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 اٌٍّخص اٌؼشتٟ
ً  ) اْ  ٓ   ِٓ اٌّغرؼاسج   اٌّصطٍؽاخ   أؼذ   أٗ اػرثاس ػٍٝ( اٌرشى١ ُ   لذ ٚ اٌرشى١ٍٟ، اٌف  اٌزٞ اٌرى١١ف   اػرّاد   ِغ اٌغ١ّٕائ١ح، اٌٍمطح   ت١ٕح   فٟ فاػٍح   تطش٠مح   ذٛظ١فٗ    ذ

  ً ً   أْ اال اٌغ١ّٕائٟ، اٌفٓ فٟ اٌؽشوح   أراض   ػٍٝ اٌمذسج   تغثة اٌغ١ّٕائ١ح، اٌٍمطح   فٟ فاػالا  اٌّصطٍػ   ٘زا ِٓ ظؼ ٓ   فٟ اٌرشى١ ُ   ف  ٌٍّخشض   ِّٙح   ِشظؼ١ح   ػِّٛاا  اٌشع

ٓ   غث١ؼح   دساعح   فٟ اٌغ١ّٕائٟ َ   صأؼٛ ٠ٍعؤ   أْ اٌٝ أدٜ ِا ٚ٘زا األٌٛاْ، ذٛظ١ف   فٟ اٌّشٚٔح   أٚ تاٌؽشوح   اإل٠ؽاء   أٚ اٌرى٠ٛ  اٌّزا٘ة   ِٓ اٌؼذ٠ذ   اػرّاد   اٌٝ األفال

ً   اٌرشى١ٍ١ح   ٗ   ٌّٛظٛع   ػٕٛأا اٌثاؼس   ؼذد   ٕ٘ا ِٚٓ ؛ ع١ّٕائ١اا  اٌؼا١ٌّح اٌٍٛؼاخ   أراض   اػادج   ػٓ فعال اٌف١ٍّٟ، إٌّعض   داخ ٟ   اٌثٕاء   ِشظؼ١اخ  )تـ تؽص   ٌٍّمطح   اٌرشى١ٍ

ُ   فٟ  (.اٌغ١ّٕائٟ اٌف١ٍ

ٓ   ٚلذ ٗ   فٟ اٌثؽس   ذعّ ً   ص١غد اٌرٟ اٌثؽس   تّشىٍح   ِثرذئا( إٌّٙعٟ اإلغاس) األٚي   فصٍ   اٌف١ٍُ فٟ ٌٍّمطح اٌرشى١ٍٟ اٌثٕاء   ِشظؼ١اخ   ٟ٘ ِا) اٌرغاإي   ٘زا تشى

ٗ   فٟ فىأد اٌثؽس   ٘زا أ١ّ٘ح   أِا( .  اٌغ١ّٕائٟ؟ ٟ   ٌّٛظٛع   ذصّذ٠ ُ   ِؼشف ٓ   اٌغ١ّٕائٟ اٌفٓ ت١ٓ ٠شتػ   ِٙ  ٘زا فٟ ٚاٌذاسع١ٓ اٌطٍثح   افادج   اٌٝ اظافح اٌرشى١ٍٟ، ٚاٌف

ُ   فٟ ٌٍّمطح   اٌرشى١ٍٟ اٌثٕاء   ِشظؼ١اخ   ػٓ اٌىشف   ؼٛي   ذّؽٛس   فمذ اٌثؽس   ٘ذف   أِا. اٌذساعح   ِٓ اٌّعاي    .اٌغ١ّٕائٟ اٌف١ٍ

ّ   فا٘رُ ؼذٚد ، تصالشح   اٌثؽس   ٚذؽذد   ٟ   اٌؽذ  ّّ َ   اٌّٛظٛػ ٟ   ٚاٌؽذ   اٌغ١ّٕائ١ح، اٌٍمطح تٕاء   فٟ وّشظؼ١ح   اٌؼا١ٌّح   اٌرشى١ٍ١ح   اٌٍٛؼاخ   ذٕاٌٚد اٌرٟ اٌشٚائ١ح   تاألفال  اٌضِأ

ٟ   اٌؽذ   أِا ،(4002-4002) ػاِٟ ت١ٓ اٌض١ِٕح   اٌّذج   فٟ ِؽصٛسا واْ ْ   اٌّىأ ٓ   ٠مغ   فىا َ   ظّ  .ػا١ٌّاا  إٌّرعح   األفال

ً   ٚظاء  ، شالشح   فٟ( اٌغاتمح ٚاٌذساعاخ إٌظشٞ اإلغاس) اٌصأٟ اٌفص  :ٟ٘ ِثاؼس 

ٓ   اٌغ١ّٕا ػاللح  : األٚي اٌّثؽس  .اٌرشى١ٍٟ تاٌف

ً   اٌّثؽس   ٘زا ذٕاٚي   ٚلذ ٟ   اٌرغٍغ ٓ   ِٕٙا أفاد   اٌرٟ اٌرشى١ٍ١ح   ٌٍرم١ٕاخ   اٌراس٠خ ٖ   فٟ اٌغ١ّٕائٟ اٌف ً   اٌغ١ٕٓ، ػثش   ذطٛس  ، ٚاٌفأٛط   اٌّظٍّح   اٌغشفح   ِص  ٞ  اظافحا  اٌغؽش

ٟ   اٌٝ ٓ   ػٓ ٌررفشد   اٌصٛسج   اٌٝ اٌؽشوح   إلدخاي   اٌغ١ّٕا عؼ ُ   ِٚٓ األِش ، تٙزا اٌرشى١ٍٟ اٌف ُ   ش  ٓ   ِا األدائ١ح   اٌؼ اللح   اٌٝ اٌرطشق   ذ ٓ   ت١ ٓ   اٌرشى١ٍٟ اٌف  اٌغ١ّٕائٟ ٚاٌف

  ُ  .اٌف١ٕٓ ٘ز٠ٓ ت١ٓ ٚاالخرالفاخ   اٌّمرشتاخ   ٚأ٘

 .اٌغ١ّٕائ١ح ٌٍّمطح اٌرشى١ٍٟ اٌثٕاء ػٕاصش  : اٌصأٟ اٌّثؽس

ٓ   ت١ٓ ِا اٌّشرشوح   اٌرشى١ٍٟ اٌثٕاء   ػٕاصش   اٌٝ اٌّثؽس   ذطّشق       ُ   ف ٓ   اٌشع ْ   ٚاٌخػ   إٌمطح   ِٓ اٌغ١ّٕا، ٚف ْ   ٚاٌٍٛ ُ   اٌخ،... ٚاإل٠ماع ٚاٌرٛاص  األعاط   أْ ذٛظ١ػ   ٚذ

ٟ   اٌثٕاء   فٟ ، اٌؼٕصش   ١ٌظ   اٌرشى١ٍ  ٟ ً   اٌرٟ اٌؼاللاخ   ٚأّا اٌرى٠ٕٛ  ٚو١ف اٌّؼٍِٛاخ ، ٚتس   اٌّؼٕٝ إلٔراض   اٌؼٕاصش   تالٟ ِغ ذفاػ١ٍح   لذساخ   را ٚذعؼٍٗ    اٌؼٕصش   ٘زا ذفّؼ

ٗ   ٌرٛظ١ف    اٌّخشض   دٚس   ٠ؤذٟ ٟ   تٕاء   اٌٝ ذئدٞ تطشق   أدٚاذ   .اٌغ١ّٕائ١ح اٌٍغح   ٚػٕاصش   اٌرى١ٕ٠ٛح   اٌؼٕاصش   ٚعط ٗ   ذرآصس   ذشى١ٍ

 .األدائ١ح إٌظش٠اخ   ذٕٛع   ٚفك ٌٍّمطح   اٌرشى١ٍ١ح   اٌّشظؼ١اخ  : اٌصاٌس اٌّثؽس

       ُ ٓ   ِا ٚاٌؼاللح   االشرغاي   ألٔٛاع   اٌّثؽس   ٘زا فٟ اٌرؽذ٠ذ   ذ ، اٌغ١ّٕا ت١  ُ ، ت١ٓ اٌّشرشوح   ٚإٌراظاخ   ٚاٌشع  ٓ ٓ   ِزا٘ة   اٌٝ اٌرطشق   ٚأ٠عا اٌف١ٕ ْ   اٌرٟ اٌرشى١ٍٟ اٌف  وا

ً   اٌراس٠خ، ػثش   اٌغ١ّٕائٟ اٌف١ٍُ فٟ وث١ش   أشش   ٌٙا  ذٍه   خاصحا  ١ا،ع١ّٕائ اٌرشى١ٍ١ح   اٌٍٛؼاخ   أراض   اػادج   اٌٝ اظافحا  اٌخ،... ٚاٌرعش٠ذ٠ح   ٚاٌغش٠ا١ٌح   اٌىالع١ى١ح   ِص

ٓ   ذٕرّٟ اٌرٟ اٌٍٛؼاخ   ٓ   ٌشعا١ِ ، ػا١١ٌّ  ٓ ٟ   إٌاذط   ِغ و١ٍاا  ذرطاتك   أٔٙا ٚو١ف   ِشٙٛس٠  .اٌغ١ّٕائ١ح ٌٍصٛسج   إٌٙائ

ً   ٔٙا٠ح   فٟ اٌثاؼس   خشض   ٚأخ١شاا  ٓ   تعٍّح   اٌصأٟ اٌفص ٓ   أْ: ِٕٚٙا إٌظشٞ، اإلغاس  ّ   خالصح شىٍد اٌّئششاخ   ِ ُ   اٌغ١ّٕائ١ح   اٌٍمطح   فٟ اٌرى٠ٛ ٖ   ٠غرٍٙ ٟ   تٕاء   اٌرشى١ٍ

  ٓ ً   ٚأ٠عا اٌغ١ّٕائٟ، ٚاٌفٓ اٌرشى١ٍٟ اٌفٓ ت١ٓ ِا اٌّشرشوح   اٌطشٚؼاخ   ِ  اٌٝ اظافحا  اٌغ١ّٕائ١ح، اٌٍمطح   ٚذشى١ٍ١ح   اٌٍٛؼح   ذشى١ٍ١ح   ت١ٓ ِا اٌّفاسلح   اٌث١ٕح   اٌؽشوح   ذّص

  ً ٟ   إٌص   ِغ   اٌٛاػٟ اٌرؼاِ ٗ   اٌعٛئ  فٟ ذخرص   دساعح   أ٠ح   اٌثاؼس   ٠عذ   فٍُ اٌغاتمح   اٌذساعاخ   أِا. اٌرشى١ٍ١ح ٚاٌٍٛؼح   اٌغ١ّٕائ١ح اٌٍمطح   ت١ٓ ِا أعاعاا  ت١ٕحا  تٛصف

  ٗ ُ   ٟٚ٘،  ٚاٌثؽٛز   ٚاٌّشاظغ   اٌىرة   ِٓ ػذد   فٟ ٕٚ٘ان   ٕ٘ا اإلشاساخ   تؼط   ػذا ،(اٌغ١ّٕائٟ اٌف١ٍُ فٟ ٌٍمطح اٌرشى١ٍٟ اٌثٕاء ِشظؼ١اخ) ِٛظٛػ   تّٛظٛػح   ذٙر

ٗ   فٟ اٌثاؼس   ا١ٌٙا أعرٕذ   ٚلذ اٌٍمطح، ذشى١ٍ١ح   ا ٘زا تؽص   ٕٙ  ّ ً   ٚظ ٗ   داخ  .ِرٕ 

ً   ٚفٟ رٌه   تؼذ   َ   اٌصاٌس   اٌفص َ   ار ،(اٌثؽس اظشاءاخ) تٛظغ   اٌثاؼس   لا ٟ   إٌّٙط   أعرخذ ً   اٌٛصف ّ   ِمصٛدج ٌؼ١ٕاخ   اخر١اس   واْ شُ ِٚٓ اٌثؽس ، ٘زا ػ١ٕاخ   ٌرؽ١ٍ

ً   ػ١ٍّح   اظشاء   ٌغشض   ً   فٟ اٌرؽ١ٍ  :اٌثؽس ػ١ٕاخ   وأد ٚ،  اٌشاتغ اٌفص



 (.اٌّغ١ػ آالَ) ف١ٍُ.0

 (.غ٠ٛا أشثاغ) ف١ٍُ.4

 (.ٚاٌص١ٍة اٌطاؼٛٔح) ف١ٍُ.3

ً   فٟ ٚاالعرٕراظاخ   إٌرائط   وأد رٌه   تؼذ   شُ ا اٌثاؼس   ف١ٙا وشف   ٚاٌرٟ اٌخاِظ، اٌفص ّّ ْ   ػ َ   وا ً   ٠شٚ ٗ   اٌرٛص ُ   ِٚٓ اٌثؽس، ٘زا خالي   ِٓ ا١ٌ ً   اٌرٟ إٌرائط   أ٘  ذٛص

ْ   ٟ٘ اٌثاؼس   ا١ٌٙا ٓ   أ ٟ   اٌف ً   ذؽم١ك   ػٍٝ اٌمذسج   ٠ّرٍه   اٌغ١ّٕائ ٓ   ذّاش ا اٌٍمطح   ت١ ٜ أراض   اٌٝ ٠ئدٞ ِا ٚ٘ٛ ِرٕا١٘ح ، تذلح   اٌرشى١ٍ١ح   ِٚشظؼ١اذٙ  ٛا ٞ   ِغر ٟ   فىش  ٚظّاٌ

ٓ   ٔظش٠اخ   ذؼذ   وزٌه. اٌف١ٍُ تٕائ١ح   فٟ ً   أعاعاا  ِشظؼاا  اٌرشى١ٍٟ اٌف ٓ   ٔظش٠اخ   ٠ىّ ً   فٟ اٌغ١ّٕائٟ اٌف َ   اٌّادج   ِغ اٌرؼاِ  ػٍٝ اٌرشى١ٍ١ح   اٌٍٛؼح   ذؤش١ش   وزٌه( . اٌٛالغ) اٌخا

ا ٚرٌه   اٌٍمطح   ْ   اٌّالِػ   ِؽذدج   دال١ٌحا  ٚؼذجا  تعؼٍٙ  ٙا دٚ ٞ   ع١اق   فٟ ستط  ٞ   صٛس ٓ   فىش ا ٠ئِ ُ   وزٌه. ٚدسا١ِاا  ذشى١ٍ١اا  ذفاػٍٙ  ً   ِٓ ٚاٌّمرشؼاخ   اٌرٛص١اخ   ٚظغ   ذ  ل ث 

 .اٌثاؼس  
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 لبيد مالك يوسف المطمبي اٌصالشٟ االعُ
 اٌذورٛساٖ ٔٛع اٌذساعح

 المعاصر أبعاد الشكل الجديد في التصميم الَكرافيكي اٌؼٕٛاْ

 2015 اٌغٕح

 اٌٍّخص اٌؼشتٟ
 والثقافية، المعرفية، الجوانب في كبرى؛ تحوالت   َشِيد سياق   في  بعًضا، بعُضيا يستنسخُ  مكّررة؛ لمفاىيمَ  شاممة   مراجعة   في ُيْسِيم

 رمزية وأنظمة فنون، من يجاوره بما وعالقتو وتقنياتو، ووسائِطو، وسماِتو، نظاِمو، التصميمي؛ الشكل عمى الضوءَ  لُيسمَّطَ  والعممية،

 الجّدة، تمك طبيعة عمى الضوء لنسمط الجديد، بصفة وىويقترن  المفصمّية، التحوالت لتمك استجابتو مدى عمى ثّم، من لنقف، أخرى،

 غير الحاجة تزايد ظلّ  في التصميم، تخّمى ىل:  ىو اإلطالق، عمى األىمّ  لنقل أو الميّم، السؤال أصبح لقد. أشكالو في وتجمياتيا

 فيو جسُده أما رداَءه، منيا يستعير عمييا، ضيًفا وليس الفنون، جماليات بـ ُيعرف مما عضوًيا جزًءا وكوِنو الفنّية، ُىويتو عن المسبوق،

 إشكالية ىي(  الجمالية)  الداخمية والوظيفة ،(النفعية( الخارجية الوظيفة البينّية ىذه السوق؟ فنّ :  نسميو أن يمكن ما عمى موقوف

 مفاىيمَ  ترسيخ في ورائيا، من الرئيس اليدف يكمن التي الرسالة، تمك لو التصّدي حاولت أو تصّدت، الذي الجديد، الَكرافيكي الشكل

 . المتنوعة نماذجيا ومالحظة فحص خالل من الجديدة، الَكرافيكية لألشكال فمسفية

 :  فصول أربعة الحالي البحث يتضمن

 تتركيا التي واآلثار ووسائطو الجديد، الشكل معنى إيجاد في المتمثمة البحث، مشكمة عمى( لمبحث المنيجي اإلطار) األول الفصل إنطوى

 المنظومة داخل المفاىيم ضبط في البحث أىمّية وجاءت ، المتمقي عمى المعاصرة الكرافيكية التصاميم في الكامنة اليائمة التغيرات تمك

 الشفرات عن الكشف في البحث أىداف وتحددت فكرية، مؤسسة خمق عمى الحقل ىذا في العاممين تساعد معرفة إلنتاج الكرافيكية،

 وعمى( التكنولوجية الثورة) المادي الصعيد عمى الحياة حركة صياغتيا تعيد التي العامة المفاىيم إطار في الجديد، لمشكل التأويمّية

 ورد ما أىم وتحديد والموضوعية، والمكانية الزمانية البحث حدود الفصل وغطى كما(  المجتمع في الثقافية التحوالت)  المعنوي الصعيد

 : وىي مباحث،  أربعة عمى(  النظري اإلطار)  الثاني الفصل واشتمل .إجرائيًّا وتعريفيا مصطمحات من

 عمم أو الجمال، فمسفة)  األستاطيقا بـ يعرف ما في الفمسفية، الحاضنة من انطمق الذي الجمالي، الفكر تأريخ وتناول الفكري البعد-



( والبرغماتي والوجودي والمادي المثالي)  المنظور من انطالقا األشكال فمسفة إلى لنصل الشكل، لغة في الجمالية التحوالت ثم ،( الجمال

 .التصميمي المعنى وانفتاح التأويل بنظرية المبحث لُيختتم

 في تجمياتيا ثم ونظاميا، المعاصر الكرافيكي التصميم في(  االستعارة)  لتحوالت( :  السوسيولوجي البعد)  الثاني المبحث وعرض-

 .    والجمالي النفعي بين الفجوة لردم العالمية الوسائط المبحث ىذا تناول كما المونية، االستعارة في السيما الجديد، الشكل

 الَكرافيكي التصميم رسالة عالقة جدلية الباحث فيو ناقش فقد الجديد، لمشكل الوظيفي البعد عنوان حمل الذي الثالث المبحث أّما -

 المبحث ىذا من الثاني القسم وجاء.  والتأمل اإلدراك بين الجديد الشكل ليتوسط ، والوظيفية التأويمية،: بالخاصيتين تتسم التي المرّكبة

 التصميمي، الشكل في الجمالي االنفعال أو الجمالية، الوظيفة آليات عمى الضوء ليسمط( التصميمية الوظيفة تفكيك) عنوان تحت

 اآلليات تمك تمثمت وقد.  المباشرة التصميمية األشكال خطابات تفعل مما أكثر واسع، نحو عمى التصميمي، المنجز تسويق في وأوليتيا

 ( .والتضايف والميمل،  بالتغريب)

(  التقانة)  وعمميتيا التقنية، ىيمنة ومع. والفن المعرفة، و لمتأريخ أداة بكونيا التقنية وصف(  التقني البعد) الرابع المبحث وتناول-

 التأثير في وحدودىا التصميم، في التقنية فاعمية ثم ومن الجديد، الشكل ومفيوم التقانة عمى الضوء  تسميط تم البشرية، الحياة عمى

 من المختمفة، التصميم أنماط تمثل نماذج الباحث فيو حمل  الثالث الفصل .أيًضا المعنى في بل العممية، ساحتيا الشكل، في ليس

عالنات( تعميمية إرشادية، بيئية، تجارية،) وممصقات شعارات  نموذجا وعشرين ثمانية ضمت متنوعة كتب، وأغمفة لمجالت وىيدات وا 

 البعد حساب عمى الجمالي، البعد أولية إلى الجديد، التصميم توجو  عن بالكشف مناقشتيا وتمت لمنتائج واألخير، الرابع، الفصل وعرض

 المعاصرة، الحياة موضوعات ترويج وسيمة ىو الجمالي، البعد أن مفاده ما  إلى ونقادىا، األشكال، منتجو وصل حيث النفعي، األدائي

 االنظمة بين ما الموضوعي التضايف دراسة االستنتاجات وفق عمى الباحث واقترح والتوصيات، االستنتاجات، من بعدد الفصل ألحق كما

 .والمراجع بالمصادر بثبت البحث ألحق ثم. العراقي الَكرافيكي لمتصميم فكري خطاب إنتاج في المجاالت كأحد المستبدلة

 

 

 

 

 

 



 تغذاد اعُ اٌعاِؼح

 و١ٍح اٌفْٕٛ اٌع١ٍّح  اعُ اٌى١ٍح

 اٌرشت١ح  اٌف١ٕح  اٌمغُ

 أسعد عبد الكرٌم عالوي الهاشمً اٌصالشٟ االعُ
  ٔٛع اٌذساعح

 الدور االتصالً لمسرح الطفل فً ضوء الثقافة الثالثة  اٌؼٕٛاْ

 2015 اٌغٕح

 اٌٍّخص اٌؼشتٟ

ن موضوعة الثقافة الثالثة كفلسفة وفكر وموضوع ومفهوم ثقافً وضرورة معاصرة ، بوصفها عملٌة مصاهرة بٌن العلوم الصرفة واإلنسانٌة ، وبٌ

تلقً الثقافٌٌن ، وال المشتغلٌن فً تلك الثقافتٌن ، متناوالً فكرة اإلنتقال الثقافً عبر مسرح الطفل وآلٌة هذا اإلنتقال وماهٌته تطورٌاً من جهتً اإلنتاج

نظرٌة المٌمٌاء مفسراً االنتقال الثقافً وعملٌة االتصال عبر الثقافة الثالثة لمنظرها )سً بً سنو(. وانطالقاً من تلك المفاهٌم نفسها استعرض البحث 

طورٌة والعصبونٌة والمعلوماتٌة وعلم لـ)رٌتشارد دواكٌنز( بوصفها نظرٌة تطورٌة تماثل نظرٌة التطور الجٌنٌائً وهً ولٌدة مجموعة من العلوم الت

من ناحٌة الشكل  النفس التطوري واألنثربولوجٌا وعلم انتشار األوبئة والعلوم اإلنسانٌة والفلسفة ،فهً مقاربة بٌن تلك العلوم واالنسانٌات جمٌعاً حتى

ومنطلقاً لتوضٌح مفهوم )المٌم( وآلٌة تناسخه وانتشاره ،  اللفظً، )مٌم( و)جٌن(. ووضح البحث بشكل تفصٌلً آلٌة االستنساخ الجٌنً ، لتكون أرضٌةً 

ئٌاً، وإنسانٌة من جهة ونظراً لتداخل مفهوم اإلتصال بٌن مفاهٌم علمٌة من جهة تتعلق بالجوانب البٌولوجٌة للمنتج والمتلقً جٌنٌاً و بٌوكٌمٌائٌاً وبٌوفٌزٌا

على خط واحد  -الطفل واألسرة  –الداخلً له مٌمٌائٌاً، ٌنعكس على تلبٌة حاجات المجتمع ككل  أخرى ، تتعلق بالشكل الخارجً للمنَتج الثقافً، والمضمون

.أما من  لحاجة المجتمع عموماً إلى ثقافة توازي التطور الحاصل فً العصر الحالً فً مجاالت الحٌاة جمٌعاً، وتطور مدركات الطفل المعاصر خصوصاً 

ه فإنه تبنى مفهوم المسرح الثالث لـ)ٌوجٌنو باربا (. ووضح البحث أبعاداً عدة للشخصٌة المسرحٌة عبر جهة سبل العرض المسرحً والمشتغلٌن فٌ

لحالً بٌن الشفرة تشرٌح انفعاالتها هرمونٌاً وعصبٌاً ، مبٌناً أثر تلك العالقة البٌولوجٌة بٌن كل من العرض ، والممثل ، والمتلقً . كما قارب البحث ا

شفرة المٌمٌائٌة للمسرح مبٌناً المواضع المٌمٌائٌة التً أحدثت طفرات تطورٌة فً المسرح أفضت إلى أسالٌب مسرحٌة معروفة، على الجٌنٌة لألحٌاء وال

مسرح الطفل ، غرار الطفرات الجٌنٌة، وإمكانٌة احتمال حدوثها مستقبالً . و تمثلت مشكلة البحث و مبرراته بـالحاجة إلى آلٌة تتم عبرها دراسة عروض 

الً لمسرح وفق متطلبات الطفل المعاصر والمستقبلً. وندرة التوجه نحو ثقافة ثالثة تقرء عبرها وتقدم عروض مسرح الطفل . وندرة دراسة الدور اإلتص

طرح أكثر من رأي فً طرٌقة الطفل بشكل علمً حداثوي تتعلق بالبنٌة التكوٌنٌة لإلنسان )الجٌنات( وعالقتها بالبنٌة التكوٌنٌة إلنتاج الثقافة )المٌمات( . و 

للعروض المسرحٌة عبر بناء استمارة  -المٌمات –هذا اإلنتقال الثقافً وأنواع اإلنتقال المٌمٌائً وصوالً إلى آلٌة تشرٌح الوحدات المعلوماتٌة الصغرى 

وضٌحها من ناحٌتً اإلتصال الجٌنٌائً والمٌمٌائً ، تحلٌل اإلستراتٌجٌات المٌمٌائٌة فً العروض المسرحٌة. وجرى أٌضاً تشرٌح عملٌة اإلتصال الكونً وت

المتلقً الذي تنتقل إلٌه فكرة  وعالقة عملٌتً إنتاج العروض المسرحٌة وعملٌة التلقً الفردي والجماعً للمتلقً الحاضر والمستتر، واألخٌر ٌمثل 

الذي ٌتابع العرض عبر شاشة الحاسوب أو أي تقنٌة تكنولوجٌة أخرى العرض المسرحً عبر المتلقً الحاضر الذي شاهدها وأدرك أفكارها أو ذلك المتلقً 

لٌكترونٌة أو بعد أن أوضح مفاهٌم تتعلق بالمسرح الرقمً واإلفتراضً وغٌرها. وأهمٌة رفد مسرح الطفل المعاصر بأنواع جدٌدة من الدمى سواء الدمى األ

حدٌثة كالهولوغرام والشاشات المتطورة متخذاً من منهج العبرمناهجٌة سبٌالً لتحقٌق هدفٌه دمى ألعاب الطفل المتداولة والدمى السبرنطٌقٌة والتقانات ال

مٌمٌائٌة وآلٌة المتمثلٌن بـتعرف ماهٌة الدور االتصالً لعروض مسرح الطفل فً ضوء الثقافة الثالثة. وتمثل الهدف الثانً بتعرف بناء االستراتٌجٌات ال

استمارة تحلٌل على وفق متطلبات العبرمناهجٌة فً تحقٌق الفهم استناداً إلى األسس المٌمٌائٌة بوصفها خٌر من ٌمثل تقصٌها فً مسرح الطفل ، عبر بناء 

عبر تحلٌل عرض الثقافة الثالثة . وجرى بناء االستمارة تلك وفق الضوابط المعتمدة فً البحوث العلمٌة فً بناء استمارة التحلٌل والتً فحصت صالحٌتها 

مستخدماً معامل ارتباط بٌرسون الستخراج ثبات المحلٌن ومن ثم توصل  م الفٌتامٌن لـ)حسٌن علً هارف( بوصفها نموذجاً تطبٌقٌاً للبحث . مسرحٌة عال

ة عبر تحقق لثالثإلى جملة من النتائج النظرٌة والتطبٌقٌة أهمها : تحقق هدف البحث األول المتمثل بتعرف الدور االتصالً لمسرح الطفل فً ضوء الثقافة ا

نجاز بناء أهداف فرعٌة عدة . و تحقق الهدف الثانً من البحث المتمثل بتعرف بناء االستراتٌجٌات المٌمٌائٌة وآلٌة تقصٌها فً مسرح الطفل ، عبر ا

الثالثة واإلتصال الكونً ومنها  وهناك نتائج أخرى منها ماٌتعلق بالعرض التحلٌلً النظري لمفهوم الثقافة استمارة التحلٌل الموضحة فً الهدف الثانً . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ور االتصالً على صعٌد صالحٌة استمارة التحلٌل المقترحة فً تشرٌح اإلستراتٌجٌات المٌمٌائٌة . وأفرز جملة من االستنتاجات المهمة ، منها : إن الد

ة للجٌنات والمٌمات .كما تسهم دراسة المٌمٌاء فً تعرف لمسرح الطفل البحث هو اتصال كونً ٌتعلق بالمكونات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والعصبٌة والوراثٌ

رج بتوصٌات عدة آلٌة اإلنتاج واالنتقال الثقافٌٌن بٌن األفراد ومن ثم تعزز من قدرة المٌمٌائٌٌن المسرحٌٌن فً إنتاج مٌتامٌم ٌضم مٌمات مدروسة . وخ

جمٌع أقسامها عبر استحداث منهج جدٌد فً كلٌة الفنون الجمٌلة ٌتعلق بتبسٌط منها : أن تدرس كلٌة الفنون الجمٌلة مادة المٌمٌاء كمنهج دراسً فً 

فة على تعزٌز العلوم الحدٌثة والتعاون مع الكلٌات العلمٌة فً رفدها بمتخصصٌن ٌعملون كحلقة عمل مع متخصصً الفن فً الكلٌة . وأن تعمل وزارة الثقا

إنسانٌة. واقترح إجراء الدراسات التً ٌعتقد أنها مكملة لبحثه –ووزارة التربٌة لتشكٌل جمعٌة علمٌة  أواصر تعاون دائم بٌن كل من وزارة التعلٌم العالً

  .ائٌةمنها : أسس كتابة نصوص مسرح الطفل فً ضوء الثقافة الثالثة . وبرنامج تدرٌبً لمسرحة العلوم الحدٌثة لألطفال على ضوء النظرٌة المٌمٌ



 



 تغذاد اعُ اٌعاِؼح

 و١ٍح اٌفْٕٛ اٌع١ٍّح  اعُ اٌى١ٍح

 لغُ اٌرص١ُّ اٌمغُ

 شيماء مؤيد مصطفى اٌصالشٟ االعُ
 اٌّاظغر١ش ٔٛع اٌذساعح

 اٌصٕاػٟ إٌّرط ٌرص١ُّ إٌّٙع١ح ٚاالشرشاغاخ اٌّرخ١ً اٌؼٕٛاْ

 2015 اٌغٕح

 اٌٍّخص اٌؼشتٟ

 اٌذاسع١ٓ ِٓ أٞ ل١اَ ٌٚؼذَ.  إٌّٙع١ح االشرشاغاخ فٟ اعاع١ح ا١ّ٘ح ٌٙا اٌصٕاػ١ح إٌّرعاخ ذصا١ُِ فٟ اٌّرخ١ً أ١ّ٘ح ذضا٠ذ اْ

 اٌثاؼصح لذ ِد.  اٌرص١ّ١ّح اٌؼ١ٍّح فٟ ٚذؤش١شٖ،  إٌّٙع١ح ٚاتؼادٖ،  اٌرص١ّ١ّح االشرشاغاخ ٠ظٙش تشىً اٌّرخ١ً ِٛظٛع تذساعح

 اٌثؽس ِشىٍح األٚي اٌفصً ذٕاٚي،  أستؼح فصٛي فٟ(  اٌصٕاػٟ رطإٌّ ٌرص١ُّ إٌّٙع١ح ٚاالشرشاغاخ اٌّرخ١ً)  ب اٌّٛعِٛح اٌذساعح

 اٌؼ١ٍّح ظّٓ تإٌّٙط ذؽم١مٙا  ٠ّىٓ اٌرٟ االشرشاغاخ ِٚاػاللح ؟ اٌصٕاػ١ح إٌّرعاخ ذصا١ُِ فٟ اٌّرخ١ً ذؤش١ش ِا٘ٛ فٟ ذشوضخ اٌرٟ

 اٌصٕاػٟ اٌرص١ُّ ٌّرخ١ً اْ ار،  اٌؽا١ٌح اٌخ١اي ٚعائً أُ٘ وٛٔٗ اٌصٕاػٟ إٌّرط فٟ اٌّرخ١ً تث١اْ اٌثؽس أ١ّ٘ح ظاءخ شُ ؟ اٌرص١ّ١ّح

 ظاءخ شُ،  ٚاٌعزب ٚاٌٛظ١فح ٚاألداء اٌرٕف١ز ؼ١س ِٓ،  اٌّرخ١ً ذفى١ش ؼشو١ح فٟ،  ٚاٌالٚػٟ اٌٛػٟ ت١ٓ تراش١شاذٗ اٌخ١اي ٠ئد٠ٗ ذؤش١ش

ُ   ٚلذ.  ٚاٌّثرىشج اٌعذ٠ذج ١حاٌصٕاػ إٌّرعاخ ٌرصا١ُِ اٌٛصٛي فٟ إٌّٙع١ح ٚاالشرشاغاخ اٌّرخ١ً ت١ٓ اٌؼاللح أ١ّ٘ح  األٚي اٌفصً ظ

 ذٕاٌٚٗ ػٓ فعال.  اٌصٕاػٟ إٌّرط ذص١ُّ ػ١ٍّح فٟ ٚاٌّرخ١ً إٌّٙعٟ االشرشاغ ت١ٓ ِا اٌؼاللح ترؽذ٠ذ ذّصً اٌزٞ اٌثؽس ٘ذف أ٠عا

 . اٌثؽس ذعّٕٙا اٌرٟ اٌّصطٍؽاخ ٌرؽذ٠ذ

،  اٌغش٠ذٞ ؼغٓ غا٘ش اِاي دساعح ػٍٝ ػشظٕا اٌغاتمح اٌذساعاخ ففٟ،  إٌظشٞ ٚاإلغاس،  اٌغاتمح اٌذساعاخ اٌصأٟ اٌفصً شًّ ٚلذ

 اٌشعُ فٟ اٌّرخ١ً ظّا١ٌاخ) ب اٌّٛعِٛح،  هللا ػثذ وش٠ُ ش١ش٠ٓ ٚدساعح(  اٌرٍفض١ٔٛ٠ح اٌذساِا فٟ اٌّرخ١ً ذعغ١ذ)  ب اٌّٛعِٛح

 ػٍٝ اؼرٜٛ فمذ إٌظشٞ اإلغاس أِا(، اٌّؼاصش اٌخضف فٟ اٌّرخ١ً ت١ٕح)  ب اٌّٛعِٛح،  اٌطا٘ش عؼ١ذ سإٚف ؼ١ذس ٚدساعح(  اٌؽذ٠س

 فٟ ٚذؤش١شٖ،  ٚاالتذاع ٚاٌزاوشج ٚاٌخ١اي اٌرخ١ً ِٓ وً ِفا١ُ٘ ف١ٗ ظّٕد ٚلذ،  اٌّرخ١ً ِٛظٛع األٚي اٌّثؽس ذٕاٚي،  ِثاؼس شالشح

 ترٛظ١ػ اٌصاٌس اٌّثؽس ٚظاء،  اٌصٕاػٟ اٌرص١ُّ فٟ إٌّٙع١ح االشرشاغاخ ِٛظٛع اٌصأٟ اٌّثؽس ذٕاٚي،  اٌصٕاػٟ إٌّرط ذص١ُّ

 .  ٚاٌعّاي ٚاالشرشاغاخ اٌخ١اي ت١ٓ اٌؼاللح

 دساعح فٟ اٌٛصفٟ إٌّٙط ٚاخرشٔا،  اٌثؽس ِعرّغ اخر١اس فٟ اػرّذٔا٘ا اٌرٟ ِٕٚٙع١رٗ،  اٌثؽس اظشاءاخ شًّ فمذ اٌصاٌس اٌفصً أِا

 .  اٌثؽس ٌّٛظٛع األٔغة إٌّٙط ألٔٗ،  اٌؽاٌح

 اعرؽعاس ِٓ ظذ٠ذ ذشو١ة ١٘ؤج ػٍٝ غ١شاٌّؤٌٛفح اٌشى١ٍح اٌّرغ١شاخ ذعغ١ذ اِىا١ٔح ِٕٙا واْ اٌرٟ اٌثؽس ٔرائط اٌشاتغ اٌفصً شًّ ٚلذ

 ظاءخ رٌه تؼذ شُ.  ٚاٌعّاٌٟ االدائٟ اٌّغرٜٛ ػٍٝ ذم١ٕاخ تؼذج ٚظفد اٌزٞ،  اٌفٕراصٞ اٌّفرشض تاٌٛالغ ٚدِعٙا ر١ٕ٘ح صٛس

 فٟ اٌخ١اٌٟ االعٍٛب ٚاذثاع اٌّالئّح ذٛظ١ف أشٕاء فٟ ٚاٌشىٍٟ اٌٛظ١فٟ اٌرى٠ٛٓ فاػ١ٍح ِٓ اٌّرخ١ً ذّىٓ ِٕٙا ٚواْ اٌثؽس اعرٕراظاخ

 . ٚاٌّرٍمٟ إٌّرط ت١ٓ اٌؼاللح ٌرؽم١ك اٌصٕاػ١ح إٌّرعاخ ذص١ُّ

 ٟ٘ ٌٍرص١ُّ اٌرخ١ٍ١ح اٌؼ١ٍّح الْ،  اٌز١ٕ٘ح اٌصٛسج ػٍٝ االػرّاد اٌثاؼصح ذٛصٟ:  ِٕٙا ٚواْ اٌرٛص١اخ ظاءخ اٌثؽس ٔرائط ِغ ٚذٛاصال

 ٌرص١ُّ االتذاػ١ح اٌؼ١ٍّح فٟ اٌّرخ١ً ذؤش١ش دساعح ِٕٙا واْ اٌرٟ اٌّمرشؼاخ ػٓ فعال.  اٌصٕاػٟ إٌّرط تٕاء فٟ االعاعٟ اٌّؽٛس

 . اٌذساعح ٘زٖ فٟ تٙا اعرؼأد اٌرٟ تاٌّصادس دساعرٙا اٌثاؼصح خرّد ٚلذ.  اٌصٕاػٟ إٌّرط



 


