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 خمفية البحث: 
تتجػػػػبحوث فػػػػترحيػػػػفحوثتا مػػػػةحوثخامػػػػةحوثباعةػػػػا حت  عةػػػػةحبجػػػػعؿحط ع ػػػػةح
وثباستجعتحإثفحوثبزمدحبػفح بيمػعتحوثببعاسػةحتوثتجامػلحتبثػؾح ف ػعح ػفحت امػعتح

تأ اػػػػعدحجبعثمػػػػةحثبتو  ػػػػةحجدمػػػػد لحتفيػػػػتؿحيامػػػػةحبتاػػػػدد حتابػػػػؿح يػػػػفحتف مػػػػؽح ػػػػمـح
حبتطي عتحوثاةا.

فمرحتز احط ع ةحوثباستجعتحوثمدتمةح  ـحهعئؿحبفحوثتأ ماوتحوثبيبسمةح
وثبتبمػػػػز حتوثبتخػػػػاد حوثتػػػػفحتفػػػػد ععحواسػػػػعثملحوثط ع مػػػػةحوثبتات ػػػػةلحتوثتػػػػفحت تيػػػػؼح
 ػػػال تاؼحوثطػػػاؽحوادوئمػػػةحتأدتوتحوثتط مػػػؽحث ػػػؿحباعػػػعحتت تيػػػؼحأم ػػػعح ػػػال تاؼح

حوثبتودحتوث عبعتحوثيتامةحوثبست دبة.والسطححوثط ع مةحتح
تمات ػاحأسػػيتلحوثط ع ػػةح عثاعاػةحوثفامامػػةحبػػفحهػبلحواسػػعثملحوثط ع مػػةح
وثبتخػاد حيػػفحتط م عػػعحبػػدحوثادمػػدحبػػفحواسػػطححوثط ع مػػةح عا باػػةحبوتحوث عبػػعتح

حوثط مامةحتوثةاع مةحتبثؾحبفح اؿحوثطاؽحوادوئمةحوث عةةح ب.
وثفحوثاعثـحوثبفمطحتسافحدوئبعحإثفححإفحأداوؾحوثخاعفحوثباعةاحتاظاتب

حت عةةح حوثبتطتا  حوثجدمد  حوثبخعهمـ حتاعسل حجبعثمب حةمعغعت حتو  دوع و تاعؼ
حتبت مبح حأابعط حبف حتفبيب حتبع ح)وماا( حوثخاعف ح أ بعؿ حوثسع  مف حوثخاعامف أ بعؿ
تغماحوثاظالحثيابؿحوثخافحوثط ع فحتتطتالحإلاتعجحأ بعؿحبوتحأ اعدحيامبحت اجح

باطيؽحتفطمـحي الحوالا عؿحوثت يمدمبحاظاًوحافحأسيت بحمتبمزحح فحوثبأثتؼحبف
 عثد ةحفمرحو تدعحومااحتفدوتحتب ميمةحتو امةح عةةح بحةببتحتيؽحابتبجح

حبامفحب ت احبفحفمرحوثا ؿحتوثب بتف.
ح.ح(1)وثا  معتحوثعادسمةحوالةيمبحب ؿحوثا  معتحوثب ي بحأتحوثبا اب....حتغماهع
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 يفحأ بعؿحإمااحتو تمعالحثيا ؿحتواا مةححتهبلحوثداوسةحتي فحوث تء
 أسعثملحبتات ةحتا سحاؤمةحيامةحمب فحوإليعد حباععحيفح بؿحتةبمبعتحتةيحح
حثععح حستتااض حيامة حإب عامعت حثعع حتوثتف حوثبةتا  حوثفامامة ح عثاعاة ثيط ع ة
حوثتةبمبعتح ح اض ح بؿ حإثف حوث عف ة حتت يص حوثتخةمؿ ح  اض وث عف ة

حتو حإماا حيف حبف حبفحوثبستتفع  حوثبةتا  حوثفامامة ح عثاعاة حتط م عع حمب ف ثتف
ح اؿحوثجعالحوثتط م ف.ح

 با يةحوث فر:
 تتحدد مشكمه البحث فى السؤال التالى:

 مؼحمب فحوإليعد حبفحوثا ؿحتواا مةح ادحأمااحثتةبمبعتحتةيححثيط ع ةحححححححح
ح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا .

حأهدوؼحوث فر:
تواا مةح ادحأمااح بدو ؿحتةبمبمةحثيط ع ةحإث عءحوث تءح يفحوثا ؿح .1

ح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا .
حتوثاا عتح .2 حوثتأ ماوتحوثخامب حداوسة حيفح تء حجدمد  حتا ميمب حبدو ؿ ومجعد

حالستفدورح حوثتا ميف حوثخف حوطعا حيف حوماا حوثخاعف حا بعؿ وثعادسمة
 تةبمبعتحب ت ال.

حتوثتدو ا .3 ح عثتداجعت حتتايؽ حجبعثمب حت مـ حو اعد ح أسيتلحتف مؽ حوثيتامب ت
 وثاعاةحوثفامامة.
حياتضحوث فر:
حمختاضحوث فرحوف:ػح

حإست دوـحتةبمبعتحبستتفع حبفحأ بعؿحأماا.ح-
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حوثفامامةحح- ح عثاعاة حثيط ع ة حتةبمبمة ح بدو ؿ حتواا مة حوثا ؿ إست دوـ
حإل اوءحوث مـحوثجبعثمةحتوثخامة.

 أهمية البحث:
حوالتف:ػ وهبمةحهبوحوث فرحتتب ؿحيف

حتفتمبحو بعثبحبفح مـحيامبحوالستخعد .1 لحبفحجبعثمعتحو بعؿحوثخاعفحومااحثبع
ت ا عتحهادسمةحت دوعح ةاىحيفحتط مؽحوثةمعغعتحوثتا ميمبحوثبستفد بح

 تتت مححوب عاعتععحوثب تيخةحتوثبتات ة.
د عؿحوث  ماحبفحوثتةبمبعتحوثفدم ةحوثتفح .2 حتو  زمعد حوثتةبمـحوثط ع فح اوءًو

ح أسيتح حوثباخب  ح عثد ة حوثبجعؿحتتبمز ح يف حوثبةتا  حوثفامامة حوثاعاة ل
 وثتايمبف.

 حدود البحث:
حم تةاحوث فرح يف:

حداوسةحأسيتلحوثاعاةحوثفامامةحوثبةتا حتتف مؽحوثتأ ماوتحوثاعتجةح اعع. .1
داوسػػػةحثػػػ اضحأ بػػػعؿحوثخاػػػعفحوماػػػاحتوهػػػـحوال اػػػعدحوثتاػػػ ميمبحوثتػػػفحتفتمعػػػعح .2

..........(ح عةػػػػةحو بعثػػػػبحبػػػػفح)واػػػػ عؿحت طػػػػتطحتأثػػػػتوفحت بػػػػؽحتيػػػػاوغح
 وثا ؿحتواا مة.

تط م ػػػػػعتح بيمػػػػػةحثػػػػػ اضحوا بػػػػػعؿحوثخامػػػػػةح عثط ع ػػػػػةح عثاعاػػػػػةحوثفامامػػػػػةح .3
 وثبةتا .

 منهجية البحث:
حمت دحوث فرحوثباعجحوثتفيميفحوثتجام فحتبثؾحيفحوطعامف.
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 اوال: االطار النظرى:
حماتبؿح يف:

حوثط ع بح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا حتا بلح فحو .1 حب عاعتععحوثتا ميمب.داوسةحثبخعـت
 داوسةحث اضحأ بعؿحوثخاعفحومااحإلاتعجحتةبمبعتحجدمد حت اىحوثابؿحوثط ع ف. .2

 ثانيا: االطار العممى:
حبفحوثاتعئجحوثتفحتتةيتحوثمععح حثي عف ةحثاستخعد  تبثؾحبفح اؿحتجا بحبوتمة

حوثداوسةحيفحوالطعاحوثاظاىحفمرحمتـح:
وثفامامةحوثبةتا حباخبلح أ بعؿححببعاسعتحتجام مةحبتات ةحثيط ع ةح عثاعاة .1

حبستتفع حبفحو بعؿحوثخاعفحوماا.
إجاوءحتط م عتحتجام مةحتاتبدح يفحجبعثمعتحأ بعؿحأمااحتوثباخب ح أسيتلح .2

 وثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا .
 مصطمحات البحث: 

 تعريف التصميم الطباعى: 
ح ح أابحا طح مفحوثجبعثمعتححRingo Macمااؼح"اماجتحبعؾ" وثتةبمـ

حتهتحبااتعح  يفحث يؽحوالات عطح مفحواجزوءحوثب ةةةحإلاتعجح توثت اتثتجمع
ح ؿحبتبعسؾحتياعؿ.ح

تمااؼحوثتةبمـحيفحوثخاتفحوثتا ميمةح أابحو ت عاحأتحإ دوعحأامعءحجبميةح
ااعئب حاعياةحثإلاسعفحيعثتةبمـحهتحتيؾحوثابيمةحوث عبيةحثت طمطحا ؿحائحبعحتو 
حت ماح حتث اعع ح ؿ حيفسلل حتوثاخامة حوثتظمخمة حوثاعفمة حبف حثمستحبا مة  طام ة
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حيفح حتجبعثمًع حاخامًع حوإلاسعف حثفعجة حإا عع حوثاخسحيخمعع حيف وإلفسعسح عثجبعؿ
حت تحتوفد.

حوث فرح حيف حوست دوبعع حتـ حت د ح عثد ة حتتبمز حأماا حأ بعؿ حاف تاظاًو
اةحوثفامامةحإل اوءحوثتةبمـحوثفعثفحإلاتعجحبدو ؿحتةبمبةحجدمد حثيط ع ةح عثاع

حوثط ع ف.
ححالدراسات المرتبطة:

حوث فترحتوثداوسعتحوثبات طةح حبف ح عإلطاعح يفحوثادمد  عبتحوث عف ة
حتجتهاح حثط ماة حتوثب تيخة حوثبتةية حوثجتولل حثتفدمد حتبثؾ حوثداوسةل ثبت تع

حوثداوسةحوثفعثمةلحتث دح عبتحوث عف ةح تةامؼحوثداوسعتحتوث فترحإثف:ح
حداوسعتحتاعتثتحوسيتلحوثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا .حأتاًل:

ح عامًع:حداوسعتحتاعتثتحأ بعؿحوثخاعفحأماا.
ح عث ًع:حداوسعتحتاعتثتح اةاحوثا ؿحتواا مة.

حاو اًع:حداوسعتحتاعتثتحوثتةبمـحوثط ع ف.
أواًل: دراسات تناولت أسموب الطباعة بالشاشة الحريرية المصورة 

مكاناتها التشكيم ح:حيةوا 
 ااتوفح"وثبزوتجةح مفحم( 1111دراسة أمانى محمد رفعت الشيخ ) -1

وثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحتوثا ؿحوثفاواىحيفحباي عتحبستيعبةحبفحطاوزحوثخفح
 وثجدمدحتتط م عتععحيفحوثتا مةحوثخامة.

حوثفامامةح ح عثاعاة حوثط ع ة ح مف حثيبزوتجة حطاؽ حوثداوسة حهبل تاعتثت
حإطعا حيف حوثفاواى حتبثؾححتوثا ؿ حوثجدمد  حوثخف حطاوز حبف حبستتفع  تةبمبعت

حإل اوءحوثبجعؿحوثط ع فحتتط م بحيفحوثتا مةحوثخامة.
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ت بثؾحوادتوتحوث عةةح أسيتلحوثاعاةحوثفاوامةحتوثا ؿحوثفاواىح يفح
حال تاؼح حت اًع حبتات ة حتأ ماوتحثتامة حبوتحواثمعؼحوثةاع مةحإل طعء وا باة

حوثب تيخةحإل اوءحوثبجعؿحوثط ع ف.حط ماةحوثتجاملحتت اًعحثيتةبمبعت
حوثاعاةح حثت امة حوست دوبعع حيف حوثفعثف حوث فر حبد حوثداوسة حهبل تتخؽ
ح اضح حيف حتوالهتبعـ حوالبع فل ح اض حيف حثي بعش ح بيتف حوثبةتا  وثفامامة

حأ بعثععحوثتجام مةح ااةاحوثا ؿحتواا مة.ح
تحتث فحت تيؼحهبلحوثداوسةحتوث فرحوثفعثفحيفحوال تبعدح يفحتةبمبع

حبستتفع حبفحأ بعؿحوثخاعفحومااحتثمسحطاوزحوثخفحوثجدمد .ح
 ااتوفححم(:1116دراسة هالة محمود عبد العزيز عموان ) -1

حواسطحح حإل اوء حوث طمة حثي مـ حتوثبتج ة حوثسعث ة حوثت امعتحوثط ع مة وثتتثمؼح مف
حوثط ع مةحثطالحوثتا مةحوثخامة.

وثط ع مةحتوثتااؼح يفحوثت امعتحوهتبتحوثداوسةح عثتتثمؼح مفحوثت امعتح
حوثط ع مةحوثب تيخةحوثسعث ةحباععحتوثبتج ةحثي مـحوث طمةحإل اوءحواسطححوثط ع مة.

حوثط ع ةح حاسيتل حوست دوبعع حيف حوثفعثف حوث فر حبد حوثداوسة تتخؽ
ح عثد ةح حتتبمز حوثتف حتت ممبعتعع حوثتا ميمة ب عاعتعع حتو  حوثبةتا  حوثفامامة  عثاعاة
تث فحت تيؼحتيؾحوثداوسةحبدحوث فرحوثفعثفحفمرحأفحوث فرحوثفعثفحماتبدح يفح

ح ح بدو ؿ حتواا مة حوثا ؿ ح ااةا حتوالهتبعـ حأماا حوثخاعف تةبمبمةح بعؿ
حثيط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا .ح

ح عامًع:حداوسعتحتاعتثتحأ بعؿحوثخاعفحأماا:
حوثخايمةححم(1111دراسة هبة اهلل حسن مازن ) -1 حوثفا ة  ااتوف

حتوإلمععبمةح بد ؿحإل اوءحوثباي ةحوثط ع مة.
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حتواثتوفح حتوافجعـ حثألا عؿ حتوإلمععبمة حوثخايمة حوثفا ة حوثداوسة تاعتثت
حهعح يفحوثابؿحوثط ع ف.تتع ماح

حتوث اعءح حوثتفحتاعتثتحوثا ؿحتواا مة توهتبتح عثتا مزح يفحوا بعؿ
وثعادسفحثأل بعؿحتوثظؿحتوثاتاحتوثخاوغحتظعاتحهبلحوثااعةاحتوث مـحوثخامةحيفح
أ بعؿحوثخاعفحأمااحيفحوثا ؿحتواا مةحتوا اعدحت بثؾحوثفا ةحوإلمععبمةح فح

حدسفحأتحا  فحإسابف.طامؽح اعءحأ بعثبح يفحوسعسحها
ح مابعح حأماا حا بعؿ حتاعتثعع حيف حوثفعثف حوث فر حبد حوثداوسة حهبل تتخؽ
ت تيؼحهبلحوثداوسةح فحوث فرحوثفعثفحتأفحوث فرحوثفعثفحمستتففحتةبمبعتبح
بفحأ بعؿحوثخاعفحومااحثتاخمبهعح أسيتلحوثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا حبدح

حتوثا ؿحتواا مةح حوثتفحتفتتىحوالفتخعظح عا اعد حوثخامة ت ع فحوثااعةاحتوث مـ
ح يمععحأ بعؿحوثخاعفحومااحت عةةح اةاحوثا ؿحتواا مة.ح

ح عث ًع:حداوسعتحتاعتثتح اةاحوثا ؿحتواا مة:
حوثخفححم(1116دراسة مروة أبو الحسن ) -3 حبفحبخعهمـ  ااتوفحوإليعد 

حت مـ.وث ةاىحيفحوست دوـحتةبمبعتحط ع مةح عئبةح يفحبتغماوتحوث طحوثبس
حتةبمبعتح حيف حوث ةاى حوثخف حبخعهمـ حبف حوإليعد  حوثداوسة حهبل تاعتثت
ط ع مةح عئبةح يفحبتغماوتحوث طحوثبست مـحي دحوهتبتح عث طحوثبست مـحتأ اجتح
حوث طحوثبست مـح حوثتةبمبعتحتوثتفحواتبيتح يفحوث  ماحبفحأا عؿ وث  ماحبف

حتأت ع بلحببعحأيعدحوثتةبمـحوثط ع فح اوءًو.
ح حوهتبت حواا مةحت د حبد حوثا ؿ حتت عدؿ حتواا مة ح عثا ؿ وثداوسة

حوثبىح حوإلمععبفحيفحوثا ؿحتواا مة حوث اد توا  عؽحوثا ؿحبفحواا مةحتأم ًع
حظعاحيفح  ماحبفحأ بعؿحوثخاعفحوماا.
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حا بعؿحوثخاعفحومااح حوث فرحوثفعثفحيفحتاعتثعع حبد حوثداوسة تتخؽحهبل
حتوست دوبععحثااةاحوثا ؿحتواا مة.ح

حداوسعتحتاعتثتحوثتةبمـحوثط ع ف:حاو اًع:
 ااتوفحوالستخعد حبفححم(1112دراسة سوزان نبيه عيد جرجس ) -1

حبفحوثدالالتح حوثبخاتاعتحوثبستتفع  وثت امعتحوثفدم ةحإل اوءحتةبمبعتحط ع ة
حوثتا مامةحتوثابزمةحثياسـحتوثتةتماحوثخطاىح بةا.

حيف حباعع حثاستخعد  حوثفدم ة ح عثت امعت حوثداوسة حوثبخاتاعتححتاعتثت ط ع ة
حوثبستتفع حبفحوثدالالتحوثتا مامةحتوثابزمةحثياسـحتوثتةتماحوثخطاىح بةا.

ي دحوهتبتح عبلحوثدالالتحوثتا مامةحتوثابزمةحوثبتجتد حيفحوثخفحوثخطاىح
حتأ اجتحتةبمبعتحفدم ةحأيعدتحط ع ةحوثبخاتاعت.

 دحتاعتثتحتتخؽحوثداوسةحبدحوث فرحوثفعثفحيفحوهتبعبععح عثتةبمـحوثط ع فحي
حوثط ع فح ح عثتةبمـ حوهتبت حي د حت ةعئةب حوثط ع ف حوثتةبمـ حتاامؼ  عثااح

حتوالستخعد حبفحوثت امعتحوثفدم ةحإل اوجحتةبمبعتحب ت ا حثط ع ةحوثبخاتاعت.
حوثدالالتح حوست دوبعع حيف حوثفعثف حوث فر ح ف حوثداوسة حهبل تت تيؼ

بعؿحوثخاعفحومااحوثتا مامةحتوثابزمةحثياسـحتوثتةتماحوثخطاىح بةاحتثمستحأ 
حوثتفحتتبمزح عثد ةحتوثااععئمة.

 مm.c Escher  (1565-1641.)ا بلحب تةالح فحوثخاعفح"أمااح"ح
 leeuيػفحبدماػبحوثبعامػبحتػد فحثمػتحيػعادفح"ح1898متامػتحح17تثػدحيػفح

warden"حيفحأبعالحيامزالادح"fries lordلحتهتحو تةعاحؿح"بتامتسح تااميمسح"
"لحباظػػـحإاتعجػػبحوثخاػػفح ػػعفح ت امػػعتحmaurits cornelis Escherأماػػاح"ح

حوثفخاحتوثط ع ةحت ا ؿح عصحوثط ع ةحوثبسطفة.ح
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أهػػػتـحأماػػػاح عثامع ػػػمعتحت ػػػدح بػػػؿحوثادمػػػدحبػػػفحوثيتفػػػعتحيمعػػػعحبػػػفح ػػػعـح
ثتفػػبحبيتاػػبح ػػفحوثت يمطػػعتحوثتػػفح عػػعحوثادمػػدحح43ت ػػدـحح1941إثػػفح ػػعـحح1937

حبفحواا عؿحوثبتات ةحت عفحباعجبحامع فحتباظـحجدًو.
حأسيتلحوثخاعفحوماا:ح

ح - حوثعادسمة ح عث تو د حتب مؿحأهتـ حبجعؿ حيف حاوئدًو حت عف حثيتةبمـ توثامع مة
وثبخعا عتحوثامع مةح فحطامؽحوثخفلحتظعاحيفحثتفعتبحوثادمدحبفحوثتا م عتح
وثبستفميةحتبفعتالتحإست اعؼحالحاععئمبلحبدحظعتاحوثادمدحبفحأ بعثبحيفحيفح

 وثابعا .
  تأ اح عثخفحوالسابف. -
حهبعب - حإتجعهمف ح مف حوثتجامدىحوثعادسفحتوالتجعلح زجحيفحأ بعثب حوإلتجعل "

 وثتب ميفحوثتو اف".
إ تدعحتفدوتحتب ميمةحتو امةح عةةح بحةببتحتيؽحابتبجحبامفحب ت اح -

 بفحفمرحوثا ؿحتوثب بتف".
ح يفح - حوإل تبعد ح معثبل حبف حتبت اا  حبتبعسة حبتبعس ة حأا عؿ ح ابؿ أهتـ

حأ بع حيف حوثامع مب حوثبخعهمـ حوااععئمب حب ؿ: حوثتعثمب حوثاس مةحinfinityثب ل
Relativityلحوإلاا عسحتوإلا الحRefeldions and Inversion. 

 .أهتـح اسـحوثباعظاحوثط مامة -
 إهتبعببح تف مؽحوث دوعحوث ةاىحيفحأ بعثب.ح -
 أهتـح عثباظتاحوثعادسف. -
 تاعبؿحبدحوثا ؿحتواا مةح فسع عتحد م ة. -
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 الخصائص الفنية ألعمال الفنان أيشر: 
حأ اعدح -1 حبو ح عثد تؿحيفح عثـ حأا ب حأماا" توثبتأبؿحآلىح بؿحبفحأ بعؿح"

  عئمةحجدمد .حفمرحمابؿحهبوحوثاعثـح يفحأسبعؾحتطمتاحتباعظاحط مامةح
باا سةح يفحوثبعءحأتحوثباومعلحتثطعثبعحم دأح أا عؿحهادسمةحأةيمبح ـحمتداجح

 .(5)يتفتؿحإثفح عئاعتحبفحةاؼحأ ا ععحيفحوثةتالحاخسععحث
حيفحتا مالح فح اةاح -2 وهتبعببح عثفا ةحوإلمععبمةحجايبحمت دحاظعبعحجدمدو

 وثفا ة.
حوثا  فح -3 حوثاظعـ ح اعء حيف حأ بعثب حيف حبثؾ حتظعا حوإلسابف ح عثخف وهتـ

حتوثت اواحتوالات عؿحبفح حبفحوثفا ة حتتفتالتعع حوثبخادل ب عاعتبحت بثؾح اعء تو 
 بدحوثاظعـحوثا  فحوثبؤسسحثعع.ا ؿحا احتتخع يععح

حوثز ايمةح -4 حوإلسابمة حتوثتفدوت حوثاجبمة حثألط عؽ حداوستب حبف حأم ع أستخعد
 وثبجادلحت دحظعاحبثؾحيفحوث  ماحبفحأ بعثب.

ح مفح -5 حجدمد حوتسعع حيف حوثفمتواعت حبف حب تيخة ح ا عت حم ت ا حوف وستطعع
 -الشكل واألرضية وتنقسم أعمال أيشر إلى مرحمتين:

ح ح• حيفحوثبافيب حاأماع حث ااع ح ادل حوثا بمب حإثف حتبمؿ حاستبعتب حاجد واتثف:
حاأماعح حوااع ح بع حتوثباظتال حوث اد ح اؿ حبف حوث ةاى حوث دوع ثتفعتب
واا عؿح بعحثـحااوهعحبفحأسخؿحإثفحأ يفلحيعثباظتاحيفحهبلحوثت تماعتح

حماطفحوهتزوزحيفحوثاؤمة.
حح حت• حوثتف حوث عئاعت حإداوؾ حافت حيأتجب حوث عامب: حبفحوثبافيب حتتتفاؾ س ح

 اؿحزتومعحبتادد حبفحوثاؤمةلحتث دحوستطععحأفحمؤ دحيفحوثيتفةح يفح
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حوثااعةاح حت اوا حيف حبثؾ حتمؤ د حببتد حالاععئف ح ا ؿ حواا عؿ فا ب
ح .(6)توثت عمفح ماعـح توسطةحوث تءحتوثظؿ

 بعحأفحأا عثبحتت دح فسع عتحبامابحفمرحأابحمستغؿحوثبسعفعتح مفح
حأ اىحأىحتتوثدحثألا عؿحبفح ا ععحوث اض.حهبلحواا عؿحثاسـحأا عؿ

حالهتبعـحأمااح ااةاحوثا ؿحتواا مةحيفحوث  ماحبفحأ بعثبحفمرح تاظاًو
مظعاحتاعتثبحثااةاحوثا ؿحتواا مةحبدحوإلفسعسح عثابؽحتوث دوعحوث ةاىح مفح
وثا ؿحتواا مةحببعحثختحوات علحوث عف ةحثعبلحوا بعؿحتفعتثتحوالستخعد حباععحتو  اوجح

حع فح اوءًوحتباعةا .حوث  ماحبفحوثتةبمبعتحببعحمخمدحوثتةبمـحوثط 
 الشكل واألرضية عند إيشر: 

مات احوثا ؿحوثااةاحواسعسفحوثبىحمتجبحإثمبحوثخاعفحيفحوثابؿحوثخافلح
حأبعحوثفمزحوثبىحمفمطح عبوحوثا ؿحيعتحواا مة.ح

حأفمعاًعح حإثمعبع حااما حت د حوثخاتفل حأسعسحث ؿ حهبع إفحوثا ؿحتواا مة
حةح يفحوثتتوثف.ح يفحأاعبعحوثبسعفعتحوإلمجع مةحتوثسي م

حبعح ح فمرحتاطفحواا مة ح تمة ح ا ة حما طح ماعبع يعثا ؿحتواا مة
حت تفح حيتعا  حوالهتبعـل حتواا مة حوثا ؿ حمت عدؿ حت د حجبعثمة ح مبة حبف ثيا ؿ
حوثاا ةح حهبل ح يف حتمطيؽ حةفمح حتوثا س حواا مة حهف حوإلمجع مة وثبسعفة

حوثت عدؿح مفحوثا ؿحتواا مة.ح
ح
ح
ح
ح

(2صورة رقم )  

 M.c. Escherأيشر 
www.wikpaintings.org 
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 تبادل الشكل مع األرضية:
هاػػعؾحفػػعالتحمفػػدرحيمعػػعح يػػطح ػػمفحوااػػ عؿحتواا ػػمعتلحتيػػفح اػػضح
وا بػػػعؿحتتتوثػػػدحأاػػػ عؿحثألا ػػػمعتحتا ػػػدحبػػػفحوثخاوغػػػعتحوثبتسػػػعتمةحوثتػػػأ ماحتهػػػبلح
وثخاوغػػعتحتاػػتجحبػػفحت ػػعالحوتحتابػػسحوااػػ عؿحتمػػاىحبثػػؾح ت ػػتححيػػفحأ بػػعؿح

 .(7)أماا
 التداخل بين الشكل واألرضية:

م تيؼحهبوحوثاتعحبفحوثتدو ؿح فحسع  بحيفح
أفحواتؿحمااأحاتمجةح ا ةح مفحا ؿحتأا مبلحأبعح
هبوحوثاتعحبفحوثتدو ؿحيمااألحاتمجةحتاو لحا ؿح يفح
حأتح حمبماع حوثتفامؾ حبد حأا مب ح يف حا ؿ حأت ا ؿ

حمسعاًولحأ يفحأتحأسخؿ.ح
 التباين بين الشكل واألرضية:

وثت عمفحهتحوثت عدحيعث تءحا مضحوثظؿحيفحوثداجعتحتوثفجـحا مضحوثبسطحح
يفحوثعمئعتلحوا مضحا مضحواستدحتوثس فحا مضحوث عادحيفحواثتوفحتمادحتتظمؼح

حوثت عمفح مفحوثا ؿحتواا مةحيفحوثخفحوث ةاىح مببحياعثبحيفحفدحبوتعع.ح
 سيادة الشكل أو األرضية:

وثب ةػػػػػتدح عػػػػػعحوثةػػػػػخبحوثغعث ػػػػػبحأتحوثخ ػػػػػا حواـلحأىح
وثخ ػػا حوثسػػعئدحوثتػػػفحم  ػػدحثعػػػعح ػػع فحوثابػػػؿحوثخاػػفحتت ػػػدبععح
 اعةالح فمرحم تفحيفحوثابؿحوثخاػفحجػزءحماػعؿحأتثتمػةحثخػتح
حأفحم ػتفحبا ػزحوثسػمعد ح اةػاًوح وثاظاحإثمبح"تثمسحبفحوثاـز

(1صورة رقم )  

 M.c. Escherأيشر 
www.wikpaintings.org 

 

(2صورة رقم )  
 M.c. Escherأيشر 

www.wikpaintings.org 
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وث طػتطحوثبااػدلحأتحوثت ػعمفحإمجع مًعحي دحم تفحياوغًعحسي معحت دحت تفحوثسمعد ح فحطامؽح
ح.ح(8)يفحداجبحوثيتفحأتحو تاؼحا ؿحوث طتطحوتحا ؿح اعةاحوثت تمف

 إندماج الشكل مع االرضية:
وثب ةػػػتدح عػػػعحوثبػػػزجح ػػػمفحوالاػػػ عؿح ا ػػػععحوثػػػ اضلحت أا ػػػمتععحوثتػػػفحت ػػػدتح

ىحبثػػػؾحوثػػػفحبت ػػػعفحوثخػػػاوغحدو ػػػؿحوالاػػػ عؿلحت عثتػػػعثفح خػػػاوغحبت يػػػؿحثعػػػعلح فمػػػرحمػػػؤد
مةػػالحوثخةػػؿح ػػمفحبػػعحهػػتحاػػ ؿحتبػػعهتحأا ػػمبلحثاػػد حإاػػدبعجحفػػدتدحوثاػػ ؿحدو ػػؿح

يػػفحإداوؾحوااػػ عؿحتواا ػػمعتحباػػع حدتفحححواا ػػمةحتماػػتجح اعػػعحتفػػد ح يمػػةحبت عبيػػة
حتخامؽح مفحوىحأاعبع.

 
 إنبثاق الشكل من األرضيه:

بجبت ػػػبحبػػػفحوثااعةػػػاحوثبةػػػبببح أاػػػ عؿحبػػػفحوثب ةػػػتدح عػػػعحوا  ػػػعؽح
حب ميتععحوثبةبببح أا مة.

 
 
 
 
 
 
 
 

(3صورة رقم )  

 M.c. Escherأيشر 
www.wikpaintings.org 
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ويمى ذلك عرض وتحميل لبعض أعمال الفنان أيشر التى يظهر فيها 
 اهتمامه بالشكل واألرضية. 

ح
 (2صورة رقم )
www.pinterest.com1311  ×1113 

Maurits Cornelis Escher – Puddle 
حوثابؿح يفحوا بحبفحوثط ماةحت أابحمجبدح مفحواامعءحوثبتجتد ح م ـت
 يفحسطححوااضحتبعحيفح عطفحوااضحفسلحت ميب.ح بعحوابحمب ؿحوال دوـح
بط ت ةح يفحسطححوااضحتيفحاخسحوثت تحت دحت مؿحث عطفحوالاضحت أفح

حوالاضحبخاغة.
ت أفحوالا عؿحوثبتجتد حح بعحأست دـحوسيتلحوثت عدؿح مفحوثا ؿحتواا مة -

  يفحوثسطححت تبؿحبدحواا عؿحوثبتجتد ح  عطفحوااض.
حي دحأهتـحوثخاعفح الظععاحوثتخعةمؿحيفحوثا ؿحتواا مة.

http://www.pinterest.com/pin/170362798376491194/
http://www.pinterest.com/pin/170362798376491194/
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بػػدحتتزماػػبحثااعةػػػالحت أاعػػعحتت ػػػعطدحبػػدح ا ػػػععحوثػػ اضحأفمعاػػػعحتأفمعاػػعحأ ػػػاىح
حت بؿح ا ععحوث اضح ا ؿحجبعثف.

ح
 (3صورة رقم )
walls4joy.com451 × 435 

MC Escher 
حوثابؿح يفحي ا حوث دوعحوث ةاىحتوثتدو ؿح مفحوثا ؿحتواا مة.ح حم ـت
 طام ػةحتوثتدو ؿحبع مفحأا عؿحهػبلحوثطمػتاحوثبفي ػةح عثمػًعحت ػمفحوااضح

تظػػػػؼحيمعػػػػعحأاػػػػ عؿحوثبسػػػػطفعتحوثعادسػػػػمةحثمفػػػػدرحتػػػػدو ؿحبتػػػػداجحبػػػػع مفحهػػػػبلح
وثبسػػطفعتحواا ػػمةح)وث اطػػعت(حت)وثطمػػتا(حوثبفي ػػةلحهاػػعحااػػااح ػػأفحوثسػػبعءح

حتوااضحباط  تعف.
 بثؾحماادـحوثخاوغحثةعثححوثغاضحوثز ايفلحت ادحفػدترحهػبوحوثتػدو ؿحبػع مفح

أتح"حوث اطػػعتح"حتت ػػػححةػػػتا حالحاععئمػػػةحوثاػػ ؿح"وثطمػػػتا"حتواا ػػػمةح"حوثبسػػػطفعتح"ح
ثيطمتاح يتفحدو فحبتاع سةحبػدحطماواعػعحبػدحطمػتاحأ ػاىح ػعا مضلحم ػمـحوثيمػؿح يػفح

حأفدحاةخفحوثيتفةحيفحفمفحم مـحوثاععاح يفحاةخععحوا ا.
حتم دتح عفح ؿح سـحبعحهتحواا عسحثا احبع مفحةتاتمفح"سعث ةحتبتج ة"

http://walls4joy.com/wallpaper/213401-MC-Escher
http://walls4joy.com/wallpaper/213401-MC-Escher
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 ػػػةحوثت ػػػاواحيػػػفحتغمػػػاحوتجػػػعلحوثبخػػػاد ح بػػػعحاجػػػححوثخاػػػعفحيػػػفحوث ػػػاتجحبػػػفحاتع -
توثتػدو ؿح ػػمفحوثاػػ ؿحتواا ػػمةحببػػعحماػػتجح اػػبح  ػػعتحوالتػػزوفحبػػدحوإلفسػػعسح

ح عثتطتاحتابتحوثفا ة.
 بثؾحتظعاح دالحوثخاعفحيفحتاظمـح اعةالحوثتب ميمةحيػفحإتجعهعتعػعحوثب تيخػةح -

ي يػػػػؽحاظعبػػػػعحت اوامػػػػعحإم ع مػػػػًعحمتب ػػػػؿحيػػػػفحتاتمػػػػلحوثااعةػػػػاحتت ػػػػاععحيػػػػفح
حتحبتاع سةحبعحمجاؿحهاعؾحتطع ؽح مفحوثا ؿحتواا مة.وتجعهع

ح
 (4صورة رقم )

wallpoper.com1125 × 1111 
MC Escher Wallpaper 1258x1024 MC, Escher 

حوثطعئاح ح" حوثابؿح يفح اةامفحتب ميمفحت تخعةمؿح سمطةحتهبع حهبو تم ـت
توثسب ة"حتهبوحوثتاع ضح مفحوثا ؿحتواا مةحااولحيفحهبلحوثيتفةحوثتفحت دحتأا بحبعح

دو ؿحبدح ا ععحوث اضح طام ةحبت عد لحتم ازحيفحهبوحوثتدو ؿحت تفح  اطعتحتت

http://wallpoper.com/wallpaper/mc-escher-289290
http://wallpoper.com/wallpaper/mc-escher-289290
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حوثخاعفح طام ةحب تزثةلحأفدهبعح وا سعـحوثيتفةحإثفحاةخمفحأتحبستتممفحما اح اعبع
حهبمفح حتبع مف ح عاستد. حوث فا حإثف حماما حتوث عاف ح عا مضل حوثسبعء حإثف ماما

تتتجعتزح عاتظعـحبتبع ؿحوثبستتممفحم مـحوثخاعفحثا تبح  احبخادوتحوثسبؾحوثتفحتت ااح
حوا يفح حافت حةاتدًو حثطمتال حواسبعؾل حهبل حبع مف حوثخاوغ ح عثت عط حوثخاعف حم دأ  مابع

حتم اجحبابح أا عؿح"وثطمتا"حبفي ةح عاتظعـ.
ت دحاجححوثخاعفحيفح بؿحوثتاع ضح مفحوثا ؿحتواا مةحبدحوثت اواحوثباتظـح

حسعسح عثفا ةحثيبخادوت.ببعحجاؿحهاعؾحأتزوفحيفحوثابؿحوثخافحبدحتتوياحوإلف
حح

ح
 (5صورة رقم )
walls4joy.com514 × 435 

MC Escher 
ح عثابؽح حوالمفعء حبد حوث ةاى حوث دوع حي ال ح يف حوثابؿ حهبل م تـ

حتوثااععئمةحتم تـح يفح اةاحتب ميفحبجادحما بح"حوثسفيمةح".

http://walls4joy.com/wallpaper/213401-MC-Escher
http://walls4joy.com/wallpaper/213401-MC-Escher
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أست دـحوثخاعفحأسيتلحتي مصحتت سمطحوثتخعةمؿحيفحوثااةاحوثبست دـحبدح -
بدحوالستخعد ح عثخاوغح ت دحوثااعةاحيفحإتجعهعتحوإلمععـح عثفا ةحتوثابؽح

 ب تيخةحباع سةح ا ععحث اض.
ت دحأ تبدحوثخاعفح يفحوثت  ماحتوثتةغماحثيبخادوتحبدحتاعدؿحوثا ؿحبدحواا مةح -

تتدو يعـحبدح اضلحيب ًاحواا عؿحتتا فحيفحا طةحتوفد حبفح"وثاأس"حتيفح
حما حببع ح"وثبمؿ" حبف حواا معت حتتا ف حوثا طة ح عث دوعحاخس حوإلفسعس طف

حوث ةاى.
حوثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا :

هفحإفدىحوثطاؽحوثط ع مةحبوتحوإلب عاعتحوثخامةحوثبتادد حوثتيحظيتح
حبط ت ةح حيامة ح طد حإل اوج حوست دوبعع حتمب ف حوثبستبا حوثتطتا حاغـ  ع مة
حفمرح حوثبسعبمة حوثط ع ة ح يمعع حتمطيؽ حفعئطمة حباي عت حأت تباتجعتحتط م مة

حوثفاماحوثبادتدح يفحو حوثيتفحدو ؿحبسعـ حوثط ع ةح يفحإاخعب حي ا  ث اتوزحت تـ
تمب فحغيؽح اضحوثبسعـحتتاؾحوال اىحفسلحوثتةبمـحوثباودحط ع تبحت يفح

حبثؾحتتبمزح عثد ةحتوالستباوامة.ح
 تا ملحوثاعاةحوثفامامة:

 تتركب من:
إطػعاحبػػفحوث اػػلحبتحزتومػػعح عئبػػةح)تتفػددحأ اػػعدلحفسػػلحوثاسػػـحوثبػػاودحتاخمػػبلح (1

وثيػػػتفحأ اػػػعءحتت ػػتفحيػػػيحوثاػػػعد حأ  ػػاحبػػػفحبسػػػعفةحوثاسػػـح بػػػعحمسػػػبحح سػػفلح
وثط ع ةحتمغطيح ط  ةحبفح"وثا مػة"حفتػفحمتفبػؿح بيمػعتحوثغسػمؿحوثبت ػااح

 أ اعءح بيمةحوثط ع ة.



                        
 

 
                   

142 
 

 

 
 الحريرية بالشاشة للطباعة تصميمية كمداخل أيشر عند واألرضية الشكل معالجة

 

 

 طاػػػةحبػػػفحوث بػػػعشح)وثفامػػػاحواتاجعاػػػدمز(حتت ػػػتفحأ  ػػػاح  يمػػػؿحبػػػفحوإلطػػػعاح (2
تت  ػػػتح) ػػػد ع مسحوثاسػػػـحأتحح2لح1تتاػػدحجمػػػدًوح اػػػدحت  متعػػعحبػػػفحوثجعاػػػلحا ػػـح

فحوثجتوالحواا اػةحتبثػؾح اػدحغسػيععح عثبػعءحوثبسعبماحأتحد ع مسحوثد عسة(حب
 فمرحمستفسفحادهعحتهيحب تيةحثيفةتؿح يفحأ  احادحبب ف.

 طرق الطباعة بالشاشة الحريرية:
 وثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثغماحبةتا ) طام ةحوثبعسؾ(.ح -
 وثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا . -

حأهـحببمزوتحت متلحوثاعاةحوثفامامةحوثبةتا :ح
زحوثاعاةحوثفامامةح الب عامعتععحوثتوساةحيفحتاخمبح عيةحأاتوعحوثتةبمبعتحتتبم -

حوثد م ةح
حوثتوفد ح - حوثط اة حيف حأ  ا حأت ح ةعئصحثتامف ح مف حوثيتاف حوثبزج تف مؽ

  عست دوـحوثاجعئفحوثط ع مةحوثب تيخة.
حأسعثملح - حجبمد ح عع حماخاد حوثتي حوثتا ميمة حوث ةعئص حجبمد حتف مؽ إب عامة

 والستاسؿلحوث توثللحوث عتمؾل...حوثخ.حوثط ع ةحوا اىحب ؿ
حوث داوتح - حثتابمة حييحبجعؿحوثتايمـ حثبثؾحمب فحوست دوبعع ت امةحغماحب يخة

 .(2)وال ت عامةحثيطال
 أهـح متلحوثاعاةحوثفامامةحوثبةتا :

مفتعجحوثتةتماحوث ػتئيحإثػفحتجعمػزوتحبػفحأدتوتحتباػدوتحت عبػعتحب يخػةح (1
حتايمبمة.بفحوثةالحوثفةتؿح يمععحييحوثجععتحوث

 ةات ةحوثفةتؿح يفحداجعتحثتامةحتظيمةحبتادد حب عااةح ط ع ةحوالستاسؿ. (2
 وإلب عاعتحوثتا ميمةحثياعاةحوثفامامةحوثبةتا :
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مب فحثيخاعفحتاعتؿحي ػا حوثتةػبمـح عثتاػدمؿحتوثتطػتماحتوثفػبؼحتوإل ػعيةح
ح يبعحتطيلحأسيت بحوثخايحثبثؾحفمر:

 .الحمتجدحفدحأ ةفحثألثتوفحوثباودحط ع تعع -1
 إب عامةحتاخمبحوثتةبمبعتحوثب تيخةح تاددحأ اعدهع. -2
 ط ع ةحوثبسعفعتحوثيتامةح   عيةحتوفد . -3
 د ةحوثا ؿحوثبط تع. -4
تاػتعحوسػت دوبعتحوثيػتفحتبثػؾح ػفحطامػؽحوثػتف ـحيػيحسػفلحوثيػتفح عثاو ػؿح -5

ت ػػددحبػػاوتحسػػفلحوثيػػتفحوثتوفػػدحتوثبػػزجحوثيػػتايح ػػمفح ةػػعئصحثػػتامفحأتح
 أ  احييحوثط اةحوثتوفد .

 .(3)تف مؽحتوستفدورحوثادمدحبفحوثتأ ماوتحوثبيبسمةحوثبتات ة -6
ي دحتـحوإليعد حبفحأ بعؿحوثخاعفحأمااحتتاخمبهعح أسيتلحوثاعاةحوثفامامةح
وثبةتا حالفتتوئععح يفحوث  ماحبفحوثااعةاحوثخامةحتتاعتثبحثي  ماحبفحواا عؿح

ح حوثسفعثفل حوثخاواعتل حتواا عؿحتوثااعةاحيفحأ بعثبحب ؿح)وثطمتال وثفااوتل
حوثعادسمةل....(.

حتب مؿح حيف حتد تب حوثبتاعهمة ح د تعع حأماا حوثخاعف حأ بعؿ حتبمزت ي د
ح اعةالحتوا بحبفحوثتو دحتث فح ةتا حتب ميمةحبفحتففح معثب.ح

 تجربة البحث: 
حهدؼحوثتجا ة:ح

تسػػػتعدؼحوثتجا ػػػةحوث ف مػػػةحإاتػػػعجحبػػػدو ؿحتةػػػبمبمةحجدمػػػد ح أسػػػيتلحوثط ع ػػػةح
حمامةحوثبةتا حتف ؽحغعمتععحوثجبعثمةحيفح تءحأ بعؿحوثخاعفحأماا.ح عثاعاةحوثفاح

حا عئزحتباطي عتحوثتجامللحتتاتبؿح يف:ح
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 الحدود التشكيمية لمتجربة:  -
حوث عف ػػػػةح ػػػػالجاوءحبجبت ػػػػةحبػػػػفحوثتط م ػػػػعتحوثبوتمػػػػةحثباي ػػػػعتحيامػػػػةح ت ػػػػـت
ط ع مػػػػةحبسػػػػتتفع حتةػػػػبمبعتععحبػػػػفحأ بػػػػعؿحوثخاػػػػعفحأماػػػػاحتي ػػػػًعحثيبتغمػػػػاوتحوثتػػػػفح

يةػػتحإثمػػبحوث عف ػػةحبػػفح ػػاؿحوإلطػػعاحوثاظػػاىحتت تةػػاحوثتط م ػػعتح يػػفحتاخمػػبح 
حبجبت ةحبفحوثباي عتحوثط ع مةح السيتلحوثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا .ح

 الخامات والوسائط المستخدمة فى التجريب: -
 األدوات المستخدمة:  -أ 

 عثاعاػػػػةحتسػػػػتامفحوث عف ػػػػةح  عيػػػػةحوادتوتحوثبسػػػػع د حاسػػػػيتلحوثط ع ػػػػةح
حوثفامامةحوثبةتا لح عإل عيةحإثفحأدتوتحوثتط مؽحوث عةةح عع.

 الطرق واألساليب المستخدمة فى التجريب:  -ب
حتست دـحوث عف ةحيفحوثتط م عتحأسيتلحوثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا .

 الخامات المستخدمة فى التجريب:  -جـ
حم تةاحوث فرح يفحوست دوـ:ح

ح جعئفحاخعية.ح -
 وث مجباتحوث عـ.أثتوفح -

وثاو ؿح+حااوئطحالةػ ةح+ح)حد_األدوات المستخدمة فى تجربة البحث
حوسطحح عزثةلح عطدلحبسطا حفدمد(.

 األسطح الطباعية المستخدمة:  -هـ
حم تةاحوث فرح يفحوست دوـ:ح

 توا باةحبوتحواثمعؼحوثةاع مةحب ؿح)وثستعف(.ح-وا باةحوث طامةحب ؿح)وث ختة(ح -
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 محاور التجريب.  -
حتات زحبفعتاحوثتجاملح يفحبفتامفحأسعسممفحهبع:ح

 واليعد حبفحوثا ؿحتواا مةح ادحأماا. -
و ػػػاوجحبػػػدو ؿحتةػػػبمبمةحجدمػػػد ح عسػػػت دوـحوثاعاػػػةحوثفامامػػػةحوثبةػػػتا حيػػػفح -

 إطعاحتةبمبعتحبستتفع حبفحوثخاعفحوماا.
 إجراءات التجريب: 

وب أواًل: ممارســات تجريبيــة متنوعــة لتــخثيرات مختمفــة لمطباعــة بخســم
 الشاشه الحريرية ومحاولة اإلفادة من إمكاناتها التشكيمية. 

 مرحمة إعداد التصميمات:  -1
 بػػػؿح اػػػضحوثتةػػػبمبعتحوثتػػػفحمػػػتـحتاخمػػػبهعح طام ػػػةحوثتةػػػتماحوث ػػػتئفح -

 وث مبمعئفح يفحوثاعاةحوثفامامةحيفح تءحأ بعؿحوثخاعفحإماا.ح
 ثانيًا: ممارسات التجربة البحثية الذاتية:

إب عاػػعتحوثط ع ػػةح عثاعاػػػةحوثفامامػػةحوثبةػػتا حبػػػفححوثتجامػػلحيػػفح ػػػتء
 ػػػػاؿحوثتةػػػػبمبعتحوث عةػػػػةح عثاعاػػػػةحوثفامامػػػػةحتو تمػػػػعاحوثتفػػػػدوتحتوثااعةػػػػاح
وثب تيخػػػةحبػػػفحأ بػػػعؿحوثخاػػػعفحأماػػػاحت عةػػػةحوثااعةػػػاحوثتػػػفحمظعػػػاحيمعػػػعحتاعتثػػػبح

حثااةاحوثا ؿحتواا مة.
يامػػةحتيمبػػعحميػػفح ػػاضحثيببعاسػػعتحوثتجام مػػةحوثبوتمػػةحثي عف ػػةحيػػفحأ بػػعؿح

حبفح اؿحوثا ؿحتواا مةح ادحومااح بدو ؿحتةبمبمةح عثاعاةحوثفامامة.حح
تيمبػػػعحميػػػفحتسػػػتااضحوث عف ػػػةح اػػػضحوثتةػػػبمبعتحوثتػػػفحأ ػػػدتععحثتةػػػتماهعح

ح تئمًعح يفحوثاعاةحوثفامامةحبفح اؿحوالستخعد حبفحأ بعؿحوثخاعفحإماا.ح
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 تطبيقات البحث:

ح
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 نتائج البحث: 
حتتةيتحوث عف ةحإثفحبعحميف:ح

حوثجبعثمةح -1 حباطمعتعع حوثبةتا  حوثفامامة ح عثاعاة حوثط ع ة حاسيتل أف
حتوثتفحمب فح حبيبسمة حأت حستوءح طمة حوثخامة حتتع ماوتعع حوثتا ميمة ب عاعتعع تو 

حوست بعاهعحيفحأ بعؿحط ع مةحغامةح عث مـحوثخامة.ح
عؿحوثخامةحثيخاعامفحوثباعةامفحباعًاحتات احوالتجعهعتحوثخامةحوثفدم ةحتوا ب -2

حثي عف مفحوثبت ةةمفحتوثببعاسمفحإل اوءحأي عاهـحتو  دو عتعـحوثخامةح  ة ًع
 يفحجبمدحوثبجعالتحوثخامةحت عةةحيفحبجعؿحط ع ةحوثباستجعتحوثمدتمة.

حت بؿحتةبمبعتحبستتفع ح -3 بفح اؿحداوسةحأ بعؿحوثخاعفحأمااحتتفيميعع
حتفتتمبحتةب مبعتبح يفح اعةاحتأسسحيامةح  ما حبفحبفحتةبمبعتبحثبع

م ععحت عةةح ادحوثا ؿحتواا مةحببعحمتاعسلحبدحوسيتلحط ع ةح ت اواحتو 
وثباستجعتحتتاخمبهعح أسيتلحوثط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحوثبةتا حي دحأب فح
وثتتةؿحإثفحإاتعجحبدو ؿحتةبمبةحجدمد حثيط ع ةح عثاعاةحوثفامامةحيفح

 وثابؿحوثط ع فحوثمدتى.ح
ح يفحأب -4 حوثتااؼ ح اؿ حبف حتوثتا ميمة حوست اصح اضحوثةمعغعت  ف

 اضحأ بعؿحوثخاعفحومااحتتطتمدحهبلحوثةمعغعتحوثتا ميمةحوثبست يةةح
 بفح اؿحوثتجام مةحالستفدورحبدو ؿحتةبمبةحجدمد حبيمئةح عث مـحوثخامة.ح

تف ؽحبفح اؿحتاخمبحوا بعؿحوثط ع مةحياةةحثا ت عاحتوثتفااحبفح متدح -5
حوثت يمدىحإثفحوا عؿحيامةحغماحبأثتيةحتفبؿح مبعحيامةحجدمد .وثابؿح
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 توصيات البحث:
 توصى الباحثة بما يمى: 

حيفح -1 حمسعـ حببع حتوع ح خ ا حوثخافحتوثت اتثتجف حوثتطتا ح يف حوثدوئـ والطاع
حإل دوعح حوثتطتاوتل حبفحباطمعتحتيؾ حتوثتجاملحتوالستخعد  حوثتاعبؿ سعتثة

حتوثتجدد.أ بعؿحيامةحتتبمزح عال ت عاح
حتبفعتثةح -2 حوثفدم ة حوثخامة حثاتجعهعت حوثبستخم ة حوثتفيميمة حوثداوسعت إجاوء

مجعدحبدو ؿحتجام مةحبتات ة.  وست بعاهعحإل اوءحوثجعالحوثتايمبفحتو 
ح بعح -3 حوثخاعامف حتأ بعؿ حوثبدواسحوثخامة حتوإلطاعح يف حوثخامة حوث  عية  اتا 

 خاحوإل دو ف.مسعـحيفحإ اوءحوثبتؽحوثخافحتوثاؤمةحوثخامةحثبحتوث 
حالستفدورح -4 حوثبت ةةة حوثتط م مة حوث فتر حبف حثبزمد حوثبجعؿ إتسعع

حأ اعدلح حثتتسد حوثمدتمة حوثط ع ة حبخعتـ ةمعغعتحتأسعثملحتوتجعهعتحتابؽ
 وثتا ميمةحتوثجبعثمةحتتاسخحتسطحأسعثملحوثخفحوثبتات ة.
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 المراجــــع
تختماػػػػمةحـلحوثباعثجػػػػةحوثخامػػػػةحتوث ػػػػتو طحوث2005أبػػػعافح  ػػػػدحوثفبمػػػػدحز امػػػػعح .1

ثػػػػ اضحطػػػػاؽحوثط ع ػػػػةحوثمدتمػػػػةحغمػػػػاحوثت يمدمػػػػةحإل ػػػػاوءحوثباي ػػػػعتحوثفعئطمػػػػةح
وثبط ت ػةلحاسػعثةحد تػتاولحغمػػاحبااػتا لح يمػةحوثتا مػػةحوثات مػةلحجعباػةح ػػمفح

 ابس.
ـ:حوثتتثمػػؼح ػػمفحوثت امػػعتحوثط ع مػػةح2009هعثػػةحبفبػػتدح  ػػدحوثازمػػزح يػػتوفح .2

ط ع مػػػةحثطػػػالحوثتا مػػػةحوثسػػػعث ةحتوثبتج ػػػةحثي ػػػمـحوث طمػػػةحإل ػػػاوءحواسػػػطححوث
وثخامػػةلحاسػػعثةحد تػػتاولحغمػػاحبااػػتا لح يمػػةحوثتا مػػةحوثات مػػةلحجعباػػةحوث ػػعها لح

 .123ص
ـ:حوثبزوتجةح مفحوثط ع ةحوثاعاةحوثفامامةح2011أبعايحبفبدحاياتحوثامخح .3

توثا ؿحوثفاوايحييحباي ػعتحبسػتيعبةحبػفحطػاوزحوثخػفحوثجدمػدحتتط م عتعػعحيػيح
سػػتماحغمػػػاحبااػػتا لح يمػػةحوثتا مػػةحوثخامػػةلحجعباػػػةحوثتا مػػةحوثخامػػةلحاسػػعثةحبعج

ح.5لح4فيتوفلحص
ـ:وإليػػػعد حبػػػفحيػػػفحوث ػػػدوعح2013تتفمػػػد حوثطاطػػػعتىحإسػػػبع مؿحوثطاطػػػعتىح .4

وث ةاىحثةمعغةحثتفعتحاسجمةحبستفد ةح عست دوـحثفبعتح  عمػعحوال باػةلح
اسػػػعثةحد تػػػػتاولحغمػػػػاحبااػػػتا لح يمػػػػةحوثتا مػػػػةحوثات مػػػةلحجعباػػػػةح ػػػػمفحاػػػػبسح

ح.78ص
 ػػدحوثختػػعحح  ػػدحوث ػػامـ:حوسػػتفدورحةػػمعغعتحيامػػةحإل ػػاوءحوثباػػغتثةحاػػابمفح  .5

وثبادامةحيفح تءحواسسحوإلااعئمةحتوثجبعثمةحثخفحوث ػدوعحوث ةػاىلحاسػعثةح
ـلح2013د تػتاولحغمػػاحبااػػتا لح يمػػةحوثتا مػةحوثات مػػةلحجعباػػةح ػػمفحاػػبسلح

ح.73ص
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ءحـ:حوثفا ػػػةحوثخايمػػػةحتوإلمععبمػػػةح بػػػد ؿحإل ػػػاو2011ه ػػػةحوسحفسػػػفحبػػػعزفح .6
وثباي ػػػةحوثط ع مػػػةلحاسػػػعثةحبعجسػػػتماحغمػػػاحبااػػػتا لح يمػػػةحوثتا مػػػةحوثات مػػػةلح

ح.118جعباةحوث عها لحصح
ـلحةػػمعغعتحتاػػ ميمةحثااةػػاحوث ػػطح2001باػػفحاػػبسحوثػػدمفحبفبػػدحأفبػػدح .7

 أسػػيتلحوالستاسػػؿحتوثاعاػػةحوثفامامػػةحبسػػػتتفع حبػػفحوثخػػفحوث ةػػاىلحاسػػػعثةح
ح.170بعجستمالح يمةحوثتا مةحوثخامةلحجعباةحفيتوفلحصح

ـلحوإليػػعد حبػػفحبخػػعهمـحوثخػػفحوث ةػػاىحيػػفحوسػػت دوـح2009بػػات حو ػػتحوثفسػػفح .8
تةبمبعتحط ع مةح عئبةح يفحبتغماوتحوث طحوثبست مـلحاسعثةحد تتاولحغمػاح

ح.100بااتا لح يمةحوثتا مةلحجعباةح مفحابسلحصح
ح.100ـلحباجدحسع ؽلحصح2009بات حأ تحوثفسفح .9

وثت امػػعتحوثفدم ػػةحإل ػػاوءححـ:حوالسػػتخعد حبػػف2005سػػتزوفحا مػػبح مػػدحجػػاجسح .10
تةػػبمبعتحط ع ػػةحوثبخاتاػػعتحوثبسػػتتفع حبػػفحوثػػدالالتحوثتا مامػػةحتوثابزمػػةح
ثياسـحتوثتةتماحوثخطػاىح بةػالحاسػعثةحد تػتاولحغمػاحبااػتا لح يمػةحوثتا مػةح

 وثات مةلحجعباةحوث عها لحا ًاح ف:
11. Ringo Mac: Simply slircovers, suns books inc, 
1997.22. 
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