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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
من متلقي، ون والهدف البحث للتعرف على دور القيم الجمالية في الفن التجميعي في تعزيز التفاعل بين الفنا

يعها من م توزتأجل تحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التاريخي وبناء أداة استبانة 

( فرداً، 117للفن التجميعي في الرياض وبلغ عددهم ) 1/3/2021خالل العينة القصدية على جمهور معرض 

ا القيم الجمالية م - يب البحث علي التساؤالتيجو(. 28وكذلك إجراء المقابلة مع عدد من الفنانين وعددهم )

ية الية )الثقافكيف تسهم القيم الجم - المطلوبة في الفن التجميعي المعاصر من وجهة نظر المتلقين؟

ين الفنان بلتبادلية يل العالقة اما آليات تفع - واالجتماعية( في الفن التجميعي المعاصر في تنمية الذائقة الفنية؟

جهة نظر وميعي من أن أهم القيم الجمالية ألعمال الفن التجوقد تم التوصل إلى  الفن التجميعي؟والجمهور في 

في  البتكار،اقيم  يم الحفاظ على البيئة واعادة التدوير، وترسيخالفنانين هي قيمة ثقافة االختالف وترسيخ ق

قيم ن أهم البين أوالمتلقي. كما ت تشكل الفكرة وتوظيف االشياء بطريقة تحسن العالقة التبادلية بين الفنان

ها لية، تليلتشكياالجمالية المطلوبة في الفن التجميعي المعاصر من وجهة نظر المتلقين هي : القيم البصرية 

يم . وتبين أن الق)لقي، تليها قيمه التأثير )تأثير العمل علي وجدان المت)القيم االبتكارية )االبداع واألصالة

. وأن القيم المتلقي ية لدىواالجتماعية( في الفن التجميعي المعاصر تسهم في تنمية الذائقة الفنالجمالية )الثقافية 

ي فتي تسهم ات الالجمالية في الفن التجميعي تسهم في تنمية الوعي الفني لدى المتلقي، وتبين أن أهم اآللي

ية في اهب الفنة للموي الجهات المسؤولتبنتفعيل العالقة التبادلية بين الفنان والجمهور في الفن التجميعي هي 

 يعي. مجال الفن التجميعي، وتقديم الدعم التشجيعي للفنانين والجمهور إلقامة معارض الفن التجم
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  Introductionمقدمة 

اية يعود ظهور فن التجميع  في الحركة الفنية الحديثة ظهر في بد

اني القرن العشرين؛ وقد واكب انتشار الفن التجميعي بزوغ نجم فن

ا اع بهرتفدائية الذين يعتمدون على تقنية )األشياء الجاهزة(، واالالدا

و ات أالى مستوى األعمال الفنية، فعملوا صوراً ومجسمات من النفاي

 يكي،من أشياء استخداميه يوميه واستخدموها بمواجهة الذوق الكالس

م( )النافورة(، الذي ١٩٦٩–١٨٨٦كعمل الفنان مارسيل دوشامب )

 لة موقع عليها باسم صانع األدوات )حيث أسهمتاستخدم فيه مبو

ا الفن ( في تدعيم أفكار هذ2018)الدادائية( كما ترى )القره غولي، 

ب في فن النصف الثاني من القرن العشرين، ابتداء من تيار البو

 شامب()دو آرت  الذي سمي بالدادائية الجديدة، نتيجةً لتأثره بدادائية

ن إلعالاالجاهزة  وقد مهدت السبيل إلى  التي اعتمدت تقنية األشياء 

ات تقنيعن امكانية إنتاج الفن بأي مادة متاحة. ثم تال ذلك ظهور ال

المتعددة في مرحلة ما بعد الحداثة والتي مهدت لظهور الفن 

  (2000التجميع)سمث، 

وهكذا أخذ الفن التجميعي يحث الخطى باتجاه بلورة أفق في مساحة 

الحداثي، من خالل خصائصه الجمالية والبنائية  التشكيل الفني ما بعد

المرتبطة بفاعلية التقنية، ذلك أن نتاجات هذا الفن كانت تالمس 

مستويات البساطة والسهولة لدى المتلقي، وشعوره بنوع من القيم 

الجمالية عبر األفكار والوسائط التقنية المتعددة للعمل المنجز، فكان 

عل، وحضور في إبراز القيم الجمالية ألسلوب وتقنية الفنان دور فا

للفن التجميعي، وأصبح المتلقي قادراً على تذوق تلك الجماليات 

من هنا جاء هدف البحث و نظراً لبساطتها وشعوره بأنها قريبة منه ،

للتعرف على دور القيم الجمالية في الفن التجميعي في تعزيز التفاعل 

بانه تم توزيعها من خالل بين الفنان والمتلقي، عن طريق بناء است

للفن التجميعي في  1/3/2021العينة القصدية على جمهور معرض 

( فرداً حيث 117الرياض ) المملكه العربيه السعوديه( وبلغ عددهم )

توجه البحث ببعض التساؤالت التي تعرض من خالل اجابتها اهم 

لوعي تنمية االتي تساهم في و القيم التي يحملها هذا النوع من الفن

  الفني لدى المتلقي.

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

 مشكلة البحث والتساؤالت: يجيب البحث علي هذه التساؤالت

هة ن وجما القيم الجمالية المطلوبة في الفن التجميعي المعاصر م -1

 نظر المتلقين؟

ن كيف تسهم القيم الجمالية )الثقافية واالجتماعية( في الف -2

 عاصر في تنمية الذائقة الفنية؟التجميعي الم

فن ي الفما آليات تفعيل العالقة التبادلية بين الفنان والجمهور  -3

 التجميعي؟

 :Research Hypothesesفروض البحث 

ها ية لاالعمال الفنية النحتية وفن االسيمبالج يحوي قيما جمال

 المتلقيو دور في تعزيز التفاعل بين الفنان

 Significanceالبحث مية أه

تتضح أهمية البحث من خالل دوره الثقافي والعلمي في رفد  -

 المكتبة الفنية العربية ببحوث توجد ندرة في تناولها .

ذا اهميه البحث في رفع الذائقه الفنيه في الربط بين ه نتكم -

اظ حفالو المتلقي للتشجيع علي عمليه التدويرو النوع من الفنون

االجتماعي و الماديو رفع مستوي الوعي البيئيو علي البيئه

ن لدي الجمهور من خالل توافر القيم الجمالية في أعمال الف

 التجميعي.

 :Research Methodologyمنهج البحث 

 اتبع هذا البحث المنهج الوصفي المسحي، والمنهج التاريخي.

 Objectivesأهداف البحث 
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صر المعاالتعرف علي اهم القيم الجمالية المطلوبة في الفن التجميعي 

ية من وجهة نظر المتلقين وكيفية إسهام القيم الجمالية )الثقاف

 ة.لفنيواالجتماعية( في الفن التجميعي المعاصر في تنمية الذائقة ا

   : Delimitations حدود البحث

 ية،مدينة الرياض، المملكة العربية السعود الحدود المكانية: -

 م(2021 -1معرض )أسمبالج

ة ت الحدود الزمانية للبحث خالل فترتحدد الحدود الزمانية: -

 م الذي أقيم في الفترة 2021-1إقامة معرض أسمبالج

 م. بمدينة الرياض.3/3/2021-1من  

 :Terminologyمصطلحات البحث 

 Aesthetic Valuesالقيم الجمالية  -

( القيمة: بأنها: " تصورات ومفاهيم 30م، ص1981يعرف حسين )

يه والجماعة وتحدد ما هو مرغوب ف دينامية صريحة، ، تميز الفرد

 سائلاجتماعيا، كما تؤثر في اختيار الهدف والطرق واألساليب والو

ات الخاصة بالفعل، وتتجسد مظاهرها في اتجاهات األفراد والجماع

ة، ومعتقداتهم ومعاييرهم ورموزهم االجتماعية وأنماطهم السلوكي

 يهافجتماعي تؤثر باإلضافة إلى ارتباطها ببقية مكونات البناء اال

 "وتتأثر بها

ً تعرف القيم الجمالية للفن التجميعي على أنها مجم ن موعة وإجرائيا

ن العناصر التي من خاللها يكون هناك اهتمام في نفس المتلقي م

قيم خالل تلمسه الجمال وتذوقه العمل الفني التجميعي. وتتمثل ال

ا التي يضمنه الجمالية في أي عمل فني من خالل القيم التشكيلية

الشكل والخامة إلى جانب القيم التعبيرية من خالل الموضوع 

 يعي.وأسلوب التناول وطريقة التكوين والتشكيل للعمل الفني التجم

 Assemblage Art الفن التجميعي  -

( Friedman and others,1988, p39يعرفه فريدمان وآخرون )

ي سيطر عليها الفن بأنه "أسلوب فني أدى إلى تغير الموضوعات الت

التجريدي وسعي إلى تكوين جمالية جديدة تعتمد على استخدام أجزاء 

ومكونات جاهزة من البيئة الطبيعية والمصنوعة وتوظيفها في 

 Edwardأعمال تجمع بين فن التصوير والنحت". وذكر سميث )

Lucy Smith,2002 أن فن التجميع هو تطور لفن )

ناني جيل ما بعد الحرب العالمية على أيدي ف  Collageالكوالج

 .هو وسيله لخلق اعمال فنيه  من عناصر موجوده مسبقاو الثانية

الذي ي: ووإجرائياً يعرف الـ )االسمبالج(  بأنه هو ذلك الفن التجميع

من  كونةمهو عبارة عن أعمال فنيه قد تكون ثنائيه أو ثالثية االبعاد 

ربط وة صياغتها وترتيبها أشياء متفرقة متباينة في خصائصها وإعاد

مة بعضها البعض للحصول على وحدة متكاملة لخلق عالقة جديدة قائ

ينة متباعلى التوافق واالتساق فيما بينها، باستخدام تلك األشياء ال

وين سواء من البيئة أو من البقايا والمخلفات، وذلك باستخدام تك

 ابداعي جديد ومبتكر. 

 : Theoretical Framework األطار النظرى

 مفهوم القيم الجمالية: -

القيم الجمالية هي: مجموع الصفات والخصائص الموضحة الفنية 

والكتشاف خصائصها ومفاهيمها وقيمها الجمالية التشكيلية 

اصر والبصرية ينتج عنه شعور بالمتعة واالبتهاج، حيث تعتبر العن

ي ة فوهريالبصرية والتشكيلية وما تثيره من إيحاءات تُعد األكثر ج

هور ظأعمال الفن وقيمتها تتوقف على الطاقة اإلبداعية التي هيأت 

لى إتأثيرها في العمل الفني بفضل استجابة خيال الفنان، للتوصل 

ني مستوى الرؤية الجمالية التي تتفق مع رؤية الفنان حول المعا

د، الجمالية التي تستحق التقدير بفكرته وداللته التعبيرية)محم

٢٠١١.) 

( القيم الفنية البصرية بأنها: "المعيار  ٣٢، ٢٠١٢يعرف )حسن، و

أو الخاصية التي تميز المظهر الخارجي لرؤية األشكال واأللوان 

والخامات التي تستوقف بصر المشاهد وتثير لديه أحاسيس انفعالية 

بدرجات متفاوتة، كما ترتبط بقيم التصميم كهدف أو غاية يسعى 

ل العناصر واألسس اإلنشائية التي تعينه المصمم لتحقيقه من خال

 لتوصيل الرسالة الفكرية أو الجمالية".

" مجال  Appreciation Artistic Theويعد التذوق الفني "

تبر خصب من مجاالت الشعور بالقيم الجمالية لدى المتلقي، حيث يع

لم هو عالذوق الفني نوع التسامي بالطاقة البشرية نحو نشاط رفيع، ف

َ عن طريق الفن ويعتتشكيل  َ ومعرفيا بر السلوك اإلنساني جماليا

ة مجال ممارسة وتحليل وتفسير وتثقيف لتنمية المفاهيم الجمالي

نون ة بفوالفنية وصقل الحساسية الجمالية تجاه األعمال الفنية الخاص

 ما بعد الحداثة وتنمية اإلدراك البصرى والمفاهيم اإلدراكية

 صريةكار واالختراع واستخالص القيم البالمرتبطة باإلبداع واالبت

ية نسانالخاصة بها، كما أنه عملية استثمارية لتطوير المجتمعات اإل

َ من خالل االرتقاء بذوق اإلنسان ومستوى  وتقدمها حضاريا

 (.2019تذوقه)عبد العزيز، وخالف، وشرف، 

لق ا يتعفيم فالقيم الجمالية هي تلك األحكام القيمية التي يتخذها الناس

قيم بما يرونه من أعمال وأشكال فنية أمامهم. ويشمل تذوق هذه ال

 صدارالجمالية إظهار المشاعر التي يشعر بها هؤالء األفراد عند إ

 تلمس اليةاألحكام القيمية على األعمال الفنية، ومن أمثلة القيم الجم

 وتذوق الجمال، الشعور باإلبداع أو االنسجام أو الغموض. 

ن ل بيلقيم التي ترى الباحثة أنها قد تنتج عن التفاعوتمثلت أهم ا

لية لتفاعيم االفنان والمتلقي من خالل األعمال الفنية التجميعية هي: الق

البتكارية قيم ا، الالفنية، القيم البصرية التشكيلية، القيم التبادلية النفعية

على  لعملاوالتي تتمثل في )االبداع واألصالة(، وقيمه التأثير )تأثير 

 عداُ وجدان المتلقي(، والقيم المفاهيميه بمعنى )هل العمل يحوي ب

قيم مفاهيمياً(، وقيم الغرابة والدهشة، وقيم البساطة، إضافة لل

 لقيمةر باالمجتمعية، وقيم إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، والشعو

ولة االقتصادية للعمل الفني، وأخيراً القيم) الموضوعية( مثل سه

 داللة التكوين في العمل الفني التجميعي. ووضوح

 Assemblage Artنشأة الفن التجميعي 

يعني  Assemblageالفن التجميعي هو مصطلح باللغة اإلنجليزية 

)التركيب والتجميع(، ويقصد به )التركيب( وهو تأليف شيء من 

 ً  التي وهو نوع من األعمال الفنية. عدد من المكونات وتركيبها معا

ن. أثرة بالدادائية والسريالية في ستينات القرن العشريظهرت مت

 وهو: "منجز فني مهم يهتم بتجميع عناصر من الواقع المادي في

 عاديةت الالبيئة المحلية، ويقوم هذا الفن على تحويل األشياء والخاما

محو أو غير الفنية وتركيبها لتصبح عمل جديد يمثل نوع من الفن ي

هة فنون من جهة، وبين الفن والحياة من جالحدود الفاصلة بين ال

لى أخرى". وبذلك يشير الفن التجميعي في مجال الفنون البصرية إ

و يع أأنه عمل تراكيب فنية ثنائية أو ثالثية األبعاد من خالل تجم

 (.2008)السباعي،  تركيب األشياء الموجودة حولنا

 ,Schwitters, et,alذكر كل من شويترز وآخرون )

ن التجميع عبارة عن تكوين فني مصنوع من القصاصات ( أ2016

والخردة واالحتماالت والنفايات )مثل الورق أو القماش أو الخشب 

أو الحجر أو المعدن( وسمي فن صنع التركيبات. ويمكن إرجاع 

أصل الكلمة )بمعناها الفني( إلى أوائل الخمسينيات من القرن 

 1950( عام Jean Dubuffetالماضي، عندما ابتكر جان دوبوفيه )

سلسلة من مجمعات أجنحة الفراشة، والتي أطلق عليها اسم 

أول فنان  Dubuffetولم يكن  d’empreintesالتجميعات .

تجميعي، حيث كان كل من مارسيل دوشامب وبابلو بيكاسو يعمالن 

. وقد Dubuffetنفس هذه األشياء الفنية التجميعية لعدة سنوات قبل 

 م.1961عض من هذه األعمال في عام تم العثور على ب

ويمكن تحديد بداية ظهور الفن التجميعي على ساحة الفن التشكيلي 

مع ظهور المدرسة الدادائية حيث قدم فنانيها معرضهم الذى أقيم في 

م، والتي تناولت أعمالهم مفهوم جديد يهدف إلى 1917باريس عام 

شكيلي في محاولة التمرد على المفاهيم السائدة في حركة الفن الت

منهم لتغيير المفاهيم الموروثة من عصر النهضة .وقد تنوعت 
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عمليات التركيب والجمع بين الخامات المختلفة لتشكيل المواد غير 

الفنية مثل بقايا المعادن، الزجاج ، واألشياء جاهزة الصنع والمأخوذة 

بالتالي من بقايا النفايات والمستهلكات اليومية في البيئة المحيطة، و

لتصبح هذه النفايات والبقايا بحد ذاتها أعماالً فنية تجذب المشاهد 

وتعتبر ذات قيمة جمالية وفنية لم تكن معهودة من قبل.)عرابي, 

2001 ،84.) 

( أن فن التجميع ظهر مع بداية القرن 2016وذكرت رباب محمد )

العشرين كأحد مظاهر التغير في الفكر والشكل في مسار الفن 

يث، حيث اعتمد على تجميع وتراكب للخامات المختلفة في الحد

ال ن مجمالعمل الفني، والتنفيذ بأكثر من تقنية، كما يجمع بين أكثر 

 من مجاالت الفن المختلفة.

واعتمد فن التجميع على العناصر المصنعة والمواد التي لم يكن 

وم الهدف من تصنيعها أن تصبح مادة فنية باألساس انطالقاً من مفه

التجريب والتجديد، وقد تم وصف العمل الفني التجميعي على أنه فن 

يعبر عن فلسفة تحويل البيئة بكل معطياتها لتصبح هي بحد ذاتها 

ً حيث يقوم الفنان بطرح وجهة نظر خاصة للتعبير عن  عمالً فنيا

مضمون اجتماعي من خالل الجمع بين عناصر أو مفردات ذات 

لى ظهور مفاهيم جديدة حول قضية الفن دالالت رمزية. مما أدى ا

ودوره في تغيير القيم الجمالية الموروثة في حركة الفن التشكيلي من 

خالل استخدام الطرق التقنية والصناعية التي جعلت من الفن نشاط 

 (.Judith, 2010ابداعي يخضع إلى تقنيات فنية مبتكرة.)

 نيةميلة هو: تقومعنى العمل الفني التجميعي في قاموس الفنون الج

يحدث ة، وبناء أعمال ثالثية األبعاد باستخدام عدد من األشياء المركب

نان ذلك في بعض األحيان مع استخدام العناصر المشكلة بواسطة الف

(Robert Atkins, 1990, P110.) 

ويتضح مما سبق أن الفن التجميعي يعتبر مزيًجا من العديد من 

مال العديد من المدارس الفنية األعمال الفنية، نشأ مع ظهور أع

المختلفة، وقد تمثل في أعمال العديد من المدارس الفنية المختلفة مثل 

السيريالية والدادية والفن الشعبي، وغيرهم من األعمال. ومن أشهر 

األمثلة على ذلك قيام الفنان الشهير مارسيل دو شامب باستخدام 

اًل فنية رائعة، لذلك يمكننا النفايات في الفن التجميعي وأنتج بها أعما

القول بأن ظهور هذا الفن يعتبر نوع من أنواع التمرد على الفن 

التقليدي، فلقد كان للفن التجميعي دور بارز في تغيير مفهوم الجمال، 

وتغيير النظرة إلى دور الفن في المجتمع، حيث يجمع هذا الفن بين 

رة والرسم، أكثر من مجال فني، مثل النحت والتصوير والعما

 وغيرهم من المجاالت.

 فن التجميع في مدارس الحركة الفنية الحديثة:

 العمل الفني التحليل الحركة الفنية
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 اسوحيث قدم كل من الفنان بابلو بيك  Collage ظهر فن الكوالج

Pablo Picasso كرائد المدرسة التكعيبية والفنان جورج بارا 

George Baraque  أسلوب مختلف إلعادة استخدام مخلفات

الورق والخشب ودمجها مع االعمال الفنية، ونجد انه لدمج 

 ضافاعاده صياغتها كمالمس بصريه أو األشياء المألوفة للمتلقي

اط للعمل بريق خاص، وكان االتجاه هو إيجاد أسلوب أبسط الرتب

 مسالالمتلقي بالعمل الفني وخلق نوع من التباين بين أشكال وم

 سطح العمل الفني، فنجد أن مالمح فن االسيمبالج

Assemblage  قد ظهرت حيث توظيف الخامات الجاهزة من

ن م(. وم1988البيئة وإعادة صياغتها في عمل فني )البسيوني، 

فه هنا تقبل الفنان الجمع بين الفن في صورته التقليدية واضا

 ينبرة والجمع األشياء المعنوية من البيئة التي تؤكد على الفك

 الجمال والتقنية.

 
 Pablo( طبيعة صامته مع ملصقات دعائية، 1شكل )

Picasso  (1913 )بابلو بيكاسوم 

-https://www.pabloالدادية وتأثيرها على فن التجميع )

ruiz-picasso.net/work-4004.php) 
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الممارسات  كانت بمثابة نزعة عالمية واعية حاولت ان تهز كل

التقليدية للفن، وتتحدى القيم االجتماعية السائدة واحتضن الداديون  

( إن الهدم أيضا إبداع، واستخدمت Bakuninمبدأ ) باكونين 

بشكل مختلف عن التكعيبين  collageالدادا أسلوب الكوالج 

وذلك من خالل استخدام نفايات متعددة ومختلفة في العمل الفني 

خيوط، االخشاب، النفايات المعدنية وغيرها من مثل االسالك، ال

الخامات الغريبة التي تقع عليها عين الفنان وكيفية توظيفها في 

سياق العمل الفني وما كانت تحمله من معاني وعالقتها بالسياق 

العام للتكوين. ولقد ساهمت الداديه في تطور فكر الفن التجميعي 

 Ready- Madeصنع من خالل استخدامهم المواد الجاهزة ال

Object  واالشياء الموجودةFound Object  لتحل محل العمل

 Marcel deالفني خاصة منذ أن استعان مارسيل دوشامب 

Champ   بالمواد الجاهزة وعرض هذه األشياء بدون إجراء أي

ً وكانت أول أشياءه األوبجكت  تغير عليها ويعطيها عنوانا

جمالياً، بل كان نوع من  )عجلة الدراجة( ولم يكن قصده1913

التصدي والتحدي ألى رد فعل مقابل للذوق فإنه يختار عجلة 

 القيادة كشيء عادي ليحولها الى عمل فني.

 
(2شكل )  

Marcel Duchamp,Bicycle Wheel, 1913 (1964 

edition, no. 3/8) 

Photo © Ottawa, National Gallery of Canada/© 

Succession Marcel Duchamp/ADAGP, Paris 

and DACS, London 2017 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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ظهرت السريالية ودعت إلى األخذ بمبدأ الالعقالنية والحرية في  

التعبير، واعتمدت اعلى الالوعي واألحالم في نقل الصور 

والرؤى وتركيبها مع عناصر الفن لتظهر بصورة جديدة بتقنيات 

الجمالي المبني ال تخرج عن أطوارها السيكولوجية بمفهومها 

على النفاذ الى أعماق العقل الباطن. ومن اهم الفنانين السرياليين 

الذين وظفوا )األسمبالج( في معالجة أعمالهم الفنية  مثل اعمال 

ففي  .Juan Miro .وجوان ميرو  Max Ernestماكس ارنست 

 Twoاحدى اعمال الفنان أرنست بعنوان طفالن يهددهم عندليب 

Children are threatened by a Nightingale  نجده قد

دمج بين اللوحة المرسومة باأللوان الزيتية، وإضافة عناصر من 

 الخشب وتركيبها داخل العمل وعلى اإلطار الخشبي الخارجي. 

 
( فن التجميع خالل السريالية3شكل رقم )  
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الوسائط و كانت الحركة عباره عن استخدام عدد من الخامات

ه مركب مالالفنية للتعبير عن الحالة الفنية ، وتعتبر كل االعمال اع

يعرف  Combine Paintingأطلق عليها التأليف في التصوير 

ء بأنه نوع من التصوير يتم فيه الجمع بين سطوح ملونة وأشيا

مختلقه تثبت على السطح ذاته ثم تطورت اللوحة الى أشياء 

مثل العنزة الشهيرة التي ظهرت في  مجسمه تثبت على اللوحة

الكثير من المعارض وقد توالت إحدى هذه األعمال من جهاز 

م السلكي وأخرى منبه، كما أستخدم الفنان صوره فوتوغرافيه ث

طباعتها على قماش الرسم وتحولت األعمال التصويرية الى 

 م(. 2000أعمال مركبه بها مجسمات نحتيه من الواقع)سميث،

 
( التجميع خالل الدادية الجديدة4) شكل رقم  
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اً كانت تسجل الواقع االجتماعي دون أي جدل فيه وهي قريبة جد

 من فن البوب، كانت أعمال معظم الفنانين النحتية تتجه إلى

 األعمال المركبة اعتراضا على الواقع وتطلعا للمستقبل مثل

ن من أهم الفنانين في ذلك الوقت أعمال التجميع  ونجد ا

حيث اشتهر أسلوبه بتجميعات من األشياء   (Tenghely)تنجلى

 ال الغامضة التي تطرح أحيانا ما يدل على ما بداخلها وأحيانا

 توضح أي شيء

 
( التجميع خالل المدرسة الواقعية الجديدة5شكل رقم)  
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 بواسطة جون ديبوفيت   1950هو مصطلح ظهر في 

Jean Debaufet هذه الفترة والتي تم انشائها من  لوصف أعمال

 مخلفات السيارات وأدوات المنزل المستهلكة، 

 Joseph Cornell وأضاف الفنان األمريكي  جوزيف كورنيل  

م في أوائل الثالثينات عالمة فارقة لفن التجميع  حيث أستخد

بترتيب أعمال سابقة التجهيز  صناديق ذات وجه زجاجي وقام

ام باستخدام كرات الفلين، والصور الفوتوغرافيه، والخرائط وق

 بصنع عالمه الشخصي الممتلئ بالحنين الى ماضي من بيته 
 

 ( ظهور مصطلح االسيمبالج6شكل رقم )
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وأسرته وطفولته، وكما أضاف بعض الرموز التي تنم عن  

ومن األعمال الخاصة به  العالقات بين الماضي والمستقبل..

ثا أر يتضح  أنه كان يعامل األشياء السريعة الزوال كما لو كانت

 نادر له قيمه عالية حيث اندمج المفهوم والصورة وذلك لخلق

 (. Peter kalb,2004خاص لتعزيز واستحضار  الماضي)

باسلوب التجميع من  Cockatoo and Corksعمل نحتى 

 Joseph Cornell  ،1948 أعمال الفنان جوزيف كورنيل

فن الخامات 

الفقيرة  

Artepove

ra   

كلمة إيطالية تطلق  في الغالب على األعمال المعتمدة على 

الخامات اليومية متضمنة التربة، اإلسمنت، األغصان، الموضة، 

أو  Poorيشير الى الفقير  celantالجرائد وهو مصطلح إيطالي 

 Impoverished ( .)Ian chilvers& Haroldالفن المفتقر 

obsorne,1997  .) 

ا اليويعني خروج الفن  عن المألوف، واعتمد الفن الفقير في ايط

على الماضي والحاضر، ومحاوله نشر االنشقاقات العميقة في 

المجتمع اإليطالي، ومن أهم الشخصيات في هذه المجموعة هو 

الذي أقام أول معرض له في  Tony Craggالفنان توني كريج 

. فلقد كان اهتمام كراج في حطام، ونفايات الحضارة 1979

الصناعية، وأشياء مكسورة مصنوعه من البالستيك، المعدن، 

من ورقائق خشبيه وخامات من الحياة اليومية، بعكس السيريالية 

 تبعهم فلقد استخدموا تلك الخامات باستخدام بسيط .

 
 ،Tony Craggتونى كراج ( عمل نحتى للمصمم 7شكل )

 1986هو من الخامات الفقيره من الحديد واالحجار، و

ل بومما سبق يتضح أن فن التجميع ليس من الفنون وليده اللحظة، 

 هو رد فعل اجتماعي من المجتمع إلى المجتمع وكان يهدف إلى:

محاربه الفن بالفن وتحطيم القواعد الفنية األكاديمية  -1

 أحيانا . الراسخة... وبأسلوب واقعي أحيانا وساخر

 التمرد على الفنون التقليدية وتغير مفهوم الجمال وتغير -2

 النظرة الي دور الفن بالمجتمع

يؤكد على ارتباط الفن بالواقع والمجتمع بأسلوب ابداعي  -3

 مبتكر من خالل الخامات والفكرة والمفهوم.

 مشاركه المجتمع في تلقي هذه االعمال هيث تعدد القراءات -4

 راءح المجال امام الفنان والمتلقي ألثمن المتلقين مما افس

 الفكر الفني واإلبداعي لدي كل منهما 

محفز اجتماعي ضد التطور الصناعي ومحاوله الرجوع  -5

 لبساطه الحياة. 

لي ر ااالهتمام باألشياء الباليه ورفع قيمتها المعنوية والنظ -6

 المضمون أكثر من الشكل الخارجي.

 ة الفواصل بين الفنوندمج الفنون معا بعده أساليب وإذاب -7

 المختلفة.

 :Previous Studiesالدراسات السابقة 

( دراسة هدفت للتعرف على مفهوم 2021أجرت عبير الفتني )

االستدامة والتوليف التجميعي في المشغولة الفنية إلثراء األبعاد 

الجمالية والشكلية للهيئة المعمارية للمتحف المستدام. وذلك من خالل 

ن العمارة النظيفة لتعظيم بنية المتحف المستدام. وقد االستفادة م

تضمن المحور األول: االستدامة )مفهومها.. أبعادها.. عناصرها.. 

وأهدافها. واشتمل المحور الثاني على دور التوليف والتجميع في 

إثراء المشغولة الفنية. أما المحور الثالث فتضمن مفهوم الهيئة 

وقد توصلت الباحثة لعدة نتائج منها:  المعمارية للمتحف المستدام.

يتضمن العمل الفني التجميعي كافة األساليب والتقنيات والخامات 

التي تجعله سمة من سمات تقدم وتطور في مجال اإلبداع. ترجع 

جذور الفن التجميعي إلى التكعيبية والدادية والسريالية والفن الشعبي 

ظفت أسلوب التجميع، إذ الذي يعد من أهم وأكثر االتجاهات التي و

اعتمد فنانو هذا التيار على تجميع الوسائط والخامات المهمشة، 

للتعبير عن التمرد ضد األفكار التقليدية في الفن. تعتمد تقنية الفن 

التجميعي على إدخال مواد جاهزة إلى سطح العمل الفني للخروج 

ي عن المألوف والبحث عن نوع جديد من الحلول التشكيلية الت

تستثير فكر المتذوق وفضوله الفني في ضوء التغير الذي طال الفكر 

والذوق والفن. والفن التجميعي المعاصر جزءاً من منظومة التشكيل 

المعاصر الذي مثّل هدماً ورفضاّ وتمرداّ على الشعارات التي نادت 

بها الحداثة وما قبلها من النظم الكالسيكية للفن. تتوجه الفنون 

ً لتوظيف العمارة البيئية  التشكيلية في  -العمارة الخضراء-عالميا

متاحف الفن، من خالل تشييد أبنية ذات تصميمات معمارية مميزة 

صديقة للبيئة. وتبين أن الهيئة المعمارية للمتاحف المستدامة تتسم 

بكونها تشكيالً إبداعياً جمالياً يرتبط بالمفهوم المعاصر للفن. واتضح 

تدامة متاحف صديقة للبيئة في كافة تقنياتها أن المتاحف المس

 وجمالياتها المستلهمة من التشكيل اإلبداعي.

دراسة هدفت لمعرفة موضوع األبعاد  (2018القره غولي )وقدمت 

اسة األسلوبية والتقنية في الفن التجميعي المعاصر،  من خالل در

مدة ة للالفن التجميعي المعاصر المنفذ بأساليب ومواد وخامات، متعدد

جودة في الواليات المتحدة األمريكية ( والمو ٢٠١٥- ١٩٨٥من )

ر وأوروبا. وقد بينت النتائج أن نتاجات الفن التجميعي المعاص

ً على مستوى المعالجات األسلوبية والتقنية ت ً واضحا حقق انزياحا

مدها اعت التواصل مع البيئة بفعل االستعارات البيئية والمحيطية التي

صر لتجميعي المعاصر، وقد أفصح األسلوب التجميعي المعاالفنان ا

عن رفضه للحواجز المصطنعة بين الفنون من جهة، وبين الفن 

والحياة من جهة أخرى، من خالل الجمع بين الرسم واألشياء 

آلني يها اما فوالمواد الجاهزة والمهملة التي يتم التعامل معها يومياً، ب

فن ي التلقائي، أسهمت تقنية التجميع فواليومي والعابر والسريع وال

 التجميعي المعاصر بتحقيق أكبر قدر ممكن من المغايرة من حيث

 صدمةالصياغة والتنفيذ واإلخراج، مما يوحي بالغرابة والدهشة وال

 التي مثلت ابرز سمات الفن المعاصر.

دراسة هدفت إلى استخالص األسس  (2016رباب محمد )وقدمت 

ليل عتمد على أساسها بناء العمل التجميعي. وتحوالمعايير التي ي

نماذج من أعمال مصممين أزياء عالميين تأثرت أعمالهم بسمات 

سمى الفن التجميعي. وتقديم مقترحات تصميمية ألزياء تندرج تحت م

سن  الفانتازيا مستوحاة من سمات الفن التجميعي تصلح للفتيات من

(. هذا الى جانب 42- 38( عام وبمقاسات جسم من )25- 18)

التعرف على آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة. واتبع 

 البحث المنهج الوصفي الستطالع آراء المتخصصين في التصميمات

المقترحة. وقد أسفرت نتائج البحث عن دراسة الفن التجميعي 

عض وسماته الفنية من خالل تحليل نماذج من الفنون التشكيلية لب

ت ج تحجميعي، وتقديم مقترحات تصميمية لألزياء تندرفناني الفن الت

 فنية غير مسمى الفانتازيا باستخدام خامات من البيئية الطبيعية ومواد

 ة منمثل بقايا المعادن، الزجاج، واألشياء جاهزة الصنع والمأخوذ

ضع بقايا االستهالك اليومي تعكس سمات الفن التجميعي، وقد تم و

ي. عتمد على أساسها بناء العمل التجميعاألسس والمعايير التي ي

واتضح تأثر الفكر التصميمي لدى بعض مصممي األزياء بسمات 

 الفن التجميعي، وتبين أنه يمكن تصميم أزياء تندرج تحت مسمى

 الفانتزيا وتكون مستوحاة من سمات الفن التجميعي.
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بتناول عالقة الفن التجميعي ببعض  (2015خليف )وقامت دراسة 

فن ي الن، حيث هدفت الى المقارنة بين طبيعة التشكيل النحتي فالفنو

مال التجميعي والفن البيئي، واستخدم في البحث للتحليل أربعة أع

تمثل حقب زمنية من الخمسينات والستينات، والتسعينات ومطلع 

القرن الحالي. وتوصلت في نتائجها الى أن الخامة تتشكل وفق 

ة، لفنيا هو السبب في اعطائها الصبغة امفاهيم الفنان الجمالية وهذ

ن وكان لتعدد االتجاهات الفنية التي ظهرت دور في اعطاء الفنا

اج المعاصر تراكم معرفي وتقني في توظيف الخامات المختلفة إلنت

اعمال فنية مختلفة وذات طبيعة إبداعية عرفت بأساليب الفن 

 التجميعي. 

دراسة هدفت الى  (2011حسن، وفراج، وحميد )وقدم كل من 

وهو  داثةاالستفادة من السمات الفنية والتقنية ألحد فنون ما بعد الح

فن التجميع. وطرحت تساؤل كيف يمكن استحداث تشكيالت معدنية 

معاصرة ذات إمكانيات تشكيلية بمعالجات فنية لبقايا الزجاج 

ة كيليمستوحاة من الفن التجميعي؟. للتعرف على أهم المعالجات التش

مات لمالمح الفنية والوظيفية لهذه األعمال. واستخالص أهم السوا

دود حيلية لتحلاالفنية والقيم التعبيرية لهذه األعمال المتناولة بالدراسة 

 البحث: دراسة فن التجميع لبقايا الزجاج وعالقتها بالمشغولة

فرت المعدنية، وتم استخدام منهج البحث الوصفي التحليلي. وقد أس

ات ث على أن فن التجميعي له عالقة ايجابية على تقنينتائج البح

ة توحاومعالجات بقايا الزجاج وبين إثراء التشكيالت المعدنية المس

 من الفن التجميعي. وقد تبين من استخدام أسلوب المزاوجة بين

 زجاجالخامات المعدنية والوسائط التشكيلية المتمثلة في بقايا ال

اخل تلفة سواء في توزيع المفردات دالتوصل إلى تنوع الحلول المخ

 بنية العمل أو في شكل اإلطار الخارجي للعمل الفني ككل. 

إلى الكشف عن  (2008زهراء عبدالرحيم )وكذلك هدفت دراسة 

أهم األساليب والوسائط التشكيلية لفن البوب وما ارتبط بها من قيم 

تشكيلية، تشكيلية وتعبيرية والتي يمكن صياغتها على سطح اللوحة ال

وكذلك استحداث أعمال تجميعية تعتمد على المفاهيم الجمالية 

المرتبطة بفن البوب على سطح اللوحة التشكيلية. وقد توصلت إلى 

أن هناك عالقة وثيقة بين المتغيرات االجتماعية والسياسية في 

المجتمع وبين إنتاج أعمال فنيه تنتمى لفن التجميع وفن البوب، 

لحقيقية في التصوير من خالل التعدد في سطح وتوظيف الخامة ا

اللوحة التشكيلية وكسر حدود إطار العمل الفني من خالل خروج 

 الوسائط والخامات عن حدود إطار العمل.

ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أنها جميعها تركز 

عتمد ، ويعلى دور وأهمية الفن التجميعي كفن يهتم باإلبداع واالبتكار

اء ألشيفي تركيبته األساسية على خامات مستوحاة من البيئة وبقايا ا

لفنية اته المس والنفايات، والتي ال تعد شيئاً إال بعد قيام الفنان بإضافة

وإبداعاته عليها. كما ركزت بعض الدراسات على بعض السمات 

ه ا أنوالمزايا التي يتمتع بها الفن التجميعي وهي سمات يشترك فيه

ن دة ماعي يعلن الثورة على الفن التقليدي. وقد تمت االستفافن إبد

بعض الدراسات السابقة في إثراء المحتوى النظري للبحث، وفي 

بناء أداة الدراسة، والتعرف على بعض أعمال الفن التجميعي 

 وسماته التي أجمع عليها الباحثين.

معة م( في جا2021-1نبذة عن معرض الفن التجميعي )أسمبالج

 م30/3/2021ميرة نورة بمدينة الرياض بتاريخ األ

نظم قسم الفنون البصرية في كلية التصاميم والفنون، بجامعة األميرة 

مارس  30نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، يوم الثالثاء 

( 28م" وتضمن المعرض )2021-1م، معرض "اسمبالج2021

لمعبرة عن عمل فني، وتأتي قيمة هذا المعرض في ادوات الفنان ا

واقعه ، وذلك من خالل عرض خامات غير مدركين لقيمتها من 

قبل، حيث تلهم هذه األعمال المتلقي وتسلط الضوء على جوهر 

األشياء ذات القيمة الحسية، وأنه بإمكاننا إعادة استخدامها، لتتشارك 

من خاللها القيمة الحسية مع القيم الجمالية والتشكيلية ويكون نتاجاً  

ً يثري المجتمع.. وفيما يلي بعض األعمال الفنية التالية من ذلك ف نا

 نتاج هذا المعرض:

 

 ( 9، 8شكل )

الفنانة لمى 

-الحربي

معرض 

-1أسمبالج

 م2021

  
 

، 10شكل )

( الفنانة 11

شذى العنزي 

عرض م-

-1أسمبالج

 م2021

 

  

 : Procedure البحث إجراءات

 : Sample جمتمع وعينة البحث

تمع البحث من شريحة الجمهور المتذوق للفن التجميعي، تكون مج 

وذلك من خالل استهداف عينة قصدية من زائري معرض 

م في مدينة الرياض، وقد بلغ حجم العينة 2021مارس -1اسمبالج
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 ( فرداً.117التي استجابت لإلجابة على استمارة )االستبانة( )

 الي:تم تطبيق عدد من األدوات وذلك كالتأدوات البحث: 

م ته تلتحقيق اهداف هذا البحث واإلجابة على تساؤال االستبيان: .1

تصميم استبانة استقصاء معلومات إلكترونية موجهة للمتلقين 

دد عم وكان 2021 -مارس-1ومرتادي معرض اسمبالج 

 فرداً، بطريقة العينة القصدية. 117المستجيبين 

وإقامة  ألعمال( فنانة خالل تنفيذ ا28تمت مقابلة عدد ) المقابلة: .2

 م.2021معرض اسمبالج

من خالل رصد ومتابعة ومالحظة مراحل تنفيذ  المالحظة: .3

 م.2021أعمال معرض االسمبالج 

مة تخدوقد تم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة )االستبانة( المس

 باألساليب العلمية وذلك كالتالي:

 أوالً: صدق أداة البحث: 

 عن طريقين: تم التحقق من صدق أداة البحث

التحقق من صدق المحتوى عن طريق األخذ بآراء  األول: 

دد المحكمين، حيث تم أخذ آراء عدد من أعضاء هيئة التدريس في ع

من الجامعات في أداة البحث من حيث مناسبة العبارات، ومدى 

م تأهميتها، وانتماء كل عبارة للمحاور التي وضعت ألجلها، وقد 

ة هائيوتعديل االستبانة كما في صورتها الن األخذ بآراء المحكمين،

 المرفقة في المالحق.

التحقق اإلحصائي عن طريق تحقيق صدق االتساق  الثاني: 

الداخلي، حيث تم قياس صدق عبارات االستبانة من خالل معامل 

بين  (، وتبين أن قيم معامالت االرتباطPearsonاالرتباط بيرسون )

ياً حصائإللمحور الذي تنتمي إليه دالة  درجة العبارة والدرجة الكلية

(، وجميعها قيم موجبة، مما يعني ارتباط 0,01عند مستوى )

اة العبارات بالمحور. وبالتالي تحقيق صدق االتساق الداخلي ألد

 البحث.

تعد معادلة ألفا كرونباخ ثانياً: تقدير ثبات االستبانة: 

(Cronbach’s Alphaمن أهم أدوات ) لداخلي قياس الثبات ا

لألداة، وتم تطبيقها على أداة الدراسة وتبين أن قيمة معامل ألفا 

كرونباخ للمحاور مرتفعة لمدى الثبات، حيث يرى كثير من 

المختصين أن المحك للحكم على كفاية معامل ألفاكرونباخ هو 

(. األمر الذي يشير إلى ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها 0,75)

ند تطبيقها. ونستخلص مما سبق من نتائج أن أداة االستبيان ع

اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس )االستبانة( صادقة في قياس 

ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة، مما يؤهلها لتكون أداة قياس 

 مناسبة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

لتحقيق أهداف البحث تم استخدام العديد من األساليب    

صائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلح

  Statistical Package For Social Sciencesاالجتماعية

 (. وهي كالتالي:SPSSوالتي يرمز لها اختصاراً بالرمز )

 person) تم استخدام معامل ارتباط بيرسون -

Correlation)  في حساب االرتباط بين درجة كل عبارة

ية للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير صدق والدرجة الكل

 .عناصر األداة

؛  Cronbach’s Alpha تم استخدام معامل " ألفا كرونباخ -

 .لقياس ثبات األداة

تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، للتعرف على  -

البيانات األولية ألفراد العينة، ولتحديد آراء )استجابات( 

 .ور الرئيسية التي تتضمنها األداةأفرادها تجاه عبارات المحا

تم استخدام المتوسط الحسابي للتعرف على مدى ارتفاع أو  -

 .انخفاض آراء أفراد العينة عن كل عبارة من العبارات

تم استخدام االنحراف المعياري للتعرف على مدى انحراف  -

لكل وآراء )استجابات( أفراد العينة لكل عبارة من العبارات 

 ر الرئيسية عن متوسطها الحسابي.محور من المحاو

 : Results النتائج

  :أوالً: النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية ألفراد العينة
قامتتتتت الباحثتتتتة بحستتتتاب التكتتتترارات والنستتتتب المئويتتتتة 

  للمتغيرات الشخصية وجاءت النتائج كالتالي:

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير النوع1جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع

 %14.5 17 ذكر

 %85.5 100 أنثى

 %100 117 المجموع

ياُلحظ من ختالل الجتدول الستابق الختاص بتوزيتع أفتراد العينتة وفقتاً 

%، تلتهتتا فئتتة 85.5لمتغيتتر النتتوع، أن فئتتة )اإلنتتاث( قتتد شتتكلوا نستتبة 

%، وهذه النتيجة تدل على تنوع االستبيان بتين 14.5)الذكور( بنسبة 

 راد العينة لتشمل الذكور واإلناث.أف

 ( توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير العمر2جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر

 %57.3 67 سنة 25أقٌل من 

 %16.2 19 سنة 35لى أقل من إ -25من 

 %12.8 15 سنة 45لى أقل من إ -35من 

 %10.3 12 سنة 55لى أقل من إ -45من 

 %3.4 4 سنة فأكثر 55من 

 %100 117 المجموع

من خالل الجدول السابق الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة  ياُلحظ

ً لمتغير العمر، أن الفئة العمرية )أقٌل من  سنة( قد شكلوا  25وفقا

%، 16.2سنة( بنسبة  35إلى أقل  25%، تلتها الفئة )من 57.3نسبة 

%، 12.8سبة سنة( والتي شكلت ن 45إلى أقل من  -35ثم الفئة )من 

سنة( شكلت نسبة  55إلى أقل من  -45في حين وجد أن الفئة )من 

سنة فأكثر( قد شكلت  55%، ونجد أن الفئة العمرية )من 10.3

 .%، وهذه النتيجة تدل على تنوع األعمار3.4

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي3جدول رقم )

 نسبةال التكرار المؤهل الدراسي 

 %2.6 3 دبلوم

 %67.5 79 بكالوريوس

 %6.8 8 ماجستير
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 %12.0 14 دكتوراه

 %11.1 13 أخرى

 %100 117 المجموع

ياُلحظ من خالل الجدول السابق الخاص بتوزيع أفراد العينة وفقاً 

لمتغير المؤهل العلمي، أن الحاصلين على مؤهل علمي 

ذوي المؤهل العلمي  %، بينما67.5)بكالوريوس(، قد شكلوا نسبة 

%، في حين نجد أن ذوي المؤهل 12.0)دكتوراه( شكلوا نسبة 

%، بينما وجد أن 11.1العلمي )أخرى: شهادة ثانوي( شكل نسبة 

% من أفراد العينة مؤهلهم العلمي )ماجستير(، كما وجد أن 6.8

 % من أفراد العينة مؤهلهم العلمي )دبلوم(.2.6

 ينة الدراسة وفقاً لمتغير هل تعرفت على الفن التجميعي من قبل؟( توزيع أفراد ع4جدول رقم )

 النسبة التكرار هل تعرفت على الفن التجميعي من قبل

 %32.5 38 ال

 %67.5 79 نعم

 %100 117 المجموع

ياُلحظ من خالل الجدول السابق الخاص بتوزيع أفراد العينة وفقاً 

ل؟، المجيبين )نعم( قد لمتغير هل تعرفت على الفن التجميعي من قب

 %.32.5%، تلتها فئة المجيبين )ال( بنسبة 67.5شكلوا نسبة 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير هل حضرت معرضاً للفن التجميعي؟5جدول رقم )

 النسبة التكرار هل حضرت معرضاً للفن التجميعي

 %41.9 49 ال

 %58.1 68 نعم

 %100 117 المجموع

ً من خالل الجدول السابق الخاص بتوزيع أفراد العينة و ياُلحظ  فقا

ً للفن التجميعي؟، أن االجابات بـ)نعم ( لمتغير هل حضرت معرضا

 %.41.9%، تلتها االجابات بـ)ال( بنسبة 58.1قد شكلوا نسبة 

 ثانياً: نتائج السؤال المفتوح )المقابلة(: 

ل عماالجمالية أل تضمنت المقابلة السؤال التالي: ما هي أهم القيم

لى تباينت وتنوعت إجابات أفراد مجتمع البحث عالفن التجميعي؟. 

ن هذا السؤال، وكانت أهم تلك اإلجابات من وجهة نظر المستجيبي

 هي التالي:

رة اختالف فكر ونظرة الفنانين المشاركين لمفهوم القتيم الظتاه -

 من خالل األعمال الفنية.

 ير هو جمال بنظريالحفاظ على البيئة واعادة التدو -

القتتدرة علتتى اختيتتار عناصتتر عشتتوائية وتوزيعهتتا فتتي الفتتراغ  -

 بحيث يحكي لنا عن حدث ما او لتوصيل فكرة معينة

فتتن التجميتتع فتتن يعبتتر عتتن فلستتفة تحتتول البيئتتة بكتتل معطياتهتتا  -

لتصبح عمل فني يطرح وجهة نظتر الفنتان ونقتده للتعبيتر عتن 

ذات دالالت مضمون اجتماعي من خالل الجمع بتين عناصتر 

رمزية فلكل فنان رؤيتته فتي تجميتع الخامتات وصتياغتها فهتو 

يعطتتي مجتتال اوستتع للتخيتتل واالكتشتتاف فالفنتتان فتتي هتتذا الفتتن 

يقوم بتكسير الواقع ثتم يقتوم بإعتادة صتياغته متن جديتد ليصتل 

 الى عالقات جديده مختلفة

بب يبرز الفن التجميعي قيم االبتكار، كذلك تعتبر الفوضى الست -

 ل فكرة او عمل جميلفي تشك

ة الوصول لقيمة التكوين، وتوظيف االشياء بطريقة تخدم الفكر -

 المراد ايصالها

القتتدرة علتتى استتتخدام الخامتتات المختلفتتة وتكتتوين فتتن مميتتز  -

 متآلف

انسجام العناصر مع بعضها وليس بالضترورة تكتون متشتابهة  -

 بس تكون متناسقة بشكل كويس

ة االولتتى هتتي الخامتتات يبتترز متتن ختتالل الفتتن التجميعتتي القيمتت -

المستتتخدمة فيتته والتتتي تعتتاكس واقعهتتا التتوظيفي فبتتدل متتن ان 

تصبح خامة عملية تحولت الى خامتة جماليتة ووظفتت الخامتة 

فتتي غيتتر محلهتتا، اضتتافة التتى الشتتكل التجميعتتي النهتتائي التتذي 

 يعكس الخامات الجديدة للفنون المعاصرة

أي قيمتة  بعض األشياء المستخدمة فتي االعمتال لتم تكتن تملتك -

 جمالية قبل اعادة استخدامها .

 قيمه النظر لألشياء اليومية بشكل مختلف ووجتود االبتداع فتي -

 العناصر ال عالقة لها بالفن

 التفكير خارج الصندوق -تبرز قيمة ترتبيها حسب الموضوع  -

. 

ال تبرز قيم ترابط العمل، ويبرز الفن التجميعي قيم تكوين جمت -

 الخامات مع بعضها

ق الجمال من ال شتيء، وأهتم قيمته هتي: إمكانيتة خلتق قيمة خل -

 اإلبداع بالمواد الموجودة حولك مهما كان محيطك

تعامل الخامات والتنوع في الو قيم الحداثة والتنوع في التقنيات -

 مع الفراغ الداخلي للعمل 

وتحقتق  قيم التكوين الجيد واستخدام التقنية المناسبة فتي التنفيتذ -

 ي.جماليات الشكل النحت

بقايتا  تنمية قيم اإلبداع واالبتكار لدى الفنان كم ختالل استتخدام -

 المستهلكات التي يصعب استخدامها.

قتتيم تجميتتع عناصتتر غيتتر مترابطتتة تشتتد المشتتاهد التتى تأملهتتا  -

جميع عناصر إلنتاج اعمتال فنيته توالرغبة في  -والتفكير فيها 

 مشابهه

هملتتتة القيمتتتة تبتتترز فتتتي اعتتتاده توظيتتتف واستتتتخدام القطتتتع الم -

 والخردة بصورة جميلة، ومن أهم القيم الجمالية هتي أن تكتون

و أالقطع المكونة للعمل لها روح واحدة ويربط بيتنهم إمتا لتون 

 تأثير أو خامة أيًضا ثبات العمل واتزانه

إيجاد قيم: استغالل المكونات المهدورة، والتلقائية والبساطة، و -

كتتار مختلفتتة، واالبتالعالقتتة والتنتتاغم بتتين القطتتع العشتتوائية وال

والتميتتز وإبتتداع تحفتته جماليتتة، واعتتادة النظتتر بكيفيتتة رؤيتتة 

 الجمال من حولنا ورؤيته بطريقة مختلفة

 -قتتتيم الغرابتتتة واعتتتادة التتتتدوير البعتتتد الثالتتتث، وقتتتيم العفويتتتة  -

، وربط عناصتر عتدة مختلفتة بطريقتة تأثير الزمن -الذكريات 

ع القتتدرة علتتى منستتجمة بحيتتث يكتتون المنتتتج كثالثتتي أبعتتاد، متت

 تحويل معطيات البيئة بشكل عام الى عمل فني

قتتيم توافتتق العناصتتر التجميعيتتة متتن ناحيتتة اللتتون او الخامتتة،  -

وارى الجمال فتي العناصتر واألشتكال المجمعتة، وخلتق شتكل 

جمالي جديد، وتحقيق قيمة الغرابة، وصنع قصته تعبيريتة متن 
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 أدوات منوعه أو مهمله وجعل لها معنى

ة الجمتال، فتالمعنى او الهتدف او الفكترو س والوحتدةقيم التجتان -

وراء العمل الفني حتى لو كان غيتر متريح للنظتر ولكتن يختدم 

 المعنى بشكل كامل فهو جميل .

قتوة الفكترة، وغرابتته  -تناسق األلتوان  -قيم التكوين الصحيح  -

 وكيفية تركيب االجزاء لتصبح بهذا الشكل.

 جابة على )االستبانة(: ثالثاً: عرض النتائج المتعلقة باإل

نتائج السؤال: ما القيم الجمالية المطلوبة في الفن التجميعي 

 ؟المعاصر من وجهة نظر المتلقين

و العبارات لدراسة نح( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة ا6جدول رقم )

 لجمالية المطلوبة في الفن التجميعي المعاصر من وجهة نظر المتلقين؟المتعلقة بالقيم ا
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 العبارات
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 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 أوافق أوافق بشدة الموافقة
غير 

 متأكد
 ال أوافق

 القيم التفاعلية الفنية 6 1
 3 18 66 30 ك

 أوافق 0.71 3.05
% 25.6 56.4 15.4 2.6 

 القيم البصرية التشكيلية 1 2
 - - 29 89 ك

 أوافق بشدة 0.50 3.75
% 75 25 - - 

 القيم التبادلية النفعية 9 3
 15 29 45 29 ك

 أوافق 0.97 2.75
% 24.8 38.5 23.9 12.8 

4 2 
القتتتتتتتيم االبتكاريتتتتتتتة )االبتتتتتتتداع 

 )صالةواأل

 1 6 37 73 ك

 أوافق 0.63 3.56
% 62.4 31.6 5.1 0.9 

5 3 
قيمه التأثير )تتأثير العمتل علتي 

 )وجدان المتلقي

 - 10 50 57 ك

 أوافق بشدة 0.64 3.40
% 48.7 42.7 8.5 - 

6 7 
القتتتيم المفاهيميتتته )هتتتل العمتتتل 

  )يحوي بعداُ مفاهيميا

 9 15 55 38 ك

 أوافق 0.87 3.04
% 32.5 47. 12.8 7.7 

 الغرابة والدهشة 4 7
 2 24 39 52 ك

 أوافق 0.82 3.21
% 44.4 33.3 20.5 1.7 

 البساطة 12 8
 23 34 41 19 ك

 أوافق بشدة 0.98 2.48
% 16.2 35.0 29.1 19.7 

 قيم مجتمعيه 8 9
 8 22 60 27 ك

 أوافق 0.83 2.91
% 23.1 51.3 18.8 6.8 

1

0 
5 

قيم إعادة التدوير والحفاظ على 

 البيئة

 16 10 30 61 ك

 أوافق 1.06 3.16
% 52.1 25.6 8.5 13.7 

1

1 
 القيمة االقتصادية للعمل الفني 11

 12 35 53 17 ك

 أوافق 0.85 2.64
% 14.5 45.3 29.9 10.3 

1

2 
10 

القتتتتيم) الموضتتتتوعية( ستتتتتهولة 

 ووضوح داللة التكوين

 16 23 54 24 ك

 أوافق 0.94 2.74
% 20.5 46.2 19.7 13.7 

 أوافق 0.50 2.99 المتوسط الحسابي العام

يتضح من خالل النظر لنتائج الجدول أعاله أن استجابات أفراد 

العينة على المحور الخاص بالقيم الجمالية المطلوبة في الفن 

فق(، التجميعي المعاصر من وجهة نظر المتلقين جاءت بدرجة )أو

( وهذا 4من  2,99حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور )

المتوسط يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الرباعي والتي تبدأ 

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار 3.25إلى أقل من  2.50)من 

على األداة. واتضح أن هناك توافق في آراء أفراد عينة  "أوافق"

القيم الجمالية المطلوبة في الفن التجميعي المعاصر، الدراسة حول 

( عبارة جاءت جميعها بدرجة 12حيث اشتمل هذا المحور على )

)أوافق أو أوافق بشدة( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه 

(. وكانت أعلى ثالث عبارات 3.75و 2.48العبارات ما بين )

ة التشكيلية" بالمرتبة ( وهي "القيم البصري2كالتالي: العبارة رقم )

(. والعبارة رقم 0.50( وانحراف معياري )3.75بمتوسط حسابي )

" بالمرتبة الثانية بين )األصالةو ( وهي "القيم االبتكارية )االبداع4)

العبارات المتعلقة بالقيم الجمالية المطلوبة في الفن التجميعي 

( 3.65المعاصر من وجهة نظر المتلقين، بمتوسط حسابي )

( وهي "قيمه التأثير 5(. والعبارة رقم )0.63انحراف معياري )و

" بالمرتبة الثالثة بين العبارات ))تأثير العمل علي وجدان المتلقي

المتعلقة بالقيم الجمالية المطلوبة في الفن التجميعي المعاصر من 

( وانحراف معياري 3.40وجهة نظر المتلقين، بمتوسط حسابي )

(0.64 .) 

ؤال: ما القيم الجمالية )الثقافية واالجتماعية( في الفن نتائج الس -

 التجميعي المعاصر في تنمية الذائقة الفنية؟
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و العبارات لدراسة نح( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة ا7جدول رقم )

 ية واالجتماعية( في الفن التجميعي المعاصر في تنمية الذائقة الفنيةالمتعلقة بالقيم الجمالية )الثقاف

رة
با

لع
 ا
قم

ر
 

ب 
تي

تر

رة
با

لع
ا

 

 العبارات
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را

تك
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ب
س
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 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

أوافق  الموافقة

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد
 ال أوافق

1 2 
يتتة فتتي تستتهم األعمتتال الفنيتتة التفاعل

تنميتتتة الذائقتتتة الثقافيتتتة الفنيتتتة عنتتتتد 
 الجمهور

 3 10 61 43 ك

 أوافق 0.71 3.23
% 36.8 52.1 8.5 2.6 

2 9 
يلفتت الفتن التجميعتتي ذائقتة المتلقتتين 

 نحو الخامات التشكيلية البسيطة

 7 17 66 27 ك

 أوافق 0.78 2.97
% 23.1 56.4 14.5 6.0 

3 8 

يعتتتي فتتتي تستتتهم أعمتتتال الفتتتن التجم
مستتتتتاعدة المتلقتتتتتين علتتتتتى تحستتتتتين 

 نظرتهم النقدية

 1 28 59 29 ك

 أوافق 0.72 2.99
% 24.8 50.4 23.9 0.9 

4 4 
تنمتتتي القتتتيم الجماليتتتة ألعمتتتال الفتتتن 
التجميعتتتتتي رغبتتتتتة التشتتتتتكيل لتتتتتدى 

 المبتدئين

 1 13 69 34 ك

 أوافق 0.64 3.16
% 29.1 59.0 11.1 0.9 

5 3 
ليتتتتتة فتتتتتي الفتتتتتن تستتتتتهم القتتتتتيم الجما

التجميعتتي فتتي صتتقل الذائقتتة الفنيتتة 
 للمتلقين

 2 - 85 30 ك

 أوافق 0.54 3.21
% 25.5 72.4 - 2.0 

6 7 
القتتتيم الجماليتتتة فتتتي الفتتتن التجميعتتتي 

 تسهم في تقارب الثقافات العالمية

 9  85 23 ك

 أوافق 0.69 3.05
% 19.3 72.5 - 7.2 

7 6 
توعويتتة  تقتتدم القتتيم الجماليتتة رستتائل

ثقافيتتتتة متتتتن ختتتتالل أعمتتتتال الفنتتتتون 
 التجميعية للجمهور

 4 11 73 29 ك

 أوافق 0.68 3.09
% 24.8 62.4 9.4 3.4 

8 10 
تعبتتتتتر القتتتتتيم الجماليتتتتتة فتتتتتي الفتتتتتن 
التجميعتتتتتتتي عتتتتتتتن أصتتتتتتتالة القتتتتتتتيم 

 المجتمعية المثالية

 9 37 57 14 ك

 أوافق 0.79 2.65
% 12.0 48.7 31.6 7.7 

9 5 
ير العمتتتل التجميعتتتي نحتتتو متتتدي تتتتأث

 دافعيه االقتناء

 12 - 69 36 ك

 أوافق 0.85 3.10
% 31.0 58.3 - 10.7 

10 1 
هل تقبل كمتلقي رؤيه هتذه االعمتال 

األمتتتتتاكن العامتتتتتة و فتتتتتي الستتتتتاحات
 بأحجام تتناسب مع المساحة

 - 14 51 52 ك

 أوافق بشدة 0.68 3.32
% 44.4 43.6 12.0 - 

 أوافق 0.40 3.06 ابي العامالمتوسط الحس

يتضح من خالل النظر لنتائج الجدول أعتاله أن استتجابات 
أفتتتتراد العينتتتتة علتتتتى المحتتتتور الختتتتاص بتتتتالقيم الجماليتتتتة )الثقافيتتتتة 
واالجتماعيتتة( فتتي الفتتن التجميعتتي المعاصتتر فتتي تنميتتة الذائقتتة الفنيتتة 

ر جاءت بدرجة )أوفق(، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحو
( وهذا المتوسط يقع بالفئة الثالثتة متن المقيتاس المتتدرج 4من  3.06)

(، وهتي الفئتة التتي 3.25إلى أقل متن  2.50الرباعي والتي تبدأ )من 
على األداة. واتضح من خالل تفسير النتتائج  تشير إلى خيار "أوافق"

أن هنتتاك توافتتق فتتي آراء أفتتراد عينتتة الدراستتة حتتول القتتيم الجماليتتة 
ة واالجتماعية( في الفن التجميعي المعاصتر فتي تنميتة الذائقتة )الثقافي

( عبتارات جتاءت جميعهتا 10الفنية، حيث اشتمل هذا المحتور علتى )
بدرجة )أوافق أو أوافق بشدة( حيتث تراوحتت المتوستطات الحستابية 

أعلتى ثتالث عبتارات (. وكانتت 3.32و 2.65لهذه العبارات ما بتين )
( وهي 10الدراسة كالتالي: العبارة رقم ) طبقاً الستجابات أفراد عينة

األمتاكن العامتة و "هل تقبل كمتلقي رؤيه هتذه االعمتال فتي الستاحات
بأحجام تتناسب مع المساحة" بالمرتبة األولى بتين العبتارات المتعلقتة 

بالقيم الجمالية )الثقافية واالجتماعية( في الفن التجميعي المعاصر في 
( وانحتتراف معيتتاري 3.32ستتط حستتابي )، بمتوتنميتتة الذائقتتة الفنيتتة

( وهي "تسهم األعمال الفنيتة التفاعليتة فتي 1(. والعبارة رقم )0.68)
تنميتتتة الذائقتتتة الثقافيتتتة الفنيتتتة عنتتتد الجمهتتتور" بالمرتبتتتة الثانيتتتة بتتتين 

بتتالقيم الجماليتتة )الثقافيتتة واالجتماعيتتة( فتتي الفتتن العبتتارات المتعلقتتة 
( 3.23، بمتوستط حستابي )الفنية التجميعي المعاصر في تنمية الذائقة

( وهتتي "تستتهم القتتيم 5(. والعبتتارة رقتتم )0.71وانحتتراف معيتتاري )
الجمالية في الفن التجميعي في صقل الذائقة الفنيتة للمتلقتين" بالمرتبتة 

بالقيم الجمالية )الثقافية واالجتماعية( في الثالثة بين العبارات المتعلقة 
، بمتوستتط حستتابي لذائقتتة الفنيتتةالفتتن التجميعتتي المعاصتتر فتتي تنميتتة ا

 (. 0.54( وانحراف معياري )3.21)
نتائج السؤال: ما القيم الجمالية في الفن التجميعي في تنمية الوعي  -

 الفني لدى المتلقي؟

و العبارات سة نحلدرا( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة ا8جدول رقم )

 المتعلقة بالقيم الجمالية في الفن التجميعي في تنمية الوعي الفني لدى المتلقي
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 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

أوافق  الموافقة

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد

ال 

 أوافق

1 5 
ستهم القتيم الجماليتة للفتن التجميعتتي ت

 بتوجيه رسائل توعية فنية للمتلقين

 ك
27 75 13 2 

 أوافق 0.63 3.09

% 
23.1 64.1 11.1 1.7 
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 درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

أوافق  الموافقة

 بشدة
 أوافق

غير 

 متأكد

ال 

 أوافق

2 2 

تعمتتتتتل القتتتتتيم الجماليتتتتتة فتتتتتي الفتتتتتن 

التجميعي علتى رفتع مستتوي العمتل 

 الفني

 ك
34 70 12 1 

 أوافق 0.63 3.17

% 
29.1 59.8 10.3 0.9 

3 3 

ين الفتتن التجميعتتي متتن خامتتات تكتتو

بسيطة يرفتع مستتوى التوعي البيئتي 

 لدى المتلقي

 ك
35 62 19 1 

 أوافق 0.69 3.12

% 
29.9 53.0 16.2 0.9 

4 6 

القتيم الجماليتة للفتن التجميعتي تستتهم 

فتتتي تحستتتين الصتتتورة الذهنيتتتة عتتتن 

 الفن المعاصر لدى الجمهور

 ك
26 66 21 4 

 أوافق 0.73 2.97

% 
22.2 56.4 17.9 3.4 

5 8 

يتقبتتتتتتل المتلقتتتتتتي االعمتتتتتتال الفنيتتتتتتة 

التجميعية المجسمة اكثر من الثنائية 

 االبعاد

 ك
25 43 34 15 

 أوافق 0.95 2.67

% 
21.4 36.8 29.1 12.8 

6 9 

يتقبتتتتتتل المتلقتتتتتتي األعمتتتتتتال الفنيتتتتتتة 

التجميعيتتة الثنائيتتة االبعتتاد اكثتتر متتن 

 المجسمة ثالثيه االبعاد

 ك
10 36 44 - 

 أوافق 0.68 2.62

% 8.5 30.8 37.6 - 

7 7 

يتم تنمية الوعي الفني لتدى المتلقتين 

متن ختتالل استتتخدام تقنيتات فنيتتة فتتي 

 الخامات الطبيعية المستهلكة

 ك
29 58 20 10 

 أوافق 0.87 2.91

% 24.8 49.6 17.1 8.5 

8 1 

تنمي االعمال التجميعية الوعي لدي 

 ه التتتتتتدويرالمتلقتتتتتي بأهميتتتتتة اعتتتتتاد

 الحفاظ على البيئةو

 ك
50 62 - 5 

3.35 0.69 
 أوافق

 بشدة
% 43.2 52.6 - 4.2 

9 4 

تشتتتتجع القتتتتيم الجماليتتتتة فتتتتي الفتتتتتن 

التجميعتتتي المبتتتتدئين علتتتى مزاولتتتة 

 األعمال المعاصرة

 ك
32 67 18 - 

 أوافق 0.64 3.11

% 26.7 57.8 15.5 - 

 وافقأ 0.46 2.98 المتوسط الحسابي العام

يتضح من خالل النظر لنتائج الجدول أعتاله أن استتجابات 

أفراد العينة على المحور الختاص بتالقيم الجماليتة فتي الفتن التجميعتي 

في تنمية الوعي الفني لدى المتلقي جاءت بدرجة )أوفتق(، حيتث بلتغ 

( وهتذا المتوستط 4متن  2.98المتوسط الحسابي العتام لهتذا المحتور )

 2.50ثة من المقياس المتدرج الرباعي والتي تبدأ )متن يقع بالفئة الثال

علتى  (، وهي الفئتة التتي تشتير إلتى خيتار "أوافتق"3.25إلى أقل من 

األداة. واتضح من خالل تفسير النتائج أن هناك توافق في آراء أفتراد 

عينة الدراسة حول القيم الجمالية في الفن التجميعي في تنميتة التوعي 

( عبتتارات 9حيتتث اشتتتمل هتتذا المحتتور علتتى )الفنتتي لتتدى المتلقتتي، 

جاءت جميعها بدرجة )أوافق( حيث تراوحتت المتوستطات الحستابية 

أعلتى ثتالث عبتارات (. وكانتت 3.35و 2.62لهذه العبارات ما بتين )

( وهتي 8طبقاً الستجابات أفراد عينة الدراسة كالتتالي: العبتارة رقتم )

بأهميتة اعتاده التتدوير "تنمي االعمال التجميعية التوعي لتدي المتلقتي 

بتتالقيم والحفتتاظ علتتى البيئتتة" بالمرتبتتة األولتتى بتتين العبتتارات المتعلقتتة 

، الجماليتتة فتتي الفتتن التجميعتتي فتتي تنميتتة التتوعي الفنتتي لتتدى المتلقتتي

(. والعبتارة رقتم 0.69( وانحتراف معيتاري )3.35بمتوسط حسابي )

مستتوي ( وهي "تعمل القيم الجمالية في الفن التجميعي علتى رفتع 2)

بالقيم الجمالية في العمل الفني" بالمرتبة الثانية بين العبارات المتعلقة 

، بمتوستط حستابي الفن التجميعي في تنمية الوعي الفنتي لتدى المتلقتي

( وهي "تكوين 3(. والعبارة رقم )0.63( وانحراف معياري )3.17)

الفن التجميعي متن خامتات بستيطة يرفتع مستتوى التوعي البيئتي لتدى 

بالقيم الجمالية في الفن تلقي" بالمرتبة الثالثة بين العبارات المتعلقة الم

، بمتوستتط حستتابي الفنتتي لتتدى المتلقتتي التجميعتتي فتتي تنميتتة التتوعي

 (.0.69( وانحراف معياري )3.12)

نتائج السؤؤال الرابؤع: مؤا اليؤات تفعيؤل العالقؤة التبادليؤة بؤين الفنؤان  -

 والجمهور في الفن التجميعي؟

و العبارات لدراسة نح( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب إلجابات أفراد عينة ا9قم )جدول ر

 المتعلقة بآليات تفعيل العالقة التبادلية بين الفنان والجمهور في الفن التجميعي
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1 2 

تقتتتتتتديم التتتتتتدعم التشتتتتتتجيعي للفنتتتتتتانين 

والجمهتتتتور إلقامتتتتتة معتتتتتارض الفتتتتتن 

 .التجميعي

 - - 69 48 ك

3.41 0.49 
أوافق 

 - - 58.8 41.2 % بشدة

2 5 
جميعيتة تخصيص معتارض للفنتون الت

 تسمح بالتواصل بين الفنان والجمهور

 2 15 56 44 ك

 أوافق 0.72 3.21
% 37.6 47.9 12.8 1.7 

 أوافق 0.72 3.10 2 19 61 35 كعقد ندوات فنيتة مشتتركة منظمتة بتين  8 3
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الجمهتتتتور ورواد الفنتتتتون التجميعيتتتتة 

 المعاصرة
% 29.9 52.1 16.2 1.7 

4 1 
ة للمواهتتتتب تبنتتتتي الجهتتتتات المستتتتؤول

 الفنية في مجال الفن التجميعي

 - - 60 57 ك

3.48 0.50 
أوافق 

 - - 51.5 48.5 % بشدة

5 7 

يمتتتتتتاز فنتتتتتاني األعمتتتتتال التجميعيتتتتتة 

بالقتتتدرة علتتتى التواصتتتل الفعتتتال متتتع 

 0الجمهور

 10 - 75 32 ك

 أوافق 0.77 3.11
% 27.4 64.4 - 8.2 

6 11 
عية بأسعار تقديم األعمال الفنية التجمي

 مبيعات رمزية للجمهور

 14 27 50 26 ك

 أوافق 0.93 2.75
% 22.2 42.7 23.1 12.0 

7 6 

تخصتتتتتتتتتيص مستتتتتتتتتاحات إعالميتتتتتتتتتة 

جماهيريتتة للتعريتتف باألعمتتال الفنيتتة 

 التجميعية

 1 20 58 38 ك

 أوافق 0.71 3.14
% 32.5 49.6 17.1 0.9 

8 4 

قيتتتام الفنتتتانين بتتتإبراز مجتتتاالت النفتتتع 

التبادلي للجمهتور متن ختالل أعمتالهم 

 الفنية

 - - 83 34 ك

3.29 0.45 
أوافق 

 - - 70.7 29.3 % بشدة

9 9 
هتتل توافتتق علتتي اقتنتتاء اعمتتال للفتتن 

 التجميعي

 4 26 63 24 ك

 أوافق 0.74 2.91
% 20.5 53.8 22.2 3.4 

10 3 

هل توافق كمتذوق للفتن التجميعتي ان 

هلكة وتتتتتعلم تشتتتارك بأشتتتيائك المستتتت

 كيف تبدأ عمل فني تجميعي؟

 2  72 43 ك

3.33 0.58 
أوافق 

 1.9 - 61.1 37.0 % بشدة

11 10 

قيام المسؤولين عتن المعتارض الفنيتة 

بعرض أعمال الفن التجميعي بمواسم 

 ترفيه جماهيرية واسعة

 - 14 103 - ك

 أوافق 0.32 2.88
% - 88.0 12.0 - 

 أوافق 0.48 3.12 العامالمتوسط الحسابي 

أن استتتجابات أفتتراد  يتضتتح متتن ختتالل النظتتر لنتتتائج الجتتدول أعتتاله

لفنتان االعينة على المحور الخاص بآليات تفعيل العالقتة التبادليتة بتين 

والجمهتتور فتتي الفتتن التجميعتتي جتتاءت بدرجتتة )أوفتتق(، حيتتث بلتتغ 

ستط ( وهتذا المتو4متن  3.12المتوسط الحسابي العتام لهتذا المحتور )

 2.50ن يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الرباعي والتي تبدأ )مت

علتى  (، وهي الفئتة التتي تشتير إلتى خيتار "أوافتق"3.25إلى أقل من 

فتراد األداة. واتضح من خالل تفسير النتائج أن هناك توافق في آراء أ

 يهتور فتعينة الدراسة آليات تفعيل العالقة التبادليتة بتين الفنتان والجم

( عبتارة جتاءت 11الفن التجميعي، حيتث اشتتمل هتذا المحتور علتى )

جميعها بدرجتة )أوافتق أو أوافتق بشتدة( حيتث تراوحتت المتوستطات 

أعلتى ثتالث (. وكانتت 3.48و 2.75الحسابية لهذه العبارات ما بتين )

قتم رعبارات طبقتاً الستتجابات أفتراد عينتة الدراستة كالتتالي: العبتارة 

ت المستتؤولة للمواهتتب الفنيتتة فتتي مجتتال الفتتن ( وهتتي "تبنتتي الجهتتا4)

 آليتتات تفعيتتلالتجميعتتي" بالمرتبتتة األولتتى بتتين العبتتارات المتعلقتتة ب

ستط ، بمتوالعالقتة التبادليتة بتين الفنتان والجمهتور فتي الفتن التجميعتي

( وهي 1(. والعبارة رقم )0.50( وانحراف معياري )3.48حسابي )

هتتور إلقامتتة معتتارض الفتتن "تقتتديم التتدعم التشتتجيعي للفنتتانين والجم

ل آليتتتات تفعيتتتالتجميعتتتي" بالمرتبتتتة الثانيتتتة بتتتين العبتتتارات المتعلقتتتة ب

ستط ، بمتوالعالقتة التبادليتة بتين الفنتان والجمهتور فتي الفتن التجميعتي

( 10(. والعبتتتارة رقتتتم )0.49( وانحتتتراف معيتتتاري )3.41حستتابي )

وهتتتي "هتتتل توافتتتق كمتتتتذوق للفتتتن التجميعتتتي ان تشتتتارك بأشتتتيائك 

ين بتستهلكة وتتعلم كيف تبتدأ عمتل فنتي تجميعتي" بالمرتبتة الثالثتة الم

هتور والجم آليات تفعيل العالقة التبادلية بين الفنتانالعبارات المتعلقة ب

( وانحتتراف معيتتاري 3.33، بمتوستتط حستتابي )فتتي الفتتن التجميعتتي

(0.58 .) 

     Conclusion :اخلالصة

 البحث كما يلي: يمكن إيجاز أهم ما تم التوصل إليه من نتائج

اتضتتح متتن ختتالل نتتتائج المقتتابالت التتتي أجريتتت متتع عتتدد متتن  أوالً:

م(  2021-1الفنتتتانين أثنتتتاء إقامتتتة معتتترض الفتتتن التجميعي)أستتتمبالج

م بمدينتتة الريتتاض أن أهتتم القتتيم الجماليتتة ألعمتتال 1/3/2021بتتتاريخ 

 الفن التجميعي من وجهة نظر الفنانين هي التالية:

فنتانين المشتاركين متن ف فتي فكتر ونظترة القيمة ثقافتة االختتال -

لحفاظ على البيئة واعتادة ترسيخ قيم ا -خالل األعمال الفنية. و

 التدوير .

أكيد قتيم القتدرة علتى اختيتار عناصتر عشتوائية وتوزيعهتا فتي ت -

الفراغ بحيث يتمكن الفنان متن توصتيل فكترة معينتة للجمهتور 

 بطرق بسيطة وغير مكلفة.

تهتا لتصتبح عمتل فنتي تحتول البيئتة بكتل معطيا تنمية قيم فلستفة -

يطرح وجهة نظر الفنان ونقده للتعبير عن مضمون اجتمتاعي 

 من خالل الجمع بين عناصر ذات دالالت رمزية.

براز قيم انسجام العناصر مع بعضها بتناستق يبترز متن ختالل إ -

 الفن التجميعي القيمة االولى هي الخامات المستخدمة فيه.

مستتخدمة فتي القبيح لجميتل، حيتث بعتض االشتياء القيم تحويل  -

 االعمتتال ال تملتتك اي قيمتتة جماليتتة قبتتل اعتتادة استتتخدامها لكتتن

يمكتتن للفتتن اعتتادة تشتتكيلها بطريقتتة تجعلهتتا افضتتل متتن شتتكلها 

 السابق.

يمتتة التنتتوع متتن ختتالل النظتتر لألشتتياء اليوميتتة بشتتكل مختلتتف ق -

 ق.خارج الصندو ووجود االبداع. وتنمية قيم االبتكار والتفكير

نمية قيم الحداثتة والتنتوع فتي التقنيتات والخامتات والتنتوع فتي ت -

 التعامل مع الفراغ الداخلي للعمل.

نميتتة قتتيم اإلبتتداع واالبتكتتار لتتدى الفنتتان فتتيمكن استتتخدام بقايتتا ت -

 المستهلكات التي يصعب استخدامها وإنشاء لوحة فنية جديتدة،

خدام القطتتع المهملتتتة فالقيمتتة تبتتترز فتتي اعتتتاده توظيتتف واستتتت

 والخردة بصورة جميلة

قيم تكوين القطع المكونتة للعمتل لهتا روح واحتدة ويتربط بيتنهم  -
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 إما لون أو تأثير أو خامة.

نميتتة قتتيم استتتغالل المكونتتات المهتتدورة، والتلقائيتتة والبستتاطة، ت -

 وإيجاد العالقة والتناغم بين القطع العشوائية والمختلفة.

 - عتد الثالتث، وقتيم العفويتةة واعتادة التتدوير البتنمية قيم الغراب -

 أثير التتتزمن. وتحقيتتتق قتتتيم التجتتتانس والوحتتتدةتتتت -التتتذكريات 

 الجمال.و

ي اتضتتح أن أهتتم القتتيم الجماليتتة المطلوبتتة فتتي الفتتن التجميعتت ثانيؤؤاً:

المعاصتتر متتن وجهتتة نظتتر المتلقتتين هتتي "القتتيم البصتترية التشتتكيلية" 

المرتبتة " ب)بتكاريتة )االبتداع واألصتالةبالمرتبة األولى تليها القتيم اال

المرتبتة ب )الثانية تليها قيمه التأثير )تأثير العمتل علتي وجتدان المتلقتي

لى حفاظ عالثالثة، ثم قيمة الغرابة والدهشة، وثم قيم إعادة التدوير وال

 البيئة. وقد الحظتت الباحثتتان أن القتيم المتذكورة بشتكل عتام حصتلت

المتلقتين، وهتذا يعكتس درجتة متن التوعي على درجة موافقة من قبتل 

ستعة واإلدراك الجمالي للقيم الفنية في الفن التجميعي لتدى شتريحة وا

متتن الجمهتتور، األمتتر التتذي يؤكتتتد علتتى ضتترورة تنميتتة هتتذه القتتتيم 

ر والحفاظ على وسائل وآليات تفعيل التواصتل بتين الفنتانين والجمهتو

جميتع هتذه القتيم ضمن فعاليات ومعارض الفن التجميعتي باعتبتار أن 

المكتستتبة متتن ختتالل الفتتن التجميعتتي تصتتب فتتي صتتالح المجتمتتع متتن 

الذي  خالل تنمية وتحسين الرؤية والذائقة الفنية لدى الجمهور، األمر

 يترك عنتد الفنتان مستاحة واستعة متن االرتيتاح والقتدرة علتى اإلبتداع

واالبتكتتار والثقتتة فتتي وجتتود جمهتتور يتتتفهم ويتتتذوق األعمتتال الفنيتتة 

 أعمال الفن التجميعي. ضمن

عيتة( الجتماتبين من خالل النتائج أن القتيم الجماليتة )الثقافيتة وا ثالثاً:

افتق وفي الفن التجميعي المعاصر تسهم في تنمية الذائقة الفنية. حيتث 

ؤكتد يأفراد مجتمع البحث وأحياناً موافقة بشدة على ذلك، األمر التذي 

اليتة راسة حول دور القتيم الجمأن هناك توافق في آراء أفراد عينة الد

ذائقتة )الثقافية واالجتماعية( في الفن التجميعي المعاصتر فتي تنميتة ال

بتتول الفنيتتة لتتدى المتلقتتين، وقتتد أجابتتت غالبيتتة العينتتة بموافتتق علتتى الق

رؤيتته االعمتتال فتتي الستتاحات واألمتتاكن العامتتة بأحجتتام تتناستتب متتع ب

أى نيتتة متتن الموافقتتة رالمستتاحة" بالمرتبتتة األولتتى، وفتتي المرتبتتة الثا

قة الذائ أفراد مجتمع البحث أن األعمال الفنية التفاعلية تسهم في تنمية

درجة بالثقافية الفنية عند الجمهور، كذلك وافق أفراد مجتمع الدراسة 

ي )موافقتتة بشتتدة( علتتى أن القتتيم الجماليتتة فتتي الفتتن التجميعتتي تستتهم فتت

قة ديهم ذائلتؤكد أن المتلقين وهذه النتائج صقل الذائقة الفنية للمتلقين. 

فنيتتتة عاليتتتة للفتتتن التجميعتتتي ، ويؤمنتتتون ويوافقتتتون علتتتى دور القتتتيم 

نتتد عالجماليتة الثقافيتتة واالجتماعيتتة فتتي تحستتين وصتتقل الذائقتتة الفنيتتة 

متة الجمهور من المتلقين، وهذا يدعو لضرورة دعم الفنانين ختالل إقا

اً أو هذا الدعم ماديت المعارض الفنية ألعمال الفن التجميعي سواء كان

 معنوياً من خالل التشجيع والحضور.

فتي  اتضح متن ختالل نتتائج البحتث الميتداني أن القتيم الجماليتة رابعاً:

نتت الفن التجميعي تسهم في تنمية الوعي الفني لدى المتلقي، حيتث كا

لفتن استجابات أفراد العينة على المحور الختاص بتالقيم الجماليتة فتي ا

أن   مية الوعي الفني لدى المتلقي بدرجة )موافق(، أيالتجميعي في تن

ة فتي هناك توافق في آراء أفراد عينة الدراسة حول دور القيم الجمالي

راد الفن التجميعي في تنمية الوعي الفني لدى المتلقتي، حيتث يؤكتد أفت

يتة نمي التوعي لتدي المتلقتي بأهمتاالعمال التجميعية مجتمع الدراسة 

حفتتتاظ علتتتى البيئتتتة، وذلتتتك بالمرتبتتتة األولتتتى بتتتين اعتتتاده التتتتدوير وال

التوعي  بالقيم الجمالية في الفن التجميعتي فتي تنميتةالعبارات المتعلقة 

لى عجميعي ، وثانياً: تعمل القيم الجمالية في الفن التالفني لدى المتلقي

ت رفع مستوي العمل الفنتي، وثالثتاً: تكتوين الفتن التجميعتي متن خامتا

قتيم لوعي البيئي لدى المتلقي. وهذا يؤكد دور البسيطة يرفع مستوى ا

. تنميتتة التتوعي الفنتتي لتتدى الجمهتتورالجماليتتة فتتي الفتتن التجميعتتي فتتي 

األمتتر التتذي يؤكتتد أهميتتة إقامتتة معتتارض دوريتتة وبشتتكل مكثتتف للفتتن 

دى لتالتجميعتي نظتراً لتدوره الفاعتل فتي تنميتة التوعي والذائقتة الفنيتة 

 المتلقين. 

فراد مجتمع الدراسة على وجتود آليتات تستهم اتضح موافقة أ خامساً:

في تفعيل العالقة التبادلية بتين الفنتان والجمهتور فتي الفتن التجميعتي، 

حيتتث تبتتين متتن ختتالل تفستتير النتتتائج أن هنتتاك توافتتق فتتي آراء أفتتراد 

عينة الدراسة آليات تفعيل العالقة التبادليتة بتين الفنتان والجمهتور فتي 

ه اآلليات من وجهة نظر الجمهور هتي الفن التجميعي، وكانت أهم هذ

تبنتتي الجهتتات المستتؤولة للمواهتتب الفنيتتة فتتي مجتتال الفتتن التجميعتتي، 

آليتتات تفعيتتل العالقتتة وذلتتك بالمرتبتتة األولتتى بتتين العبتتارات المتعلقتتة ب

، يليهتتا بالمرتبتتة التبادليتتة بتتين الفنتتان والجمهتتور فتتي الفتتن التجميعتتي

والجمهور إلقامة معتارض الفتن  الثانية تقديم الدعم التشجيعي للفنانين

التجميعي، وثالثاً الموافقة كمتذوق للفن التجميعي ان تشتارك بأشتيائك 

المستتتهلكة وتتتتعلم كيتتف تبتتدأ عمتتل فنتتي تجميعتتي. وهتتذا يعنتتي وجتتود 

مستتتوى متتن التتوعي الفنتتي عاليتتة لتتدى الجمهتتور متتن الحضتتور فتتي 

 معرض الفن التجميعي في مدينة الرياض. 

  Recommendationsالتوصيات 

 تالية:أمكن من خالل النتائج التي تم التوصل إليها تقديم التوصيات ال

رورة تقتتديم التتدعم التشتتجيعي )المتتادي والمعنتتوي( للفنتتانين ضتت -

والجمهتتور إلقامتتة معتتارض الفتتن التجميعتتي فتتي مختلتتف متتدن 

 المملكة العربية السعودية.

 الترفيتته علتتى إفستتاح الفتترص بشتتكل أكبتتر ألصتتحاب حتتث هيئتتة -

الفنتتتون التجميعيتتتة اٌلمتتتة المعتتتارض وعتتترض أعمتتتالهم ضتتتمن 

 المنشآت والمراكز والفعاليات التي تقيمها هيئة الترفيه.

رورة العمل على تخصتيص معتارض مجهتزة تقنيتاً وبصترياً ض -

لتقتتديم الفنتتون التجميعيتتة بحيتتتث تستتمح بالتواصتتل بتتين الفنتتتان 

 والجمهور المتلقي.

ركة منظمتة )محليتة وخارجيتة( شتتالعمل على عقد ندوات فنية م -

بتتتين الجمهتتتور المتتتتذوق لألعمتتتال الفنيتتتة، وبتتتين رواد الفنتتتون 

 التجميعية المعاصرة لعرض المفاهيم والتعريف بهذا النتوع متن

 الفنون.

رورة تبنتي الجهتات المستؤولة بشتكل رستمي للمواهتب الفنيتة ض -

 في مجال الفن التجميعي وتشجيعها على اإلبداع واالبتكار.

رة قيتتتام وستتتائل اإلعتتتالم التقليتتتدي والجديتتتد بتخصتتتيص ضتتترو -

 مستاحات إعالميتة دوريتة للتعريتف باألعمتال الفنيتة التجميعيتة،

 ومفهوم وغايات الفن التجميعي.

شتتجيع الفنتتانين ومنظمتتي معتتارض الفتتن التجميعتتي علتتى وضتتع ت -

ن متآليات إلبراز مجاالت النفتع التبتادلي بتين الفنتان والجمهتور 

 ون التجميعية.خالل أعمال الفن

الهتمتتام بتتتدريس أستتس الفتتن التجميعتتي كوستتيلة لتنميتتة التتوعي ا -

 الجمتالي لتدى الطتالب فتي الكليتات الفنيتة وتتدريبهم علتى كيفيتتة

 التعامتتل متتع الخامتتات المختلفتتة فتتي البيئتتة متتن حتتولهم والتعامتتل

 معها بلغة تشكيلية إبداعية.
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