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تصاني في تزبيت انذائمت انذميت انتعهيميت ودورها اال

 انجمانيت
 د. سينب عبذ األميز أحمذ

 انفصم األول

 اإلطار انمنهجي نهبحث

 أوالً: مشكهت انبحث وانحاجت إنيه

٣ُنل٢ ثُؾٔجٍ ػ٠ِ ٓظجٛش ثُق٤جر ًجكز ٤ُؾؼِٜج أًغش  ج  سٓض٣ جٕ ٝٓج ٣ضثٍ ثُلٖ ٣ٔغَ ُـز ٝصؼذ٤شث  ً

سه٤ج  ٝصٜز٣ذج ، ص٘غؾْ ٓغ ٓؾجػش ث٩ٗغجٕ ثُٔضطٞس ك٢ كٌشٙ ٝٝؽذثٗٚ ٝرٝهٚ، رُي إٔ ثُلٖ ٣ؼضٔذ ثُٜٔجسر 

ٝث٫دضٌجس ٝثُضؾذ٣ذ ك٢ إفذثط ثُؾٔجٍ ٖٓ أؽَ ثُٔضؼز ثُؾٔج٤ُز رثصٜج ٖٓ ؽٜز، ٧ٝؽَ إ٣ؾجد ثُقٍِٞ ُِؼذ٣ذ 

ُض٢ ٣ؼج٤ٜٗج ثُٔؾضٔغ ٖٓ ؽٜز أخشٟ. ُزث، كٜٞ مشٝس١ ١٧ ٓؾضٔغ ٝأعجط ًَ فنجسر ٖٓ ثُٔؾ٬ٌس ث

ػش٣وز، ٫ٝ ٣ٌٖٔ ُِلٖ إٔ ٣قون ؿج٣ضٚ صِي إ٫ّ ػذش ص٤ٔ٘ز ث٩فغجط دجُؾٔجٍ ٝصزٝهٚ ُذٟ ثُلشد دؾٌَ ػجّ، 

 جٍ دٔل٤ٜٜٚٓٞج، هٞر ٣ذسى دٜج ثُؾٔٝصشد٤ضٚ ُذٟ ثُطلَ دؾٌَ خجؿ، رُي إٔ ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ك٢ أدغو ٓؼجٗ

ثُٞثعغ، ؽٔجٍ ثُقٞسر، ؽٔجٍ ث٧عِٞح، ؽٔجٍ ثُٔؼ٠٘، ؽٔجٍ ثُٔٞع٤و٠ ٝث٣٩وجع، ٝؽٔجٍ ثُ٘لظ ػ٘ذٓج 

 صقلٞ ٝصغٔٞ كٞم ثُـشثةض.

ٝثُضؼجه٢ ٓؼٚ  ك٢ ٓغض٣ٞجس ثُؾٔجٍ ج٤ُز ك٢ ٓؾضٔؼ٘ج ٣ؾذ صشثؽؼج  فجدث  إٕ ثُٔضضذغ ُِقشًز ثُؾٔ

ؾٔج٤ُز ك٢ ًَ ٓج ٣ق٤و د٘ج، ٝثٗضٟٝ ث٩فغجط دجُؾٔجٍ ػذش ػ٠ِ ًجكز ث٧فؼذر، إر ثخضلش ثُِٔغز ثُ ٝصزٝهُٚ 

 ٓج ِٗٔقٚ ٖٓ صذ٢ٗ ُـز أد٘جة٘ج ثُٔ٘طٞهز ٝثٌُٔضٞدز، ٝك٢ ؿشثدز ٬ٓدغْٜ ٝص٣٘ضْٜ ثُؾجٓؼز د٤ٖ ثُٔض٘جهنجس

ٝٓج ؽجدٚ ٖٓ أؽٌجٍ ثُضِٞط ثُذقش١ ٝثُغٔؼ٢ ثُض٢ صؤؽش مؼلج  ٝصذ٤ٗج  ك٢  ٝدأعِٞح صؼجِْٜٓ ٓغ د٤تضْٜ

ثُضأَٓ ٝثُضذدش  ُّزرج٤ُز ٓشّدٙ إ٠ُ ثُٔذ٤ٗز ثُقذ٣غز ثُض٢ ؽؼِش ًَ ٓج ك٢ ف٤جص٘ج عش٣ؼج  دؼ٤ذث  ػٖ ثُزثةوز ثُؾٔ

ػٖ ثُذٝس ثُز١ ُؼذضٚ ث٧فذثط ثُغ٤جع٤ز ك٢ صذ٢ّٗ ث٩فغجط دجُؾٔجٍ ث٤ُِٜٖٔٔ إ٠ُ ٓٞثهٖ ثُؾٔجٍ، كن٬  

 ٝصزٝهٚ.

َ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ أْٛ ُٝٔؼجُؾز ٛزث ثُضذ٢ٗ أٝ ثُنؼق ٓؼجُؾز ؽزس٣ز، ٫دذ ٖٓ صلؼ٤َ عذ

ؽشثةـ ثُٔؾضٔغ أ٫ ٢ٛٝ ؽش٣قز ث٧هلجٍ ٫ٝع٤ٔج ثُض٬ٓزر ك٢ ثُٔؤعغجس ثُضشد٣ٞز ٖٓ خ٬ٍ صذس٣ذْٜ ػ٠ِ 

ث٫ٗضذجٙ ُِؾٞثٗخ ثُؾٔج٤ُز ٝث٩فغجط دٜج ُضزٝهٜج، ٝصق٣َٞ ٓج ٣ٞؽذ ك٢ ٗطجم صل٤ٌشْٛ إ٠ُ فٞس ؽٔج٤ُز 

ٓج  ش٤ًض ػ٠ِ فؾٞ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔلج٤ْٛ ثُضشد٣ٞز ٜٓ٘ج ٝثُؼ٤ِٔز دوذسدأعج٤ُخ ك٤٘ز ٓؾٞهز ٝٓٔضؼز، ٝػذّ ثُض

ثُضش٤ًض ػ٠ِ ثُؾٌَ أٝ ثُطش٣وز ثُض٢ صُقخ ك٤ٜج ٛزٙ ثُٔؼِٞٓجس ٝصضقشى ٖٓ خ٬ُٜج ػ٠ِ ٓوٞٓجس  ٣ضْ

 ؽٔج٤ُز صض٤ٔض دجُض٘ٞع ثُذثةْ. 

ز ثُضشد٣ٞز ثُٔق٤ِز ٝٛزث ٓج أًذصٚ ٝأؽجسس إ٤ُٚ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔؤصٔشثس ٝثُ٘ذٝثس ٝثُغ٤جعجس ثُغوجك٤

 .1970ّٝث٩ه٤ٔ٤ِز ٝثُذ٤ُٝز ٜٝٓ٘ج ٓؤصٔش ث٤ُٞٗغٌٞ ثُز١ ػوذ ك٢ إ٣طج٤ُج ػجّ 

ٝصخضِق ٝصضؼذد عذَ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٤ِٔز ك٢ ؽٌِٜج ٝهِز صأع٤شٛج ٝٓذٟ كجػ٤ِضٜج، ٢ٛٝ 

 ثُذقش٣ز ٝثُقغ٤ز.ٓذجؽشر ٝؿ٤ش ٓذجؽشر صضٌٕٞ دلؼَ ثُضشثًْ ث٬ُؽؼٞس١ ك٢ رثةوز ثُض٤ِٔز 

ُٝؼَ أفذ ٛزٙ ثُغذَ ٝأٜٛٔج ٢ٛ صلؼ٤َ دٝس ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ هذَ ثُٔؼِْ دثخَ ثُقق ثُذسثع٢ 

ٝع٤ِز ف٣ٞ٤ز ُٜج أعش ًذ٤ش ك٢ صشد٤ز ثُض٤ٓ٬ز ك٢ ثُ٘ٞثف٢  ك٢ ثُٔشفِز ث٫دضذثة٤ز، دٞفلٜج )ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز(

ُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذ٣ْٜ ػذش دٝسٛج ث٫صقج٢ُ ثُٔض٤ٔض ثُز١ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُٞؽذث٤ٗز ٫ٝع٤ٔج صشد٤ز ث

دقش٣ز(، ًٔج إٔ ثُذ٤ٓز -٣٘ؾو ػ٠ِ صشد٤ز ثُقٞثط ؽٔج٤ُج  دٔج صٔضٌِٚ ٖٓ ػ٘جفش صؼذ٤ش٣ز ٓض٘ٞػز )عٔؼ٤ز
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ٝفجؽز كطش٣ز دجُ٘غذز ُِض٤ِٔز، كجُذ٤ٓز دقذ رثصٜج ُؼذز ثُطلَ ثُٔقذذز ثُض٢ ص٘غؾْ  ج  كطش٣ ث  ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٔغَ ٓغ٤ش

 غضٟٞ إدسثًٚ، ٝهٞر ٓخ٤ِضٚ ثُض٢ صض٘جعخ ػٌغ٤ج  ٓغ صٓ٘ٚ ثُؼٔش١.ٝٓ

صأع٤غج  ػ٠ِ ٓج صوذّ، صشٟ ثُذجفغز إٔ ثُقجؽز هجٓش ٩ؽشثء ٛزث ثُذقظ ُضغ٤ِو ثُنٞء ػ٠ِ هذ٤ؼز 

 ثُذٝس ث٫صقج٢ُ ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ص٬ٓزر ثُٔشفِز ث٫دضذثة٤ز.

 أهميت انبحث:

  أ٤ٔٛز ثُذقظ ثُقج٢ُ ٖٓ أ٤ٔٛز ٓٞمٞػز ثُذ٤ٓز دٞفلٜج أفذ ٓشصٌضثس ثُٞؽذثٕ ث٩ٗغج٢ٗ.ص٘ذغ 

  صضؾ٠ِ أ٤ٔٛز ثُذقظ ٖٓ ؽجٗخ آخش ك٢ ٓقجُٝضٚ صغ٤ِو ثُنٞء ػ٠ِ أ٤ٔٛز ثُذ٤ٓز دٞفلٜج ٝع٤ِز

 َ ٖٓ خ٬ُٜج ثُلٖ ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُٔضؼ٤ِٖٔ.صؼ٤ٔ٤ِز ٣لؼّ 

 ثةشر ثُنٞء ٝث٫ٛضٔجّ ُضٌٕٞ أدثر كجػِز ٖٓ أدٝثس ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ثُض٢ إدخجٍ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز د

 ٣ٌٖٔ ١٧ ٓؤعغز صشد٣ٞز أٝ ك٤٘ز ثعضـ٬ُٜج ُقجُـ ثُض٤ِٔز دؾٌَ خجؿ ٝثُطلَ دؾٌَ ػجّ.

 ُ َِٔؼِٞٓجس، إ٠ُ دٝس ٣غِو ثُذقظ ثُقج٢ُ ثُنٞء ػ٠ِ أ٤ٔٛز صـ٤٤ش دٝس ثُٔؼِْ ٖٓ ِٓوٖ أٝ ٗجه

صض٣ٝذٙ دٜٔجسثس ثدثة٤ز ٤ٔٓضر ، ٝصغ٤َٜ ٜٓٔضٚ ك٢ صقو٤ن دسط ٗجؽـ  ثُٔؼِْ ثُل٘جٕ ٖٓ خ٬ٍ

 .ٝٓؾٞم دج٫عضؼجٗز دجُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز

 هذف انبحث:

ثٌُؾق ػٖ هذ٤ؼز ثُذٝس ث٫صقج٢ُ ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ص٬ٓزر ثُٔشفِز 

 ث٫دضذثة٤ز.

 حذود انبحث:

 ٣ضقذد ثُذقظ ثُقج٢ُ دـ:

ٓقذد ٧ٗٚ ٣ضقذد دجُٞهش ثُشثٖٛ ثُٔلضٞؿ  ك٢ صٓج٢ٗ ث٩هجس ثُضٓج٢ٗ: ٫ ٣شصذو ثُذقظ دئهجس  -1

 ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز. ظَ صذ٢ٗ

 .ك٢ ثُؼشثمٓذثسط ثُٔشفِز ث٫دضذثة٤ز ث٩هجس ثٌُٔج٢ٗ :  -2

ك٢  ُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز )دٔخضِق أؽٌجُٜج ٝأٗٞثػٜج(، ٝدٝسٛج ث٫صقج٢ُ:  ثث٩هجس ثُٔٞمٞػ٢ -3

 ص٤ٔ٘ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز.

 تحذيذ انمصطهحاث:

 :(Instructional Puppet)انذميت انتعهيميت  -1

 ( دأٜٗج:2008ّػّشكٜج )ثُق٤ِز/ 

"٢ٛ صِي ثُذ٤ٓز ثُض٢ ٣غضؼِٜٔج ثُٔؼِْ ٝثُطِذز ك٢ صوذ٣ْ دؼل ثُؼشٝك ثُضٔغ٤ِ٤ز، ُضقو٤ن دؼل 

 .(227، ؿ2008ّثُضؼ٤ِّٔز" )ثُق٤ِز، -ث٧ٛذثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز

 ( دأٜٗج:2009ّػّشكٜج )عج٢ٓ/ 

"د٠ٓ صقشى دج٣٧جد١ أٝ دٞثعطز ػق٢ أٝ ثُخ٤ٞه ٝدأفؾجّ أفـش ٖٓ ث٧فؾجّ ثُطذ٤ؼ٤ز 

ُِٔٞؽٞدثس ك٢ ثُطذ٤ؼز، ٝرُي دوقذ إ٣قجٍ ٓؼجسف ٓؼ٤٘ز صخـ ثُؼِّٞ ٝث٥دثح ٝثُلٕ٘ٞ دٞثعطز ث٬ٌُّ 

ؽخجؿ صـط٢ ًجَٓ أؽغجْٜٓ ًٔج ٢ٛ د٠ٓ ٝثُقشًز، ٝهذ صأخز ٛزٙ ثُذ٠ٓ أفؾجٓج  أًذش ه٬٤ِ  ٖٓ أفؾجّ ث٧

 .، ٓوجدِز ؽخق٤ز(2009ّثُٔغِغَ ثُضؼ٢ٔ٤ِ )ثكضـ ٣ج عٔغْ(" )عج٢ٓ، 

 ( دأٜٗج:2009ّػّشكٜج )كجمَ/ 

"ٝع٤ِز ُضٞف٤َ ثُٔؼِٞٓز عٞثء أًجٗش ٓغشف٤ز ُؾٜٔٞس ثُٔضِو٤ٖ ٖٓ ثٌُذجس أّ ًجٗش ُٔؾٔٞػز ٖٓ 

٤ِز ثُضؼ٤ٔ٤ِز )ثُذ٤ٓز( صغض١ٜٞ ثُذثسط أٝ ثُض٤ِٔز ٝصوشح ثُذثسع٤ٖ ُِٔشفِز ث٫دضذثة٤ز، إرث ًجٗش ٛزٙ ثُٞع
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، 2009ّإ٤ُٚ ثُٔؼِٞٓز ٜٓٔ٘ؾز ًجٗش أّ ف٤جص٤ز ك٢ٜ دجُضج٢ُ صٌٕٞ هذ أدس أؿشثمٜج ث٣٩ؾجد٤ز" )كجمَ، 

 .ٓوجدِز ؽخق٤ز(

 ( دأٜٗج:2010ّػّشكضٜج )ص٣٘خ/ 

دثخَ ثُقق  -ٗج  ػ٘ذ ثُقجؽزٝثُٔضؼِْ أف٤ج-"صِي ثُذ٤ٓز ثُولجص٣ز )ثُل٤ٌز( ثُض٢ ٣غضؼِٜٔج ثُٔؼِْ 

٣ٝٞظلٜج دٞفلٜج ٝع٤ِز صؼ٤ٔ٤ِز ٓقذذز ٝٓؾٞهز ٖٓ خ٬ٍ )ٓؾجٛذ أدثة٤ز( صضنٖٔ ٓجدر صؼ٤ٔ٤ِز أٝ صشد٣ٞز 

 .(10، ؿ2010ّ)ص٣٘خ، دطش٣وز ٓذّغطز دـ٤ز صقو٤ن ث٩ٓضجع ٝثُضؼِْ ُذٟ ثُٔضِو٢ )ثُض٤ِٔز(" 

 ٝإؽشثءثس ثُذقظ ثُقج٢ُ: ٣ض٬ةْ د٘جء  ػ٠ِ ٓج صوذّ، فجؿش ثُذجفغز صؼش٣لج  إؽشثة٤ج  دٔج

: ٢ٛ د٤ٓز ٓغشف٤ز أ٣ج  ًجٕ ٗٞػٜج أٝ ؽٌِٜج، صُٞظق دثخَ ثُقق دٞفلٜج ٝع٤ِز انذميت انتعهيميت

، دضشد٤ز ثُؾٌَ ،ثُٔجدر ،ثُضؼذ٤ش( )ٚ ٖٓ ػ٘جفش ؽٔج٤ُزثصقجٍ صؼ٤ٔ٤ِز ٣وّٞ ثُٔؼِْ ٖٓ خ٬ُٜج دٔج صٔضٌِ

 ثُض٤ِٔز ٝصؼ٤ِٔٚ ػٖ هش٣ن ثُلٖ، ٝثُض٢ ٣شثد ثٌُؾق ػٖ دٝسٛج ث٫صقج٢ُ ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز.

 :(Education)انتزبيت  -2

 ( دأٜٗج:1939ّػّشكٜج )ثُذ٤نج١ٝ/ 

 .(5، ؿ1939ّ)ثُذ٤نج١ٝ،  ؾ ثُؾ٢ء إ٠ُ ًٔجُٚ ؽ٤تج  كؾ٤تج ""ػ٤ِٔز صذ٤ِ

  ( دأٜٗج:1972ّػّشكٜج )س٤ٗٝٚ/ 

"ؽِٔز ث٧كؼجٍ ٝث٥عجس ثُض٢ ٣قذعٜج دئسثدصٚ ًجةٖ إٗغج٢ٗ ك٢ ًجةٖ آخش، ٝك٢ ثُـجُخ سثؽذ ك٢ 

ٕ ُذٟ ثٌُجةٖ ثُقـ٤ش ثعضؼذثدثس ٓ٘ٞػز صوجدَ ثُـج٣جس ثُض٢  ّٞ فـ٤ش، ٝثُض٢ صضؾٚ ٗقٞ ؿج٣ز هٞثٜٓج إٔ صٌ

 .(27، ؿ٣1972ّؼذ ُٜج ف٤ٖ ٣ذِؾ هٞس ثُ٘نٞػ" )س٤ٗٝٚ، 

 ج:( دأ1978ّٜٗػّشكٜج )ػذجط/ 

، 1978ّ"ًَ ٓج ٣ـز١ ك٢ ث٩ٗغجٕ ؽغٔج  ٝػو٬  ٝسٝفج  ٝإفغجعج  ٝٝؽذثٗج  ٝػجهلز" )ػذجط، 

 .(15ؿ

 ( دأٜٗج:1984ّػّشكٜج )أك٬هٕٞ/ 

، 1984ّ، ػذذ هللا"ثُضشد٤ز ثُقغ٘ز ثُض٢ صٜخ ُِؾغذ ُِٝ٘لظ ًَ ٓج ٣ٌٜٔ٘ج ٖٓ ؽٔجٍ ًٝٔجٍ" )

 .(69ؿ

صؼش٣ق س٤ٗٝٚ ُِضشد٤ز ًٞٗٚ ٣٘غؾْ ٓغ إؽشثءثس ثُذقظ  د٘جء  ػ٠ِ ٓج صوذّ ٖٓ صؼش٣لجس، صضذ٠٘ ثُذجفغز

 ثُقج٢ُ.

 :(Teste Aesthetics)انذائمت انجمانيت  -3

 ( دأٜٗج:1980ػّشكٜج )ٓقلٞظ/ 

 .(22-20، ؿ1980ّ"ٛٞ إفغجط ث٩ٗغجٕ دٞؽٞد ه٤ْ ؽٔج٤ُز ك٢ ثُطذ٤ؼز" )ٓقلٞظ، 

 ( دأٜٗج:1985ػّشكٜج )ثُذغ٢ٗٞ٤/ 

"كؼَ ٝهذسر ػ٠ِ ثُض٤٤ٔض د٤ٖ ثُؾ٢ء ثُؾ٤َٔ ٝثُؾ٢ء ثُؼجد١، أٝ ثُوذسر ػ٠ِ ثعض٘ذجه ًَ ٓج ٛٞ 

إٔ ٣غضؾ٤خ ٧ٗٞثع ٓخضِلز ٖٓ ثُؼ٬هجس" ؽ٤َٔ ك٢ ثُلٖ ٝثُطذ٤ؼز، أٝ ٗٔٞ فغجع٤ز ثُلشد، دق٤ظ ٣غضط٤غ 

 .، د.ؿ(1985ّ)ثُذغ٢ٗٞ٤، 

 ( دأٜٗج:2007ّػّشكٜج )ثُؾل٤غ/ 

ثُؾٔج٤ُز، ٝثُوذسر ػ٠ِ ث٫عضؾجدز ٨ُؽ٤جء ك٢ ثُلٖ أٝ ثُطذ٤ؼز ٝثعض٘ذجهٜج "ؽذر ثُقغجع٤ز ُِو٤ْ 

ٝص٤٤ٔضٛج ػٖ ث٧ؽ٤جء ثُؼجد٣ز ٝث٧هَ ؽٔج٫ ، ٢ٛٝ ثُوذسر ػ٠ِ ص٤٤ٔض ثُؾ٢ء ثُو٤ْ، ٝفجعز ٓؼ٣ٞ٘ز ٣قذس 

 ؿ(.، د.2007ّػٜ٘ج ثٗذغجه ثُ٘لظ أٝ ثٗوذجمٜج ُذٟ ثُ٘ظش ك٢ أعش ٖٓ آعجس ثُؼجهلز أٝ ثُلٌش" )ثُؾل٤غ، 

 ٝد٘جء  ػ٠ِ ٓج صوذّ، فجؿش ثُذجفغز صؼش٣لج  إؽشثة٤ج  دٔج ٣ض٬ةْ ٝإؽشثءثس ثُذقظ ثُقج٢ُ.
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ؽذ، ٝثُض٢ ٣ٌضغذٜج ثُض٤ِٔز دجُضذس٣ؼ ٖٓ خ٬ٍ انذائمت انجمانيت ُٝ : ٢ٛ هٞر ٣ُذسى دٜج ثُؾٔجٍ أ٣٘ٔج 

 .٤ز ثُضؼ٤ٔ٤ِزثُذٓ ُٙ ، ثُز١ صضغ٤ذصشد٤ضٚ ػ٠ِ ثُٔٔجسعز ثُٞؽذث٤ٗز ثُؼو٤ِز مٖٔ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ

 انفصم انثاني

 اإلطار اننظزي 

 انمبحث األول

 انذميت انتعهيميت ودورها االتصاني

 أوالً: أهميت انذميت انتعهيميت نهتهميذ ودور انمعهم في تىظيفها

ثعضٔذس ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز أ٤ٔٛضٜج ُِض٤ِٔز ٖٓ أ٤ٔٛز ثُذ٤ٓز ك٢ ف٤جر ثُطلَ دقٞسر ػجٓز "كٜٞ ٣ون٢ 

ٓ٘ز ٓشثفَ هلُٞضٚ ث٠ُٝ٧ ٧ٕ ػشٝعضٚ ثُقـ٤شر ٓؼٜج أٝهجس ه٣ِٞز
)*(
٢ٛ أفَ ثُؼشٝعز ثُٔغشف٤ز ثُض٢  

، ٣1994ّشثٛج ك٢ ثُٔغشؿ ًجة٘ج  ف٤ج  ٣ضقشى ٣ٝضٌِْ ٣ٝشهـ ك٤ضؼجَٓ ٓؼٜج ػ٠ِ ٛزث ث٧عجط" )ه٘ج١ٝ، 

ٞع (، إر صٔغَ ثُذ٤ٓز دجُ٘غذز ُِطلَ رُي ثُشك٤ن ثُٔؾغْ ثُز١ ٣ضؼجَٓ ٓؼٚ، ٣ٝغوو ٖٓ خ٬ُٚ ٓؾ249ٔؿ

ٖٓ ث٫ٗلؼج٫س، ٣ٝؼذّش ػٖ ثفض٤جؽجصٚ ٖٓ خ٬ٍ صؼجِٓٚ ٓؼٜج، ٝثُغش ك٢ رُي ٣ؼٞد إ٠ُ ٗٞع ث٩دسثى ُذٟ 

، ٝإ٠ُ هٞر ٓخ٤ِضٚ ثُض٢ صض٘جعخ ػٌغ٤ج  ٓغ ػٔشٙ، -٫ع٤ٔج ك٢ ٓشفِض٢ ثُطلُٞز ثُٔذٌشر ٝثُٔضٞعطز–ثُطلَ 

ٕ ٛزث ثُوشح د٤ٖ ثُض٤ِٔز ٝثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز كجُذ٤ٓز ثُض٢ ٗشثٛج ؽجٓذر، ٣ؾؼِٜج خ٤جٍ ثُطلَ صق٤ج ف٤جر ًجِٓز، ٝأ

٣ؾؼِٚ ٣غضٔضغ دقشًجصٜج ،ثُٞثٜٗج ٝصؼجد٤شٛج دثخَ ثُقق، ٣ٝضوذَ ًَ ٓج ٣وجٍ ػٖ ُغجٜٗج دشمج  دجُؾ، عٞثء 

أًجٗش د٠ٓ ثُولجص أّ د٠ٓ ثُؼق٢ أّ د٠ٓ ثُٔجس٤ٗٞ٣ش أّ د٠ٓ خ٤جٍ ثُظَ أّ د٠ٓ ثُٔٔغَ أ٣ج  ًجٗش أؽٌجُٜج 

 ص٤ز، ؽٔج٤ُز، ...( ٝرُي ٝكوج  ُطذ٤ؼز ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝث٩ٌٓجٗجس ثُٔجد٣ز ثُٔضٞكشر.)دؾش٣ز، ف٤ٞث٤ٗز، ٗذج

ُٝوذ ثٗضذٚ ثُٔشدٕٞ ثُٔؼ٤ٕ٘ٞ دضشد٤ز ثُطلَ أٓغجٍ )كشٝدَ، ٝٓجس٣ج ٓ٘غضٞس١( إ٠ُ ٛزٙ ثُؼ٬هز ثُٞع٤وز 

ث٧هلجٍ عٞثء  ٖٓ ثُ٘ٞثف٢ د٤ٖ ثُطلَ ٝد٤ٓضٚ، ُزث أكشدٝث ثٛضٔجْٜٓ دٔغشؿ ثُذ٠ٓ "ُٔج ُٚ ٖٓ أعش ك٢ صشد٤ز 

، 1979ّثُضؼ٤ٔ٤ِز أٝ ث٫ؽضٔجػ٤ز أٝ ثُٞؽذث٤ٗز ٝرُي ٌُٕٞ ثُؼشٝعز ٢ٛ ُؼذز ثُطلَ ثُٔقذدر" )ع٤ِٔجٕ، 

(، ٝٛزث ٓج أًذ ػ٤ِٚ ثُٔلٌش )ؽجٕ ؽجى سٝعٞ( ك٢ ًضجدٚ )إ٤َٓ( إ٠ُ ث٫ٗضذجٙ إ٠ُ ُؼخ ثُطلُٞز... 229ؿ

ؼِّٔٚ ثُطذ٤ؼز دٞثعطز ثُِؼخ ٝثُقشًز ٝثُقٞثط دٞثعطز ثٌُضخ، ٣ٝلّنَ إٔ ص٣ٝشكل صؼ٤ِْ ثُطلَ 

ًّضس )ٓذثّ د١ ؽ٤ِ٘٤ظ( ػ٠ِ  ٓذخ٤ِٖ أعجع٤٤ٖ ُِضؼ٤ِْ  ثُِؼخ ٝثُٔغشؿ ثُطل٢ُٞ دؼَذٛٔجثُٔؾضشًز. ٝهذ س

 (.2، ؿ2010ّٝثًضغجح ث٧خ٬م، ٓوضذ٣ز دلِغلز ؽجٕ ؽجى سٝعٞ )ٓؾٔغ ٓغجسؿ ثُذ٠ٓ ثُٔضقشًز، 

٤ٓز ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضشد٣ٞز ٖٓ خ٬ٍ مذو ٝصٞؽ٤ٚ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ٛ٘ج صٞؽٚ ثُضشد٣ٕٞٞ إ٠ُ إدخجٍ ثُذ

 ٖٓ ثُِؼخ ُِٔغجػذر ك٢ صشد٤ز ثُض٤ٓ٬ز عوجك٤ج  ٝثؽضٔجػ٤ج  ٝؽٔج٤ُج .

ر دجٕ ٝأٓش٣ٌج ٝدٍٝ أٝسدج ث٧خشٟ، إٝهذ دذأ ث٫ٛضٔجّ دجُذ٠ٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُذٍٝ ثُٔضوذٓز ٓغَ ث٤ُج

ِٔش د٠ٓ ثُٔغشؿ ٓ٘ز ػجّ ؼ٤ٔ٤ز ك٢ ثُٔذسعز "ف٤ظ ثعضُ أفذقش ثُذ٠ٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٔغَ أْٛ ثُٞعجةَ ثُضؼِ

ّ ػ٠ِ ثُٔغضٟٞ ثُضشد١ٞ، دٞفلٜج ٝع٤ِز ٜٓٔز ٫ًضغجح ثُطلَ ػذدث  ٖٓ ثُو٤ْ" )ػذذ ثُلضجؿ، 1885

(، ًٔج ثٛضٔش دؼل ثُذٍٝ ثُؼشد٤ز دٜزٙ ثُٞع٤ِز ثُضشد٣ٞز ثُشثةؼز، كل٢ ٓقش "أكشدس 38، ؿ1984ّ

ُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ هغٔج  خجفج  ُؾؤٕٝ ٓغشؿ ثُؼشثةظ، ٝصؼَٔ ث٥ٕ ػ٠ِ إدثسر ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٞصثسر ث

ٗؾشٙ ػ٠ِ ٗطجم ٝثعغ ك٢ ٓذثسط ثُٔشفِز ث٠ُٝ٧، ٢ٛٝ أًغش ٓشثفَ ثُضؼ٤ِْ ثػضٔجدث  ػ٠ِ ٓغَ ٛزٙ 

 (.38، ؿ1960ّثُٞع٤ِز ك٢ ثُضشد٤ز ٝأًغشٛج ثفض٤جؽج  ُٜزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز" )صق٤ز، 

صؾذ ثُذجفغز إٔ أ٤ٔٛز ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٫ صوضقش ك٢ ًٜٞٗج صؾزح ثٗضذجٙ ثُض٤ِٔز ّ، د٘جء  ػ٠ِ ٓج صوذ

ٝص٢ٔ٘ خ٤جُٚ فغخ، دَ إٕ ُٜج صأع٤شثس أدؼذ ٝأػٔن صٌغذٜج ٖٓ ث٤ٔٛ٧ز ٓج ٣ؾؼَ ثُٔؼِْ ٣قشؿ ػ٠ِ 
                                                           

تسمية أخرى وهي )العروسة( تود الباحثة أن توضح بأن مصطلح الدمية يطلق عليه في بعض المصادر واألدبيات  )*(
 في المصادر المصرية، وعليه فالمقصود بـ)العروسة( حيثما ترد في البحث الحالي هي )الدمية(. والسيما
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هز ٗجهوز ٝٓضقشًز، ك٢ ث أٝ ثُوجػز ثُذسثع٤ز دٞفلٜج ٝع٤ِز ٝؽٞدٛج ك٢ ثُقق ّٞ ُٞهش صؼ٤ٔ٤ِز ٓغ٤ِّز ٝٓؾ

٣وذّ ٖٓ خ٬ُٜج ثُٔؼِْ ُِض٤ِٔز ثُٔؼِٞٓجس ٝثُٔلج٤ْٛ ٝثُخذشثس ثُض٢ صقض٣ٜٞج ثُٔ٘جٛؼ ٝثُٔوشسثس ٗلغٚ 

سص٤ذز، صنٖٔ صقو٤ن ثُٜذف ثُضؼ٢ٔ٤ِ دؾٌَ أكنَ ٖٓ ؽٜز،  ؿ٤شٝذسثع٤ز دقٞسر كّؼجُز ؿ٤ش ٓذجؽشر ثُ

"إ٠ُ  (Arselia, 1994)ٝصغْٜ ك٢ د٘جء ؽخق٤ز ثُض٤ِٔز ٝصٞثصٜٗج ٖٓ ؽٜز أخشٟ. ٝهذ أؽجسس دسثعز 

أ٤ٔٛز د٠ٓ ثُٔغشؿ دٞفلٜج ٝعجةَ ٓؼ٤٘ز ك٢ صوذ٣ْ ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُٔ٘جٛؼ، ٝثُٔلج٤ْٛ ثُٔخضِلز ُِض٤ِٔز" )ٓٞهغ 

(، ًٜٞٗج صؾغذ ُِض٤ِٔز فٞس ٝثهؼ٤ز ٗجهوز ِٓٔٞعز ٝٓشة٤ز ٝٓغٔٞػز ُٔج  ,Ensign, 1994إٌُضش٢ٗٝ

ػٖ ؿ٤شٛج ٖٓ  إٌٓج٤ٗجصٜج ثُقغ٤زكضضدثد صضٔضغ دٚ ٖٓ ٓوٞٓجس ٜٓٔز صؾَٔ ثُِٕٞ ٝثُقشًز ٝثُقٞس، 

ثُٞعجةَ، إر صضغْ ك٢ ًٜٞٗج صٔغَ فٞسث  ًجس٣ٌجصٞس٣ز ٓأخٞرر ٖٓ د٤تز ثُض٤ِٔز رثس أؽٌجٍ ٝأُٞثٕ صث٤ٛز 

 ٝٓذٜؾز.

 ( إ٠ُ ٤ٔٓضثس ثعضؼٔجٍ ثُذ٠ٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز دج٥ص٣ٝ2008ّ:٢ؾ٤ش )ثُق٤ِز، 

ًّش ثُٔؼِٞٓجس  -1)  ٝثُضؼ٤ِٔجس ٝصغذ٤ضٜج.إعجسر ث٫ٛضٔجّ ٝثُؼَٔ ػ٠ِ صز

 صؾذ ثٛضٔجّ ثُض٬ٓزر دٔج صٞكشٙ ُْٜ ٖٓ ٓؤعشثس فٞص٤ز ٝفش٤ًز ٝدقش٣ز. -2

 صٞثكش كشفز ؽذ٣ذر ُِٔؾجسًز ثُلّؼجُز، ٝصغجػذ ػ٠ِ ص٤ٔ٘ز هذسثصْٜ ث٩دذثػ٤ز. -3

 ثًضغجح ثُض٬ٓزر ُٜٔجسثس ث٫ًضلجء، ٝثُضؼذ٤ش، ٝثُ٘طن، ٝث٧دثء ثُقش٢ً. -4

ٝٓؼجُؾجس ُٔؾجًَ ٗلغ٤ز ٜٓ٘ج ثٌُذش ٝث٫ٗطٞثء ٝثُخؾَ ٝثُخٞف، ٝص٢ٔ٘ ك٤ْٜ  صٞكش ه٤ٔج  إ٣ؾجد٤ز -5

 .(226، ؿ2008ّثُؾشأر ٝفخ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز أٝ )ثُذسط( )ثُق٤ِز، 

كن٬  ػٖ رُي، كئٕ ثُذ٠ٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٌؾق ػٖ ٓٞثٛخ ٝثعضؼذثدثس ك٤٘ز ُذؼل ثُض٬ٓزر ك٢ ف٘جػز 

 ثُذ٠ٓ ٝصقش٣ٌٜج ٓغ ثُٔؼِْ.

ث٤ٔٛ٧ز ثٌُذ٤شر ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دجُ٘غذز ُِض٤ِٔز، ٢ٌُٝ صٌٕٞ ٛزٙ ثُذ٤ٓز أًغش صأع٤شث  ك٢ مٞء ٛزٙ 

 ٝػٔوج  ك٢ أع٘جء ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ، ٣ذشص ٛ٘ج دٝس ثُٔؼِْ ٖٓ خ٬ٍ ٓج ٣أص٢:

 ز ثُٔٞثد ثُضؼ٤ٔ٤ِز.ُٔؾٞهز، ٝٛزث ٓج ٗطِن ػ٤ِٚ دٔغشفهشؿ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز دطش٣وز ثُقٌج٣ز ث -1

٠ٓ ثُٔشثد صٞظ٤لٜج ك٢ ثُققـ ثُذسثع٤ز، ٝرُي ٝكوج  ُ٘ٞع ٝهذ٤ؼز ثُٔجدر ص٘ٞع أؽٌجٍ ثُذ -2

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

 إٔ صٌٕٞ ٓذر ػشك ثُذ٤ٓز هق٤شر، ٝثٕ ٣ض٘جعخ أعِٞح ثُؼشك ٓغ ٓغضٟٞ ثُلتز ثُٔغضٜذكز. -3

إٔ ٣ضٞثكش ك٢ ثُذ٤ٓز ػ٘قش ثُؾٔجٍ ك٢ ؽٌِٜج ُٜٝٞٗج ٝفشًجصٜج، ٝرُي ُضقو٤ن ثُؾجرد٤ز  -4

 ٝثُضؾ٣ٞن.

ـ ثُٔؼِْ ثُلشفز ُِض٬ٓزر دٔغجػذصٚ ك٢ ف٘جػز ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٧ٕ رُي ٣غجػذْٛ ك٢ هذ ٣ض٤ -5"

 ,Antonia)صوذَّ ثُٔجدر ثُذسثع٤ز ٜٓ٘ج، ٌُٜٞٗج فذ٣وز ُْٜ ُٝٔج ُٜج ٖٓ أعش ٗلغ٢ ػ٤ِْٜ" 

1967, P. 62). 

ٛٞ ػشك ثصذجع ػجَٓ )ثُضـش٣خ( ك٢ أع٘جء ثُضوذ٣ْ، أ١ ؽؼَ ثُض٬ٓزر ٣ذسًٕٞ دإٔ ٓج ع٤وذّ ُْٜ  -6

ٓغشف٢ ٣ض٘جٍٝ ٓجدر صؼ٤ٔ٤ِز ؿج٣ز ك٢ ث٤ٔٛ٧ز، أ١ إٔ ثُٔؼِْ ٣ظٜش ك٢ ثُذذث٣ز ٤ُوذّ ٓجدصٚ 

٣ٝؼّشف ثُض٬ٓزر دٔٞمٞع ثُذسط ٝدؼذٛج ٣خضل٢ ٝسثء عضجسر ٓق٘ٞػز ٖٓ هٔجػ صُشدو د٤ٖ 

ٓٞؽٞدثس ثُقق ٖٓ ث٧عجط ًجُشفِز أٝ ثُذجح أٝ ٓوذل ثُؾذجى... ٝٓج ؽجدٚ، ٣ٝذذأ دطشؿ 

س فٞصٚ صذؼج  ُ٘ٔو ؽخق٤ز ثُذ٤ٓز ٢ٌُ ٓجدصٚ ثُ ّٞ ضؼ٤ٔ٤ِز ػٖ هش٣ن ثُذ٤ٓز ثُٔضقشًز، ٣ٝق

 صٌٕٞ أًغش أه٘جػج  ٝؽٔج٫ ، ٝهذ ٣شثكن ثُؼشك دؼل ثُقٞس إٕ صطِّخ ث٧ٓش.

ػذّ ثُِؾٞء إ٠ُ ثُذ٠ٓ ثُضؼ٤ٔ٤ِز إ٫ إرث ًجٕ ثُؼجةذ ثُٔضٞهغ أكنَ ٖٓ ثعضؼٔجٍ ٝعجةَ صؼ٤ٔ٤ِز  -7"

 أخشٟ.
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إرث ًجٕ ٛ٘جُي فذ٣ظ  ٬س إرث دػش ثُقجؽز إ٤ُٜج، ٫ع٤ٔجشك٤ز ثُ٘ـ، ٝإدخجٍ ثُضؼذ٣ػذّ ثُضو٤ذ دق -8

 (.268، ؿ2008ّٓضذجدٍ د٤ٖ ثُذ٤ٓز ٝثُض٬ٓزر" )ثُق٤ِز، 

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُققز ثُذسثع٤ز.جٍ ثُذ٠ٓ إملجء هجدغ ثُؾذ٣ز ٝثُٔشؿ ٓؼج  ك٢ أع٘جء ثعضؼٔ -9

ك٢ صٞظ٤ق ثُؼ٬هز ثُٞع٤وز د٤ٖ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٜزث ٣ٌٖٔ ػذ ٓج ٝسد رًشٙ أػ٬ٙ فٍٞ دٝس ثُٔؼِْ 

 ٝثُض٤ِٔز، دٔغجدز هٞثػذ ػجٓز ٜٝٓٔز ك٢ ثعضؼٔجٍ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ أع٘جء ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ دثخَ ثُقق.

 ثانياً: انذميت انتعهيميت بىصفها وسيهت اتصال تزبىيت

ّٜٞ ػ٤ِٔز ث٫صقجٍ دؾٌَ ٢ٌُ ٗٞمـ ٛزث ثُٔقٞس ٖٓ ثُٔذقظ ث٧ٍٝ، ٣٘ذـ٢ إٔ ٗضؼشك أ٫ٝ  ُٔل

 ػجّ، ٝٓلٜٜٞٓج ك٢ ثُضشد٤ز دؾٌَ خجؿ.

ر ُٔلّٜٞ ث٫صقجٍ ٖٓ هذَ ثُذجفغ٤ٖ ٝثُٔضخقق٤ٖ ك٢ ٛزث ثُٔؾجٍ ػٌغش ك٢ ظٜشس صؼش٣لجس ػذ

( ػ٤ِٔز ث٫صقجٍ دأٜٗج ٤ز، كوذ ػّشف ًَ ٖٓ )د٤شعٕٞ ٝعض٤٘شٓلٜٜٞٓج أ٤ٔٛضٚ ٝدٝسٙ ك٢ ثُق٤جر ث٩ٗغجٗ

ٝثُشؿذجس ٝثُٔؾجػش ٝثُٔؼشكز ٝثُضؾجسح، إٓج ؽل٣ٞج ، أٝ دجعضؼٔجٍ ثُشٓٞص "ػ٤ِٔز ٗوَ ثُٔؼِٞٓجس 

 (.42-41، ؿ2009ّٝثٌُِٔجس ٝثُقٞس... دوقذ ث٩ه٘جع أٝ ثُضأع٤ش ك٢ ثُغِٞى" )ثُق٤ِز، 

أٓج ث٫صقجٍ ك٢ ثُضشد٤ز كٜٞ "ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ٣ٌٖٔ دٞثعطضٜج ٗوَ ثُضـ٤ش ثُغ٢ًِٞ ٖٓ ٓ٘طوز ٓج إ٠ُ 

 (.33، ؿ2005ّٓ٘جهن ثُٔؾجٍ ثُغ٢ًِٞ" )ػطجسد ًٝ٘غجسر، ٓ٘طوز أخشٟ ك٢ إفذٟ 

ُٝضقو٤ن ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ث٫صقجٍ، ٫دذ ٖٓ صغ٤ِو ثُنٞء ػ٠ِ ثُٔذسًجس ثُؾ٤ٌِز ٝثُلٌش٣ز ُِذ٤ٓز 

ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُضشد٣ٞز ٝكن فذٝد ثُذقظ ثُقج٢ُ، دٔج ٣نٖٔ صشف٤ٖ ٛزٙ ثُٞع٤ِز صشد٣ٞج  ٖٓ هذَ 

دٔنٕٔٞ ثُشعجُز )ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز(، ٝثُٔغضوذَ )ثُض٤ِٔز( ٢ٌُ ٣ضقون ٛذف ثُذقظ ثُٔؼِْ ٖٓ خ٬ٍ ػ٬هضٜج 

 ثُقج٢ُ.

 تصميم انذميت انتعهيميت وإنتاجها وفك األسس اإلدراكيت:

إٕ ٝع٤ِز ث٫صقجٍ ثُضؼ٤ٔ٤ِز أُعغش ػ٠ِ كشم٤ز ٜٓٔز، ٢ٛٝ إٔ ثُض٤ِٔز ٣ضؼِْ ػٖ هش٣ن ٓج ٣ذسى، 

٧ػنجةٚ ثُقغ٤ز، ٣ٝضْ ٖٓ خ٬ٍ  ٠ِ ثُلْٜ ٖٓ خ٬ٍ ث٫عضؾجدزكج٩دسثى ٛٞ "هذسر ثٌُجةٖ ثُؼن١ٞ ػ

إؽجسثس إدسث٤ًز صقَٔ ٓؼِٞٓجس صضٝدٗج دذ٤جٗجس ٣ؾش١ ك٢ ثُذٓجؽ ص٘ظ٤ٜٔج ٝصلغ٤شٛج دخقٞؿ ثُؼجُْ ٖٓ 

. ُزث،  (McMahon, 1978, P. 609)فُٞ٘ج، ٣ٝؼذ ث٩دسثى ثُذقش١ ٛٞ ث٧ػظْ أ٤ٔٛز دجُ٘غذز ُ٪ٗغجٕ"

 ث٫صقجٍ ٝثُز١ دذٝسٙ ٣ؤد١ إ٠ُ ثُضؼِّْ.كئٕ ث٩دسثى ٣غذن 

ٛ٘جى ػذر أعظ ٣خنغ ُٜج ث٩دسثى، ٝثُض٢ إرث ٓج سٝػ٤ش ك٢ صق٤ْٔ ٝإٗضجػ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ هذَ 

 ثُٔؼِْ، ٣قذـ صٞظ٤لٜج كّؼج٫  ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُضشد٣ٞز دؾٌَ ػجّ، ٝأْٛ ٛزٙ ث٧عظ:

 .ج  "* إٕ إدسثى ث٩ٗغجٕ إدسثى ٗغذ٢ ٤ُٝظ ٓطِو

 * إٕ إدسثى ث٩ٗغجٕ ثٗضوجة٢.

 * ثُٞعجةَ صؾزح ثٛضٔجّ ث٩ٗغجٕ ٝصٞؽٜٚ.

 * إدسثى ث٩ٗغجٕ ٓ٘ظْ.

 * ث٩دسثى ٣ضأعش دج٫عضؼذثد.

 (.74-72، ؿ2009ّ* ث٩دسثى ٣ضأعش دجُؼٔش" )ثُق٤ِز، 

 ٤ٔز ٓأُٞكز ُِض٤ِٔز ٖٓ ف٤ظ ٤ٛتضٜج٤ؼِضٝٝكوج  ٨ُعظ ث٩دسث٤ًز أػ٬ٙ، ٣٘ذـ٢ إٔ صٌٕٞ ثُذ٤ٓز ثُ

ثُخجسؽ٤ز ٝثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ ص٘وِٜج إ٤ُٚ، أٓج إرث ًجٗش ثُذ٤ٓز ػٌظ رُي، أ١ ؿ٤ش ٓأُٞكز، ػ٘ذٛج ٣٘ذـ٢ 

إٔ ٣شدو ثُٔؼِْ ك٢ صق٤ٜٔٔج د٤ٖ ثُؾ٢ء ؿ٤ش ثُٔأُٞف ك٤ٜج ٝثُؾ٢ء ثُٔأُٞف ُذٟ ثُض٬ٓزر، كن٬  ػٖ 

 ٝثفذ. ٝمٞؿ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝدغجهضٜج دضش٤ًضٛج ػ٠ِ كٌشر أٝ ٓٞمٞع أعجع٢
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ثٗضذجٙ ثُض٬ٓزر ُٜج ُِٝلٌشر  ًٚٔج ٣٘ذـ٢ إٔ صق١ٞ ثُذ٤ٓز ك٢ صؼذ٤شثصٜج ثُذقش٣ز ػ٠ِ ًَ ٓج ٣ٞؽ

ث٧عجع٤ز ثُض٢ فٔٔش ٖٓ أؽِٜج، ًإٔ ٣شًض ثُٔؼِْ ك٢ ثُذ٤ٓز ػ٠ِ ٓغ٤ش ٣شصذو دٔٞمٞع ثُذسط، عٞثء 

صؾغذ ٛزث ثُٔغ٤ش ك٢ فشًجصٜج أٝ أص٣جةٜج أٝ أُلجظٜج أٝ أُٞثٜٗج... ٝٓج ؽجدٚ، ٢ٌُ ٣ضٞفذ ثُض٬ٓزر ك٢ ثٗضوجةْٜ 

دٝٓج  ػٖ دجه٢ ثُٔغ٤شثس ث٧خشٟ، كن٬  ػٖ رُي صؾضٔغ ثُٔغ٤شثس  ُِٔغ٤ش ثُز١ ٣شصذو دجُلٌشر ث٧عجع٤ز

ثُض٢ صقِٜٔج ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ؽزح ثٗضذجٙ ثُض٤ِٔز، كج٩دسثى ك٢ هذ٤ؼضٚ ثعضؾجدز ُٔج ٣وغ مٖٔ ٗطجم 

ز ؼ٤ٔ٤ِث٫ٛضٔجّ ٝث٫ٗضذجٙ، ًٔج ٣ضأعش ث٩دسثى أ٣نج  دطش٣وز ص٘ظ٤ْ ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ثُز١ صشعِٚ ثُذ٤ٓز ثُض

دطش٣وز ٓ٘طو٤ز ٖٓ ثُذغ٤و إ٠ُ ثُٔؼوذ أٝ ٖٓ ثٌَُ إ٠ُ ثُؾضء دٔج  ٓضغِغ٬   إ٠ُ ثُض٬ٓزر ٖٓ ف٤ظ ًٞٗٚ

٣ض٘جعخ ٝهذ٤ؼز ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ، ٛزث كن٬  ػٖ ص٘ظ٤ْ ثُٔغ٤شثس ثُذقش٣ز ٝثُغٔؼ٤ز ك٢ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، 

ُٔضؾجدٜز مٖٔ أعِٞح ٓوذٍٞ، كٜٞ ٣خذّ رُي إٔ ثُ٘ظجّ ٣لغش دأٗٚ أفذ ثُٞعجةَ ُؾٔغ ث٧ؽ٤جء ثُٔخضِلز أٝ ث

ٗظش أكِٞه٤ٖ دجُٞفذر ٝثُضشص٤خ أعجعج  صشص٤خ ث٧ؽ٤جء ٝص٘غ٤وٜج ُض٣ٌٖٞ ثٌَُ، )كجُ٘ظجّ ٣شصذو ٖٓ ٝؽٜز 

(. ٝٛزٙ ثُخقجةـ إرث ٓج صقووش دجُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز كئٜٗج 29، ؿ2005ّٝثُضٞثكن ٝث٫ٗغؾجّ )فغ٤ٖ، 

 ث٩دسثى. صقون ثُوذٍٞ ُذٟ ثُض٤ِٔز ٝدجُضج٢ُ صقون

ًٔج ٣لنَ ثُٔؼِْ إٔ ٣وّٞ دض٤ٜتز ثُض٬ٓزر ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز هذَ صٞظ٤لٜج ك٢ أع٘جء ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ ًإٔ 

٣ؼّشف ثُض٬ٓزر ػ٠ِ ثعْ ثُذ٤ٓز ٝفلجصٜج، ٣ٝٞؽٚ دؼل ث٧عتِز إ٤ُْٜ فٍٞ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٝٛزث دذٝسٙ 

ٛزٙ ث٧عتِز ٖٓ خ٬ٍ ثُذ٤ٓز، ٓغ ٓشثػجر  ٣غجػذ ػ٠ِ إعجسر صل٤ٌشْٛ ٝثعضؼذثدْٛ ُٔؼشكز ث٩ؽجدز ػٖ

ًجُخقجةـ ثُقش٤ًز، ٝث٫ٗلؼج٤ُز، ٝثُقغ٤ز، ٤ِٖٔ ٝخقجةقْٜ ثُؼٔش٣ز صق٤ْٔ ثُذ٤ٓز ٝكن ٓغض٣ٞجس ثُٔضؼ

 ٝث٫ؽضٔجػ٤ز، ٝثُؼو٤ِز، ٝثُِـ٣ٞز ٝؿ٤شٛج.

 انمبحث انثاني

 انذائمت انجمانيت

 آنياث تشكيهها: –مفهىمها  –أوالً: انذائمت انجمانيت 

ُضقذ٣ذ ٓلّٜٞ ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز صقذ٣ذث  ده٤وج .. ٫دذ ٖٓ صؼّشف ٓلّٜٞ ثُزٝم دؾٌَ ػجّ ٝثُز١ ٣ؼ٢٘ 

"ث٫عضؾجدز ثُٞؽذث٤ٗز ُٔؤعشثس ثُؾٔجٍ ثُخجسؽ٤ز، إٗٚ ثٛضضثص ثُؾؼٞس ك٢ ثُٔٞثهق ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج ثُؼ٬هجس 

٤جؿ، ٝك٢ ٗلظ ثُٞهش ٣ؼ٢٘ ثُزٝم ثُؾٔج٤ُز ػ٠ِ ٓغضٟٞ سك٤غ، ك٤ضقشى ُٜج ٝؽذثٕ ث٩ٗغجٕ دجُٔضؼز ٝث٫سص

(. 21، ؿ2008ّثعضٜؾجٕ ثُوذـ ٝسكنٚ ٝثُضقشى ٗقٞٙ ُضق٣ِٞٚ إ٠ُ ؽٔجٍ ٣ٔضّغ ث٩ٗغجٕ" )هجعْ ٝٓقٔذ، 

ٛزث ٣ؼ٢٘ إٔ ثُزٝم ٣شصذو دٔٞثهق ثُق٤جر ثُض٢ ٣ِؼخ ثُؾٔجٍ ك٤ٜج دٝسث  إ٣ؾجد٤ج  دنٜٔ٘ج ٓؾج٫س ثُلٕ٘ٞ 

 دأٗٞثػٜج.

م دأٗٚ )هٞر ثُ٘لظ ثُض٢ صؾؼِٜج صقخ أٝ صٌشٙ ٓج ٣ٞثؽٚ ثُٔشء ػّشف ثُؼجُْ ث٧ُٔج٢ٗ )ًٔج  ّٝ كجؿ٘ش( ثُضز

ٖٓ أؽ٤جء، ٝأًذ أ٣نج  إٔ ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ٣ؤعشثٕ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضزٝم ٝصلن٤َ ث٧كشثد ٨ُؽ٤جء ثُؾ٤ِٔز، ٝإٔ 

 (.31-30، ؿ2001ّثُضزٝم ك٢ سأ٣ٚ ٣وّٞ ػ٠ِ أعجط ثعضؼذثدثس د٤ُٞٞؽ٤ز ٓغذوز دغ٤طز( )ػذذ ثُق٤ٔذ، 

ثُخجسؽ٤ز" ٣ٝزًش ثُذغ٢ٗٞ٤ إٔ "ًِٔز ثُزٝم صؼ٢٘ ثعضؾجدز ثُلشد ثعضؾجدز ؽٔج٤ُز ُِٔؤعشثس 

ػِٔج  إٔ ثعضؾجدز ثُلشد ١٧ ٓغ٤ش ٫ صضْ إ٫ إرث ًجٕ ٛ٘جى ثٗضذجٙ، عْ إفغجط، (، 18، ؿ1986)ثُذغ٢ٗٞ٤، 

ِي ث٫عضؼذثد ٬ُٗضذجٙ ُِٔغ٤شثس عْ إدسثى، عْ صأص٢ ػ٤ِٔز ثخض٤جس ث٫عضؾجدز ثُٔ٘جعذز، كئرث ًجٕ ثُلشد ٫ ٣ٔض

 ثُؾٔج٤ُز، كئٕ ث٫عضؾجدز ثُؾٔج٤ُز ُِٔغ٤شثس ثُؾٔج٤ُز ُٖ صضْ.

أٓج ثُؾٔجٍ، كٜٞ ه٤ٔز إ٣ؾجد٤ز ًٔج ٣وٍٞ )ؽٞسػ عجٗض٤جٗج( ٝٛزث ٣ؼ٢٘ إٔ إدسثًٚ ٫ ٣شصذو دقو٤وز 

٣ٝؼّشكٚ ثُذغ٢ٗٞ٤ دأٗٚ  ِّزر ٝث٫سص٤جؿ،ٝثهؼز، ٝإٗٔج ٣شصذو دجُؾجٗخ ثُؾؼٞس١ أٝ ث٫ٗلؼج٢ُ... ثُؾؼٞس دجُ

"إدسثى ثُؼ٬هجس ثُٔش٣قز ثُض٢ ٣غضؾ٤خ ُٜج ث٩ٗغجٕ ك٢ ؽض٠ ثُؼ٘جفش عٞثء أًجٗش ٓضٞكشر ك٢ ثُطذ٤ؼز، 

أ١ ٖٓ ف٘غ ثُخجُن ث٧ػظْ، أٝ ًجٕ ث٩ٗغجٕ ثُل٘جٕ ٛٞ ثُز١ فجؿٜج ك٢ هٞثُخ ٓخضِلز ٖٓ ثُلٖ" 
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ٝثُض٢ ٣ضِوجٛج ثُٔضزٝم  ِّزرُؾ٤ٌِز ثُض٢ صذظ ثُ، د.ؿ(، أ١ إٔ ثُؾٔجٍ ٣شصذو دجُؼ٬هجس ث1993ّ)ثُذغ٢ٗٞ٤، 

 ٣ٝغضؾ٤خ ُٜج.

د٘جء  ػ٠ِ ٓج صوذّ، ٣ٌٖٔ إٔ ٗقذد ٓلّٜٞ ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز دجٜٗج ػ٤ِٔز إفغجط ث٩ٗغجٕ دٞؽٞد ه٤ْ 

ؽٔج٤ُز ك٢ ًَ ٓج ٣ق٤و دٚ ٖٓ صؾ٬٤ٌس ٝػ٬هجس ك٢ د٤تضٚ، ٝإٕ ٛزٙ ثُو٤ْ ٗجصؾز ػٖ ٝػ٢ ث٩ٗغجٕ دضقو٤ن 

ث٫سصذجه ٝثُضٌجَٓ ك٢ ثُضؾ٬٤ٌس ٝثُؼ٬هجس ٣ذسًٜج ك٢ د٤تضٚ، كج٩ٗغجٕ دلطشصٚ ٣ؼ٤ؼ  دسؽز أًذش ٖٓ

٣ٝقظ دو٤ْ ثُٞفذر، ٝثُض٘ٞع، ٝثُضٌشثس، ٝثُضٔجعَ، ٝث٫صضثٕ، ٝث٣٩وجع، ٝثُضٞثكن، ٝثُضنجد... ٛزٙ ثُو٤ْ 

ةوز ثُؾٔج٤ُز خجفز صؾؼَ ث٩ٗغجٕ ٣ؾؼش دجُٔضؼز ك٢ إدسثًٜج ٓٔج ٣ٌغذٚ ؽؼٞسث  دجُؾٔجٍ، ٝدٜزث صٌٕٞ ثُزث

إٔ ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٢ٛ ث٩فغجط أٝ ث٫عضؾجدز دضزٝم ثُو٤ْ ثُؾٔج٤ُز ك٢ ثُق٤جر دؾٌَ ػجّ. ُزث، ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ 

م ؽٔجٍ ثُؾٌَ ثُٔؾشد،  ّٝ ُؾٔجٍ ٓٞمٞع ٓج ٖٓ ف٤ظ )ثُؾٌَ، ٝثُٔجدر، ٝثُضؼذ٤ش(، ٝٛ٘ج ٤ٔٗض د٤ٖ صز

م ؽٔجٍ ثُلٌشر ثُ ّٝ م ؽٔجٍ ثُٔجدر ثُقغ٤ز، ٝصز ّٝ ٔٞف٠ دٜج، ٝٛٞ صق٤٘ق ؽٔج٢ُ ثعض٘ذ إ٤ُٚ )ؽٞسػ ٝصز

 عجٗض٤جٗج( ك٢ صق٤ِِٚ ُ٪فغجط دجُؾٔجٍ دٞفق ث٩فغجط عج٢ٗ ٓشثفَ صؾ٤ٌَ ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز دؼذ ث٫ٗضذجٙ.

 ٝٛ٘ج، عضوّٞ ثُذجفغز دضذ٢ّ٘ ٛزث ثُضق٤٘ق ٝصٞم٤قٚ ٝكوج  ُٜذف ثُذقظ ثُقج٢ُ.

 تذّوق جمال انشكم: -1

كوذ ؽجءس ًِٔز ػش ٝثخضِلش فغخ ثُذسثعجس ٝثُضخققجس ثُض٢ ص٘جُٝضٚ، ٤ْٛ ػذر، صُِ٘ٞؾٌَ ٓلج

ٍٕ ٓخضِلز، كجعضُؼِٔش ُضؼذّش ػٖ ث٤ُٜتز، أٝ ثُذ٤ُ٘ز، أٝ ثُ٘غن، ًٔج ثعضُؼِٔش ُضؼذّش ػٖ ٗظجّ  )ثُؾٌَ( دٔؼج

 ثُؼ٬هجس.

٣ٌٖٝٔ صؼش٣ق ثُؾٌَ دٔؾٔٞػز ثُخٞثؿ ثُض٢ صؾؼَ ثُؾ٢ء ػ٠ِ ٓج ٛٞ ػ٤ِٚ، إر صضؾٔغ ثُقلجس 

ذج  ٖٓ أؽضثء ٓضؼذدر، كجُؾٌَ ٛٞ ث٫عْ ثُ ًّ قغ٤ز ٝصؼط٢ ًِٜج ٓؼج  ؽ٬ٌ ، "كئرث ًجٕ ثُؾغْ أٝ ثُؾ٢ء ٓش

ٖ ثُلشثؿجس دثخِٜج أٝ فُٜٞج ثُز١ ٣ُطَِن ػ٠ِ ٓؾٔٞػز ث٧ؽضثء ٝػ٬هضٜج ٓغ دؼنٜج ثُذؼل، ٝد٤ٜ٘ج ٝد٤

 (.12، ؿ1978ّصقذد ًِٜج هجدؼج  ٤ٔٓضث  ُزُي ثُؾ٢ء أٝ ثُؾغْ" )ثُضؿذ٢، 

ٜزث، كجُؾٌَ ٛٞ ث٤ُٜتز ثُقغ٤ز ثُخجسؽ٤ز ُِؾ٢ء، ٝثُٔؤُلز ٖٓ ٗظجّ ٖٓ ثُؼ٬هجس ثُقغ٤ز ُِؼ٘جفش ٝد

 ثُؾ٤ٌِز ٝثُخقجةـ ثُؾ٤ٌِز ثُض٢ صضقق دٜج صِي ث٤ُٜتز.

 ٓغض٤٣ٖٞ:ٝهذ أؽجسس ثُذسثعجس إ٠ُ إٔ ُِؾٌَ خقجةـ ٣ٌٖٔ صق٤٘لٜج إ٠ُ 

ٕ، ثُِٔٔظ، ثُقؾْ...( ٣ٝؼذ ثُِٕٞ ٖٓ )ث٧ٍٝ: ثُخقجةـ ثُؾ٤ٌِز ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُؾضء، صضٔغَ دجُِٞ

 أْٛ ٛزٙ ثُخقجةـ.

ثُضنجد، ث٤ُٜٔ٘ز،  صضٔغَ دج٣٩وجع، ثُضؾجٗظ،ثُغج٢ٗ: ثُخقجةـ ثُؾ٤ٌِز ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثٌَُ، ٝ

 (.60-58، ؿ1998ّٝثُٞفذر... ثُخ ٖٓ ثُؼ٬هجس ثُؾ٤ٌِز( )ثُؾِذ٢، 

، ٝؿجُذج  ٓج ٣ٌٕٞ ُٜج أ٣نج  ٌَُٝ خجف٤ز ؽ٤ٌِز ٖٓ ثُخقجةـ ثُٔزًٞسر أػ٬ٙ فلز ٝه٤ٔز ٤ٔٓضصجٕ

ؽٔجٍ ٓٞؽٞد ك٢ هذ٤ؼز إدسثً٘ج ُٜج مٖٔ ثُؾٌَ، أ١ ك٢ هذ٤ؼز صزٝه٘ج ُِؾٌَ. ٣ٝؾ٤ش )عجٗض٤جٗج( إ٠ُ إٔ 

ثُؼَٔ ثُل٢٘ ُٚ ٓقذس٣ٖ ُِضأع٤ش، أُٜٝٔج ثُؾٌَ ثُٔؾشد ثُٔل٤ذ ثُز١ ٣ُّٞذ )ثُ٘ٔو( ٝثُز١ ٫ ٣ضقون ؽٔجُٚ إ٫ 

ك٢ رثصٜج، أٓج ثُٔقذس  ِّزرسث  ٖٓ ثُوٞر ٝثُٞمٞؿ ثُض٢ صذؼظ ػ٠ِ ثُػٖ هش٣ن صأ٤ًذ ٬ٓٓقٚ ٝصن٤ٔ٘ٚ ٓوذث

. كجُؾٌَ ثُغج٢ٗ كٜٞ ؽٔجٍ ثُضخشف ثُز١ ٣غ٤ش ثُقٞثط ٝثُخ٤جٍ ػٖ هش٣ن ثُِٕٞ أٝ ًغشر ثُضلجف٤َ أٝ دهضٜج

ٖٓ ٝؽٜز ٗظشٙ ٛٞ "ؽٌَ ٓؾشد ٗجكغ ؿ٤ش إٔ ٝؽٞد ثُضخشف ك٢ رثصٚ ٣غ٤ش ثُضأَٓ، كجُؾٌَ ثُز١ ٣قظ٠ 

ٖٓ ث٫ٛضٔجّ دضخشكضٚ ٣غذش ؽٌِٚ ك٢ ثُزٖٛ ٌٝٛزث ٗضٌٖٔ ٖٓ ثُض٤٤ٔض د٤ٖ ث٧ؽ٤جء فغخ ؽٔجُٜج،  دوذس ًذ٤ش

عْ ٫ ِٗذظ إٔ ٗخنغ ُضِي ثُ٘ضػز إ٠ُ ثُٞفذر ثُض٢ ٣ُظٜشٛج ثُؼوَ دثةٔج ، ك٘ذذأ ك٢ ص٘غ٤ن ٛز٣ٖ ثُؾٔج٤ُٖ 

 (.185، ؿ1986ُّٝٗخِنغ أفذٛٔج ٦ُخش" )ؽٞسػ، 
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 ُّزرثُقغ٤ز ُذٟ ثُٔضِو٢ ٫ع٤ٔج ثُطلَ، كأٍٝ ٓج ٣غ٤ش ثٛضٔجّ ٝ ّزرِكجُؾٌَ دضخشكٚ ٣قون ٣ٝؤًذ ثُ

ثُطلَ ٛٞ ثُقشًز ٝثُِٕٞ ك٢ أُؼجدٚ ٝث٧ؽ٤جء ٖٓ فُٞٚ، ٢ٛٝ خقجةـ ؽ٤ٌِز صقون ٓضؼز ؽٔج٤ُز صغذن 

 ث٫ٛضٔجّ دجُض٘جعن ث٩دسث٢ً ُِؾٌَ ثُٔؾشد )ثُ٘ٔو(.

)أ١ ٓج صؼذّش ػ٘ٚ صِي ث٧ُلجظ ٖٓ  ٣ٔضذ ٓؼ٠٘ ثُؾٌَ ٤ُؾَٔ ؽٌَ ث٧ُلجظ ثُز١ ٣قذد ٗٞع ثُضؼذ٤ش

٠ دٚ، ُٜزث كئٕ ُؾٌَ ػشك ثُٔٞمٞع ثُٔٞفثُض٢ ٗذسى دٜج  كٌشر(، دَ ٣ٌٖٔ إٔ ٣قذد أ٣نج  ثُطش٣وز

ثُقغ٤ز دٔج ٣قووٚ "ٖٓ ه٤ْ ؽٔج٤ُز رثص٤ز صذذأ  ِّزرث٧ُلجظ أٝ ثُِـز صأع٤ش ًذ٤ش ػ٠ِ ثُٔضِو٢ ٣ٝذؼظ إ٠ُ ثُ

(، 191، ؿ1986ّدجُقلجس ث٤ُٔٔضر ٣٩وجػٜج" )ؽٞسػ، دأفٞثس ثُقشٝف رثصٜج ٝدطش٣وز ٗطوٜج ٝ

 كجُطلَ ٓغ٬  ٣ضزٝم ؽٌَ ث٧ُلجظ ثُض٢ ٣ضطجدن ك٤ٜج ص٘غ٤ن ث٧فٞثس ٓغ ص٘غ٤ن ثُٔٞمٞػجس.

 تذوق جمال انمادة: -2

٣ؼذ ث٫عضٔضجع دجُٔجدر ٛٞ أدغو مشٝح ثُضزٝم، إر صٔغَ ثُٔجدر ػ٘قشث  ؽٔج٤ُج  ٣وق خِق ثُؾٌَ 

"ٝإٕ ًجٗش دٜزٙ ث٤ٔٛ٧ز كزُي ٣ؼٞد إ٠ُ ص٘غ٤وٜج دٔج ٣٘غؾْ ٓغ ثُؼ٤ِٔجس  ٝؽٔج٫  ٝفذر ٤ُض٣ذٙ صأع٤شث  ٝهٞر

ثُؼو٤ِز ثُض٢ ٣ُذسى ػٖ هش٣وٜج ٛزث ثُض٘غ٤ن ٝٓج ٣ضقون ك٤ٜج ٖٓ ػ٬هجس صق٣ٞش٣ز، كٌَ ؽٔجٍ ك٢ ثُؾغْ 

وٚ ٖٓ (، كجُؾٔجٍ ٝٓج ٣قو156، ؿ٣1996ّؤًذ ص٘جعن ث٧ؽضثء، ٓوشٝٗج  دِٕٞ ٓ٘جعخ" )ػذذ ثُشفٖٔ، 

٣شصذو دج٩دسثى ٫ع٤ٔج ث٩دسثى ثُقغ٢ ٌَُ ٓج ٛٞ ٓض٘جعن ٝٓ٘غؾْ ك٢ ػ٬هجس أؽضثء  ِّزرإفغجط دجُ

ثُؾ٢ء ٓغ دؼنٜج ثُذؼل، ُزث "كٞؽٞد ثُٔجدر ثُقغ٤ز ٫دذ ٓ٘ٚ ك٢ ثُؾٔجٍ، ٜٓٔج ًجٗش ُٚ ٖٓ أ٤ٔٛز عج٣ٞٗز، 

ثُض٢  ِّزرثُٕ ؽ٬ٌ  ُؾ٢ء... كٜٔٔج ًجٗش ك٢ ثُشدثء ثُؾ٤َٔ أٝ ثُذ٘جء أٝ ثُوق٤ذر ٓغ٬ ، ك٬دذ ُِؾٌَ إٔ ٣ٌٞ

، 1896ّ" )ؽٞسػ، ِّزر٣ذؼغٜج ثُؾٌَ، كئٕ ثُٔجدر صُٞذ أ٣نج  ٝصض٣ذ ثُو٤ٔز ثُٜ٘جة٤ز ُِضأع٤ش دئمجكز ٛزٙ ثُ

 (.102ؿ

ُٝؼَ أدشص ٓقجدس ثُؾٔجٍ ثُقغ٢ ٢ٛ ثُِزثس ثُذقش٣ز، ٌُٖٝ صأع٤ش ثُؾٌَ ٫ ٣ٌٕٞ إ٫ دؼذ صأع٤ش 

ٙ أفذ ػٞثَٓ أ ٝ ػ٘جفش ثُؾٔجٍ ثُقغ٢ ثُض٢ صؾزح ث٫ٗضذجٙ إ٤ُٜج ٝصذػٞ إ٠ُ إدسثى ثُؾٌَ ثُِٕٞ دؼذِّ

 ٣غضخذّ ُـشم٤ٖ: (Porter)ٝصزٝهٚ، كجُِٕٞ ًٔج ٣ؾ٤ش 

ثٗطذجػج  ػٖ ثُؾٌَ، أٝ صؼذ٤شث  ػ٘ٚ، ٝثُغج٢ٗ: ث٧ٍٝ: سٓض١، ٣ٝوٍٞ ٗقٖ ٗشٟ ثُِٕٞ أ٫ٝ  ٤ُؼط٤٘ج 

، إر ٣ٌٖٔ ُِٕٞ إٔ ٣ضقشى ػ٠ِ ٤ٛتز صؼذ٤ش (Porter, 1997, P. 58)٣ضؼِن دجُضٌجَٓ ثُؾ٤ذ ُذ٘جء ثُؾٌَ 

سٓض١ ُٔخضِق ث٧ؿشثك ثُق٤جص٤ز ثُٔشصذطز دؼٞثهق ث٩ٗغجٕ ٫ع٤ٔج ثُطلَ، ك٢ٜ صغذ فجؽز ػجهل٤ز ُذ٣ٚ 

ػِٔج  إٔ ثُض٤ِٔز أٝ ثُطلَ دؾٌَ ػجّ ٣لّنَ ث٧ُٞثٕ  ٝصؼط٢ ثٗطذجػج  ٣ذو٠ ػجُوج  ك٢ رٛ٘ٚ ٓذر ه٣ِٞز.

ث٧ُٞثٕ ثُٜجدةز ٝثُٔ٘غؾٔز ٓغ دؼنٜج، ُزث كٜٞ ٣٘ؾزح إ٠ُ ث٧ُٞثٕ ثُٔضٌجِٓز  ثُقش٣قز ٝثُضث٤ٛز أًغش ٖٓ

ٓغ دؼنٜج ًجُِٕٞ ث٧فٔش ٓغ ث٧خنش ٌٝٛزث. ٝصِؼخ ث٧ُٞثٕ دٝسث  ٜٓٔج  ك٢ صقو٤ن ث٫ٗغؾجّ ٝثُضٞثصٕ ك٢ 

غ٬ط )ث٧فلش، ث٧ؽٌجٍ، ػِٔج  إٔ أًغش ث٧ُٞثٕ ؽزدج  ٝصشم٢ ٤َٓ ثُٔضِو٢ )ثُض٤ِٔز( ٢ٛ ث٧ُٞثٕ ث٧عجع٤ز ثُ

ٌٕٞ صث٤ٛز ٝٗو٤ز، ًٔج ٣لنَ إٔ صٌٕٞ ثُٔغجفجس ث٤ُِٗٞز ٓ٘لقِز ػٖ دؼنٜج صثُضسم، ث٧فٔش( ؽشه إٔ 

 ثُذؼل.

ًٔج إٔ ثُضأ٤ًذ ػ٠ِ إعشثء ثُؾ٢ء أٝ ثُؾٌَ دجُؾٔجٍ ثُقغ٢ ٣ؾؼَ ٖٓ صزٝهٚ دغ٤طج  ٫ ٣قضجػ إ٠ُ 

ك٢  ِّزرُؾٔجٍ ث٧ع٠ٔ، ك٢ٜ أٍٝ ػ٘جفش ثُصذس٣خ ه٣َٞ، رُي إٔ ؽٔجٍ ثُٔجدر ٛٞ ث٧عجط ثُز١ ٣وّٞ ػ٤ِٚ ث

 ثُؾ٢ء ثُٔقغٞط أٝ ك٢ رٖٛ ثُٔضزٝم.

 تذوق جمال انتعبيز:  -3

٣ؼذ ؽٔجٍ ثُضؼذ٤ش ٖٓ أًغش ػ٘جفش ثُضأع٤ش صؼو٤ذث ، كجُٔضزٝم ٫ ٣ٌضل٢ دؾٔجٍ ثُٔٞمٞػجس ثُقغ٤ز 

ٝث٧ٗٔجه ثُض٢ ٣ذسًٜج دجُقظ ك٢ ًَ ٖٓ ثُؾٌَ ٝثُٔجدر، ٝإٗٔج ٤ٔ٣ض ٣ٝذسى ؽٔجٍ ٓٞمٞػجس أخشٟ 

ث٫سصذجه ٓشصذطز دضِي ثُٞفذثس ثُٔشة٤ز، ٝثُقلز ثُض٢ صٌضغذٜج ثُٔٞمٞػجس ػ٠ِ ٛزث ثُ٘قٞ ػٖ هش٣ن 
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٢ٛ ٓج ٗطِن ػ٤ِٜج دؾٔجٍ ثُضؼذ٤ش، كل٢ فجُز ثُؾٌَ أٝ ثُٔجدر ٗؾذ ٓٞمٞػج  ٝثفذث  ٛٞ ثُٔٞمٞع ثُقغ٢ 

ثُٔجعَ أٓجٓ٘ج، أٓج ك٢ فجُز ثُضؼذ٤ش، ك٤نجف إ٠ُ ثُٔٞمٞع ثُقغ٢ ث٧ٍٝ ٓٞمٞع عج٢ٗ ٓشصذو دٚ، ٣ٝضٔغَ 

ش ػ٘ٚ. ٝدٜزث، كوذ ٣ض٣ذ ثُضؼذ٤ش ٖٓ ؽٔجٍ دجُلٌشر أٝ ثُذ٫ُز ثُٔٞف٠ دٜج، أٝ ث٫ٗلؼجٍ، أٝ ثُؾ٢ء ثُٔؼذ  

ثُٔٞمٞع ثُقغ٢، أ١ ٣ض٣ذ ٖٓ ه٤ٔز ثُؾٌَ ٝثُٔجدر ٓؼج . ٝهذ أؽجس )عجٗض٤جٗج( إ٠ُ رُي )كوذ ٤ٓ ض ك٢ ًَ 

 ،صؼذ٤ش فذ٣ٖ: ثُقذ ث٧ٍٝ، ٛٞ ثُٔٞمٞع ثُٔجعَ أٓجٓ٘ج دجُلؼَ، أ١ ثٌُِٔز أٝ ثُقٞسر أٝ ثُؾ٢ء ثُٔؼذِّش

ػ٠ِ ثُقذ ث٧ٍٝ كِٖ ٣ٞؽذ ُذ٣٘ج ؽٔجٍ دٚ، كِٞ ًجٗش ثُو٤ٔز ٓققٞسر  ثُٔٞف٠ُقذ ثُغج٢ٗ، ٛٞ ثُٔٞمٞع ٝث

 (.214، ؿ1896ّثُضؼذ٤ش، ك٤ذشص ٛ٘ج ؽٔجٍ ثُؾٌَ ٝثُٔجدر( )ؽٞسػ، 

ٝٓغ ٛزث، ٣ذو٠ ثُقذ ث٧ٍٝ ٛٞ ث٧عجط، ٝٛٞ ٓقذس ث٩عجسر، كوذ ٣ـلش ثُِٕٞ ٝثُِٔٔظ أٝ ثُ٘غ٤ؼ 

ٓؼ٠٘ ُٜج، أ١ إٔ ؽٔجٍ ثُقذ ث٧ٍٝ ٣غضط٤غ إٔ ٣نل٢ ؽٔج٫  ثُؾ٬٤ٕٔ ك٢ ثُؾ٢ء هش٣وز صش٤ًذٜج ثُض٢ ٫ 

 ػ٠ِ ثُقذ ثُغج٢ٗ )ثُلٌش١(.

٣ٝشصذو ؽٔجٍ ثُضؼذ٤ش ك٢ أدغو فٞسٙ دٔٞثم٤غ ث٧خ٬م ثُلجمِز، ٝثُ٘ظْ ث٫ؽضٔجػ٤ز ث٬ُصٓز 

ٝٓج إ٠ُ رُي ٖٓ ٓذجدا ع٤ِٔز ًجُقذم، ٝث٧ٓجٗز،  ُ٪ٗغجٕ، دٔج صقض٣ٞٚ ٖٓ ػجدثس ٝصوج٤ُذ ع٤ِٔز،

ٓذجؽشر ٝرثس ه٤ٔز ؽٔج٤ُز ًذ٤شر إرث ٓج خجهذش ٓٞثم٤غ  ُّزركٌِٜج ٓٞمٞػجس صغ٤ش  ٘ظجكز... ثُخ،ٝثُ

 ث٫ٛضٔجّ ث٩ٗغج٢ٗ ثُض٢ دذٝسٛج صغجػذ ػ٠ِ صش٤ًض ث٫ٗضذجٙ، كضض٣ذ ٖٓ هٞر ثُضزٝم ثُؾٔج٢ُ.

 ٝد٘جء  ػ٠ِ ٓج صوذّ، ثعضطجػش ثُذجفغز إٔ صضٞفَ إ٠ُ ٓج ٣أص٢:

م -1 ّٝ  ٣ٝشؽذٙ ٣ّٝٞؽٚ ثٗضذجٛٚ ك٢ ثصؾجٙ ٓؼ٤ّٖ. ثُؾٌَ ٣نذو إدسثى ثُٔضز

ثُؾٌَ ٣شصخ ػ٘جفش ثُٔجدر ثُقغ٤ز ػ٠ِ ٗقٞ ٖٓ ؽأٗٚ إدشثص ه٤ٔضٜج ثُقغ٤ز ٝثُضؼذ٤ش٣ز  -2

 ٝص٣جدصٜج.

ػذدث   أًذش ٣قض١ٞ ثُؾٌَ ػ٠ِ ػ٘جفش ثُٔجدر ثُقغ٤ز دٔج ٣٘غؾْ ٓغ هذسثس ثُٔضزٝم، ك٬ صٌٕٞ -3

ر ثُؾٌَ ٝٓؼ٘جٙ ػ٠ِ ٗضذجٙ، كضن٤غ ٝفذٓٔج ٣غضط٤غ ثُزٖٛ ثعض٤ؼجدٚ ٝث٫فضلجظ دٚ ك٢ ث٫

ٓشثػجر ث٫دضؼجد ػٖ ثُضؼو٤ذ، ٣ٝؾخ ػشك ػ٘جفش ثُٔجدر ثُقغ٤ز دٞمٞؿ  ثُٔضزٝم، ٣ٝ٘ذـ٢

 ٣ٌل٢ ٫خضضثٜٗج ك٢ ثُزثًشر ٝثعضذوجةٜج ك٢ ثُٔخ٤ِز.

ػ٘ذٓج ٣ٌٕٞ ثُؾٌَ ٝٓج ٣قض٣ٞٚ ٖٓ ػ٘جفش ثُٔجدر ثُقغ٤ز ٓلشهج  ك٢ ثُذغجهز، كئٕ رُي ٣ؾؼِٚ  -4

 ٣ٌل٢ ُؾذ ثٗضذجٙ ثُٔضزٝم، ٣ٌٕٝٞ ٛض٬٣ ، ه٤َِ ث٤ٔٛ٧ز، ك٤لوذ ؽٔج٤ُضٚ.أهَ ٓٔج 

 ثانياً: خصائص انمىلف انجماني

، كئٕ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ ِّزرُٔج ًجٕ ثُؾٔجٍ ٛٞ إدسثى ٓج صغضوذِٚ فٞثع٘ج ؽٔج٤ُج  ٤ُقون ثُٔضؼز ٝثُ

ضٚ ٣وّٞ ػ٠ِ ث٩دسثى ثُؾٔج٢ُ ثُز١ ٣ضطِخ ثُضٞؽٚ إ٠ُ ثُؾ٢ء دشؿذز د  ٓ ؼذ ث٫ٗضذجٙ إ٤ُٚ ٤ُضْ ثٌُؾق ػٖ دش

ثُؼ٬هجس ثُذثخ٤ِز ك٤ٚ، ًجُؼ٬هجس ثُوجةٔز د٤ٖ ػ٘جفش ثُضأع٤ش )ثُؾٌَ، ثُٔجدر، ثُضؼذ٤ش( دثخَ ثُٔٞمٞع 

ثُؾٔج٢ُ دـ٤ز ثُضٞفَ إ٠ُ ؽٞٛش ثُضزٝم ثُز١ ٣ؼ٢٘ إٌٓج٤ٗز ث٫عضؾجدز ُٔخضِق ثُٔغ٤شثس ٝث٩ؽجسثس 

إ٠ُ إدسثى كج٩دسثى ثُٔضأعظ ػ٠ِ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ ٣غؼ٠ "ؼ٢. ثُؾٔج٤ُز دؼ٤ذث  ػٖ صأع٤شثس ثُ٘ضٝع ثُ٘ل

ثُؾ٢ء ُزثصٚ ٓضؾ٘ذج  ث٫ٗضذجٙ إ٠ُ أفَ ثُؾ٢ء ٝٗضجةؾٚ ٝػ٬هضٚ ٓغ ث٧ؽ٤جء ث٧خشٟ ًٔج ٛٞ ك٢ ثُٔٞهق 

 (. 353، ؿ2009ّثُؼ٢ِٔ" )فجٓذ، 

 ٝدٜزث، كئٕ أْٛ خقجةـ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ ٢ٛ:

 ٣ضقون إ٫ّ ػ٘ذٓج ٣غ٤طش ثُٔٞمٞع ػ٠ِ ثٗضذجٛٚ.ؽذر ث٫ٗضذجٙ: كجُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ ٫  -1

ث٫ٗذٓجػ ثُؼجهل٢ ٓغ ثُٔٞمٞع ثُؾٔج٢ُ ٛٞ ؽٞٛش ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ، ٝثُضؼجهق ٫ ٣ٌٕٞ إ٫ّ  -2

 إرث ًجٕ ثُضٞؽٚ دشؿذز، أ١ فخ ثُٔٞمٞع.
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"ثعضو٤ُ٬ز ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ: كجُٔضزٝم ٣ضأَٓ ٓٞمٞػٚ ثُؾٔج٢ُ صأ٬ٓ  خجُقج  ٖٓ ؽ٤ٔغ  -3

ُؾٔج٤ُز... ك٤ؼضٍ ٓٞمٞػٚ ثُؾٔج٢ُ ػٖ عٞثٙ ٖٓ ثُٔٞمٞػجس )ثُلٜذث١ٝ ثُؼ٬هجس ؿ٤ش ث

 ٤غٕٞ، ٣ٌٝذ٤ذ٣ج(.ٓٝ

 ث٫دضؼجد ػٖ صأع٤شثس ثُ٘ضٝع ثُ٘لؼ٢، ٝإٔ ٣٘ظش إ٠ُ ثُٔٞمٞع ثُؾٔج٢ُ ُزثصٚ كقغخ. -4

ثُضش٤ًض ػ٠ِ عٔجس ثُٔٞمٞع ثُؾٔج٢ُ ٝخٞثفٚ ث٤ٌُل٤ز ٝػ٬هجصٚ ثُذثخ٤ِز ٖٓ أؽَ إدسثًٚ  -5

 ًٔج ٛٞ.

 ثُؾٔج٤ُز ٢ٛ ؿج٣ز ث٩دسثى ك٢ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ.إٕ ثُٔضؼز  -6

٣ؼضٔذ ثُٔضزٝم ك٢ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ ػ٠ِ ثُقٞثط ثُؼ٤ِج )ثُذقش، ٝثُغٔغ( ٢ٛٝ فٞثط ػو٤ِز  -7

 دجعضطجػضٜج إٔ ص٤ٔض ث٫خض٬كجس ث٤ٌُل٤ز دطش٣وز أدم.

 انفصم انثانث

 دور انذميت انتعهيميت في تزبيت انذائمت انجمانيت

ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٬ٓزر ،٣غضذػ٢ ثُضؼشك صقج٢ُ ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثٕ ثٌُؾق ػٖ ثُذٝس ث٫

٬ُصقجٍ دٞفلٚ ػ٤ِٔز ثدسث٤ًز ُِؼ٘جفش ٝثُٔغ٤شثس ثُقغ٤ز ثُؾٔج٤ُز ُِٔذسى )ثُذ٤ٓز( ، ُزث عضض٘جٍٝ 

 :ػ٠ِ ع٬ط ٓغض٣ٞجس ٢ٛ ثُؾٔج٤ُز ثُذجفغز دٝس ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز

 مستىي االتصال وفك األسس اإلدراكيت أوالً: 

ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٝس ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٬ٓزر ٖٓ خ٬ٍ ٓشثػجر صق٤ٜٔٔج  -1

، ًجٕ ج  ٝإٗضجؽٜج ٝكن ث٧عظ ث٩دسث٤ًز ُِض٤ِٔز ٖٓ هِذََ ثُٔؼِْ، ُٝٔج ًجٕ إدسثى ثُض٤ِٔز ٗغذ٤

هٚ ُِؾٔجٍ ٗغذ٤ ّٝ ُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٣ّٞفذ أ٣نج ، ُزث كئٕ صٞظ٤ق ث ج  ٓغضٟٞ صز

هٚ ثُؾٔج٢ُ ٖٓ ؽٜز أخشٟ ٖٓ خ٬ٍ ٓج  ّٝ ٓغضٟٞ إدسثًٚ ُِٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ ؽٜز، ٝٓغضٟٞ صز

صضنٔ٘ٚ ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ ه٤ْ ؽٔج٤ُز، كن٬  ػٖ ٤ٛتضٜج ثُخجسؽ٤ز ثُٔأُٞكز ٝثُٔقذّذز إ٤ُٚ 

 ذز ٓذسًجصٚ ثُذقش٣ز ٝثُغٔؼ٤ز.ٝثُض٢ صنذو إدسثى ثُض٤ِٔز ٝصٞؽٜٚ ٖٓ خ٬ٍ ٓخجه

إٕ إدسثى ثُض٤ِٔز ثٗضوجة٢ دطذ٤ؼضٚ، ٝثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ فذ رثصٜج صٔغَّ ٓغ٤شث  دقش٣ج  ٝعٔؼ٤ج   -2

٣ّٞؽٚ ثٗضذجٙ ثُض٤ِٔز إ٤ُٜج، كن٬  ػٖ رُي، هذ ٣ّٞؽٚ ثُٔؼِْ إدسثى ثُض٤ِٔز ٧فذ ٓغ٤شثصٜج ثُغٔؼ٤ز 

ٜج أٝ أُٞثٜٗج أٝ أُلجظٜج، ٝدٜزث ٣ضٞفذ إدسثى أٝ ثُذقش٣ز ثُض٢ صشصذو دٔٞمٞع ثُذسط ًقشًجص

ثُض٬ٓزر ٗقٞ ٛزث ثُٔغ٤ش ثُٔشصذو دجُلٌشر ث٧عجع٤ز دٕٝ دجه٢ ثُٔغ٤شثس، ٝٛزث دذٝسٙ ٣٘ؾو ػ٠ِ 

 صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذ٣ْٜ ٖٓ خ٬ٍ ثعضؾجدجصْٜ ثُٞؽذث٤ٗز ُِذ٤ٓز ٝصلجػِْٜ ٓؼٜج.

ُلظ٤ج   ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ خ٬ٍ صقل٤ضْٛإٕ خِن ث٫عضؼذثد ٝثُذثكؼ٤ز ُذٟ ثُض٬ٓزر ُِضلجػَ ٓغ  -3

ٖٓ هذَ ثُٔؼِْ، ٣غْٜ ك٢ صؼض٣ض ٓذسًجصْٜ ثُؼو٤ِز، رُي إٔ ثُض٤ِٔز ٣ذسى ث٧ؽ٤جء دغشػز ًِٔج 

ج ع٤ٌٕٞ ًجٕ ٓغضؼذث  ُزُي، كن٬  ػٖ خِن ثُضؾ٣ٞن ُذ٣ْٜ مٖٔ ٓج ٣ُؼَشف دـ)أكن ثُضٞهّغ(، ٝٛ٘

ثُض٤ِٔز ٓضأٛذج  ُِضِو٢ ثُؾٔج٢ُ، دٔؼ٠٘ فذٝط ٓؼج٣ؾز هذ٤ِز ٨ُعش ثُؾٔج٢ُ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ 

م ؽٔج٢ُ هذ٢ِ) ّٝ  ٣ِؾأ ثُض٤ِٔز ٖٓ خ٬ُٚ إ٠ُ صلؼ٤َ ٓخ٤ِضٚ. (صز

٣ذشص ثُذٝس ث٫صقج٢ُ ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ صق٤ٜٔٔج ٝكوج  ٧فذ  -4

ث٩دسث٤ًز دجػضٔجدٛج ٓذذأ ثُض٘ظ٤ْ، كٌِٔج ًجٗش ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز أًغش ص٘ظ٤ٔج  ك٢ صوذ٣ْ  أْٛ ث٧عظ

ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ، ًجٕ إدسثى ثُض٬ٓزر ٝكْٜٜٔ ُٜزث ثُٔقضٟٞ أ٣غش ٝأعشع، كن٬  ػٖ ص٘ظ٤ْ 

ٓغ٤شثصٜج ثُغٔؼ٤ز ٝثُذقش٣ز دثخَ ؽٌَ ثُذ٤ٓز دطش٣وز صذّشص ه٤ٔضٜج ثُؾٔج٤ُز )ثُقغ٤ز، 

 ، ٝٛزث دذٝسٙ ٣غْٜ ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذ٣ْٜ.ش٣ز(ٝثُضؼذ٤



 الفه ضرورة) لكليت الفنون الجميلت/جامعت بغداد عشر السادس العلمي المؤتمر

 62/3/6102-62للفترة مه  ( المستقبليت واآلفاق

252 

صن٤ٖٔ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٔذسًجس ٓجدر صؼ٤ٔ٤ِز ص٘غؾْ ٝهذسثس ثُض٤ِٔز ثُؼو٤ِز )ث٫عض٤ؼجد٤ز( ٖٓ  -5

خ٬ٍ ٓشثػجر ثُٔشفِز ثُؼٔش٣ز ُِض٤ِٔز دطش٣وز صشص٤خ صغِغَ ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ثُذغ٤و إ٠ُ 

ٌَُ. أٓج ك٤ٔج ٣ضؼِن دٔغ٤شثصٜج ثُقغ٤ز ثُض٢ ٣قض٣ٜٞج ؽٌَ ثُذ٤ٓز، ك٤ؾخ ثُٔؼو ذ، ٖٝٓ ثُؾضء إ٠ُ ث

إٔ صٌٕٞ ٝثمقز دؼ٤ذر ػٖ ثُضؼو٤ذ دق٤ظ ٫ صلوذٛج ؽٔج٤ُضٜج، ٢ٌُ ٣ضٌٖٔ ثُض٤ِٔز ٖٓ ثفضٞثةٜج 

ٝخضٜٗج ك٢ رثًشصٚ، ٝثعضذوجةٜج ك٢ ٓخ٤ِضٚ دٔج ٣ؼضص إدسثًٚ ُِٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ؽٜز، 

 ز ٓ٘جعذز ُٔغضٟٞ إدسثًٚ ٖٓ ؽٜز أخشٟ.٣ُٝ٘ؾب ُذ٣ٚ رثةوز ؽٔج٤ُ

 مستىي االتصال وفك األسس انجمانيت ثانياً: 

صؤد١ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ خ٬ٍ صٞظ٤لٜج ك٢ ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ ٗٞػج  ٖٓ ثُِؼخ، كجُذ٤ٓز صضقشى  -1

ٝصؾجًظ ٝصشهـ، ٝصوّٞ دجُؼذ٣ذ ٖٓ ثُقشًجس ثُضِوجة٤ز ثُض٢ صوضشح عٔجصٜج ٖٓ ثُِؼخ، ٝٛزث 

 ذجس ثُض٤ِٔز ك٢ ثُٔشفِز ث٫دضذثة٤زرُي أٜٗج ص٬ةْ سؿثُؾٔج٤ُز،  رثةوضْْٜ ك٢ صشد٤ز دذٝسٙ ٣غٜ

ثُض٢ صؾجدٚ ثُقجُز ثُض٢ ٣خِوٜج ثُِؼخ  ٝثُٔشؿ ٝص٘وِٚ ٖٓ ٓشفِز صو٤ِذ٣ز ِٓٔز إ٠ُ فجُز صضقق 

ٛزث كن٬  ػٖ ٓؾجسًز دؼل ثُض٬ٓزر ثُٔٞٛٞد٤ٖ ُِٔؼِْ ك٢ ف٘جػز ثُذ٤ٓز إ٠ُ فذ ًذ٤ش، 

، كن٬  ػٖ وضْٜ ثُؾٔج٤ُزةأٝ صقش٣ٌٜج دٔج ٣نٖٔ صؼض٣ض ٓٞٛذضْٜ ثُل٤٘ز ٣ٝشد٢ّ رثثُضؼ٤ٔ٤ِز 

 .ٜٓجسثصْٜ ث٫دذثػ٤ز

دطش٣وز ثُقٌج٣ز ثُٔؾٞهز ٝٓج  إٕ ٓغشفز ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝهشفٜج ػ٠ِ ُغجٕ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز -2

ز صضطِذٚ ٖٓ صـ٤٤ش هذوز فٞس ثُٔؼِْ دٔج ٣٘غؾْ ٓغ هذ٤ؼز ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ أٝ هذ٤ؼ

 ثُؾخق٤ز ثُض٢ صٔغِٜج ثُذ٤ٓز، ًَ رُي ُٚ دٝس ًذ٤ش ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٬ٓزر.

إٕ ثصذجع ػجَٓ ثُضـش٣خ ػ٘ذ صٞظ٤ق ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ ُٚ دٝس ًذ٤ش ك٢  -3

غجدز ٓج ع٤وذّ ُْٜ ٛٞ دٔصشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٬ٓزر، ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ ؽؼِْٜ ٣ذسًٕٞ إٔ 

، إر ٣وّٞ ثُٔؼِْ دضوذ٣ْ ٓجدصٚ، ٣ٝؼّشف ثُض٬ٓزر دٔٞمٞع ثُذسط، ٝدؼذٛج ٣خضل٢ ػشك صٔغ٢ِ٤

ٝسثء عضجسر، أٝ دجح، أٝ ٣ق٘غ ُٚ ٓغشفج  فـ٤شث  ُِذ٠ٓ ٖٓ ثُٞسم ثُٔوٟٞ ٣ٝغذّضٚ ػ٠ِ 

، ٣ٝذذأ دؼشمٚ ثُٔؾٞم ك٢ صٞظ٤ق ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُضِو٢ ؽجٗذج  ٖٓ ٓٞمٞع ثُذسط ثُٔ٘نذر

 .أٓجْٜٓ

عٞثء أًجٗش د٤ٓز دؾش٣ز أّ ف٤ٞث٤ٗز أّ ك٘ضجص٣ز أّ ٗذجص٤ز، ٣ٔضِي  (ٗٔوـ)إٕ ؽٌَ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ً -4

ٝثعضٔضجع ثُض٤ِٔز ٫ع٤ٔج ثُذ٠ٓ ثُق٤ٞث٤ٗز ثُض٢ ٣غضٔضغ دٜج أًغش ًٜٞٗج صؾغذ  ُّزرهجهز فغ٤ز صغ٤ش 

أؽٌجٍ ثُق٤ٞثٗجس ثُض٢ ٫ صوغ صقش دقشٙ ٫ٝ ٣شثٛج ؿجدج  إ٫ ك٢ ثُقٞس، ٝٛزث ثُؾجٗخ دقذ رثصٚ 

٣غْٜ ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُقٞثط ثُؾٔج٤ُز ػ٘ذ ثُض٤ِٔز ٣ٝطٞس ٓخ٤ِضٚ ٝصؾؼِٚ ك٢ فجُز ثعضٔضجع دقش٣ز 

ٔز. ًٔج إٔ ثُذ٤ٓز دأدغو أؽٌجُٜج صٔغَ رُي ثُشك٤ن ثُٔأُٞف ثُز١ ٣قجٝسٙ ك٢ أع٘جء ٝصخ٤ِ٤ز دثة

رُي ٣شؽغ ٓغضٟٞ ث٫دسثى ٝهذ٤ؼز ثُٔخ٤ِز ُذٟ لؼج٫صٚ، ٝثُغش ك٢ ُؼذٚ ٣ُٝغوو ػ٤ِٚ ٓخضِق ثٗ

ك٢ ثُٔشفِز ث٫دضذثة٤ز ٝثُض٢ صض٘جعخ ػٌغ٤ج  ٓغ صوذْٜٓ دجُؼٔش، كٔخ٤ِز ثُطلَ ك٢ ٛزٙ ثُض٬ٓزر 

أًغش  ِذ٤ٓز إٔ صق٤ج ف٤جر ًجِٓز، ك٢ٜ ٖٓ( صغٔـ ُِز ثُؼٔش٣ز )ثُطلُٞز ثُٔضٞعطز ٝثُٔضأخشرُٔشفث

ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دثخَ ثُقق صوذّ ثُٔقضٟٞ ًٔج إٔ ثُٞعجةو هشدج  ُِض٤ِٔز، ٝأًغشٛج إٓضجػج  ُٚ. 

ًَ رُي  ثُضؼ٢ٔ٤ِ دطش٣وز ك٤٘ز ٝؽٔج٤ُز صوّٞ ػ٠ِ ثُضغ٤ِز ٝثُضشك٤ٚ ٝث٩ه٘جع ٝثُضغو٤ق ٝثُضؼ٤ِْ،

كن٬  ػٖ رُي، كئٕ ثُذ٤ٓز ٝكوج   ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٬ٓزر،٣غْٜ ٝدؾٌَ كجػَ ك٢ صشد٤

ُطذ٤ؼز ص٣ٌٜٞ٘ج صٌٕٞ فجِٓز ُِخقجةـ ثُؾ٤ٌِز ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُؾضء ًجُِٕٞ، ٝثُِٔٔظ ٖٓ خ٬ٍ 

ع٤ز ُٕٞ ِٝٓٔظ ث٧هٔؾز ثُض٢ صُق٘غ ٜٓ٘ج، ًٔج إٔ فؾٜٔج ثُز١ ٣ض٘جعخ ٓغ فؾْ ثُوجػز ثُذسث

ٖٓ ف٤ظ ًٜٞٗج صذذٝ ٝثمقز أٓجّ ؽ٤ٔغ ثُض٤ٓ٬ز، ًَ رُي أ٣نج  ٣غ٤ش ثُضأَٓ، ُٔج صقِٔٚ ٖٓ ه٤ْ 
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صؾ٤ِ٤ٌز ؽٔج٤ُز فغ٤ز أُم٤ق ُٜج ٖٓ ػ٘جفش ثُضخشف ثُٔضٔغِز دج٧ص٣جء رثس ث٧ُٞثٕ ثُضث٤ٛز 

٤ش ض٣ذ ٖٓ ثُو٤ٔز ثُٜ٘جة٤ز ُِضأعٝصٝثُقشًز ٝدؼل ث٩مجكجس ث٧خشٟ ثُض٢ صؤًذ ٬ٓٓـ ثُؾٌَ 

هٚ. ّٝ  ثُز١ ٣ذػٞ إ٠ُ إدسثى ثُؾٌَ ث٢ٌُِ ُِذ٤ٓز، ٝدجُضج٢ُ صز

إٕ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دؾٌِٜج ٝصخشكٜج، ٝٓج صقِٔٚ ٖٓ ٓجدر فغ٤ز ٣ذسًٜج ثُض٤ِٔز ٣ٝضزٝهٜج ػذش  -5

ػ٬هجس صؾ٤ِ٤ٌز ٤ًِز صضٔغَ دخقجةـ ث٣٩وجع، ٝثُضؾجٗظ، ٝثُٞفذر... ك٢ٜ دقذ رثصٜج صٔغَ ه٤ٔز 

 ثُزثةوز.ثُضأَٓ ٝصقون ثُٔضؼز كضشد٢ ٤ٌ٤ٓز صغ٤ش ؽٔج٤ُز د٣٘ج

ثُٔؼِْ ُٚ صأع٤ش ًذ٤ش ػ٠ِ ك ث٧ُلجظ ثُض٢ ص٘طوٜج ثُذ٤ٓز ػذش هذوز فٞس ُؾٌَ ػشًٔج إٔ  -6

ثُقغ٤ز ُٔج ٣قووٚ رُي ٖٓ ه٤ْ ؽٔج٤ُز ٣ؾغذٛج أعِٞح ٗطن ث٧ُلجظ  ِّزر٣ذؼظ ػ٠ِ ثُثُض٤ِٔز 

ثس ثُؾ٤ِٔز ٝث٬ُٔةٔز ُوجٓٞعٚ ٝٓٞع٤و٠ ث٧فٞثس ٝإ٣وجػٜج...كن٬  ػٖ إعشثء ٓغجٓؼٚ دجُٔلشد

 ثُِـ١ٞ، ٝٛزث دذٝسٙ ٣غْٜ ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُِض٬ٓزر.

ثُؾٔج٢ُ ثُز١ صضغ٤ذٙ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صؾؼَ ٖٓ ثُض٤ِٔز ٫ ٣ٌضل٢ -إٕ خقٞف٤ز ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ -7

ٖٓ رُي  دجُو٤ْ ثُؾٔج٤ُز ثُض٢ ٣قووٜج ؽٔجٍ ؽٌَ ثُذ٤ٓز ٝٓجدصٜج ثُقغ٤ز، ٝإٗٔج ٣زٛخ إ٠ُ أدؼذ

م ثُو٤ْ ثُؾٔج٤ُز ثُض٢ صقووٜج ثُلٌشر أٝ ثُٔٞمٞع ثُٔٞف٠ دٚ )أ١ ؽٔجٍ ثُضؼذ٤ش(، كوذ  ّٝ ٓقج٫ٝ  صز

ّٖٔ ثُٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ ه٤ٔ ؽٔج٤ُز صشصذو دٔٞثم٤غ ث٧خ٬م ٝثُو٤ْ ثُٞه٤٘ز ٝثُذ٤٘٣ز ٝؿ٤شٛج  ج  ٣ضن

 ٖٓ ثُو٤ْ ثُغ٤ًِٞز ٝثُٔذجدا ثُغ٤ِٔز.

 مستىي مماربت انمىلف انتعهيمي وفماً نهمىلف انجماني ثانثاً: 

ثُض٤ِٔز ك٢ فجُز صأَٓ ٝثعضـشثم  ٓج ٣ؤًذ ػ٤ِٚ ك٢ خقجةقٚ، ٣ؾؼَ إٕ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ مٖٔ -1

صجّ دجُٔٞمٞع ثُؾٔج٢ُ ثُٔجعَ أٓجٓٚ، ٝٛزث ٓج صقووٚ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٔج صٔضٌِٚ ٖٓ أدٝثس 

٠ّٔ ُذ٣ٚ ثُؾٞثٗخ ؽٔج٤ُز فغ٤ز ٓؤعشر صؾزح ثٗضذجٙ ثُض٤ِٔز  إ٤ُٜج ٝصؾؼِٚ ٣٘ذٓؼ ػجهل٤ج ، كضُ٘

ثُٞؽذث٤ٗز، دَ إٕ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صضشى أعشث  ؽٔج٤ُج  ػ٤ٔوج  ك٢ رثًشر ثُض٤ِٔز فض٠ دؼذ ثٗضٜجء 

م ؽٔج٢ُ دؼذ١)فقز ثُذسط، ٝٛ٘ج ٣ضُٞذ ُذ٣ٚ  ّٝ ٗجصؼ ػٖ ٓج صْ خضٗٚ ك٢ رثًشصٚ دؼذ  (صز

 ٤ز.ثُٔؼج٣ؾز ثُؾٔج٤ُز ثُض٢ خجمٜج ٓغ ثُذٓ

٣غذؾ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ هجدؼج  خجفج  ػ٠ِ ػ٘جفش ثُٔٞهق ٫ع٤ٔج ثُض٤ِٔز، إر ٣ضؾشد ٫ ؽؼٞس٣ج   -2

ًّض ثٛضٔجٓٚ ػ٠ِ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝٓج صطشفٚ ٖٓ ٓجدر صؼ٤ٔ٤ِز،  ػٖ أ١ دثكغ ٗلؼ٢ )صؼ٢ٔ٤ِ( ٣ٝش

ز١ ٣ُشثد ُغجٜٗج دٞثعطز ثُٔؼِْ، ٝٛزث دذٝسٙ ٣قون ثُضـ٤ّش ثُغ٢ًِٞ ثُ ٖك٤غضوذَ ًَ ٓج ٣وجٍ ػ

ٗوِٚ إ٠ُ ثُٔؾجٍ ثُغ٢ًِٞ ُِض٤ِٔز ٖٓ ؽٜز، ًٔج ٣قون أعشث  ؽٔج٤ُج  ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُزثةوز ٖٓ ؽٜز 

 أخشٟ.

٣ؼضٔذ ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ ػ٠ِ ثُقٞثط ثُؼو٤ِز )ثُذقش، ٝثُغٔغ( ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز، ٝٛزث  -3

ك٢ ٓخجهذضٜج ػ٠ِ ٛزث ث٧عجط ٓج صؾّغذٙ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ، ك٢ٜ صوّٞ 

ُِض٤ِٔز، كضغش١ ٓذسًجصٚ ثُذقش٣ز ٝثُغٔؼ٤ز ؽٔج٤ُج  ػذش صش٤ًضٙ ػ٠ِ ثُخٞثؿ ثُؾ٤ٌِز ُِذ٤ٓز 

ٝػ٬هضٜج ثُذثخ٤ِز ًجُِٕٞ ٝٓج ٣قووٚ ٖٓ ثٗغؾجّ ٝصٞثصٕ ُِؾٌَ، كن٬  ػٖ ثُض٘ٞع ك٢ ص٣ٌٞ٘جصٜج 

 ؾٔج٤ُز.ثُذثخ٤ِز ث٧خشٟ، ٝٛزث دذٝسٙ ٣٘ؼٌظ إ٣ؾجد٤ج  ػ٠ِ رثةوضٚ ثُ

 انفصم انزابع

 نتائج انبحث

 صقون ٛذف ثُذقظ ثُقج٢ُ ٖٓ خ٬ٍ ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ صْ ثُضٞفَ إ٤ُٜج:

 إٕ ثُذٝس ث٫صقج٢ُ ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٣ضقذد دـ:

 صٞف٤ذ ٓغضٟٞ ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٬ٓزر دٔج ٣٘غؾْ ٓغ هذ٤ؼز ػ٤ِٔجصْٜ ثُؼو٤ِز ٝث٫ٗلؼج٤ُز. -1
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 ثُؾٔج٢ُ ٢ٛٝ:صؾ٤ٌَ ع٬عز ٓؼجُؾجس ُِضزٝم  -2

م ؽٔج٢ُ هذ٢ِ( ٣قذط إعش ٓؼج٣ؾز ؽٔج٤ُز هذ٤ِز ٣خٞمٜج ثُض٤ِٔز ػذش ٓخ٤ِضٚ ٗض٤ؾز  -أ  ّٝ )صز

 ص٤ٜتضٚ ٝثعضؼذثدٙ ثٌُجَٓ ُِضلجػَ ٓغ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز.

م ؽٔج٢ُ هقذ١ آ٢ٗ( ٣قذط ك٢ أع٘جء ٓؼج٣ؾز ثُض٤ِٔز ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، أ١ ك٢ أع٘جء  -ح  ّٝ )صز

 ثُض٤ِٔز أٓجّ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٓضأ٬ٓ ، ٓضؼج٣ؾج ، ٓضزٝهج . ث٫صقجٍ ثُٔذجؽش ٓؼٜج، إر ٣وق

م ؽٔج٢ُ دؼذ١( ٣قذط دؼذ ثٗضٜجء ثُٔؼج٣ؾز ثُؾٔج٤ُز ُِض٤ِٔز ٓغ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٝٛ٘ج  -ػ  ّٝ )صز

م ثُؾٔج٢ُ إ٠ُ ٓوٞٓجصٚ ث٧عجع٤ز، ٌُٖٝ فٞسر ثُذ٤ٓز صذو٠ ٓٞؽٞدر، ٝٛزث ٓج  ّٝ ٣لضوش ثُضز

 ضؾٌَ دؼذ ث٫ُضوجء ٓغ أعش ؽٔج٢ُ ٓج.٣لغش ٓلّٜٞ )ث٫ٗطذجع( ثُز١ ٣

صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُض٤ِٔز ٖٓ خ٬ٍ ٓج ٣قض٣ٞٚ ؽٌَ ثُذ٤ٓز ٖٓ ٓغ٤شثس فغ٤ز ؽٔج٤ُز  -3

 )عٔؼ٤ز، ٝدقش٣ز( ٝثمقز ٝدؼ٤ذر ػٖ ثُضؼو٤ذ.

 صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ ٓلّٜٞ ثُِؼخ ثُز١ صؾّغذٙ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ثُٔٞهق ثُضؼ٢ٔ٤ِ. -4

صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ إًغجح ثُض٬ٓزر ثُٔٞٛٞد٤ٖ ك٤٘ج  ٜٓجسثس صقش٣ي ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز  -5

 ٝف٘جػضٜج دج٫ؽضشثى ٓغ ثُٔؼِْ إٕ صطِ خ ث٧ٓش.

 صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ ٓغشفز ثُٔجدر ثُضؼ٤ٔ٤ِز ػ٠ِ ُغجٕ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز. -6

ػجَٓ ثُضـش٣خ ِػذش ٓشثفَ صٞظ٤ق ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٓ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ ثصذجع  -7

 هذَ ثُٔؼِْ.

صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ ٓقجًجر ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٧ؽٌجٍ دؾش٣ز، أٝ ك٘ضجص٣ز، أٝ ٗذجص٤ز  -8

 ٫ٝع٤ٔج ثُق٤ٞث٤ٗز.

ثُلٌشر صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ ؽٔجٍ ثُضؼذ٤ش ثُز١ صؾّغذٙ ثُو٤ْ ثُؾٔج٤ُز ثُض٢ صضنٜٔ٘ج  -9

 ثُشة٤غز ُِٔقضٟٞ ثُضؼ٢ٔ٤ِ.

صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ٖٓ خ٬ٍ ٓؼج٣ؾز ثُٔٞهق ثُؾٔج٢ُ ثُز١ صلشمٚ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝٓج  -10

 ٣ضطِذٚ ٖٓ ثٗضذجٙ ٝصأَٓ ٝثعضـشثم صجّ أٓجّ ثُذ٤ٓز.

 االستنتاجاث:

هجهز  ُٔؼج٣ؾز ؽٔج٤ُز ٓغ ٓٞمٞع ؽٔج٢ُ ر١إٕ ثُضزٝم ثُؾٔج٢ُ ٓج ٛٞ إ٫ ٗض٤ؾز ٓ٘طو٤ز  -1

 فغ٤ز.

إٕ ثُو٤ْ ثُضؾ٤ِ٤ٌز ثُؾٔج٤ُز ثُقغ٤ز ثُض٢ صضنٜٔ٘ج ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صض٣ذ ٖٓ ثُو٤ٔز ثُٜ٘جة٤ز ُِضأع٤ش  -2

 ك٢ ثُٔؾجٍ ثُغ٢ًِٞ ُِض٤ِٔز.

إٕ ػ٤ِٔز ث٫صقجٍ ثُض٢ صقووٜج ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٞفلٜج ٝع٤ِز صؼذ ػ٤ِٔز ع٬ع٤ز ث٧دؼجد  -3

ٝؽ٤ٔغ ٛزٙ ث٧دؼجد صقخ ك٢ صشد٤ز ٝصٜز٣خ ثُزثةوز  عٞع٤ُٞٞؽ٤ز(، –ع٤ٌُٞٞؽ٤ز  –)د٤ُٞٞؽ٤ز 

 ثُؾٔج٤ُز ُِض٤ِٔز.

ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٢ٛ ثعضؼجسر دقش٣ز صٔغَ ؽجٗذج  صشد٣ٞج  أٝ صؼ٤ٔ٤ِج  أٝ عوجك٤ج  ػذش ٓج صقِٔٚ ٖٓ  -4

 د٫٫س صقووٜج أؽٌجٍ ٝأٗٞثع ٓخضِلز.

 ج٤ُز، ٝك٢ صؼذ٣َ ثُغِٞى.إٕ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُذٟ ثُٔضِو٢ ٣ؤعش ك٢ ٗٞػ٤ز ثُخذشر ثُؾٔ -5

 ُِذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دٝس ك٢ ص٤ٔ٘ز ثُزًجء ثُؾٔج٢ُ ٝثُزًجء ثُٞؽذث٢ٗ ُِض٤ِٔز. -6

 انتىصياث:

 صٞف٢ ثُذجفغز دٔج ٣أص٢:
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إدخجٍ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثػضٔجدٛج ك٢ ثُٔؤعغجس ثُضشد٣ٞز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز دٞفلٜج ٝع٤ِز صؼ٤ٔ٤ِز  -1

 ٓؾٞهز ٝكّؼجُز.

إفذٟ هشثةن ثُضذس٣ظ ثُذ٤ٓز ثُضؼ٤ٔ٤ِز دثخَ ثُقق دؼَذٛج  صذس٣خ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثعضؼٔجٍ -2

 ثُقذ٣غز.

 إهجٓز دٝسثس صذس٣ذ٤ز ٌُِٞثدس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ٓؾجٍ ف٘جػز ٝصقش٣ي ثُذ٠ٓ. -3

صؼض٣ض ٝػ٢ ثُٔشد٤ٖ ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٝٓذسع٤ٖ ٝهجدر صشد٤٣ٖٞ دأ٤ٔٛز ثخض٤جس ث٫عضشثص٤ؾ٤جس  -4

ُٜج ك٢ ذٟ ثُٔضؼِْ، ٝصٞك٤ش ثُٔغجفز ثٌُجك٤ز ثُضشد٣ٞز ثُقجُقز ُضشد٤ز ٝإعشثء ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُ

 ُفِخ ثُٔٔجسعجس ثُضشد٣ٞز ػٔٞٓج .

صغ٤ِو ثُنٞء ػ٠ِ دٝس ثُٔ٘جٛؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ صشد٤ز ثُزثةوز ثُؾٔج٤ُز ُِٔضؼِْ، ٝص٤ٔ٘ضٜج،  -5

 ٝصؼض٣ضٛج، ٝثُضقل٤ض ػ٠ِ ُفغٖ ثعضغٔجسٛج.

 انمصادر:

 أوالً: انكتب انعزبيت

 .1993ّٝصزٝهٚ. دثس ثُٔؼجسف، ثُوجٛشر، ثُذغ٢ٗٞ٤، ٓقٔٞد. إدذثع ثُلٖ  -

 .1985ّ__________. أفٍٞ ثُضشد٤ز ثُل٤٘ز. ػجُْ ثٌُضخ، ث٣ٌُٞش،  -

 .1986ّ__________. صشد٤ز ثُزٝم ثُؾٔج٢ُ. دثس ثُٔؼجسف، ثُوجٛشر،  -

صلغ٤ش  –ثُذ٤نج١ٝ، ٗجفش أد٢ عؼ٤ذ ػذذ هللا دٖ ػٔش ثُؾ٤شثص١. أٗٞثس ثُض٘ض٣َ ٝأعشثس ثُضأ٣َٝ  -

 .1939ّ، ٓطذؼز ثُقِذ٢، ثُوجٛشر، 1ػثُذ٤نج١ٝ. 

 .1960ّصق٤ز ًجَٓ فغ٤ٖ. ٓغشؿ ثُؼشثةظ. دثس ثٌُشٗي ُِ٘ؾش ٝثُطذغ ٝثُضٞص٣غ، ثُوجٛشر،  -

ؽٞسػ عجٗض٤جٗج. ث٩فغجط دجُؾٔجٍ. صشؽٔز: ٓقٔذ ٓقطل٠ دذ١ٝ، ٓشثؽؼز: ص٢ً ٗؾ٤خ  -

-ثُوجٛشر ٓقلٞظ، ٌٓضذز ث٧ٗؾِٞ ثُٔقش٣ز، ثُوجٛشر، ٓؤعغز كشث٤ٌِٖٗ ُِطذجػز ٝثُ٘ؾش،

 .٣ٞ٤ٗ1896ّٞسى، 

ث٩دذثع ٝثُٔؼشكز ثُؾٔج٤ُز. دثس ثُٜجد١ ُِطذجػز ٝثُ٘ؾش -فجٓذ عشٗي. كِغلز ثُلٖ ٝثُؾٔجٍ -

 ّ.2009، د٤شٝس، 1ٝثُضٞص٣غ، ه

فغ٤ٖ ؽٔؼز. ثُضوجدَ ثُؾٔج٢ُ ك٢ ثُ٘ـ ثُوشآ٢ٗ. ٓ٘ؾٞسثس دثس ث٤ُٔ٘ش ُِطذجػز ٝثُ٘ؾش  -

 .2005ّدٓؾن، ، 1هٝثُضٞص٣غ، 

ٔٞد. صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُضؼ٤ِْ د٤ٖ ثُ٘ظش٣ز ٝثُضطذ٤ن. دثس ثُٔغ٤شر ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ ثُق٤ِز، ٓقٔذ ٓق -

 .2008ّػٔجٕ، ، 2هٝثُطذجػز، 

____________. صق٤ْٔ ٝإٗضجػ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُضؼ٤ِّٔز. ٓ٘ؾٞسثس دثس ثُٔغ٤شر ُِ٘ؾش  -

 .2009ّػٔجٕ، ، 5هٝثُضٞص٣غ ٝثُطذجػز، 

ٍٔ س٤ٗٝٚ أٝد٤ش. ثُضشد٤ز ثُؼجٓز. صشؽٔز ػذذ  - د٤شٝس، ، 2ه٤٣٬ٖ، هللا ػذذ ثُذثةْ. دثس ثُؼِْ ُِ

1972ّ. 

 .2007ّثُؾل٤غ، ثُؾل٤غ دؾ٤ش. ٓذخَ إ٠ُ ثُضزٝم ثُل٢٘. دثس ث٧ٗذُظ، فجةَ،  -

 . 1978ّػذجط ٓقؾٞح. أفٍٞ ثُلٌش ثُضشد١ٞ ك٢ ث٩ع٬ّ. دثس ثدٖ ًغ٤ش، دٓؾن،  -

ُِذسثعجس ٝثُ٘ؾش، د٤شٝس، ػذذ ثُشفٖٔ دذ١ٝ. ِٓقن ٓٞعٞػز ثُلِغلز. ثُٔؤعغز ثُؼشد٤ز  -

1996.ّ 
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 .1984ّدٞ ٓؼجٍ. ك٢ ٓغشؿ ث٧هلجٍ. ٓذ٣ش٣ز ثٌُٔضذجس ٝثُٞعجةن ثُٞه٤٘ز، ثُوجٛشر، ػذذ ثُلضجؿ أ -

 .1984ّػذذ هللا ػذذ ثُذثةْ. ثُضشد٤ز ػذش ثُضجس٣خ. دثس ثُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، د٤شٝس،  -

-ثُٔٞع٤و٤ز ٝثُذسث٤ٓزهجعْ ٓقٔذ ًٞكؼ٢ ٝٓقٔذ ٣ٞعق ٗقجس. ٗظش٣جس ك٤٘ز ك٢ ثُلٖ ٝثُلٕ٘ٞ  -

، 1هٗظشر ؽذ٣ذر. ػجُْ ثٌُضخ ثُقذ٣ظ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ، ؽذثسث ٌُِضجح ثُؼج٢ُٔ ُِ٘ؾش ٝثُضٞص٣غ، 

 .2008ّػٔجٕ، 

ٓقلٞظ ف٤ِخ. ثُذ٫٫س ثُغوجك٤ز ٝثُضشد٣ٞز ُٔج ٣لنِٚ هِذز ٤ًِز ثُضشد٤ز ػ٘ذ صزٝهْٜ ُِ٘قش. ٤ًِز  -

 .1980ّؽجٓؼز فِٞثٕ، -ثُضشد٤ز ثُل٤٘ز

 زسائم واألطاريحثانياً: ان

ؽذ٤ُز ثُؾٌَ ك٢ -ثُضؿذ٢، ٣ق٠٤ ٣ٞعق فجُـ. صأع٤ش ثُظشٝف ثُذ٤ت٤ز ػ٠ِ ثُضؾ٤ٌَ ثُٔؼٔجس١ -

 .1978ّؽجٓؼز ثُوجٛشر، -ثُؼٔجسر. أهشٝفز دًضٞسثٙ، ٤ًِز ثُٜ٘ذعز

ص٣٘خ ػذذ ث٤ٓ٧ش أفٔذ. دشٗجٓؼ صذس٣ذ٢ ٩ًغجح ٓؼ٢ِٔ ثُٔشفِز ث٫دضذثة٤ز ٜٓجسثس كٖ ف٘جػز  -

 ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسر(. سعجُز ٓجؽغض٤ش، )2010ّؽجٓؼز دـذثد، -٤ًِز ثُلٕ٘ٞ ثُؾ٤ِٔزٝصقش٣ي ثُذ٠ٓ. 

 ثانثاً: انمجالث واننشزاث وانذورياث

دسثعز ك٢ ع٤ٌُٞٞؽ٤ز ثُضزٝم ثُل٢٘. عِغِز ػجّ ثُٔؼشكز، -ؽجًش ػذذ ثُق٤ٔذ. ثُضلن٤َ ثُؾٔج٢ُ -

 ّ.2001(، ٓجسط 267ثُؼذد )

 ثانثاً: انممابالث انشخصيت

ظٜشث  ك٢ هغْ ثُلٕ٘ٞ  12ثُغجػز  21/12/2009ّٓوجدِز ؽخق٤ز دضجس٣خ عج٢ٓ ػذذ ثُق٤ٔذ.  -

 ٤ًِز ثُلٕ٘ٞ ثُؾ٤ِٔز.-ثُٔغشف٤ز

فذجفج  ك٢ هغْ  1030ثُغجػز  21/12/2009ّكجمَ خ٤َِ سؽ٤ذ. ٓوجدِز ؽخق٤ز دضجس٣خ  -

 ٤ًِز ثُلٕ٘ٞ ثُؾ٤ِٔز.-ثُلٕ٘ٞ ثُٔغشف٤ز

 رابعاً: مىالع انشبكت انذونيت

ٕٞ ػ٘ذش. ثُٞػ٢ ثُؾٔج٢ُ ٝثُقٞسر ثُذقش٣ز. ٓ٘ؾٞس ػ٠ِ ثُشثدو: ثُلٜذث١ٝ، فجُـ أفٔذ ٤ٓٝغ -

https://ar.m.wikipedia.org  

. ٓ٘ؾٞس ػ٠ِ ثُشثدو: 2010ّٓؾٔغ ٓغجسؿ ثُذ٠ٓ ثُٔضقشًز. ٓ٘ضذ٣جس ثُغ٤ذر ثُؼزسثء.  -
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- Ensign. Arselia., (1994). Art is for everyone, PMA Repeater Journal, 

Vol. 1, No. 82, [on line], Available at: 

. Accessed on Jun 1, 2001.www.//ericae.net/ericdb/ed371498 
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