يتحقق االتصال واالنغماس مع مضمون 

   الطبعة الفنية التعبيري، واالستجابة لما تتضمنه من قيم.
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 )أ(                                       )ب(                                       )جـ(                      

             Christopher J. Bayneتوضح عمل فني طباعي بتقنية الطباعة الرقمية للفنان  -( أ3صورة )

 ي الطباعي في تطبيق الواقع المعززجـ لقطات شاشة من مقطع الفيديو المرتبط بالعمل الفن-ب

https://www.christopherjeauhnbayne.com))/ 

 

فقد حقق جـ( مثاالً على االستفادة من تقنية الواقع المعزز في تعزيز القيم االتصالية، -ب-أ-6وتوضح صورة )

وما يواجهون من الفنان اتصال اجتماعي من خالل تركيزه على ظاهرة األطفال الالجئين في دول أفريقيا، 

صعوبات، كما حقق اتصال داللي رمزي من خالل استخدامه لألسالك الشائكة حول صورة الطفل والتي تدل 

على وجود العديد من العوائق التي أدت إلى حرمانه من الحصول على حقوقه، كما حقق اتصال تكنولوجي بين 

عزز لعرض مقطع الفيديو الذي يتضمن مضمون العمل الفني والمتلقي من خالل استخدامه لتقنية الواقع الم

الرسالة التي يريد إيصالها عند توجيه الجهاز اللوحي إلى الطبعة الفنية، حيث يظهر الفيديو في تطبيق الواقع 

 المعزز.

 تعزيز المدركات الحسية:-جـ
متلقي، بحيث يعتمد إن للطبعة الفنية بما تتضمنه من قيم جمالية ووظيفية تأثير يقوم بتنبيه الحواس لدى ال

مستوى اإلدراك بمدى قدرة الطبعة الفنية على جذب االنتباه واستثارة الجوانب الفسيولوجية والسيكولوجية، 

( أن العمل الفني ال يقتصر في كونه ابتكار صور وأشكال، بل هو نشاط 092م، 6112وترى )غادة أحمد، 

رجي الذي يؤثر على مجموعة من حواس اإلنسان، فينبه تتولد عنه مخرجات إبداعية بمثابة المنبه الحسي الخا

( مفهوم 022م، 0921األعضاء والجهاز العصبي لكي تتشكل لديه االستجابة لذلك التنبيه. ويعرف )نجاتي، 

اإلدراك الحسي بأنه قدرة اإلنسان على استخدام مدركاته الحسية بهدف تفسير وفهم البيئة المحيطة به بما فيها 

، حيث تشترك الحواس الخمس وكذلك القدرات العقلية والنفسية في عملية التفسير والتحليل من صور بصرية

 واستخالص النتائج.

وإضافة تقنية الواقع المعزز للطبعة الفنية تهدف إلى تعزيز المدركات الحسية لدى المتلقي من خالل تفاعله مع 

صر تستقبل المظهر الشكلي للطبعة الفنية بما الوسائط الرقمية التي تخاطب العديد من الحواس، فحاسة الب

تتضمنه من صور وأشكال ورموز وألوان وغيرها من العناصر التشكيلية، بحيث تتنبه العين لوجود مثير 

بصري خارجي، ثم تبدأ في إدراك التنظيم الداخلي والقيم الجمالية والداللية للعناصر، وعند عرض الوسائط 

المعزز فإنها تؤكد ذلك اإلدراك نظراً لما تمتاز به من قيم تعبيرية. حيث يرى الرقمية في تطبيقات الواقع 

( أن الصور الثالثية األبعاد تتميز بأنها أكثر تأثيراً على حاسة البصر، وذلك ألنها تحقق 62م، 6102)عيادة، 

اه المتلقي وتعزيز اإلحساس بالعمق الحقيقي والتجسيم من خالل المحاكاة الحاسوبية، مما يساهم في جذب انتب

 اإلدراك البصري. 

وتعد الحركة في مقاطع الفيديو من أقوى مثيرات االنتباه في تعزيز اإلدراك البصري، حيث تسجل العين تتابعاً 

ديناميكياً لحركة العناصر التي تستغرق فترات زمنية تشعر المتلقي بوجود حركة فعلية في عناصر التصميم؛ 

رية نظراً لثبات العمل الفني الطباعي، مما يساهم في جذب انتباه المتلقي وزيادة بينما تتضمنها حركة تقدي

 تفاعله، ألن الجسم المتحرك يسود على األجسام الساكنة المتواجدة معه.

ويمكن تعزيز حاسة السمع من خالل تقنية الواقع المعزز بإضافة المؤثرات الصوتية التي تصاحب العناصر 

ات صوتية أو ألفاظ منطوقة، أو موسيقى ذات دالالت محددة ترتبط بالمضمون الداللي المرئية، في هيئة موج

الرمزي الذي تحمله الطبعة الفنية، بحيث يمكن سماعها بشكل مستمر أو عند توجيه أجهزة العرض إلى عنصر 
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التالي التكامل بين مرئي معين في الطبعة الفنية، فيتزامن معه المؤثر الصوتي مما يحقق التفاعل لدى المتلقي وب

 اإلدراك البصري والسمعي.

ومن خالل الواقع المعزز يتم التفاعل بين الطبعة الفنية والمتلقي بواسطة استخدامه ألجهزة العرض التي 

تتضمن التطبيقات التي تعرض من خاللها الوسائط الرقمية، ويقوم المتلقي بالتفاعل الحركي )األدائي( بحمل 

ً حاسة اللمس، فلم يعد دوره مقتصراً فقط على المشاهدة، بل أصبح األجهزة وتشغيلها ال تطبيقات مستخدما

 يستخدم حواسه لعرض الطبعة الفنية بكافة عناصرها.

كذلك يسعى مطورو تقنية الواقع المعزز إلى التركيز على تعزيز كافة المدركات الحسية لدى اإلنسان، بما فيها 

أبحاث علماء النفس وعلم األعصاب اإلدراكي عن التفاعالت المعقدة  حاستي التذوق والشم حيث كشفت أحدث

متعددة الحواس التي تؤدي إلى اإلحساس بالنكهة وتفضيلها لدى ألشخاص، باالعتماد على دمج اإلشارات من 

جميع الحواس البشرية، وتُظهر هذه األبحاث مدى مساهمة الحواس المتعددة للتوصل إلى اإلدراك المتنامي 

(، وقد اتجه العديد من المتخصصين في تقنية الواقع المعزز إلى عمل Spence, 2015مل الحواس )بتكا

األبحاث والتجارب التي تسعى إلى تحقيق النكهات المعززة الناتجة عن الحاسب اآللي، وإنشاء آلية لدمج 

عزز بواسطة استخدام حاستي معلومات النكهة من خالل التأثير المتراكب الذي يمكن أن تحققه تقنية الواقع الم

 Augmented)(، ومن هذه التجارب تجربة )Narumi &other, 2011الشم والبصر لتعزيز حاسة التذوق )

Reality Flavor ( )ميتا كوكي( في أكل الكعك التي قام بها الفريق البحثي لجهازmeta cookie)  صورة(

يار التصميم واأللوان وطباعتها عليها بألوان قابلة ، وذلك باستخدام قطعة كعك خالية من النكهات يتم اخت(

ً بإصدار رائحة لنكهة  لألكل لتعزيز حاسة البصر، وعندما يأكل المستخدم الكعكة يقوم جهاز صمم خصيصا

، Billinghurst & other, 2015,146)محددة من النكهات لتعزيز حاسة الشم بنكهة مختلفة في كل مرة )

التي تركز على تعزيز حاستي الشم والتذوق يمكن االستفادة منها في مجال الطباعة  وترى الباحثة أن التجارب

 الفنية في المستقبل بعد اكتمال تطويرها.  

 

 

 
 (meta cookieوضح جهاز ميتا كوكي )ت( 4)صورة 

Billinghurst & other, 2015,146) ) 

 

 

ويتناول المحور التالي تحليالً ألعمال فنية طباعية توضح من خاللها كيفية استثمار اإلمكانيات التكنولوجية 

 لتقنية الواقع المعزز في تعزيز القيم الوظيفية للطبعة الفنية. 
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 تحليل ألعمال فنية طباعية من خالل تقنية الواقع المعزز:رابعاً: 

 األول:طباعي الفني العمل ال

 

 
 )أ(

     
 )ب(                                                          )جـ(                                

  
 )د(                                                           )هـ(                                             

                    Daniel Leightonللفنان  بتقنية الطباعة الرقمية طباعيتوضح عمل فني -( أ5صورة )

 هـ توضح لقطات شاشة من مقطع الفيديو المرتبط بالعمل الفني الطباعي في تطبيق الواقع المعزز -د-جـ-ب

-print-art-fine-enter-to-https://www.danielleighton.com/product/permission(

)reality-augmented-with 

 

 

https://www.danielleighton.com/product/permission-to-enter-fine-art-print-with-augmented-reality
https://www.danielleighton.com/product/permission-to-enter-fine-art-print-with-augmented-reality
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 وصف العمل الفني

 Daniel Leighton اسم الفنان

 مكان وتاريخ العمل
 -)إذن بالدخول( (Permission To Enterمعرض ) -الواليات المتحدة األمريكية

 م6102

 سم029× سم 006 أبعاد العمل

 طباعة رقمية على خامة األلومنيوم التقنيات والخامات

 الوسائط المستخدمة

 في الواقع المعزز
 تسجيالت صوتية -صور فوتوغرافية -رسومات رقميةفيديو متحرك يتضمن: 

 تحليل القيم الوظيفية في العمل الفني من خالل الواقع المعزز

 العمل الفني  فلسفة

يهدف الفنان من خالل عمله الفني إلى إيصال رسالة للمتلقي تتضمن ضرورة إيجاد 

مساحة للشخص ليتفكر من خاللها في حقيقة مشاعره وتوجهاته، في ظل الهجمات 

المستمرة للمعلومات واألفكار التي يتلقاها العقل البشري من عدة مصادر في حياته 

ة من العصف الذهني واإلرهاق، وقد استخدم في ذلك عدة اليومية، مما يسبب له حال

 رموز إليصال هذه الرسالة.

القيم الوظيفية 

 الداللية الرمزية

يرمز العنصر البشري باللون األصفر إلى المعلومات واألفكار المتتابعة التي يتلقاها 

الشخص، وجعلها تنطلق بسرعة على هيئة سهم، لتصيب الشخص وتدفع به إلى 

والتباطؤ في الشعور بالجمال والفن والسالم والذي رمز لهم  وط واالنهيارالسق

وذلك نتيجة لحالة اإلرهاق التي وصل  أ(،-2)صورة  بالحلزون الذي يمتاز بالبطء

فإنه يسقط في الجهاز اللوحي الحلزون  رمز على الضغطإليها العقل البشري. وعند 

. وترمز ب(-2)صورة  س بما حولهمحاوالً إنقاذ الجسد البشري ليستعيد اإلحسا

األقنعة إلى األفكار التي تحيط بالشخص ويتبناها دون االقتناع بها، مما يسبب له 

حالة من الصراع، كما ترمز األشكال البشرية في زاوية اللوحة اليمنى إلى المصادر 

 التي توجه األفكار وعند عليها وعلى األقنعة في الجهاز اللوحي تبدأ باالنزياح

مما يساعد الشخص على النهوض مجدداً، ويتيح له الدخول في  جـ(-2صورة )

تجربة من السكون والسالم الداخلي واالستمتاع بالجمال من خالل االتصال بالطبيعة 

-د-2)صورة  من حوله والتي تتمثل بالصور الفوتوغرافية في نهاية مقطع الفيديو

  هـ(

ساهمت تقنية الواقع المعزز في سهولة إيصال رسالة الفنان إلى المتلقي من  وقد

 خالل الوسائط الرقمية التي استخدمها في ترجمة دالالته الرمزية بصورة مبتكرة.

الوظيفية القيم 

 االتصالية

تناوله حقق الفنان اتصال اجتماعي في تركيزه على ظاهرة اجتماعية تتمثل في 

للعصر الحاضر الذي يتصف بتعدد مصادر المعلومات واألفكار والتوجهات وما 

عبر عن مكنوناته ومشاعره يسببه من أثر في سلوك أفراد المجتمع، كما 

حقق  كذلك، والصعوبات التي تواجه النفس البشرية في اتصال وجداني مع المتلقي

بتة والمتحركة مستخدماً الفنان اتصال داللي رمزي من خالل الوسائط الرقمية الثا

كما ساهم استخدامه لتقنية الواقع المعزز  الرموز كلغة اتصالية يخاطب بها المتلقي،

في تحقيق اتصال تكنولوجي بين العمل الفني والمتلقي مما أدى إلى تفاعله 

 واالستجابة لما يتضمنه من مفاهيم وقيم.

تعزيز المدركات 

 الحسية

 من خالل الوسائط المتحركة حاسة البصرفي تعزيز ساهمت تقنية الواقع المعزز 

من حاسة السمع  ، كما ساهمت في تعزيزالتي تساهم في تعزيز اإلدراك البصري

خالل المؤثرات الصوتية التي تنوعت باختالف الدالالت الرمزية التي ارتبطت بها، 

والتفاعل معها كما قام المتلقي بالتفاعل الحركي األدائي باستخدام أجهزة العرض 

باستخدام حاسة اللمس في الضغط على عناصر معينة لتكتمل الحركة في مقطع 

  الفيديو.
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 الثاني:طباعي الفني العمل ال

 
 )أ(

 
 )ب(

 
 )جـ(

 Adrienللفنانين بأسلوب الطباعة الحجرية عمل فني طباعي لقطات شاشة من توضح  ـج-ب-أ( 6صورة )

M & Claire B فيديو متحرك من تطبيق تقنية الواقع المعززتضمن مقطع تو 

https://vimeo.com/248983439)) 

 

 

https://vimeo.com/248983439)
https://vimeo.com/248983439)
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 وصف العمل الفني

 Adrien M & Claire B اسم الفنان

 م6102 -)معجزات(( Mirages & miracles - teaserمعرض ) -فرنسا مكان وتاريخ العمل

 مفتوح أبعاد العمل

 طبيعية صخور -طباعة حجرية على ورق)تجهيز في الفراغ(  التقنيات والخامات

 الوسائط المستخدمة

 في الواقع المعزز
 تسجيالت صوتية -متحركة رسومات رقميةفيديو متحرك يتضمن: 

 تحليل القيم الوظيفية في العمل الفني من خالل الواقع المعزز

 فلسفة العمل الفني

الفنان من خالل عمله الفني أن اإلنسان في حياته يسعى بين حقيقتين هما  يوضح

السراب أو تحقيق المعجزات، وقد عبر عنهما الفنان في مزجه بين العناصر 

 االفتراضية والعناصر المادية.

القيم الوظيفية 

 الداللية الرمزية

ها نموذجاً استخدم الفنان الصخور كرمز للبساطة والثقل وكذلك الحركة، وجعل

أساسياً لكل ما هو حقيقي وملموس، ويركز على ما تعرضت إليه من قوى أدت إلى 

العديد من العوامل، فهي بذلك أثناء حركتها بفعل  تقطعهاصقلها، والمسافات التي 

ترمز إلى الواقع الذي يعيش فيه اإلنسان ويحيط به بكل ما يتضمنه من صعوبات 

، كما استخدم طبعات فنية بأسلوب هذه العقبات ، ومحاولته السير لتخطيوعقبات

 الطباعة الحجرية مؤكداً على الداللة ذاتها.

في تطبيق  المتحرك واستخدم العنصر البشري الرقمي الذي يظهر في مقطع الفيديو

ب( ليرمز به إلى مسار اإلنسان في حياته وكيفية تحقيق -أ-2الواقع المعزز )صورة 

أهدافه، فهو بإمكانه أن يحقق المعجزات من خالل التفريق بين حدود الخطأ 

والصواب، ويتمثل ذلك في مقطع الفيديو الذي يوضح محاولة اإلنسان على السير 

-2ا )صورة في طريق مستقيم ليحقق في النهاية أهدافه الذي يرغب في التوصل إليه

 جـ(.

القيم الوظيفية 

 االتصالية

 من من خالل تركيزه على سلوك الفرد الذي يمكنهحقق الفنان اتصال اجتماعي 

تحقيق أهدافه، وبذلك تنهض المجتمعات، كما حقق اتصال داللي رمزي في 

استخدامه لألحجار كعنصر مادي صامت يمكن أن يستلهم منه الفرد الطريق الذي 

يسلكه في حياته، من خالل مسار الشخص الذي يتحتم أن يسير عليه، كذلك حقق 

خدامه لتقنية الواقع المعزز الفنان اتصال تكنولوجي بين العمل الفني والمتلقي، باست

، والذي يتوصل لعرض مقطع الفيديو الذي يتضمن حركة الشخص فوق األحجار

 من خالله المتلقي إلى فهم الرسالة التي يريد الفنان أن يعبر عنها من عمله الفني.

تعزيز المدركات 

 الحسية

ل تفاعله ساهمت تقنية الواقع المعزز في تعزيز اإلدراك البصري للمتلقي من خال

مقطع الفيديو المتحرك، وتتبعه للمسار الحركي للوسائط الرقمية، والذي يشعر في 

المتلقي بوجود حركة فعلية في عناصر التصميم، بينما تتضمنها حركة تقديرية، مما 

يؤدي إلى جذب االنتباه والتفاعل بينه وبين العمل الفني، كما ساهمت المؤثرات 

سمع لدى المتلقي، والتي يمكن سماعها بالتزامن مع الصوتية في تعزيز حاسة ال

ً بوقع أقدامه أثناء السير حركة الشخص  ً حقيقيا على األحجار، مما يعطي إحساسا

بحذر، كذلك يتفاعل المتلقي حركياً بحمل أجهزة العرض وتشغيل التطبيقات ليتحقق 

 التكامل بين مختلف الحواس.
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 الثالث:طباعي الفني العمل ال

     
 )ب(            )أ(                                                                       

     
 )د(          )جـ(                                                                                  

    
 )و(     )هـ(                                                                                      

أعمال فنية طباعية بأسلوبي الطباعة الحجرية لقطات شاشة من و توضح -هـ-د-جـ-ب-( أ7صورة )

متحركة من تطبيق تتضمن مقاطع فيديو  Adrien M & Claire Bللفنانين  والطباعة بالشاشة الحريرية

 تقنية الواقع المعزز

https://vimeo.com/311646462)) 
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 وصف العمل الفني

 Adrien M & Claire B اسم الفنان

 م6109 يناير -العالية( )المياه ( Acqua Altaمعرض ) -فرنسا مكان وتاريخ العمل

 مفتوح أبعاد العمل

  بالشاشة الحريريةطباعة  -)تجهيز في الفراغ( طباعة حجرية على ورق التقنيات والخامات

 الوسائط المستخدمة

 في تقنية الواقع المعزز
 تسجيالت صوتية -رسومات رقمية متحركةفيديو متحرك يتضمن: 

 تحليل القيم الوظيفية في العمل الفني من خالل الواقع المعزز

 فلسفة العمل الفني

نفذ الفنان مجموعة من األعمال الفنية الطباعية التي تحكي قصة مترابطة على هيئة 

( وهو مصطلح إيطالي يعني المياه Acqua Altaصفحات كتاب، وأطلق عليها )

العالية، ويطلق على ظاهرتي المد والجزر التي تحدث في مدينة البندقية وتؤدي إلى 

ان هذا المصطلح ليرمز إلى حالة غرق بعض أجزاء المدينة. وقد استخدم الفن

التذبذب التي تميز طبيعة الحياة البشرية بين السالم والكوارث، والسكينة والكرب، 

 مثل ظاهرتي المد والجزر.

القيم الوظيفية 

 الداللية الرمزية

العمل الفني من خالل عرضه  ته مناستخدم الفنان تقنية الواقع المعزز إليصال رسال

، كنموذج للحياة اليومية في مقاطع فيديو متسلسلة لقصة رجل وامرأة في منزل

، والتي تبدأ بالتغير الجذري بفعل عاصفة مطرية ب(-أ-2)صورة  االعتيادية الهادئة

إغراق مما أدى إلى  -والتي رمز إليها بتدفق الحبر األسود-أدت إلى صعود المياه 

، ومحاولة (هـ-2)صورة  واختفاء المرأة داخل الدوامة (د-جـ-2ورة )ص المنزل

 .(و-2)صورة  الرجل أن يصارع الغرق

العاصفة والغرق داخل المياه إلى األوهام والمشاكل والصعوبات التي تواجه  وترمز

اإلنسان خالل حياته، فهو إما أن يستسلم لها فيغرق داخلها، أو يحاول مواجهتها 

 والتغلب عليها ليعود إلى حياته الطبيعية. 

وقد ساهمت مقاطع الفيديو بما تتضمنه من وسائط رقمية ومؤثرات صوتية إلى 

 ال الرسالة التي يعبر عنها الفنان في عمله الفني.إيص

القيم الوظيفية 

 االتصالية

حقق الفنان اتصال اجتماعي من خالل تركيزه على طبيعة الحياة للبشر، وكونها 

دائمة التغيير ال تستقر على حالة معينة، كذلك حقق اتصال وجداني في توضيحه 

إصرار النفس البشرية على العودة  ألهمية مواجهة المصاعب الذي يتحقق من خالل

إلى حالة االتزان والسالم وبذل جميع المحاوالت في سبيل ذلك، كما حقق الفنان 

المتعارف عليه ( Acqua Altaاتصال داللي رمزي وذلك عند استخدامه مصطلح )

ليرمز به عن حالة التذبذب في حياة البشر والتي تشابه ظاهرتي المد ، في ايطاليا

اتصال تكنولوجي من خالل كما ساهمت تقنية الواقع المعزز في تحقيق والجزر، 

مقاطع الفيديو التي يستعرض المتلقي بواسطتها الرسالة التي يهدف إليها الفنان من 

 عمله الفني. 

تعزيز المدركات 

 الحسية

ساهمت تقنية الواقع المعزز في تعزيز اإلدراك البصري لدى المتلقي، من خالل 

بالحركة والتنوع، كما ساهمت  تميزت التي صورالمقاطع الفيديو وما تتضمنه من 

المؤثرات الصوتية في تعزيز حاسة السمع، حيث تميزت بالتنوع بما يتناسب مع 

الحياة في حالة السالم  الصور المتحركة، بين اإليقاع الهادئ الذي يصف

والطمأنينة، وبين اإليقاع الصاخب السريع في مقاطع الفيديو التي توضح مرحلة 

العاصفة والغرق، وأدى ذلك إلى تفاعل المتلقي وانغماسه مع مفهوم العمل الفني، 

األعمال الفنية الطباعية واستخدام األجهزة لتشغيل تطبيق الواقع كما أدى التنقل بين 

 إلى تعزيز تفاعل المتلقي الحركي )األدائي(.  المعزز 
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 النتائج والتوصيات:

  النتائج:
 من خالل البحث تم التوصل إلى النتائج التالية

 دور هام في إثراء القيم الوظيفية للطبعة الفنية.المتعددة للوسائط الرقمية  -1

يؤدي إلى تعزيز مضمون الرسالة التي استخدام المحتوى الداللي الرمزي في هيئة صور ووسائط متحركة -6

  يريد الفنان إيصالها للمتلقي.

توظيف تقنية الواقع المعزز في الطبعة الفنية يؤدي إلى تعزيز المدركات الحسية لدى المتلقي مما يساهم في -6

 فاعلية االتصال.

  التوصيات:

 توصل البحث الحالي إلى التوصيات التالية
 الدراسات في مجال تقنية الواقع المعزز واالستفادة من امكانياتها المتطورة. االهتمام بعمل المزيد من-0

إثراء القيم الوظيفية من خالل التفاعل بينه التركيز على تنمية المدركات الحسية للمتلقي والتي تساهم في -6

 وبين العمل الفني الطباعي. 

والتي يمكن أن تساهم في اثراء القيم الوظيفية في التقنيات الحديثة في مجال الذكاء االصطناعي البحث عن -6

  مجال الطباعة الفنية.
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