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 المستخمص
 فى ابتكاراالستفادة مف فكر الخياؿ العممى وتطبيقاتو  لىإتسعى الدارسة مف خالؿ البحث الحالى 

االنتفاع مف المخمفات االلكترونية والصناعية فى ابتكار وحدات ، و وحدات اضاءة تتسـ بحداثة التقنيات
فى ضوء ما تتوصؿ اليو الباحثة مف خالؿ اإلطار و  تتبع الدارسة المنيج الوصفى والمنيج التجريبى.و  اضاءة.

بعض موضوعات الخياؿ العممى واالفادة منيا  النظرى لمبحث سوؼ تقـو الباحثة بعمؿ تجربة ذاتية عف طريؽ
فى تصميـ وتنفيذ وحدات اضاءة مبتكرة معتمدة فى ذلؾ عمى المخمفات االلكترونية والتوليؼ بينيا وبيف بعض 

توصمت الباحثة مف خالؿ دراستيا النظرية والتطبيقية فى البحث  الخامات االخرى بما يزيد الجانب التعبيرى.
تائج التى تفيد مجاؿ االشغاؿ الفنية، والتى تتمثؿ فى انو يمكف ايضاح اثر فنوف الخياؿ الحالى الى بعض الن

العممى فى طرح العديد مف االفكار االبداعية والتى تستند الى فكر الخياؿ العممى فى ابتكار مشغولة فنية.يمكف 
 غير تقميدية.االستناد الى النظريات العممية الرياضية والفيزيائية البتكار مشغولة فنية 

 الكممات المفتاحية:
 .المخمفات االلكترونية، وحدات اضاءة، الخياؿ العممى
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Abstract 

The study seeks through the current research to benefit from the idea of science 

fiction and its applications in creating lighting units characterized by the 

modernity of technologies, and to benefit from electronic and industrial waste in 

creating lighting units. The study follows the descriptive method and the 

experimental approach. In the light of what the researcher reached through the 

theoretical framework for the research, the researcher will conduct a self-

experiment through some topics of science fiction and benefit from them in 

designing and implementing innovative lighting units based on electronic waste 

and the synthesis between them and some other materials, which increases the 

expressive aspect. The researcher, through her theoretical and applied studies in 

the present research, reached some results that benefit the field of artistic works, 

which is that the effect of science fiction arts can be clarified in presenting many 

creative ideas that are based on the science fiction thought in creating busy 

artistic works. The mathematical and physical science of creating unconventional 

works of art. 
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 البحث: مقدمة
مة تعد االشغاؿ الفنية احدى اىـ اساليب التعبير فى مجاؿ التربية الفنية لما ليا مف ارتباط وثيؽ الص     

ثورة  ، " لقد تطورت الحياة فى السنوات االخيرة وتسابقت االكتشافات منذ بدايةبحياة االنساف وبيئتو المحيطة
الكمبيوتر واالتصاالت، االنترنت، الفيديو تيكست، واالكتشافات العممية مثؿ خريطة الجينات الوراثية، والتجارب 
المتسارعة فى االستنساخ فى الحيواف واالنساف، الثورة الفضائية، الفيمتو ثانية، والعديد مف النظريات العممية 

فزات واسعة، مما جعؿ االنساف ال يتخيؿ ماذا سيقوؿ لنا القرف التى قفزت بالعالـ فى العشريف سنة االخيرة ق
 (.0226")وىاد سمير، الواحد والعشريف مف خالؿ تمؾ القفزات وكيؼ سيكوف شكؿ العالـ

وفرضت التكنولوجيا الرقمية نفسيا عمى االتجاىات الفنية المعاصرة، مما اثرى الجانب االبداعى الفنى فى    
الوحدات التكنولوجية وااللكترونية والمجاالت العممية المختمفة مجاال لالبداع، مما كؿ التخصصات و اصبحت 

جعؿ خياؿ الفناف يثرى بالعمـ حركة الفف، لذا نجد اف ىناؾ محاوالت مستمرة لتطوير مجاؿ االشغاؿ الفنية 
 بيف التأليؼ والتآلؼ. اعتمادا عمى رؤية فمسفية ترتبط بمتطمبات العصر وطبيعة المواد و تقنياتيا التى تجمع 

فمـ يعد العمـ مادة تؤخذ فى حجرات الدراسة فقط، بؿ امتد اثرىا فى كؿ مجاالت الفنوف ومع شيوع العمـ      
اصبح الخياؿ العممى مشارؾ فعاؿ فى التطوير والتنمية، وبالرغـ مف ارتباط الخياؿ بالماضى السحيؽ مف 

 اف المبدوعوف اىتموا بالخياؿ العممى ليتوافؽ مع المستقبؿ البعيد القروف الماضية مثؿ االساطير والخرافات إال
والتنبؤ بو مثؿ افالـ الديناصورات، حركة الكواكب، رحمة المريخ، والسفر بيف المجرات والكواكب، رواد الفضاء، 

ية والتكنولوجية تطبيقات الميزر والكمبيوتر والدراسات العممية لالرض والفضاء والتطبيقات الفيزيائية والكيميائ
 وااللكترونيات، وتوظيفيا فى االعماؿ الفنية كذلؾ خريطة الجينات واالستنساخ.

وبناء عمى ما سبؽ فاف الخياؿ يمعب دورا متميزا فى جميع مجاالت الفنوف، حيث اف "اثارة الخياؿ مف       
تشكيمية قد يعكس اىمية وقيمة اىـ االساليب الدافعة  الى مغايرة الواقع، كما اف بمورة الخياؿ فى صورة 

المثيرات الفنية فى مغايرة الرؤية، والخياؿ مف اىـ الدعائـ التى يرتكز عمييا العمؿ االبتكارى واالبداعى حيث 
يعمؿ عمى ايجاد عالقات جديدة بيف االشياء وتركيبات مستحدثة غنية فى االشكاؿ، وىذا بطبيعتو ال يتأتى اال 

 .(3، ص 0222)أميرة عمـ الديف، ارسة التجريب"مف خالؿ عممية التخيؿ ومم
وفى ظؿ كؿ ما سبؽ مف تطور لحياة االنساف وما تقدمو لو بيئتو مف معطيات متعددة وجد اف االضاءة       

فى عصر التكنولوجيا الرقمية احدى وسائؿ التشكيؿ الفنى، ويستخدـ الثراء المشغوالت الفنية باالضافة الى كؿ 
خرى مف لوف ومادة وغيرىا، ولعؿ مف اىـ المؤثرات الوثيقة الصمة بالفف ىى تمؾ التى تنبع وسائؿ التشكيؿ اال

مف التقدـ العممى والتكنولوجى، والذى أثر فى الفناف المعاصر، مما ادى بو الى التفكير الدائـ فى كيفية االفادة 
 .فنوفالتكنولوجى فى مجاالت الالمتاحة مف ذلؾ التقدـ العممى و  مف االمكانات
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ونظرا لتأثر الفناف بالطبيعة المحيطة بو وما بيا مف معطيات يعد الضوء مف اىـ معطيات الطبيعة فيو       
يخاطب حاسة االبصار والتى تعد المدخؿ الرئيسى مف اجؿ استنتاج مدركات شكمية بصرية، ولما كاف الضوء 

عممية التذوؽ، ولما كانت قدرة الفناف عمى احد اىـ عناصر االدراؾ الجمالى لكونو قيمة جمالية تساعد فى 
المالحظة واالدراؾ البصرى ترتبط بخصائص المجاؿ الفراغى الذى يحيط بالعمؿ وكذا الضوء المؤثر فيو سواء 
كاف خارجا منو او ساقطا عميو لذا فالضوء يعد محور الجسـ فى االعماؿ الفنية التى تعتمد عمى طبيعتو 

 الجمالية.
 مشكمة البحث:

بالرغـ مف اىمية التراث والطبيعة فى مجاؿ االشغاؿ الفنية اال اف واقع الطفرة العممية والتكنولوجية التى       
نعيشيا االف يوجب عمى الفناف دوما االستفادة مف متطمبات العصر وىو ما دفع الدارسة الى االستفادة مف 

تعينة فى ذلؾ بفكر الخياؿ العممى بما المخمفات التكنولوجية والصناعية فى استحداث وحدات اضاءة مس
 يتناسب مع معطيات العصر.

 وتحاوؿ الدارسة االجابة عمى التساؤؿ التالى:
 س: ما مدى االستفادة مف الخياؿ العممى فى استحداث وحدات اضاءة الثراء مجاؿ االشغاؿ الفنية؟

 فرض البحث:
امكانية وجود مداخؿ تشكيمية قائمة عمى الخياؿ العممى لعمؿ وحدات اضاءة مبتكرة تقـو عمى تركيب       

 وتجميع المخمفات الصناعية. 
 أىمية البحث: يمكف اف يسيـ البحث الحالى فى:

 استثمار الخامات المتاحة الناتجة عف التطورات التكنولوجية. .2
االشغاؿ الفنية عف طريؽ انتاج وحدات اضاءة مستوحاة مف  اظيار اىمية الخياؿ العممى فى مجاؿ .0

 موضوعات الخياؿ العممى.
القاء الضوء عمى اىـ النظريات والثورات العممية الحديثة التى تتناوؿ موضوعات الخياؿ العممى  .3

 وربطيا بالمجاؿ التعميمى وكيفية االفادة منيا فى مجاؿ االشغاؿ الفنية.

 عمى: حدود البحث:  يقتصر البحث
 تجربة ذاتية لمدارسة. -2
 تركيب وتجميع المخمفات االلكترونية. -0
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لى:إأىداؼ البحث: تسعى الدارسة مف خالؿ البحث الحالى 
 االستفادة مف فكر الخياؿ العممى وتطبيقاتو فى ابتكار وحدات اضاءة تتسـ بحداثة التقنيات. .2
 وحدات اضاءة.االنتفاع مف المخمفات االلكترونية والصناعية فى ابتكار  .0

 منيج البحث:
 تتبع الدارسة المنيج الوصفى والمنيج التجريبى.

 أوال اإلطار النظرى:
دراسة الضوء و اساليب اإلضاءة المتنوعة وما يقدمو لمعمؿ الفنى مف قيـ فنية وجمالية فى مجاؿ  -2

 االشغاؿ الفنية.
الحداثة( التى تستمد اصوليا مف  دراسة الخياؿ والخياؿ العممى واالتجاىات الفنية الحديثة و)ما بعد -0

 الخياؿ العممى فى العصر الحديث وتحديد ما يتناسب منيا مع مجاؿ االشغاؿ الفنية.
 تحميؿ بعض االعماؿ الفنية التى تستند الى الخياؿ العممى لبعض الفنانيف المصرييف واالجانب. -3
 دراسة المفيوـ المعاصر لالشغاؿ الفنية. -4

 ثانيا اإلطار التطبيقى: 
 فى ضوء ما تتوصؿ اليو الباحثة مف خالؿ اإلطار النظرى لمبحث سوؼ تقوـ الباحثة ب:

عمؿ تجربة ذاتية عف طريؽ بعض موضوعات الخياؿ العممى واالفادة منيا فى تصميـ وتنفيذ وحدات  -2
اضاءة مبتكرة معتمدة فى ذلؾ عمى المخمفات االلكترونية والتوليؼ بينيا و بيف بعض الخامات 

 ما يزيد الجانب التعبيرى.االخرى ب
 مصطمحات البحث:

 :"Handicrafts"االشغاؿ الفنية 
ىى احد المجاالت الفنية التى تتيح التعبير الفنى باستخداـ ما يتوافر فى البيئة مف خامات متنوعة،  

كار فى ويعرؼ سميماف محمود االشغاؿ الفنية بأنيا: "احد مجاالت ممارسة الفف و مف خالليا يتاح فرصو لالبت
احدى صورتيف االولى: ابداع اعماؿ ليا وظائؼ نفعية بجانب قيمتيا الفنية، والثانية: ابتكار اشياء ذات ىدؼ 

، ص 2980)سميماف محمود، جمالى بحت منيا المجسمة  ذات الثالثة ابعاد ومنيا المسطحة ذات البعديف"
36). 

بع الجمالى التى تعتمد عمى استثمار الخصائص ويقصد بيا فى البحث الحالى الصياغات التشكيمية ذات الطا
 الشكمية والبنائية لمخامات المتنوعة بيدؼ الحصوؿ عمى تراكيب جديدة يمكف توظيفيا جماليا او نفعيا. 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 0202يونيو - الثانى عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

 1- 189 - | 
P a g e 

 :"Lighting Units "وحدات االضاءة 
معو، سواء كاف عاكسا بسيطا،  لمتراكبالكيربائية  المصابيح"يقصد بوحدات االضاءة كؿ ما يضاؼ عمى 

او اباجور، او جموب، او نجفة تعمؽ بالسقؼ، لنحقؽ بو اضاءة مالئمة، و البد مف توافر حسف المظير 
و تنبثؽ الحيوية ليال، كما يساىـ جياز االضاءة بقسط كبير فى تشكيؿ بوالرونؽ الجذاب لجياز االضاءة ف
 .(67، ص 2984ة، )يحيي حمود الحيزات اثناء عدـ اضاءتو نيارا"

 :"Science fiction"الخياؿ العممى 
يعرؼ الخياؿ العممى بأنو "ذلؾ النوع مف الفكر الذى يعالج بطريقة خيالية استجابة االنساف لمعمـو  

والتكنولوجيا، سواء فى المستقبؿ القريب أو البعيد كما يجسد تأمالت االنساف فى احتماالت وجود حياة فى 
 .(53، ص 2968)مجدى وىبة، االخرى"األجراـ السماوية 

الخياؿ العممي ىو "نوع مف الخياؿ يتعامؿ مع محتوى خيالى مثؿ اإلعدادات المستقبمية، والعمـو والتكنولوجيا 
المستقبمية، السفر إلى الفضاء، السفر عبر الزمف، السفر أسرع مف الضوء، األكواف المتوازية، والحياة خارج 

األحياف يستكشؼ العواقب المحتممة مف االبتكارات العممية وغيرىا، وكاف يطمؽ كوكب األرض. في كثير مف 
 .( Gilks,M., Fleming,P., Allen,M., 2003)عميو )أدب األفكار("

وىو "تكينات واقعية عف األحداث الممكنة في المستقبؿ، استنادا بقوة عمى المعرفة الكافية في العالـ  
 ,.Heinlein, Robert A )الحقيقي، في الماضي والحاضر، وعمى فيـ دقيؽ لطبيعة وأىمية المنيج العممي"

ect., 1959). 
الفيزيائية او البيولوجية او التكنولوجية فى تصور ويقصد بيا فى البحث فرضيات استخداـ النظريات العممية 

 ما ستؤوؿ اليو الفكرة وىى تختمؼ مف شخص الخر ومف موقؼ الخر.
 ":Digital Technology ( "النظـ الرقميةالتكنولوجيا الرقمية )

. (http://uqu.edu.sa/page/ar/132440 )"ىػي األسػػالػيػػب الػتي تدار فػيػيا األجػيػزة واألدوات باألرقػػاـ"      
، ، وىذه النظرة محدودة الرؤيةيثةو"المفيـو الشائع لمصطمح التكنولوجيا ىو استعماؿ الكمبيوتر واألجيزة الحد

، ا ىى طريقة لمتفكير وحؿ المشكالتفالكمبيوتر نتيجة مف نتائج التكنولوجيا ، بينما التكنولوجيا التى نقصدى
، وأنيا طريقة التفكير مرجوة أى أنيا وسيمة وليست نتيجةالتفكير الذى يوصؿ الفرد إلى النتائج الوىى أسموب 

، شباع حاجة اإلنساف وزيادة قدراتوفى استخداـ المعارؼ والمعمومات والميارات بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج إل
ة العممية وتطبيقاتيا وتطويعيا لخدمة لذا يرى المقاني والجمؿ أف التكنولوجيا تعني االستخداـ األمثؿ لممعرف

 .(http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=496439 )اإلنساف ورفاىيتو"
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 :"Synthesis"التوليؼ 
وتستخدـ كممة توليؼ  .(9)مختار الصحاح، ب.ت، ص وصؿ الشئ بعضو ببعض، تنظيمو، تجميعو    

لواحد، بحيث تثرى الخامات المجتمعة العمؿ الفنى بمعنى التوفيؽ بيف اكثر مف خامة فى العمؿ الفنى ا
 .(2، ص 0222)كفاية سميماف، نادية خميؿ، وآخروف، ذاتو

 :"Harmony "التأليؼ 
ىو مرادؼ التركيب وىو جعؿ االشياء بحيث يطمؽ عمييا اسـ الواحد او جمع اشياء متناسبة فيو      

 .(24)المعمـ بطرس البستانى، ب.ت، ص اخص مف التركيب
ويستخدـ فى التربية الفنية لمتعبير عف "استغالؿ خامات مختمفة تحمؿ بداخميا قيـ تشكيمية وفنية 

")كفاية سميماف، نادية خميؿ، ومحاولة توظيفيا عمى المسطح او التكويف بصورة تعبر عف وحدة التكويف
 .(0، ص 0222وآخروف، 

 ":harmoniousness " تآَلؼ
لمتوليؼ والتأليؼ نجد اف التآلؼ ىو ما ينتج عف اندماج اكثر مف خامة فى مف خالؿ التعريفات السابقة 

ثراءه بحيث يتحقؽ الجانباف الفنى والوظيفى  العمؿ الفنى التشكيمى مف "ترابط بيف عناصر ذلؾ العمؿ، وا 
 .(0، ص 0222")كفاية سميماف، نادية خميؿ، وآخروف، فى نفس الوقت"

 :"Innovation"استحداث 
بعضيا الذى يساىـ فى ثراء يقصد باالستحداث الفنى "صالحية الحموؿ التشكيمية القديمة الستخالص  

معاصر تتميز باالصالة وفى نفس الوقت تحقؽ  بوجداف اعادة صياغتيا مف جديدخبرة ومدارؾ الفناف و 
 (.26، ص 0226)أشرؼ النشار، "الموائمة لمتطور التكنولوجى الحالىاالستمرارية و 

 اسات المرتبطة:الدر 
 أوال دراسات خاصة بالخياؿ العممى:

 ( بعنواف "الخياؿ العممى كمثير البتكار مشغوالت فنية معاصرة":0222دراسة اميرة محمد عمـ الديف ) -2
تيدؼ ىذه الدراسة الى رصد اىـ النظريات العممية التى تتناوؿ موضوعات الخياؿ العممى واستشمار  -

فى ابتكار مشغوالت فنية معاصرة لدى طالب التربية النوعية "بأقساـ  فكر الخياؿ العممى وتطبيقاتو
تقنيات واساليب  -نوعية الخامات -التربية الفنية"، الثراء مجاؿ االشغاؿ الفنية مف حيث "التصميـ

 التوظيؼ". -التنفيذ
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بالجدة  اظيرت الدراسة امكانية االستفادة مف الخياؿ العممى فى بناء مشغوالت فنية معاصرة تتميز -
والحداثة فى اطار التوليؼ بيف مجموعة مف الخامات المتجانسة، مما يؤدى الى تنمية الجانب 
االبتكارى فى رؤية وصياغة المشغولة الفنية لدى الطالب، وتميزت التطبيقات الذاتية والطالبية بتعدد 

لفضاء،...( تطمعا منابع االستمياـ مف موضوعات الخياؿ العممى المتعددة )اليندسة الوراثية، ا
الستثمار الحموؿ واإليحاءات المتنوعة فى اثراء مجاؿ االشغاؿ الفنية، ويتضح ذلؾ مف خالؿ تعدد 

 (.8، 7القيـ الجمالية التى اظيرتيا نتائج تطبيقات البحث كما فى الشكميف )
 ة معاصرة.تفيد ىذه الدراسة البحث الحالى فى استخداـ الخياؿ العممى كمثير البتكار مشغولة فني -
وتختمؼ الدراسة السابقة عف الحالية فى انيا اىتمت بانتاج مشغوالت فنية بشكؿ عاـ دوف تحديد  -

الخامات او الجانب الوظيفى لمخامة. بينما تتناوؿ ىذه الدراسة باستحداث وحدات اضاءة قائمة عمى 
 لكترونية.الخياؿ العممى مستخدمة المخمفات اإل 

( بعنواف "الخياؿ العممى كمدخؿ الستمياـ تصميـ وتنفيذ مكمالت زى 0226دراسة وىاد سمير حافظ ) -0
 مستقبمى":

تيدؼ ىذه الدراسة الى استخالص مقومات بنائية التصميـ فى وحدات مكمالت الزى مف خالؿ  -
مفاىيـ الخياؿ العممى، كذلؾ تنفيذ مكمالت زى تستند الى تقنيات وخامات مستمدة مف الخياؿ 

 .العممى
لدراسة عدـ ثبات مكمالت الزى عمى اسموب واحد فى التشكيؿ بؿ تنوعت مف خالؿ اظيرت ىذه ا -

استخداـ خامات جديدة وتقنيات واضافة دوائر كيربية، موتور، موسيقى كما اعتمدت عمى االشكاؿ 
 اليندسية البسيطة.

 تفيد ىذه الدارسة البحث الحالى فى  كيفية وضع تصميـ قائـ عمى الخياؿ. -
السابقة عف الحالية فى انيا خاصة بفف التصميـ وىى تختص بمكمالت الزى. بينما تختمؼ الدراسة  -

 تختص الدراسة الحالية باستحداث وحدات اضاءة فى مجاؿ االشغاؿ الفنية.
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 ثانيا دراسات خاصة بالضوء و وحدات االضاءة:
شكاؿ جاىزة ( بعنواف "استحداث وحدات اضاءة قائمة عمى اال2997دراسة امانى محمود البياسى ) -3

 الصنع كمدخؿ الثراء االشغاؿ الفنية":
تيدؼ ىذه الدراسة الى الوصوؿ الىـ االسس والضوابط الجمالية والتقنية التى تحكـ عممية التجريب  -

باستخداـ االشياء جاىزة الصنع باستحداث وحدات اضاءة، وحؿ الكثير مف المشكالت االقتصادية 
فى مجاؿ االشغاؿ الفنية. كما تسيـ ىذه الدراسة فى العمؿ عمى التى تعترض سير العممية التعميمية 

 تطوير بعض الممارسات التطبيقية بطرح مداخؿ جديدة برؤى ابداعية.
ادى ىذا البحث الى ربط برامج التربية الفنية بالقضايا التنموية المرتبطة بالبيئة المحمية، وذلؾ  -

 المتوفرة فى اعماؿ تجميعية ترتبط باالضاءة.باستخداـ االشياء جاىزة الصنع وكذلؾ المتروكات 
تفيد ىذه الدارسة البحث الحالى فى دراسة الضوء الصناعى، وكيفية االستفادة منو فى عمؿ وحدات  -

 اضاءة.
تختمؼ الدراسة السابقة عف الحالية فى انيا اعتمدت عمى مواد متعددة جاىزة الصنع لعمؿ وحدات  -

 ة عمى الخياؿ العممى فى استحداث وحدات اضاءة. اضاءة، بينما تقوـ الدراسة الحالي
( بعنواف "امكانية تنفيذ قطع نسجية تصمح لالستخداـ فى 0228دراسة ايناس حسف عبد الرحيـ ) -4

 اغطية وحدات اضاءة":
تيدؼ ىذه الدراسة الى ايجاد حموؿ جديدة مف خالؿ التجريب بالنسج عمى انواؿ مجسمة )ىياكؿ  -

ستوى المنتج النسجى، واالستفادة مف قيـ وحدات االضاءة باالضافة الى وحدات االضاءة( الثراء م
االستفادة مف التقنيات النسجية المحققة لعنصر الشفافية مف اجؿ تنفيذ اعماؿ نسجية مجسمة 

 تساعد عمى نفاذ الضوء.
ؿ السال  -توصمت الباحثة فى ىذه الدراسة الى اف استخداـ التراكيب النسجية )الشبيكة التقميدية -

الدنمركية( يساعد عمى تحقيؽ النفاذية لسطح المشغولة النسجية وبالتالى السطح وحدات اإلضاءة 
مما يؤدى الى ثراءىا، واف استخداـ اليياكؿ المجسمة ثالثية االبعاد التى يتـ عمييا النسج تساعد 

 عمى الحصوؿ عمى عمؿ نسجى مجسـ يحقؽ البعد الثالث.
 لى فى دراسة الضوء وانواعة و وحدات االضاءة وصناعتيا.تفيد ىذه الدارسة البحث الحا -
تختمؼ الدراسة السابقة عف الحالية فى انيا خاصة بمجاؿ النسيج واستخداـ تراكيب نسجية تساعد  -

عمى نفاذ الضوء، بينما تختص الدراسة الحالية بمجاؿ االشغاؿ الفنية واستحداث وحدات االضاءة 
 القائمة عمى الخياؿ العممى.
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 :Science Fictionـو الخياؿ العممي مفي
-Sci" بػ اختصارا إليو ويشار Science Fiction بمصطمح اإلنجميزية المغة في ويعرؼ العممي "الخياؿ

Fi "أو "SF"، ذا كونا أو خياليا عالما المؤلؼ يخمؽ حيث الخياؿ عمى يعتمد األدبي الفف مف نوع ىو 
 أو فيزيائية عممية لنظريات استخداـ أو فرضيات متضمنة أدبية بتقنيات باالستعانة جديدة طبيعة

 .(خيال_علمي/https://ar.wikipedia.org/wiki)فمسفية" حتى أو تكنولوجية أو بيولوجية
والفنوف بمختمؼ انواعيا ادبية وجاء مجاؿ الخياؿ العممي ليثبت لمجميع انو يوجد ارتباط شديد بيف العمـ 

كانت اـ تشكيمية، ولقد اىتـ الخياؿ العممى بدراسة االزمنة المتنوعة سواء  كانت فى الماضي السحيؽ او 
المستقبؿ البعيد، معتمدا فى ذلؾ عمى القوانيف والنظريات واالكتشافات العممية الموجوده بالفعؿ عمى اف 

نساف مف قبؿ، كععطاء صور عف عصور ما قبؿ التاريخ أو يعطى ليا تصورات جديدة لـ يشيدىا اال 
 محاوال النظريات أو الظواىر ىذه نتائج المؤلؼ يتخيؿ أف الممكف الحياة عمى الكواكب االخرى، فمف

 جديد عالـ في القيـ موضوع تتناوؿ أحيانا، وقد فمسفية لمواضيع ومتطرقا الحياة إليو ستؤوؿ ما اكتشاؼ
 .مختمؼ

( اف الخياؿ العممى ىو ذلؾ الفرع مف االدب الذي يعالج 2903) James Gunn"يرى جيمس غاف 
تأثيرات التحوؿ عمى الناس فى العالـ الحقيقى كما ينبعث الى الماضى، المستقبؿ أو االماكف البعيدة، وىو 

تمع بحيث تاؿ ييتـ بالتحوؿ التكنولوجى أو العممى ويشمؿ امورا اىميتيا أكبر مف الفردى او المج
( ىو Traditional Fictionالمجتمع البشرى لكونو فى خطر. زيرى غاف ايضا اف الخياؿ التقميدي )

( فميما كاف الوضع المعالج فعنو يعتبر استمرارا Literature of Continuityادب االستمرارية )
يجب اف ترتكز عمى تجارب  لمتجربة اليومية، والقرارات التى يتخذىا االشخاص المنخرطوف فى ىذا االدب

 literature ofسابقة تقميدية.أما الخياؿ العممى، فيو عمى العكس مف ذلؾ، انو ادب الالاستمرارية )

Discontinuity") ،(224، ص 0222)حساـ عساقمة. 
 دوف الطبيعية والقوانيف العممية النظريات مع متسقا يبقى أف يحاوؿ أنو العممي مجاؿ الخياؿ يميز ما

 الزماني اإلطار يكوف ما غالبا. الفانتازيا عف متمايزا يجعمو مما طبيعية فوؽ أو سحرية بقوى االستعانة
 أو األرض عمى يكوف أف فيمكف المكاني اإلطار أّما. البعيد أو القريب المستقبؿ في العممي الخياؿ لرواية
 الممكف ومف. المتوازية كاألبعاد خيالية أماكف في حتى أو الكوف مف بقعة أي في أو الكواكب إحدى عمى
 األعماؿ في نجده أف يمكف كما والمسمسالت، األفالـ وفي والمجالت الكتب في العممي الخياؿ نجد أف

 اإلعالـ. وسائؿ مف ذلؾ وغير والمسرحيات واأللعاب والنحت الرسـ مثؿ الفنية

https://ar.wikipedia.org/wiki/خيال_علمي
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 ىذه وتنعكس والمحبيف، العمماء قبؿ مف عمييا متنازعاً  مسألة العممي لمخياؿ الدقيؽ التعريؼ ويبقى
 يعتقد البعض بدقة، أصولو تحديد خالؿ سيما وال النوع، ىذا تاريخ حوؿ توافؽ وجود عدـ عمى المسألة

 أصبح العممي الخياؿ إف يقوؿ والبعض جمجامش، ممحمة مثؿ الخيالية لألعماؿ تعود النوع ىذا جذور أف
 الفمؾ عمـ في الكبرى واالكتشافات العممية الثورة أعقاب في 29و 27 القرنيف بيف ما وممكناً  واضحاً 

122741d17432/f55177f1-9c10-4ca1-4dff-http://www.raya.com/home/print/f6451603-)والرياضيات والفيزياء

1f45fdf34f82-8caf-4aff-61d6). 
 :انواع الخياؿ العممى 
 مف حيث طريقة تناوؿ الموضوعات: - أ

 :Disciplined science fictionالخياؿ العممى المضبط والمقنف  -2
ىو ذلؾ الخياؿ العممى المستمد مف العمـ المعاصر، وتطبيقاتو العممية، ورؤية وخياؿ الفناف 

ونتائجو، وىذا النوع مف الخياؿ يستخدـ ادوات العمـ المتاحة، والتطبيقات العممية  لذلؾ العمـ
المعاصرة فى عمؿ أشكاؿ فنية متطورة مواكبة لمعصر وييتـ بالتجريب، وبالمجاالت العممية 
المختمفة مثؿ تطبيقات الميزر، والكمبيوتر، والدراسات العممية لالرض والفضاء، والتطبيقات 

)أميرة عمـ الديف، والكيميائية، وااللكترونات المختمفة، وتوظيؼ ذلؾ فى االعماؿ الفنيةالفيزيقية، 
 .(56، ص 0222

وىذا النوع مف الخياؿ المحدود بالنتاجات العممية والذي ال يمكف اف يدخؿ فى اطار عدـ 
التصديؽ، بؿ ىو متوقع ويعتبر العامؿ الرئيسى فيو ىو التجريب، مف خالؿ عرض الجوانب 

 لجمالية المختمفة لمموضوع، والحموؿ المتعددة لو.ا
وىو القائـ عمى حقائؽ عممية ثابتة تمتد وتستكمؿ عف طريؽ الخياؿ القائـ عمى فروض 

شكؿ االشياء فى الزمف  -مدروسة يمكف تحقيقيا مثمى اليوتوبيا )المدينة الفاضمة( المستقبمية
 -الرحالت فى الزماف والمكاف -لخوارؽا -الكوارث -الخياؿ السياسي -قصص الفضاء -القادـ

)نرميف العوالـ المجيولة )ظاىرة أو خفية عمى االرض او بعيدا عنيا( -اآلليوف )الروبوت(
 .(09، ص 0222خيري، 

( نظرا hard science fiction ) لخياؿ العممى الصعبولذا اطمؽ عمى ىذا النوع مسمى 
لضرورة التزامو بقواعد العمـ بدقة شديدة وكتابو يحاولوف االعتماد عمي الدقة التقنية قدر 

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f55177f1-61d6-4aff-8caf-1f45fdf34f82
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f55177f1-61d6-4aff-8caf-1f45fdf34f82
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/f55177f1-61d6-4aff-8caf-1f45fdf34f82
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االمكاف مما يؤدى الى اىماؿ تطور الشخصيات و افتقارىا لمعمؽ الالـز .. و يالحظ اعتماده 
 : الفيزياء و الكيمياء و عمـ الفمؾ..عمى المواد العممية البحتة مثؿ

 ارثر سى كالرؾقديما.. و  ( Jules Verne) دباء ىذا النوع ىـ جوؿ فيرفابرزاالمثمة ال
(Arthur C. Clarke) .حديثا 

  Untamed science fiction :العممى الجامح الفانتازي الخياؿ -0
وىو الخياؿ القائـ عمى صور ورؤى خيالية بالغة الشطط والغرابة والتى ال تقـو عمى اية فرضيات 
مدروسة، وانما مصدرىا الحدس والتخميف والخرافة والمبالغة واالثارة وما شابو، واذا كاف الخياؿ 

ة المعاصرة لممكتشفات والمخترعات والنتائج المرتبطة بالتقدـ العممى، العممى المنضبط يرتبط بالفتر 
واستجابة االنساف ليذه المخترعات وكيفية تطويرىا، فالخياؿ العممى الجامح الفانتازى يرتبط 
بفترات لـ يعيشيا االنساف حيث انيا مجيولة لو مثؿ الماضي السحيؽ، والمستقبؿ البعيد، حيث 

يالية لشئ مجيوؿ وعامض يحاوؿ االنساف تصوره مستخدما خياالتو تكوف ىذه الرؤية الخ
 .(58-57، ص 0222)أميرة عمـ الديف، لتجسيد ىذه التطورات

نما مصدرىا  وىو صور ورؤى خيالية بالغة الغرابة والتى ال تقـو عمى اى فروض مدروسة، وا 
 .(09، ص 0222)نرميف خيري، التخميف والخرافة والمبالغة واالثارة

(، حيث  soft science fiction) اطمؽ عمى ىذا النوع مسمى آخر وىو الخياؿ العممى الميف لذا
 انو "ال يتـ االلتزاـ بحرفية العمـ والدقة بقدر االىتماـ بالتشويؽ واالبداع فى السياؽ القصصى،

واالكثر واالىتماـ بالشخصيات و تطورىا عمى مدار العمؿ .. ويالحظ ميمو الى العمـو االقؿ مادية 
 اجتماعية مثؿ: عمـ االجتماع واالنثروبولجى والعموـ النفسية"

(https://sawafamily.wordpress.com/2007/12/19/أنواع-و-تيمات-الخيال-العلمى/). 
قديما.. وروبرت  (H.G.Wells) ع ىـ ىربرت.ج.ويمزابرز امثمة ادباء ىذا النو 

 .حديثا (Robert A. Heinlein) ىايناليف
 الزماف الذي تدور فيو الرؤى والتخيالت:مف حيث  - ب

 الخياؿ العممي االسترجاعى )التاريجي(: -2
الحياة فى  مظاىرىو ذلؾ الخياؿ الذي يمكنو تصور الماضى السحيؽ، او ما كانت عميو بعض 

الماضى، ويبنى فروضو وصوره عمى ظواىر واضحة، وىو تخيؿ االنساف لمماضى السحيؽ 
بما قبؿ االنساف مثؿ الحفريات الجيولوجية، واليياكؿ العظمية  والعصور الجيولوجية، ويرتبط

http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
https://sawafamily.wordpress.com/2007/12/19/أنواع-و-تيمات-الخيال-العلمى/
http://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_A._Heinlein
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لمديناصورات، ويقـو بالتخيؿ الدقيؽ ليذه الحيوانات االخرى، والربط بينيا وبيف أشكاؿ حيوانات 
تعيش فى الغابات حاليا مثؿ االرجواف والتماسيح والورف والحرباء.. وغيرىا مف الحيوانات، وىذا 

كشافية عف ىذه الكائنات المتحجرة فى الصخور وبتحميؿ ىذه عف طريؽ معمومات است
 .(56، ص 0222)أميرة عمـ الديف، الكائنات

 الخياؿ العممى الجامع بيف الماضى والحاضر: -0
وىو الخياؿ الذي يقـو بو الفناف بتكويف عممو الفنى مازجا صور وأشكاال أو احداثا فى 

وأشكاؿ وصور ويتخيؿ حدوثيا فى المستقبؿ كما العمؿ االدبي، مف الزمف الماضي المنقضي 
 .(59، ص 0222)أميرة عمـ الديف، يعتبر نوعا مف المزج بيف الفكر الفانتازى والخياؿ العممى

 الخياؿ العممى المستقبمى: -3
ىو تخيؿ االنساف لممستقبؿ البعيد، أو اىتماـ بالكوف، او حركة الكواكب فى المستقبؿ، أو تخيؿ 

ىذه الكواكب الغريبة، أو محاولة تخيؿ شكؿ الحياة عمى االرض او تحتيا، مع لشكؿ الحياة عمى 
 نقص عنصر مف عناصرىا االساسية التى نحيا بيا االف، وكيؼ يكوف تأثيرىا عمى

المختمفة، وربما يكوف تخيؿ لحدوث مشكمة او كارثة مستقبمية غير متوقعة، وتأثيرىا  الكائنات
)أميرة عمـ الديف، قد يكوف تخيؿ لمحموؿ الممكنة لتمؾ المشكمةعمى ىذه الكائنات، وأشكاليا، و 

 .(62- 59، ص 0222
 أساليب وأجيزة اإلضاءة

)يحيي "اإلضاءة ىي إحدى وسائؿ التشكيؿ الفني، والتي تسيـ في تييئة اإلطار الصحي والنفسي لإلنساف"
فيرتفع مستواه اإلنتاجي فباإلضاءة الصحيحة يتمكف اإلنساف مف أداء نشاطو، ، (87، ص 2984حموده،

 .وبالتالي تتحسف حالتو الصحية والنفسية، باإلضافة إلى كونيا تثري الحيزات الداخمية والخارجية

واإلضاءة إما أف تكوف طبيعية مصدرىا الشمس أو صناعية وتحصؿ عمييا إما مف احتراؽ قطعة خشب أو 
در الضوء الصناعية ألنيا أرخصيا ثمنًا وأكثرىا إشعاؿ الحرارة أو نستعيف بالطاقة الكيربية "فيى أفضؿ مصا

، ص 2984)يحيي حموده، أمنًا باإلضافة إلى سيولة نقميا وتخزينيا مف مكاف تصنيعيا إلى مكاف االستيالؾ"
222). 

 أساليب اإلضاءة: 
 ومنيا: أسموب توزيع الضوء ىو الطريقة التي مف خالليا توجيو الضوء عمى المستوى الذي يتـ العمؿ عميو
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 ( اإلضاءة المباشرة:2)
توىج مركب فوقيا عاكس معدني، فنجد أف كؿ اتجاه الفيض الضوئي  مصباحىي التي تسمط مف 

موجو إلى أسفؿ فوؽ سطح منضدة العمؿ، ومف الممكف استخداـ ىذه اإلضاءة المباشرة في  مصباحل
تسميط الضوء عمى األعماؿ الفنية داخؿ المعرض، أو حتى في الورش، واألماكف التي يتـ فييا األعماؿ 

 .الدقيقة مثؿ الحفر، أو بعض الحرؼ اليدوية، وأحيانًا غرؼ العمميات الطبية
 شبو مباشرة:( اإلضاءة ال0)

توىج مركب فوقيا غطاء نصؼ شفاؼ بحيث تنفذ أكبر كمية مف الضوء ألسفؿ  مصباحيتـ فييا استخداـ 
% وينبعث إلى أعمى، وبالتالي الظؿ 42%:22ينفذ ما يقرب مف  مصباحفي حيف نجد الغطاء العموي ل

اتحة الموف حتى ينعكس الناتج يكوف أقؿ شدة مف اإلضاءة المباشرة، ولذلؾ يفضؿ أف تكوف الحوائط ف
 الضوء عمييا.

 ( اإلضاءة المزدوجة أو المختمطة:3)
% مف 62%:42،فنجد اف التوىج مصباحتظير ىذه اإلضاءة عند تركيب جموب مف الزجاج المصفر فوؽ 

الفيض الضوئى موجو الى اسفؿ، اما باقى الضوء فيوجو الى اعمى ولذلؾ يستمـز اف تكوف الحوائط و االسقؼ 
 لموف.فاتحة ا

 ( االضاءة شبو غير المباشرة:4)
بالرغـ مف اف ىذا االسموب فى االضاءة تقؿ معو تباينات قيـ الضوء بيف االسطح المضاءة مما يساعد 
عمى راحة العيف، اال انو مكمؼ اقتصاديا خاصة فى حالة الحجرات ذات االرتفاع الكبير حيث اف ىذا 

توىج مركب اسفميا غطاء نصؼ شفاؼ، فنجد اف الجزء االكبر مف  مصباحالضوء ينتج مف استعماؿ 
%، اما باقى الضوء فيتجو الى اسفؿ بنسبة 92%:62الفيض الضوئي يتجو الى اعمى بنسبة مف 

فيفضؿ ىنا اف يكوف سقؼ وحوائط الغرفة  مصباح% مف خالؿ الغطاء الصؼ شفاؼ ل42%:22مف
 فاتحة الموف حتى ينعكس الضوء عمييا.

 الضاءة الغير مباشرة:( ا5)
ىذا النوع مف االضاءة ال يفضؿ استخدامو بمفرده حيث يوحى عادة بالتسطيح النو ينتج مف خالؿ 

توىج مركب اسفميا عاكس معدنى، وبالتالى يوجو كؿ الضوء الى اعمى وبالتالى ينعكس الضوء  مصباح
حدىا االدنى، وعادة ما يستخدـ معو عمى االسقؼ والجزء العموى مف الحائط، وبالتالى تضغؼ الظالؿ الى 

 وسائؿ اضاءة مباشرة حتى ال يوحى بالتسطيح والممؿ.
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 لمبحث العمميبيؽ التط
 اوال مدخالت التجربة مف موضوعات اعتمدتيا الباحثة فى عمؿ التصميمات

 .الخياؿ العممى المستقبمى الذى اىتـ بالكوف وحركة الكواكب فى المستقبؿ -
 .غريبة القائـ عمى صور ورؤى خيالية  الفانتازى العممىالخياؿ  -
الخيال العممى الفانتازى المستقبمى المستوحى من عموم الوراثة والذى فيه تخيل لكائنات  -

 .غريبة ذات صفات جينية مركبة
 الذى استبدلت فيو المكونات العضوية باخرى الكترونية. التكنولوجى الخيال العممى المستقبمى -
 العممية التجربةالمستخدمة فى  واالساليب والعدد واالدواتالخامات ثانيا 

اعتمدت الباحثة عمى اساليب التشكيؿ المتعددة فى مجاؿ تدريس االشغاؿ الفنية واليدوية بكمية التربية 
النوعية شعبة التربية الفنية فى تنفيذ اعماليا الفنية، وكذلؾ بعض العدد واالدوات التى تناولتيا فى 

 االستكشافية والتطبيقات العممية.الممارسات 
 الخامات المستخدمة: -أ

استخدمت الباحثة خامات صناعية والمتمثمة فى المخمفات االلكترونية بالستيكية كانت او معدنية فى 
 تشكيؿ اعماليا الفنية وىى:

 االجزاء الداخمية والخارجية لموحات مفاتيح الحاسوب -
 ضية القديمة ذات الجرساالجزاء الداخمية لمتميفونات االر  -
 اسالؾ معدنية -        االجزاء الداخمية لشرائط الكاسيت -
 االجزاء الداخمية لشرائط الفيديو -
 يةمجسمات خشب -               المقاومات الكيربائية -
 الشبؾ المعدنى "سرند" -     االجزاء الداخمية لمريموتات -
 كاممةخرز حبة  -        خرز نصؼ حبة     -

 االساليب التشكيمية المستخدمة: -ب
 استخدمت الباحثة بعضا مف اساليب التشكيؿ فى ممارستيا التطبيقية والتشكيمية فى االعماؿ الفنية مثؿ:

 النسيج فى الشبكات المعدنية بشرائط الفيديو -
 التدكيؾ لشرائط الفيديو والكاسيت -
 الكاسيتالتطريز والخياطة لتثبيت حمقات شرائط  -
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 المصؽ -                      االضافة -
 القطع فى شرائح الريموت كنتروؿ -
 معالجات حرارية لمحاـ االجساـ المعدنية -
 الفؾ والتركيب بالمسامير -           الربط باالسالؾ  -
 العدد واالدوات: -ج

كيربائي، مفكات متعددة لفؾ االجيزة مقص، كتر تقطيع، ماكينات حرؽ ولحاـ، قصافة اسالؾ، منشار اركت 
 االلكترونية

 
 
 
 

  



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 النتائج ومناقشتيا
 ( لمباحثة2المشغولة رقـ )

 وحدة اضاءة جمالية مجسمة: نوع المشغولة
 سـ تقريبا 62*52 :ابعاد العمؿ الفنى

خرز لؤلؤى  –خرز لؤلؤى  –خرز فضى متدرج الحجـ  –اسالؾ معدنية  –جسـ معدنى   :الخامات المستخدمة
 .LED مصابيح – Key boardمفاتيح -CDاقراص مدمجة  -كرة اضاءة -بيضاوى الشكؿ

معالجة حرارية لعمؿ جسـ العمؿ المعدنى، الشد والربط لالسالؾ المعدنية وتدكيؾ الخرز  :المعالجة التشكيمية
 عمى كرة االضاءة. CD، المصؽ لتثبيت الخرز والقطع اؿKey board بيا، الربط لمفاتيح اؿ

 عمـ الفمؾ المعاصر :االتجاه الفنى
 :وصؼ المشغولة

قواـ المشغولة عبارة عف جسـ معدنى دائرى الشكؿ مطمى بالموف االسد الالمع والمى بو فتحات تسمح  -
 بمرور االسالؾ خاللو

 تـ شد اسالؾ معدية خالؿ تمؾ الفتحات وربطيا بجسـ العمؿ -
تـ تدكيؾ الخرز باالسالؾ المعدنية وبعد االنتياء مف الشد تـ تثبيت الخرز بالصؽ  اثناء عممية شد االسالؾ -

 مناسب لتعطى  الحركة والشكؿ المطموب.
 CDوالتى تـ تثبيت قطع مف قصاقات اؿ LEDاؿ مصابيحمثبت فى منتصؼ الحمؿ كرة االضاءة وبداخميا  -

 والتى تـ قصيا عمى اشكاؿ دائرية
بطريقة الربط باالسالؾ المعدنية  Key board خمية لجسـ العمؿ مف اليسار مفاتيحمثبت عمى الداءة الدا -

 .ايضا
 :التحميؿ الفنى

استندت المشغولة الى ما توصؿ اليو عمـ الفمؾ المعاصر، حيث اكتشافات الفضاء التى كانت سببا  -
 فى غزوه.

تحقؽ المشغولة االيقاع الحركى الناتج عف االنحناءات التى سببيا الشكؿ الدائري لجسـ العمؿ  -
 والناتج ايضا عف الطريقة المثبت بيا الخرز والتى توحى باشكؿ النجـو والمجرات التى تسبح فى 

 الفضاء الخارجى بانظاـ عمى مثيؿ لو.



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الصغير الحجـ  CDيؿ دقيقة مف قطع اؿتميزت المشغولة ببساطة التصميـ رغـ مف بو مف تفاص -
 .والمجرات والخرز المتدرج فى حجمو ليعطى ايقاع حركى مماثؿ لحركة النجـو

 تحقؽ فى المشغولة توظيؼ الخامات االلكترونية مع الخرز ومستندا لفكر الخياؿ العممى. -
المعدف والبالستؾ التاكيد عمى مفيـو التوليؼ والتآلؼ باالشغاؿ الفنية مف خالؿ خامة البالستؾ و  -

 النصؼ شفاؼ لمتعبير الفنى والجمالى.
 اءه عمى مفيوـ الخامة كوسيط رمزى.استند العمؿ فى بن -

 
 العمل مضاء

 
 العمل غير مضاء

 فنيح من ذنفيذ الثاحثح  مشغىلح

 اسرنذخ المشغىلح على ما ذىصلد له نظرياخ الفلك

    
 اجزاء ذفصيليح للعمل الفنى



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( لمباحثة0)المشغولة رقـ 

 وحدة اضاءة جمالية مجسمة :نوع المشغولة
 سـ تقريبا 32*05 :ابعاد العمؿ الفنى

 :  الخامات المستخدمة
 -مقاومات كيريائية – Key boardمفاتيح -خرز ذىبى نصؼ حباية  –اسالؾ معدنية  –جسـ خشبى 

 اضاءة. مصباح –CDعمبة  –اجزاء تميفوف قديـ "جرس، سماعة" 
 : التشكيميةالمعالجة 

اعتمد ىذا العمؿ عمى التثبيت بالمصؽ فيما يتعمؽ باالجزاء الصغيرة كالمقاومات الكيربائية ومفاتيح  -
 والخرز. Key board اؿ

تـ ثتبيت اجزاء التميفوف بما يسمح بفكو وتركيبو لوجود قالب مف السميكوف يسمح بدخوؿ وخروج  -
 الجزء الخاص بالوجو.

لتوفير  CDلتثبيت الشكؿ فى القاعده والتى ىى عبارة عف عمبة حفظ اؿالفؾ والتركيب بالمسامير  -
 سيولة صيانة وحدة االضاءة.

 الفانتازى العممىالخياؿ  :االتجاه الفنى
 :وصؼ المشغولة

قواـ المشغولة عبارة عف جسـ خشبى جاىز الصنع المطمى باالسود المطفى يشبو جسـ البومة والتى  -
 العمؿ الفنى.كانت اساس الوحى فى ىذا 

وجو الطائر يتكوف مف اجزاء التميفوف القديـ ذو الجرس فتـ استخداـ الجرس واالجزاء الدائرية  -
لمسماعة العطاء شكؿ العيف و تـ تثبيت الجزء الذى كاف مثبت بو الجرس ذا الشكؿ المدبب بشكؿ 

 مقموب العطاء شكؿ فـ البومة.
الذى تـ تثبيتيـ بالمصؽ فى الفتحات الموجودة Key board  المقاومات الكيربائية والخرز ومفاتيح اؿ -

 بجسـ العمؿ بشكؿ يوحى بالحركة داخؿ العمؿ الفنى.
والتى تـ طالئيا ايضا باالسود لتتماشى مع الواف الخامات  CDالقاعدة عبارة عف عمبة حفظ اؿ -

 .المستخدمة فى العمؿ الفنى مثبتة بجسـ العمؿ بمسامسير يمكف فكيا وتركيبيا
 



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :التحميؿ الفنى
غريبة فجاء تخيؿ  القائـ عمى صور ورؤى خياليةاستندت المشغولة الى الخياؿ العممى الفانتازي  -

 لبومة مكونة مف اجزاء معدنية والكترونية بخالؼ شكميا الطبيعى.
تحقؽ المشغولة االيقاع الحركى الناتج عف االنحناءات التى سببيا توزيع الخرز الذىبي فى الفراغات  -

 الموجودة بجسـ العمؿ 
تميزت المشغولة ببساطة التصميـ رغـ مف بو مف تفاصيؿ دقيقة مثؿ الخرز الذى وزع فى العمؿ  -

يضا بشكؿ يوحى بالحركة ومفاتيح ليعطى ايقاع حركى مماثؿ لحركة النجـو والمقاومات التى ووزعت ا
 التى ثبتت بشكؿ تبادلى فى فراغات العمؿ الفنى العطاء ظالؿ اثناء االضاءة.Key board اؿ

تحقؽ فى المشغولة توظيؼ الخامات االلكترونية مع خامات اخرى كالخرز والجسـ الخشبى المطمى  -
مى قيمة ومفيـو التوليؼ والتآلؼ باالسود واالجزاء البالستيكية والمعدنية لمتميفوف مما يؤكد ع

 باالشغاؿ الفنية.
  استند العمؿ فى بناءه عمى مفيوـ الخامة كوسيط رمزى. -



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مشيد امامى مضيئ

 
 مشيد امامى غير مضيئ

 
 مشيد خمفى مضيئ

 
 مشيد خمفى غير مضيئ

 



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( لمباحثة3المشغولة رقـ )
 وحدة اضاءة جمالية مجسمة: نوع المشغولة
 سـ تقريبا 42*62: الفنىابعاد العمؿ 

 :  الخامات المستخدمة
 -شرائط الفيديو -حمقات شرائط الكاسيت -شبؾ بالستيكي ضيؽ –شبؾ معندى واسع "سرند"  –جسـ معدنى 

 .LED مصابيح -خرز فضى الموف كبير وصغير -اسالؾ معدنية -خيوط
 : المعالجة التشكيمية

 بنى عميو العمؿ.معالجة حرارية لعمؿ جسـ العمؿ المعدنى الذى  -
الشد والربط لشرائط مف السرند البالستيكى لممئ الفراغ الجانبي لمعمؿ والذى تـ لفيا حوؿ العمؿ مف  -

الداخؿ والخارج وتـ وصؿ تمؾ الشرائط بالخياطة لتكوف شريط واحد يمؼ حوؿ العمؿ باكممو واستخدـ 
 ف.فى ذلؾ خيوط مشدودة مف السرند نفسو لتكوف الخياطة بنفس الممو

 الشد والربط لمشبؾ البالستيكي لالجزاء الدائرية فى العمؿ. -
 الخياطة لتثبيت حمقات شرائط الكاسيت والخرز عمى السرند. -
 .2/2التدكيؾ لشرائط الفيديو داخؿ فتحات الشبؾ الواسع بتقنية اشبو لمنسيج اؿ -
ئف التى صنعت مف السرند التشكيؿ بالثنى لالسالؾ المعدنية التى تمثمت فى اقداـ الكائف واجنحة الكا -

 المعدنى.
الخياؿ العممى الفانتازى المستقبمى المستوحى مف عمـو الوراثة والذى فيو تخيؿ لكائنات غريبة : االتجاه الفنى

 ذات صفات جينية مركبة فى كواكب وعوالـ اخرى.
 :وصؼ المشغولة

عناصر غير طبيعيو فقد المشغولة عبارة عف تصور لكائف فى كوكب او عالـ اخر يتكوف جسده مف  -
 يكوف آليا او اف فى ىذا العالـ االخر تتكوف الكائنات مف عناصر غير التى عمى كوكبنا.

دوائر مثبتة راسيا بتدرج مف االكبر لالصغر  4قواـ المشغولة عبارة عف جسـ معدنى مكوف مف  -
 مطمى بالموف الفضى.

 خامات عمى العمؿ الفنى.الجسـ مكسو بالسرند البالستيكى لتسييؿ عممية تثبيت ال -



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 0202يونيو - الثانى عشر العدد –مجمة التربية النوعية 

 1- 206 - | 
P a g e 

يكسو جسـ العمؿ مجموعة مف حمقات شرائط الكاسيت والكبيرة والصغيرة... وتركزت الحمقات الصغيرة  -
فى الدائرة االصغر فى العمؿ والتى مثمت عيني الكائف الخرافى مع وضع الخرز الفضى فى ىذا الجزء 

 مف العمؿ فقد العطاء التميز بيف الجسـ واالعيف بممعانيا.
اما جناح الكائف والتى تشبو اجنحة الفراشات تكونت مف شرائط السرند المعدنى والذى شكؿ بالثنى  -

والضفاء الموف والكثافة لالجنحة تـ تدكيؾ شرائط الفيديو فى فراغات الشبكة بشكؿ تبادلى يشبو 
 .2/2تقنية النسيج 

مطمية باالسود لتعطى شكؿ اقداـ قدـ الكائف تـ تشكيميا بمؼ بعض مف االسالؾ المعدنية الرفيعة ال -
الطيور ونجد ىنا االختالؼ فى طبيعة التكويف اقداـ طائر واجنحة حشرة والجسـ فيو جسـ غريب ال 

 يشبو اى شئ مالوؼ عمى وجو االرض.
 :التحميؿ الفنى

استندت المشغولة الى الخياؿ العممى الفانتازى والمستقبمى المستوحى مف عمـو الوراثة والذى فيو  -
 خيؿ لكائنات غريبة ذات صفات جينية مركبة فى كواكب وعوالـ اخرى.ت

تحقؽ المشغولة االيقاع الحركى الناتج عف حركة االجنحة لمكائف والنظاـ الذى وزعت بو حمقات  -
الكاسيت وتثبيت االضاءة داخؿ العمؿ بشكؿ تبادلى ما يعطى توزيعا لالضاءة والظالؿ فى العمؿ 

 الفنى
ساطة التصميـ المكوف مف اربع دوائر فقط، ولكف جائت دقة تفاصيمو فى الخامات تميزت المشغولة بب -

 المثبتة عميو وما اعطتو الخيوط مف اثر اثناء الخياطة واجنحة وقدـ الكائف.
 تحقؽ فى المشغولة توظيؼ الخامات االلكترونية مع خامات اخرى ومستندا لفكر الخياؿ العممى. -
 لتآلؼ باالشغاؿ الفنية مف خالؿ خامات البالستؾ والمعدف.التاكيد عمى مفيوـ التوليؼ وا -
 استند العمؿ فى بناءه عمى مفيوـ الخامة كوسيط رمزى. -
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 مشيد امامى جانبى غير مضيئ

 
 مشيد امامى جانبى مضيئ

 
  مشيد خمفى غير مضيئ

 مشيد خمفى مضيئ
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 ( لمباحثة4المشغولة رقـ )
 مجسمةوحدة اضاءة جمالية : نوع المشغولة

 سـ تقريبا 05*35 :ابعاد العمؿ الفنى
 :  الخامات المستخدمة

الشرائح الداخمية لموحة  –شرائط لصؽ عريضة شفافة -اسالؾ نحاسية –اسالؾ معدنية  –جسـ معدنى 
 .LED مصابيح –مقاومات كيربائية – Key boardالمفاتيح

 : المعالجة التشكيمية
 المكوف مف قاعدة مربعة وعمود. معالجة حرارية لعمؿ جسـ العمؿ المعدنى -
 التخريـ فى عمود العمؿ لمتثبيت االسالؾ المعدنية المكونة لمشكؿ بمسامير المؼ. -
الشكيؿ الثنى لالسالؾ المعدنيو ومراعاة عمؿ حمقات فى نياية الشكؿ تتناسب مع حجـ مسامير  -

 التثبيت.
 االسالؾ المعدنية.الشد لالسالؾ النحاسية الرفيعة لمؿء فراغات الشكؿ المكوف فى  -
 القص لشرائح لوحة المفاتيح بشكؿ مطابؽ لفراغات االسالؾ المعدنية. -
المصؽ لمشرائح المقصوصة بشرائط الالصؽ الشفاؼ ويتوسطيا االسالؾ النحاسية والتى تعمؿ عمى  -

 ترابط العناصر بالجسـ دوف اف تسقط.
 الفؾ والتركيب لمفروع المعدنية بمسامير المؼ. -

 .الخياؿ العممى المستقبمى: الفنىاالتجاه 
 :وصؼ المشغولة

المشغولة عبارة عف تصور لشجرة فى المستقبؿ واعتمدت ىنا الباحثة عمى عمـ النباتات والتى تتغذى  -
مف خالؿ عممية التمثيؿ الضوئى بامتصاص اشعة الشمس والذى استفاد منو االنساف فى عمؿ 

 وحدات لمتوليد الكيرباء بالطاقة الشمسية.
 جسـ المشغولة عبارة عف قاعدة وعمود معدنى يمثؿ جزع الشجرة -
 فروع الشجرة تتمثؿ فى االسالؾ المعدنية السميكة والمثبتى فى العمود بمسامير لؼ. -
اوراؽ الشجر نفذت بشرائح لوحة المفاتيح الداخمية والتى تكوف بيضاء الموف ولكف عند مالمستيا  -

متو الباحثة فالالصؽ اعطى شفاقية واالسالؾ النحاسية تتحوؿ المى الموف الشفاؼ وىو ما استغ
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الرفيعة عزلت بيف تالمس الالصؽ والشرائح وحافظت عمى الموف االبيض لمشرائح مما اعطى تاثير 
 وتبايف لونى.

 المقاومات الكيربائية المثبتة بالمؼ عمى الفروع المعدنية جائت لتمثؿ ثمار تمؾ الشجرة. -
 :التحميؿ الفنى

المشغولة الى الخياؿ العممى الفانتازى والمستقبمى فيو تخيؿ لكائنات فى المستقبؿ او فى استندت  -
 عوالـ اخرى فكما رأى االنساف يتحوؿ الى روبوت فرأت الباحثة الشجرة الكترونيو ايضا.

تحقؽ المشغولة االيقاع الحركى تدرج الشجرة مف المساحة الكبيرة مف اسفؿ الى االعمى لمساحة  -
 تنوع احجاـ الفروع.اصغر وب

 االنسجاـ المونى بيف عناصر العمؿ الفنى فغمب عمييا الواف معدنية فضية او نحاسية. -
 تميزت المشغولة ببساطة التصميـ ودقة تفاصيميا رغـ بساطة الخامات المستخدمة فييا. -
 .العممىتحقؽ فى المشغولة توظيؼ الخامات االلكترونية بما يحقؽ فكر الخياؿ  -
عمى مفيـو التوليؼ والتآلؼ باالشغاؿ الفنية مف خالؿ خامة البالستؾ لمشرائح والمعدف فى التاكيد  -

  االسالؾ لمتعبير الفنى والجمالى.
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 االستنتاجات:
توصمت الباحثة مف خالؿ دراستيا النظرية والتطبيقية فى البحث الحالى الى بعض النتائج التى تفيد مجاؿ 

 :والتى تتمثؿ فى االشغاؿ الفنية،
  انو يمكف ايضاح اثر فنوف الخياؿ العممى فى طرح العديد مف االفكار االبداعية والتى تستند الى فكر الخياؿ

 العممى فى ابتكار مشغولة فنية.
 .يمكف االستناد الى النظريات العممية الرياضية والفيزيائية البتكار مشغولة فنية غير تقميدية 
 داع مشغولة فنية تحمؿ مف الفكر االبتكارى بعض المضاميف االستفادة مف مؤثرات العصر الحديث الب

 الجمالية والبصرية.
  التوجو نحو تنمية الفكر التخيمي بالمجاؿ، بما يساعد فى التاكيد عمى دور مجاؿ االشغاؿ الفنية فى تطور

 الفنوف التشكيمية ككؿ
  لة الفنية المعاصرة.امكانية االستفادة مف امكانات الخامات المستحدثة فى تطوير شكؿ المشغو 
  امكانية ايجاد مداخؿ تجريبية جديدة فى مجاؿ االشغاؿ الفنية، باالستناد الى ما توصؿ اليو عمماء الفمؾ

 والتكنولوجيا والعموـ الحديثة.
  امكانية االستفادة مف اعماؿ الفنانيف الذيف احذوا مف النظريات العممية مرشدا ليـ، والذيف استخدموا

المصنعة والمخمفات االلكترونية فى انتاج اعماليـ الفنية، بما يحقؽ ليـ اثر ايجابى فى ابتكار الخامات 
 اعماؿ ذات فكر ابداعى وابتكارى مغاير لكؿ ما ىو معتاد.

 .استخداـ المخمفات االلكترونية وفنوف الخياؿ العممى فى ابتكار مشغولة فنية غير تقميدية 
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 المراجع
 العربيةاوال مراجع بالمغة 

 الكتب:-أ
 بطرس البستانى "بدوف تاريخ": " محيط المحيط قاموس مطوؿ لمغة العربية "، مكتبة لبناف، بيروت.

 (: بحث فى عمـ الخياؿ، ترجمة انور عبد العزيز، القاىرة، دار نيضة مصر.2972جاف برتميمى )
 القاىرة.(: االضاءة المسرحية، الييئة العامة لمكتاب، 2985شكرى عبد الوىاب )

(: " فف تأليؼ الخامات بالتراث المصرى 0222كفاية سميماف احمد، نادية محمود خميؿ، و آخروف )
 واالستفادة منو فى تصميـ االزياء"، مكتبة االنجمو المصرية.

 (: معجـ مصطمحات األدب، مكتبة لبناف، بيروت.2968مجدى وىبة )
 مختار الصحاح "بدوف تاريخ".

 اإلضاءة داخؿ المبانى، دار المعارؼ، القاىرة. (:2984يحيى حمودة )
 الرسائؿ العممية:-ب

 )أ( رسائؿ الماجستير:
(: استحداث وحدات اضاءة قائمة عمى االشكاؿ جاىزة الصنع كمدخؿ 2997امانى محمود عمى البياسى )

 المنصورة. الثراء مجاؿ االشغاؿ الفنية، رسالة ماجستير ، كمية التربية النوعية فرع ميت غمر، جامعة
(: الخياؿ العممى كمثير البتكار مشغوالت فنية معاصرة، رسالة ماجستير 0222أميرة محمد عمـ الديف جالؿ )

 جامعة حمواف. -قسـ التربية الفنية -كمية التربية النوعية –
(: امكانية تنفيذ قطع نسجية تصمح لالستخداـ فى اغطية وحدات اضاءة، 0228ايناس حسف عبد الرحيـ )

 سالة ماجستير ، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة.ر 
 )ب( رسائؿ الدكتوراة:
(: الخياؿ العممى كمدخؿ لالستمياـ فى تدريس التصوير، 0224اشرؼ اسماعيؿ حسف عبد اهلل العرينى )

 جامعة القاىرة. -كمية التربية النوعية -رسالة دكتوراه فمسفة التربية النوعية
(: فمسفة الفف التجريدى الستحداث اساليب و تقنيات معاصرة فى مجاؿ التصوير 0226اشرؼ محمد النشار )

 )دراسة تجريبية(، رسالة دكتوراه ،  كمية التربية النوعية، جامعة القاىرة.
(: الخياؿ العممى كمدخؿ الستمياـ تصميـ وتنفيذ مكمالت زى مستقبمى )دراسة 0226وىاد سمير احمد حافظ )

 جامعة القاىرة. -كمية التربية الفنية -دكتوراه فمسفة التربية النوعية تجريبية(، رسالة



 الخيال العلمى كمذخل السرحذاز وحذاخ اضاءج معاصرج لطالب الررتيح الفنيح
 عال عالء الذين محمذ يىسف عيطهالذية، أ/ السعيذ الثياسي، د/ نهى محمىد أ.د/ أمانى  إعذاد /  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجالت و الدوريات العممية:-ج
 .224، ص0عدد ;حيفا -(: المجمة، مجمع المغة العربية0222ساـ عساقمة)ح

(: دور الخامات البيئية فى التشكيؿ الفنى، مجمة بحوث و دراسات جامعة 2980سميماف محمود )ديسمبر
 حمواف ، المجمد الخامس، العدد الثالث.

 ثانيا الكتب االجنبية:
Heinlein, Robert A.; Cyril Kornbluth, Alfred Bester, and Robert Bloch (1959): 

"Science Fiction, Its Nature, Faults and Virtues", The Science Fiction Novel, 

Imagination and Social Criticism, University of Chicago, Advent Publishers. 

Marg Gilks, Paula Fleming, and Moira Allen (2003): "Science Fiction- The 

Literature of Ideas." 

 ثالثا مواقع االنترنت:
http://holyokelibrary.files.wordpress.com/2013/05/science-fiction-107.jpg. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a2/Winston_Endpaper.jpg.  

http://uqu.edu.sa/page/ar/132440. 

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=496439. 

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-

122741d17432/f55177f1-61d6-4aff-8caf-1f45fdf34f82. 

http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-

122741d17432/f55177f1-61d6-4aff-8caf-1f45fdf34f82. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/خيال_علمي. 

https://sawafamily.wordpress.com/2007/12/19/ العلمى-الخيال-ذيماخ-و-أنىاع /. 

www.2.bp.blogspot.com. 

www.designbeep.designbeep.netdna-cdn.com. 

www.img1.etsystatic.com. 

www.timescolonist.com. 

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=496439
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https://ar.wikipedia.org/wiki/خيال_علمي
https://sawafamily.wordpress.com/2007/12/19/أنواع-و-تيمات-الخيال-العلمى/
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