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اٌجحث فٟ ػ١ٍّخ أزبج اٌذالالد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رذخً ػّٓ االٔغبق اٌّحذدح فٟ اٌّشٙذ أالخ١ش ) إٌٙب٠خ( رحزبج اٌٝ  اْ اٌٍّخض اٌؼشثٟ

إٌٙب٠خ رٌه اٌّفَٙٛ اٌمذ٠ُ اٌزٞ اسرجؾ ثبٌغحش ٚاٌزٕد١ُ ٚ إٌجئح ٚ خٍك أالعطٛسح ٚاٌّئثش   ِؼشفخ وج١شح فٟ ِفَٙٛ

ػٍٝ ثمبفخ االٔغبْ ٚ عٍٛوٗ خؼً ٘زا اٌّٛػٛع ِشىٍخ رغزحك أْ رذسط فٟ ٔظٛص اٌّغشذ اٌزؼ١ٍّٟ ٚلذ حذد 

ٚ اٌّشٙذ االخ١ش فٟ ٔظٛص اٌّغشذ اٌجبحث ِشىٍخ ثحثٗ اٌزٟ رزؼٍك ثّؼشفخ اٌذالالد اٌزشث٠ٛخ داخً أٔغبق إٌٙب٠بد أ

 اٌزؼ١ٍّٟ .

اِب ٘ذفٗ فىبْ اٌىشف ػٓ رٍه اٌذالالد فٟ االٔغبق اٌثمبف١خ ٚاالٔغبق اٌذسا١ِخ ٚاالٔغبق اٌدّب١ٌخ ٚاالٔغبق       

ٚوبٔذ أ١ّ٘خ اٌجحث فٟ اػبفخ ِؼٍِٛبد خذ٠ذح لذ رخذَ اٌّئعغبد اٌزشث٠ٛخ راد اٌؼاللخ ثبٌّغشذ اٌزؼ١ٍّٟ ٚ   اٌٍغ٠ٛخ

 ِغشذ اٌذِٝ ٚ اٌّغشذ اٌّذسعٟ .

ٚلذ حذد اٌجبحث فٟ االؽبس إٌّٙدٟ اٌزٞ رؼّٓ اػبفخ اٌٝ رٌه رحذ٠ذ اٌّظطٍحبد اٌّّٙخ ٚط١بغخ رؼش٠فبد اخشائ١خ 

  بلٙب ٚ اٌذالالد اٌزشث٠ٛخ اػبفخ اٌٝ اٌّغشذ اٌزؼ١ٍّٟ.ٌٙب ِثً إٌٙب٠بد ٚ االٔغ

أِب اٌفظً اٌثبٟٔ فمذ رؼّٓ عزخ ِجبحث ، ٚوبْ اٌّجحث االٚي ػٕٛأٗ فٍغفخ إٌٙب٠خ فٟ اٌفْٕٛ االدث١خ، اِب اٌثبٟٔ فمذ 

اسثؼخ رؼّٓ ِفَٙٛ إٌٙب٠خ فٟ اٌّزا٘ت اٌّغشح١خ ،ٚاٌثبٌث رؼّٓ ِفَٙٛ إٌغك ٚأٛاػٗ ار رطشق اٌجبحث اٌٝ 

أغبق ٟ٘ إٌغك اٌدّبٌٟ ٚ إٌغك اٌثمبفٟ ٚ إٌغك اٌذساِٟ ٚ إٌغك اٌذالٌٟ اٌٍغٛٞ ٚ ثحث فٟ اٌذالالد اٌزشث٠ٛخ فٟ 

رٍه االٔغبق ِؼزّذاً ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ إٌفغ١خ ٚ اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رخض إٌّٛ اٌّؼشفٟ ٚ اٌؼمٍٟ وّب فٟ اٌّجحث اٌشاثغ اِب 

اٌٝ ِفَٙٛ اٌّغشذ اٌزؼ١ٍّٟ ٚ خزسٖ اٌزبس٠خٟ ٚ فٛائذٖ ٚ ٚظبئفٗ اٌزٟ رخض فٟ اٌّجحث اٌخبِظ فمذ رطشق اٌجبحث 

اٌدبٔت اٌزشثٛٞ ٚ اٌفٕٟ. أِب فٟ اٌّجحث االخ١ش فمذ رطشق اٌجبحث اٌٝ ِشٙذ إٌٙب٠خ فٟ ٔظٛص اٌّغشح١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 فٟ اٌؼشاق ػجش رؤس٠خٙب اٌضِٕٟ.

(ٔظبً  93اٌزح١ٍٍٟ اٌٛطفٟ ٚ ِدزّؼٗ اٌّىْٛ ِٓ)  ٚفٟ اٌفظً اٌثبٌث وبٔذ اخشاءاد اٌجحث اٌزٟ رؼّٕذ ِٕٙدٗ

(ٔظٛص رؼ١ّ١ٍخ ِٛصػخ ثشىً ِٕزظُ وزٌه لبَ اٌجبحث ثزح١ًٍ اٌؼ١ٕبد ثٕبًء  5ِغشح١بً رؼ١ّ١ٍبً ٚػ١ٕٗ لظذ٠خ ِىٛٔخ َ )

 ( خج١شاً ِخزظبً.05ػٍٝ أعزّبسح رح١ًٍ اوزغت ف١ٙب اٌظذق ٚ اٌثجبد ثؼذ ػشػٙب ػٍٝ )

 ٕزبئح ِٕٚبلشزٙب ٚ االعزٕزبخبد ٚ اٌّمزشحبد ٚ اٌزٛط١بد ٚ وبٔذ إٌزبئح وّب ٠ٍٟ:ـٚفٟ اٌفظً اٌشاثغ وبٔذ اٌ

الى تعدٌل سلوك المتعلم وكذلك عاداته   ـ ان النهاٌات ) المشهد االخٌر( لنصوص المسرح التعلٌمً دعت1
 االجتماعٌة.

هذا ٌدل على عالقة التربٌة بالثقافة ـ ان النهاٌات فً النصوص التربوٌة اكسبت المتعلم قٌم تربوٌة و اخالقٌة. و2
الشاملة فً جمٌع مجاالت الحٌاة الدٌنٌة و االخالقٌة و العادات و التقالٌد و الفنون و اآلداب و التً ٌكسب الفرد فٌها 

 صفات الشخصٌة.

 ـ ان النهاٌات فٌها دعوة الى ضبط السلوك و تعزٌز االنتماء الى الجماعة.3

 ومتنوعة حملت دالالت تربوٌة خضعت الى وعً وتأثٌر الكاتب المسرحً. للنهاٌات انساق متعددة -4 
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 آ١ٌبد اٌزؤ٠ًٚ اٌظب٘شارٟ فٟ اٌخطبة اٌزشى١ٍٟ اٌّؼبطش ٚاشزغبالرٙب فٟ رشث١خ اٌٛػٟ اٌدّبٌٟ االؽشٚحخ ػٕٛاْ 

 6106 اٌغٕخ

ٌُٚ ٠ىزف ٘زا ؽشٚحبد اٌفٓ اٌزشى١ٍٟ اٌّؼبطش ػجش ظٛا٘ش رشى١ٍ١خ رجؼث ػٍٝ اٌغشاثخ ٚغّٛع اٌذٚافغ إٌفغ١خ . اْ  اٌٍّخض اٌؼشثٟ

اٌغّٛع ٚرٍه اٌؼٛاٌُ اٌغشائج١خ ػٍٝ ٔخجخ اٌفٕب١ٔٓ ٚأسٚلخ اٌّؼبسع اٚ طبالد اٌؼشع ، ثً دخٍذ اٌٝ وبفخ ٔشبؽبد 

االٔغبْ اإلػز١بدٞ ٔز١دخ ٌٍزطٛس اٌزىٌٕٛٛخٟ فٟ ٚعبئً االرظبي ٚاطجحذ رٍه اٌٛعبئً ال رمزظش ػٍٝ ِّٙزٙب 

١ٕخ ثً اْ اٌؼًّ اٌفٕٟ ؽٛع ٘زٖ اٌٛعبئً ٌّظٍحزٗ حزٝ اطجحذ خضءا اٌزم١ٍذ٠خ ثٛطفٗ خبٔت ِغزمً ػٓ اٌزدشثخ اٌف

ال ٠زدضأ ِٕٗ ، وّب ٘ٛ اٌحبي فٟ اٌز١بساد اٌف١ٕخ اٌّزّثٍخ )ثبٌفٓ اٌشؼجٟ ، اٌفٓ اٌّفب١ّٟ٘ ، ٚفٓ اٌفٍٛوظ( ٚغ١ش٘ب ِٓ 

ٚػٟ إٌبلذ ٚاٌّزٍمٟ اٌّزؼٍُ  اٌحشوبد اٌف١ٕخ اٌّؼبطشح اٌزٟ سفؼذ شؼبس ) اٌفٓ ٌّٓ ال فٓ ٌٗ ( ، ِب ٌٚذ اصِخ ٔمذ٠خ فٟ

ٔز١دخ الخزالي اٌزٛاصْ ث١ٓ ادسان إٌزبج اٌفٕٟ ٚسػٛخٗ ٌٍّزغ١ش ا٢ٟٔ ، ِّب الزؼذ اٌؼشٚسح اال٘زّبَ ثزشث١خ اٌٛػٟ 

اٌدّبٌٟ ٌذٜ ِزٍمٟ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ اٌّؼبطشح ِٓ ٚخٙخ ٔظش اٌفٍغفخ اٌزؤ١ٍ٠ٚخ اٌظب٘شار١خ فٟ ٘زا اٌجحث . ٚردٍذ 

)ِبٟ٘ آ١ٌبد اٌزؤ٠ًٚ اٌظب٘شارٟ فٟ اٌخطبة اٌزشى١ٍٟ اٌّؼبطش ؟ ِٚبٟ٘  -بإلخبثخ ػٓ اٌزغبإالد ا٢ر١خ:ِشىٍخ اٌجحث ث

 . اشزغبالرٙب فٟ رشث١زٗ اٌٛػٟ اٌدّبٌٟ (
 أِب ٘ذفب اٌجحث اٌزٞ ٠غؼٝ اٌجبحث اٌٝ رحم١مّٙب :

 اٌىشف ػٓ آ١ٌبد اٌزؤ٠ًٚ اٌظب٘شارٟ فٟ فْٕٛ ِب ثؼذ اٌحذاثخ   -0
 اٌزؼشف ػٍٝ اشزغبالد آ١ٌبد اٌزؤ٠ًٚ اٌظب٘شارٟ فٟ ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌدّبٌٟ.  -6

ٚرحذدد حذٚد اٌجحث ، ثبألػّبي اٌف١ٕخ ٌز١بساد اٌفٓ اٌّؼبطش ) اٌفٓ اٌشؼجٟ )اٌجٛة اسد( ، ٚاٌفٓ اٌجظشٞ )األٚة 

 0335ٌٍّذح اٌض١ِٕخ ِٓ )   ٚفٓ االسع(اسد( ، ٚفٓ اٌغٛثش٠ب١ٌخ ، ٚاٌفٓ اٌّفب١ّٟ٘ ثؤٔٛاػٗ فٓ اٌٍغخ ، ٚفٓ اٌدغذ ، 

 ( . ٚاخززُ اٌفظً األٚي ثبعزؼشاع اُ٘ اٌّظطٍحبد ٚاٌزؼبس٠ف اٌزٟ ٚسدد فٟ ِزٓ اٌجحث . 6101 –
اِب اٌفظً اٌثبٟٔ فبٔٗ ٠ؼُ اسثؼخ ِجبحث رٕبٚي اٌّجحث االٚي رطٛس اٌفٍغفخ اٌظب٘شار١خ ربس٠خ١ب ، ٚاٌّجحث اٌثبٟٔ       

رّشحالد اٌفٍغفخ اٌزؤ١ٍ٠ٚخ ٚآ١ٌبرٙب ، فٟ ح١ٓ رٕبٚي اٌّجحث اٌثبٌث آ١ٌبد اٌزؤ٠ًٚ اٌظب٘شارٟ فٟ اٌخطبة اٌزشى١ٍٟ 

بٌٟ ػٍٝ ٚفك آ١ٌبد اٌزؤ٠ًٚ اٌظب٘شارٟ . ٚاخززُ اٌفظً اٌثبٟٔ اٌّؼبطش، ٚػُ اٌّجحث اٌشاثغ رشث١خ اٌٛػٟ اٌدّ

ثبٌّئششاد اٌزٟ رّخؼذ ػٓ االؽبس إٌظشٞ ، ٚاعزؼشاع اُ٘ اٌذساعبد اٌغبثمخ ِٕٚبلشزٙب . فٟ ح١ٓ ٠شزًّ اٌفظً 

 -ٟٚ٘ وّب ٠ؤرٟ :   اٌثبٌث ػٍٝ اخشاءاد اٌجحث
 .  ش اٌّدزّغ االطٍٟ( ػّال ِؼبطشا ثؼذ اْ رؼزس حظ911اؽبس اٌجحث اٌجبٌغ ) –أ 

( ػ١ٕخ أخزد ثطش٠مخ لظذ٠خ ٚػّذ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ طذق اٌؼ١ٕخ ٚثجبرٙب ، ثُ اٌٛعبئً 61ػ١ٕخ اٌجحث اٌزٟ ثٍغذ )  –ة 

 االحظبئ١خ اٌّغزخذِخ .
  اٌزح١ًٍ : رُ رح١ًٍ ّٔبرج اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ٚفك ِزطٍجبد اٌٛػٟ اٌدّبٌٟ ٌٍزشث١خ اٌف١ٕخ ِٕٚٙدٙب اٌحذ٠ث. –ج 

 إٌزبئح ِٕٚبلشزٙب ِٕٚٙب -ٌشاثغ ػٍٝ : أ ٚاحزٜٛ اٌفظً ا
%( ٚثشىً ِزغبٚ 011( ػ١ٕخ اٞ ثٕغجخ)61ظٙٛس آ١ٌخ اٌمظذ٠خ ثؼشش٠ٓ رىشاسا ِٓ ِدّٛع اٌؼ١ٕخ اٌىٍٟ اٌجبٌغ )        -

 ػٍٝ خ١ّغ اٌز١بساد اٌف١ٕخ اٌّؼبطشح اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌجحث .
%( ار ظٙشد فٟ فٓ )االٚة اسد ، ٚاٌغٛثش٠ب١ٌخ( 31) ( رىشاسا اٞ ثٕغجخ ظٙٛس ثٍغذ01حظٍذ )اٌمج١ٍخ( ػٍٝ )    -

 ثشىً ِزغبٚٞ ٚثد١ّغ ػ١ٕبرّٙب ، فٟ ح١ٓ ٌُ رظٙش فٟ ػ١ٕخ ٚاحذح فٟ وً ِٓ ) اٌجٛة اسد ، ٚاٌّفِٟٙٛ ( .
%( ٚلذ حظً اٌزم٠ٛغ فٟ خ١ّغ 31ِٓ اٌؼ١ٕخ ٚثٕغجخ ظٙٛس ثٍغذ )  ( رىشاسا01آ١ٌخ )اٌزم٠ٛغ( حظٍذ )   -

 اٌجحث . اٌز١بساد اٌف١ٕخ فٟ
) اٌجٛة     %( ٚرٛصػذ ثشىً ِزغبٚ فٟ ف35ْٕٛظٙشد )آ١ٌخ اٌّؼٕٝ اٌّّثً( فٟ رغؼخ ػشش ػ١ٕخ اٞ ثٕغجخ )    -

 اسد ، ٚاالٚة اسد ، ٚاٌّفِٟٙٛ ( فٟ خ١ّغ ػ١ٕبرٙب .
 .  %( ِٓ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ31( رىشاسا ٚثٕغجخ ظٙٛس اخّب١ٌخ ثٍغذ )01ف١ّب ٠زؼٍك ثآ١ٌخ اٌّؼب٠شخ فمذ عدٍذ )   -
وبْ ظٙٛس٘ب فٟ فٓ )اٌجٛة اسد( لذ   %(55( رىشاس ثٕغجخ ظٙٛس )00آ١ٌخ ) اٌزٛحذ ِغ اٌدغذ( حظٍذ ػٍٝ )       -

(ػ١ٕبد ٌٍفٓ 9( فٟ )اٌغٛثش٠ب١ٌخ( ، ٚوزٌه )9رحذد ثخّظ ػ١ٕبد ، فٟ ح١ٓ ٌُ رظٙش فٟ فٓ)االٚة اسد( ، ٚ)



     )اٌّفِٟٙٛ( .
(ػ١ٕبد ، 5%( وبْ حظخ فٓ )اٌجٛة اسد( )31ا ٚثٕغجخ ظٙٛس ثٍغذ )( رىشاس01آ١ٌخ )اٌحؼٛس ٚاٌغ١بة( عدٍذ )

(ػ١ٕبد ِٓ اخّبٌٟ اٌؼ١ٕبد اٌثّبٟٔ 5(ػ١ٕبد ٌىً ِّٕٙب ، ٚ اٌفٓ )اٌّفِٟٙٛ ( )4)ٚاالٚة اسد( ٚ)اٌغٛثش٠ب١ٌخ(ػٍٝ )

 : ث١ٕٙب ِٓ وبْ اعزٕزبخبد ثؼذح اٌفظالٌشاثغ اٌجبحث ػشش اٌزٟ حظٍذ ػ١ٍٙب ٘زٖ اال١ٌخ ، ٚاخززُ
 . اٌفٕٟ ٌٍٕزبج اٌش١ئ١خ ِؼٕٝ فٟ أفزبذ ػٓ رىشف اٌزشى١ٍٟ ٌٍخطبة اٌزؤ١ٍ٠ٚخ اٌمشاءح اْ      -0
 اٌىبٌّؼشفخ ٚطٛالً  ٚرخ١ً رؤًِ ٠زجؼٗ , ٚاٌفُٙ اٌزّثً : ِٕٙب ِغز٠ٛبد ػٓ ٠ٕزح اٌدّبٌٟ اٌٛػٟ اْ      -6

ٌٍخطبثبٌزشى١ٍٟ اٌّؼبطش  اٌظب٘شارٟ اٌزؤ٠ًٚ ا١ٌبد رجٕٟ : ِٕٙب اٌّمزشحبد ِٓ ػذد اٌجبحث ٚلذَ.  اٌٛاػحخ

 .  اٌف١ٕخ اٌزشث١خ لغُ فٟ اٌؼ١ٍب اٌذساعبد ؽٍجخ رذس٠ظ  فٟ
 ف١زشث١خ اٌزٚق اٌفٕٟ . ٚدٚس٘ب اٌّؼبطش اٌفٓ اٌظب٘شارٟ فٟ اٌزؤ٠ًٚ آ١ٌبد ِٕٙب رٛط١بد ثؼذح اٌجبحث ٚأٚطٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثغذاد اعُ اٌدبِؼخ

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌد١ٍّخ  اعُ اٌى١ٍخ

 لغُ اٌخؾ اٌؼشثٟ ٚاٌضخشفخ اٌمغُ

 طاىر أرحيم حيدر اٌثالثٟ االعُ

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

 دوزٛساٖ ٔٛع اٌذساعخ

 تعميمية اتصال  وسائل انتاج في واستخداميا االسالمية المنمنمات بنية في التحوالت االؽشٚحخػٕٛاْ 

 6106 اٌغٕخ

 اتصال  وسائل انتاج في واستخداميا االسالمية المنمنمات بنية في التحوالت) الموسومة كتوراهالد اطروحة مناقشة جرت اٌٍّخض اٌؼشثٟ

 (.خيري المنعم عبد. د.أ)  وبأشراف( طاىر أرحيم حيدر) لمباحث الفنية التربية في( تعميمية

 تحتفظ الزالت كونيا االنسانية الحضارات تاريخ في الميمة االسالمية العربية الفنون ركائز احد المنمنمات  ان الباحث ويرى

 خاصة التشكيمية الفنون من الكثير اعمال صياغة في وتدخل جانب من والحضارية الفنية بشخصيتو يتمتع قائماً  فناً  برونقيا

 من الكثير ذلك حفز مما الجمالية، وتكويناتيا والوانيا باشكاليا المتفردة خصوصيتيا عن فضالً  اخر، جانب من الرسم فن

 .وفمسفتو واسموبو رؤيتو حسب كل الفنية اعماليم في المنمنمات توظيف الى والمعاصرين الرواد الفنانين

 يستعان تعميمية وسائل انتاج خالل من حديثة اتصال كوسائل التعممية التعميمية العممية في االسالمية المنمنمات توظيف ان

 لحواسو ومثيرة مشوقة بصورة واالتجاىات والميارات المعارف اكتساب عمى المتعمم لمساعدة التعمم عممية الحداث بيا

 . والحركة والمون والصوت والصورة بالشكل تتحدث عالمية لغة التعميمية فالوسائل المختمفة،

 واالنسانية الحضارية منيا االصعدة مختمف عمى كبيرة اىمية وذات ومبادئيا وقيميا اصوليا ليا المنمنمات ىذه فان لذلك

 كونيا اصيمة فمسفية منابع وذات وثبات جمالية من بو تتمتع لما استعماليا يعود اذ وغيرىا،... والثقافية واالجتماعية والدينية

 ييدف لذلك. والمنمقة الدقيقة والزخرفية الحروفية باشكاليا والمتمثل واالسالمية العربية خصوصيتو لو تراثياً  طابعاً  تحمل

 :الى الحالي البحث

 .االسالمية المنمنمات بنية في التحوالت عن لكشفا-1

 .الفنية التربية لدروس تعميمية اتصال وسائل تصميم-2

 .الفنية التربية قسم – الثاني الصف طمبة قبل من التعميمية االتصال وسائل تقويم-3

 :من البحث مجتمع تكون



 والذين( والتقويم القياس االتصال، وسائل التدريس، طرائق الفنية، التربية) اختصاص يحممون الذين التدريسيين -1

 بمغ اذ التعميمية، المادة وطبيعة يتالئم بما تصميميا تم التي التعميمية الوسائل صالحية مدى تقويم في الباحث بيم استعان

 .وتدريسية تدريسي( 33) عددىم

 عمى والتعرف التعميمية االتصال وسائل لتطبيق الباحث بيم استعان الذين الفنية التربية قسم الثاني الصف طمبة -2

 .وطالبة طالباً ( 66) عددىم بمغ اذ قياسو، الجل وضعت الذي اليدف تحقيق في فاعميتيا

 .  المسمم الفنان انجزىا التي االسالمية المنمنمات -3

 

 

 نموذجاً ( 12) الباحث صمم  البحث اىداف لتحقيق وطالبة، طالباً ( 32) و وتدريسية تدريسي( 21) اختيار تم ذلك عمى بناءً 

 بـ تمثمت الفنية التربية مدرس اعداد برنامج في الدراسية المقررات من موضوعات عدة تناولت تعميمية اتصال لوسائل

 الوسائل تقويم استمارات من نوعين اعداد تم كذلك  ،(التصويري االنشاء – الفني العمل عناصر- والضوء الظل - المنظور)

 عرض تم ثالثي، مقياس ليا وضع فقرات( 13) من استمارة كل تكونت ليا، مشاىدتيم بعد والطمبة الخبراء قبل من التعميمية

 . قياسو الجل وضعت الذي اليدف قياس في صالحيتيا مدى عمى لمتعرف المحكمين مجموعة عمى البحث ادوات

 :ىي الباحث الييا توصل التي النتائج اىم اما كوبر، ةومعادل المئوي والوزن الحدة درجة استخدام تم  البحث نتائج الظيار

 التي والثقافات االفكار من بمجموعة االسالمية المنمنمات لفضاءات التعبيرية البنية تتضمنيا التي االحداث تتميز -1 

 في استغاللو يمكن جمالي بصري تأثير ذات يجعميا مما متعددة داللية رموز تتضمن ىادفة اتصال وسائل لتصبح اسست

 .الفنية التربية قسم في المقررة لممواد ىادفة تعميمية وسائل عمل

 لمينة اعدادىم يتم الذين الفنية التربية طمبة اكساب يتطمب لذلك التعميمية، العممية عناصر احد التعميمية الوسائل تعد-2

 بتنفيذ قياميم في يسيم مما عمميا لقواعد منتظمة معرفية سياقات وفق عمى التعميمية الوسائل تصميم بميارات التدريس

 .المواد تمك متطمبات

 

 :ىي الباحث الييا توصل التي التوصيات اىم اما

 توظيف خالل من التدريس في واستخداميا ىادفة تعميمية وسائل انتاج عمى الفنية التربية قسم طمبة تدريب عمى العمل-1



 (.العربي والخط والمنمنمات الزخارف) االسالمي لمفن الفنية الخصائص

 الجميمة الفنون كميات مكتبات في( المنمنمات) االسالمي التصوير بفن تعني التي والتاريخية العممية المصادر توفير-2

 .المتميز الفن ليذا والجمالي التقني التطور لمواكبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثغذاد اعُ اٌدبِؼخ

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌد١ٍّخ  اعُ اٌى١ٍخ

 اٌزشث١خ اٌف١ٕخ  اٌمغُ

 العتابي كاطع جاسم تحرير اٌثالثٟ االعُ

 دوزٛساٖ ٔٛع اٌذساعخ

 العتابي كاطع جاسم تحرير) لمباحث( بغداد جامعة طمبة عند البصري بالذكاء وعالقتو التشكيمي العمل عمى الجمالي الحكم االؽشٚحخ ػٕٛاْ 
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 عالية ذكاء بدرجات يتمتعون افراد الى الحاجة تزداد  اذ مجتمعاتيا، في لالفراد العقمية القدرات استثمار دورفي ليا والنامية المتقدمة الدول ان الباحث يرى اٌٍّخض اٌؼشثٟ

 والتكنولوجية العممية لمتطورات نتيجة المعرفة فيو تتدفق عالم ظل ففي كافة، الحياة مجاالت تواجو التي والتحديات لممشكالت جديدة حمول تقديم باستطاعتيم

مكاناتو االنسان لقدرات االمثل االستثمار يتطمب الذي االمر الحياة، جوانب مختمف عمى بظالليا ارخت التي المتسارعة   بذوات المجتمع قطاعات جميع ورفد وا 

 .تطويرىا عمى والعمل مجتمعاتيم ادارة خالليا من يستطيعون متعددة قدرات يمتمكون

 بوجود لظنيا والمعرفية، العقمية وامكانياتيم المتعممين قدرات من تحد كانت المتعدد الذكاء نظرية ظيور قبل والتعميمية التربوية والتطبيقات الممارسات ان  

 مدى الى بوضوح يشير البشرية، المجتمعات في حدث الذي والتطور التغير ان عمى اكدوا العمماء بعض ان اال المتعممين، كل لدى الذكاء من واحد نوع

 العقمية القدرات عمى باالعتماد اال انجازىا يمكن ال المجتمعات اىداف معظم ألن حديثة واساليب وبطرائق االفراد لدى المتعدد الذكاء قدرات تنمية الى الحاجة

 وبطريقة ذىنياً  وتكييفيا ضاءالف في لمعالم مرئية تمثيالت خمق عمى الفرد قدرة ىو( المكاني( )الفضائي) البصري الذكاء بينو من الذي المتعدد الذكاء وبالذات

 الذي الجمالي بالحكم وعالقتو عنو تمثل وتكوين المجال وادراك التفاصيل وابراز واالماكن الوجوه عمى والتعرف االتجاه ادراك من لصاحبيا يمكن كما ممموسة

 .العقمية العمميات من ومجموعة البصرية الرؤية مجاالت عمى يعتمد

 بعض بو يتمتع الذي البصري الذكاء بين ارتباطية عالقة وجود مدى عمى بالتعرف المتمثمة بحثو لمشكمة التأسيس( الباحث) إرتأى تقدم مما انطالقاً   

 ىدف اما االساسية، البحث مشكمة االول الفصل تناول فصول( 4) من الحالي البحث وتالف التشكيمي، العمل عمى الجمالي الحكم عممية في المتعممين

 -:باالتي تمثل فقد البحث

 فقد الثاني الفصل اما. فرعياً  ىدفاً ( 11) منيا الباحث اشتق اليدف ىذا ولتحقيق( الجامعة طمبة عند الجمالي والحكم البصري الذكاء بين العالقة تعرف) 

 تناول الثاني المبحث اما الجمالي الحكم واليات مفيوم االول المبحث تناول مباحث،( 3) تضمن اذ السابقة، والدراسات لمبحث النظري االطار عمى اشتمل

 السابقة الدراسات بعض من االفادة تم كما المتعدد، لمذكاء كمنطمق الذكاء مفيوم عن الثالث المبحث تحدث فيما التشكيمية الثقافة خالل من الجمالية الرؤية

 البحث منيجية تحديد تم الثالث الفصل وفي السابقة والدراسات النظري االطار عنيا اسفر التي المؤشرات بعض تحديد ثم ومن ومناقشتيا العالقة ذات

 . البحث مجتمع وتحديد واجراءاتو

 الدراسي لمعام بالدراسة المستمرين الصباحية الدراسة/  بغداد لجامعة التابعة واالنسانية العممية الكميات في  الثالثة الصفوف طمبة من البحث مجتمع وتكون

 عممية كميات( 6) الى ينتمون وطالبة طالباً ( 333) بمغت منيم عشوائية عينة اختيار تم وطالبة، طالباً ( 6665) عددىم بمغ اذ ،(2316 – 2315) 

 . وانسانية

 باالحكام يتعمق اوثانييم( صوري – لفظي) شقين من ويتكون البصري الذكاء بقياس يتعمق احدىما المقاييس من نوعين تصميم تم البحث ىدف لتحقيق



 قياسو، الجل وضعت التي االىداف قياس في مكوناتيما صالحية مدى عمى لمتعرف المحكمين من لجنة عمى المقياسين ىذين عرض تم( صوري) الجمالية

 بالدرجة الفقرة وعالقة الثبات ومعامل التمييز ومعامل الصعوبة معامل عمى خالليا من الباحث تعرف االجراءات من مجموعة الى المقياسين اخضاع تم

 الصعوبة معامل ومعادلة بيرسون ارتباط ومعامل واحدة لعينة التائي االختبار) منيا االحصائية الوسائل من مجموعة الباحث اعتمد النتائج الظيار. الكمية

 -:ىي البحث الييا توصل التي االستنتاجات اىم اما ،(والتمييز

 .الجمالية االحكام في معنوي دال   لمستوى بغداد جامعة لكميات التابعة واالنسانية العممية االقسام في الثالثة الصفوف طمبة تمتع-1

 (.الصوري – المفظي) البصري الذكاء في معنوياً  دال لمستوى بغداد جامعة لكميات التابعة واالنسانية العممية االقسام في الثالثة الصفوف طمبة تمتع-2

 الذكور) الثالثة الصفوف طمبة بيا يتمتع التي(.الصوري – المفظي) البصري الذكاء ومتغير الجمالية االحكام بين معنوياً  دالة ارتباطية عالقة وجود-3

 .بغداد جامعة لكميات التابعة واالنسانية العممية االقسام في( واالناث

 :باالتي يوصي الباحث الييا توصل التي االستنتاجات اظيرتو ما عمى بناءً 

 .الفنية بذائقتيم االرتقاء في ذلك يسيم مما فراغيم اوقات في الفنية النشاطات مزاولة باىمية الجامعة طمبة توعية-1

 الجمالية االحكام ذلك يعزز ما جماالً  اكثر لتصبح الكمية ساحات ام الدراسي الصف في اكانت سواء الجامعة بطمبة المحيطة التعميمية بالبيئة االىتمام-2

 .لدييم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ثغذاد اعُ اٌدبِؼخ

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌد١ٍّخ  اعُ اٌى١ٍخ

 اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ  اٌمغُ

 َبصش زسٍ فهٛر خعٛش اٌثالثٟ االعُ
 اٌّبخغ١زش ٔٛع اٌذساعخ

 انجٛشفٕسيبَس فٌُٕ فٙ انزٕاصم ثٛئخ اَفزبذ  اٌشعبٌخ ػٕٛاْ 
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 اػزًبدا   ، انزهمٙ يُظٕيخ فٙ انفبػهخ ٔانؼاليبد انشيٕص يٍ كزهخ انٗ اندسذ رسٕل أٌ ثؼذ انؼشض غشائكاٌ  اٌٍّخض اٌؼشثٟ

 يٍ كجٛشا   زٛضا   أخزد فٌُٕ فٙ ، ٔانًزهمٙ انًُزح يبثٍٛ انًزجبدنخ انؼاللخ يٍ َبردخ زعٕس ثٛئخ ػهٗ

 فٙ انفُٛخ انسبزخ ػهٗ ظٓشد انزٙ األدائٛخ انفٌُٕ ْٙ رهك.  انسذاثخ ثؼذ يب نفٌُٕ انجصش٘ انسمم فعبءاد

 ٔانٕسبئم انفُٙ نهؼًم انزمهٛذٚخ األسبنٛت انًفبًْٛٙ انفُبٌ رخطٗ أٌ ثؼذ..  انًبظٙ انمشٌ يٍ األخٛش انشثغ

 ػهٗ انًزبزخ انٕسبئم كم اسزُفز أٌ ثؼذ انخطبة فٙ اندسذ لذسح السزكشبف  يسبٔنخ فٙ ، نّ انًكَٕخ انًبدٚخ

 دائشح ظًٍ رُذسج انزٙ انفٌُٕ ْزِ أزذ( performance) انجٛشفٕسيُس فٌُٕ ٔرًثم.  يزؼبلجخ لشٌٔ يذٖ

 ، فصٕل أسثؼخ(  انجٛشفٕسيُس فٌُٕ فٙ انزٕاصم ثٛئخ اَفزبذ)  انًٕسٕيخ انذساسخ رعًُذ ٔلذ انزشكٛم

 يبْٙ  -: اٜرٍٛٛ ثبنزسبؤنٍٛ رهخصذ انزٙ انجسث يشكهخ ٔانًزعًٍ( انًُٓدٙ االغبس) األٔل انفصم رُبٔل

 لٕاػذ ظًٍ انفٌُٕ ْزِ ارجؼزٓب انزٙ االثذال سجم ٔيبْٙ انجٛشفٕسيُس؟ فٌُٕ فٙ انزٕاصم ثٛئخ اَفزبذ زذٔد

 فٙ انذاسسٍٛ لجم يٍ يُّ االفبدح فٙ رهخصذ فمذ انّٛ ٔانسبخخ أيبأًْٛزّ. نالَفزبذ؟ االثذاػٛخ انًُظٕيخ

 فٌُٕ يٍ ردؼم انزٙ انجُبئٛخ انكٛفٛبد ػهٗ ٔانزؼشف انجصش٘، انسمم دائشح ظًٍ انفُٛخ انذساسبد يدبل

 انٗ انجسث ٔٚٓذف. ٔانًؼشفٛخ انفُٛخ نهًكزجخ يؼشفٛب   سصٛذا   ٚعٛف نهمشاءح لبثال   زمال انجٛشفٕسيُس

 ٔيذٖ انجصش٘ انسمم فٙ اشزغبالرٓب ٔغجٛؼخ انفٌُٕ نزهك انزٕاصم ثٛئخ اَفزبذ آنٛبد ػٍ انكشف ظشٔسح

 انسذٔد رثجٛذ انزبنٛخ انفمشح رعًُذ فًٛب. انسذاثخ يبثؼذ ثمبفخ اغبس ظًٍ انزهمٙ ثًُظٕيخ ٔرأثشْب رأثٛشْب

 فًٛب. ٔرؼشٚفٓب انجسث ػُٕاٌ ثًفشداد انًزؼهمخ انًصطهسبد رسذٚذ ثى ٔيٍ ٔانضيبَٛخ ٔانًكبَٛخ انًٕظٕػٛخ

 نًٕظٕػخ األٔل انًجسث رطشق يجبزث ثالثخ نهجسث( انُظش٘ االغبس) ًٚثم انز٘ انثبَٙ انفصم رعًٍ

 ، ٔفُٛب   يؼشفٛب   يفٕٓيٓب – األدائٛخ ػُٕاٌ ٚسًم األٔل انًسٕس كبٌ يسٕسٍٚ انٗ رفشػذ ٔانزٙ األدائٛخ

 نفٌُٕ انًؼشفٙ انزصُٛف انٗ رطشق فمذ انثبنث انًٕظٕع أيب انفٌُٕ، يغ ٔرذاخهٓب األدائٛخ انثبَٙ ٔانًسٕس

 . األدائٛخ انفٌُٕ فٙ ٔاشزغبالرٓب انزفبػهٛخ يٕظٕػخ انشاثغ رُبٔل زٍٛ فٙ انجٛشفٕسيُس

 انزٙ انسذاثخ يبثؼذ فٌُٕ أْى ػشض رعًٍ ٔلذ انسذاثخ، يبثؼذ نفٌُٕ يمذيخ ثؼُٕاٌ كبٌ انثبَٙ انًجسث

 زٍٛ فٙ اندسذ، ٔفٍ األسض ٔفٍ انًفبًْٛٙ ٔانفٍ انزدشٚذٚخ، كبنزؼجٛشٚخ األدائٛخ انفٌُٕ يفٕٓو يٍ رمزشة

 ْٔٙ يسبٔس أسثؼخ انٗ رفشع ٔلذ األدائٛخ انفٌُٕ فٙ ٔأًْٛزٓب انزٕاصم يٕظٕػخ انثبنث انًجسث رُبٔل

 فٙ انزٕاصم آنٛبد. األدائٛخ انفٌُٕ فٙ انزٕاصم ثٛئخ. األدائٛخ انفٌُٕ فٙ  انزٕاصم ٔثمبفخ يفٕٓو:  كبٜرٙ

 صٛبغخ نذػى يؼشفٛخ كسصٛهخ ثُمبغ رثجٛزٓب رى يإششاد انُظش٘ االغبس يٍ رًخط ٔلذ. األدائٛخ انفٌُٕ

 .انجسث ئخشاءآد ظًٍ انجسث يزطهجبد ٔفك رًذ انزٙ انزسهٛم يُظٕيخ



 رى انزٙ انزسهٛم ًَٕرج اخزٛبس ٔغشٚمخ انجسث، يدزًغ انًزعًٍ ،(انجسث ئخشاءآد) شًم انثبنث انفصم

 ثى ٔيٍ ، اخزٛبسِ انٗ دػذ انزٙ األسجبة ركش رى ثى. انجسث ْذف يغ ٚزُبست ثًب لصذ٘ ثشكم اخزٛبسِ

 يُظٕيخ ٔفك رسهٛهّ رى ثى ئر انًُٕرج نزسهٛم كًُٓح انزسهٛهٙ – انٕصفٙ انًُٓح ٔاػزًبد انجسث أداح رسذٚذ

 .انغشض نٓزا أػذد رسهٛم

 أًْٓب ٔكبٌ انجسث انّٛ اَزٓٗ انزٙ انُزبئح رعًٍ فمذ انشاثغ انفصم أيب

 األدائٛخ، ثبنؼشٔض اندسذ يؼطٛبد يغ انًؼبصش اإلَسبٌ ػُذ انزهمٙ نًُظٕيخ انفطشٚخ انطجٛؼخ  رهزمٙ. 1

 يسًهخ رؼجٛشٚخ غبلخ ٔرًزهك( ٔاإلفزشاظٙ انسمٛمٙ) انٕالغ رسبكٙ يهًٕسخ خًبنٛخ زسٛخ يبدح ثاػزجبسِ

 .انًزغٛشح ٔانسشكخ ثبنسكٌٕ ٔرزصف انًشفشح، ٔانشيٕص انًسًٕالد يٍ ثبنكثٛش

 األنفٛخ ثذاٚخ فٙ انؼُكجٕرٛخ انشجكخ ػهٗ ٔانًؼهٕيبرٛخ اإلرصبالد نٕسبئم ٔانٓبئم انًزسبسع انزطٕس سبْى. 2

 األدائٛخ انفٌُٕ ظبْشح ئَزشبس فٙ انؼصشٚخ، انسٛبح يظبْش خًٛغ فٙ خزسٚخ رسٕالد يٍ ٔيبصبزجٓب انثبنثخ

 اإلػالو فعبء فٙ انؼبئًخ ٔانؼاليبد انشيٕص يٍ كزهخ انٗ انصٕسح رسٕنذ ثؼذيب انؼشض، غشائك ٔرُٕع

 .ٔانشبشخ

 ئَزبج فٙ دٔسا   ٔانًزهمٙ انًُزح يبثٍٛ انزٕاصهٛخ ٔانؼاللخ ٔاٜنخ اإلَسبٌ يبثٍٛ انًٛكبَٛكٛخ انؼاللخ رهؼت. 3

 ٚجذٚٓب انزٙ اإلسردبل ػًهٛخ يٍ( اَٜٛخ) انًسزدذح انؼاللخ فؼم ػٍ َبردخ خذٚذح ٔيسًٕالد كبدزش

 نإلَطالق انًًٓخ انؼزجخ ٔرؼزجش انًزهمٙ نذٖ أفؼبل سدٔد رُزح صيُٛخ نسظخ فٙ ػفٕ٘ ٔثشكم انؼبسض

 .األدائٙ انؼًم أْذاف رسمٛك انٗ نهٕصٕل نهٕالغ( انزٓكى انسخشٚخ، انشفط،) ثؼًهٛخ نهجٕذ لصذٚخ ثذٔافغ

 انطشٔزبد يغ رزٕافك انزٙ انثمبفٙ انزسهٛغ يفٕٓو رسذ  انجٛشفٕسيُس فٌُٕ فٙ األػًبل ثؼط رُذسج. 4

 يغ رٕاصهٛخ نؼًهٛخ رسخٛشْب ٔكٛفٛخ انًزطٕسح انزمُٛخ ٔاألدٔاد انٕسبئم رؼزًذ ػجشآنٛخ نهخطبة انًؼبصشح

 .اندًٕٓس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثغذاد اعُ اٌدبِؼخ

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌد١ٍّخ  اعُ اٌى١ٍخ

 لغُ اٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ اٌمغُ

 البغدادي صادق محمد عماد أباذر اٌثالثٟ االعُ

 اٌذوزٛساٖ ٔٛع اٌذساعخ

ػٕٛاْ 

 االؽشٚحخ
 مؤوالتو إلى النص من  تفكيكية قراءة بعدىا وما الحداثة نحت تشكيل

 6106 اٌغٕخ

اٌٍّخض 

 اٌؼشثٟ

 الرؤى التفكٌكٌة من تستدعً أكادٌمٌة تحلٌلٌة دراسة إلى ٌحال التشكٌل فن مع تتفاعل عندما التفكٌكٌة فً البحث إن
 البحثٌة الدراسات عنها تستغنً ال قراءات ثم ،ومن معها النصٌة واكتشافاتها الرؤى هذه تطبٌقات التشكٌل ومن

( مؤوالته إلى النص من تفكٌكٌة قراءة– بعدها وما الحداثة نحت تشكٌل) موضوعة الباحث اختار لهذا... األكادٌمٌة
 الى ٌنتمً البحث هذا أن من الرغم على عام المائة تخطى بزمن التشكٌلً النص فً التفكٌك حركة عن كاشفا    لتكون
عد التً( لٌوتار فرانسسوا) رؤٌة  كما البحث فصول كانت ،وعلٌه الماضً القرن ثمانٌنٌات مع الحداثة بعد ما بداٌة تَّ
 -: ٌأتً
 وحدوده   البحث وهدف  الٌه والحاجة وأهمٌته البحث بمشكلة والمتمثل البحث منهجٌة -( االول الفصل) شمل     
 . وتعرٌفها البحث فً المستخدمة المصطلحات تحدٌد ثم ومن
َمثاِل جاء قد -( الثانً الفصل) أما  وما الحداثة نحت متحوالت) عن معرفا األول لٌأتً الثالث بمباحثه النظري لإلطار م 

 لٌأتً(. التفكٌكٌة والمنطلقات المؤسسات) بطرح عنً فقد الثانً أما( .هوٌته تقوٌض الى مرجعٌاته من – بعدها
 المؤشرات بأهم ذلك بعد لٌختتم( .الجمالٌة الفنٌة للنصوص قراءتها فً التفكٌكٌة) دور لبٌان مخصصا الثالث المبحث

 .النظري اإلطار عنها أسفر التً
َمثاِل جاء قد -(الثالث الفصل) أما  على العٌنات تحلٌل ثم ومن وأداته وعٌنته البحث مجتمع وهً البحث إلجراءات م 

 .مؤشرات من النظري اإلطار إلٌه وصل ما وفق
ٌ خَتتم      عنه أسفرت ما خالل ومن. واستنتاجاته البحث نتائج على اشتمل الذي -( الرابع الفصل) بـ البحث و

 :باالتً أهمها وتتمثل النتائج من موعةمج إلى الباحث خلص التحلٌلٌة الدراسة

 محاوالت وفق على منتمً الال البدٌل تقدٌمها عن فضال  متوقع الال واقعً للال إشاعة التفكٌكٌة القراءة .1

 االصطالحً الترمٌز وفق على مدلولٌتها وإقصاء العالمة من النقٌض الى لتصل الكالسٌكً التقلٌد تحطٌم فً تجتهد
 بالتخٌل المفعم التغٌٌب صوب مادٌته من النص محررة المباشرة الطبٌعٌة المادٌة بأالشكال الصلة ،لتقطع للشكل

 .بذاته مستقل تكوٌن خلق بهدف الداخلً التركٌب الى للوصول اٌجابٌة وصوفٌة التشكٌلً

 مفهوم ممارسة على باالعتماد. وتثبتها المعنى تكشفات ٌرفض خٌاال توفر مؤولة قراءة التفكٌكٌة القراءة .2

 ٌضعف الذي الوجود فً سابق مدلول أي الى الرجوع أو واألبوٌة األصل ومبدأ االٌقونً الحضور باقصاءه التشتٌت
 .الداللً االحتواء عن فضال  للواقعً التمثل ترفض  ،فالتفكٌكٌة التشكل فً النص قدرة من

 اآللة نحو والتوجه الحدٌثة الصناعٌة االكتشافات اعتمد باستثمار التقلٌدٌة لألطر مغادرة التفكٌكٌة القراءة .3

 نصوصا إلنتاج التكنولوجٌة التحوالت ٌعتمد منجزا المعاصر النحتً النص لٌصبح. التقلٌدٌة التشكٌل أدوات وهجر
 وتنوعها الحركة على اعتمادا العمل فً الفنان سٌكولوجٌا تضمٌن لٌتساقط الذاتٌة، اللمسة عن تبتعد جمالٌة
 إال تلبث ال لحظة بتحقٌقه والبصرٌة السمعٌة للحواس ومحفز معززا أصبح النحتً التشكٌلً النص ان أي. وتباٌنها

 .األثر وتحلٌل واإلرجاء االختالف تعلن أن

 انفتاح إلى تدعو حوارٌة إلى وإحالته بتقوٌضه النحتً النصً للتجنٌس إنتفاءا   التفكٌكٌة القراءة تعد .4

 بقراءة السابق وتقوض وتفكك تهدم ،بإحالة والتقنٌة األداء فً المعرفٌة  األنساق من المجاور على النصً العرض
 .المعنى وحٌد التحدٌد من بتملصه للتأوٌل فضاءا   النص ـلٌصبح االٌقونً التشكٌلً للنظام االزدراء تلتزم
 وقد.  التفكٌكٌة القراءة اعتمدتها التً التنفٌذٌة المرتكزات بمثابة الباحث عّدها التً االستنتاجات ذلك بعد لتأتً   
تم  .والمراجع بالمصادر  الرابع الفصل خ 
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 والموجو المسرحي لمعرض الحسي الخطاب فعالية توسيع عمى عممت التي الرقمية الثورة مظاىر أبرز في والبرمجيات الكمبيوتر دور من الباحث يبدأ اٌٍّخض اٌؼشثٟ

 والتي، ِعّده لوسائط أساسي مكون ىو ومكوناتو الكمبيوتر أن وبما العقمية بمدركاتو والتأثير حواسو جميع مخاطبة عمى القدرة دةبزيا المسرحي لممشاىد

 لممسرح المتاحة اإلمكانيات وسعت التقنية الكمبيوتر بنية فأن   لذا والفنون العموم بين التكامل تحقيق في واألىمية الجودة من عالي مستوى عمى كانت

 الذكي األداء إستعمال إلى الباحث دفع ما وىذا، المتمقي عمى تؤثر التي والكيفية الدراما وُكتاب اإلضاءة ومصمم المخرج إلى أضافية قوة بإضافة التقميدي

 Data Showشو الداتو)لجياز الجمالي والتوظيف الرقمية التقنية عمى التعرف خالل من وممكنا سيالً  شيئاً  المؤثرات لجعل الكمبيوتر خالل من

Projector )الضوئي األلوان نظام وخاصة الرقمية األنظمة من اإلفادة خالل من المسرحي العرض في التقميدي اإلضاءة جياز عن ضوئي كبديل 

(RGB )عمى الحصول فرصة يتيح لون كل مقدار في التغير وان لون 255 إلى الصفر بين ما يتراوح بمقدار لون كل نسبة في التحكم لمباحث أتاح الذي 

 الذي المرئي لمتصميم خاص نظام ىو( RGB)الـ نظام إن إلى يعود األلوان من اليائل الكم ىذا في السبب وان مختمفة لونية درجة مميون 16 من أكثر

 والمرئيات( Video Projector)الفيديو اسقاط جياز الرقمية والكاميرات الضوئي المسح كأجيزة الضوء مبدأ عمى القائمة الرقمية األجيزة تستعممو

 الرقمي الموني( RGB)الـ نظام بين والفنية العممية المزاوجة عمى الباحث فعمل( شو الداتو) بحثو في منيا الباحث أفاد التي ومنيا المختمفة بتقنياتيا

 الباحث أجراىا التي التجربة طريق عن ُأفرزت متعددة معالجات وفر ضوئي بديل جياز بإنتاج ليقوم بالكمبيوتر المختزنة البرامج وأحد شو الداتو وجياز

 :ومنيا استنتاجات بجممة خمص والتي(. شو الداتو) جياز عمى

 في أماناً  األكثر إعتباره يمكن انو إلى مضافاً  لمجياز اإلفتراضي والعمر والحجم والوزن الكمفة مستوى عمى ربحاً  يحقق الضوئي بالبديل المعالجة.1

 .المسرح

 .والممثل، واألزياء، الضوئي بالبديل متمثمة الدنيا الحدود إلى المسرحي لمعرض التحتية البنية أختزال.2

 . الكمبيوتر في مسبقاً  مخزونة برمجيات وفق، والتنفيذ والتعديل، التصميم إجراءات في بالمرونة الضوئي بالبديل التصميم يمتاز.3

 وشروط، إقترانات من تستدعيو بما اإلبداعية الفرضية لتحقيق، تجريبياً  وسيطاً  اإلفتراضي المسرحي الفضاء يتحول الضوئي البديل جياز بمعالجات.4

 .التأويل فعالية طردياً  تتصاعد معو  اإلحتمال متناىي ال فضاء في اإلبداعية الفرضية تحل إذ، المسرحية لمواقعة فيزيائية

 حالة في تضعو والمتحولة المتحركة التمثالت من سيل عبر لممتمقي الذىني لممدرك القدرة فائقة حسية معادالت تخمق الضوئي بالبديل التقنية المعالجة.5

 .والتعبيرية، واإلدراكية، الحسية التأثيرية من المستويات متعدد تمقي

 درجة مميون 16 من اكثر يصل الموني التدرج من واسع سمم وفق عمى الممونة اإلضاءة بتحقيق الضوئي البديل في الرقمية التقنية خصائص تسمح.6

 .واإلبيار السطوع صفتي طريق عن باإلضاءة المون بخصائص التحكم عن فضالً ، لونية

 

 



 


