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 األساليب اإلخزاجية املظهزية هليئة املنتج ودورها يف عملية اجلذب والشد

 ........................م.م. عبعن اؽوذ صٗذاى م.م. طالػ ًْسٕ هؾوْد

 

 مهخص انجحث

ٗؼبلظ الجؾش هْػْع األعبل٘ت االخشاع٘خ لوظِش الوٌزظ الظٌبػٖ ّاصشُب فٖ 
 ٘خ ّالف٘ضْٗلْع٘خ ػلٔ الوغزِلك.ػول٘بد الشذ ّالغزة هي الٌبؽ٘خ الغبٗكْلْع

رؼممموي الجؾمممش ػلمممٔ اسثؼمممخ فظمممْاال رٌمممبّا الفظممم  االّا هشمممكلخ الجؾمممش 

ّاالُذافال ّرٌبّا الفظم  الضمبًٖ االؽمبس الٌظمشٕ ّهتهمشارَ ّرؼموي الفظم  الضبلمش 

هٌِغ٘خ الجؾش ّاؽبسٍ الؼولٖ اهب الفظم  الشاثمغ فزؼموٌذ االعمزٌزبعبد ّهمي صمن صجمذ 

 الوظبدس ّالوشاعغ.

سكمممض الجؾمممش ثفظمممْلَ ػلمممٔ هفمممبُ٘ن االرظمممبا الظمممٌبػٖ للوٌمممزظ همممكال ّقمممذ 

ّهؼوًْب ّّظبئفَ الوظِشٗمخ ثوفمبُ٘ن ّهؼمبٗ٘ش همذسكبد االًزجمبٍ ّالشمذ ّالغمزة راد 

 الفؼبل٘خ ثزؾق٘ق االعزغبثبد الوبدٗخ ّالغوبل٘خ ّاالعزوبػ٘خ ّالوٌفؼ٘خ.

قمبا الشقومٖ ّرؾق٘قبً لزلك اخز٘شد صالس ػٌ٘بد قظذٗخ هي هٌزغبد الِمبر  الٌ

 صن رؾل٘لِب ّطف٘بً للكش  ػي رٌْع االعلْة االخشاعٖ ثوب ٗخذم غشع الجؾش.

ّخلممض الجؾممش الممٔ اى عممْدح هظِممش إ هٌممزظ طممٌبػٖ ثزوممبم ُ٘ رممَ الشممكل٘خ 

ّالشهضٗخ رشركمض ػلمٔ هِمبسح اعمزؼوبا االعملْة االخشاعمٖ ّفبػل٘زمَ فمٖ همٌؼ هظِمش 

 ّعوبل٘بً.الوٌزظ االهزبع ّاالصبسح ّاالعزغبثخ ّظ٘ف٘بً 

 

ABSTRACT 

 

The research focuses on the methodologies of product 

design appearance subject and their effects and roles in attention 

and atractive process from aspects of psychological and 

physiological. 

Research consist of four sections, the first focus on the 

problem and aims, second on theoretical framework, third on 

methodological framework and fourth on results and 

bibliography. 
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The research reviewed industrial product communications 

concepts of it styles form and content and its appearance function 

according to process of tension and atractive techniques that 

achieved in signification impact responses (materiality, 

aesthetical sociality and usability). 

For that matter three intended samples of cell phone 

mobile were selected for descriptive analytic method. 

In conclusion the research  explores the relation between 

creativity, innovation and product styles and product design 

methods refers to those activities involved in creating styling, 

look and feels. 
 

 انفصم األول
 

 االطبر انمىهجي

 مشكهخ انجحث

 وكي اى رؾذد هشكلخ الجؾش فٖ الغتاا االرٖ:ٗ

ُ  للؼول٘بد االخشاع٘خ فٖ ُ٘ ح الوٌزظ الظمٌبػٖ دّس فمٖ رؾق٘مق قمْٓ الغمزة 
 ّالشذ ّهوب ٗغِن فٖ رؾق٘ق ُ٘ئخ رظو٘و٘خ هزكبهلخ للوغزف٘ذ؟

 اهميخ انجحث

اى اُن هب ٗو٘ض الوٌزظ الظٌبػٖ ُْ ُ٘ رَ ّاداءٍ الْظ٘فٖ ّثم٘ي الق٘ومخ الغوبل٘مخ 
ظ٘ف٘مممخ رزفبػممم  االًظومممخ الزظمممو٘و٘خ فمممٖ الِ٘ممم ح ّرؼمممذ همممي الخظمممبئض الْظ٘ف٘مممخ ّالْ

ّالوظِشٗخ فٖ رؾذٗذ ػالقزَ ّادائَ الزٕ ٗتعمظ الٌظمبم الزظمو٘وٖ. اى لؼول٘مخ الغمزة 
ّالشممذ هؼٌممٔ رظممو٘وٖ ٗزغممبّص الِ٘مم ح الممٔ طممفبد اخممشٓ رزؼلممق ّعممْدح فممٖ الفؼممبء 

االثذاػ٘خ ّالغوبل٘خ ُزا هي عبًمتال الزظو٘وٖال لزا ٗغت اى رزْافش فَ٘ افؼ  الؼول٘بد 
ّهممي عبًممت اخممش ٗممتدٕ رلممك الممٔ اؽممذاس هزل٘ممشاد للٌظممبم الشممكلٖ ثوممب ٗخممذم االداء 
الْظ٘فٖ ّالغوبلٖ ُّزا هي ث٘ي الؼشّساد الزٖ ٗغت اى ٗزوزغ ثِب الوٌمزظ الظمٌبػٖ 
فٖ ُ٘ رَ ّهب ٗؾو  هي طفبد فٖ ادائَ المْظ٘فٖ المزٕ ٗغؼم  هٌمَ هٌزغمبً عمزاثبً هتدٗمب 

للشع الزٕ طون هي اعلَ ّٗزؼلق رلك ثقذسح الوظون ّال٘برَ الزظو٘و٘خ فٖ اعزؼوبا ا
رقٌ٘بد رظو٘و٘خ اظِبسٗخ رْاكت الزقٌ٘بد ّالزطْساد هوب ٗؼطٖ الِ٘ئخ الزظو٘و٘خ الفخ 
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ّقذسح اعبع٘خ فٖ الزظو٘ن ار الثذ للفؼ  الزظو٘وٖ الظٌبػٖ اى ٗتدٕ غشػمب ّظ٘ف٘مب 
عضءا ال ٗزغضا ػوي الٌشبؽ الكلمٖ لزؾق٘مق قمْٓ عمزة  ٗزوزغ ثغوبا ّرؼج٘ش ٗغؼ  هٌَ

ّهذ هٌغغوخ هغ االًغبى. ّهي ٌُب ربرٖ اُو٘خ الجؾش فٖ دساعخ الغْاًمت الزمٖ رزؼلمق 
فٖ قْٓ الغمزة ّالشمذ لِ٘م ح الوٌمزظ الظمٌبػٖ ّرغمل٘ؾ الؼمْء ػلمٔ الغْاًمت الؼول٘مخ 

قممبدسا ػلممٔ  ّالوؼشف٘ممخ الزممٖ رغممِن فممٖ رؾغمم٘ي ّرطممْٗش الوٌممزظ الظممٌبػٖ ّرغؼمم  هٌممَ
 رؾق٘ق اُذافَ.

 اهذاف انجحث

ركوي اُذاف الجؾش فٖ اٗغبد هشركضاد رظو٘و٘خ هي ه ًِب رؾق٘ق قْٓ الغمزة 
 ّالشذ فٖ ُ٘ ح الوٌزظ الظٌبػٖ هي خالا االعبل٘ت االخشاع٘خ.

 تحذيذ انمصطهحبد:

االخشاط الفٌٖ: ُْ اخؼبع االه٘بء الزٖ ًشاُب اّ ًذسكِب الٔ طم٘لخ ؽشاصٗمخ  -1
 (1996لزغشثخ الفٌ٘خ. )هِذٕال هي خالا ا

الجٌ٘خ: ُمٖ هغوْػمخ رؾمْٗالد رؾزمْٕ ػلمٔ هغوْػمخ قمْاً٘ي رجقمٔ اّ رؼزٌمٖ  -2
ثلؼجخ الزؾْٗالد ًفغِب دّى اى رزؼذٓ ؽذّدُب ّاى رغمزؼ٘ي ثؼٌبطمش خبسع٘مخ 

 (9ال ص 1992)ث٘بعَ٘ال 
 

 انتعزيف االجزائي نالسبنيت االخزاجيخ انمظهزيخ:

ت الوْظفمخ لالخمشاط الوظِمشٕ لِ٘م ح الوٌمزظ ُْ الٌبرظ ػي الزٌْع فمٖ االعمبل٘
 الظٌبػٖ الزٖ رؾقق هي خاللِب فبػل٘خ الغزة ّالشذ.

 

 انفصم انثبوي

 االطبر انىظزي

 ممذمخ:

اى األعبل٘ت االخشاع٘خ الوظِشٗخ لِ٘ ح الوٌزظ الظٌبػٖ ؽشاد ػلِ٘ب رل٘شاد 
بل٘ت ػشػمِب دالخ ػلٔ هغزْٗبد ثٌبؤُب الِ٘كلٖال ًّظن ثٌ٘بد اًشبئِب ّكمزلك ػلمٔ اعم

الغوممبلٖ ّاعممزخذاهبرِب الْظ٘ف٘ممخ. ّقممذ ّعممذ الجبؽممش اى هؼظممن الوٌزغممبد الظممٌبػ٘خ رممن 
اًزبعِممب ّػشػممِب ّرغممْٗقِب ثؾشف٘ممخ هذسّعممخ رشركممض ػلممٔ هفممبُ٘ن الزظممو٘ن الزقل٘ممذٕ 
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ّالؾمممذٗش ّاًغمممغبهب همممغ هزطلجمممبد رقٌ٘مممخ االرظمممبا الظمممٌبػٖ همممي ًبؽ٘مممخ الزظمممو٘نال 
لوٌزغبد الظٌبػ٘خ ٗزن رظو٘وِب ثبرغمب  ّرْافمق همغ ّالؼشعال ّالزقذٗن ار اى رغْٗق ا

هغممزغذاد الزطممْس ّالؾذاصممخ ّثوممب ٌٗغممغن هممغ هزطلجممبد الوغزوممغ الوغممزِلك فممٖ اهممجبع 
سغجبرممَ هممي ًبؽ٘ممخ عممْدحال ًّْػ٘ممخ الوٌممزظ الظممٌبػٖ ّالزغممبسٕ كممزلك فممٖ هْائوزممَ 

خشاعِممب الهممزشاؽبد الج٘ئممخ الوالئوممخ هممي ًبؽ٘ممخ الْظ٘فممخ ّاالعممزخذام كوممب اى اعممبل٘ت ا
رزْاكمممت همممغ ًومممْ ّرطمممْس الزكٌْلْع٘مممب الؾذٗضمممخ ػلمممٔ هخزلممم  ه٘بدٌِٗمممب الوؼلْهبر٘مممخ 
ّالظممٌبػ٘خ ّاالرظممبل٘خال ّػول٘ممبد الزغممْٗق روشمم٘ب هممغ ؽج٘ؼممخ خلف٘ممبد الوغزوؼممبد 
االعزِالك٘خ الضقبف٘خ ّالؾؼبسٗخ ثظشفِ٘ب الضهمبًٖ ّالوكمبًٖ ّهفمبُ٘ن الؼْلومخ ًّظوِمب 

 الغْ  ّالوغزِلك الؼبلوٖ ّالوؾلٖ.الضقبف٘خ ّالزغبسٗخ ػلٔ هغزْٓ 

 

 مظهزيخ انمىتج انصىبعي

رغممزلضم عو٘ممغ الوٌزغممبد الظممٌبػ٘خ ثكمم  اثؼبدُممب ّاؽشُممب الوفبُ٘و٘ممخ الشممكل٘خ 
ّالوؾزممْٓ هؼبلغممبد رظممو٘و٘خ ّلغْاًممت ػذٗممذح ثممذءا هممي ػول٘ممبد االًزممبط ّاًزِممبء 

قمذٗن هٌزغِمب ثؼول٘بد الؼشع ّالزغْٗق ّاى لكم  عبًمت ث٘ئمخ اخشاع٘مخ هؼٌ٘مخ رؾمبّا ر
الظممٌبػٖ الغو٘مم  ّالغممزاة ل٘غممزؾْر ػلممٔ سػممب الوغممزِلك اّ الوغممزخذم ثوممب فِ٘مممب 

 (Jordan, 1998, p 2-3هزطلجبرَ الغبٗكْلْع٘خ ّالف٘ضْٗلْع٘خ                  )

لزلك رؼذ كوبل٘خ هظِش الوٌزظ الظٌبػٖ هي االػزجبساد االعبع٘خ ّالوِوخ فمٖ 
الوغزِلك فكلوب كبى رظو٘وَ اخبراً فٖ عوبل٘زَ ّهوزؼبً اّل٘بد اًزبعَ ّرقذٗوَ للغوِْس 

ّهغممشاً للؼمم٘ي الشائ٘ممخ ؽقممق الزْاطمم  الجظممشٕ ّالؼممبؽفٖ هممغ الوغممزِلك الوغممزِذف. 
(Haiso, 2008, p.2) 

ّاى هظمممبُش الوٌمممزظ الظمممٌبػٖ الْظ٘ف٘مممخ ّالغوبل٘مممخ رمممذس  ثمممبدسا  الؼومممق 
لولوغم٘خ ّلكم  همي ُممزٍ الجظمشٕ الثؼمبد ُ٘ئزمَ ّهمبدح خبهبرمَ ثخظبئظمِب الجظمشٗخ ّا

الخظممبئض دّس هِممن فممٖ اًوممبء الظممفبد الشممكل٘خ ّالوو٘ممضاد الغوبل٘ممخ لممذٓ الوغممزِلك 
(Zundo, 1982, p. 38-40) 

كوممب اًِممب عو٘ؼممبً رخؼممغ لوؼبلغممبد اخشاع٘ممخ ثؼممغ هٌِممب ٗزؼلممق ثخظممبئض 
خبهممبد الوٌممزظ الظممٌبػٖ الزممٖ رممتصش ثشممك  هجبهممش ػلممٔ ُ٘ئممخ الوٌممزظ اعوممبالً ّادائممَ 

الق٘ممبط ّالوزبًممخ ّقممْح الزؾومم  ّالوشًّممخ  -ّالغوممبلٖ ؽظممشاً ّهممي اثشصُممب الممْظ٘فٖ
ّٗؼمبف المٔ رلمك ػبهم  الكلفمخ االقزظمبدٗخ الوشرجطمخ  -ّالزك٘  ّالوقبّهخ ّاالعزذاهخ

 (Ulrich, T., 2000, p.118اسرجبؽبً ّص٘قبً ثبًزبعَ ّاخشاعَ. )
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ٖ هممي ٗشركممض رظممو٘ن إ هظِممش لوٌممزظ طممٌبػٖ ػلممٔ ًظممبم هؼمم٘ي ّثٌ٘زممَ الزمم
خاللِب ٗقْم الوظون الظٌبػٖ ثبخز٘بس اًوبؽ الؼالقبد الجٌبئ٘مخ ّالٌِذعم٘خ لِ٘م ح الوٌمزظ 
الؽذاس الزشاثطبد ّالزغبًغبد لك  ػٌبطش هكًْبرَ الوظِشٗخ ثوب فِ٘مب خطمْؽ كفبفمَ 
الٌِذع٘خ ّاهزشاؽبد ػالقبرِب الوكبً٘خ ّرْاصًبرِب الف٘ضٗبئ٘خ ػلٔ هغزْٓ الغضء ّالك  

(Baxter, M. 1995, p.76( ), p.1Giannini, F., 2002) 

كوب اى اًزظبه٘خ ّارغب  ثٌ٘خ ُ٘ئخ الوٌزظ لِب دّس عُْشٕ فٖ رؾذٗذ ارغبُمبد 
ّهغبساد االعبل٘ت االًزبع٘خ لزظٌ٘ؼَ ّلْعبئ  ّؽش  اخشاعَ ثكبفخ كوبل٘بد طمفبرَ 

 (.Baxter, M. 1995الوظِشٗخ ّالغوبل٘خ ّاداءٍ الْظ٘فٖ )

 لىي انجذة:

هي الؼالقبد ٗزْعَ هي خاللِب الوظون الٔ رؾق٘ق االُذاف الوزْخبح  القْٓ ًْع
ّرجشص فِ٘ب القذسح ػلٔ االثزكبس الزٖ رزطلت الوشًّخ فٖ الزؾكنال ثوفبط  ّعضئ٘بد 
الؼٌبطش ّرؾشٗكِب ّرْعِِ٘ب الْعَ الوطلْةال ّفٖ الوٌزظ ركْى هق٘ذح ثبلشك  

زشك٘  الزٕ رْعذ فَ٘ ّلكٌِب الزظو٘وٖ لَال ّللخبهبد هكًْبد فبػلخال عبكٌخ فٖ ال
هزل٘شح ؽبا دخْا إ ػبسع ػلِ٘ب ؽزٔ ّلْ كبى رل٘٘شا فٖ هكلِب الزظو٘وٖال 
فبلفؼبء الزٕ ٗزْاعذ فَ٘ ع٘ؾكن ػلٔ قْح روبعك الشك  اّ ػؼفَال ّكلوب ربل  فؼبء 
الوٌزظ الظٌبػٖ الٌبرظ ػي رلك الخبهبد هغ الفؼبء الوؾ٘ؾ اصدادد فؼبل٘زَ الْظ٘ف٘خ 

بقخ رؼج٘شٗخ رقذم قجْا الشك  الزظو٘وٖ ّروٌؾَ ثؼذا عوبل٘بال ّٗبرٖ رْصٗغ ّاهزلك ؽ
القْح االكضش فبػل٘خ ّهشكض ّعْدُب للوظون ثوب روزلكَ هي هشعؼ٘بد ّصقبفخ 

ّفٖ رظو٘ن الوٌزظ الظٌبػٖ فبى الوظون   (Aip, Ambit, p.193ّاهكبً٘بد فٌ٘خ. )
الغزة فِ٘ب هغ اهزشاؽ ػوٌٖ ثبى ُْ الزٕ ٗؼطِ٘ب الؾْ٘ٗخ ّالٌشبؽ ّٗتصش فٖ هشكض 

ٗكْى الوزلقٖ قذ قج  الشك  الزظو٘وٖ ثٌبًء ػلٔ صقبفزَ ّسغجزَ ّاهكبً٘برَ الزبّٗل٘خال 
فبلقْح ُٖ الزٖ رغشٕ الزؼذٗ  ّالزل٘٘ش فٖ الزكْٗي ّالزظو٘ن ّالزشك٘  ّالغلْ ال 

الوؾكْهخ ّٗزبصش الغلْ  ثقْٓ الج٘ئخ هكبً٘ب ّصهبً٘بال ّرؾذد فٖ ػْئِب سدّد االفؼبا 
(ال ّللخبهخ ثبلزاد دّس هِن فٖ 559ثوْػْػ٘خ القْٓ ّثٌبئِب الزارٖ )الشاصٕال ص 

ُزٍ الؼول٘خال ّالع٘وب الخبهبد الؾذٗضخ الزٖ ٗوكي الزؼبه  هؼِب ثظ٘غ هخزلفخ ثذءا 
ثبلْظ٘فخ الزٖ ٗوكي اى رتدِٗب ّهشّسا ثبلغبًت الغوبلٖ ّطْالً الٔ االٗؾبء ّالزؼج٘ش 

ػي الزؼبه  هؼِبال فبلوفِْم االططالؽٖ للخبهخ ثكًَْ ٗؼزوذ ػلٔ  الزٕ ٗوكي اى ٌٗزظ
الوظِش الؼبمال فِْ هزؼلق ثبلذسعخ االعبط ثبدسا  الخبهخ هي ًْاؽٖ هزؼذدح رزبصش 

 ثبلغبًت االدساكٖ للخبهخ ًفغِب ّهب روضلَ.

ّٗوكي للخبهخ اى ركْى هؾذدا رظو٘وبً ٗوٌغ الزظو٘ن هي اداء ّظ٘فخ هؼٌ٘خ 
لْ طٌغ هي خبهخ اخشٓ ػلٔ اعبط اى للخبهبد قْ٘داً رفشػِب ػلٔ ٗوكي ادائِب 

( فبرا رْافشد الخبهخ الوغبًذح 44الزظو٘ن الْاؽذ ثغجت اخزالف الخبهخ )هْقٖال ص 
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فؼل٘بً فبى الوٌغض الوظون ع٘ؾو  قْٓ عزثَ فٖ رارَال اهب ارا اًزفذ الوغبًذح فبى 
ض قج  الزٌف٘ز ّثؼذٍ. إ اى الوٌغض الوظون ٗفقذ قْاٍال ّٗؾظ  رٌبقؼبً فٖ الوٌغ

 االؽزكبم الٔ الْظ٘فخ ٗجؼذ قذسح الزظو٘ن الزؼج٘شٗخ فجزلك ٗفقذ ق٘وزَ الغوبل٘خ.

ٌُّب فبى ك  هٌزظ ٗوزلك ػلالً اسثؼخ ُٖ: قْٓ االًزبطال ّقْٓ الزغل٘ؾال ّقْٓ 
الوؾبفظخال ّقْٓ الزغذٗذ عو٘ؼِب رٌطلق هي ًقطخ هشّع ّاؽذح فٖ الزبص٘ش ػلٔ 

اثظبسٍ لِب ف٘كْى الزبص٘ش للقْح االكضش فبػل٘خال فبرا رغبّصد هشّؽ القجْا الوزلقٖ ؽبا 
ًّؾذ هٌغضا اثذاػ٘ب فبًِب ركْى رغلط٘خ الى ال خ٘بس اهبهِب ّلِب اكضش هي هِوخ إ اى 
لِب قذسح ّظ٘ف٘خ فٖ عزة الوزلقٖ ّالع٘وب فٖ رؼذدٗبرِبال اهب ارا كبًذ القْٓ فٖ 

لِب االلٖ فبًِب ركْى قْٓ هؾبفظخال ّالزغذٗذ ُْ الوذاخ  رغوغ هب ث٘ي الْظ٘فخ ّفؼ
هؾبّلخ للْطْا الٔ ُذف الزظو٘ن ف٘وب ارا رْافشد فَ٘ ػٌبطش الشذ ّالغزة. ففٖ 
الزغلط٘خ هشؽ٘خ ّفٖ القْٓ االخشٓ فبػل٘خ رؾكوِب قْٓ االًزبطال ُّٖ الك  الزٕ 

ٌٖ ( فبلوفِْم الزغلؾ ُْ اعبط لالثذاع الف56-54ٗوض  اسادرِب )عْلذٕال ص 
ّالغوبلٖ فجزلك ٗكْى للقْٓ اهكبا ّاّعَ هزؼذدح ّك  غوْع فٖ الؼو  الزظو٘وٖ 
ُْ قْح كبهٌخ لِب القذسح ػلٔ اى رٌق  الوْػْع ّرخلذ فٖ هغبالد ؽ٘بر٘خ هزٔ 
ّثظ٘غ هزفبّرخ اػزوبدا ػلٔ رقٌ٘زِب ّهشعؼ٘بد الوزلقٖ الضقبف٘خ ّالؾؼبسٗخ 

ثبالخزالفبدال كلوب كبًذ اكضش ربلقب  ّالوؼشف٘خال فكلوب رؾظٌذ القْٓ ّفشصد ًفغِب
ثؼؼِب هغ ثؼغ فٖ فشع هشّؽِب ػلٔ الؼو  الزظو٘وٖال ّقذ ٗكْى للزكشاسال 
ّالزذسطال ّالزطْسال ثٌبء عزثٖ ٌٗطلق هي ك  الٔ عضء اّ هي الغضء الٔ الك  ػلٔ 
ّفق الفؼبء الزٕ ْٗعذ فَ٘ الوٌغض هؾظْسا ثضهي الشذ الجظشٕ ّاالًزجبٍ ّالغزة 

ٗؾبئ٘خ فٖ لن هشعؼ٘بد هفشداد ّػالهبد ػظْس هخزلفخال ّرشك٘لِب فٖ ّقذسرَ اال
رظو٘ن ُ٘ ح عذٗذحال لكي االهزلبا االًٖ ٗكْى اكجش ّاكضش ربص٘شا للوزلقٖ لؾظخ اثظبسٍ 
للوٌزظ الزظو٘وٖ. فلك  فؼ  سد فؼ  ار الثذ للوظون اى ٗؼغ فٖ ؽغبثبرَ اى ٗكْى 

لقٖ رزوض  ثبالعزغبثخال ّل٘ظ ثقْح هوبصلخ ربص٘ش الفؼ  اكجش هي قْح سد الفؼ  ػٌذ الوز
رذفغ اّ رضٗؼ الوٌزظ خبسط ػول٘خ الزقج ال كزلك فٖ رفؼ٘  هغبقؾ الؼْء ّاًؼكبعبرَ 
ّػول٘خ االثظبس إ اًَ قذ اػ٘فذ هؾذداد عذٗذح الٔ الوؾذداد صادد هي رؼق٘ذ 

ْٓ ؽشكخ ارغبٍ القْٓ ّالزفبػ  هؼِب ّاهكبً٘خ سثطِب ثؼالقبد رضٗذ هي فبػل٘خ ق
الغزة لزجلغ اُذافِب. ّروزلك القْٓ خبط٘خ الؾشكخ الوشئ٘خ الوجبهشح هي خالا 
الزل٘شاد الف٘ضٗبئ٘خ الزٖ رغشٕ ػلٔ ؽج٘ؼخ الفؼبءال رجبٌٗب هغ هب ٗؾ٘ؾ هبدرِبال اّ 
الؾشكخ غ٘ش الوشئ٘خ الزٖ رذل  ػلٔ ؽؼْسُب االدساكٖ ػلٔ ّفق االِٗبم الجظشٕ. 

ػؼ  القْٓ الؾبهلخ ّخوْلِب اّ فٖ ًشبؽِب  ّٗتدٕ الْعؾ الوبدٕ دّسا هِوب فٖ
ّؽْ٘ٗزِبال اػزوبدا ػلٔ الؾْافض ّالجْاػشال لك  ّعؾ هؾطبد اًزقبل٘خ هزغذدح عْاء 
كبًذ ثفؼ  الكن الزشاكوٖ ام ثفؼ  الك٘  لوبُ٘برَ ام ثفؼ  االصبسح الجظشٗخال ّهي خاللَ 

غزة اػزوبدا ػلٔ رزؾذد الوغبفخ هب ث٘ي الوزلقٖ ّقْٓ الغزةال ّٗكْى ربص٘ش قْٓ ال
 (.59ؽْا الوغبفخ ّهب روزلكَ رلك القْٓ هي ؽبقخ.)عْلذٕال ص 



  االساليب اإلخراجية المظهرية لهيئة المنتج ودورها في عملية الجذب والشد
 م.م. صالح نوري محمود...........م.م. جاسم احمد زيدان

 

 1622لسنة 06د العد 142
 
 

 االدران وانتذوق نمظهز انمىتج انصىبعي:

اى الزظو٘ن الوظِشٕ الٕ هٌزظ ؽٌ٘ومب ركمْى اًزظمبم ثٌ٘زمَ الٌِذعم٘خ ّالشمكل٘خ 
فِ٘ب ك  طفبد الزغبّقبد الق٘بع٘خ ّالغوبل٘خ لِ٘ ح الوٌمزظ هظِشُمب ُمٖ الزمٖ عزْطم  
خظبئض كوبلَ ّاالعزؾغمبى ّالقجمْا ثظمٌ  الوٌمزظ همي الٌبؽ٘مخ الؼبؽف٘مخ ّالغوبل٘مخ 

 (.Bloch, 1995, p. 16-29ّالْظ٘ف٘خ ّع٘ذس  ادساكبً رفبػل٘ب هكال ّهؾزْٓ )

فبالدسا  الزفبػلٖ لِ٘ ح الوٌزظ هكال ّهؾزمْٓ ُومب االؽمبسٗي االعبعم٘٘ي الزمٖ 
رفك٘مشٍ االثمذاػٖ ّاالثزكمبسٕ الزممٖ رلزمئن ّرٌمزظن خجمشاد الوظمون الظمٌبػٖ ّعم٘بقبد 

هٌِوب رظِش عوبد هو٘ضاد اعبل٘جَ االخشاع٘خ ّثَ رْػؼ هذٓ فؼبل٘خ اعِبهبد رْعَ٘ 
ّرٌظمم٘ن هممذسكبرِوب الؼبؽف٘ممخ ّالغوبل٘ممخ ّالْظ٘ف٘ممخ لممذٓ الوغممزِلك رغممبٍ ًْػ٘ممخ ّعممْدح 

 (Chang, W., 2007, p.2-3طٌ  الوٌزظ. )

عوبل٘خ للوغزِلك لكمٖ ٗزمزّ  ؽبثؼمَ  فؼٌذهب رذس  الوٌزغبد الظٌبػ٘خ ثطشٗقخ
اى كبى ُزا الوٌزظ عزاثبً اّ هض٘شاً اّ هل٘ئبً ثبلؾْ٘ٗخ اّ ثِزٍ كلِب هؼمبال  -ّٗذس  -الفشدٕ

 ,Jordanإ اى الزغشثممخ االدسا  الغوممبلٖ للزممزّ  اًوممب ُممٖ ّػممٖ ّرٌجممَ ّؽْ٘ٗممخ )
2001.) 

د ّاًمَ ٗمضداد ّػٌظش االًزجبٍ هي الٌبؽ٘خ الجظشٗخ ّالؼبؽف٘خ ّلَ دائومب دسعمب
ّ ٌٗقض ثبخزالف ؽبالد ػوق االدسا  الغوبلٖ ُّزا الٌْع هي االدسا  ال ٗؾظ  اال 

 (Pham, 1999 ,p.5-6ػٌذهب ِٗ٘وي الوٌزظ ثِ٘ئزَ الغوبل٘خ ػلٔ اًزجبٌُب. )

ّالزشك٘ض ػلٔ ُ٘ ح الوٌزظ ّالغلْ  اصائَ ُْ رزّ  الق٘ومخ الكبهلمخ لمَ ّالمْػٖ 
االلفخ ثزٌظ٘وَ الشكلٖ ّثزبص٘شٍ الْظ٘فٖ عٌجبً المٔ عٌجمبً  الْاػؼ فٖ رو٘٘ضٍ ّهي صن ًوْ

إ اى هك  الِ٘ ح الوٌزظوخ ّهؾزْاُب ُٖ الزمٖ رْعمَ ادسا  الوغمزِلك ّرغمِ  ػول٘مخ 
الززّ ال غ٘ش اى ق٘وخ الززّ  رشعغ الٔ هب ركزغجَ الؼٌبطش االخشٓ فٖ ُ٘ ح الوٌزظ هي 

ُمزٍ الؼٌبطمش هذسكمخ فقمؾ ّاًومب  ؽْ٘ٗخ ّاصبسح الزمٖ ٌٗظوِمب الشمك ال فبلشمك  ال ٗغؼم 
 (.353ال ص 1991ٗضٗذ فٖ عبرث٘زِب ّٗتكذ ػلِ٘ب )عزْلٌ٘زضال 

لزلك ٗغت ػلٔ الوظون الظٌبػٖ اى ٗؼغ فٖ اػزجبسارَ اى االؽش الوفبُ٘و٘خ 
للق٘ن ّػالقبرِب الشكل٘خ ّالغوبل٘خ الزٖ ٗؾولِب فٖ رٌَُ ُٖ الزٖ رتصش ثمذّسُب ػلمٔ همب 

هي الق٘ن الغوبل٘خ الوشرجطخ ثبلؼالقبد الشمكل٘خ فمٖ الوٌزغمبد ٗخزضًَ الوغزوغ الوغزِلك 
الظٌبػ٘خال ّهب ٗزلقٔ همي همذسكبد ُمزٍ الخظمبئض الشمكل٘خ ّق٘وِمب الغوبل٘مخ الوخزلفمخ 
ثؼالقممبد الزممْاصى ّالزغممبًظ ّالزٌبعممت ّالزممبل  ّاالٗقممبع ّالْؽممذح ّالِ٘وٌممخ ّالزٌممْع 

لزٖ رزجبٗي ػلٔ ّفمق اًومبؽ رٌظم٘ن ّق٘وخ الشك  هي ًبؽ٘خ الجغبؽخ ّاالرغب  ّالزٌبظش ا
ػٌبطمممشٍ الوظِشٗمممخ )خطْؽمممبً ّعمممطْؽبً( الزمممٖ ركمممْى طمممٌفبً ًّوطمممبً لِ٘ممم ح الوٌمممزظ. 

(Mokarian, 2007, p.39, 45) 
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 االومبط انمظهزيخ نهمىتج انصىبعي:

 رْعذ صالصخ اطٌبف سئ٘غخ هي اًوبؽ ُ٘ئبد الوٌزظ الظٌبػٖ ُّٖ:

الشكل٘خ لك  خطْؽ ّعطْػ الوٌزظ االًوبؽ الشكل٘خ هي ؽ٘ش رٌظ٘ن الؼٌبطش  -1
 الزٖ ٗوكي رؾذٗذُب ثضالصخ اًْاع:

ا. االهممكبا الٌِذعمم٘خ االعبعمم٘خ ُّممٖ اهممكبا هٌزظوممخ رممشرجؾ ػٌبطممشُب الشممكل٘خ 
االعبع٘خ )الق٘بطال ّاللْىال ّالشك ال ّالٌغغخ( هغ ثؼؼِب ػلٔ ّفمق ػالقمبد 

 ٌُذع٘خ هٌزظوخ ّصبثزخ ّهزغوخ ثبلزٌبظش.

لؾممشح ُّممٖ اهممكبا غ٘ممش هٌزظوممخ ّال رممشرجؾ ػٌبطممشُب ة. االهممكبا الٌِذعمم٘خ ا
الشكل٘خ االعبع٘خ هغ ثؼؼِب ػلٔ ّفق ًظبم هؼ٘ي لكٌِب ركْى اكضمش دٌٗبه٘ك٘مخ 

 هي الٌوؾ االّا.

االهممكبا الخل٘طممخ: ُّممٖ اهممكبا ركممْى هممي كممال الٌوطمم٘ي الوممزكْسٗي رزؼممشع -ط
 ػٌبطشُب الشكل٘خ االعبع٘خ الٔ ػول٘بد االػبفخ ّالؾزف.

لشمكل٘خ همي ؽ٘مش اثؼمبد القبػمذح الزمٖ فِ٘مب رزجمبٗي اهمكبلِب همي ًبؽ٘مخ االًوبؽ ا -2
 الطْا ّالؼشع.

االًوبؽ الشكل٘خ همي ؽ٘مش اثؼمبد االسرفمبع الزمٖ فِ٘مب رزجمبٗي الؼٌبطمش الشمكل٘خ  -3
ّاثؼممبد قْاػممذُب لزجممبٗي اثؼممبد االهممكبا هممي ؽ٘ممش االسرفممبع. )ػجممذ الخممبلقال 

 (42ال ص 1999
 

رخزل  ثبخزالف االؽبس الضقبفٖ لذٓ الوغزِلك  ار اى ك  هي ُزٍ االًوبؽ داللزَ
ُزا هي ؽ٘ش االدسا  اهب هي ًبؽ٘خ الززّ  الزٕ ُْ ًزمبط رٌظم٘ن للؼٌبطمش الوشئ٘مخ فمٖ 
ُ٘ ح الوٌزظ )الشك ال ّالق٘بطال ّاللْىال ّالٌغغخ( داخ  اؽش عوبل٘خ هي ؽ٘مش الْقمغ اّ 

 الذاللخ اّ ق٘وزِب ػٌذ ك  هي الوظون الظٌبػٖ ّالوغزِلك. 

 ػي اى للوٌمزظ الظمٌبػٖ ّعمْداً هبدٗمبً رزفمبّد خظبئظمَ رجؼمب لشمشّؽ فؼالً 
هبدرَ الزٖ رمزؾكن فمٖ طم٘بغخ هظِشُمب ّاهكبًمبد رؼج٘شارِمب ار لكم  ّعمؾ همبدٕ هلكمخ 
رؼج٘شٗخ ّهلكخ عوبل٘خ ُٖ الزٖ رلِن الوظمون الظمٌبػٖ ثْػمغ اؽمش اعمبل٘ت اخشاعِمب 

 ظِش ّاالؽغبط ثِ٘ ح الوٌزظ هٌِب:رقٌ٘ب ّفٌ٘بً ّعوبل٘ب ثطشص اثزكبسٗخ هي ًبؽ٘خ الو

اى ٗكْى هظِش الوٌزظ هلفزبً للٌظش ّٗشهذ ّْٗعمَ اًزجمبٍ الٌمبظش ال٘مَ ثْػمْػ  .1
 ّفِن.
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اى ركممْى رشك٘جممخ هظِممش الوٌممزظ ثكمم  ػٌبطممشُب الشممكل٘خ ّالق٘بعمم٘خ ّاللًْ٘ممخ  .2
 ّالولوغ٘خ دسعخ الؾغ٘خ الزؼج٘شٗخ ػبل٘خ ّاالًزظبه٘خ الشكل٘خ ّاػؾخ.

الوٌزظ فِ٘ب ق٘وخ عوبل٘خ ػبل٘مخ رزوضم  فِ٘مب ؽبقمبد االًزجمبٍ  اى ركْى ثٌ٘خ هظِش .3
 (Baxter, 1995, p. 101ّاالعز٘ؼبة فٖ اقظٔ دسعبد الكوبا. )

 

فبلْظمممبئ  الوظِشٗمممخ الضالصمممخ ُمممزٍ ال رمممشٓ اّ رؾمممظ ثوؼمممضا ػمممي الْظ٘فمممخ 
االعممزخذاه٘خال ّالًِممب لمم٘ظ فقممؾ اى رْطمم  هممذسكبد االًزجممبٍ ّالغبرث٘ممخ ّاًوممب اٗؼممب 

الٌمممممْػٖ ّاالعمممممزؼوبا المممممْظ٘فٖ همممممي ًبؽ٘مممممخ الزمممممشاثؾ الشهمممممضٕ ثٌِ٘مممممب الزْاطممممم  
(Kukkonen, 2005, p. 4-5.) 

فبلوٌزظ ٗكْى لَ هؼٌٔ خبص ّػبم ُّمزٍ الوؼمبًٖ غبلجمب همب رمذس  ّرظم  همي 
خممالا ُ٘مم ح الوظِممش ّرشاثطممَ الشهممضٕ ّالممْظ٘فٖ. اال اى ُممزا االدسا  ٗكممْى هق٘ممذا 

لقممشاساد الغمم٘بق٘خ فؼممال ػممي ػٌظممش ثوؾممذداد هزالصهممخ هممغ الزغشثممخ الشخظمم٘خ ّا
الوؼشفخ الؼلو٘مخ ّالزغشثمخ الزقٌ٘مخ ّالخجمشح ثبعمبل٘ت الؼمشع ّاالخمشاط الظمٌبػٖ الى 
الوظِش ٗغزلضم اعزؾؼبس ك  الوظبُش الجظشٗخ ّهزل٘شارِب اللًْ٘خ ّالشكل٘خ ّالق٘بع٘خ 

ؼمْء ثوب فِ٘ب الظقبلخ ّالجشٗق ّالشمفبف٘خ لكم  اًغمغخ الغمطْػ هؼمبفب الِ٘مب ػٌظمش ال
الممزٕ ُممْ هممي الؼْاهمم  الوِوممخ الوؾممذدح للزقممْٗن الجظممشٕ هممي ًبؽ٘ممخ ادسا  االًزجممبٍ  . 

(Norman, 2002, p. 4) 

ار رؼزوذ هظبُش ُ٘ ح الوٌزظ الوبدٗخ ّالغوبل٘خ ك  هٌِوب ػلٔ االخش فلم٘ظ الٕ 
هٌِوب ثوؼضا ػي االخش فٖ االداءاد الْظ٘ف٘مخ اّ الغوبل٘مخ ّاًومب ُمٖ هزغمبّٗخ المْصى 

عمممبد االُو٘مممخ ّرقمممذس ثزكبهل٘مممخ رظمممو٘و٘خ داخممم  الك٘مممبى الكلمممٖ الوْؽمممذ همممكال فمممٖ دس
 (Vankes teren, 2006, p.2-3ّهؾزْٓ. )

 االسبنيت االخزاجيخ نمظهز انمىتج انصىبعي:

لك  هظِش هبدٕ لَ هؼبلغخ رظو٘و٘خ هي ًبؽ٘خ الشك  ّالوؾزْٓ ّرشركض ُزٍ 
د االرظممبا الظممٌبػٖ ّالؼممشع الوؼبلغممخ ػلممٔ ػوممق صقبفممخ الوفممبُ٘ن الوؼشف٘ممخ لؼول٘ممب

االػالًممٖ ّالوفممبُ٘ن الؼول٘ممخ لطممش  ّّعممبئ  االخممشاط الفٌممٖ ّالزقٌممٖ ثوممب ٗؾقممق ُممذفبً 
 لشعبلخ ُزٗي الوفِْه٘ي ف٘وب ٗزؼلق ثبالرٖ:

هْػممْػ٘خ الوؾزممْٓ للوٌممزظ ثوممب فِ٘ممب االداء الممْظ٘فٖ ّاخز٘ممبس الخبهممخ ّرقٌ٘ممخ  .1
 االًزبط ّؽشفخ الظٌؼخ.

ب فِ٘ب رلمك الزمٖ رزظم  ثبالؽبعم٘ظ ّالوشمبػش ثومب هْػْػ٘خ الشك  للوٌزظ ثو .2
ف٘ممَ اًزظممبم هممك  الوظِممش ّعوبل٘زممَ ّقممْح رؾف٘ممض هممذسكبد االًزجممبٍ هممي ًبؽ٘ممخ 

 (Norman, 2002, p.2-3ػٌظشٕ الشذ ّالغزة ّاالعزؾغبىال )
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فبالعبل٘ت االخشاع٘مخ لوظِمش الوٌمزظ الظمٌبػٖ ّسهضٗمخ هؼمبهٌَ٘ الوبدٗمخ لمَ 
خظبئظَ الْظ٘ف٘خ ّالغوبل٘مخ ثومب ٗغؼم  ركبهل٘زِمب همكال ّهؼموًْب ٗؾققمبى الْظمبئ  

 االر٘خ:

ّالغمْدح -ّالزفمشد ّالؾذاصمخ  -ّالق٘وخ الْظ٘ف٘خ -ّالق٘وخ الشهضٗخ -ّالق٘وخ الغوبل٘خ 
 (Crossely, 2003, p. 35, 45( )Mokarian, 2007, p.69ّالٌْػ٘خ )

خ الثزكمبس اعمبل٘ت اخشاع٘مخ راد ّرزطلت كم  ُمزٍ الْظمبئ  قمشاساد رظمو٘و٘
ػالقخ ّص٘قخ ثوؼمبه٘ي ّظمبئ  الوٌمزظ ّهمي اُوِمب الخمْاص الوؾكومخ فمٖ الوؼبلغمبد 

 الزظو٘و٘خ:

ّخبطم٘خ  -ّخبطم٘خ الولومظ -ّخبط٘خ الق٘مبط -ّخبط٘خ الْصى  -خبط٘خ الوبدح 
 -ّخبطممم٘خ الزكمممشاس -ّخبطممم٘خ الزمممْاصى -ّخبطممم٘خ الزٌبعمممت ّالٌغمممت -اللمممْى 

 (.Kukkonen, 2005, p.7( )Haimook, 2001, p.547,)ّخبط٘خ الزٌبظش 

فِزٍ الخْاص رتصش ثؼؼِب ثمجؼغ كومب ّاًِمب ػٌبطمش هِومخ فمٖ الزق٘م٘ن الؼمبم 
لوظِش الوٌزظ فبلوغزِلك ٗزمبصش ّٗزفبػم  همغ ؽمشاص اعمبل٘ت اخشاعِمب همكال ّهؼموًْب 

(Haimook, 2001, p.9 ّٗؼممبف الممٔ رلممك االػزجممبساد الظممٌبػ٘خ ّاالًزبع٘ممخ )
 شٓ الزٖ رتدٕ دّساً كج٘شاً فٖ رؾذٗذ هبُ٘خ هظِش هبدح ّعوبل٘خ الوٌزظ:االخ

ّالوؾممذداد  -ّاالداهممخ ّالخذهممخ -ّهزطلجممبد االهممبى ّالغممالهخ -الوؾممذداد الج٘ئ٘ممخ 
 (Nigal, 1993, p. 31-32الزكبل٘ . ) -الوبدٗخ ّالْظ٘ف٘خ

المٔ ٗغت اى رتدٕ االعبل٘ت االخشاع٘خ فٖ ك  هشاؽم  هؼبلغبرِمب الزظمو٘و٘خ 
االعممزغبثبد االعبعمم٘خ لضقبفممخ الوغزوممغ الوغممزِلك ػوْهممبً ّالوغممزِلك الفممشد خظْطممبً 

 ّثشك  اعبعٖ االعزغبثبد االر٘خ:

 االعزغبثخ الوبدٗخ/ االرغبٍ الؼبؽفٖ ّالشػب الوبدٕ. .1
 االعزغبثخ الغوبل٘خ/ الجِغخ ّالوغشح ّاالفزٌبى. .2
 ظ اعزوبػ٘خ.االعزغبثخ االعزوبػ٘خ/ القجْا ّالشػب ّاالػغبة ثوقبٗ٘ .3
 (Bin, 2003, p. 3-4االعزغبثخ الوٌفؼ٘خ/ االُزوبم ّالزؾف٘ض ّالفزٌخ. ) .4

 

ّك  ُزٍ االعمزغبثبد الومتصشح ال رمزن اال ثؼمذ اى ٗؼمغ الوظمون الظمٌبػٖ فمٖ 
 اػزجبسارَ الْظ٘ف٘خ ّالغوبل٘خ ػٌذ االخشاط الؼْاه  الوِوخ االر٘خ:

 ّالوضاع٘خ. -ػبه  الؼبؽفخ/ الؼقالً٘خ .1
 ّالزقل٘ذ. -عَ/ الوؼبطشحػبه  الزْ .2
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 ّالزشك٘ت ّالزذاخ . -ػبه  الزؼق٘ذ/ الجغبؽخ .3
 (Jungpyo, 2007 ,  p.4 ّالؼؼ .) -ػبه  الفؼبل٘خ/ القْح .4

فِٖ الوشركضاد الوؾكوخ فمٖ رٌمْع االثزكمبساد ّاخز٘مبس االعمبل٘ت االخشاع٘مخ 
٘ممخ الغممبئذح ثبداءارِممب الشممكل٘خ الْظ٘ف٘ممخ ّالغوبل٘ممخال ّهممذٓ هْائوزِممب هممغ الزغشثممخ الضقبف

للوغزوؼمممبد االعمممزِالك٘خ للوٌزغمممبد الظمممٌبػ٘خ ثكممم  هؼبٗ٘شُمممب الق٘و٘مممخ ّالطشاصٗمممخال 
ّدسعبد هشارت االًزجبٍ الغْعْ٘لْعٖ ّالغبٗكْلْعٖال ُّمزٍ عو٘ؼمبً ال ٗوكمي رؾق٘قِمب 
اال ثبعزؼوبا رقٌ٘بد قْٓ الشذ ّالغزة الزٖ هي خاللِب ٗظمجؼ الوٌمزظ الظمٌبػٖ اخمبراً 

 Alvesالوغزِلك ػلٔ االهزبع ّاالصبسح ّالخ٘با ّاالًفؼبا. ) فٖ هظبُشٍ ّثِب ٗؾظ 
and etal, 2006, p. 6-7) 

 

 مؤشزاد االطبر انىظزي

رؼممذ كوبل٘ممخ هظِممش الوٌممزظ الظممٌبػٖ هممي الوِوممبد االعبعمم٘خ لٌغبؽممَ فكوبل٘ممخ  .1
 الوظِش االخبر ّالووزغ للؼ٘ي ُْ االكضش سػبًء هي الٌبؽ٘خ الؼبؽف٘خ ّالفكشٗخ.

ظممبُش الوٌممزظ الظممٌبػٖ الْظ٘ف٘ممخ ّالغوبل٘ممخ ثممبدسا  الؼوممق رممذس  هو٘ممضاد ه .2
الجظشٕ لكبه  ُ٘ رَ ثؼٌبطشُب االسثؼخ )الشك ال ّالق٘بطال ّاللْىال ّالٌغغخ( 

 ّثٌغت ّرٌبعجبد اثؼبدٍ الضالصخ )الطْاال ّالؼشعال ّاالسرفبع(.
ركممْى اطممٌبف االًوممبؽ راد الوظِممش الوٌممزظن ّثغممبؽخ الزظممو٘ن ُممٖ االكضممش  .3

 ٌبهذح الجظشٗخ هي ًبؽ٘خ الشذ ّالغزة.فؼبل٘خ فٖ الو
ًغبػ رغْٗق إ هٌزظ طٌبػٖ ٗؼزوذ ػلٔ ًْػ٘خ ّكفبءح االعبل٘ت االخشاع٘مخ  .4

 الوغزؼولخ فٖ ثلْسح هظبُشٍ االعبع٘خ )الِ٘ئخال ّالْصىال ّالفؼبء(.ال
رممشرجؾ كمم  الظممفبد الوظِشٗممخ الذالممخ ػلممٔ الؾذاصممخال ّالشٗممبدحال ّاالعممزقجبل٘خال  .5

االًبقممخ ّالقممذم..اسرجبؽبً ّص٘قممبً ثممبلطشائق ّالْعممبئ  ّالطشاصٗممخ ّالوؼبطممشح ّ
 االخشاع٘خ الزٖ روذ ثِب هؼبلغخ ُزٍ الظفبد.

رتدٕ هبدح ّخبهبد الوٌمزظ الظمٌبػٖ دّسا هِومبً فمٖ اخز٘مبس االعملْة الزقٌمٖ  .6
 ّاالخشاط الفٌٖ لظفبرِب الغوبل٘خ ّالْظ٘ف٘خ.

م الزظممو٘وٖ رشركممض االعممبل٘ت االخشاع٘ممخ للوٌممزظ الظممٌبػٖ ػلممٔ ًممْع الٌظممب .4
ّاًزظبم الجٌ٘خ الٌِذع٘خ االعبع٘خ لَ ار هي خاللِب رٌظن الؼالقبد الجٌبئ٘مخ لٌغمق 
اًوممبؽ الخطمممْؽ ّعمممطْؽَ الولوغممم٘خ ّالجظممشٗخ ثكبفمممخ ػٌبطمممشُب الْظ٘ف٘مممخ 

 ّالغوبل٘خ.
رزل٘ش اعبل٘ت ّاخشاط الوٌزظ الظٌبػٖ رجؼب لٌْػ٘خ الزقٌ٘خ الوزبؽمخ ّهزطلجمبد  .9

 الكٖ.ّاُزوبهبد الوغزوغ االعزِ
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رْعممذ هلكممخ رؼج٘شٗممخ ّهلكممخ عوبل٘ممخ لكمم  هٌممزظ طممٌبػٖ رزفممبّد خظممبئض  .9
ّعْدُب رجؼب الهزشاؽبد هبدح ُزا الوٌزظ ُّٖ الزٖ رزؾكن فٖ ط٘بغخ هظِشٍ 

 الْظ٘فٖ ّالغوبلٖ.
رؾقممق االعممبل٘ت االخشاع٘ممخ لوظِممش الوٌممزظ الظممٌبػٖ ّفممق هفممبُ٘ن ارظممبل٘خ  .11

ثممخ الشخظمم٘خ ّالقممشاساد سهضٗممخ ّّظ٘ف٘ممخ ّعوبل٘ممخ رممزالصم هممغ ػوممق الزغش
 الغ٘بق٘خ الٕ هظون .

رِممذف االعممبل٘ت االخشاع٘ممخ رؾق٘ممق رممْاصى ّركبهل٘ممخ ثمم٘ي الوظِممش الغوممبلٖ  .11
 )الشك ( ّث٘ي االعزخذام الْظ٘فٖ.

ك  هٌزظ طمٌبػٖ ٗغمت اى ٗؾقمق القم٘ن ّالخظمبئض االر٘مخ )الق٘ومخ الشهضٗمخال  .12
اصخال ّخبطمخ الغمْدح ّالق٘وخ الغوبل٘خال ّالق٘وخ الْظ٘ف٘خال ّخبطخ الزفشد ّالؾذ

 ّالٌْػ٘خ(.
لك  هٌزظ طمٌبػٖ خمْاص هؾكومخ فمٖ كم  ػول٘مبد طمٌبػزَ ّاخشاعمَ ّهمي  .13

المْصىال الق٘مبطال الٌغمغخال اللمْىال الزٌبعمتال الزمْاصىال الزكمشاسال  -اُوِب )الوبدح
 الزٌبظش(.

 

 انفصم انثبنث

 اجزاءاد انجحث

 مىهج انجحث

الوٌمزظ الظمٌبػٖ ّاصمش ارجغ الجبؽش الوٌِظ الْطفٖ ّرلك لْط  ّرؾل٘م  ُ٘م ح 
اعلْة اخشاعَ هي ًبؽ٘خ قْٓ الشمذ ّالغمزة فمٖ الؼٌ٘مبد الوخزمبسح ثومب ٗؾقمق اُمذاف 

 الجؾش ّقذ رن اًزقبء صالس ػٌ٘بد قظذٗخ هي هٌزظ الِبر  الٌقبا.

 

 مجتمع انجحث

 .2119ٗزكْى هغزوغ الجؾش هي هٌزغبد طٌبػ٘خ للِبر  الٌقبا لششكخ ًْك٘ب لؼبم 

 عيىخ انجحث:

هغزوغ الجؾش كج٘ش ّهزٌمْعال لمزلك رمن اخز٘مبس ػٌ٘مخ قظمذٗخ لضالصمخ اًومبؽ  ثوب اى
رٌْػذ اعبل٘ت اخشاعِب ّاًزظبه٘خ هظبُشُب هي ًبؽ٘خ الٌوؾ الٌِذعٖ ّالشمذ ّالغمزة 
الجظشٕ. ّاى اعلْة الزؾل٘  قذ اػزوذ الؼْاه  الوِوخ راد الؼالقخ ثبالعمزغبثخ الفؼبلمخ 

ؽزوبل٘ممخ رممبص٘ش كمم  ػبهمم  هٌِممب ػلممٔ الق٘وممخ لممذٓ الوغممزِلك ًّممْع الظممفبد الوممتصشح ّا
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الغوبل٘ممخ ّالق٘وممخ الشهضٗممخ هؼممبفبً الِ٘ممب ّظ٘فممخ االرظممبا هممي خممالا رؾل٘مم  اعمملْة 
 اخشاعِب الوظِشٕ.

 
 اداح انجحث:

هي اع  الْطْا الٔ اُذاف الجؾمش فمبى الجبؽمش اػزومذ اعمزوبسح الزؾل٘م  ّكومب 
ٌ٘خ الجؾش ّقذ ركًْمذ هْػؾخ فٖ الولؾق ثل٘خ الزؼشف ػلٔ خظبئض ّهْاطفبد ػ

همي اسثؼممخ هؾممبّس سئ٘غممخ ّقممذ رممن ػشػمِب ػلممٔ لغٌممخ هممي الخجممشاء الوزخظظمم٘ي فممٖ 
الوغبا الزظو٘وٖ ّارفق الخجمشاء
*
ػلمٔ عو٘مغ فقمشاد اعمزوبسح رؾذٗمذ هؾمبّس الزؾل٘م   

 % ُّزا ثؼذ طذ  هؾزْٓ فقشاد الزؾل٘ .111ثٌغجخ 
 

 صذق االداح:
ؾمبّس الزؾل٘م  ّطمؾزِبال رمن ػشػمِب للشع الزبكذ هي هالئوخ اعزوبسح رؾذٗذ ه

ػلٔ ػذد هي الخجشاء الوؾكو٘ي الوخزظ٘ي هي رّٕ الخجمشح فمٖ هغمبا الزظمو٘ن ّثؼمذ 
اثممذاء اسائِممن هممي ؽ٘ممش طممالؽ٘خ الفقممشاد ّرشممخ٘ض هممب ٗؾزممبط هٌِممب الممٔ رؼممذٗ  رممن 

 اعوبػِن ػلٔ طالؽ٘خ فقشاد االعزوبسح.
 

 ثجبد االداح:
االعمزؼبًخ ثوؾللم٘ي خمبسع٘٘يللشع الزبكذ هي طؾخ ّصجبد االداح رمن 

**
ّكبًمذ  

% 95% ًّغمجخ ارفمب  الوؾلم  الضمبًٖ همغ الجبؽمش 94ًغجخ االرفمب  االّا همغ الجبؽمش 
 %.95ًّغجخ االرفب  ث٘ي الوؾل  االّا ّالضبًٖ 
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 انفصم انزاثع

 اعزوبسح رؾذٗذ هؾبّس الزؾل٘ 

1 
االًوبؽ الوظِشٗخ ّفؼبل٘زِب فٖ الشذ 

 ّالغزة

 اومبط هىذسيخ

 اشكبل هىذسيخ متىىعخ

 اشكبل خهيطخ

2 
االعبل٘ت االخشاع٘خ فٖ رؾق٘ق 

 الذاللخ الوظِشٗخ

 انزيبدح

 االستمجبنيخ

 انحذاثخ

3    

الخظبئض الزؼج٘شٗخ ّالغوبل٘خ 

ّػالقزِب فٖ ط٘بغخ 

 الوظِشٗخ ّالْظ٘فخ

 انعىبصز انشكهيخ

 عىبصز ليبسيخ

 عىبصز نىويخ ومهمسيخ

4 
ْصى ّالفؼبء ّػالقزِب الِ٘ ح )ال

 ثبالعبل٘ت االخشاع٘خ(

 انمبدح وانىسن

 انميبص وانىسجخ

 انتىبست وانتىاسن
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 تحهيم انعيىبد

 ( 1انعيىخ) 

 في انشذ وانجذة:االومبط انمظهزيخ وفعبنيتهب 

عِبص ٗزوض  ثشك  ٌُذعٖ هزْاصٕ هغزط٘الد رظِش ػلَ٘ هبهخ هغزط٘لخ رزو٘ض 
ثْػممْػ الظممْسح رممتدٕ غشػممبً ّظ٘ف٘ممبً ّعوبل٘ممبً اهممب الغممضء االعممف  ف٘ؼممن هغوْػممخ 
الجْسد ُّٖ ػجبسح ػي اهكبا ٌُذعم٘خ رزو٘مض ثزغمبّٕ عمطْؽِب همغ الغمطؼ الخمبسعٖ 

لغزة اًزجبٍ الوغزخذمال ار ٗفؼ  الزظو٘ن ػلٔ همذ للغِبص هوب اػطٔ رلك ػبهال ثظشٗبً 
 اًزجبٍ الوغزخذم لوب ٗزو٘ض ثَ هي ثغبؽخ فٖ الشك  ّعوبل٘خ فٖ الزظو٘ن.

 االسبنيت االخزاجيخ في تحميك انذالنخ انمظهزيخ:

ٗزو٘ممض ُممزا الغِممبص ثكًْممَ ًزممبط للزكٌْلْع٘ممب الؾذٗضممخ هممي ؽ٘ممش الْظ٘فممخ الٌفؼ٘ممخ 
ب هي االًفشاد فٖ الزظو٘ن الع٘وب اى خطْؽَ الخبسع٘خ ّعوبل٘خ الشك  فؾقق ثزلك ًْػ

قذ فؼلذ اٗؾبًء رخ٘ل٘بً ثْعْد الفخ ث٘ي ُزا الغِبص ّالوغزخذم رظِشٍ الخطْؽ الخبسع٘خ 
الزٖ رزو٘ض ثخطْؽ هٌؾٌ٘خ هوب ادٓ الٔ رؾذٗذ ًوؾ هظِشٕ ؽقق فبػل٘خ الغزة ّالشمذ 

 هوب ّلذ داللخ هظِشٗخ ه٘ضد ُزا الغِبص.

 جيزيخ وانجمبنيخ وعاللتهب في صيبغخ انمظهزيخ وانىظيفخ:انخصبئص انتع

ْٗط  الشك  ثبًَ ٗؼن هغوْػخ هي الؼٌبطش الزٖ رؼوم  ػلمٔ اٗغمبد ػالقمبد 
ساثطممخ هزٌبغوممخ الؾممبدح هوممب ّلممذ اًطجبػممب لممذٓ الوزلقممٖ ثزغممبٍ ًؾممْ عوبل٘ممخ لكٌممَ ٗؼطممٖ 

طمش الوكًْمخ لِ٘ئمخ اًطجبػب هؼبكغبً فٖ الزظو٘ن ٗزوض  ثشربثمخ رظمو٘ن االهمكبا اّ الؼٌب
 الغِبص.

 انهيئخ )انىسن وانفضبء وعاللتهب ثبالسبنيت االخزاجيخ(:

ٗظِممش هممي خممالا رظممو٘ن ُ٘مم ح الغِممبص اى ٌُممب  هؼبدلممخ ؽغممبث٘خ اخممزد ثٌظممش 
االػزجبس الْصى ّػالقزَ ثبلفؼبء الوخظض لؾفع الغِبص ّعِْلخ اعمزؼوبلَ هومب ْٗلمذ 

 زا الغِبص هي الٌبؽ٘خ الْظ٘ف٘خ.رلك قٌبػخ ثغْدح االعلْة االخشاعٖ لِ٘ ح ُ

 ( 2انعيىخ) 

 االومبط انمظهزيخ وفعبنيتهب في انشذ وانجذة:

الغِممبص ػلممٔ هممك  هزممْاصٕ هغممزط٘الد رّ خطممْؽ هٌؾٌ٘ممخ ٌٗقغممن ػلممٔ صالصممخ 
اعضاء الغضء الؼلْٕ ٗشو  الشبهخ الزٖ رظِش ػلٔ هك  هغزط٘  كج٘مشال ّفمٖ االعمف  
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زٖ ٗمزن اعمزؼوبلِب فمٖ ػول٘مبد االرظمبا ٗظِمش عضء ٗقبث  الشبهخ ٗظِش فَ٘ االصساس ال
فِ٘ب خطْؽبً هكًْخ ػششح طفْف ٗظِش ػلِ٘ب الزٌْعال اهب ّعمؾ الغِمبص ف٘ظِمش ػلمٔ 
هك  ؽضام ساثؾ ث٘ي الغضئ٘ي الؼلْٕ ّالغفلٖ ل٘جشص فٖ ّعؾ صس الزؾكن الزٕ اػطمٔ 

هظِشٗمخ ع٘بدح للزظو٘ن هوب ّلذ ًوبؽب هظِشٗب ؽقق فبػل٘خ الوزلقمٖ ّعمزة اًزجمبٍ ًؾمْ 
 الزظو٘ن.

 االسبنيت االخزاجيخ في تحميك انذالنخ انمظهزيخ:

اى ُزا الزظو٘ن قذ ؽقق داللخ هظِشٗخ رو٘ضد ثبلْاًَ الجشاقخ الزٖ رشمك  ًْػ٘مخ 
الخبهممخ الوغممزؼولخ فممٖ الزظممو٘نال فؼممال ػممي رلممك اػطممذ الشبهممخ الزممٖ رزو٘ممض ثبلزقٌ٘ممخ 

 ًزجبٍ الوزلقٖ العزؼوبلَ.الؼبل٘خ ّعْدح الظْسح لوب ّلذد اًغبصا ثظشٗبً هذ ا

 انخصبئص انتعجيزيخ وانجمبنيخ وعاللتهب في صيبغخ انمظهزيخ وانىظيفخ:

اى خظممبئض ُممزا الغِممبص رظِممش فممٖ ػول٘ممخ رٌظمم٘ن هفشدارممَ هوممب رممْؽٖ ثقممذسح 
الوظون ثمبلزؼج٘ش ػومب ٗظمجْ ال٘مَ الوغمزخذم فؼمالً ػمي رلمك اػطمٔ ق٘ومخ عوبل٘مخ لِمزا 

فشداد ّرٌظ٘وِب ثشك  ٗلفذ اًزجبٍ الوغزخذم هي خالا الوٌزظ رجشص هي خالا رْصٗغ الو
رشك٘  الؼٌبطش ّالؼالقبد الشاثطخ ثٌِ٘ب ثؾ٘ش رو٘ضد ثولوغِب الٌبػنال ّلًِْب الغزاة 
الزٕ ٗزو٘ض ثظفخ الخبهخ الوغزؼولخ هوب ّلذ قٌبػخ كج٘شح لذٓ الوزلقٖ ثق٘بع٘خ الؼٌبطشال 

 ّرٌظ٘وِب ثؾ٘ش اػطٔ هظِشا عوبل٘بً ّّظ٘ف٘بً.

 يئخ )انىسن وانفضبء وعاللتهب ثبالسبنيت االخزاجيخ(:انه

اعممزخذم الوظممون الكممشّم ّالجالعممز٘ك الالهممغ فممٖ ُممزا الغِممبص لزؾق٘ممق ػالقممخ 
اسرجبؽ٘خ روظِشد ثبلشك ال ّالزٌظ٘نال ّاللْىال ّالولوظال ّالْصى فٌزظ ػي رلك ًغم٘غبً 

ن ػلمٔ رؾذٗمذ هزشاثطبً ٗغزة اًزجمبٍ الوغمزخذمال كمزلك اظِمش ُمزا الزظمو٘ن قمذسح الوظمو
 الٌغت ّالق٘بعبد ث٘ي ػٌبطش الغِبص.

 

 ( 3انعيىخ) 

 االومبط انمظهزيخ وفعبنيتهب في انشذ وانجذة:

هي خالا الٌظش الٔ ركْٗي الغِبص ٗزكْى ُزا الغِبص هي عضئ٘ي الغمضء الؼلمْٕ 
ٗؼممن الشبهممخ الزممٖ ظِممشد ػلممٔ هممك  هغممزط٘  هٌؾممشف هممي االػلممٔ ٗؼممن خطْؽممبً 

ٌ٘خ فٖ االػلٔ ّاالعف  ؽققمذ همكالً غشائج٘مبً ٗوكمي اى ٗبلفمَ هٌؾٌ٘خ راد رقْٗغبد هٌؾ
الوغزخذم هي خالا خجشرَ الغبثقخ ثؼْاه  االدسا  الؾغٖ الوزوض  ثقبًْى الزقبسةال اى 
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الشممك  اللشائجممٖ للشبهممخ اػطممذ اٗؾممبء ثظممشٗبً هممذ اًزجممبٍ الوغممزخذم ًؾممْ االعممزؼوبا 
اهمب الغمضء االعمف  للغِمبص فبًمَ  الْظ٘فٖ الوزؾقق فؼال ػي فبػل٘مخ الْظ٘فمخ الغوبل٘مخ.

رْصع هؾْسٗي الوؾْس االّا ُْ االهكبا الٌِذع٘خ الوغزط٘لخ الوشكلخ الصساس الغِبص 
ّالضبًٖ ُْ الشك  االعطْاًٖ الزٕ ٗؾو  فٖ الغضء االػلٔ هٌَ دائشح رشرجؾ ثبالًؾٌمبء 

اى  الغفلٖ للشبهخ هوب ّلذ رلمك ػالقمخ رشاثط٘مخ ثم٘ي ػٌبطمش ّهكًْمبد الغِمبصال اٗؼمب
الشك  الٌِذعٖ الْعطٖ ٗؼطٖ اٗؾبء ثظشٗبً لل٘ذٗي الولزق٘خ فٖ اػلمٔ المذائشح هومب ّلمذ 
هممؼْساً ثؼول٘ممخ االرظممبا الزممٖ سفؼممذ الؾممْاعض ثمم٘ي االهممن الزممٖ ّلممذد اؽغبعممبً ثغمم٘بدح 

 الشك  لِزا الغِبص.

 االسبنيت االخزاجيخ في تحميك انذالنخ انمظهزيخ:

ٗش٘ش الٔ قذسح الوظون فٖ اخمشاط همكالً  اى هك  الزظو٘ن قذ ّلذ هظِشا عو٘ال
ٌُذع٘بً لَ ّظبئ  ػذٗذح هٌِب ّظ٘فخ االعزخذام ّعوبل٘خ الشمك  فبػطمذ اٗؾمبًء ثبلقمذسح 
االثذاػ٘ممخ للوظممون فممٖ هْاكجممخ رطممْس الزكٌْلْع٘ممب الؾذٗضممخ ّرْظ٘فِممب فممٖ االعممزؼوبا 

 الْ٘هٖ لالًغبى.

 هزيخ وانىظيفخ:انخصبئص انتعجيزيخ وانجمبنيخ وعاللتهب في صيبغخ انمظ

هي خمالا الٌظمش المٔ هكًْمبد الغِمبص ًغمذ اى الوظمون قمذ رؼبهم  همغ الؼٌبطمش 
الشكل٘خ للغِبص ثطشٗقخ ػلو٘خ راد ق٘بعبد ٌُذع٘خ رْارشد فٖ هك  الشبهمخ ّاالصساس 
ّالشممك  االعممطْاًٖ الممزٕ ٗوضمم  فكممشح الؼْلوممخ فممٖ اصلممخ عو٘ممغ الغممذساى الفبطمملخ ثمم٘ي 

اى الوظون قذ ػجش ػي فكشح الؼْلومخ ثبلزظمو٘ن الوزؾقمق الذّا ّالشؼْة هوب ّلذ رلك 
 فٖ ُزا الغِبص الزٕ اػطبٍ خبط٘خ اظِبسٗخ للشك ال ّاللْىال ّالولوظ.

 انهيئخ )انىسن وانفضبء وعاللتهب ثبالسبنيت االخزاجيخ(:

ٗزو٘ض ُزا الزظو٘ن ثِ٘ ح رغزة اًزجمبٍ الوغمزخذم همي خمالا ؽغمن الغِمبص ّّصًمَ 
و  هومب ّلمذ رلمك قمذسح الوظمون المزٕ ٗزو٘مض ثبعملْة اخشاعمٖ ّػالقزَ ثفؼبء الوغمزؼ

للوظِش رو٘ض ثبالثزكبس كًَْ ّعذ ق٘بعبد ػلو٘مخ العمزؼوبا الخبهمخال ّّصًِمبال ّرشك٘جمخ 
الٌغم٘ظ الممزٕ ٗزكمْى هممي ُممزا الغِمبص صممن الؼالقمبد الشاثطممخ الزممٖ ّلمذد اعممظ الزٌبعممت 

 ّالزْاصى ث٘ي هفشداد ُزا الغِبص.
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 جبدانىتبئج واالستىتب

 ٗغزٌزظ الجبؽضبى هي رؾل٘  االرٖ هب ٗ رٖ:

ربك٘ذ الوظون اعزؼوبا اًوبؽ ٌُذع٘خ هزٌْػخ اؽ٘بًب ٗظِش فِ٘ب خل٘طبً هي الخبهبد  .1
هوب ْٗلذ رلك رٌْػبً هظِشٗبً هض  هكالً غشائج٘مبً ؽقمق ف٘مَ الشمذ ّالغمزة فمٖ عو٘مغ 

 الؼٌ٘بد.
خ الزظو٘ن هوب ؽقق رلك ارغبٍ الوظون الٔ اعزؼوبا هغزؾذصبد الزكٌلْع٘ب فٖ ػول٘ .2

داللممخ هظِشٗممخ هزو٘ممضح للشممك  ّلممذد رفبػمم  ثمم٘ي الغِممبص ّالوغممزؼو  ّؽقممق الشممذ 
 ّالغزة.

اى الوظممون قممذ اخممز ثبلؾغممجبى ػول٘ممخ رٌظمم٘ن الؼٌبطممش الشممكل٘خ للغِممبص اخممزا ثٌظممش  .3
االػزجبس الغبًت الق٘بعٖال ًّْع الخبهخ الوغزؼولخ هوب اظِش رلك خبطم٘خ رؼج٘شٗمخ 

 با. هوب ؽقق الشذ ّالغزة كبعلْة اخشاعٖ هظِشٕ لِ٘ئخ الوٌزظ.ّعوبل٘خ لالهك
رو٘ضد االعبل٘ت االخشاع٘خ للوٌزظ الظمٌبػٖ ثكًِْمب رزغمَ ًؾمْ الؾذاصمخال ّرؾق٘مق  .4

 الشٗبدح فٖ االًزبطال لزؾق٘ق الشذ ّالغزة.
اظِش الوظون الظٌبػٖ رؼبهلمَ همغ الخبهمخ ثؾ٘مش ؽقمق همي خاللِمب ّصى للغِمبص  .5

غمزؼو  ّاٗغمبد ػالقمخ رشاثط٘مخ ثم٘ي ُ٘ئمخ الغِمبص ّالفؼمبء ٗزٌبعت همغ قمذساد الو
 الوغزؼو  كغبًت فؼلٖ ّعبًت ثظشٕ هظِشٕ.
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