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 ملخص البحث 
يمتلكككال سان كككدر سعلكككملي  لكككج  مليكككو سنتكككدع سا،وكككدل خسعتة يكككل  ن د خ ككك   سع د كككيو     

جةلتككم متدكككلمس  ككير سعودحنكككد  سعايكككو ،ككو سيجكككدم خ ككدحل تخس كككليو ع كككد  ككملي سعو ككك   كككر 
 خسطدم خ خسج م سعتو غدع د مكد تلكخم   لكج سعم كتخع سعةللكو سعكج س توكدل خسنتكدع س،وكدل 

 تل و مد يطلام سخ تدول  م.
خ ليككم   ككم  سع دالككو سع اككب سعككج سل ةككو ، ككخل جدال   لككج سعناككخ ساتو سعد ككل     

ساخل)ساطكدل سعمن جو: خ كم تنكمر م ككولو سع اكب سعتكو س تمككم   لكج سع ك سل ساتككو 
  

مكككد  كككو  سع كككمد  سعجمدعيكككو علتة يليكككو سعتجليميكككو خسنةود ككك د ،كككو نتدجكككد  طل كككو سعتل يكككو 
 سعدنيو ؟

و سعيم ،لم تطل   سع دالو سعج سعنكلخلس  خسعادجكو سعتكو خ،و س ميو سع اب خسعادج    
م،ةت كككككد عت نكككككو  ككككك س سعمخنكككككخح خمر لككككك  اككككككمم  كككككم  سع اكككككب سنط  كككككد مكككككر سعةنككككككخسر 

 خسعم ولو خومد يأتو 
سعو    ر سع مد  سعجمدعيو عدنخر مد  ةم سعامسلو ،و نتدجد  طل و     سعتل يو     

 سعدنيو .
وليو - نتدجد  طل و     سعتل يو سعدنيوممي خسعماخامم  سع دالو امخم سع اب     

سعمن ج سعمت ع ،و ملدل و سعةمل  خ 2020-2019سعدنخر سعجميلو /جدمةو  غمسم علةد  
 سعدنو يتلخ د تاميم سعم طلاد  سعتو تاتدع إعج إندالي. 

 ،ككو سعد ككل سعلككدنو ) سلطككدل سعن ككلت: ،لككم   ككمتم سع دالككو إعككج م الككير س خل
س ميككككو ،نككككخر مد ةككككم سعامسلككككو  نككككخر مد ةككككم سعامسلككككو خسعلككككدنو يلككككم  دع ككككمد  سعجمدعيككككو عد

 علمتةل . 
،لم ُملل  دلجلسالس  سعمت ةو ،و جمع سمد سعد ل سعلدعب)سجلسالس  سع اب:       

مجتمع سع اب مع س تمدم ملس و تط يليو عتاليل سعةيند  خ،ق مد خ ل  إعيم مر 
 م  لس  سلطدل سعن لت ،و  ندال أمسي سع اب.



 

 تمل سعد ل سعلس ع  لج نتدحج سع اب خسعتخ يد  خسعملتلاد .  خمر خ م س
  ل مد أ دل   نم سعملس و سعتاليليو  ل   سع دالو إعج مجمخ و مر سعنتدحج 

 ختتملل أ م د  داتو 
:  ينمد 5,3,2 لج  ةيم سع ط ي  ل سع ط سعمنو ل   مي ،و نمد ع سعةينو )-1

سمد سع ط سعمنانو ،ي  ل ،و : ,4,1ي  ل سع ط سعمنو ل ،و سعةيند  )
 : .5: سمد سع طخط سعمتةممي ،لم   ل  ،و سعةينو)5 4 2 1سعةيند )

س  ل  جميع سعةيند  تنخ د ،و سعلخر ا ت مس  سعخسر ساولعيال خسعزيتو خ  س  -2
يمل  لج ميل سعطدعب سعج سا تةدنو      ساعخسر وخن د سا لب عتج يم 

: سمد ساعخسر 5 4سعدولي ،داعخسر ساولعيال  م   ل    مي ،و سعةينو )
 ينمد ساعخسر : 3 2 1خسا  دغ سعم ت ممو سعزيتيو  م   ل  ،و سعةينو)

 :.5 4 2 1خسا  دغ سعم ت ممو ختل  لخ  ت  ل سعج ام مد ،و سعةينو )
Summary 

    Man possesses the ability to produce ideas and express 
them, and this characteristic made him unique among living 
beings in finding communicative means that have the ability to 
reveal his emotions and concerns that are often led on the 
mental level to invent and produce ideas that meet what he 
poses or thinks. The researcher divided the research into four 
chapters, which came as follows: First chapter (the 
methodological framework): The problem of the research was 
based on the following question: 
Detection of the aesthetic features of postmodern arts in the 
students of the Department of Art Education. 
    The researcher identified the limits of the research and 
identified by the students of the Department of Art Education - 
Faculty of Fine Arts / University of Baghdad for the year 2016-



 

2017 and the approach followed in the approach of the 
technical work followed by the definition of terms that need 
lighting.In the second chapter (the theoretical framework), the 
researcher divided it into two parts, the first with the aesthetic 
features of the postmodern arts, and the second the 
importance of the postmodern art of the learner.The third 
chapter (research procedures): It was like the procedures used 
in the collection of the research community with the adoption of 
an applied study for the analysis of samples as reached by the 
theoretical framework indicators in building the research tool. 
Chapter IV contains the findings, recommendations and 
proposals. Through the results of the analytical study, the 
researcher concluded a series of results, the most important of 
which are: 
1. On the line level, the fractured line is strongly shown in the 
sample samples (5,3,2) while the broken line is shown in the 
samples (4.1). The curved line is shown in the samples 
(1,2,4,5) Appeared in the sample (5). 
2 - All samples showed a variety of color to use the colors of 
acrylic and azitite and this indicates the tendency of the student 
to use these colors being the closest to reflect the idea, the 
colors Acrelic appeared strongly in the sample (4,5), the colors 
and paints used oil appeared in the sample (1) , 2,3) while the 
colors and dyes used in the chord profile appear somewhat in 
the sample (1,2,4,5). 

 



 

 الفصل الول
 مشكلة البحث:

ي ول سع طدب سعجمدعو سع  لت ،و ،نخر مد  ةم سعامسلو منةطدد" ،نيًد خجمدعيًد    
جميمًس ،و ول مل،لدتم خطلخادتم خس تةمداتم خ،و مجدا  تة يلستم سعجمدعيو  ت يولم 

يو إ،لسزًس عم دند  خ لس د  ختاخا   دع  مد  ةم سعامسلو  نغخطدتم سع يد 
خسا ت دميو خساجتمد يو خسعللد،يو مر   ل أزساتم  لج م تخع سعل يد خسع سحليو 

 خسعتللو .
مر سعمةلخ  سر سعدر خ لب ال و تدلي يو طخيلو مَل  تاخا  م تلدو وليكلي  لكج     

مككَل س زمنككو   ،لككم أ،ككلز   ككر تغييككلس  خسزساككد  ،ككو  سعمدككد ي  سعمتةللككو  ككدعدول خسعنلككم 
مخنخ د  خس  دعيب خسعل ع.... ِممد ًسمع سٍعكج تغييكل  كول سع نيكو سعجمدعيكو خسعتلنيو خسع

عأل ودل سعدنيو  عول ال و زمنيو  سن اب  ألل  تغييل خس ت مسل سعمةدييل  مد ي ح  تلكال 
سعدتكككلي . خنمطيكككو سعم كككدمة سعممل كككيو ع تجد كككد  سعدنيكككو  يكككل  كككد م  لكككج جملكككو  ككك   

 كخًا سعككج   كل مد ةككم سعامسلكو سعكك ت  ك م إزساككد  سعتاكخا  ،ككو سع سحلكو سعجمدعيككو . خ 
 دحلو ،و من خمو سعلكي  سعدنيكو خسعجمدعيكو  كر سعمدكد ي   سع كد لو   ماكدخًا سعكت ل  مكر 

 سعالدحق سعجخ ليو سعلد تو . 
 خستجد كد  تيكدلس  أمكد  إر سعتاكخل سعجمكدعو خسعتلنكو ،كو سعتل يكو سعدنيكو سعيكخ  يلك    

   كد مكل  سع  كلس  سعتلسوميكو سعتكو  كر سعندتجكو سعمةد كلي  سعدنيكو  كخلي سعتل يكو ت ول
 سعتطكخلس  مخسو كو مكع سعمجكدل  سعلخس ك  ،كو عت كول سعدنيكو سعتل يكو تطكخل ملساكل

  .سعتل يو خسعدر ،و خسعم تجمس 
 يجب سعة  و  س  سعةلميو س  لع سعمجدا  خ،و سعدر خ،و سعتل يو ،و سعتميز إر    
 .سعمةد كلي سعدنيكو علتل يكو م كمح  ك ق مخل سعخ كخل إعكج أجكل مكر  يم يمس يمنو أر

 جميكمي تتلكدطع أمخسل إعكج سعدنكو  خسل كمسح سلنتكدع م كتخع سعدنكخر مخل منكد ج خيتةمع
 سعدكر تكملي  مكر أو كل ي كل   كخ ومكد سعدكر ،تكملي  .سعم تلدكو خأ ةدم كد سعايكدي مكع

ر سع لسوو . ستم   نتيجكو سعملخمكد  ودنك   كدعدنخر سعة  و  س  س طلس  مع سعجميمي خس 
 سعتكو سعتل كخت  سل كد  وأاكم م كدمل سعيكخ  سعدنيكو سعتل يكو تمتلو كد سعتكو خسلمودنكد 

نمد نطكدق  لكج ،لكط خأ ميت كد عكي  مودنت كد سعدنيكو سعتل يكو أل تك   ،كو أينكد سعتكملي  خس 



 

 سعالوكد  تلكال وكلسعدنكو خسعجمكدعو  خسل كمسح سعدنكخر  كير سعة  كو :م كتخيد   ليد ملكل
 .سعدنيو سعتل يو ،و سعامسلو مد  ةم ستجد دت  أ   إعج ملس و دتم خن
مودنيو سعم دمة خ،ق   د ختا ين د سعن خض سعتةليميو علةمليو سر سالتددح     سعن ليو خس 

 وخنم يملل نتدحج سعدنيو مد  ةم سعامسلو ،و سعتل يو ستجد د  يةم سام س  سعتط يق 
 آلسال  دل مر ،لمت   ول  ن د سعتة يل خيمور تملي  سعدنخر  ،و تجدل   

 سعمجدل  ،و خزنم عم أخ ستجد دً  تيدلسً  ت ول  ايب جمد و   ول أخ خسعمدولير 
تلال  توخر  م ند م  سعخ   خ،و .سعدنيو سعتل يو أنمخ جًد عتملي  أخ ن ليو  مخل  عي ول

 ايب مر  ةم ت تلل خعون د ع  سعتجل و مجدل م ل    لس   ر   دلي ساتجد د 
 ،و سعممدل د  أ،نل  ر ت اب تيدلس  س اخسل  و ول خ،و سعل،ض  أخ سعل خل
 .سعدنخر تملي 
 خت ول تلال .خسعدر سعتل يو ميدمير ،و خساتجد د  تتألل  دعتيدلس  سعدنيو سعتل يو إر    

 تاميم  خ سعتاميد      سعدنخر  خأخل خمةلمو علدندنير تاميد  خساتجد د  سعتيدلس 
 .ختةلم د سعدنخر تةلي   مليتو  لج س لل أو ل ع د سعاميلو سعتو سعممس ل

مر  ند ودن  س    خسع مد  سعمةل،يو خسعجمدعيو عل خ  مد  ةم سعامسلو تتند،ك  مكع    
سع نكككدال سعدنكككو علخاكككو   ختدةيككككل سع كككخس  سعتلنيكككو خسعخ يديكككو خسعجمدعيكككو ع كككد   مكككر  ككك ل 

مل سعدنكو خ ك س ي كتلز  سعمدمكد مكر   كل سعمطدعكب  لخلي سع يدغو سل لسجيو خسعتندي يو علة
اتككككج يككككتمور  مككككر إملسال سع  ككككدح  سعجمدعيككككو علنتككككدع سعمةد ككككل تالوككككم س ككككتةدلس  
عمككملود  س  ككودل خسع ككخل خ،ككق ت ن كككو طككد ع سعتخ يكك  سلياككدحو خساندةككدعو خسعكك خ و 

و عةند كككل سع نكككدال خت كككو  تم سعدوليكككو خ لكككج  ككك س سا كككد  سن نككك  م كككولو سع اكككب سعاكككدع
 ساجد و  ر سعت د ل ساتو 

مكككد  كككو  سع كككمد  سعجمدعيكككو علتة يليكككو سعتجليميكككو خسنةود ككك د ،كككو نتدجكككد  طل كككو سعتل يكككو 
 سعدنيو ؟

 أهمية البحث : 
 تتجلى األهمية والحاجة للبحث الحالي من خالل اآلتي :  

يككأتو سع اككب سعاككدعو س ككتجد و ا تمدمككد  سعمسل ككير ،ككو مجككدل تنميككو سعم ككدلس  سعدنيككو  -1
 خسعجمدعيو عمع سعطل و ،و ،ر سعل   .  



 

ت ككليط سعنككخال  لككج مخنككخ و ت ككول مككر س  ميككو مككر  كك ل ت  كك  مدككد ي  سعدككر مككع  -2
ر جمدعيو سع ول سعتو تاتل سخعيد  سع اب ،و ،نخر مد  ةم سعامسلو ختخ يد د ،كو سعدنكخ 

 سعت ويليو.
أمودنيكككككو سل،ككككككدمي مكككككر  كككككك س سع اككككككب ،كككككو الككككككل طل ككككككو سعملس كككككد  سعةليككككككد  خسعم ككككككتغلير  -3

خسعمت   ككير ،ككو سعم   ككد  سعتةليميككو سعدنيككو خسعجمدعيككو  ،ككو مجككدل سعدنككخر سعت ككويليو 
 خسعتل يو سعدنيو مر     سعملس و .

  م سعدلسغ ،و سعموت د  خأللسح د  لج م تخع سعلطل ،و مخنخ و و    .  -4
 ثالثًا: هدف البحث :

 يهدف البحث الحالي إلى :         
سعو    ر سع مد  سعجمدعيو عدنخر مد  ةم سعامسلو ،و نتدجد  طل و      –أخَا 

 سعتل يو سعدنيو .
 رابعا:حدود البحث

وليو سعدنخر سعجميلو /جدمةو  غمسم -سعامخم سع  ليو نتدجد  طل و     سعتل يو سعدنيو-1
 2019-2018علةد  

 سعامخم سعمخنخ يو   سعتة يليو سعتجليميو-2
 تحديد المصطلحات:

 السمات الجنالية 
 و سع  دح  سعتو تميز )سعمتغيل سعملسم  الم ودعةمل سعدنو عرفها الفهداوي:      

: مر ايب تدليلستم ،و سعمتللو خسعتو تلتوز سعج تدد ل ختمس ل سعةند ل سع د و 
 .ي مج  دعلي  )سعجمدعيم مل :   عال سعمتغيل خسعتو ينتج  ن د مد

 و مجمخ و ن   خ خس م خس   متةدل   لي د مر   ل  وعرفتها اخالص:    
جمد و تامم  يمو سعةمل سعدنو س س ودر جمي  سخ   ي   خ م ت تل  تلال سعن   

 خسعلخس م مر مجتمع سعج س ل ا ب سع سحلو سع دحمي.
 التعريف الجرائي :       

                                           

 .25/12/2018مقابلة مع الدكتور صالح الفهداوي كلية الفنون قسم التربية الفنية في  



 

  و سعة مو سعمميزي   لخب سعل   علدندر )سعطدعب: تج م  ماليةالسمات الج      
خ لل سع  لس  سعجمدعيو  نم سعط ب اتج يوخنخس  دملير مر   ل أ لخ م سع د  

 لج ت خق سعجمدل  دعطلق سع اياو  خيت  تطخيل  ملست    لج سعتة يل  ر سعتجدلب 
سعلي  خسعة  د  سعجمدعيو  سعجمدعيو مر   ل سعم د مي خعد  سانت د  علتةل  إعج

ختنميو سلملسال سعا و ختطخيل  ملست   ،و سعتة يل  ر سعلي  خسعة  د  سعجمدعيو ،و 
 .سع يحو خسعط يةو خسعدنخر

 Post Modernism, Post Moderntyما بعد الحداثة  
ية كككل مد كككخ  مكككد  ةكككم سعامسلكككو  كككر أ كككلخب جميكككم ،كككو س  كككدعيب خس ،وكككدل. خ كككخ      

تت كك ج مس ككل ند كك د عتوككخر  ست ككد  ،تتةككمم ختنل كك  إعككج مككد  ةككم اككمسلد   "م لككو  دمككو
م تلدو  مجمخ  د سعةكد  ي كول مكد  ةكم سعامسلكو سعةدمكو  خيوكخر  ك س سانل كد  خسعت ك و 

 :س  د يو. 1 مت د")
  سر مد ككخ  مككد  ةككم سعامسلككو ي تلكك   ككر سعامسلككو سع ةميككو 1999عرفهــا ســبيال       

امسلككو خعون ككد "أ مككق خسل ككأل  ككممد   ن ككد أ كك ا  أولككل ملخنككو ،دعامسلككو سع ةميككو  ككو 
 :.2خأولل  ملي  لج ساتخسال نلدحن د")

 خسعممدل د  سعتيدلس  خس ،ودل عدنخر مد ةم سعامسلو أن د أما التعريف اإلجرائي لـ    
 خ،ق علتل يو سعدنيو سعدنخر خطلق تةلي  ختملي  مند ج ختطخيل  تا ير سعمتةللو
  ر   دلي ساتجد د  تلال توخر مد خسعمةد لي  خغدع د سعاميلو خس    سعم دمة
 خ،نيو  لميو أ خل خ،ق  دعدنخر سعتجل و خسعتط يق خُتةنج م ل  مجدل   لس 

 .خس  مس يو
 
 
 
 
 

                                           
 .2007شبكة النبا المعلوماتية: مصطلحات ادبية، الحداثة وما بعد الحداثة،  -2

www.annabaa.org. 
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 الفصل الثاني
 المبحث الول

 السمات الجمالية في فنون مابعد الحداثة 
أر سعتجل ككككككو سعجمدعيككككككو تةككككككم نككككككل د مككككككر سعممدل ككككككو سعخجمسنيككككككو سعةلليككككككو خم ككككككدلوو     

سيجد يكككككو تلتلكككككو ،ي كككككد ألكككككدل ا كككككيو خغيكككككل ا كككككيو اطكككككلس  متةكككككممي , خ نكككككممد نمكككككن  
سع ككككككوال  ككككككدو سعجمككككككدل ،دننككككككد  كككككك عال نميككككككز  مككككككر غيككككككل  مككككككر سعمةككككككدنو سا ككككككلع  نككككككم 

خ عكككككال ايةكككككخم سعمككككك  لير عتككككك خق  د كككككيو سعجمكككككدل ست مكككككر  ككككك   لكككككج للد،كككككو ،نيكككككو , 
سعكككككج س كككككتةمسم ،طكككككلت أنمكككككد  كككككخ أ كككككتةمسم أ د كككككم سعكككككتةل  خسعتكككككمليب خسعتل يكككككو سعدنيكككككو , 
خ  كككك س ،كككككأر  ككككدو سعجمكككككدل ،ليككككمي اتتةلكككككق  كككككأت  ككككدو أ كككككلع , ،لككككم يت كككككمع سعجمكككككدل 

 مل  ،و ألل ،نو مال  مينيد أخ م ت جر مر سعندايو سا   يو .
ر  سعدككككككر " ككككككمو جمدعيككككككو ختة يككككككل سر سعم ككككككتمتع  دعتجل ككككككو سعجمدعيككككككو أر يككككككملال أ     

 كككر سعخس كككع خعكككي  ت كككجيل عكككم سعدكككر لمكككخز مجكككلمي خعون كككد  لكككج  كككلو  كككدعخس ع  سعدككككر 
مككككر سعندايككككو سعخجمسنيككككو أولككككل تة يككككلس  ككككر سعاليلككككو مككككر سعخس ككككع  خأر سع ككككمو سعجمدعيككككو 
اتلت ككككككل  لككككككج سع لككككككق خسا ككككككمسح خسنمككككككد ت ككككككمل  لككككككج سعتكككككك خق خسعم ككككككدلوو سعدنيككككككو , 

ع ككككككخل خس ككككككمس د  خسنمككككككد  ككككككخ سينككككككد ن ككككككدط تتخعككككككم  نككككككم  ،لككككككي  سعدككككككر مجككككككلم  لككككككق
 : .3نتدجد  ت ل  ار توخر  ملد و م للس  تليل عميند  ةض سا تجد د ")

،دعةمككككل سعدنككككو  ككككخ )من ككككم أخ مليككككل ا ككككو يخعككككم عككككميند مجمخ ككككو مككككر سالجد ككككد     
سعج كككككككميو خسعند كككككككيو خي كككككككتليل سنت د نكككككككد خم ا تنكككككككد خعمكككككككد وكككككككدر سعمخ ككككككك  سعجمكككككككدعو 

مكككككككل سعدنكككككككو سعمكككككككملال خسعخ كككككككط سعماكككككككيط ،كككككككأر مةل،كككككككو سعتككككككك خق اتتخ ككككككك  يتنكككككككمر سعة
 لكككككككككج تد ككككككككك  سع  كككككككككلي سع ستيكككككككككو علم كككككككككتمتع ،ا كككككككككب ,  كككككككككل يموكككككككككر تاليل كككككككككد ا كككككككككب 

 سعمتغيلس  ساتيو 
سعةندس ككككككل سعجمدعيككككككو سعتككككككو تتككككككأع  ،ككككككو  ككككككي  ملو ككككككو مككككككر ساعككككككخسر أخ سعولمككككككد  -1

 سعجمدعو أخ سا خس  متمللو  دعةمل سعدنو سع ت ي ول من  د ،و سعمخ   
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  كككككلي سعتككككك خق مكككككر أا كككككد  خأملسال خسوت كككككدب مةلخمكككككد  خمكككككد يتلتكككككب  لكككككج  عكككككال -2
مكككككر س كككككتلدلي علخس كككككع خساندةكككككدا  سعما  كككككو سعتكككككو ياكككككل  سع ككككك    لكككككج سعخ كككككخل 

 سعي د 
    و سعت خق  متغيلس  سع   يو خ مدت د  .-3
 : .  4أخجم سعت د م خسا ت    ير سا،لسم خسعجمد د  ،و سعت خق: )-4
خي كككككيل ) ندلكككككدر نكككككخ لل : سعكككككج سر سعمتللكككككو أخ سعمتككككك خق مكككككر سعجم كككككخل "ي كككككمأ مكككككر    

ايكككككب ينت كككككو سعدنكككككدر خسعمةنكككككج سعككككك ت يجكككككم  سعم اككككك  ،كككككو سالكككككل سعدنكككككو أنمكككككد يةتمكككككم 
 لككككج سعةمككككل سعدنككككو ند ككككم ند ككككم خعونككككم سينككككد يتخ كككك   ككككر ادعككككو سعمتللككككو سعمزسجيككككو 

سعندكككككككد     كككككككيلتم ،كككككككو  خ لديتكككككككم سعللد،يكككككككو , تمدمكككككككد ومكككككككد يتخ ككككككك   لكككككككج ململتكككككككم ،كككككككو
 :.5سعةمل سع ت أمدمم ")

أر علةمكككككل سعدنكككككو )خامتكككككم سعمدميكككككو سعتكككككو تجةكككككل منكككككم مخنكككككخ د ا كككككيد يت ككككك      
 دعتمد كككككال خسان كككككجد  مكككككر ندايكككككو ومكككككد أر عكككككم ممعخعكككككم سع كككككدطنو سعككككك ت سعككككك ت ي كككككيل 
سعككككج مخنككككخح  ككككد  ية ككككل  ككككر اليلككككو لخايككككو مككككر ج ككككو أ ككككلع , أت ا ككككم علةمككككل 

م  كككككل  سعا كككككو خ نيكككككو زمدنيكككككو تة كككككل  كككككر الوتكككككم سع دطنيكككككو سعدنكككككو مكككككر  نيكككككو تملكككككل 
,خا ككككككم مككككككر  ند ككككككل لكككككك ب تككككككم ل ،ككككككو توككككككخير سعةمككككككل سعدنككككككو أخل  كككككك   سعةند ككككككل 
يتملكككككل  دعمكككككدمي سعتكككككو  كككككم توكككككخر  كككككختد أخ عد كككككد أخ الوكككككو أخ اجكككككدلي ..سعكككككأل , عوكككككر 
سعمكككككدمي اتد ككككك   كككككمت د سعدنيكككككو سا ةكككككم سر تتندخع كككككد يكككككم سعدنكككككدر , خسعدنكككككخر سعتكككككو ي كككككةل 
،ي ككككد سعدنكككككدر ملدخمكككككو أولكككككل ممكككككد ي كككككةل د ،ككككو أت ،كككككر أ كككككل , أنمكككككد تتملكككككل  وكككككل مكككككر 
،ككككر سعةمككككدلي خ،ككككر سعناكككك  , خا ككككم علمككككدمي مككككر أر ت ككككمت وككككل للسح ككككد سعا ككككو  لككككج يككككم 
سعدنكككككدر خأر تتنككككككد،ل  كككككدحل سعةند ككككككل سعمدميكككككو سعمخجككككككخمي ،كككككو تلوي ككككككو سعمكككككدمي  لككككككج 

ينا ككككككل  دعنككككككلخلي  لككككككق  عككككككال سعما ككككككخ  سعجمككككككدعو , خأر جمككككككدل سعةمككككككل سعدنككككككو ا
،ككككو مجككككدل سعمخنككككخح سعكككك ت يمللككككم  ككككل  ككككخ يتجلككككج أخا  دعكككك س  ،ككككو  ككككمي  م  ككككل  
سعا ككككو خا ككككم ،ككككو سعةمليككككو  سعدنيككككو مككككر مةدعجككككد  خ ككككيدغد  ،نيككككو يلككككخ    ككككد سعدنككككدر 
ايككككدل مدمتككككم ،دعةميككككم مككككر سعمككككخسم سان ككككدحيو سعتككككو تككككم ل ،ككككو تلويككككب أ  ككككط سع نديككككد  
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ت عكككككككك  أ ككككككككودل سعةمككككككككل سعدنككككككككو , خ،ككككككككو , ا ككككككككم مككككككككر أ تةككككككككدعج , ختطككككككككلق ختخجككككككككم ع
مةدعجتككككككم سعمككككككخسم ي كككككك    ككككككداب  ككككككنةو , خ دعتككككككدعو ايخجككككككم سعةمككككككل سعدنككككككو ساس س 

 :.  6 ولم سعدندر: )
 سعجمدعو  ،ودن )مد عل طدب جميمي أطلخاد    ع د مر تجتل  أر عزسًمد  دل    
 سعدوليو سعماا  مر ن دحيو ا مجمخ و) ي تخ ب ع يدق تأ يً د: سعامسلو  ةم

 سعالب  ةم مد  ملالو   د  سعو لع سعتو علتاخا  سعمت  يو خودر خسع ندحيو
للسال تةزيز ،و م   مخل سعلدنيو سعةدعميو  سعل   سعدر )خ د    ،و سعجمدعو سعجدنب خس 
   سعاميلو سعنلميو سعمند ج خ  خل خسعتلنيو سعةلميو  دعتطخلس  تألل خسع ت منم: 

 خساجتمد يو سا ت دميو سعايدي خمتطل د  سعمجتمع خس ع  ر تة يًلس ،جدال  تجدل م
سعمدد يمو خسعدر  خسعدر سعدر سعتة يلت سعتجليمت   خل  ول خ م    .:7)خسع يد يو:

  ل   س سعدر  مد  ةم ،نخر مد ةم سعامسلو   ،و اليليو سنةطد،و   سع  لت خسع ة و
 جميمي مدلمس  ملمًمد سعاميلو سع ند يو سا ت  ويو سعمجتمةد  خ مخ   خسج   ر
 خسعط د و سعدختخغلس،و سعت خيل " تلنيد  مر إ  أ تمم  ..خس ،ودل سع دمد  مر

 ستجد   س  أ لخ يو ،و تطخيل  د   ممد سعوليل سع وال   خسعتل يق سعاليليو  دع د و
جخنز   )خسل خل  ،لم   ..متةممي تجليب عةمليد  سع دب خ،ت    متنخح جمدعو

 خس ،ودل سا ت مس  سعمتنخ و سعتلنيو  ير مد يجمع جمدعًيد نتدًجد   خونو: لخ ن يلغ
 سعتندم تةتمم توخيند  عيلم  سع نم يو س  ودل أ تلمل ،لم ،دزسليلو  أمد   سع د لي
  :8).  د" خسلي د  سع  ليو سعمتةو تندو سعتو خسعمةدعجد  سع ولو خسعت دير

 مع تتند، "  سعامسلو  ةم مد عل خ  خسعجمدعيو سعمةل،يو س    ودن   ند خمر    
  لخلي   ل مر   ع د خسعجمدعيو خسعخ يديو سعتلنيو سع خس  ختدةل   علخاو سعدنو سع ندال

 ،و سعجمدعيو سع  دح  إملسال ودر خع س   سعدنو علةمل خسعتندي يو سل لسجيو سع يدغو
 سعللر مر سعلدنو سعن   ،و   د  سعتو  دعتطخلس  مت   ي لج سعدنو سعندتج

 س  ودل عمملود  س تةدلس  تالو د ودن  سعامسلو   ةم مد ل خ   ر  :9) "سعة لير
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 سع ندال عةند ل خسع خ و خساندةدعو سليادحو سعتخ ي  طد ع ت  نو خ،ق خسع خل
 سعدوليو. خت و تم
خ،و أ مدل سعل   ،و ،ر مد  ةم سعامسلو ومد ،و أ مدل  )  خعخال : خ )        

خسل يل وخلوو : مل  ،لم اتتنمر مخنخ د أخ منمخند  لميد , خعور  ندال )،نخر 
ايمور أر تلخ   مخر  سعمخنخح  ودعنلل أخ سعلخسيو س  مر سعم تايل سر يدلم سعلد  

سخ مةنج ،مد جمخع   و مخر مةنج خ،و خ يدتم سا ليو  خ دم ادم  عممعخل 
ساتجد د  سعمةد لي س تلر  سعطلسز  مي   ر سعمنمخر ختجدخز  ةض     سعدنخر 
سعمخنخح س  أر  يمو سعةمل اتلد   ليمو مخنخ م , ومد ،و سعنز و سعتة يليو 
سعتجليميو خسا تمد   دعمخنخح سايدند  م يوخر  لج ا دب سعجدنب سعدنو , خوليلس 

خر عل خلي ساخعخيو ) ،و ن ل سعدندر :  لج سعمخنخح , خسر سعم مو ساخعج مدتو
علدندر تنا ل ،و  لق  دع  مت ق مر سع خلي سعايو خس س ودر  ةض  لمدال سعجمدل 
 م  ل،خس سعدر  أنم ) سلسمي سع خلي : م ومير سعنز و سع وليو , ايب سر سعةمل سعدنو 

عمجمخ و مر سعة  د  سع خليو خأر م مو  أ تلدم   ،و جدنب و يل منم مجلم  لق 
سعدندر ا تنا ل ،و تمليل سعمخنخح سخ تلليم  خسنمد تنا ل سخا خ دع س  ،و سعتة يل 
 ر  عال سعمخنخح , خأر سعدندر  نممد يتندخل مخنخ دتم خيتدد ل خجمسنيد مة د ،أنم 

 : .10ايلخ   مادودي سعخس ع أخ سعط يةيو خعونم سعتة يل سان دنو  ن د:)
أمكككككد سعةن ككككككل سعلدعكككككب مككككككر  ند كككككل  نككككككدال سعةمكككككل سعدنككككككو   ،يتملكككككل ب ) دع ككككككمو     

خسعتة يكككككل سعجمكككككدعو : , س  سر سعةمكككككل سعدنكككككو سا كككككيل سنمكككككد  كككككخ  عكككككال سعككككك ت )ينطكككككخت 
 لككككج غككككزسلي ،ككككو سعمةنككككج ,  ايككككب ايوككككخر لككككلس   ندتجككككد  ككككر غمككككخض سخ ا تاككككمم , 

،كككككو  ممكككككو سعتة يكككككل  كككككل  مكككككق ختنكككككخح , خسر سعمخنكككككخ د  سعم كككككخلي اينمكككككد تخنكككككع 
سعولككككككو , ،أن ككككككد  ككككككل در مككككككد تت  ككككككج ،ككككككو  ككككككمي   عككككككال ) سعمةنككككككج : خسننككككككد نتكككككك ول 
سعخجكككككم سعككككك ت نةل،كككككم ا   ل كككككمدتم خم ماكككككو , خسنمكككككد  تة يكككككل  خمةنكككككد  , أ نكككككو  تلكككككال 
سعماعككككككو سعند ككككككيو سعتككككككو ن لة ككككككد  ليككككككم خسر    تنككككككد  دعمخنككككككخح ت ككككككمأ اينمككككككد ن لككككككع 

ت ككككمس    كككككو سعدنككككدر  مخنكككككخ م سا  نكككككممد  ليككككم مةنكككككج سخ نن ككككب  ليكككككم خ يدكككككو , خا
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: . 11ي كككككككمس    كككككككو سعدنكككككككدر  مخنكككككككخ م سا  نكككككككممد ي كككككككمأ  كككككككدعتاو  خسع كككككككيطلي  ليكككككككم:)
خمكككككر  نكككككد نكككككلع أر سعخ يدكككككو سا كككككليو علتة يكككككل سعجمكككككدعو )عغكككككو أ كككككليو تامكككككل طكككككد ع 
سعطككككككلسز أخ سا كككككككلخب خسر اليلككككككو ست  مكككككككل ،نككككككو اتومكككككككر ،ي ككككككد يكككككككلخت , عنككككككد مكككككككر 

مككككر  ككككداالع ،ككككو سعطليلككككو سعتككككو يككككلخت عنككككد   ككككد تلككككال سعخ ككككدحع , خ ككككدحع خسنمككككد  ككككو تو
خيموكككككر سعلكككككخل  كككككأر  نككككككدال سعةمكككككل سعدنكككككو سنمكككككد  ككككككخ لمكككككلي ع متكككككزسع سع كككككخلي  دعمككككككدمي 
خستاكككككدم سعم نكككككج  كككككدعمةنج ختوكككككد،  سع كككككول مكككككع سعمخنكككككخح    كككككلط سر تتكككككخ،ل علةمكككككل )  

 خامي ،نيو : تجةل منم مخنخ د جمدعيد يتمتع    م  ستيو: .
ميكككككككز سعتة يكككككككل سعجمكككككككدعو سعدنكككككككو "  دعخاكككككككمي ، كككككككخ ا ينل ككككككك  سعكككككككج  كككككككمم مكككككككر خيت    

ساجككككككككزسال أخ سعملساككككككككل , خسنمككككككككد  ككككككككخ خاككككككككمي تككككككككملال اخل خ لككككككككو خ طليلككككككككو م د ككككككككلي , 
يكككككلير مكككككع خيكككككلع ) ليكككككم : نكككككلخلي  ممكككككج ختخايكككككم سع كككككول  كككككدعتة يل مكككككر  ككككك ل سعتة 

خ  دمكككككل : يةكككككل  سع كككككول تةليدكككككد مدكككككدم  أر سع كككككول  كككككجمدعيكككككو سع كككككوليير , خسر )ليكككككم
تلككككككممو يجد ككككككم سعةند ككككككل سعم ةلككككككلي سعمخجككككككخمي ،ككككككو ادعككككككو ،خنككككككج خيةتلككككككم ) ليككككككم : 

 :.  12 خجخم سمودنيد  خس ةو خمتنخ و علتة يل  ر سعدر" )
سعجمككككككدل خ ككككككخ ساولكككككككل "  ككككككخ  ككككككمو مككككككر  ككككككمد   سر سعتدويككككككل خسعتدمككككككل سعجمككككككدعو   

اليكككككككو  ايككككككككب سر سعةلكككككككل سع ككككككككد،و يمونككككككككم سر يتوكككككككخر مككككككككر مكككككككد تمليككككككككم سعلغ ككككككككو سخ 
لسمي    نكككككككد تتدمكككككككل ،كككككككو ومكككككككدل سع كككككككول  كككككككمخر سيكككككككو نكككككككخح مكككككككر ساجنكككككككمي سعةدعميكككككككو سا

  .خ دعتدعو سيو تم ل مندةو سخ  يد و  ياط  نلطو سعجمدل
 علتخس كككككل جميكككككمي عغكككككو س توكككككدل  ادعكككككو )يمكككككل سعامسلكككككو  ةكككككم مكككككد ،نكككككدر خأ ككككك         
 وسعملت طكككك سع ككككد ق ،ككككو سع ككككدحمي سعدوككككلي تجككككدخز ختكككك  سعمجتمةككككو  خسعاككككمب سعدنككككدر  ككككير

 سعدنككككو  دعةمككككل سعملت طككككو سعلميمككككو سعدوككككلي خ ككككو ،لككككط  سعمنككككتج خ ككككخ )سعدنككككدر:  تةليكككك 
 إعككككج ي ككككتجيب وككككدر أر  ةككككم للد،يككككًد  خمن ككككطدً  ،ككككد  ً  سعدنككككو سعةمككككل ،أ كككك   خسعدنككككدر 
 خسلنتكككدع سعدةكككل إعكككج ت طكككد   كككل   ،ا كككب خسعخجمسنيكككو سع  كككليو سعمتللكككو ادجكككد 

ر خسعغلسح يككككككو  سعايخيككككككو مككككككر  ككككككيحدُ  ينكككككدو أر  ككككككأنم مككككككر سعدككككككر  كككككك س خعةكككككل.  وككككككدر خس 
 سللككككككدلي تةتمككككككم جميككككككمي ،نيككككككو أجنككككككد   ككككككلخز  لككككككج  ملكككككك  إ  سا ككككككتدزسزت   ككككككدعمةنج

                                           
11
علوان ،محمد علي:جماليات الصورة في الرسم العالمي المعاصر تيارات  مابعد الحداثة انموذجا،مجلة بابل - 

 .236،ص1،2013،العدد21العلوم االنسانية المجلد 
12
 .69شناوه، علي ،المصدر السابق،ص - 



 

  كككك س تجكككك يل ،ككككو جدماككككو لغ ككككو تالككككق جميككككمي  يد ككككيو ن  ككككدً  عتجلككككب   مةينككككو عدوككككلي
 ،كككككو سعمجتمةيكككككو سع يحكككككو سن كككككلسط  لكككككج س تمكككككم أنكككككم خ  خ كككككدً    سعمجتمكككككع ،كككككو سعدكككككر

 ل ككككك  مكككككر سعتلليميكككككو سعت كككككويلو سعدكككككر مجكككككدا  ،كككككو  عكككككال تةكككككمع  كككككل سعدنكككككو  سعم ككككك م
   خالوكككككو   كككككلت  كككككمةو إنتكككككدع إعكككككج خ مكككككدلي ،ختكككككخغلس،و خت كككككخيل خناككككك  خادكككككل
  ”س لض ،كككككر“ سع يحكككككو خ،كككككر سعتج يكككككز خ،كككككر سعككككمسمس ملكككككل  سعاميلكككككو سعدنكككككخر  ككككك ل مككككر
 سعتدكككككد لو خسعدكككككر سعغلس،يتكككككو خسعدكككككر سعميكككككميد  خ،نكككككخر سعمدكككككد يمو  خسعدكككككر سعاكككككمب  خ،كككككر

 .:13سعاميلو:) سعدنخر مر  عال خغيل  
 سعامسلككو   ةككم مككد عدنككدنو س  ككلز سعميككزي خعةككل      
 تدجيككككككل    ،ككككككو تومككككككر سعت ككككككويلو  سعم ككككككتخع  لككككككج

 خس ككككككت مسم     سعدنيكككككو س جنكككككد   ككككككير مكككككد سعاكككككمخم
 ع ك  خوكدر خمتنخ كو  اميلكو ختلنيكد  تة يليكو خ دحل
 ،كو سعمدميكو  يمتكم مكر سعدكر تجليكم و، س و ل سعمخل

سعلسحكم س خل   خعكخال: )جدو كخر سامليوو سعدندر س مدل ،و سعتجليميو سعتة يليو سعالوو
ع    سعالوو سعجميمي سع ت  ل  ام سعتطل  ،كو سع  ل نيكو ،كو أ كلخ م )تونيوكم: سعك ت 

يةتمم  لكج سعت  كب  كد عخسر عيلكي     كو مطللكو  كير سعةمكل 
 سنكككم س  .:4)خ ينكككم, ير إلسمتكككم سع   كككو خسع لكككق سعككك ستو عل كككمم 

سعت نككككو سعم ككككط  ختاليككككق ساا ككككد  "،ككككو  تككككمتاللكككك  ،ول 
  كككل سعتكككمس    سعلخنيكككو  مكككر  ككك ل سعتكككلسو  سعلكككخنو   دا ةكككدم

عل لكككع خسع طكككخط  ممكككد يالكككق سياكككدال  دعمكككمع   كككدعلغ  مكككر سر 
سع ككط  م ككتخت  عككي  ،يككم نلطككو ن ككل لحي ككيو   ككل  لككع عخنيككو  نككة  عدةككل سعتلطيككل 
خ دلل سعا د د  سااتمدعيو ،و سعت ول  خعور خ،لد عديزيدحيو سعت ول سعتكو  نكة  ع كد 

خسع ت يكككم خ  ت ككجل ،ةكككل تاككلال سعدنكككدر  دنيتككم  ومةكككدمل   ككلت علت كككول سعمككدمي  ، كككو
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فتميزت التعبيرية التجريدية بميزات خاصة تتعلق بالفنان ذاته , إذ أصبح كل فنان يمتلك أسللوبه الخلاص  

في التعبير الشكلي الذي ينطلق من ذاتيته الخاصة ومصلدرها هلو الالوعلي فلي تفاعلله ملع التحلويالت والتغيلرات 

لحلرب فاقلداف سسلق عقالنيتله , فيلجل  التي طرأت على العصلر, بعلد خروجله محطملاف ومفككلاف ملن نلوات  وماسلي ا

الفنان لتجاوز الواقع ومنطقه الالواقع ليكون واقعاف فعلياف محمالف بالقلق والعدمية والبدائية واالغتراب ضمن أسللوب 

 فرداني.
(4)

  154, ص 1988جي .اي . مولر , فرانك ايلغر : مئة عام من الرسم الحديث , دار الم مون  , بغداد ,   



 

س لخب  خعخال سعج سعتالل سعتد  مر ول سعتلدعيم خسعلي  ساجتمد يو. مكع تدنكيل سعةدخيكو 
خاليككو سعتة يككل سع   ككيو. خيةتمككم  لككج سعتغيككلس  سعتلنيككو خمخس ككل سعدنككدر سع ككديوخعخجيو 

إ  يلككخل  .:14)"ج   ككير سعتة يككل خسعتجليككمعي ككب مدد يمككم  ككر طليككق سا ككودل سعتككو تتككدل 
سعدنككدر س مليوككو ) خعككخال:  " نككممد سوككخر من موككًد ،ككو  ملككو سعت ككخيلت , ا مس ككو مككد 
أ،ةلم , عوكر ،لكط  ةكم ،تكلي مكر ساطك ح ألع مكد  كل  سعيكم خسننكو ا س، كل إا  نكممد 

ا ،دعتند كككق موتمكككل خسعت كككدما  ملياكككو , سعلخاكككو تكككأ تو جيكككمي" س،لكككم  كككلتو  دعلخاكككو , خس 
(15. : 

  د   ،و سعتالل  وخنن : )متسر تدةيل  ن ل سع س  خسع  ةخل  نم سعدندر    
سعط يةو مر سنمدط سع ول سعتلليميو   خ عال ،و  لب سعتملوز خت  يمم ع دع  تاليل 
ختلويب سعم دل سع  ةخلت سعمن لق مر  د ليو سالل سعدنو سعغندحو خسعجمدعو   خسع ت 
يةلض عند اللد  خ طخط الزخنيو ملتخيو خمند ي  أعخسر  لياو وداامل خسعلمدمت 

 يض  إر عغو سعدندر سع خليو سعتو أندج إعي د سعمتللو  دعتل ب خسا نل خسا
خسللدلي خسعم  م س تطدح أر يدال سعام س منج مر سعة مد  خسعمتخجم  دعة مو 
سعتأخيليو  و ود،يو  لج سعجز  مر إر  ندال عغو تدد   ختخس ل خاخسل  ير سعدندر 

  :.16) خجم خل  سعمتللو.
تلنيككد  سعم ككت ممو خس ككت   ساعيككد  سعمت ةككو ،ككو ت ككمي  ،تككلع سع دالككو أر تةككمم سع    

سعةمل سعدنو سعالوو , جدال نتيجو سعلغ و ،و مخسو و سعتطكخل سعةكد  خمكد س،لكم مكر تاكخل 
،كككو مدكككد ي  سان كككدر خ   تكككم  دعةكككدع  خمد خمكككم علوكككخر خسع كككل و خسعكككزمر, خ كككخ مكككد  كككدم 

 ككر سعجميككم سعكك ت يامككل  سعدنككدنير سعككج سعت نككو خو ككل سعل يككو سعتلليميككو علدككر خسع اككب
 لخ  سعة ل سعمتميز  دعالوو خسع ل و.

أ كك   سعمجتمككع  ادجككو إعككج إ ككدمي سعن ككل ،ككو سعمدككد ي  سعتككو  سعمدككد يمو سعدككر سمككد    
 لنككت د سعالوككد  سع ككد لو  خأ كك   مككر سعماككت  إ ككدمي سعن ككل ،ككو  يمككو سعةمككل سعدنككو 

خمخسج كو دوليو ،و سعمجتمكع. سع ت ت   م   ن دطد للد،يد م  خا  ر إامسب سعتغيلس  سع
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،اكمل   تاميد  و يلي علخنع سعلس ر  تاليال سعن كدط سل كمس و  كدلع سعاكمخم سعتلليميكو
تاكككخا  جخ ليكككو ،كككو سعمدكككد ي   خسنتللككك  مكككر "مد كككخ  سعجمكككدل سعدنكككو عجمكككدل سعدوكككلي أخ 
سعتة يكككل  ن كككد ايكككب تةت كككل سعدوكككلي سعتكككو ينطكككخت  لي كككد سعدةكككل سعدنكككو أخ يطلا كككد أولكككل 

مككككر سعمخنككككخح  خأينككككًد عم ككككديلي سعتطككككخل سعنككككخ و سعتونخعككككخجو   كككك ب سعتككككأليل  أ ميككككو
:. خ  ك س 17سعطدغو ع وت د،د  سعةلميو  لج جميكع سعجخسنكب سعايدتيكو خمن كد سعت كويل")

 ودر سعخ   مند  د ع  خل سعدر سعمدد يمو.
سعدر سعمدد يمو ) خ ادعو تاخيل ،ولي مد خجةل د ملمخ و. أت إم دل  مليو أر 
لسالي ،و  يدق سعدر سع  لت  أت تاخيل سعدر سع  لت إعج ،ر للد،و ،ل دو سعل

خجخمت  لمو  خ    سعط يةو سعمدد يميو أولل إن دنيو خع د خ يدو سجتمد يو 
 :. 18ختةليميو   ن د تةطو سعم د م سعمةلخمد :)

خمككر سع ككمد  سعجمدعيككو علدككر سعمدككد يمو  ككخ س ككت مس  سعةلككل  ككما مككر س اد ككي      
خياككمم موكككدر سعةمككل ،كككو م كككتخع سلملسال خسعتدويككل  كككما مكككر س  ككيدال. ،كككدعدر يجكككب أر 

يوككخر تاليككق خسنةوككد  ،وككلت أ،نككل مككر أر يوككخر 
 ككول مككدمت ي كك ب سعمتةككو سعجمدعيككو. ،دعةمككل سعدنككو 

توككككككخر ،ككككككو  ككككككدطر  سعمدككككككد يمو يليككككككم سعدوككككككلي سعتككككككو
سعت د ا . مر سجل ل يو جميمي علخس كع, ،كدعخس ع  نكد 

س  د ككو عكككملسال سعجمككدعو إملسوككد ،نيككد   ككخ سعمجككدل
،كو سعة  كد  سعتلليميكو علةمكل سعدنكو  جميكمس. خمكمعخل سعدكر سعمدكد يمو  كخ سعت كمل سعولكو

خ  كك س تجمككع سعدنككدنير اككخل سعن ليككو سعلدحلككو  ككدر "سعمةل،ككو خسعدوككلي  . ككير سعدوككلي خسعتة يككل
:. ،ككدعدر 19ج سعتككد  سع ككنع")سعموت كك و ،ككو سعمنجككز سعدنككو تةت ككل أولككل أ ميككو مككر سعمنككتَ 

يتخسجم ،و سعدولي خعي  ،و سعةدع  سعمدمت ار ،ولي سعةمل ت ك  سعدنكدر أولكل مكر  خيت كد 
 سعمدميو.
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جخزيكك  وككخزخب عدر سعمدككد يمو)،ر خعغككو: سعدنككدر خمككر سعدنككدنير سعلكك ير تككأللخس  ككد
خ ليم )،دعن  سعلغخت  نم)وخزخب: ملدل و عمد آع  سعيكم ساتجد كد  سعنلميكو سعمةد كلي 
  خمن د مد خ  مخ  سعم ع   نم ) دل :  ،دعلغو سعموتخ و  كو سعخ كط سعم حك  علتة يكل 

سعتكو تل ك  سر سعكن    ر سعدر   خسع ت يوتمل  دعللسالي   خ  س ،و  كيدق ن ليكو سعتللكو
سعوتد و ملغ  مر ايب  مليد  سا تةدلي خسعتلايل خسا ت مسل ،و ن   خنكخح ساجنكد  
  سعتككككو ينز  ككككد سعلككككدلتال سلنككككدال تأخيلككككم علككككن   خمككككر لكككك    ،دعة مككككد  ،ككككو سعت ككككويل   
متاللو  دةل سعم دلوو   سعتو تامب سامخسل سعت دمعيو عتأخيل سعمتللو  خسعتكو ت ك   ،كو 

 :.20جخس  سعت ويل  دعة مد  خسانخسح سلندال مادخعو ساملسال:)ملوال ،
ين نككككو س  ككككلخب  لككككج )سعمتجككككدخلس   ككككير سعككككن  خسع ككككول خسعمتللككككو  خينتمككككو سعككككج     

منطلككو سعدككر سعمدككد يمو سعكك ت يةطككو أ ميككو عدوككلي سعةمككل 
تدككككخق سعمنجككككز سعمككككدمت عككككم. مككككر  كككك ل سا تمككككدم  لككككج 

و أ،نككل مككر سعل كك  سع ككخلي سع  نيككو سع دع ككو. خ ككم  سعلغكك
علتة يل  ر عغو سعدر خسعخ كخل إعكج ملكدل سعجمكدل  سعك ت 

يخ ككلم سعل كك    ككخلي ند  ككو خم ككخ و. خ كك س سعةمككل  يككل ملككدل  ككر مدككد ي  مككد  ةككم 
سعامسلو؛  ر ول  وال مدمت ،لكم  يمتكم ،كو  ك س سعةكدع   خسنت كج إعكج سعةكم . ،أ ك ا  

  جككدال مككر نككمر سعدككر سعمدككد يمو س  ككيدال سعمدميككو  كك  مةنككج خعكك  تالككق خجخم د.خ ككمخل 
س  سنككككم ملككككل  س مدعككككم  مينككككي  سخ ن ككككدي :)،ككككر سالض: خسعكككك ت ،ةلككككم سعدنككككدر سامليوككككو )

تأ كككيلًس خ  كككمو مكككر سعدنكككدر سعككك ت يتدد كككل مكككع سعط يةكككو سع وكككل  ةند كككل د سعم تلدكككو مكككر 
تككلسب خطككير خاجككل ينتمككو سعككج  دلطككو سعدككر سعتجليككمت خم ككتمم مككر أ ككودل سعط يةككو. 

ط سعةزعككو خموككدر ط يةككو غيككل ملمككخ . ايككب  ككد  سعدنككدر  تخ يكك  س،وككدل  خسعكك ت ي ككتل 
خ  لستككم ختدةيل ككد ،ككو سعط يةككو عت ككول اككملًد عككم مةنككج ،ل ككدو يككلت ط  دع اككب  ككر  ككدع  
ملككككدعو عكككك  تمن ككككم سع ككككند و خسعانككككدلي   ككككدع  غيككككل مزيكككك  خعكككك  ية ككككب  ككككم سان ككككدر 

يةيكككو ،كككو تنديككك  تلكككال سعمتانكككل.  كككل سعدنكككدر سعككك ت اكككدخل سا ت كككدل  لكككج سعمكككخسم سعط 
سا،ودل. خع  ي دِل سعدندر  خجخم جم كخل سعمتللكير ع كةخ و سعخ كخل سعكج تلكال سامكدور. 
سر ،ككر سالض  ككخ ،ككر م ككتمم مككر سع يحككو سعط يةيككو   خ ككخ سنككممدع  ككير سع يحككو سعدطليككو 
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خساعكككو سع كككند يو سعاميلكككو. خيةكككم خ كككيلو علكككتاو  خسع كككيطلي  لكككج ج كككلخ  سالض مكككر 
و عتاليكق خجكخم . ،كدعمنجزس  سعدنيكو  كو تأ كيل مكر سعدنكدر  لكج خجكخم  سعدندر. خمادخعك

،و تلال سعمندطق خس  ر لمزت  لج  كيطلتم  لي كد ختنت كو مكمي اومكم ،ي كد ،كو اكدل 
 :.  21سعليد   تمميل سعةمل:)

خسعككك ت وكككدر مكككر س كككلز لخسم   سعج كككم ،كككر خيليكككم    
تت ويل  نيو سعةمل سعدنكو مكر ) سعدندر جخزي   خيز

مخسل تد ككككككك   ن كككككككد م كككككككلاو سعت كككككككويل  مجمخ كككككككو
خسندتداكككككم  لكككككج  نيكككككد  م تلدكككككو خسمسالآ  طلخ كككككيو 
تتنككككمر تةككككد يل ،نيككككو ،ي ككككد م ككككتخيد  مككككر سع ككككزل 

خسعطلس،ككو اككم سع كك ليو   سا سر ،ي ككد مككر سعمةككدنو سع ككليو خسعة مككد  سعودمنككو  لد ككد . 
و يت ككول ايكب نجككم سنكخسح سعة مككد  تاككيط  ن دمكم سعغي ككو سا ككطخلت   ،دعن كد  سع نككدح

ا  ل نيككد سزسال ،ةككل سانككد   خسعتخسعككم سعم ككتمل   ككل  ل ككلو مككر سااككمسب سعممونككو سعتككو 
تتندمج  دةل سعت ويل غيكل سعمجكن  سزسال اكدا  سا كتةدلي خسعتلايكل خسعتكمس ل   وخن كد 
اكككدا  مةدمعكككو عدةكككل سعت كككخلس  سع ستيكككو  خ  كككل سانكككد تتكككمس ل سعمدكككد ي    خمكككر  ككك ل 

ةكل مخل سع طككدب سعجمكدعو  تعيكد   مككل سعج كم خسات كدل  دا ككيدال سامسال سعج كمت يتد
خ  كككل سعدنكككدال سعماكككيط تتدةكككل سعة مكككد  خسعكككماا  سزسال سعطلكككخ  سعم كككلايو سامسحيكككو 

 :.22علخ خل سعج ادعو خجمسنيو خ دطديو:)
أمع   خل ،نخر مد ةم سعامسلو إعج تغيل  دحل ،و طليلو سعتةدطو مع سعماتخع      

ودر   ل سعتدليأل  خلي لد تو  يت  تأمل د   ول مندلم.  مأ سعجمل سع  لت  سع ت 
سعدنو  خسعجمدعو  مع  مسيو   س سعدر سعجميم   مأ سعتم،ق سع ليع سعمت اق عل خل أر 
ي م  علمتللو  دعتأمل خسعتدول.أر   س سعتم،ق تاميًمس  خ مد ي لق  ممو جةل  

لج تاليال سعمتللير. تةيم ،ر مد  ةم سعنلد د  س خعيو اخل سعدر ت مر  أن د  دملي  
سعامسلو   س سعل در  لج سعمتللو مر جميم؛ خعور  طليلو  ل يو؛ ايب ُي  ج  لج 
   .سعمتللو مر أر تت  ب سعتلنيد  خسل  دل سع  لت ،و تغييب خ يم     سعملي
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 نة  ،نخر إعج سعدول سعجميم سع ت سن لق مر سعدل دو )سعةمميو: سعتو ملل  سعماال 
 س  د و علتاخل ناخ أ دعيب خأ،ودل جميم.

خ ليم ،إًر سعدندر س مليوو ،و ،نخر مد ةم سعامسلو  م أتد  ،ل و علمتللو مر    
  ل إم دعم ند يد ،و سعةمليو سعجمدعيو مر   ل تاخل سعل يو سعدنيو إزسال سعة  د  

عغدال سعلدحمو ،و سعممع سعدندحو ،و  نيو سع ول سعدنو ع  تلسال ،و سعةمل يو سعدنيو خس 
سعملسوز سعلد تو  مس ل  نيو سعةمل سعدنو خسا تمد   ةن ل سعالوو ،دعدندنخر س مليودر 
يجدم مد خ  جميم عل ول   م  تخج خس ناخ سا تةدم  ر س  ودل سعو  يويو خسعمأعخ،و خس 

. خ م تنخ   س  دعيب خسعتلنيد  :3)خسعمنمخر نمر تخج د  ،ول مد  ةم سعامسلو 
نخر مد ةم سعامسلو ممد سمع سعج  لق نخح مر سعج ب سع  لت خجةل سعمتللو ،و ،

 يتدد ل مع سعليمو سعجمدعيو. 
 

 المبحث الثاني
 اهمية فنون مابعد الحداثة للمتعلم 

عدر نتدع إ مس و إن دنو  خعخند مر سعللد،و سلن دنيو   نم تة يٌل  ر يةم س        
ن در عمتطل د  ايدتم لغ  أر  ةض سعةلمدال سع ستيو  خعي  تة يلس  ر ادجو سل

 .يةت لخر سعدر نلخلي ايدتيو عكن در ودعمدال خسعطةد 
خُيةت ُل سعدرُّ نتدٌجد إ مس ي ٌد عكن در ايب ي و ل ،يم سعمخسمَّ عتة  كل  ر ،ول   أخ    

 .يتلج  أاد ي م  أخ مد يلس  مر  خل  خأ ودل يج م د ،و أ مدعم
سعدر  خ )تاخيل مديخجم ،و نطدق تدويل سعدلم سعج  خل جمدعيو  أ دعيب ،نيو    

 تج خت جية د ودا لخب سعدنو سعدلمت خخ يدو سعدر ،و سعتل يو  و خ يدو س مس يو 
ت لق سعدلم سعم تول ختةمل  لج سط ق سعةندر عم علتة يل  ر س،ودل خم د ل  

ةمل  خا ت نج سع   يو سعم م و سعمتودملو خ خسطدم  ختجنب سعولس يو خساج دل ،و سع
سا س س نمند تةلي  سعدلم علدر  خخ يدو سعتل يو  و سعتندي   مد  خ مو خ  مس ل 
سعدلم لج  ول  ند ل تة يليو سيلد يو  د ليو  ستيو  أنم  أر سعوتد و خسع ةل سع ت 
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ن در ،يم يخ،ل عاخس  سان در سو ل  مل مر سعل ي سعند يو خسا تمتدح خين ج سا
 مخمم خم دولم ،تلي سنممدجم ،و سعةمل سعدنو خيةيش خودنم  مةزل  ر تةليمس  

 :. 23سعايدي خم دول د:)
أر أ ميو سعتل يو سعدنيو  خ ،و سيجدم طليلم   ليم س لع ما خ و ،و سعتدويل      

ت ل سعج س  ج ملجم ،و ،ةدعيت د ،و  لق سعةمل سعدنو خ    سعطليلو تنمخ عت    
،ليم  ،و سعا د يو  لخغًد عل م  سع ت ن ةج سعيم , سا خ خ  لق  ملي عمع  خامي

سعطدعب عت خيل سا يدال  يدعيًد خ ت ل  خيةطو سعةمل سعدنو ايدي خ يمم  د و  م 
،ياتخت  لج )س ودل خلمخز ع د ماعم ند يم تةو  س،ودل سعتلمي  خم د ل  خيامب 

نخ و ،تأتو س مدعم  لج  ول  يدغد   عال مر   ل تدد لم مع  ند ل سع يحو سعمت
 : .24جميم  ي    ،ي د  للم مر   ل تدويل  خسملسودتم سعا يم:)

خ م توخر أنمدط سعتدويل عمع سعطل و م تلدو خمتنخ م  لج سعلغ  مر خجخم سعةمل     
سعلد   ختةزع  عال عأل مدق سع دلج جمًس ول خسام من   مر   ل توخين   

يم أجلج خأ ي  مد ،و ساملسال سان دنو مر مةخ د  ،   م سعد يخعخجو سع ت نلع ،
مر سر نخ       سانمدط سعدوليو  مد يمور أر يلخ   م سعطدعب مر إ مس د  ،نيم 

: , من د لمزيم أخ 25خن تايل لغ دتم خمطدمام خ وليدتم سعج  د م ت خيليم م تلدو)
. ت    تم ل ،ي د …تجليميم سخ خس ةيم سخ ز ل،يم سخ  نم يم سخ م لايم سعأل 

سعمندمير سعخس ةيو سخ ا تم ل ،دعن دط سعدولت خسعتألل سعخجمسنو  مد سا د  ،و 
 مليم سع لق سعدنو عمع سعطدعب ،و     سعملالو , ار سعدول  خ م مل ساع د  

 خسا تودل.
،  م مر نخ ع ممسلال مر   س سعن دط ،و مةد مند خوليدتند سعدنيو عم د مي     

لج تمليل مد ،و ،ول  خا م تمليً  سمسحيد, ت سزل  مليو سا مسح ختنمخ سعطدعب  
عت    نمر ساا د  خسا،ودل خ دعتدعو توخر س د ًد عن دط سعطدعب ختة يلًس  ر 
   يتم. ع عال ا م مر تغييل مند ج طلق سعتملي يو  طليلو سعدنخر ،و ممسل ند 
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ج)ن ليد  خسلسال ،ل ديم اميلو , خ،ق خمةد مند خوليدتند سعدنيو  طليلو غيل مةلمي  ل
 مليو سعتجميم خسعتطخل سعتو ودن  مةتدمي  د لد خيوخر سعمخنخح سعدنو  مد يمدلل سخ 
يلدلب مر سانمخ ع أخ سع    سخ سعمن ل سعط يةو سعمخجخم سمدمند, خسع خلي 

 :.26سع   يو تادوو سع    سع ت ت خل  خ عال  تت ع تدد يل خج م  م م :)
لب سعطل و  لج س ت   س مدل   يتمتةخر " لملس   لليم خس يو  خ  لس  ،در سغ    

تمون   مر سا تودل خسا مسح ت د م    تجدخز امخم سعتلليم   عأل يدال سعط يةيو أخ 
تمليل سا يدال تمليً  اليليًد  ر  دعمم سع د ,  ر طليق خ دحل سعدر سعمتداو ،و 

وخر سنةود د, خسا،ودل  م توخر ود،و ،و مس لم سعتج يم خسعتة يل م د ل  خسندةداتم عي
خعميم  مل   لج س ت مس  تدويل  خ يدعم  لج ناخ يودل عم سع يمنو  لج ال مد 
يخسج م  مر م و   ،نيم, خيةمل  لج تمليل مد يلع ،و متندخل اخس م تمليً  

وم  ليم  يدعيد خعي   مد يلس  ،لط ع عال ا م مر َغل  لخ  سا تودل خسع يدل سع ت س
آين تدير ،و وتد دتم  أر  )سع يدل أَ    مَر سعَمةلَ،و  ،دعَمةلَ،و َمامخَمي  مد نةل،م سار 
خمد َندَ َمم   ينمد سع يدل َياَتخت سعةدع  ول م َخولَّ مد َ َيت  َمةلَ،َتم أخ َ، َمم إعج 

 نَم  :  خ دعتدعو سعَمدم ي سعخايمي سعتو ممور غل  لخ  سع يدل خسا تودل27س  م:)
سعطدعب  َو مدم ي سعدر خس  س ألسَم     أر يوخر طدَلم  و يًد  ليم أر يةل مم سع يدل 
 ر طليق  لسالي خسعلَ   سع يدعي و خيةل مم َ،ر  سعل    خسعت طيط َخغيل  مَر سعدنخر  

:. س تغ ل اخ د  ،لسغ 28خأر يجةَل مدم ي سعدر جزاٌل ا يتجز أ مَر سع ط و سعَتةليمي و")
سعتو تةم م وَلو سعاليلي و ،و ايدتم   ،إ س ع  يت  س تغ ل سعخ     واٍل مديم  سعطدعب

ع سعطدعب أر َي َتغل    س سعخ    أمخٍل  خم ل و َ، َخ خ ٌ  ندحع  ع عاَل َمدم ي سعدر ت ج 
َ يدعي و خس  مس ي و  خسعلمَلي  لج تط يق سع يدل إعج ألض سعخس ع مر   ل سعل    أخ 

 سعمخ يَلج َخغيل . 
اوت دب سعطدعب َم دلي س تغ ل س مخس  سعدنيو سعاميلو خسعتةدمل مع تلنيدت د من     

سع َغل مر   ل  ند ل سعدر سع ت يتةلمم خسا،ند   مد  مس لم  ر طليقَ َتج يم 
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سعدولي مَر سعةلل خَنلل د  لج  ول  خلي ،نيو طليلو جميمي علتة يل  ر م د ل  
 سعدنو مع ملخل سعخ  . عت    سولل  مليو  لج سعخس ع

خت ةج سعتل يو سعدنيو سعج ) لق  ول جميم مر سعن دط غيل سعمدعخ  يوخر سعدلم     
 م متموند مر سع لق خسا مسح ،تمن  سعدل  عول ،لم سر ية ل  ر   خ يتم  خ    
سع  خ يو  وال ا يالز  ست     غيل سع    سعم تول سعدليم ،و تة يل   خ،و 

س   يمو علمجتمع ختوخر  س  ،دحمي ا     سعادعو توخر   خ يو سعدلم ،و سعدر  
تا ل ع ن دنيو خنةنو مر     سع  خ يو ،لميو سعدلم ،و سعل يو خسعتدويل 

: خت جع سعتل يو سعدنيو 29خساوت د  خسعتة يل  ر سع ةخل ساجتمد و خساندةدل:)
 لج )نمخ سعدر سعمتةمم ساتجد د  عمع سعمتةلمير ختم خ سعج سر يوخر عول ،لم الم 

ل و ،و ممدل و ساتجد  سعدنو سع ت يميل سعيم خت م  سعج نمخ سعاليو ،و سعتة يل سع 
سعدنو عية ل سعدلم  ر م د ل  خسندةداتم سع ستيو  مد يلنو ادجدتم ، و تجنب 
ساولس  ختد   مخل د  ول سعلةب  دع دمد  خسعتلنيد  خسا تمتدح  م  لج سر يالق 

ي   ير س ودعم خسعخسنم.ختةتمم سعتل يو سعدنيو  لج سعدلم ،ي د سعتند ق خسعتخس،ق خسعتن 
 د يو سعتدويل خسع يدل سولل مر س تمدم د  لج سعم دلس  سعتلنيو ، و تنمر نمخ 
 ملس  سعدلم سا تودليو خ  لستم سعدنيو  ر طليق سعتة يل سعال ختو  م سنمدطد ،نيو 

 :.30جميمي تتوي  مع  لخ   يحيو ختمونم مر مخسج و م دولم:)
خسعدر خ يلو تل خيو  أنم  أر خ دحل سعتة يل سا لع ودعلغو خسعوتد و مر ايب سر     

عم ) ند ل تة يليو خمر سمخس  سعدول خساملسال خسعةمل سعج مو خسعدر خجم ،و سعتةلي  
وجزال مر سعةمليو سعتل خيو سعمتةللو  دعتطخل سان دنو خو وال متمديز  ر سان طو 

تل خيو عم خ دح   ديوخعخجيو خ، يخعخجيو خيةت ل  سا لع خسعج جدنب خ يدتم سع
 لمدال سعند  خسعد يخعخجيد  يحد م مد ،و ايدي سعدلم خسعدر خجم ،و سعتةلي   خس ع مميز 
،و ملسال سعطدخعو خسعملس لو خسعل م ايمور سر ي تغنو  نم ، خ يخ،ل عاخس ند سو ل 

سعدل  علمتةل  علليد    مل مر سعل ي  دعنخساو سعجمدعيو خسر مر خسج ند سر نةطو
 تجدل م سع د و يغيل تم ل خس ةدم   ر جميع سعم للس  سع دلجيو سعلدملي  لج 
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سانالس   دمودنيدتم سعدنيو سا ليو سعتو تتلال سنط د د  يحد  دنم ،تخ   س مدعم 
 دن د لميحو ختتاو  ،و ول مدي خل  ،ن   ر سعج مد ع    سعم للس  مر سلدل ند يو 

دتم خيجب سر تندل ملخ  سعدر ملجو و يلي مر سا ميو ،و  طلي  لج اي
سعتةلي  خس د و سعدر خسعتل يو سعجمدعيو   ول خس ع سعنطدق ،و سعممل و خ يحت د خي وم 
عند ،  دو  ل  سعجمدل  أر سان در يتجم   دم م تملي سعج مد خ جميل  خسر ت خق 

سمد سعايخسند  ،  تةل  سعجميل  سعجمدل  نم سان د  م أعو ط يةيو من   مسيو سع ليلو
:. يوت ب سعدلم  ر سعتل يو سعدنيو  خ يد يت خق سعجميل خمةل،تم خمةل،و 31خسعل ي :)

سعل ي  خ،ي د ت زغ سعمخس ب خعي  م متند ومل ير سر نةمل  لج ت ميش سعدر 
خسع دد  سعجمدعيو ،و سعممسل   ل  ليند سر ن جة د خننمو سعمخس ب سعدنيو تلال 

 سعمت مو   لسالي سعطدخعو سعط يةيو.سعمخس ب 
سر علتل يو سعدنيو مخلس و يلس ،و ت ويل أ خسق سا،لسم ختةدعج لوند م مد ،و توخين       

وو ي تجي خس علم للس  سع دلجيو س تجد د   اياو , ع عال ، و تةت ل خ يلو مر 
مسر ختنمو "خ دحل سالتلدال   لخال سا،لسم خت    ،و سعتودمل ساجتمد و ختل ج  دعخج

 :.      32سعم دلس  ختومل سعنمخ سان دنو")
إر سعتل يو سعدنيو خ يلم  دمم مر خ دحل سعمةل،و تت دخع مع غيل د مر سعمخسم    

س  لع ،و س  ميو إا إر  ندال ،لق  ير سعمةلخمد  سعتو يمور إر يتةل  سعطدعب 
 و ايم  ر طليق  دعللسالي  خ ر تلال سعمةلخمد  سعتو يةو  د سعدر  طليلم ملمخ 

سعل كك   ايب يمور إر يتةل  سعطدعب سعةنديو خسعتلتيب  خسعتدويل سعةلمو خسعجمدعو مر 
  ل     سعمدمي .خسر سعتل يو سعدنيو ،و مد خم د سعخس ع  مليم تل خيو ت دطب 
سعاخس  ختلتلو   خق سعطدعب ختلخم   لج ت خق لخ و سعجمدل... ومد أن د )تنمو 

سعخجمسنيو  لج سعممع سعطخيل .نجم د ت د م   لج سنتلدال جمدعيد   ملستم سعدةليو خ 
س  يدال سعتو تنةو   مخل د  لج  لخوم خس تيدلستم ول  م  خم ونم  خألدلم  خغيل 
 عال ..،مر   س سعمنطلق ،در "ول سعةدمس  سعتو يوت   د سعطدعب سلند  مليو سعتةلي  

ور سعاو   لج نجد  سعمةل  مر سعةخسمل سع دمو ،و توخير    يو سعطدعب .خيم
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: خ ند يتن  مخل خأ ميو 33 ملمسل توخير سعةدمس  خسع لخال أع دعام عمع سعط ب:)
مدمي سعتل يو سعدنيو ،و ) ندال    يو سعدلم ، و ت د   مع  د و سعمخسم سعملس يو ،و 
إ مسم سعدلم سعمتودمل سع   يو ختمنام  ملي ع  تجد و علجمدل أينمد خجم خأينمد ودر 

ي وم سع دالخر أ ميو سعدر سعتل خت  خ دم "سعلخع سعم   و عغلسحز سلن در خسعمت دميو خ 
  د إعج سعم تخيد  سعل،يةو ، خ ي  ب سعند  خينمر نمخس ،و سع خق خسلا د  
 دعجمدل إعج جدنب سوت دب سعم دلس  سعدنيو, خيةدعج سعدر ،و سعممسل   لج أ د  

تل يو ،دعمسل  علدر يتغيل  لخوم ختتغيل  دمستم سنم مدمي ممتةو خعم مخل و يل ،و سع
 خيوخر  دملس  لج إملسال سعمةدنو خسعلي  سعجمدعيو ،و س  يدال.

" ع س تةم سعتل يو سعدنيو جخ ل علتل يو سعخجمسنيو سعتو تغنو سع    لخايد ختومل     
ليمو س تمدمم سعدوليو خسعةمليو , ،تومل    يتم سعدنيو مر   ل تنميو سعمدد ي  سع 

علت خق خسعمةدييل سع اياو ع  تمتدح  ول اخس م , ختةم سعتل يو سعدنيو جزالس موم  
علةمليو سعتل خيو خسعط  يجم ،و سعدر  يل متند   اد ي م خسندةداتم , خسعملس ق 
يجم ،و سعدر  يل مة ل عطمخادتم خلغ دتم سع يدعيو , خسع دع  يجم ،و سعدر  يل مة ل 

: , خع س ين غو أر يمدل  سعتل يو سعدنيو خ،ق 34تم سعم تل ليو") ،ودل  ختوخير    ي
آ ل مد تخ ل  إعيم س  ادب سعتل خيو خسعند يو سعتو ت ت   تةلي  سعدر خا ت نج 
سع   يو سعمتودملو علدلم إا مر   ل تةل  ول مخسم سعمةل،و خسعد   سعملت طو  دعدر 

خ   س ن تطيع أر نوخر  ايب ت نج    و  خيو خمن جمو مع  ةن مد سع ةض
أ  د  متزنير  لليد خ يوخعخجيد خأر سغلب سعن   سعتةليميو . )،و سع لمسر سعمت لدو 
ت ت م  ،و تةليم د تةلي  س ،لسم سعمخسم سعةلميو خسا يو ختدنيل د  لج مدمي سعتل يو 

ل يو سعدنيو خسعجمدعيو سخ مخسم سعدر س  لع متجد لو خ يدت د سعتو  و سولل خ دح  سعت
: , ،دعدر ا يالز  أت     غيل أ اد م سعمخ خ ير ، خ ا ي نع 35أ ميو)

علملديي  سعتو ت نج  لي د سعلخسنير سعةلميو ومد  خ سعادل ،و سعمخسم سعةلميو  ل  خ 
مخ  و يا ل  لي د سعدلم من  خامتم ،إ ر يوخر سعدر ،و     سعادعو  س  يمو علمجتمع 
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سعمتلممو تةتز ختدت ل  دندني د خ لمدح د خأم دال د  خسعمخعو , ،دعمجتمةد  خسعمخل
خ ةلسح د خ دمت د خ م توخر سعدنخر سعت ويليو خسعدنخر سعةمليو  س  ،دحمي ا تا ل 
عكن دنيو  لمد أنند سعيخ  نجم سعتةلي  ع  يةمل  لج إط ق  ندر سعدر خس  د تم  ير 

عجدمةو مدةمير  دعخ و سعند  خنتيجو ع عال ع  نةلل  لج أند  مر سعمت لجير مر س
سعدنو خسع خق سعجمدعو خيم   مزخمي  دعلملي  لج سعل   سعم تول ي  م سعةدع  ،و خ تند 
سعادعو سندجدلًس مةل،يًد ،و  تج سعميدمير   خلخلي  لميو ختلنيو ) تونخعخجيو : عجةل 
ل سعةل  خسعمةل،و سمخس  خ يديم ،و تطخيل سعايدي , خ  س مد   ل ايدي سان در ،و و

 : .36مودر:)
خا م مر جةل سعتل يو تاتل مخنةًد م مًد ،و ايدي سعمجتمع    لمل مد ت يحم مر    

،ل  سعنمخ خسعتن حو ساجتمد يو عألجيدل سعجميمي عت دلال م دلوم ،ةدعم ،و ايدتم 
سعةدمو , خ   س ،أر سعتل يو  دعن  و علمجتمع خ يلم ع لدحم خس تملسل)  ل  و خ يلم 

  س سعتلم  خسعتطخل سر يوخر  ميق سعج خل متأ ً  ،و تلممم ختطخل  س س مد سليم ع
: . خ  س مد جةل سعتل يو مخنع س تمد  سغلب مخل سعةدع  سعمتلممو 37ايدي سا،لسم :)

 من د خسعندميو , خ م تلج    س سا تمد   دعتةلي  خ د    سعتةلي  سعن دمو.
عتاليق غديد  خمد يت ل  م مر م   د  تةليميم , د ت دل  س،نل سعخ دحل     

سعمجتمع خس مس،م سعتو يدتلض تاليل د علخ خل  دعمتةلمير سعج م تخع سعمطلخب مر 
 سعودديد  خسعم دلس  خمتطل د  سعايدي.

س س ي ول سام سعمل ير ) سر سخعحال سع ير عمي     يل  م د ل   دعخس ع يوخنخر      
و يل مر سعتدويل  غدع ًد  دجزير  ر تلجمو   دحل   سعج س ودل ،ليم  ,،لمو  مل

يأ   طليلم ناخ  يدغو سعةلل, خولمد سلتدع ملل   س سعتدويل ،و مليد  سا تودليو 
 : .38خس  دعو ودر سولل س تةمسمًس عللجخح سعج سعت خل سع  نو:)

ع س ،أر"سر سعملود  سعةلليو خسعا يم علطدعب تمونم مر سر يوخر  لج جدنب          
نو ،يةمل  يدعم  لج  لق سنمدط جميم  مس ل خ طم و يل مر سا تةمسم عل لق سعد
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:   خيخج م سعج سو دب  مل  ت يليم عتاليق 39سع ت يةيش ،يم خي ت م  تدويل ")
مخنخ د  ،و نطدق مد خ  جميمي  ر سع يحو خمنام مةل،م ا يم ملمخ م اخل 
   د  سع طخط خساعخسر خسا ةدم خسااجد  خسايلدح خسان جد  خت خل سعدر ،و 
سطدل خس ع  ةيمًس  مد  خ سودميمو خيو  م  لخوًد أ ل ين ج  مع سعط يةو خسر ياد،  
 لج    يو سعطدعب خنمطم سعدنو سعمخلخب أخ سعمتأ ل  د تاندل خامي سع ةخل 

 عمع ملخل  مر سعطدخعم اتج  لخغ سعل م.
 المؤشرات التي أسفر عنها الطار النظري

 سعدنو سع ندال مع تتند،   سعامسلو ةم  مد عل خ  خسعجمدعيو سعمةل،يو س    -1
  لخلي   ل مر   ع د خسعجمدعيو خسعخ يديو سعتلنيو سع خس  ختدةل   علخاو

 . سعدنو علةمل خسعتندي يو سل لسجيو سع يدغو
أر  نككككككدال سعةمكككككككل سعدنككككككو سنمكككككككد  ككككككخ لمكككككككلي امتككككككزسع سع كككككككخلي  دعمككككككدمي خستاكككككككدم  -2

سر تتكككككخ،ل علةمكككككل )  سعم نكككككج  كككككدعمةنج ختوكككككد،  سع كككككول مكككككع سعمخنكككككخح    كككككلط 
 خامي ،نيو : تجةل منم مخنخ د جمدعيد يتمتع    م  ستيو.

سعجمكككككدل خ كككككخ ساولكككككل  كككككخ  كككككمو مكككككر  كككككمد   سر سعتدويكككككل خسعتدمكككككل سعجمكككككدعو -3
اليكككككو  ايكككككب سر سعةلكككككل سع كككككد،و يمونكككككم سر يتوكككككخر مكككككر مكككككد تمليكككككم سعلغ كككككو 

 .سخ سالسمي
سر مر سع مد  سعجمدعيو علدر سعمدد يمو  خ س ت مس  سعةلل  ما مر     -4

س اد ي   خيامم مودر سعةمل ،و م تخع سلملسال خسعتدويل  ما مر 
 س  يدال.

 مر   لم مد تجدخز تدويويدً  ،ندً   سعامسلو  ةم مد عدر سعجمدعيو سع مد  ت ول  -5
 سعدر   س يخسوب أر لأج مر خس ودميميو  سعتلليميو سعلخسعب ايب مر ،نخر
 . ختاليليو نلميو ل يد

ت ةج سعتل يو سعدنيو سعج  لق  ول جميم مر سعن دط غيل سعمدعخ  يوخر  -6
سعدلم  م متموند مر سع لق خسا مسح ،تمن  سعدل  عول ،لم سر ية ل  ر 
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  خ يتم  خ    سع  خ يو  وال ا يالز  ست     غيل سع    
 سعم تول سعدليم ،و تة يل .

ل يو سعدنيو خ يلم  دمم مر خ دحل سعمةل،و تت دخع مع غيل د مر سعمخسم إر سعت -7
س  لع ،و س  ميو إا إر  ندال ،لق  ير سعمةلخمد  سعتو يمور إر يتةل  
سعطدعب  دعللسالي  خ ر تلال سعمةلخمد  سعتو يةو  د سعدر  طليلم ملمخ و ايم 

تلتيب  خسعتدويل  ر طليق سعل كك   ايب يمور إر يتةل  سعطدعب سعةنديو خسع
 سعةلمو خسعجمدعو مر   ل     سعمدمي .

سر سعتل يو سعدنيو  مليم تل خيو ت دطب سعاخس  ختلتلو   خق سعطدعب ختلخم   -8
  لج ت خق لخ و سعجمدل.

سر س ميو سعتل يو سعدنيو  خ سيجدم طليلو   ليو ما خ و ،و سعتدويل ت ل  -9
خ    سعطليلو تنمخ عت     سعج س  ج ملجو ،و ،ةدعيت د ،و  لق سعةمل سعدنو
 ،ليمي ،و سعا د يو  لخغد عل م  سع ت ت ةج سعيم.

يت ل  سعطدعب  دا يدال  يدعيد خيةطو سعةمل سعدنو  يمو  د   -10
،ياتخت  لج س ودل خلمخز ع د  ند يو تةو  س،ودل سعطدعب خم د ل  خيامب 
ل  عال مر   ل تدد لم مع  ند ل سع يحو سعمتنخ و ،تأتو س مدعم  لج  و

  يدغد  جميمي ي    ،ي د مر   ل تدويل  خسملسودتم سعا يو.
ت ةج مد ةم سعامسلو سعج سعتالل سعتد  مر ول سعتلدعيم خسعلي   -11

ساجتمد يو. مع تدنيل سعةدخيو خاليو سعتة يل سع   يو. ختةتمم  لج 
سعتغيلس  سعتلنيو خمخس ل سعدندر سع ديوخعخجيو عت ب مدد يم د  ر طليق 

 و تتدلج   ير سعتة يل خسعتجليم ومد ،و سعتة يليو سعتجليميو.سا ودل سعت
سر مر  مد  مد ةم سعامسلو  خ سع  ولو خسع مةلخل خسعت نو  -12

سعدول سعجميم سع ت خسعج خسعت ت  ختةمم ملسوز سعن ل اولل مر نلطو خسامي 
سن لق مر سعدل دو )سعةمميو: سعتو ملل  سعماال س  د و علتاخل ناخ أ دعيب 

 دل جميم.خأ،و
 

 الفصل الثالث



 

 اجراءات البحث
يتندخل   س سعد ل ساجلسالس  سعتو ست ةت د سع دالو عتاليق  م  سع اب سعادعو 
 مر ايب خ   مجتمع سع اب خ ينتم خس مسم سامسي سعم ت ممو ،و تاليل سعةيند .

 تلخ  سع دالو  د تةلسض من جيو سع اب  مس مر مجتمع سع اب  :منهجية البحث
خ ينتم  خخ   سامسي خس   سعخ دحل ساا دحيو خس  تمم  أع دالو سعمن ج سعخ دو 

 سعتاليلو ،و ملس تم عم حمتِم مع م دل سع اب خ م،م .
س تمل مجتمع سع اب  لج سا مدل سعدنيو سعتو سنجز د طل و  :مجتمع البحث

 خسع دع   مم    2017- 2016سعملالو سعلس ةو ،و مدمي سعم لخح  علةد  سعملس و 
 :  م  خت  س تيدل  ينو من د  ختاميم د مد يغطو   س سع اب.20)

مر :  يند   خ  خلي   ميو تةطو سعنمد ع سعم تدلي 5ت  س تيدل ) عينة البحث:
 ايب س دعي  د ،ل و عكادطو  دعجدنب سعتة يلت خسعخ و سعجمدعو.

ت   لض     سعةينو  لج مجمخ و مر سع  لسال مر  خت سا ت د  ،و 
:  خسعخ خ   1مجدا )سعتل يو سعدنيو  خسعدنخر سعت ويليو: ومد  خ مخن  ،و ملاق) 
  لج سع مد  سعجمدعيو سعتو خ د د  خاال سعط ب ،و سنجدزست   سعدنيو.  

س تمم  ،ي د سعم  لس    دم  سع دالو  د مسم س تمدلي تاليل خ م اداة البحث:     
سعتو س دل  لي د ساطدل سعن لت  خ د د مةدييل عتاليل سعةينو خ دم  سع دالو 

مر  خت سا ت د  ع يدر ممع   ايت د خ م   ةلن د  لج مجمخ و مر سع  لسال
 د  سع  لسال  تةميل  ةض سعدللس  خ م ت  سجلسال سعتةمي   ،و نخال م ا د  

  زي علتط يق   يغت د سعن دحيو.سع  لسال خس  ا  سامسي جد
 تحليل العينات:

 (1عينة )
يتوخر سعةمل سعدنو   س مر خجم سمدمو املسالي ت غل     

مجمل سعم داو خ ةير خسامي  خملل   دن دال مدتخ  خ أعخسر 
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ساوليلال خ د لخب تة يلت تجليمت خ م   ل ،و سعلخاو سع ط سعمتانو   ول خسن  
 لي  خممزخع خ  ل  سع ول تة يليو خ دعخسر تجليميو  ةيمي خس ت م  ساعخسر   ول 

 ر سعخس ع خمتملوزي  خودر سا تمد   دعلخر  لج ا دب سع ول مع م م   طخ  
متنخ و خ  ل سعدندال متند ب مع سا ودل خ  ل سعتخسزر ،و سعلخاو   ول غيل 

 ممو ،و متند ل خودر منمخر سعلخاو ند و سمد سع مد  سعتلنيو سعجمدعيو سعم ت
سعةمل سعدنو   س  خ تلنيو سعاال خسعتازيز خسعم ال  ينمد سا لخب سعدنو ،ي خم  

 سعتغليب خسعت نو.
 (2عينة)
،و  لسالي  د ليو علةمل سعدنو   س يتوخر مر س ودل     

 نم يو  غل  مةط  م داو سعةمل سعدنو خ م   ل ،و 
سعلخاو سع ط سعمنو ل   ول خسن  خس ت مس  ساعخسر 

او خ  ل سع ول تجليمت خ دعخسر تة يليو خمتملوزي خودر م م  سع طخ  سع لي
سمد سع مد  سعتلنيو سعم ت ممو ،و سعةمل ند مو خ  ل سعدندال متند ب خمتخسزنو  

سعدنو   س  خ تلنيو سعاال خسعتازيز خ دعخسر زيتيو خسولعيال  ينمد سا لخب سعدنو ،ي خم  
  سعتغليب سع  ول خسعت نو.

 (3عينة)
يتوخر سعةمل سعدنو   س مر س ودل  نم يو  ول مة       

م داو سعةمل سعدنو خ  طخط متةممي  ير سع ط سعمنو ل 
خسعمناو  غل  مة   م داو سعةمل سعدنو خ أن دال مدتخ  
 سمد ساعخسر سعم ت ممو ودن  سعخسند متنخ و  ير سع لياو 
ي خودر م م  سع طخ  خسعممزخجو  خ  ل سع ول تجليمت خ دعخسر تة يليو خمتملوز 

سمد سع مد  سعتلنيو سعم ت ممو ،و ند مو خ  نو خ  ل سعدندال متند ب خمتخسزنو  
سعةمل سعدنو   س  خ تلنيو سعاال خسعتازيز خسعلش خ دعخسر زيتيو خسولعيال  ينمد سا لخب 

سع مد  سعجمدعيو علةمل سعدنو   س ودن  مر  سعدنو ،ي خم  سعتغليب سع  ول سمد
 نيو خسعتغليب خسعت نو.   ل سعتل

 (4عينة)



 

يتوخر سعةمل سعدنو   س مر س ودل تجليميو تة يليو      
ت غل مة   م داو سعةمل سعدنو )ملوز سعةمل سعدنو: 
خ أن دال مدتخ  خسعخسر ممزخجو خ لياو  ير ساعخسر سع دلمي 
خسعادلي  خ  مد  تلنيو عخنيو  ير ساولعيال خسعزي  خ  طخ  

ر خسعند   خ ة  د  توخينيو م تتلي خمتخسزنو  خس ت مس  تلنيد  متنخ و  ير سع  
سعم ال خسعاال خسعتازيز خ أ لخب ،نو ا ولو خي خم   ن ل سعتغليب خسعت نو سمد 

 سع مد  سعجمدعيو ،و   س سعةمل سعدنو يوخر مر   ل سعتغليب خسعلخر.
 

 (5عينة)
جليميو يتملل سعةمل سعدنو مر س ودل تة يليو خ دعخسر ت      

تملل خجم جدن و عدتدي ي غل سعن   سايمر مر سعلخاو خ  ط 
منانو خم م   طخ  متنخ و  ير سع  ر خسعند   خ دندال 
مدتخ  سعج سعي دل خ ة  د  توخينيو مامخليو خ  مد  عخنيو 

 مدمي ساولعيال خ تلنيو سعاال خسعتازيز خ دعخسر متنخ و  ير سعلندحو خسعل لو خ د لخب 
سعج سعغلس و خسعت نو مر   ل سع ول خسعلخر خسع مد  سعجمدعيو ودن  ،نو يخاو 

 مر   ل سع ول خسعلخر خسعتغليب.  
 

 نتائج البحث
:  ينمد 5,3,2 لج  ةيم سع ط ي  ل سع ط سعمنو ل   مي ،و نمد ع سعةينو ) -1

: ,سمد سع ط سعمنانو ،ي  ل ،و 4,1ي  ل سع ط سعمنو ل ،و سعةيند  )
 : .5سمد سع طخط سعمتةممي ،لم   ل  ،و سعةينو): 5 4 2 1سعةيند )

س  كككككككل  جميكككككككع سعةينكككككككد  تنخ كككككككد ،كككككككو سعلكككككككخر ا كككككككت مس  سعكككككككخسر ساولعيكككككككال   -3
خسعزيتككككو خ كككك س يككككمل  لككككج ميككككل سعطدعككككب سعككككج سا ككككتةدنو   كككك   ساعككككخسر وخن ككككد 
سا كككككككلب عتج كككككككيم سعدولي ،كككككككداعخسر ساولعيكككككككال  كككككككم   كككككككل    كككككككمي ،كككككككو سعةينكككككككو 

: سمككككككككككد ساعككككككككككخسر خسا كككككككككك دغ سعم ككككككككككت ممو سعزيتيككككككككككو  ككككككككككم   ككككككككككل  ،ككككككككككو 5 4)



 

 ينمككككككد ساعككككككخسر خسا كككككك دغ سعم ككككككت ممو ختككككككل  ككككككلخ  ت  ككككككل : 3 2 1سعةينككككككو)
 :.5 4 2 1سعج ام مد ،و سعةينو )

: سمكككككد سعملمككككك  سع  كككككر   كككككل 5,4,3,1  كككككل سعملمككككك  نكككككد   ،كككككو سعةينكككككد  ) -4
 : خ  س س    ،و س لسز مندطق سع ل خسعنخال.2،و سعةينو)

:خ نكككككد سعطدعكككككب  ككككككلع 5 4 3 2 1سمكككككد سعدنكككككدال   كككككل   كككككمي ،كككككو سعةينكككككد  ) -5
 خاوخ  عال الق م دمعال سعتة يليو سعتجليميو. ر سطدل سعل

:  ككككككم 5,3:  ينمككككككد سعةينككككككو )4,2,1سمككككككد سعخاككككككمي ت  ككككككل   ككككككمي ،ككككككو سعةينككككككد  )  -6
   ل  سعخامي سعج ام مد خ  س يةو  سعمد  سعطدعب  لخس م سعتوخير. 

:  ينمكككككد ا ت  كككككل ،كككككو سعةينكككككد  2سمكككككد سعتكككككخسزر سعماكككككخلت ي  كككككل ،كككككو سعةينكككككو ) -7
 : .5,4,3,1 تتل ي  ل ،و سعةيند  ): ,سمد سعتخسزر سعم5,4,3,1)

:. سمكككككد سعزيتيكككككو ،لكككككم 5,4  كككككل  سعكككككخسر ساولعكككككال   كككككمي ،كككككو نمكككككد ع سعةينكككككو )  -8
: . ينمككككد ساعككككخسر سعمتنخ ككككو ت  ككككل سعككككج اككككم مككككد 3,2,1  ككككل  ،ككككو سعنمككككد ع )
 ،و سعةيند  سع د لو .

سمككككككد سعتلنيككككككد  سعم ككككككت ممو )سعككككككم ال : ي  ككككككل   ككككككمي ،ككككككو سعةينككككككد  جمية ككككككد   -9
: 2سعم كككككت ممو  سعاكككككال خسعتازيكككككز   كككككل    كككككمي ،كككككو سعةينكككككو )  ينمكككككد سعتلنيكككككد 

: . ينمككككككد ا 5,3 ينمككككككد ي  ككككككل سعككككككج اككككككم مككككككد سعاككككككال خسعتازيككككككز ،ككككككو سعةينككككككو )
: . ينمككككككد ا ت  ككككككل تلنيككككككو سعككككككلش 4,1ي  ككككككل سعاككككككال خسعتازيككككككز ،ككككككو سعةينككككككو )

: ,  ينمكككككككد تلنيكككككككو سعتلطيكككككككل ا ت  ل،كككككككو جميكككككككع سعةينكككككككد  5,4,1،كككككككو سعةينكككككككو )
عكككككب  تط يكككككق تلنيكككككد  س كككككلخ يو مةد كككككلي ،كككككو تنديككككك  خ ككككك س يةوككككك  س تمكككككد  سعطد

 سعلخاد  .
سا ككككككلخب ) سعتغليككككككب: ي  ككككككل   ككككككمي ،ككككككو جميككككككع سعةينككككككد  ,  ينمككككككد    -10

: , ينمككككككد 5,4,3,2سا ككككككلخب سعدنككككككو )سع  ككككككول : ي  ككككككل   ككككككمي ،ككككككو سعةينككككككو )
: سر سا ككككلخب سعدنككككو )سعت نككككو: ي  ككككل 1ي  ككككل سعككككج اككككم مككككد ،ككككو سعةينككككو )

 :.  5 4 1  ي  ل ،و سعةينو ): خع3 2سعج ام مد ،و سعةينو )
 الستنتاجات  



 

 لككككككج سع ككككككةيم سعة  ككككككد  سعت ككككككويليو س  ككككككل  سعطل ككككككو تنخ ككككككد ،ككككككو سع طككككككخط   -1
خساعككككككككخسر خسعملمكككككككك  خ كككككككك س يةوكككككككك  أعمدمككككككككد  دعةند ككككككككل سعت ككككككككويليو سعموخنككككككككو 
عكنتكككككككدع سعدنو ،نككككككك   كككككككر تنكككككككخح ستجد كككككككد  سعطل كككككككو ،كككككككو س كككككككلسز منكككككككدمير 

 يمت.س مدع   سعتو ا ت لخ مر طد ة د سعتجل 
سمككككككككد سعة  ككككككككد  سعتوخينيككككككككو ،لككككككككم اللكككككككك  سعطل ككككككككو )سعخاككككككككمي خسعتككككككككخسزر : ،ككككككككو   -2

 سعلخاد  خعور  ل يو تجليميو ا ت لخ مر تة يليو.
س تمككككككم  سعطل ككككككو ،ككككككو  نككككككدال سعلخاككككككو  لككككككج تن ككككككي  سع ككككككولو ،ل ككككككم   ككككككط    -3

سعلخاككككككو سعككككككج خاككككككمس   ككككككوليو خ،نككككككدحيو مدتخاككككككو   ككككككخلي مت ككككككدخيو عتاليككككككق 
 سامسال سعمميز .

نيككككككو ) سامسال سعالوككككككو : ،ككككككو تنديكككككك  سا مككككككدل .ومككككككد س ككككككت مم  س تمككككككم  تل  -4
سمخس  م تلدككككككو ) ،ككككككلش ,  ككككككوير ,سع ككككككدلي , س ككككككد ع  سعيككككككم , م كككككك   دل ككككككدنجو , 
م كككككككك   دعلمككككككككدش : خ ا ككككككككب مككككككككد يتطلككككككككب سعتوككككككككخير ،ككككككككو عا ككككككككو سعتنديكككككككك  خمككككككككد 

 ختككككككك و علتة يكككككككل  كككككككر سااد كككككككي  سعمس ليكككككككو ي كككككككدا م مكككككككر سندةكككككككدل ند كككككككو خ،نككككككك
س كككككككت مس  سعتغليكككككككب خسع  كككككككول ،كككككككو سعلخاكككككككو علتة يكككككككل  كككككككر سعمخنكككككككخح ،جكككككككدال  

 سعمدلمس  سع  ليو ،و جميع سعةيند  غلسح يو خغيل مأعخ،و.
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