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 استخدام بورتفوليو الفن في تقييم اداء طلبة قسم الفنون التشكيلة 

 أ.د. عالء شاكر محمود

 جامعة ديالى -كلية الفنون الجميلة 

 الخالصة

سم الفنون التشكيلية في كلية الفنون البحث الحالي استخدام البورتفليو او المحافظ في تقييم اداء الطلبة الفني في قيتناول       

 . ل التعليم والتطوير المهني والغراض متعددة منها التعلم والتقييم والترقيةالجميلة , وقد ظهرت المحافظ في جميع مراح

ستخدام افظ لتقديم ادلة على التقييم النهائي لالداء , وقد ركزت البحوث التي تناولت افي التعليم العالي تستخدم المح      

عالم فقد تم التطرق الى استخدام المحافظ في المحافظ على قضايا التقييم النهائي لالداء وقضايا الصدق وعلى مستوى ال

ام على على مستوى الوطن العربي اكان سواء  عمالهاعمليتي التعليم والتعلم بشكل واسع منذ بداية التسعينات اال ان است

المحفظة في تقييم  تعمالنا تاتي اهمية هذا البحث اذ انه يتطرق الى اسنا منعدما ومن هظل محدودا واحيا، العراق مستوى 

 .اداء الطالب في الدروس العملية والذي لم تتطرق له اال دراسات محدودة على مستوى العالم

ية في البحث الحقائب الطالبتم تقييم جميع ، حث طلبة المرحلة االولى لقسم الفنون التشكيلية في مادة التخطيط شمل البوي     

الحالي بشكل مستقل من قبل الباحث وفقا الداة تم تصميمها لهذا الغرض احتوت االستمارة على اربعة معايير اساسية في 

قييم اداء الطلبة وقد تم استخراج صدقها وثباتها لكي تصبح صالحة كل معيار كان هناك اربعة مستويات تم تطبيقها لت

 . ية التقييملالستخدام في عمل

Abstract 

      The present study deals with the use of portfolio in evaluating the performance of the students in the 

plastic  Arts Department in the Faculty of Fine Arts. The portfolio has appeared in all stages of education 

and professional development for various purposes including learning, evaluation and promotion. 

         In the higher education, the portfolio is used to provide evidence of the final evaluation of the 

performance. Research focused on the use of portfolios on issues of final evaluation of performance 

and honesty issues worldwide. The use of portfolios in the teaching and learning processes has been 

widely discussed since the beginning of the 1990s, The Arab World and Iraq remained limited and 

sometimes absent. Hence the importance of this research, as it deals with the use of the portfolio in 

evaluating the student's performance in practical lessons, which has not been addressed but limited 

studies in the world 

The research included the students of the first stage of the Department of Fine Arts in the planning . 

            All student portfolios were evaluated in the current research independently by the researcher 

according to a tool designed for this purpose. The questionnaire contained four basic criteria in each 

criterion. There were four levels that were applied to evaluate students' performance and were validated 

and validated. 

 :مشكلة البحث واهميته

بالغة النه يحاول ايجاد العالقة بين مفاهيم كل من التدريس والتعلم وتحديد العمليات المحافظ يكتسب اهمية عمال ان است        

ام الصغيرة في جميع نائية لتطور كل منهما وضمان التاكد من مشاركة المتعلم ويتركز على تضمين مجموعة من المهالب

 .تي يمكن ان تبلغ ذروتها في التقييم النهائياجزاء برنامج التعلم لضمان أن المشاركين ينخرطون بنشاط من انشطة التعلم ال
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هنية والتعلم من المدرسين فهم بعض مفاهييم التقييم االساسية مثل التنمية الم المحافظ لدعم عمالاست ومع ذلك يتطلب      

 وتقييم االقران .الربط بين اهداف التعلم ومعايير النجاح واستخدام االسئلة الغنية ودور التغذية الراجعة والتقييم الذاتي 

رسين وسيستمر في ذلك طالما أننا نواصل تقدير الخيال ولطالما كان تقييم النتائج اإلبداعية لتعلم الطالب معضلة للمد       

ضائل األساسية للمشاركة في الفنون. ،بينما  هو عملية مستمرة في تعليم الفنون. وتؤدي األحكام التقويمية كواحد من أهم الف

مركزيا  في أي برنامج ناجح التي يقوم بها المدرسون لمساعدة الطالب على التقدم نحو تحقيق أهدافهم التعليمية دورا  اليومية 

ة دافعة التجاه البرنامج وتحدد ما هو األهم للتعلم. يميل التقييم للتعليم الفني. لكن التقييم التلخيصي هو القوة التي تعطي قو

ر خاصة بين الطالب والمعلم ، في حين أن التقييمات الختامية غالب ا ما تكون قضية عامة أكثالتكويني إلى أن يكون مسألة 

 عايير هي النقاش المستمر.بكثير. في البلدان التي يتم فيها تقييم الفن كموضوع جوهري ، فإن مسألة كيفية وضع الم

يقدمون لمدرسي الفن أكبر تحدياتهم التربوية. وانما  إن األفراد المبدعين في اي صف لتعليم الفن ليسوا الطالب الذين      

ا مبدع ا من خالل سمات الذين يقدمون اعمالهم  المثيرة لال هتمام ، وربما من المفيد ، معرفة كيف يمكن للمرء أن يحدد شخص 

تهم. ويشكل هؤالء شخصية ، فإن الشاغل الرئيسي لمدرس الفنون هو ما يجب فعله مع األفراد الذين ليسوا مبدعين بطبيعال

اك أي شيء يمكن للمدرس القيام به لتعزيز السلوك الطالب عدد ا أكبر بكثير في أي فئة معينة من األفراد المبدعين. هل هن

 .اإلبداعي لدى األفراد غير المبدعين؟

لبحوث التي تناولت استخدام المحافظ لتقديم ادلة على التقييم النهائي لالداء , وقد ركزت ا عملفي التعليم العالي تست       

ى مستوى العالم فقد تم التطرق الى استخدام المحافظ في المحافظ على قضايا التقييم النهائي لالداء وقضايا الصدق وعل

ع منذ بداية التسعينات اال ان استخدامها سواء على مستوى الوطن العربي والعراق ظل عمليتي التعليم والتعلم بشكل واس

اء الطالب في الدروس نا منعدما ومن هنا تاتي اهمية هذا البحث اذ انه يتطرق الى استخدام المحفظة في تقييم ادمحدودا واحيا

  .العملية والذي لم تتطرق له اال دراسات محدودة على مستوى العالم

ريس والتعلم وتحديد العمليات ان استخدام المحافظ يكتسب اهمية بالغة النه يحاول ايجاد العالقة بين مفاهيم كل من التد       

ويتركز على تضمين مجموعة من المهام الصغيرة في جميع البنائية لتطور كل منهما وضمان التاكد من مشاركة المتعلم 

اركين ينخرطون بنشاط من انشطة التعلم التي يمكن ان تبلغ ذروتها في التقييم النهائي اجزاء برنامج التعلم لضمان أن المش

م االساسية مثل الربط طلب استخدام المحافظ لدعم التنمية المهنية والتعلم من المدرسين فهم بعض مفاهييم التقييومع ذلك يت

 لتغذية الراجعة والتقييم الذاتي وتقييم االقران بين اهداف التعلم ومعايير النجاح واستخدام االسئلة الغنية ودور ا

أن تعزز السلوك االبداعي ، فمن المنطقي وضع استراتيجيات تقييم تعزز وإذا كنا نعرف الظروف التي من المرجح        

الطلبة ، وإذا ن إبطالها. نحن نعلم أن السلوك اإلبداعي هو األكثر احتماال أن يحدث إذا تم تعزيز فضول هذه الشروط بدال  م

اكل ، وإذا كانت الظروف المادية كانوا مستعدين للعب باألفكار واالنخراط في سلوك المخاطرة في البحث عن حلول للمش

 تدعم فكرة "التدفق" اإلبداعي لديهم .

البورتفليو كأداة للتقييم ، ألن المحافظ الجيدة تقوم بأكثر من تقديم دليل  عمالي دعم استالجدل محتدما  ف ولطالما كان     

أكثر احتماال . وستعمل المحفظة الجيدة على على تقييم مستوى الطالب. فهي تقود المناهج بطريقة تجعل المشاركة اإلبداعية 

رق التي قاموا من خاللها بدمج التعلم في الصف مع حياتهم. ستتطلب المحفظة مطالبة الطالب بإظهار اهتماماتهم وإظهار الط

يكون   عميقا  ومستمرا  ، وستوفر فرصة جيدة إلشراك االهتمام من خالل متابعة المحتوى الموضوعي. فلكيالجيدة تفكيرا  

لتقييم يجب ان يكون متتابعا ومالئما لدى المحفظة فرصة أفضل ألن تصبح سجال  حي ا للتفكير اإلبداعي لدى الطالب ، فإن ا
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طالب ومن هنا نشأت فكرة البحث ومشكلته وهي كيف يمكن ايجاد وسيلة فالتقييم غير المالئم يدمر السلوك االبداعي عند ال

 بشكل متسلسل وموثق .لتقييم اداء الطلبة االبداعي 

 -يهدف البحث الحالي االجابة على السؤال االتي :: هدف البحث 

 ما قدرة المحافظ او البورتفليو الفني على تقييم اداء طلبة المرحلة االولى في قسم الفنون التشكيلية في مادة التخطيط     

  :فرضية البحث

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطلبة الذين لديهم محافظ )بورتفليو (المجموعة التجريبية وبين درجات       

 .ديهم محافظ المجموعة الضابطة الطلبة الذين ليس ل

  :حدود البحث 

 2019-2018عام الدراسي يقتصر البحث الحالي على طلبة قسم الفنون التشكيلية المرحلة االولى في مادة التخطيط لل     

 .الكورس الدراسي االول وللدراسة الصباحية 

 :تحديد المصطلحات 

( )تعد المحفظة مجموعة هادفة من 1991ماير ) بيرل بولسون ، وكارولعرفها ليون بولسون ، :  البورتفليو )المحفظة (

كثر. يجب أن تتضمن المجموعة مشاركة أعمال الطالب التي تعرض جهود الطالب وتقدمه وإنجازاته في مجال واحد أو أ

  .كاس الطالب (الطالب في اختيار المحتويات ، ومعايير االختيار ، ومعايير الحكم على الجدارة ، واألدلة على انع

 -عرفها القاموس الحر على انها :

 .الرسوماتحقيبة محمولة لعقد المواد ، مثل األوراق الفضفاضة أو الصور الفوتوغرافية أو  .1

 .مجموعة من األعمال أو الوثائق التي تمثل مهارات الشخص وإنجازاته: حافظة المصور ؛ محفظة رسومات الفنان .2

 .ء أو وزير الدولةمنصب أو منصب عضو مجلس الوزرا .3

 مجموعة من االستثمارات التي يحتفظ بها مستثمر أو شركة استثمار أو مؤسسة مالية.  .4

 -لى انها :ويعرفها الباحث اجرائيا ع

 مجموعة متسلسلة من اعمال الطلبة خالل درس معين يتم تجميعها لفصل دراسي وتثبت مالحظات المدرس عليها        

 :خلفية نظرية

أو سوء فهمها بشكل متكرر. يمكن عمالها أداة يتم إساءة استاذ انها  لة التفصيل في ما كتب عن المحافظ ،ب قبسب       

ة للتقييم ، بطرق عديدة ، ولكن بمصطلحاتها الواسعة هي مجموعة من األعمال التي تم جمعها مع تصور الحافظة ، كأدا

 .س أداء يتم تقديره إلنجاز الطالب ، أو بعبارة أخرى ، تقييم حقيقيمرور الوقت. إن القيمة الحقيقية للمحافظ هي أنه مقيا

بيانات تقييم يتم الحكم عليها من قبل مقي ِّم أو فريق من المقي ِّمين بالنسبة ألغراض التقييم ، يعتبر جمع العمل بمثابة و       

وير المعايير ذات الصلة التي تعكس المحتوى للمعايير المتفق عليها. تتمثل الخطوة األولى في تحقيق موثوقية الحكم في تط

 .ا المجالالمركزي لالنضباط ، وهذه يجب أن يتفق عليها مجتمع العلماء الذين يشكلون هذ

ومع ذلك ، فإن تعريف المعايير ال يكفي. ال يعد تقييم األداء الفني الذي يمثله العمل في الحافظة مسألة قياس بنفس        

ها تحديد كم المعرفة بالمحتوى بواسطة اختبارات االختيار من متعدد. يتطلب تقييم بيانات المحفظة الطريقة التي يمكن ب

التعلم الذي حدث وجودة العمل. وبالتالي ، فإن طبيعة بيانات التقييم أمر بالغ األهمية ، لذا يجب أن إجراء أحكام قيمة حول 

 .يكون العمل داخل المحفظة مناسب ا لمهمة التقييم
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يعتبر تحمل المسؤولية عن التعلم وتطوير القدرة على العمل بشكل مستقل مؤشرات مهمة لتعلم الفن الجيد. ال يقتصر         

ا حيوي ا في صياغة مقاصد المناهج التعليمية. باختصار ، تتكامل د ا دور  ور المحفظة على استخدام أداة تقييم ، بل تلعب أيض 

 .شديدة األهمية ، وليست مجرد مستودع لجميع المهام الدراسية المحددة طوال العام المحفظة مع المناهج الفنية بطرق

٪ من جميع مدرسي الفنون البصرية في المدارس الحكومية 52سع النطاق أن ( في مسح وا1998وجد بيرتون )        

حافظة التي تحتوي فقط على مجموعة األمريكية يقيمون طالبهم عند االنتهاء من كل مشروع استوديو أو مهمة كتابية. إن ال

رب محتوى كل مشروع ونتائجه. من األعمال التي تم تعيينها وتفتقر إلى محتوى مفتوح العضوية هي التي يحدد فيها المد

هذه الممارسة تحدد في نهاية المطاف شكل ومضمون المحفظة بالكامل. في نهاية الفصل الدراسي ، سيقدم طالب الفصل 

ا لبعضها البعض مع المنتجات التي تفي بمعايير الدراسي أو ال سنة في فصول هؤالء المعلمين عادة محافظ ا تبدو مشابهة تمام 

شتركة التي يطلبها المعلم. ال تعكس هذه األنواع من الحقائب قدرة الطالب على العمل بشكل مستقل ، كما أنها المشروع الم

ر من أجل االستقراء منها وتفسير األفكار المقدمة في الفصل. وبحسب ال تكشف عن درجة استعداد الطالب لتحمل المخاط

القيام به هو إظهار قدرة المعلم على اختراع المهام من أجل استجابة  التعريف ، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن لهذه المحافظ

 .الطالب ، وتوجيه نتائجهم

منها سيتألف  سمات المشتركة لعمل الطالب ، ولكن الجزء األكبرقد تحتوي المحافظ الجيدة في المقابل على بعض ال         

الفنية الخاصة لكل طالب ، وقد يكون مختلف ا جد ا في المحتوى ويعتمد من عمل فريد لكل فرد ، وسوف يمثل االهتمامات 

أكيد خارج الفصل على خلفية المعلم ، ويمكن أن تمثل حتى مجموعة واسعة من وسائل اإلعالم كذلك. سيعمل الطالب بالت

 ي محفظتهمالدراسي ويتم تشجيعهم على إحضار عملهم التلقائي إلى االستوديو / الفصل الدراسي إلدراجه ف

 اجراءات البحث

طالب وطالبة  50اشتمل مجتمع البحث على طلبة قسم الفنون التشكيلية المرحلة االولى والبالغ عددهم  :مجتمع البحث

حث فتم اخذ المجتمع كله للدراسة قسم المجتمع الى مجموعتين بشكل عشوائي مجموعة تجريبية  وبالنظر لقلة عدد مجتمع الب

طالب وطالبة  المجموعة االولى استخدمت البورتفليو والمجموعة الثانية  25ومجموعة ضابطة تبلغ  بةطالب وطال 25تبلغ 

 .لم تستخدم البورتفليو 

طالب او طالبة فقد تم تصميم اداة للبحث عبارة متضمنة للبورتفليو الخاص بكل من اجل تقييم اعمال الطلبة ال  :اداة البحث

ى اربعة معايير اساسية في كل معيار كان هناك اربعة مستويات تتدرج الدرجات التي عن استمارة احتوت االستمارة عل

وكما   4واقل درجة  16 وبذلك تكون اعلى درجة يحصل عليها الطالب 4الى  1يحصل عليها الطالب في كل معيار من 

  1مبين في الشكل رقم 

 ( يبين معايير تقييم محافظ االعمال الفنية1شكل رقم )

العمل 
 االسقصائي

يأخذ باالعتبار الكثير من 
المعاناة ، ويقترب من 
الموضوعات والمشاكل 
في عدة طرق مختلفة 
ويستخدم المسودات ، 
والرسومات أو اختبار 
 .العمل لتطوير العمل

م الطالب في ستسلال ي
مواجهة الصعوبات ، 
مفضال  التركيز على 
مقاربة معينة تبدأ في 
 .تطويرها وصقلها

مقدارمن  يظهر
التأني ، 
والحلول 

واالجراءات 
الخاصة به، 
لكنه ال يقوم 
 .بتطويرها

يستسلم بسهولة ، ال يتبع 
أفكاره الخاصة حتى 
اكتمالها ، ويفعل فقط ما 
 .يطلبه منه المدرس 

 كاراالبت
غالبا ما لديه القدرة على 
صياغة  مشاكل أو يعيد 
صياغة المشاكل التي 

في بعض األحيان لدى  .
الطالب القدرة على 
صياغة مشاكله. يطور 

يمكن أن يواجه 
مشكلة قام 

المعلم بتعيينها 

ال يقوم الطالب بصياغة 
 أي مشاكل بنفسه، ال

هر أي عالمة على يظ
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وضعها المعلم. يجعل 
التقدم والتجارب المستمرة 
بانتظام ، على استعداد 
لتحمل المخاطر ويجد في 
كثير من األحيان حلول 
 .غير متوقعة للمشاكل

فه ، وتجاربه في معار
كثير من األحيان ، وفي 
بعض األحيان يجد حلوال  
 غير متوقعة للمشاكل

وتغييرها قليال . 
يظهر الميول 
للتجربة واللعب 
باأللوان ، 

الشكل والتكوين 
، أو المواد 
 .والتقنيات

تجربة اللون والشكل 
والتركيب أو المواد 

 .والتقنيات

القدرة على 
استخدام 
 النماذج

يبحث بنشاط عن نماذج 
لمحاكاتها ويمكن 
استخدامها في عمله 
بطريقة متعددة األوجه 
 .ومستقلة ومتكاملة

يبذل جهود ا نشطة للعثور 
على صور لعمله 

الخاص. يوضح القدرة 
ور التي ر الصاختياعلى 

 .تناسب تطلعاته ا

يُظهر الطالب 
ا بنماذج  اهتمام 
اآلخرين التي 
عثر عليها هو 
أو المعلم ، 

ولكنه اقنع نفسه 
 .بنسخها

ا بنماذج  ال يُظهر اهتمام 
اآلخرين وال يمكنه 

االستفادة منها حتى عندما 
يساعده المعلم في العثور 

 .عليها

القدرة على 
التقييم 
 الذاتي

ح مزايا يحدد بوضو
أوجه القصور في عمله و

ويمكنه تحديد الرسومات 
والمسودات واألعمال 
التي توضح تقدمه. يمكن 
تبرير اآلراء وشرح سبب 
الحصول على نتيجة 
معينة. يمكن أن تنتج 
األحكام المؤهلة لعمل 
 .الزمالء وتسهم بنقد بناء

كقاعدة ، يمكنه من رؤية 
 ة المزايا والعيوب التي

، ويمكن تأتي في عمله 
الرسومات  تحديد

والمسودات واألعمال 
التي توضح تقدمه. بدأ في 
إصدار األحكام المؤهلة 

 .لعمل الزمالء

مع بعض 
المساعدة ، 
يمكن تحديد 
نقاط قوته 
وضعفه 

والتفريق بين 
العمل الجيد 
ا.  واألقل نجاح 
تقتصر آراءه 
حول عمل 
أقرانه على 
التفضيالت 
/  الذاتية )جيد

 سيئ ، مثل / ال
 )يعجبني

ال يمكن تحديد نقاط القوة 
والضعف في عمله أو 
التفريق بين العمل الجيد 
ا. ليس لديه  واألقل نجاح 
 .آراء حول عمل أقرانه

من اجل استخراج صدق االداة تم عرضها على مجموعة من الخبراء لتقييم مدى صالحيتها لقياس وتقييم بورتفليو كل : الصدق 

 . % 86كوبر الستخراج الصدق الذ ظهر انه ( وتمك استخدام معادلة  1طالب وطالبة )ملحق رقم 

 . 0.81استخدمت طريقة التجزئة النصفية الستخراج معامل الثبات الذي ظهر انه يساوي : الثبات 

 .ختبار التائياال،  النسبة المئوية، معامل الثبات ،  معادلة كوبر الستخراج الصدق:  الوسائل االحصائية 

 -سيتم عرض نتائج البحث وفقا لفرضية البحث التي نصت على ::  قشتهابحث ومنانتائج ال

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطلبة الذين لديهم محافظ )بورتفليو (وبين درجات الطلبة الذين ليس لديهم 

 .محافظ

ها في الجدول وبعد معالجة النتائج احصائيا تم وضعاالختبار التائي لعينتين مستقلتين  عمالوللتحقق من هذه الفرضية تم است

 .1رقم 

 يبين نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين 1جدول رقم 

 المجموعة العدد المتوسط الحسابي درجة الحرية القيمة التائية
 المحسوبة الجدولية

48 
 التجريبية 25 18

 الضابطة 25 12 2,56 2,021
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ه نجد ان قيمة ت المحسوبة اكبر من قيمة ت الجدولية مما يظهر تفوق المجموعة التجريبية ى الجدول اعالعند النظر ال     

التي استخدمت المحافظ على المجموعة الضابطة ان تفوق المجموعة الضابطة يعود الى تاثير استخدام البمحافظ البورتفليو 

 .في تقييم مستوى اداء الطلبة 

 :ت االستنتاجا

المحفظة البورتفليو ال يركز على تطوير حلول اساسية العماله المنتجة خالل الدرس كذلك  تعملالب الذي ال يسالطان      

استطاع الطلبة الذين استخدموا البورتفليو ايجاد حلول غير متوقعة للمشاكل التي ظهرت في بعض اعمالهم كذلك استطاع 

وفي بعض األحيان يجد حلوال  غير متوقعةلمشكلة قام توضح تقدمهم ألعمال التي الطلبة تحديد الرسومات والمسودات وا

 .الباحث بتحديدها من خالل تجربة تقنيات جديدة 

 المصادر

1- Assessment: Getting Started with Student Portfolios " Module 1 " Reading: What Are Portfolios? 

ASCD LEARN,TEACH ,LEAD PDONLINE 2011 

2- Assessment of Performance in the Visual Arts: What, How, and Why. In Karpati, A., Gaul, E. 

(Eds.) : From Child Art to Visual Culture of Youth - New Models and Tools for Assessment of 

Learning and Creation in Art Education. Intellect Press, Bristol, UK. 

3- Understanding the Creative Mind: Portfolio Assessment in the Visual Arts Lars Lindström 

Stockholm Institute of Education Department of Curriculum Studies and Communicatio Email: 

lars.lindstrom@lhs.se 

4- Osman BİRGİN 1, Adnan BAKİ 2 The Use of Portfolio to Assess Student’s Performance Journal 

of TURKISH SCIENCE EDUCATIONVolume 4, Issue 2, September 2007 

5- Simone Krüger Ethnography in the Performing Arts A Student Guide 2008 

6- Karen Kolanowski Use of Portfolios in Assessment of Literature Learning National Research 

Center on English Learning & Achievement University at Albany 1997 

7- Arlene Lois Garnett Portfolio assessment: An authentic method of student evaluation 

1993http://scholarworks.lib.csusb.edu/etd-project 

8-  Daniel Callison, The Potential for Portfolio Assessment School Library Media Annual (1993).  

9- Lars Linström The multiple uses of portfolio assessment Studies in Educational Policy and 

Educational Philosophy, 2005:1, 26836, DOI: 10.1080/16522729.2005.11803898 To link to this 
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 فاعلية استراتيجية التعلم البصري في تنمية مهارات خط الرقعة لدى طلبة الثانوية

 ا.م.د.عطيه وزه عبود الدليمي

 الجامعة المستنصرية –كلية التربية األساسية 

 ملخص البحث :

لتربية والتعليم في األونه االخيرة من الزمن ، تقدما تكنولوجيا وتقنيا هائال ،حيث اصبحت التقنيات التربوية هدت القد ش      

سية جز ضروريا في الدروس التعليمية في المراحل الدراسية كافة ، وبما ان التعليم البصري يكسب المتعلم الخبرات الح

ى وفق هذه االستراتيجية يعتمد على في الذهن ، ومقاومته للنسيان ، وان التعليم علالواقعية التي هي اقرب الى الفهم والبقاء 

المالحظة وتعتبر المالحظة الخطوة االولى فيها . وعلينا كمربين ان ندرب  تالميذنا على المالحظة، ان الخط العربي يعتمد 

على االداء المهاري والممارسة والن المتعلم ري بالدرجة االولى من خالل المالحظة والتركيز على االدراك الحسي البص

تلك القدرة البصرية الهائلة في تطوير ادائه من خالل توفير مناخ تعليمي بصري يسهل على العين مالحظة االداء المهاري يم

 ا .لخط الرقعة ، وتسهيل على الدماغ تخزينه وقامة العالقات بينهم

دريس لمادة الخط العربي والزخرفة ه ومما يمتلكه من خبرة في مجال البحث والتمما دعا الباحث  الى تحديد مشكلة بحث     

االسالمية في كلية التربية االساسية ولكثرة اقامة الدورات التدريبية لفئات مختلفة من المتعلمين ، ومن خالل اطالعه على 

يبلور مشكلة بحثة بالسؤال االتي: ما  ي بحثت في مجال الخط العربي دفع الباحث انالمراجع والمصادر والدراسات الت

 ية استراتيجية التعلم البصري في تنمية مهارات خط الرقعة لدى طلبة الثانوية.فاعل

 وبرزت اهمية الحث باآلتي:      

 قد يفيد طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال الخط العربي.  -1

 في المكتبات العامة . قد يعد مرجع -2

 سسات التي تهتم بالخط العربي .ث والتطوير ، والمؤقد يفيد دائرة البح -3

قد تساعد هذه االستراتيجية تمكين الطلبة من التدريب على المالحظة المقصودة ، في تعميق الفهم لديهم وتصور  -4

 العالقات بين الصورة التعليمية والمحتوى التعليمي .

 ية .ي تنمية مهارات خط الرقعة لدى طلبة الثانوحث على التعرف على فاعلية التعلم البصري فوكان يهدف الب    

( 15وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ذا المجموعة الواحدة وذلك لصغر حجم العينة ، وقد تكونت عينة البحث من ) 

الذي يمتلكه هاريا  قبليا للتعرف على المستوى المهاري طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية ، وقد اعد الباحث اختبارا م

رضه على مجموعة من الخبراء االختصاص ،كما اعد الباحث استمارة مالحظة لتقويم اداء الطلبة في خط الرقعة وقد تم ع

جموعة من الطلبة ، كما ان الباحث قام ببناء برنامج على وفق استراتيجية التعليم البصري ، وتم عرض البرنامج على م

 . 3/7/2018المهاري البعدي بتاريخ برنامج على عينة البحث ثم تطبيق االختبار الخبراء االختصاص ،وبعد تطبيق ال

 وقد توصل الباحث االستنتاجات االتية :

 تفوق االختبار البعدي على االختبار القبلي  فتبين ان : •

 اكتساب الطلبة مهارة المسكة الصحية للقلم . -1

 اداء الطلبة في حروف خط الرقعة .تحسين  -2

 ر ومعرفة الحروف التي تستقر على السطر والحروف التي تنزل عن السطر .تابة على السطااللتزام بالك -3
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 تحسين اداء الطلبة في كتابة بخط الرقعة . -4

 وقد اوصى الباحث بما يالي : •

 االهتمام بتدريس الخط العربي في المراحل الدراسية كافة . -

 .دراسي لمادة الخط العربي في المراحل الثانوية  اعداد منهج -

 تخصيص حصة دراسية للخط العربي . -

 تخصص مدرس للخط العربي  من خريجي قسم الخط العربي كلية الفنون الجميلة . -

 الحاق مدرسي اللغة العربية بدورات تدريب في مجال الخط العربي . -

Abstract 

        Education has dramatically developed lately in terms of teaching and learning techniques. This 

development makes these techniques essential elements for all academic sessions at all levels. Among 

these teaching and learning techniques, our scope focuses on the visual learning. Visual learning 

provides learners with sensible realistic experiences which are easy to perceive and to recall. Visual 

learning technique depends primarily on observation. As educators, we should enhance and develop 

the observation skills of learners through training. Arabic calligraphy depends mostly on sensory 

perception which is achieved by a careful observation of the artistic manner of performing. Therefore, if 

the proper atmosphere is provided to the learners, that will probably facilitate the observation of 

performing the art of Arabic calligraphy which as a result will help the brain to comprehend how the skill 

is performed and to build a connection between the process and its performance. 

       What help the researcher to decide the problem of his study is his academic and practical 

experience. The researcher has been teaching Arabic calligraphy and Islamic decoration at College of 

Basic Education, Al-Mustansiriyah University, and he hold so many workshops for different kinds of 

learners. Due to his academic and practical experience and his interest in his field of study, the 

researcher came up with the following problem statement: how effective is visual learning technique in 

developing the skills of Arabic calligraphy for secondary school students? 

The importance of the study: 

1- The study can be useful for researchers and post-graduate student who are interested in studying 

the Arabic calligraphy. 

2- It can be used as a reference to enrich the record of public houses. 

3- it can be helpful for the development departments and organizations that may be interested in the 

field of Arabic calligraphy. 

4- The strategy used can help the students to interpret the intended visuals, so they understand better 

and be able to build a relationship between visuals and the rest of the material or the content. 

     The aim of the research is to identify the effectiveness of visual learning in developing Arabic 

calligraphy skills for secondary school students. 

       Due to the seize of the sample, the researcher uses the one-group experimental approach. The 

sample consists of 15 students of both genders males and females form secondary school level. The 

researcher pre-tested the sample to identify their current Arabic calligraphy skills, and the test was 

presented to a group of specialists for verifying purposes. The researcher also prepared a list of remarks 
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to assess the performance of the students. Then he established a program base on visual learning 

strategy, and he presented it to a group of specialists also for verifying purposes. Finally, the program 

applied for the students and then they went through a post-test in 3/7/2018.  

Conclusions: 

      The performance of the students in the post-test was better than theirs in the pre-test. And that is 

reflected by these points: 

1- The students adopted the proper manner of holding the pen 

2- Their performance in writing Arabic calligraphy letters is improved. 

3- They develop the ability of writing on the line in a straight manner and now able to recognize which 

letter should go perfectly on the line and which should go lower. 

4- Their performance in Arabic calligraphy is improved. 

Recommendations:  

The researcher recommends: 

1- Teaching Arabic calligraphy to all stages 

2- preparing a syllabus for teaching Arabic calligraphy for secondary school level 

3- assigning Arabic calligraphy class 

4- assigning Arabic calligraphy teacher to that class and he or she should hold a degree in Arabic 

calligraphy form a fine art college. 

5- assigning Arabic language teachers to workshops in fields of Arabic calligraphy. 

 الفصل االول

  ث :مشكلة البح

لقد شهدت التربية والتعليم في األونه االخيرة من الزمن ، تقدما تكنولوجيا وتقنيا هائال ،حيث اصبحت التقنيات التربوية        

يمية في المراحل الدراسية كافة ، وبما ان التعليم البصري يكسب المتعلم الخبرات الحسية ضروريا في الدروس التعل ءجز

الى الفهم والبقاء في الذهن ، ومقاومته للنسيان ، وان التعليم على وفق هذه االستراتيجية يعتمد على الواقعية التي هي اقرب 

بين ان ندرب  تالميذنا على المالحظة ، " علينا ان نميز بين تعتبر المالحظة الخطوة االولى فيها . وعلينا كمرالمالحظة و

ن تزودنا ببعض المعلومات بشكل عضوي او عرضي وبين المالحظة نوعين من المالحظة : المالحظة العابرة التي يمكن ا

ذا ما (، وه2007:191ل على المعلومات معينة " )عبيدات ،المقصودة التي توجه اهتمامنا لشئ او حدث بهدف الحصو

حظة ما يريد نريد ان نؤكد عليه في هذا البحث وهو المالحظة المقصودة الهادف التي من خاللها يوجه المعلم تالميذه لمال

 تعليمة وحثهم على متابعة المشاهدات .

داء وبما ان الخط العربي يعتمد على االدراك الحسي البصري بالدرجة االولى من خالل المالحظة والتركيز على اال     

بصري يسهل  المهاري والممارسة والن المتعلم يمتلك القدرة البصرية الهائلة في تطوير ادائه من خالل توفير مناخ تعليمي

 على العين مالحظة االداء المهاري لخط الرقعة ، وتسهيل على الدماغ تخزينه وقامة العالقات بينهما .

ا يمتلكه من خبرة في مجال البحث والتدريس لمادة الخط العربي ومن ما تقدم وشعور الباحث بمشكلة بحثه ومم      

ثرة اقامة الدورات التدريبية لفئات مختلفة من المتعلمين ، ومن خالل والزخرفة االسالمية في كلية التربية االساسية ولك

يبلور مشكلة بحثة  انالى تي بحثت في مجال الخط العربي دفع الباحث اطالعه على المراجع والمصادر والدراسات ال

 انوية .بالسؤال االتي: ما فاعلية استراتيجية التعلم البصري في تنمية مهارات خط الرقعة لدى طلبة الث
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 اهمية البحث :

 قد يفيد طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال الخط العربي. -5

 قد يعد مرجع في المكتبات العامة . -6

 والتطوير ، والمؤسسات التي تهتم بالخط العربي .قد يفيد دائرة البحث  -7

ي تعميق الفهم لديهم وتصور قد تساعد هذه االستراتيجية تمكين الطلبة من التدريب على المالحظة المقصودة ، ف -8

 العالقات بين الصورة التعليمية والمحتوى التعليمي .

 يهدف البحث الى : هدف البحث:

 في تنمية مهارات خط الرقعة لدى طلبة الثانوية . التعرف على فاعلية التعلم البصري

 وللتحقق من فاعلية التعلم البصري افترض الباحث الفرضية الصفرية االتية :

(بين متوسط درجات )المجموعة التجريبية ( في االختبار %5فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )وجد ال ت -

 القبلي والبعدي .

 حدود البحث :

 م. 2018-2017حدود زمانية :  -

 حدود بشرية : طلبة الثانوية . -

 حدود مكانية : المركز الثقافي للخط العربي والزخرفة االسالمية . -

 عة (. ط العربي) خط الرقحدود موضوعية :الخ -

 تحديد المصطلحات :

 الفاعلية : -

اكتساب المعرفة من اجل "الكفاءة التي يوصف بها اداء معين ، او المقدرة على  (بانها :2000عرفها الحيلة ) -

 (293: 2000المتعلمين وتكون من خصائص المتعلم الكفء. )الحيلة ،

ء معين وفقا لمعايير محددة مسبقا لتحقيق التي يوصف بها ادا "القدرة او الكفاءة (بانها:2003عرفها الدوري ) -

 (14: 2002هدف او فعل معين " )الدوري ،

التي يتوصل اليها المتعلم بأداء كتابة حروف خط الرقعة وفق  ءة" الكفا الفاعلية بانها :ويعرف الباحث اجرائيا 

 قدمين "قواعد وميزان ومقاييس خط الرقعة التي وضعها كبار الخطاطين اال

 التعلم البصري : -

ريق " التدريس الذي يقوم على االدراك البصري في عملية التعليم ويتم عن ط (: بانه:2009عرفه محسن  ) -

تحصيل الخبرات والمعارف عن طريق مشاهدة الصور والمخططات والمشاهدات الحسية وجمع المعلومات بصريا 

 (.330: 2009، ويعتمد هذا التدريس على المالحظة " )محسن،

       " القدرة على فهم او قراءة واستخدام او كتابة االصور والتفكير والتعلم من خاللها  "  عرفها جون هورتن بانها : -

 (1: 2015) دواير ،

" القدرة على فهم واستيعاب حروف خط الرقع من اخالل عرض  ويعرف الباحث التعلم البصري اجرائيا بانه :

 .ستخدام التقنيات ثم التطبيق والكتابة بخط الرقعة من قبل المتعلم"نماذج من خط الرقعة يا
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 خط الرقعة : -

الخطوط المتاخرة بسيطة التعلم والسهلة على المتعلم في التمرين والتدريب " من  ويعرفة الباحث اجرائيا بانه :

 وفق ارشادات المدرس والتوجية لغرض اتقانه من قبل المتعلم بيسر وسهولة "

 : (  االطار النظري)  لثانيالفصل ا

 استراتيجية التعلم البصري :

تقني والتكنولوجي الذي غزى العملية التعليمية واالعتماد على اخذ في اآلونة االخير من القرن الحالي وبعد التطور ال      

على البصر بالدرجة االولى  التعليم الذي ينسجم مع ذكاء المتعلم ، وبما ان الخط العربي من الموضوعات الحسية التي تعتمد

اكتساب التعلم  ولما له من تأثير فعال في عرض الصور وبدورها تخزن كصورة ذهنية مما يسهل على المتعلم سرعة

والتفاعل مع المادة الدراسية لحد االندماج والتفاعل ، وبما ان التعليم البصري يكسب المتعلم خبرة حسية تكون اقرب للفهم 

 ن المتعلم فترة من اطول من الزمن في التعلم.واالستبقاء في ذه

في حياتنا المدرسية الفاظا وكلمات لذ يبدو الطلبة اللفظي فمعظم  –" يعتمد التعليم في معظمه على التعليم اللغوي          

 (189: 2007ذو لكاردنر اهمية تأكيد اشكل جديدة للذكاء من همها الذكاء البصري " ) عبيدات ،وسهيله،

" ان الحواس الخمس لإلنسان هي منافذ الدماغ للعالم الخارجي ، فهي تنقل اليه ما يحدث من متغيرات مختلفة من اجل       

اذ االجراء المناسب لكل مثير، والدماغ هو مركز التعلم والذاكرة ، وحاستا السمع والبصر اهم الحواس في عملية التعلم، اتخ

% مما يتعلمه االنسان وهناك من بين الناس من يفضل 83عن طريق البصر تشكل فقد اثبتت الدراسات ان نسبة التعلم 

 .(329:  2009)محسن شولة  بطبيعته ان يتعلم بصريا"

"وكما هو معروف ان التعلم البصري يكسب االنسان خبرة حسية واقعية قريبة من الواقع , والخبرة الحسية كما يؤكد      

هم والبقاء في الذهن واكثر قدرة على مقاومة النسيان و التعلم باستراتيجية التعليم البصري واضعوا المناهج  بانها اقرب للف

بر المالحظة الخطوة االولى فيها للك يجب ان تكون دقيقة وموجهة و هادفة ولكي تكون المالحظة يعتمد على المالحظة , وتعت

من الشتات . ان المعلمون في غالبيتهم لفظيون  وكلهم يملكون  دقيقة ال بد من التركيز وتوفير مناخ تعليمي يسمح بذلك وخاليا

خدمتهم فسوف يتطور ويصبح التعليم  البصري جزء من  ىقدرات بصرية هائلة , وبعد اكتشافهم لهذه القدرات على مد

دماغ سلوكهم التعليمي ويمكن تحويل الدروس لتكون بصرية وذلك يسهل على العين مالحظة المعلومات ويسهل على ال

 .( 78: 2012تخزين المعلومات واقامة العالقات بينها")عبيدات وسهيلة , 

ط العربي الى صور ذهنية باستخدام التعلم البصري السيما الممارسة العملية لما ويرى الباحث امكانية ترجمة مادة الخ     

البصرية و الصيغ السمعية تترجم  تم تعليمه "ولسوء الحظ فان فكرة عرض المعلومات على التالميذ عن طريق الصور

كصور  لمكاني يستجيب للصور امااحيانا في مدارس اليوم الى كتابة على الصبورة وممارسة ذات طبيعة لغوية ، و الذكاء ا

في عقل الفرد او كصور في العالم الخارجي , صور فوتوغرافية ,شرائح , افالم متحركة ,رسومات , رموز بيانية توضيحية 

 .( 95-94: 2003يدوجرافية ")جابر ,, لغات ا

"نجاح اي امر نقدم عليه مرهون بمدى األخذ بأسباب النجاح فيه ، وفي التعليم باستخدام التفكير البصري ال بد من           

توفر مجموعة من االسباب والمتطلبات لضمان الحد االدنى من النجاح المطلوب عوضا عن التميز فيه كحد اقصى ، وحيث 

بالتعلم لدى الفرد، وألجل ان يتم التطور بالشكل السليم البد من توف الخصائص  فاعلية االدراك البصري ترتبط بدرجةان 

 التالية :

 االنتباه للمثيرات البصرية . -1
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 والتعرف على الشكل البصري .  الوعي ، -2

 االستجابة المناسبة التي تدل على حدوث التعلم . -3

 الرضى عن محاوالت التعلم . -4

 (258-2013:257التعلم.  )مهدي ،وسهى،ة الضرورية لمحاوالت عاداال -5

 خطوات التدريس وفق استراتيجية  التعلم البصري:

تدريب الطالب مسبقا على المالحظة الدقيقة والهادفة للوسائل البصرية وكيفية تشخيص المعلومات التي لها عالقة  -1

 بموضوع الدرس الحالي .

 ي تحتاج الى عرض وسيلة بصرية .د المواقف التعليمية التعرض مادة الدرس بكل دقة وتحدي -2

 تهيئة الوسائل البصرية من صور او رسوم او اشكال توضيحية . -3

 يحدد كل وسيلة تعليمية لكل موقف تعليمي في الدرس . -4

 عرض كل وسيلة في الموقف التعليمي المناسب لها....وربط ذلك بالمحتوى التعليمي . -5

 .وما سجلوه من مالحظات  يناقش الطالب ما الحظوه -6

 يطلب من الطالب تقدم ملخصات حول ما الحظوه . -7

 يمكن تكليف الطالب بعمل انشطة بصرية لتأكيد التعلم البصري. -8

( 100-99،ص:2016)الباوي ،                                   

 خط الرقعة :  

ويمكن ارجاع اقدم اثر لخط  خرة في العهد العثماني "يعد خط الرقعة من الخطوط العربية البسيطة التي ظهرت متأ       

م الذي تابع تطوره في عهد السلطان سليمان القانوني ، ثم السلطان 1481-هجرية 886الرقعة لعهد السلطان محمد الفاتح 

هواه هجرية ليصل التطور أوجه على يد الخطاط ابو بكر مصطفى افندي في إسطنبول ، الذي است1200عبد الحميد االول 

فيه ،ثم بدأ بدراسته  ووضع مقايس وأوزانا ليتابعها مستشار السلطان عبد الحميد خان الخطاط ممتاز خط الهمايون فأجاد 

 ( 121، 2010بيك وضع اصوله وقواعده وبقيت هذه المقاييس معتمدة في معظمها الى االن  " ) ونوس، ومحمد،

ة ،ومن ميزت هذ ب والصحف اليومية والمجالت ، والالفتات والدعايويستعمل الخط الرقعة في كتابات عناوين الكت    

الخط ان الخطاطين حافظوا عليه ،فلم يشتقوا منه خطوطا اخرى ،أو يطوره الى خطوط اخرى ...ان خط الرقعة هو الخط 

 (108: 2010،)ابو دبسه ، وغيث  لدان المغرب العربي عموما ".الذي يكتب به عامة الناس في البالد العربية عدا ب

 خصائص خط الرقعة :

 خالي من الحركات االعرابية والتزينيه . •

اغلب حروفه تستقر على السطر ما عدا حرف) ح ، خ ،ج،ع،غ،م، والهاء الوسطية ( تكون هذه الحروف  •

 نازلة عن السطر .

 التعليمية والسهلة التعلم .يعد من الخطوط البسيطة  •

 ة .درج45يكتب بوضع سن قلم الخط بزاوية  •

 يبتعد عن التعقيد والتركيب . •

 خالي من الترويس وال يوج رسم في حروفه ما عدا حرف الراء في نهيته رسم. •
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 الفصل الثالث

 مجتمع البحث وعينته  :

( طالب وطالبة من مراحل مختلفة 15لكرخ وأخذ منهم )تكون مجتمع البحث من المرحلة الثانوية في محافظة بغداد ا      

 .رات المقامة في المركز الثقافي للخط العربي والزخرفة االسالمية ، من ضمن الدو

 ادوات البحث :

استعمل الباحث التصميم التجريبي ذا المجموعة الواحدة لصغر حجم العينة المختارة من قبل  التصميم التجريبي : .1

 الباحث بالطريقة القصدية .

ى المهاري الذي عينة البحث وذلك للتعرف على المستو اعد الباحث اختبارا مهاريا طبق على االختبار القبلي : .2

 يمتلكه افراد العينة في خطة الرقعة .

تعد استمارة التقويم احد ادوات التقويم والقياس وتستخدم لمعرفة سلوك الطالب المهاري في خط  تقويم :استمارة ال .3

 ( 1على مجموعة من الخبراء ملحق)  الرقعة وقد اعتم الباحث المنهج العلمي في بناء االستمارة ، وتم عرضها

فق استراتيجية التعلم البصري الذي وصفت استطاع الباحث ان يقوم بناء برنامج على و مراحل اعداد البرنامج : .4

خطواتها في الفصل الثاني ، وقد  صمم  البرنامج وفق للهداف التعليمية من اجل تنمية مهارات خط الرقعة لدى 

 عينة البحث .

في ضوء مادة دورة الخط العربي )خط الرقعة ( التي اقيمت في المركز الثقافي للخط العربي  اسية :خطط الدرلا .5

خرفة االسالمية ، و الساعات المعتمدة في الدرس حيث اعد الباحث ثمان خطط دراسية لكل درس خطة و الز

 دراسية واحدة وقد تم عرضها على الخبراء االختصاص .

تم تهيئة كافة المستلزمات الضرورية للدرس من توفير مكان مالئم للطلبة مجهز بكل  تهيئة مستلزمات الدرس :  .6

ة التقنية ووسائل اإليضاح ومستلزمات ضرورية للطالب من قلم خط وورق صقيل لتسهيل االمكانيات و االجهز

 عملية التمرين وتعلم مهارة خط الرقعة .

% بين 88وكان نسبة اتفاق  طبق الباحث معامل بيرسون لغرض ايجاد معامل الثبات ثبات استمارة التقويم :  .7

 المصححين وهي نسبة اتفاق جيدة .

بعد االنتهاء من التجربة من خالل تدريس المجموعة التجريبية على وفق محتوى البرنامج  االختبار البعدي :تطبيق  .8

وبعد  1/7/2017حث بتاريخ التعليمي في ضوء استراتيجية التعليم البصري طبق وبعد البرنامج على عينة الب

 على عينة البحث. 30/7/2017لبعدي بتاريخ انتهاء التجربة ، ومن اجل تحقيق اهداف البحث تم تطبيق االختبار ا

 : الوسائل االحصائية

لعينة البحث استخدمت لحساب مدى التطور المهاري الحاصل بين نتائج  (t.test)معادلة االختبار التائي 

 .البعدي( -ي لخط الرقعة ) القبلياالختبارين المهار

T=                                                       
N                 /   s 

 حيث ان : 
 mمتوسط المجتمع =  -
 dمتوسط الفروق =  -
 sاالنحراف المعياري =   -
 (256: 1977) البياتي ،                nعدد العينة =  -
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 : الفصل الرابع

 :ث ئج البحعرض نتا

التعرف على فاعلية التعلم البصري  يهدف البحث الى : هاا الباحث من خاللاليه لهذا الفصل النتائج التي توص تضمن     

 في تنمية مهارات خط الرقعة لدى طلبة الثانوية .

 وللتحقق من فاعلية التعلم البصري افترض الباحث الفرضية الصفرية االتية :    

)المجموعة التجريبية ( في االختبار (بين متوسط درجات %5عند مستوى ) ت داللة احصائيةال توجد فروق ذا -

 القبلي والبعدي.

( لمعرفه الفرق بين االختبار القبلي واالختبار t-testوالتحقق من صحه الفرضية تم استخدام االختبار التائي )  -

 البعدي وكما موضح بالجدول ادناه:

الوسط  االختبار
 الحسابي

حراف  ناال
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 يةالجدول

مستوى الدالله 
5% 

 19 القبلي
 دال احصائيا 2.977 82.5 1.504

 53 البعدي

( وبهذا رفضت 2.977( وهي اكبر من قيمة )ت( الجدولية )82.5ويتبين من الجدول اعاله ان قيمة )ت( المحسوبة  )     

%ولصالح االختبار 5احصائية عند مستوى ة البديلة ، اذ تبين وجود فروق ذات داللة الفرضية الصفرية وقبلت الفرضي

 البعدي  .

 :االستنتاجات 

 تفوق االختبار البعدي على االختبار القبلي  فتبين ان : •

 اكتساب الطلبة مهارة المسكة الصحية للقلم . .1

 تحسين اداء الطلبة في حروف خط الرقعة . .2

 والحروف التي تنزل عن السطر .تستقر على السطر  لسطر ومعرفة الحروف التيااللتزام بالكتابة على ا .3

 تحسين اداء الطلبة في كتابة بخط الرقعة . .4

 التوصيات:

 االهتمام بتدريس الخط العربي في المراحل الدراسية كافة . -

 اعداد منهج دراسي لمادة الخط العربي في المراحل الثانوية . -

 ربي .تخصيص حصة دراسية للخط الع -

 خريجي قسم الخط العربي كلية الفنون الجميلة .تخصص مدرس للخط العربي  من  -

 الحاق مدرسي اللغة العربية بدورات تدريب في مجال الخط العربي. -

 المقترحات :

 تطبيق استراتجية التعلم البصري على انواع الزخارف االسالمية والرقش العربي . -

 والتربية الفنية .لى دروس اخرى من دروس الفن تطبيق االستراتيجية التعلم البصري ع -
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 المصادر :

،دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع 1،ط اساسيات الخط والتايبوغرافيابو دبسة ،فداء حسين ، غيث خلود بدر ،  -1

 م.2010،عمان االردن ،

،مكتبة 1،ط نماذج واستراتيجيات في التدريس والتقويمالباوي ، ابراهيم وثاني حسين الشمري ،  -2

 م.2016زكي،بغداد،

،كلية التربية ، االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس  البياتي ، عبد الجبار توفيق ،واخرون ، -3

 م.1977الجامعة المستنصرية ،

قاهرة لا،دار الفكر العربي للطبع والنشر ، 1،ط الذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميقجابر ، عبد الحميد جابر ،  -4

 م.2003،

 م.2000،دارة الميسرة للتوزيع والنشر،عمان ،1،طتصميم وانتاج الوسائل التعليميةالحيلة ،محمد محمود،  -5

فاعلية برنامج عالجي سلوكي معرفي في الصحة النفسية للطالب الموهبين الدوري ، وصال محمد جابر محمد   -6

 م. 2003د ، بغداد ، شر،اطروحة دكتوراه غير منشورة  كلية كلية التربية ابن 

 بيروت مكتبة ،2،ط عزمي جاد نبيل: ت ، البصري والتعلم البصري الثقافة ، مور مايك وديفيد ، دواير،فرانسيس -7

 .م2015 ، القاهرة ، للنشر

استراتيجيات التدريس في القرن الواحد والعشرين دليل المعلم والمشرف عبيدات ، ذوقان ، سهيلة ابو السميد، -8

 م.2007الفكر للطباعة والنشر ، ،دار1،ط التربوي

، مطبعة الكلية للطباعة والنشر ،بغداد 2، ج  التفكير وانواعةمهدي رزوقي ، وسهى ابراهيم عبد الكريم ،  -9

 م.2013،

، جامعة دمشق ،مطبعة 1، طاستخداماته  -مبادئه -، الخط العربي نشأتهونوس ، د. عبد الناصر ، د. محمد غنوم  -10

 م 2010، الروضة

 (1رقم ) حقمل
 استمارة مالحظة االداء في خط الرقعة 

 5 4 3 2 1 فقرات االداء في خط الرقعة  ت

      يمسك القلم بشكل صحيح  1

      درجة  45يضع سن القلم بزاوية  2

      يسطر الورقة بقلم الرصاص قبل البدء بالكتابة  3

      يكتب حرف االلف بشكل صحيح  4

      يح ساسية بشكل صحيكتب الحروف اال 5

      يستخرج حرف الحاء من حرف الدال وحرف الباء  6

      يفرق في كتابة حرف الحاء مع الحروف الصاعدة وحرف الحاء مع الحروف النازلة  7

      يستخرج حرف الصاد من الثالث نقاط وحرف النون بشكل صحيح  8

      ية والعين الوسطية يميز بين حرف العين المفرد والعين االول 9

      يميز بين الحروف النازلة عن السطر والحروف التي تستقر على السطر  10

      يكتب جميع الحروف مراعيا ميزانها بالنقاط بشكل صحيح  11

      يكتب جملة بخط الرقعة على وفق ميزان خط الرقعة  12

      المجموع  13
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Effect  of Teaching  by Simulation on the Implementation of the Practical 

Instruction in Teaching Pictorial Composition Subject 

Dr. Raghad Zaki Ghayadh  

Al-Mustansiriya University - College of Basic Education 

 : الملخص

مجموعة من أساليب معظمها إلقائية  المعتدرس موضوعات االنشاء التصويري المستندة إلى المهارات باست       

كالمحاضرات وأساليب التجربة والخطأ، ومع ذلك، اجرت الباحثة دراسة استقصائية لوجهات نظر المتعلمين من أجل معرفة 

ها اكتشفت أنه ال يوجد جدوى لهاتين الطريقتين. وهكذا، قررت أن تختار طريقة مختلفة العتقاد وفعالية التعليم بهذا األسلوب،

 أنها ستكون أكثر فائدة وفعالية في تنفيذ الدروس العملية لموضوع مثل االنشاء التصويري ، وهو أسلوب المحاكاة.

يسهم أسلوب المحاكاة في تطوير عملية تعلم المهارات في مجال الفن بشكل عام وعلى وجه التحديد في الرسم، فإنه       

للتقدم الثقافي النامي،  يهدف هذا البحث الى فحص فاعلية التعلم بالمحاكاة  فقايساعد على مواكبة برامج النظام التعليمي و

في تنفيذ المنهج الدراسي المهاري لمادة االنشاء التصويري للطالب من قسم "التربية الفنية" والتحقق من فرضية العدم 

عة التجريبية في مادة االنشاء التصويري جمونصها: أن ال فروق معتد بها إحصائيا في درجة متوسط األداء العملي ألفراد الم

الجامعة / العينة من هذا البحث تقتصر على طالب الصف الثالث/كلية التربية األساسيةواقتصرت  .قبل وبعد التجربة

 اعتمدت المنهجية التجريبية للتحقق من فعالية طريقة التدريس. كم (. 2015-2014المستنصرية للعام الدراسي )

كما في التصميم التجريبي؛ وأداء االختبار  posttestالتجريبي: تابعت الباحثة مجموعة االختبار األولى يم التصم      

عينة البحث كانت احدى القاعات في قسم التربية الفنية/كلية  المعرفي للتحقق من فرضيات البحث والموافقة على صحتها.

ا  لتكون عينة البحث. وكان عدد الطالب في هذه القاعة الطالب ائي"التربية األساسية" في جامعة المستنصرية اختيرت عشو

( الذين قد يكون لديهم علم 15بتحليل مواصفات العينة في هذه القاعة، ووجدت أن الطالب الذكور واإلناث ) ة(. الباحث47)

ربية والتعليم. بعد استبعاد التمسبق بهذه المواد، وأن اثنين من الطلبة اإلناث تخرج في معهد "تدريب المعلمين"/قسم للفن 

( طالبا. بغية تحديد مستويات تقنية 30( بغية ضمان سالمة هذا التصميم الداخلي، يصبح عينة البحث )17هؤالء الطالب )

 العينة للبحث في موضوع تشكيل التصويرية، طبق االختبار األولى قبل الباحث.

 وخرجت الباحثة بمجموعة من النتائج منها:      

النتائج فعالية خطط الدرس التي أعدت لهذا البحث وفقا ألسلوب المحاكاة لتنمية المستوى المعرفي لطالب الصف ؤكد ت. 1 

خطط التدريس أسفرت عن اتفاق بين )األفكار والمفاهيم والمعارف النظرية المقدمة  -2الثالث في مادة االنشاء التصويري.  

يمية المطبقة( التي يمكن مالحظتها في أداء الطالب لتنفيذ دروس االنشاء تعلفي المحتوى( و )الممارسات العملية وال

عملية المحاكاة للمهارة وتقديمه للطالب بطريقة متسلسلة أدت إلى وضوح المعلومات للطلبة وزيادة قدرتهم  -3التصويري .  

في البحث الحالي وفقا لطريقة  عدتخطط الدرس التي أ  4على اكتساب المهارات والمعارف ومن ثم رفع مستوى التعلم. 

المحاكاة ادت الى تقدم الطالب عينة البحث في مهارات االنشاء التصويري ليحصلوا عليها بدرجة من االتقان أعلى من 

( التي %89 – 76تفوقت أفراد المجموعة التجريبية بدرجاتهم التي تراوحت بين ) -5( درجة من الكفاءة.  %75المحدد )

(. وأكدت هذه النتيجة فاعلية طريقة المحاكاة في تنفيذ المنهج العملي لمادة االنشاء %75لنقاط المحددة )ن اتعتبر أعلى م

 .التصويري 
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Introduction -Chapter One  

1.1 The problem of the research  

      The skill-based pictorial composition subject is commonly taught by using a set of teaching methods 

that are mostly based on lecturing, and trial and error methods, however, when the researcher 

conducted a survey of the learners' viewpoints in order to find out the effectiveness of this method, she 

found out that there is no rapid feasibility of these two methods. Thus, she decided to choose a different 

way to be experimented as she thought that it will be more useful and effective in the implementation of 

the practical lessons to a subject matter such as pictorial composition, it is the simulation method.  

     The simulation method is a complementary way to develop the process of learning the skills in the 

field of art in general and specifically in drawing, it helps keeping up with the educational system 

programs in accordance with the developing cultural progress. 

     The researcher; therefore, identified the problem of the current research by looking for the answer to 

following question: Is teaching by using the simulation method enables students to master the practical 

skills for pictorial composition at the Department of Art Education - College of Basic Education / Al-

Mustansiriya University?.  

1.2 The importance of the research  

The modern scientific orientation and the progress achieved in the study of different sciences is a reason 

for adopting anti - traditional methods currently being used in education and this reason led the 

researcher to carry out this research. The importance of this research, the researcher believes, lies in 

the following points: 

1. This method has not been used in the field of implementing the practical lessons of arts teaching 

although it is a scientific method which can assure accuracy, speed and feedback which may together 

can contribute to the development of the third stage students' skills at the Department of Art Education 

in the subject of pictorial composition. 

2. The method of learning by simulation enables the teacher to organize learning situations in a way 

that allows providing students with adequate and appropriate opportunities to develop their expertise in 

different subjects by presenting models of behaviors that reflect the positive trends intended to be 

learned and to show enthusiasm for the subject that the teacher wants his student to study and 

understand. 

3.  When following the method of learning by simulation, the student will be the main focus of the 

educational process as the teacher presents his colleagues as models to display the learning 

experiences required and intended to be learnt and makes students who have unorganized or negative 

experiences work and plan positively together with classmates, allowing them to observe behaviors 

directly and be in direct contact with them. 

1.3 The aim of the research: 

      The research aims at investigating the effectiveness of learning by simulation in teaching the 

practical lessons of pictorial composition for the students of the Department of Art Education and to 

verify the null hypothesis which reads that there are no statistically significant differences in the mean 
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score of the experimental group individuals' practical performance in the subject of pictorial composition; 

before and after the experiment. 

1.4 The limits of the research  

     The sample of this research is limited to the third grade students / College of Basic Education / Al-

Mustansiriya University for the academic year (2014-2015).  

1.5 Definitions of basic terms 

     The basic terms appear in this research are defined in order to clarify the conventional concepts as 

follows: 

- Simulation 

 "It is a process of interaction between the individual and the observed behavior through verbal forms, 

participation, symbolic model or living model, accompanied by mental processes such as attention, 

perception and recalling. Individuals learn a new behavior by watching others practicing this behavior in 

a social situation and then simulate their behavior." (Bandura & Richard, 1963:572) 

 Moawadh (2000:25) defines simulation as "a type of alternative learning done by observing others." 

The researcher identifies simulation as a teacher's process of simulating students of the Department of 

Art Education in order to learn and master pictorial composition practical skills. 

- Curriculum  

      Fikri (1972: 9) defines curriculum as all the learning experiences organized and supervised by the 

school for the students to learn inside or outside the school.  

Herst (1980:44) explains that curriculum is a program of activities designed to help students achieve the 

prescribed educational objectives. 

    The researcher defines curriculum as the skill content officially recommended to be taught during the 

practical lessons of the subject of pictorial composition at the Department Art education in one semester. 

- Skill 

     The researcher refers to this term as being the targeted part of the task for the practical aspect of 

pictorial composition. It is defined by Mace (1950: 24) as "the ability to produce an intentional effect 

consistently and accurately with speedy and economic action.   

     Good (1973: 536) explains that a skill is what the individual learns and performs easily and accurately 

whether this performance is muscular or mental. 

'Skill' is defined by the researcher as the steps of performance that are accomplished accurately by the 

students of the Department of Art Education in the subject of pictorial composition within a minimum 

effort and time. 

- Pictorial Composition 

     It is defined by Scott (1968: 25) as "The overall system which includes form and ground of any 

design." 

     Rodwell (1988: 18) explains it as "The way the subject is arranged on the paper whether it is a single 

form, an arrangement of diverse forms or an integrated theme. Whatever the learner does by drawing, 

it is important to think about composition before starting to draw. 

     The researcher defines pictorial composition as one of the study subjects at the Department of Art 

Education which is of an applied nature since it includes a content of two parts; theoretical and practical. 



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

475 

The practical part requires technical skills that will be taught to students of the Department of Art 

Education by simulation. 

Chapter Two – The Theoretical Framework 

2.1 Learning by simulation 

      Most of the attempts to get an idea about learning conclude that learning is done automatically 

through unstructured processes of procedural learning. Individuals learn lots of things as a result of their 

social interaction, and that behavior here is the main focus of the contemporary psychology. Thus, any 

try to find out the reasons behind showing that behavior through investigating any stimuli from the 

external environment is related to the ability of the individual to respond. Behavioral patterns, as 

(Holland, 1986: 149) says, are often acquired through simulation and through learning by observing.  

      Aristotle says: "Traditions are cultivated in humans since childhood, and one of the differences 

between man and the other organisms is that most living organisms are simulations, and through that 

simulation a human learns his first lesson. (Abu Reyash and Abdul Haq, 2007: 265) 

      Learning by simulation indicates that learning new responses and behavioral patterns is done by 

observing the behavior of others or by observing models, as the concept of learning by simulation is 

based on the assumption that "a human being is a social organism who is influenced by the attitudes, 

feelings, behaviors of the others and he can learn by observing their responses and imitating them 

"(Mansi, 1996: 265). This shows that a great deal of learning takes place through alternative experience, 

i.e., by observing someone who makes skillful responses, by reading these responses or by following 

them up, then he tries to imitate those responses as examples to be followed. This means that the 

observer can learn in many situations and can perform responses although they have never been 

performed before or have never been strengthened, and that many human skills cannot be acquired 

without learning by observation. 

The origin of the theory of learning by simulation:  

     The concept of simulation is dated to Lioyd Morgan1896, Trade 1903 and Mc-Dougall 1908 who 

consider simulation as an instinctive or instinctive process A number of psychologists such as Humphrey 

1921 and Allport 1924 tried to explain the traditional behavior on the basis of Pavlov's theory of classical 

conditioning. Edwin Guthrie thinks that the ability to simulate the behavior of the model can be explained 

by this principle also. (Holland, 1986: 150). 

      The first organized attempt to investigate simulation was when Miller and John Dollard published 

their book on social learning and simulation, in which they attempted to reconcile the principles of 

behavior with the principles of psychological analysis. They studied some kind of simulation called the 

symmetrical dependent behavior and they found out that people can selectively be trained on either 

imitating or not imitating the behavior of a model. (Ghbari and Abu Shuairah, 2009:145).  

      Individuals may also be influenced by models presented in symbolic formations and forms such as 

mental images that appear in films which can be fertile sources for models and also by books and 

publications which contain illustrations or illustrative pictures. Non-personal and symbolic forms also 

contribute in learning new responses as explained by Pandora and Walters when reading manual skills 

in which stimuli are offered step-by-step for the purpose of achieving a specific objective. (Lindzey, 1970: 

464) 
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      The theory of learning by simulation is one of the selective and conciliatory theories as it is a link 

between cognitive and behavioral theories and theories of correlation (stimulus – response). It interprets 

the process of learning as a combination of different concepts derived from those theories. (Al-Zaghloul, 

2003: 125) 

     Pandora's simulation learning theory is based on the role of reinforcement and simulation in behavior 

control and emphasizes the constant reciprocal interaction of behavior, knowledge, and environmental 

impacts, and it states that human behavior and its personal and environmental determinants constitute 

a complex system of mutual and interactive influences. (Melhem, 2001: 305- 6) 

     This theory about the process of learning relies on the principle of reciprocal determinism where the 

interaction among the three main components (behavior, knowledge, influences of environmental 

determinants) indicates that behavior according to this equation is a function of a set of previously learnt 

determinants. (Al-Zaghloul, 2003:125). The observed model may be a person or a model and a lot of 

behavior is acquired by observing what people do. This theory has confirmed that learning is shown 

directly through the results of the responses of the individual as it may be the product of the observation 

process of the behavior of others where the behavior referred to as a model serving as a source of 

information needed to form, acquire and adopt the model of others. It is a particular way of learning as 

a result of exposure to a model whether it is a living person, a symbol, a film, or a video. (Brophy, 1979: 

576) 

     It is worth mentioning, according to Pandora and Walters, that the two terms of learning by 

observation and simulation are fully equivalent terms. Pandora says that "the environment forms the 

behavior and behavior in turn forms the environment, and that both affect and are affected by the other 

i.e. there is an interaction between each of the individual's internal factors and the external conditions. 

The individual affects the environment and forms it in a manner consistent with his demands and the 

environment in turn make him commensurate with the circumstances, conditions and variables. 

(Shamikh, 2003: 39). 

  Pandora's theory was first known as the social learning theory but he renamed it as the social cognitive 

theory because it includes the developments achieved by this theory. Many persons believe that 

Pandora is a cognitive psychologist because of his focus on motivational factors and self regulating 

mechanisms that contribute in forming the behavior of any person greater than the influence of the 

environmental factors alone. (Moore, 1977: 1) This means that the behavioral response to any 

environmental stimuli is influenced by self-enhancement which affects the individual's behavior 

regardless of the presence or absence of reinforcement by the environment. (Al-Rubaie, 1994: 44) 

     The knowledge that man acquires by learning differs from the behavior he performs after acquiring 

that knowledge, the knowledge acquired may be more than the behavior performed, and when observing 

behavior or learning by observation learning happens in parallel to the acquired knowledge. Thus, 

learning by simulation, according to Pandora's theory, is learning behaviors of the models presented 

accidentally or deliberately. 

Basic Principles of Simulation Learning Theory 

Pandora's theory illustrates three basic processes of learning by simulation 
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1. Reciprocal processes: those processes in which learning occurs without the learner's presentation of 

direct experience, but by observing the behavior of others" (Bandura, 1986: 280) 

2. Cognitive processes: The symbolic representation based on the inference of external events is 

necessary to explain the great diversity of human work and these cognitive processes are important 

 for human learning in general. (Holland, 1986: 148) It is considered the cognitive mediator which 

intervenes in the process of learning, this symbolic resemblance of inference from external events is 

necessary to explain the great diversity of human work. (Bandura, 1986: 280)  

3. Self-regularity processes: This principle refers to the human beings' ability to organize behavioral 

patterns in the light of their expected results. Pandora believes that individuals work to regulate their 

behavior and determine the mechanism of implementation in the light of the results they expect to 

achieve. Expecting the outcome of behavior determines the possibility of learning or not learning such 

behavior. Expectation also plays an important role in the performance of such behavior in any 

appropriate circumstances. (Al-Zaghloul, 2003: 129) 

Procedural processes of the theory of learning by simulation 

There are major aspects that must be met for learning by observation. Pandora finds out that the process 

of learning by observation involves four interrelated sub-processes that explain the learning situation. 

The complete lack of availability of one of them may lead to a defect in this type of learning. They are 

as follows: 

1. Attention and Interest Processes   

2. Retention Processes  

3. Production Processes or Motor Performance 

4. Motivation Processes 

Types of learning by simulation 

     Learning by simulation is divided into: -  

1. Learning by a living model (sensory)  

2.  Learning by a verbal model  

3. Model learning vs. symbolic learning 

4.  Model learning through participation   

5.  Learning by using electronic forms 

2.2 Skill 

      Borger and Seaborne (1966: 127) thinks that 'skill' has several associated meanings, including 

complex activity characteristics that require a period of intended training. The practice is organized so 

that it is performed in an appropriate manner, and usually this activity has a useful function such as 

driving, playing musical instruments, writing and dealing with computers. In this sense, the focus is on 

activity, achievement and real-world processing. 

     'Skill' as a concept is a means exercised by the individual through the function of performance when 

he has knowledge in a particular field. It requires from those who practises them a lot of capabilities and 

potentials appropriate for doing something accurately. 
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Skills need to have two fundamental requirements; first, to be directed at a certain goal or purpose, and 

second, to be organized so that it can achieve the goal in the shortest time and least effort. (Abu Hatab 

and Sadiq, 1994: 658). 

    The skill consists of a large number of components, mental such as the understanding of a subject or 

a situation, cognitive such as the degree of mental concentration, or emotional such as the degree of 

enthusiasm in the performance of the skill. (Mutlis: 1997: 31) 

      Other components refer to performance. Performance skills require those who practice them to have 

acquired experience as well as accurate practice and effective guidance in order to achieve the goal. 

The student who performs a skill can be prepared to be a skillful person. "The skillful performance is 

that skill which requires using small muscles, especially the fingers of the hand and the elbow or forearm, 

often accompanied by using eyes and hands in a consistent manner, and one of these skills is drawing. 

(Hanoon: 2002:19) 

     Every process in education requires a specific skill, and the creation of such skills requires an 

organized action that both the teacher and the learner depend on for developing those skills in order to 

get the skill and be skillful in the field of specialization practically and technically, and this is of course 

due to the proficiency the student displays in the performance of any skill. This will increase the level of 

students' proficiency after practising what the teacher taught them and get skill and accuracy in their 

work during their academic life. (Al-Jubouri, 2001: 192) 

    The Skill-based Approach: The practical aspects require an independent approach with  a content 

not different from the content of the theoretical curriculum, but it differs in terms of regulation, exclusion 

and assessment. This part of the research covers the concept of skill in all its aspects so that the 

researcher can establish tools and a lesson plan on how to teach the subject. 

    Skill components: Skills can have multiple components and to achieve any skill we find that it 

essentially consists of the following components: 

1 - the sensory component 2 - the cognitive component 3 - the knowledge component 4 - the emotional 

component 5- the motor component 

     Characteristics of the skill: The motor performance is characterized by a number of characteristics 

that distinguish it from the other types of performance. Therefore, the test of quality of performance is 

the improvement in production in terms of quantity and quality or in terms of speed and accuracy, and 

this can distinguish three main characteristics: 

1. The existence of sensory - motor synergy: what is so - called motor skills in the name of cognitive 

skills which explain the meaning of synergy as the use of the muscles of the body together. For example, 

the skill of drawing depends on skills of planning and coloring to determine the learner's abilities. The 

impact of this training may be transferred and the main skill may be fragmented to have several 

sequential sub-skills such transferring an idea or artwork into a subject and then into planning and then 

filling the spaces with color ... etc. 

2. Response strings: Skillful performance involves a series of responses that are usually of the motor 

type and differ from the verbal responses in that they are muscular movements of limbs, fingers and 

hands. Each movement can be individually counted as a link between the stimulus and the response. 
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The skill is a series of these movements that should be displayed in sequence so as each response 

becomes a stimulus to the next response. (Abu Hatab and Sadiq, 2000: 658) 

3. Response patterns: The skilled behavior is a hierarchical organization of motor chains according to 

their difficulty in the form of motor patterns called sub-skills. (Towq and Edes, 1984: 51) It consists of 

units of individual stimulus – response which form larger patterns of responses out of sub-task 

responses. Subtasks must be learned before the learner can perform the whole work skillfully; the skill 

is thus the overall pattern of response. (Al-Mustafa, 1995: 200). 

Stages of skill learning -: The individual passes three roles of learning intertwined with each other while 

learning of one of the skills and the transition from the role of the last process to the next process is 

continuous and not distinctive. These roles can be arranged as follows: 

1- The cognitive role,  2- The interconnected organization role, 3- The automatic role. 

     The conditions of skill acquisition: The acquisition of the practical skill requires the compatibility of 

the efforts of the nervous and motor systems; therefore, there are a number of conditions that must be 

met to learn the skill. Those conditions are: 

1- Pairing, 2- Motivation, 3- Maturity, 4- Harmony of performance movements, 5- Feedback, 

  6- Orientation of learner and guide him to the best performance 

2.3 The art of pictorial composition 

     Art is a necessity of life, it is a message and a manifestation of thought to express the world and 

helps us understand and accept the world. Art serves as a bridge between what our imagination has 

and what our visual perception of the forms of nature could express, art is not merely an automatic 

process, it is a process of installation and construction. Thus, all human arts are the art of synthesizing 

the elements and creating a new composition. The role of the artist is limited to the organization of these 

elements according to the style or method he thinks expressive of his tendencies and feelings. The 

process of construction is therefore an intentional process by which the artist collects the parts and the 

elements in his imagination (Abdul Hameed, 1987: 147). The technical composition in the plastic arts is 

considered one of the important areas. It consists of a set of visual elements as points, lines and the 

mass as well as the use of colors that conform to a certain order of the elements that excite feelings of 

meanings vary according to the difference in their visual arrangement, so the best artistic composition 

is not that which make the receiver overwhelmed. It is the arrangement of the elements and the strength 

of interconnecting them together in a general configuration as well the reliance on a method of color 

distribution and gradations. (Riyadh, 1974: 25-8) 

      Art work is not just form and color relationships, it is a work plus imagination, goals and ideas the 

artist displays in order to achieve his goal in an aesthetic sense for an artistic subject as an ultimate goal 

(Al-Suwaidi, 2001: 19). Picasso emphasizes this idea when he says that the different subjects require 

different approaches and this is necessarily a development or progress but there should be an 

agreement between the idea which one wants to express and the means used to express this idea. 

(Fouad, 1974: 88) This means that the creation and construction of the artwork is the connection 

between the idea and the application. It is composite that contains elements and foundations that have 

been combined with each other to achieve a form loaded with intellectual concepts, indications and 
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expressive features, all of which were subject to a certain system of mutual relations to be realized as 

an integrated, systematic and independent art achievement. 

     The pictorial composition is the intellectual and photographic summary of the artistic vision emerging 

from the artist himself to the receiver. If this composition is clearly performed, the artist's message will 

have its impact on the receiver, so any practical artwork should be governed by sense, logic and 

technique through the materials and tools used  by the artist for his work to be successful. (Abbou, 1982: 

775)  

     Since the composition is a process of arranging and organizing those pictorial elements that have 

been already studied separately with the aim of creating a conceptual unit, it is also an integrated series 

of the mental images of a subject, that mental image can be achieved by the artist and turn it into a work 

of art; he translates that mental image received from the environment and transform it into a painting. 

When the artist begins the process of assembling those elements, he has to arrange elements or shapes 

according to a perfect manner so that each element of the artwork is in its proper position to display its 

aesthetic function and consequently the formality achieves the desired expression or the artist's 

intention. (Nobler, 1987: 93-95) 

Chapter Three 

3.1 The Procedures 

    This chapter provides a detailed description of the procedures followed by the researcher to achieve 

the research objectives. 

- The Methodology of the Research: The experimental methodology for investigating the effectiveness 

of the teaching method has been adopted. 

- The Experimental Design: The researcher has followed the one group pretest posttest experimental 

design; cognitive and performance testing to verify the hypotheses of the research and to approve their 

validity. 

3.2 The experimental design 

Table 1 (the experimental design) 

Pretest Independent 
Variable Posttest Group 

Knowledge achievement 
Teaching by 
simulation 

Knowledge achievement 
 

 
Experimental 

Skillful performance Mastering skillful 
performance 

     The researcher has used this type of experimental design for the following reasons: 

1. The strength of the independent variable which makes the effect of the external variables of no value. 

(Al-Zobaie and Al-Ghannam, 1981:106) and it has an agreement with the independent variable of the 

current research (instruction by modeling). 

2. The experiment is carried out in a short period of time, which reduces the effect of the influential 

factors such as maturity. (Al-Jabiri, 2011: 326), and this is consistent with the period of carrying out the 

experiment (ten weeks). The researcher has taught the experimental group two hours a week.  
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 3. The dependent variable is relatively stable in order not to result in any change only if a major effort 

is made to change it, and this is consistent with the dependent variable, since composing the painting 

technically according to the basics of pictorial composition is not learnt by the student on his own unless 

it is accompanied by direct intervention. 

3.3 The research community:  

     The Department of Art Education is one of the departments that provide students with the 

fundamentals of arts; skill and knowledge. The research community is the third class students at the 

Department of Art Education in the colleges of basic education in the Universities of (Diyala, Al- 

Mustansiriya and Maysan); (223) male and female students for the academic year (2014-2015). They 

were randomly distributed regardless of their scientific, technical or cultural levels as shown in the table 

below. 

Table 2 (the research community) 

Third class students at the 
Departments of Art 

Education in the Universities 
of 

Class 1 Class 2 

Total number 
Group D Group A Group D Group A 

Al-Mustansirya 23 30 22 25 100 
Diyal 25 23 19 22 89 
Maysan 16 18 --- --- 34 
Total --- --- --- --- 223 

      Since it was difficult to choose a sample of current research directly from the members of the 

community because such kind of research is governed by the prevailing educational system, the 

researcher resorted to a single college selection which is the College of Basic Education University of 

Al-Mustansiriya in Baghdad for the following reasons: 

1.  The number of the third grade students in this college is more than the number of students in the 

Department of Art Education in the Universities of Diyala and Maysan.  

 2. The educational tools needed for the current research are available in this college better than in the 

other colleges.  

3. The Department of Art Education in this college provides the researcher with the requirements needed 

to carry out the experiment. Furthermore the supervisor of this research is an instructor at this 

department. 

3.4 The sample of the research: 

      Since the experimental design of the current research is of one group, the second hall in the 

Department of Art Education / College of Basic Education at the University of Al-Mustansiriya was 

chosen randomly to be the research sample. The number of students in this hall was (47) students. The 

researcher analyzed the specifications of the sample in this hall and found that (15) male and female 

students are retainers who may have prior knowledge of the material and that two female students 

graduated at the Institute of Teacher Training / Department of Art Education. After excluding those (17) 

students for the purpose of ensuring the internal safety of this design, the sample of the research 

becomes (30) students.  

     In order to identify the technical levels of the research sample in the subject of pictorial composition, 

a pretest was applied by the researcher. 
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3.5 Equalizing the experimental group: 

     For the purpose of ensuring the validity of the experimental design of the current research, the   

experimental group is equalized in terms of a number of variables that may affect the internal safety of 

the design which are variables of (gender, age, and previous knowledge) as follows: 

1- Sex variable: The researcher conducted a balance for the gender variable in the experimental group 

where there are (30) students, (15) male and (15) female students. This equalized number ensures the 

accuracy of the research results.  

2- Age variable: This variable should be set since it is related to the cognitive growth and skill maturity 

of the sample subjects. The age of the selected students was calculated in months, and the average 

age was (264) months, so this age is reasonable.  

3 - Previous knowledge variable: In order to identify the third stage students' previous knowledge at the 

Department of Art Education in the subject of pictorial composition, the researcher carried out an 

achievement pretest of the requirements of this subject before starting to teach the subject. The plan 

was as follows: 

• The pretest was given in (10/3/2015) in order to assess students' previous practical and 

theoretical knowledge in the subject of pictorial composition. 

• After completing the students' answers, the test papers were scored according to a skill 

performance form designed by the researcher and two examiners, the marks are also used for 

the purpose of comparing them with the group's scores in the posttest. 

• This test provides a result of the extent to which students have previous practical knowledge 

in the subject of pictorial composition so that the subjects of the experimental group are of 

equal knowledge level before carrying out the experiment. 

3.6 Determining the variables of research: The research includes a number of variables identified by the 

researcher for their relationship with the procedures of the experimental design adopted in the current 

research as follows: 

a- The Independent Variable: the method of teaching pictorial composition by simulation to the 

experimental group with its theoretical and practical aspects. 

b- The dependent variable: It includes the achievement test and the skillful practice that were measured 

by:  1 - Subjecting students to answer the cognitive test items in pictorial composition prepared for the 

current research. 2- Measuring students' ability to master the performance skills in the subject of pictorial 

composition that would be achieved by attaining a specific expressed value after applying the skill 

performance practical test.  

3.7 Procedures of preparing lesson plans according to the method of teaching by simulation: 

      The researcher adopted Pandora's theory as a theoretical framework for the preparation of lesson 

plans in accordance with the method of teaching by simulation since it is suites the nature of the subject 

and the acquisition and development of skills. The researcher carried out the following procedures: 

1. Stating the general objectives of the subject of pictorial composition:  

 Drafting the general objectives of any practical subject matter is considered very important as the 

content of the course is chosen on the bases of those objectives. Furthermore, it is the first step in the 
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preparation of lesson plans. The general objectives of pictorial composition were as they are approved 

by the Department of Art Education out of which behavioral and practical specific objectives were 

derived. 

2. Selecting the scientific material:  

The researcher selected a number of chapters out of the prescribed course of study. These include were 

(the concept of pictorial composition / foundations and systems of art configuration / types and forms of 

pictorial composition / principles and laws of pictorial composition / paintings formation elements). 

3. Identifying the skills included in the scientific material: 

The researcher derived (10) skills for this research out of the scientific material of the subject. The 

researcher made use of the terms of acquisition mentioned in Chapter 2 for the preparation of lesson 

plans and how they can be applied in order to impart practical skills required in pictorial composition by 

taking into account the following: (analyzing each skill into a group of sub-kills or simpler performances, 

presenting the models in a way that enables the learner to observe, simulate and highlight the technical 

aspects that must be taken into account when getting the skill.  

4. Identifying the behavioral objectives: 

    In order for the researcher to prepare the achievement test as well as the lesson plans, it is necessary 

to identify the behavioral objectives of the instructional content, The researcher derived (60) practical 

behavioral objectives distributed on sub-themes according to the six plans prepared for this research 

(attached to the contents of the instruction material). The content of the course material was organized 

according to the stated and derived objectives. It was then submitted to experts in the field of art 

education, plastic arts and psychology to judge its suitability, accuracy of its formulation and content 

validity. In the light of their viewpoints, some behavioral objectives were then modified and reformulated 

because they were similar to other behavioral objectives in terms of what they suppose to measure. 

5. Preparing lesson plans: 

     In light of what was mentioned above, the researcher prepared lesson plans for teaching the selected 

topics in each lesson period as scheduled for the practical aspect. The researcher relied on the steps 

of Pandora's method of teaching by simulation (1977: 23) and its requirements, which were made up of 

three major steps:  

a - attention processes: the researcher has paved the way for instruction by raising the students' 

motivation through presenting a number of paintings by electric means of presentation and discussing 

the themes. The researcher also presented models as visuals displayed electronically by computer, real 

paintings or a set of sketches prepared by the researcher for that purpose. Meanwhile, a set of formative 

tests were given to stimulate students' motivation and to be used then as feedback.  

b - Retention and recalling processes:  The researcher provided the students with the important and 

useful information in the core of each of the topics that have already been prepared during the attention 

processes mentioned earlier by using many instructional models; a verbal model, a sensory model and 

a living or electronic model are used in order to stimulate students' motivation.  

C- Verbal production processes:  

In these processes, the researcher stimulates students' memory to recall knowledge for the completion 

of the charts and paintings by themselves as a learning behavior they acquired through a set of verbal 
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questions as well as using learning models such as presentations and paintings to increase students' 

motivation, to assess the extent to which learning and behavioral objectives are achieved, to get 

feedback to provide students with information that could help students to draw well, and to verify the 

accuracy of  the plans that are based on the method of teaching by simulation. The plans and objectives 

were submitted to a group of specialists in methods of teaching, and in the light of their judgments, the 

formulation of some plans were modified and then got approved by all the jury members after making 

some amendments. 

3.8 Tools of the research: 

       The researcher prepared a checklist form to measure the students' achievement in the pictorial 

composition as a tool for her research where the skill is measured by a skill performance checklist form. 

The evaluation process represents: -constructing performance test. 

- The constructing performance test is the process of judging the level of students' performance, their 

achievement score and the effectiveness of learning by finding out the extent to which they achieve 

educational objectives in accordance with the predefined criteria. 

      Since the current research aims to teach students how to master the basic skills and to raise their 

level of efficiency in the subject of pictorial composition, the researcher used the analytical method by 

observing the students' performance through a skill evaluation checklist of the requirements of pictorial 

composition. The skill test consists of one question that includes three skill requirements (actions) that 

the student to implement according to the skill test formula. For scoring the students' answers, the 

researcher prepared a form to evaluate the performance of the students' skills in pictorial composition. 

This form was used to assess the experimental group performance in the pretest (i.e. to identify their 

levels of recalling information related to the subject and their employment in their art works). This test 

form was later used in the posttest to check the experimental group students' skillful performance. The 

purpose of designing such evaluation checklist is to find out the extent to which the students master the 

basic skills of the pictorial composition in the light of a quantitative test where each skill was analyzed 

into specific components or parts in order to determine their behavioral performance. The test consists 

of (10) items with a pentameter scale and centennial weight of (5) degrees. The total degree that could 

be obtained by the student for his good practical performance is (50) marks and the minimum score is 

(10) marks. 

- Determining the fixed percentage grading criteria: 

The (75%) score indicates the level of individual's stimulation of reception. (Witidge, 1985: 254) If the 

student obtains or exceeds this score, he is considered to be proficient. The researcher consulted 

experts in the fields of both methods of teaching and measurement and evaluation in order to design 

this test. Since the researcher relied on a fixed reference test (75%) to master the performance, the 

students were told at the beginning of the learning process that the mark they get will be turned into a 

percentage to be compared to the predefined criteria. 

- Validity of the skill performance evaluation test:  

 The components of the skill performance test and the performance evaluation checklist were submitted 

to a group of experts to judge its authenticity and identify its validity in the sense of their appropriateness 

to achieve the objectives set, and also to judge the compatibility of the test items that had been designed 



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

485 

according to the requirements of the subject of pictorial composition. Accordingly, some vaguely 

composed or linguistically ambiguous items had been rewritten. Furthermore, the validity of the syllabus 

of pictorial composition was reviewed to ensure that they help the students to remember the information 

required for the learning situation in order to implement the practical requirements. The researcher then 

made some modification and got the experts' approval.  

- Indicators of agreement for the skill performance evaluation checklist:  

The items of the skill performance evaluation checklist were formulated in the light of sources and 

literature that deal with the elements and foundations of art and especially the content of pictorial 

composition with the assistance of experts in plastic arts. Each item deals with how the student can 

perform the practical skills required by the practical test questions according to the topics of pictorial 

composition. 

       The students' responses were scored by a committee observers and the researcher. The 

researcher used Pearson's correlation coefficient equation to find out the ratio of agreement among the 

observers, as shown in the table below. 

Table 3 shows the results of the coefficient of agreement among the observers 

Art work 
The researcher with: 

Observers (1) (2) Average 
Observer (1) Observer (2) 

1st 0.86 0.88 0.80 0.84 
2nd 0.83 0.85 0.88 0.85 
3rd 0.88 0.86 0.90 0.88 

General average 0.86 
 

      This calculated ratio is considered sufficient to ensure confidence in the stability of the scoring 

scheme as indicated by Cooper who says that the stability of less than (0.70) is weak, and he indicates 

that the high level of agreement should be (0.80). (Cooper, 1974: 27) The obtained level of agreement 

ensures that the skill performance evaluation checklist is suitable for measuring the students' practical 

skill performance in order to fulfill the requirements of pictorial composition. The general average of the 

validity of the performance evaluation checklist is (0.86). 

3.9 Final application of lesson plans and the practical test: 

     The researcher conducted the proficiency pretest for the experimental group on the 10th of March 

2015 and then taught the instructional lesson plans for the experimental group on the 17th of March 

2015. The sequence of instruction according to lesson plans prepared for this research had been applied 

to the experimental group, two hours per week. Instruction completed on the 5th of May 2015, the day 

when the posttest was administered in the painting hall of the Department of Art Education. 

3.10 The statistical means used:  

The researcher used the following statistical means for data and information processing to achieve the 

objectives:  

1 - Pearson correlation coefficient: This equation was used to find out the validity of the skill performance 

evaluation checklist. 

 2- Wilkokson's test: This test was used to calculate the results of the performance test. 
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Chapter Four 

This chapter presents the research results received after applying the statistical processes, 

interpretation of the results, recommendations and suggestions in the light of those results. 

4.1 The results: 

 In order to prove the validity of the zero hypothesis of the research, the researcher used Wilcoxon's test 

to find out the calculated t-value and compare it with the tabular value for the purpose of identifying the 

differences between the pretest and posttest scores after giving the practical test to the experimental 

group and observing their performance of the skills by using the checklist prepared for this reason as 

shown In the table below. 

Table 4 shows the statistical values of mastering the skill performance of the experimental 

group individuals 

Practical 
achievement 

test 
Sample 

Calculated (f) value 
Tabular 
t-value 

Level of 
significance 

 

high low 

Pretest 
30 + zero - 442.5 151 significant 

Postest 
    The table above indicates that the results of the analysis show that the calculated low t-value is (- 

442.5), the high value is (+ 0) and the tabular t-value is (151). Since there are two t-values ; low (-442.5) 

and high (+ 0) where the tabular t-value is (151) at the significance level of (0.05) which is larger than 

the calculated low t-value, the null hypothesis rejected and the alternative hypothesis is accepted which 

assumes that there are statistically significant differences at (0.05) level between the average scores of 

the experimental group individuals in the implementation of the requirements of the practical test of 

mastering the skill performance in pictorial composition in favor of the posttest. 

4.2 Interpretation of results:  

1. These results confirm the effectiveness of the lesson plans prepared for this research in accordance 

with the simulation method for developing the third grade students' cognitive knowledge at the 

Department 

Art Education - College of Basic Education in the subject of pictorial composition.  

2. The lesson plans resulted in an agreement between (ideas, concepts and theoretical knowledge 

presented in the content) and (the practical and instructional practices applied) that can be observed in 

the performance of students to implement pictorial composition requirements.  

3. The process of modeling the skill and presenting it to the students in a sequential manner 

led to clarity the information and increased their ability to acquire the skills, knowledge and then raise 

the level of learning.  

4. The lesson plans prepared in the current research according to the modeling method provided 

students with a sample of the research skills assigned in the construction of the pictorial composition 

and they got them by a degree of skill proficiency in pictorial composition higher than the specified (75%) 

degree of proficiency.  

5. The scores of mastering the practical skills in pictorial composition by the experimental group 

individuals ranged from (76 – 89%) which is considered higher than the specified score (75%). This 
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result emphasized the effectiveness of the modeling method in learning the practical performance of 

skills.  

4.3 Recommendations:  

In the light of the findings of this research, the researcher recommends the following: 

1. Teaching the subject of pictorial composition should avoid adopting the traditional instructional 

methods and instead should rely on the teaching method prepared in this research, i.e. teaching 

by simulation and to get benefit from the results of this research as this method approved its 

effectiveness in providing students with information necessary to master the practical skills pictorial 

composition.  

2. Using the contents of the instructional lesson plans prepared in the current research for teaching 

pictorial composition as well as the cognitive achievement test and the practical skill performance 

assessment checklist will lead to identify students; level of performance before teaching and after as 

these tools  approve their usefulness in evaluating the practical tests. 

4.4. Suggestions:  

To complement the current research and develop it, the researcher proposes to conduct a comparative 

study between the method of teaching by simulation and other teaching methods in order to find out 

their efficiency in developing students' mastering skills. 
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(Extension)1 

      a model syllabus using the method of modeling today: history: article: graphic creation stage: 3 topic: 

types and forms of graphic creation time: 2 hours my overall goal: to students the concept of construction 

and configuration items for graphic creation with Main types and forms of CR and performs layouts for 

every shape and type.                     

       Your objective: the student will recognize the most important types of graphic creation and modify 

forms and distinguish between types and forms and performs a layout for every shape and type.  

Behavioral objectives: the student will be after the end of the lecture, able to:-recognize the types of 

graphic listing the types of graphic creation creation. Distinguishes species by some. Executes a layout 

for each type of species applies its construction types.  Listing forms of graphic creation.  Distinguish 

between kinds and shapes through some business.  Executes a layout for every form of graphic creation. 

Teaching: computer, electronic display device (Datta what) or tv monitor (LCD), models and 

photographers about paintings, videos, and intransitive arguments.  

(Extension)2 

      racket testing article created following themes plot graphic updating the correct conditions and 

construction rules. 1/do the artwork (side of the market). 2/do the artwork (free nature). 3/do the artwork 

(rigid life Still Life). Note: Dear student – dear student draws a topic in a separate sheet of paper attached 

with the test executes it with wood color coloring condition attached with a paper test.  Maintain 

cleanliness of drawing.  

(Extension)3 

        skill performance evaluation form t paragraphs performs excellently artwork requirements (5) very 

good (4) good (3) approved (2) (1) 1 shows a balanced distribution of the vocabulary of painting.  2 use 

proper sovereignty in plaque build up.  3 employ repetition properly build the painting.  4 animation 

appears correctly in the artwork 5 uses contrast correctly build the painting.   6 rhythm is used correctly 

in build Panel.  7 harmony appears correctly in build Panel 8 vacuum employs space commensurate 

with the size and theme of the painting.  9 uses the proportion correctly build the painting.  10 weather 

relations general consensus Panel in form and content.  Grade distributions by one degree for every 

application right from the (10) paragraphs where the highest degree earned by the student is equal to 

50 and lower class is equal to 10. 

 

 

 

http://www.ship.edu/
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 التربويةصيل وتنمية التفكير العلمي بمادة التقنيات فاعلية طريقة االستكشاف الموجه في زيادة التح

 أ.م. د. فراس علي حسن الكناني

 أ.م .د محمد صبيح محمود

 الجامعة المستنصرية –كلية التربية االساسية 

 الملخص: 

قنيات بمادة التفي التحصيل المعرفي وتنمية التفكير العلمي طريقة  االستكشاف الموجه هدف البحث لمعرفة اثر        

 .ربويةالت

الباحثان المنهج التجريبي لغرض تحقيق هدف البحث والتحقق من فرضياته, اشتمل مجتمع البحث طلبة كلية  عملاست     

التربية االساسية/ الجامعة المستنصرية الدارسون لمادة التقنيات التربوية, اما عينة البحث فتمثلت بطالب قسم التربية الفنية 

لتكون المجموعة التجريبية وتدرس  1عين على قاعتين اختيرت عشوائيا قاعة ، تم اختيارهم قصديا وهم موزالمرحلة الثالثة 

لتكون المجموعة الضابطة وتدرس بطريقة المحاضرة . وبعد تحليل محتوى المادة  2بطريقة االستكشاف الموجه وقاعة 

م الباحثان اداتا البحث خطط التدريسية للمجموعتين صمالدراسية ومراجعة االدبيات وصياغة االهداف السلوكية وبناء ال

وهما )االختبار التحصيلي واختبار التفكير العلمي(  تم التأكد من صدق وثبات االداتين وكذلك توفير مستلزمات سالمة 

جربة تم جمع محاضرات تعليمية لكل مجموعة  . بعد انتهاء الت 10التجربة، طبقت التجربة في  عشرة اسابيع دراسية بواقع 

طريقة  تفوق المجموعة التجريبية بعد ان درست وفق لتظهر النتائج  تها بالوسائل االحصائية المناسبةالبيانات ومعالج

واختبار التفكير العلمي, وعليه اوصى الباحثان  التقنيات التربويةفي اختبار التحصيل المعرفي لمادة االستكشاف الموجه 

بوصفها أفضل من طريقة المحاضرة في التحصيل وتنمية ات مادة التقنيالموجه في تدريس طريقة االستكشاف باستخدام 

  التفكير العلمي  .

 . )مشكلة البحث والحاجة اليه(:1

 مشكلة البحث:    1 -1

عليمية. إال تؤكد االتجاهات المعاصرة في مجالي التربية والتعليم على نشاط المتعلم النه يعد محورا وغاية للعملية الت        

التفكير  واإلبداع، ال يستطيع نقل اثر التعلم ان الواقع يؤشر انه ال يزال سلبيا يقتصر دوره على االستماع والتلقي بعيدا عن 

ة الفرص أمام الطلبة الكتساب الخبرات وخلق بيئة صفية تشجع التفكير المتشعب وتؤكد العمل لذا البد من العمل على تهيئ

اساليب تدريس تواكب التطور السريع الذي يشهده العقل البشري وتنسجم واهداف تدريس التربية الفنية  الفريقي  وأعتماد

ة ال يمكن إحداثها داخل صفوف دراسية فقيرة بمثيراتها تها الحديثة . ومن الحقائق التي يؤكدها الباحثان ان التنميواتجاها

نها تجعل من المدرس مجرد  قناة " لنقل المعلومات والمهارات ، وتطلب وقدراتها ومناهج  تعليمية تنفذ بطرائق  تقليدية , أل

ات التفكير, كما يؤكد مات واسترجاعها دون االهتمام بتنمية القدرات العقلية ومهارمن الطالب تذكر واسترجاع تلك المعلو

للمفردات الدراسية، مع وجود  الباحثان من خالل عملهما في التدريس ان الطلبة تعودوا على طريقة االستماع والتلقين

لكل ذلك حدد  ,ون على المعرفة للنجاح فقطالمؤثرات الخارجية التي تقلل ارتباط الطلبة ببيئتهم التعليمية وتجعلهم يركز

 بحث الحالي في السؤال ادناه :الباحثان مشكلة ال

 بة قسم التربية الفنية  بمادة التقنياتفي تحصيل وتنمية التفكير العلمي لدي طلطريقة االستكشاف الموجه  ما أثر : س

 التربوية؟
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 يلخص الباحثان اهمية البحث الحالي بالنقاط التالية:                  أهمية البحث  :  1-2

لتوصيات المؤتمرات العلمية والبحوث التربوية التي اكدت ضرورة تحديث طرائق واساليب البحث الحالي استجابة  .1

                                 التدريسي.            

 يغطي البحث الحالي جانب رئيس في العملية التعليمية لتطوير واعداد معلمي مادة التربية الفنية . .2

 عقلية والمعرفية واالجتماعية لطلبة القسم.قد يسهم البحث بزيادة المهارات ال .3

 .قد يزود البحث الطلبة بمهارات تدريسية تسهم بعملهم المستقبلي  .4

 يسعى البحث لتدريب المتعلمين على التفكير والعمل ضمن فريق بصورة تعاونية. .5

               قد يفيد البحث في التخفيف من ثقل التدريس باألساليب اإللقائية .                       .6

دورها بمجال تدريس ألهمية المادة التعليمية و طريقة االستكشاف الموجهيعد البحث محاولة للباحثين في استخدام  .7

 الفنية.التربية 

قد يعطي البحث مؤشرات ودالالت للباحثين في مجال طرائق تدريس التربية الفنية على المستوى المعرفي والتفكير  .8

 لطلبتهم في مادة التقنيات  .العلمي 

 قد يسهم البحث في استخدام طرق واساليب تدريس مميزة، وزيادة إدراكهم بأهميتها . .9

 لبحث:هدفا ا  3 -1

 يهدف البحث الحالي إلى التعرف على :    

 كشف اثر طريقة االستكشاف الموجه في التحصيل المعرفي لمادة االتجاهات الحديثة في التدريس. -1

 تعرف فاعلية طريقة االستكشاف الموجه في تنمية التفكير العلمي.            -2

 فروض البحث :  4 -1 -2

بين متوسط الدرجات لصالح الطلبة الدارسين بطريقة   0.05وية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة معن -1

 تبار  البعدي.االستكشاف الموجه في التحصيل المعرفي بمادة التقنيات التربوية في االخ

بين متوسط الدرجات لصالح الطلبة الدارسين بطريقة   0.05ال توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى  -3

         لبعدي.ه في تنمية التفكير العلمي بمادة التقنيات التربوية في االختبار  ااالستكشاف الموج

 مجاالت البحث : 5 -1 -4

 تربية الفنية( /كلية التربية االساسية _ الجامعة المستنصرية.المجال البشري : )طالب قسم ال  1-5-1

 .15/5/2018ولغاية  15/3/2018المجال الزماني : للمدة من   2 -1-5

 المجال الموضوعي  :   مفردات مادة التقنيات التربوية .                           3 -1-5

 تحديد وتعريف مصطلحات البحث :  6 -1 -5

يعرفها الباحثان بانها كل سلسلة االجراءات والفعاليات التي يقوم بها استاذ مادة التقنيات :  الطريقة  1-6-1

تساب الخبرات ) نشاطات, اهتمامات, اتجاهات, مفاهيم...( وتحقيق والمتعلمين في الصف وخارجه بهدف اك

 االهداف التعليمية المنشودة.

 طريقة  االستكشاف الموجه: 1-6-2 
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ان بانها االجراءات التي يتبعها استاذ مادة التقنيات وتهتم بالسبل التي يقوم بها المتعلم في الصف يعرفها الباحث 

من خالل دراسة المادة وتشمل عرض المحتوى التعليمي وفق االهداف السلوكية لجمع االفكار وتوظيف الحقائق 

 وتنمية تفكيرهم العلمي فيها. تحصيل الطلبةوتحليله ونقده ضمن منهج مادة التقنيات التربوية لزيادة 

 التفكير العلمي : 1-6-3

لمتعلمين  في معالجة المشكالت الدراسة يعرفه الباحثان بانه جميع النشاطات والمهارات العقلية التي يستخدمها ا -1

 منهجية علمية منظمة لتحقيق االهداف والوصول إلى متطلبات الدرس .بطريقة االستكشاف الموجه وتقصيها ب

 )المنطلقات النظرية( : .2 -6

عة  القادرة لعب التقادم العلمي والتطوير التكنولوجي دوره في ظهور صعاب وتحديات كثيرة ابرزها تنمية العقول المبد   

الدول وتاخرها بمقدار قدرتها على بحث  وحل المشكالت المختلفة القائمة، والتفكر العلمي المنضبط ، إذ يقاس اليوم تقدم 

                                 على تنمية عقول ابنائها .            

توفير بيئة صفية  لزاما  اطوير في عملية البناء, اصبح وبما أن التدريس وسيلة التعليم يمثل بداية انطالق اساسية للت     

اء تعليمية نشطة محفزة يشارك الطلبة فيها بعملية التعلم والتعرف على بنية التعليم وتحصيل األفكار وايجاد الحلول وإعط

 األحكام والقرارات المناسبة للوصول إلى المعرفة الصحيحة بوقت قياسي.    

لتدريسية الفعالة يسهم في تحسين مستوى تحصيل الطلبة في فترة إعدادهم وانها اختيار الطرائق ا ويؤكد الباحثان إن      

تخصصاتهم ومنها مادة التربية الفنية, فال يخفى على احد ستصبح عونا لهم لدى ممارستهم لمهنة التعل يم مستقبال وتدريس 

ق العنان له للتعبير عن افكاره وترجمة مشاعره ويؤكد الباحثان ان للفن وظيفة إبداعية تسهم بأعداد المبتكر وتعمل على أطال

ربية الفنية التي تهدف لتطوير ربوية احدى مقررات الدراسة في أقسام التان التدريس فن ومجال لألبداع وتعد مادة التقنيات الت

ولية للبحث عن وسائل النجاح وزيادة الجانب المعرفي والمهاري  والتفكير التكنولوجي وتنمية المهارات العقلية وتحمل المسؤ

 الثقة بالنفس.

فكير المنتج هذا وركز كثير من االساتذة على تدريب وتدريس الطلبة على الطرائق الحديثة وتطبيقاتها  لتحفيز الت       

طيع الجماعة أن وتعزيز العالقات االجتماعية بينهم ضمن المجموعة اذ إن التفكير الجماعي أرقى من التفكير الفردي إذ تست

 (.  GUILFORD,1976:332تكشف إنتاجها فتنتج باستعمال التفكير الناقد  في ساعات ما ينتجه الفرد  أشهر متعددة" )

جه في التدريس قائمة على األفكار باعتبار تقويمها ، وهذا يعني اعتماد التقويم المستمر كما أن طريقة االستكشاف المو

، وهي وسيلة للتشجيع على طرح أفكار جديدة وتقديم المعاني ، ويؤكد علماء التربية والتعليم  للحصول على األفكار الجديدة

 االتي: جملة من الحقائق ابرزها

 من خالل نشاطه الفعال في عملية التعلم. المتعلم يستقبل المعرفة ويبنيها -1

 به المعرفة.ينقل المتعلم خبراته السابقة إلى مواقف التعلم الجديدة مما يؤثر في اكتسا -2

 يتم التعلم عند مواجهة المتعلم بمشكلة أو موقف حقيقي. -3

 تفاعل المتعلم مع المتعلمين وتبادله الخبرات معهم يؤدي إلى تعديل ونمو مهارات تفكيره. -4

 نمو مفاهيم المتعلم وتصوراته ينتج من خالل عمليات تبادل الخبرة مع اآلخرين. -5

التدريس لدى الطلبة أثناء  ن خاللها زيادة التحصيل وتنمية مهاراتوللبحث عن طرائق وأساليب تدريس يمكن م

ا بعد ممارسة التدرب عليها تحت إعدادهم لمتطلبات أدوارهم وتحقيق الجودة في هذا النمو؛ واكتساب المادة التعليمية وتطبيقه
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ه لضبط دورها في عملية التعليم تأتي طريقة وتشجيع التعاون والتفاعل لدى فكير االستكشاف الموجه لتنمية الت إشراف موجِّ 

 .االمر الذي قد يخفف من األساليب اإللقائية التي تعطى باتجاه واحد من المعلم إلى المتعلمالطلبة 

  :االستكشاف الموجهطريقة خصيصة 

 توفر وسائل التفاعل بين المعلم والمتعلم. -1

 تسهم في تفاعل المتعلم مع المتعلمين االخرين بالدرس. -2

 متعلم في اعطاء تقييم فوري لمدى تجاوب المتعلمين و تفاعلهم معه ومع محتوى المادة المقدمة.معلم والتساعد ال -3

 الطلبة . تغيير خطوات التدريس وتقديم المادة وفق خبرات -4

 إمكانية مشاركة جميع المتعلمين في تحليل نتائج الدراسة. -5

 تمكين المعلم والمتعلم مناقشة تفاعل المتعلمين المباشر. -6

وقد اكدت )دراسة عبد هللا( :"أثر استعمال التعلم النشط والتدريب المباشر في مهارات التدريس لديهن من خالل مقرر    

 (110رسالة الخليج العربي العدد طرائق التدريس" ) مجلة 

ة الصف الثامن األساسي واكدت دراسة )شمال جواد(:" أثر استخدام االستراتيجية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلب    

 في األردن وتحصيلهم في مبحث التاريخ".

 . )إجراءات البحث( :3

 منهج البحث والتصميم التجريبي  : 1 -3

تدرس  حث، إذ  هداف الب ته، وأ بارين لمالئم باخت حدة  باحثان منهج تجريبي للضببببببببط الجزئي ذو المجموعة الوا مد ال اعت

 ما مبين اف الموجه . وكطريقة  االستكشوفق المجموعة التجريبية 

 التصميم التجريبي (1جدول )

 المجموعة  
 التجريبية 
  

 
 االختبار
 القبلي

 المتغير المستقل
 

 االختبار البعدي

 المتغير التابع

 طريقة  االستكشاف الموجه
 

 التحصيل
 التفكير
 العلمي

 حساب الفرق بين نتائج االختبارين في التحصيل والتفكير العلمي

 مجتمع البحث وعينته : 2 -3

تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة القصدية وتمثلت بطلبة الصف الثالث في قسم التربية الفنية بكلية مجتمع البحث:  3-2-1

 ( طالب وطالبة. 60الجامعة المستنصرية  والبالغ عددهم )  -التربية االساسية  

 تحديد المتغيرات المؤثرة وضبطها :  3-3

ضببببببببطها من خالل  انسبببببببالمة التطبيق للبحث وحاول الباحثلتي من الممكن ان تؤثر في المتغيرات ا حدد الباحثان

التحقق من السببببببالمة الداخلية من خالل ضبببببببط )ظروف التجربة والمتغيرات المتعلقة بأدوات القياس وفروق االختبار في 

عدد في من خالل ضببببببببط العوامل اآلتية )تأثير التافراد العينة في التجربة(.  كما تحقق الباحثان من السبببببببالمة الخارجية 

المتغيرات المسبببتقلة واثر االختبار القبلي واثر اجراء التجربة من خالل السبببيطرة على المادة الدراسبببية والمدرس وتوزيع 

 الحصص واالندثار والتسرب(.
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 أداتا البحث    3-4

 االختبار التحصيلي :  3-4-1-1

وى لتحديد المادة لها صيغ اربعون هدف سلوكي  عرضت يقها، وتحليل المحتلتعليمية المراد تحقبعد تحديد األهداف ا      

على الخبراء واالختصبباصببين بطرائق تدريس واالتجاهات الحديثة في التدريس وبعد تصببويب ما يحتاج للتصببويب وضببع 

صببببيلي ,  وقد تم التأكد من صببببدق الباحثان جدول مواصببببفات لالختبار المعرفي في ضببببوؤه صبببباغا  فقرات االختبار التح

ختبار من خالل عرضبه على مجموعة من المحكمين ، وبعد تعديله في ضبوء المالحظات اصببح بشبكله النهائي محتوى اال

( فقرة تنوعت فيها أسببببئلة االختبار وفقراته ، كما روعي في اختيار األسببببئلة ان تكون متنوعة 30يشببببتمل االختبار على )

 الب على التفكير واإلجابة الصحيحة. الصياغة لمساعدة الط

 تعليمات التصحيح :   2 -1 -3-4

أعطيت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة والمتروكة هذا بالنسبة لجميع فقرات االسئلة ، وبهذا       

 ( درجة . 30-0تراوحت الدرجة الكلية لالختبار بين )

 تبار التحصيلي : المعامالت العلمية لالخ  3-4-1-3 

 صدق االختبار :  3-4-1-3-1

ا عرضببببت فقرات االختبار على مجموعة من الخبراء في طرائق التدريس وحصببببل على تم التحقق من الصببببدق عندم    

 ( وبهذا عدِّ االختبار صادقا.%90نسبة اتفاق )

 ثبات االختبار :   2 -3-4-1-3

( طالبا من خارج عينة 12) ي اسببتخراج الثبات، وشببملت عينة الثبات علىتم االعتماد على طريقة التجزئة النصببفية ف     

بار في عالمة واحدة وجمع المحاوالت البحث  إذ بعد تصبببببببحيح اإلجابات تم جمع درجات المحاوالت الفردية من االخت

( ، ثم عولجت نتيجة 0.90الزوجية من االختبار في عالمة ثانية ، وتم احتسببباب معامل االرتباط بين هاتين العالمتين بلغ )

تقليص عدد المحاوالت إلى النصببببف ، وبذلك بلغ معامل الثبات براون لتالفي  –معامل الثبات بواسببببطة معادلة سبببببيرمان 

 (  وبناء  على ذلك عدِّ االختبار التحصيلي ثابتا  . 0.94)

 اختبار التفكير العلمي :  3-5-2

اسبببب مع البيئة العراقية وطلبة ختبارات المعدة مسببببقا العداد اختبار  يتنراجع الباحثان االدبيات واطلعا على بعض اال     

سببم التربية الفنية, وعليه اعدا اختبارا لتخصببص التربية الفنية تألف من خمسببة أقسببام وهي )قسببم تحديد المشببكلة ، وقسببم ق

قسام لها القدرة على قياس التفكير اختبار الفروض ، وقسم اختبار صحة الفروض ، وقسم التفسير ، وقسم التعميم( وهذه األ

 ( فقرة .50ال,  وبلغ عدد فقرات االختبار )العلمي كما أشارت األدبيات في هذا المج

 المعامالت العلمية لالختبار :   3-5-2-1

 تم عرض االختبار على مجموعة من المختصين في مجاالت )التربية الفنية, والقياس والتقويم,صدق االختبار :  3-5-2-2

فقرات االختبار لعينة البحث ، وقد حذفت  ( للتأكد من مدى صببببالحية ومالئمة1واالتجاهات الحديثة في التدريس( ) ملحق 

 ( فقرة. 48( واصبح األختبار مكونا من )%75( فقرات لعدم حصولها على نسبة اتفاق )4)

 صدق االتساق الداخلي:

عينة الدراسة، وقام ( طالب وطالبة من خارج  15العية مكونة من ) قام الباحثان بتطبيق االختبار على عينة استط     

 الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة االختبار والدرجة الكلية لالختبار.
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م طريقة التجزئة النصبببفية ، إذ بعد تصبببحيح االجابات ت سبببتعمالتم التحقق من ثبات االختبار باثبات االختبار :  3-5-2-3

مع المحاوالت الزوجية من االختبار في عالمة ثانية مة واحدة ، وججمع درجات المحاوالت الفردية من االختبار في عال

( ثم عولجت نتيجة معامل االرتباط بواسطة معادلة )سبيرمان 0.81وتم احتساب معامل االرتباط بين هاتين العالمتين بلغ )

 ( .  0.86لى النصف وبذلك بلغ معامل الثبات )براون( لتالفي تقليص عدد المحاوالت إ –

 التعليمي :  تطبيق البرنامج 3-6

طريقة  االسببتكشبباف ( أسببابيع وزعت خاللها الدروس وبواقع محاضببرة في األسبببوع ب10اسببتغرقت التجربة الفعلية )      

 . الموجه

 -بتطبيق االختبارات اآلتية : بعد  تطبيق البرنامج التعليمي قام الباحثاناالختبارات البعدية :    3-7 

 إحدى القاعات الدراسية المخصصة في كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية .االختبار التحصيلي في    -1

اختبار التفكير العلمي ) التطبيق البعدي (  على طلبة المجموعتين المشبببمولة بالتجربة , وتم التصبببحيح بعد االنتهاء من  -2

 بار .تطبيق االخت

 الوســائل اإلحصائيــة :  3-10    

                      -الوسائل اإلحصائية اآلتية في معالجة البيانات : اناستخدم الباحث        

 االنحراف المعياري                 -الوسط الحسابي                             - 

 براون  –ادلة سبيرمان مع -  ( لعينتين مترابطتين             tاختبار )  -

 عرض ومناقشة النتائج :

 الجدول اآلتي :  من خالل عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى:  4-1

 يبين المقارنة بين المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي (3الجدول )

 أجزاء االختبار
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

t* 
 ع± س   ع± س  

 االختبار حسب المستوى

 7.77 1.72 26.33 1.62 30.53 تذكر

 4.93 2.27 26.38 1.16 29.24 تطبيق

 6.22 1.39 15.11 1.34 17.85 اكتشاف

 االختبار حسب نمط األسئلة
 6.76 1.81 41.22 2.58 46.09 موضوعية

 6.94 2. 24 26.6 2.14 31.53 مقالية

 12.43 2.38 67.82 2.48 77.62 المجمـــوع العام

 2.03( =0.05( وتحت مستوى داللة )38( الجدولية امام درجة حرية )t*قيمة )

( المحسببببببوبة اكبر من الجدولية وهذا يدل على وجود فرق ذات داللة معنوية في tيتضببببببح من الجدول اعاله بان قيم )     

تقنيات التربوية في التدريس بين التطبيقين االول والثاني اقسبببببببام األختبار التحصبببببببيلي والدرجة الكلية لألختبار في مادة ال

وفق طريقة  االستكشاف على مجموعة وبمراجعة االوساط الحسابية يتضح الفرق لصالح المجموعة الثاني بعد ان درست ال

 الموجه .وبهذه النتيجة تقبل فرضية البحث. 

لتي تثار في طريقة  االسببتكشبباف الموجه ضببمن جو تعاوني يعزو الباحثان سبببب هذه النتيجة إلى أن من شببأن األسببئلة ا  

بين المدرس والطلبة من جهة ي أن تبعث على الحيوية والنشبببببباط وإجراء المناقشببببببات بين الطلبة أنفسببببببهم من جهة وايجاب

 أخرى. 
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التطبيق "وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسبببط  عرض ومناقشةةةة نتائج الفرضةةةية الثانية والتي تنص على : 4-2  

          ومتوسط الفرق للمجموعة بعد دراستها باالستكشاف في تنمية التفكير العلمي" االول

 التطبيقين االول والثاني في اختبار التفكير العلمييبين المقارنة بين  (4الجدول )

     

 

 2.03( =0.05( وتحت مستوى داللة )38درجة حرية )ية امام ( الجدولtقيمة )* 

الجدولية وهذا يدل على وجود فرق ذات داللة معنوية في ( المحتسبببببببة اكبر من tيتضببببببح من الجدول اعاله بان قيم )      

فرق بين االختبارين أقسبببام اختبار التفكير العلمي والدرجة الكلية للتطبيقين االول والثاني وبمراجعة) االوسببباط الحسبببابية ال

هذه النتيجة تقبل طريقة  االسبببتكشببباف الموجه. وب القبلي والبعدي (  يتضبببح تفوق المجموعة التجريبية بعد ان درسبببت وفق

في التدريس إذ إنها تنمي مهارات التفكير، وإبداء الرأي وترحب باألفكار  الطريقة فرضببببية البحث. ويعزى ذلك إلى فاعلية

يفسبببببببح المجال أمام الطلبة لكي يولد كما من  مبدأ إرجاء الحكم أو التقييم لألفكار في نهاية الدرس الغريبة كما أن تحقيق

يولد الكيف، وكلما زاد عدد األفكار المقترحة من أعضببباء الجماعة زاد احتمال بلوغ قدر أكبر من األفكار األفكار وأن الكم 

على إكسبباب المتعلم   طريقة  االسببتكشبباف الموجه كلة كما تعملاألصببلية التي تسبباعد في الوصببول إلى الحل اإلبداعي للمشبب

رين من خالل المسببباعدة الجماعية في توليد األفكار، وهي مهارات سبببلوكية مثل التنظيم والشبببرح وقبول وجهات نظر اآلخ

ي متمثل بوعي تعمل على تضيق الفجوة بين المعلومات النظرية وبين السلوك العملي الواقعي ويصبح هناك دافع داخلي ذات

ما يتالءم وو ية التعليمية وإيجاد حلول للمشبببببببكالت ب بة خالل العمل ئة المعارف و المعلومات والمهارات المكتسببببببب اقع البي

التعليمية. واتفقت هذه النتيجة مع الدراسببببات  التي أوضببببحت فعالية االسببببتراتيجيات القائمة على تفعيل مهارات التفكير في 

 هم المعارف وتنمية التفكير العلمي. زيادة تحصيل الطلبة وإكساب

  -االستنتاجات والتوصيات  : -5

 االستنتاجات :  5-1

 في زيادة تحصيل وتنمية التفكير العلمي  بمادة التقنيات التربوية .طريقة  االستكشاف الموجه فاعلية  -1

بار التحصببيل المعرفي في مادة اختفي طريقة  االسببتكشبباف الموجه وفق تفوق افراد المجموعة التجريبية التي درسببت  -2

 التقنيات التربوية. 

 التفكير العلمي. في تنمية طريقة  االستكشاف الموجه تأثير   -3

 

 
 أقسام االختبار

 1التطبيق  2التطبيق 
t* 

 ع± س  الفرق ع± س  الفرق

 *14.42 0.892 4.16 0.27 7.2 تحديد المشكلة

 *8.80 0.864 2.75 0.76 5.14 اختيار الفروض

 *12.21 0.781 3.62 0.641 6.42 اختبار صحة الفروض

 *8.45 0.74 1.87 0.508 3.55 التفسير

 *7.45 0.69 4.78 0.576 6.28 التعميم

 *21.504 1.555 17.35 1.481 27.94 الدرجة الكلية
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 التــوصيات :   5-2

 في تدريس مادة التقنيات ولتنمية التفكير العلمي.  طريقة  االستكشاف الموجه  استخدام -1

،  طريقة  االسببببتكشبببباف الموجه ل المختلفة لتدريبهم على كيفية تطبيقضببببرورة إعداد برامج  للمدرسببببين في المراح  -2

 ي التدريس.وكذلك كيفية وضع الخطط لتطبيقها ف

 توجيه مدرس التربية الفنية لالهتمام بالطرائق وباالساليب التدريسية التي تعمل على تنمية التفكير. -3

 في اكتساب المهارات الفنية. كشاف الموجه طريقة  االستإجراء دراسات مستقبلية عن تأثير استخدام  -4

 المصادر:

 ،وكالة المطبوعات ، الكويت. دراسة االبداعآفاق جديدة في (:1978إبراهيم عبد الستار ) .1

 , مكتبة الفالح, الكويت . : االتجاهات الحديثة في التدريس العامة( 2000الحصري ,علي منير واخرون ) .2

داعي العراقي  وعالقته ببعض المتغيرات السبباليب التربوية في التفكير االب( :اثر ا1996الدايني ،غسببان سببالم ) .3

 منشورة (جامعة بغداد ،كلية االداب.)اطروحة دكتوراه غير 

ان  1( : طبيعة العلم وبنيته ، تطبيقات في التربية العلمية، ط1986زيتون ، عايش محمود ، ) .4 ان ، عمِّ ، دار عمِّ

 ، االردن .

، مكتبة دار الفكر الثقافة للنشببر  2لقياس والتقويم في التربية ، ط( : مبادئ ا1989ن ، )سببمارة ، عزيز وآخرو   .5

 يع ، عمان ، االردن .والتوز

 , الكويت, دار الكتاب الحديث.القياس والتقويم في التربية والتعليم(: 2002الصراف, قاسم)   .6
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10. - Guilford, j.p,(1976) : the nature of human intelligence , ms gawkily book company , new York. 

11. Holzer,S.M & Raul H.Andruet (2000). “Active learning in the classroom”, Virginia Polytechnic 

Institute and State University, Proceedings, SEE Southeastern Section Annual Meeting, 

Roanoke, VA, Apr 2-4. 

 

 

 

 

 

 



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

498 

 (أسماء السادة الخبراء والمحكمين الذين استعان الباحث بخبراتهم والمجاالت المقاسة  1ملحق) 

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم ت
 طبيعة االستشارة

1 2 3 4 5 

 قياس وتقويم مد  العبيديأ د عبد هللا أح  .1
كلية التربية األساسية 

 المستنصرية
 * *  * 

 علم نفس أ د سعدي جاسم الغريري  .2
 كلية التربية االساسية

 *  *   المستنصرية

تدريس طرائق  أ د صالح الفهداوي  .3
 الفنون

 * * * * * بغداد-كلية الفنون الجميلة

4.  
 أ د ماجد نافع الكناني

 
 

طرائق تدريس 
 * * * * * بغداد-كلية الفنون الجميلة الفنون

 * * * * * بغداد-كلية الفنون الجميلة تقنيات تربوية رعد عزيز عبدهللاأ م د   .5

 * * * * * الفنون الجميلة بغدادكلية  تقنيات تربوية أ م د محمد سعدي لفتة  .6
 * * * *  كلية تربية ابن الهيثم طرائق تدريس العفون أ.م.د .نادية   .7
   * *  كلية التربية االساسية احصاء هاشم محمد حمزه د .ا .  .8
 * * * * * كلية الربية االساسية تربية الفنية ا.م.د. محمد صبيح  .9

 * * * *  كلية التربية االساسية طرائق تدريس أ.م.د .سعد اسوادي  .10
 -طبيعة االستشارة:

 الخطط التدريسية -5تصميم الرزمة  -4 االختبار المعرفي -3األهداف السلوكية  -2المحتوى التعليمي   -1

 ( معامالت ارتباط كل سؤال مع مجموع األسئلة 2ملحق ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

1 81.6** 11 61.3* 21 66.1** 31 64.7* 

2 65.3** 12 67.7** 22 65.6** 32 72.1** 

3 72.3** 13 78.3** 23 73.9** 33 84.1** 

4 71.4** 14 78** 24 62.8* 34 71.3** 

5 78.1** 15 79.4** 25 83.2** 35 78.4** 

6 75.1** 1 67.3* 26 61.5** 36 85.1** 

7 64.3** 17 79.3** 27 62.3* 37 88.3** 

8 60.2* 18 64.8* 28 72.2** 38 82.7** 

9 71.1 ** 19 61.4* 29 71.5** 39 74.3** 

10 74.2** 20 74.7** 30 78.4** 40 82.6** 
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 التربية الفنيةمالمح ما بعد الحداثة في نتاجات طلبة قسم 

 م. د. ايمان عبد الستار عطاهللا

 وزارة التربية 

 مستخلص البحث

شهدت الفنون حالها حال كل مفصليات الفكر االنساني تحوالت عدة عبر الحركات والتيارات الفكرية المتعاقبة في          

إذ شكلت الحداثة افتراضا  منطقيا  يعتمد انجازات محددة  جرى التعاقد عليها بفعل التداول تأثر متبادل مع البيئة الحاضنة، 

بينية فيها، والتي ظهرت عبر حركات واتجاهات فنية ابتداءا  من االنطباعية االولى مرورا  المعرفي مع وجود االختالفات ال

ريالية هي باجمعها ضمن دائرة الحداثة، غير ان الكثير من بالوحشية والدادائية والمستقبلية والتجريدية والتكعيبية والس

ؤكد افتراضية الحد الفاصل بينهما، إذ نجد ان بعض من مميزات الحداثة  نجدها في ما نسميه بفنون ما بعد الحداثة، ما ي

التجاهات ما بعد  فناني الحداثة وال سيما في عشرينات وثالثينات القرن الماضي قدموا اعماال في صفاتها مقدمات واضحة

ذ حررت الفن الحداثة بوصفها حركة امتدت مساحات اشتغالها إلى مديات واسعة، ومنها الفنون بوصفها ميدان بحثنا هذا، إ

من الكثير من السياقات القديمة التي كانت سائدة وخطت لذاتها مالمح اخرى ساهمت بانتاج رؤى مغايرة، ما حدى بالباحثة 

تطبيقيا في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية / كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد، بعد ان صاغت مشكلة  إلى تتبع هذه المالمح

 آلتي:بحثها بالتساؤل ا

 ؟  2016-2015ماهي ابرز المالمح الفكرية لفنون ما بعد الحداثة في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية 

ون ما بعد الحداثة في البحث المتلخص بالتعرف على تجليات مالمح فن ساعية عبر هذه المشكلة إلى تحقيق هدف       

يف المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة ومتنها ضمن محتويات نتاجات طلبة قسم التربية الفنية، وستقوم الباحثة بتعر

رحلة ما بعد الحداثة، المقوضة الفصل االول فيما سيتضمن الفصل الثاني مبحثين يتمثل االول في )اهم الطروحات الفلسفية  لم

الفكرية لفنون ما بعد الحداثة  للتقاليد، داعمة غير المألوف والمهمش عبر ضرب المقدس والقيم( ويتمحور الثاني في )المالمح

عبر استعراض اهم التيارات الفنية  التي تبنت طروحات ما بعد لحداثة(، فيما يختص الفصل الثالث باجراءات البحث 

 وأداة البحث وتحليل العينات وصوال  إلى الفصل الرابع الذي يحتوي نتائج البحث واستنتاجاته.  ومجتمعه 

    Abstract 

         In the same vein, the art of human arthropods has undergone many transformations through 

successive movements and intellectual currents in mutual influence with the incubating environment. 

Modernity has assumed a logical assumption that depends on specific achievements that have been 

contracted by cognitive deliberation with inter-differences. The first Impressionism through barbarism, 

militarism, futurism, abstractism, cubism and surrealism are all within the circle of modernity. However, 

many of the characteristics of modernity are found in what we call postmodern art, which confirms the 

hypothetical boundary between them. Some of the artists of modernity, especially in the 1920 and 

1930s, presented works in their qualities as clear introductions to the postmodernist trends as a 

movement whose scope extended to a wide range, including the arts as our field of research. Art was 

liberated from many of the ancient contexts that prevailed And other features contributed to the 

production of different visions, which led the researcher to follow these features applied in the output of 
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students of the Department of Art Education / Faculty of Fine Arts / University of Baghdad, after 

formulating the problem of research by asking the following: 

 What are the most prominent intellectual features of postmodern arts in the students of the Department 

of Art Education 2015-2016? 

      The researcher will define the terms contained in the title of the study and its contents within the 

contents of the first chapter. The second chapter will include two topics: the first is the "most important 

philosophical propositions of the stage The second focuses on the intellectual aspects of the postmodern 

arts through the review of the most important artistic trends that adopted the post-modernist ideas. The 

third chapter deals with the research procedures and its society. And the research and analysis of 

samples to the fourth chapter, which contains the results of the research and its conclusions. 

 :مشكلة البحث

رة المعرفية المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت في احالة  الفكر من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، عبر التحول ساعدت الثو    

من المادي إلى المعنوي، ما دفع ببعض الباحثين إلى القول بموت الحداثة ونهايتها، عبر االنتقال إلى فكر جديد يتمثل بمرحلة 

جماليات الموروث المتعالق مع فكرة الشكل، واالزاحة نحو واقع جديد للفن يستعير  داثة. ال سيما بعد التخلص منما بعد الح

جمالياته الفنية وقيمه من المجتمع، فلم يعد بمقدور العمل الفني الحداثوي تلبية الطموح الحضاري الجديد للمجتمع المعاصر، 

الية جديدة تعمل على خلق التواصل بين الفن وواقع ايرة قادرة على إيجاد صيغ جمما ولد حاجة إلى انبثاق اتجاهات فنية مغ

المجتمع وتطوره وتجعل من الفن جمعيا  تفاعليا  بدال  من ذاتيته، سواء كان ذلك على مستوى المعايير الجمالية أو على 

ائل في عد الحداثة، ولعل التطور الهالموروث األكاديمي الذي اعتمد على التفكيك بوصفه مكِّون أساس من مكونات ما ب

قرية صغيرة وما ترتب عليها من تغيرات اقتصادية في بوصفه وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا والنظر إلى العالم 

لقي الغرب ولدت ثقافة استهالكية جديدة جعلت من الفنان ما بعد الحداثوي يمر بحالة ابتكارية للغة التواصل واالشتباك مع المت

اني، فالعمل الفني ما بعد الحداثوي يمثل عمال  فاعال  ومنشطا  ثقافيا  عبر تفجير الحدود ما بين في انتاج الدالالت والمع

 األجناس الفنية، وتوظيف وسائل تعبيرية وتقنيات مغايرة ومتعددة.

قة ممارسة ذه العدوى عبر التحول في طريلم تقتصر هذه التيارات الفنية على الغرب فقط بل نالت بلداننا نصيبها من ه      

الفنون التشكيلية من المنهج األكاديمي في الجامعات والمعاهد بوسائل التكنولوجيا الحديثة، التي تتسم بالتنوع والغنى. فقد 

عد الحداثة، اهتم الدارسون باألشكال الغريبة والصور الفوتوغرافية وفن الفيديو والفن الرقمي وغيرها من أشكال الفنون ما ب

وز تحول الفت في طريقة ممارسة الفنون التشكيلية في بالدنا. وربما انعكس على نتاجات الطلبة في هذه التي أدت إلى بر

 الجامعات ما ولد لدى الباحثة شعورا بمشكلة بحثها تمثل بالتساؤل اآلتي: 

 ؟ 2016- 2015التربية الفنية ما هي ابرز المالمح الفكرية لفنون ما بعد الحداثة في نتاجات طلبة قسم

  :اهمية البحث

 تأتي اهمية  البحث الحالي في إنِّه:

 . يسلط الضوء على فنون ما بعد الحداثة وتجلياتها في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية.1

 . يعد رافدا  مهما  للباحثين في مجال الفلسفة والفن.2

 بالفن التشكيلي. . يفيد المؤسسات الفنية واالكاديمية التي تعنى3

 : هدف البحث

 يهدف البحث الحالي إلى: التعرف على مالمح ما بعد الحداثة في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية.     
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 : حدود البحث

 يتحدد البحث الحالي بالحدود االتية: 

 . الحد الموضوعي : مالمح ما بعد الحداثة في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية.1

 الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية. جامعة بغداد / كلية المكاني:. الحد 2

 .2016-2015. الحد الزماني: نتاجات طلبة قسم التربية الفنية للعام 3

 :تحديد المصطلحات

: )لمح( "الالم والميم والحاء اصل يدل على لمع الشيء يقال: لمح الشيء، يقال لمح البرق والنجم لمحا  من مالمح •

"  كأنِّه ...أذا َمابَدا من آخر الليل يطرُف، ورأيت لمحة البرق. يقولون: ألرينك لمحا  باصرا   أي امرا  واضحا  ُسهْيل  

(1 ) 

 ما بعد الحداثة •

" مفهوم يعم كل انواع الدراسات الحديثة التي تتناول مختلف النشاطات ( على انها: 1987عرفها)برادبري،         

ثقافية اليومية، فهي تمثل مظلة عامة تتشظى داخل نفسها لتكون ذاتها، فتتعدد وتنقسم  إلى ما والفعاليات االجتماعية وال

 ( 2حداثات مختلفة مجموعها العام يشكل ما بعد حداثة عامة") بعد

حركة في حد ذاتها خطاب متكسر متجزأ تعود اصولها إلى الخمسينات ( على انها" 2012كما عرفها )مالباس،         

يفها على انها بناء جمالي جديد أو حالة نات من القرن العشرين، وهي وسيلة للتفكير في العالم المعاصر، وتم تعروالستي

 (.3")تي تستخدم نمطا ساخًرا في تمثيل وعي الذاتأو ثقافة أو هيمنة ثقافة أو مجموعة من الحركات ال

لمالمح بالفوضوية والالعقالنية والتشويش وغيرها من ا: حركة عمدت إلى تهشيم المركز وتكسيره ونادت التعريف االجرائي

 التي قد تظهر في النتاجات المعاصرة لطلبة قسم التربية الفنية.

 ( : فكرية لما بعد الحداثةالمالمح ال ) المبحث االول :  لفصل الثانيا

لنزعة االستهالكية وصناعة محصلة لضاغظ التحول التاريخي في الغرب بعد شيوع ابوصفها جاءت ما بعد الحداثة      

عالم قائم على رفض الفروقات الوظيفية بين مجاالت الحياة فال حدود فاصلة بين السياسة واالقتصاد الثقافة وترويجها، ضمن 

د فاصلة بين الطبقات االجتماعية، فهو عالم سريع التبدد والتغير والزوال، والجل التعرف عن كثب على والفن وال حدو

د الحداثة ينبغي التطرق سريعا إلى اهم المالمح الحداثوية كون االولى تشكل رد فعل ألغلب ما جاءت به الحداثة مالمح ما بع

طقيا  يعتمد انجازات تم التوافق عليها وفقا  للتداول المعرفي مع تجعل منها افتراضا  منطروحات عقالنية وموضوعات  من

ت واتجاهات فنية بدأ من االنطباعية مروراً بالوحشية والدادائية ركا"ح تواجد االختالف واضح بينها، والذي يظهر في

( وهي تمثل العقل الذي اعلن سلطانه وتسلطه على االنسان، فألغى 4" ) والمستقبلية والتجريدية والتكعيبية والسريالية،

حركة تعمل على مثل الحداثة "الخيال في مقابل الخطاب الحداثوي متميزا بالعقالنية الصارمة إلظهار سلطة العقل، كما ت

فضال   (.5) واالجتماعية" حماية عنصر الجمال الشكلي ضد التهديد الذي توجهه العناصر المذهبية والفكرية والسياسية

"فصل القيم عن االفكار، عن  أن الحداثة  حالة إنتقال من حالة التبعية الفكرية والسلوكية إلى حالة  الرشد والمراد هنا 

تناظرة متجانسة، وبروز الذاتية والرغبة في السيطرة عبر المعرفة من معرفة إلى مستويات وفروع مستقلة موتقسيم ال

( 6")رفة التي تنشدها الحداثة إنما تستهدف السيطرة على الطبيعة والتحكم في التاريخ وضبط المجتمعمنطلق أن المع

تجاوزي عام،  "فعلفالحداثة ( 7وم ضمن مبدأ الشمول" )فاالصل في الحداثة االنتقال من حالة الخصوص إلى حالة العم

مستوى معين فهو يبحث في عالقة االنسان مع ذاته  يتسم بالشمولية والتصارعية المتعددة والتناقض وعدم الثبات عند
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أو العالقة بين الذات والموضوع تأتي بمثابة عنصر غريب، كما أنِّ  (8من جهة ومع العالم الخارجي من جهة اخرى" )

و)تحويل واقع مشروط إلى واقع غير مشروط مطلق ال اللة مختلفة. على االقل، ال تدخل إال فيما يتخذ)الوضعي(عندئذ د

والوضعية ( 9يرجع إلى ذاتية مفرطة مغالية بادعاءاتها بل إلى ذاتية مسلوبة تنسلخ عن مضامين الحياة المشتركة()

جود تداخل هام وأساس بين الوضعية والحداثة، فالحداثة تؤخذ لتفات إلى والبد من االبوصفها البنية المنهجية للحداثة )

ية المنهج لها، ويمكن أيضاً عدّ البنية األصـلية للعلوم المعاصرة، ال سيما بوصفها أيديولوجيا الوضعية، فيما تمثل الوضع

ية التي كانت في الواقع ثورةً على النظريات الجديدة في العلوم االجتماعية والسياسية بأنها بنية وضعية، تلك الوضع

 (10)(الفلسفة والميتافيزيقيا، وغضباً مناهضاً لالتجاهات الدينية واألحكام األخالقية

ان  من  اهم ما يميز الحداثة انها" نادت بشعارات بارزة كالحرية والمساواة وإاليمان بقدرات االنسان العقلية لتحقيق       

اليمان بمستقبل افضل إال أنها اصطدمت بالحياة الواقعية وتجربة االنسان، مما ادى إلى زعزعة التطور والتقدم االنساني وإ

حولة وغير ثابتة فقد إتكات بشكل اساس على المنهج التجريبي والحسي مقابل المنهج القياسي تلك الشعارات وجعلها مت

توي على عناصر خالقة وغير خالقة كما انه " فالحداثة فن تجريبي ومعقد من حيث الشكل يميل للحذف ويحوالفلسفي 

      (11قليديين" )اهيم تحرر الفنان من الواقعية والمادية والنوع والشكل التيميل إلى ربط مف

ان هذه المميزات أو الصفات المذكورة في اعاله فيها الكثير ما نجده في ما نسميه بفنون ما بعد الحداثة، الن الفاصل       

هما ذو صفة منطقية اكثر من ما هي  مادية بذلك تشكلت االختالفات في تحديد زمنهما من حيث البداية االفتراضي بين

عد اهم االختالفات التي قدمتها الخطابات النقدية الفلسفية بموضوعة الحداثة وما بعدها هو االختالف والنهاية، وربما ت

الحداثة امتداد طبيعي للحداثة واطلق عليها الحداثة المتأخره بين)هابرماس( و)فرانسسو ليوتار(، إذ عد هابرماس ما بعد 

بعد( بينما نجد )فراسسو ليوتار( يُعد الثمانيانات من القرن العشرين عندما قال كلمته الشهيرة )ان الحداثة مشروع لم يكتمل 

صف الحرب العالمية الثانية الفاصل ي تالت آراء )هربرت ريد( بداية لما بعد الحداثة، اما الثقافة العربية النقدية فقد التزمت

 جمت إلى العربية.الموضوعي بين الحداثة وما بعدها وهذا االلتزام بسبب كتب )هربرت ريد( التي تر

نجد ان بعض من فناني الحداثة وال سيما في عشرينات وثالثينات القرن الماضي قدموا اعماال في صفاتها تعالقات      

لحداثة. وال سيما )مارسيل دوشامب( في معظم اعماله التي تشكل المفاجئة والصدمة لدى المتلقي واضحة التجاهات ما بعد ا

مع النسق المتداول ونذكر بذلك االعمال الجديدة لدوشمب، بل أن في بعض اعمال بيكاسو نجد استشرافا بحكم المفارقة العالية 

قراءة النص الفني الجمالي نقديا  وتاريخيا بما تمثله حقبة ما بعد لمنطلقات نصفها بما بعد حداثوي، وازاء ذلك نجد تحوال  في 

ما سبقها من نتاجات فنية اعتمدت تقويض المقدس والقياس واالصول الحداثة من اتجاه افتراضي بوصفها امتداد طبيعي ل

 والثابت بأنواعها.

الهوية والالمركز مقابل المركز والسطح نظير  تنحو ما بعد الحداثة إلى التشتت مقابل الوحدة واالختالف بديال  عن      

الحقب القديمة حتى عصر ما بعد الحداثة التي ة واسلوبية عديدة تبعا لكل حقبة زمنية من العمق، إذ مرت بتحوالت فكري

قديم شكلت نوعا من االنفجار الذي اودى بعقالنية الحداثة وموضوعاتها نحو التشتت وكسر القوالب والخروج عن المألوف لت

 (12)والتشويش( )بالالعقالنية والفوضويةطرح جديد فاتسمت 

دعوتها إلى الشكل المفتوح واللعب والصدفة والفوضى وتشتت النص تعود اصول ما بعد الحداثة إلى الدادائية عبر        

رين متصلين اولهما .)تبثق النزعة إلى تكسير فرضيات الحداثة من مصدوالتهميش الذي يعد من اساسيات ما بعد الحداثة

نتائج االسلوب يرتبط بفقدان هذا إاليمان وهو االختبار العملي ل حداثة وثانيهما ماهو فقدان إاليمان باساطير ال

( فظهر مصطلح ما بعد الحداثة اوال  في امريكا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تبعا  للتحول الثقافي الذي آلت 13)الحداثي(
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غربية، أما فرنسا فقد كان )فرانسو ليوتار( الفضل االكبر في ادخال المصطلح إلى الثقافة الفرنسية وطرحه في إليه الثقافة ال

النقدية االوربية في كتابه )احوال ما بعد الحداثة، تقرير عن المعرفة(، إذ رفض السرديات الكبرى )النظريات االوساط 

فقد استهدف تقويض السلطة بوصفها القامعة للقدرة االبداعية الفردية، فهو  الكونية الشاملة ( وازدراء السلطة بكل تجلياتها،

دم االيمان بها، لكن المشكلة تكمن في كيفية تكوين احكام قيمية يتقبلها االخرون لم يحارب الروايات الكبرى فقط بل نادى بع

في عالم ما بعد الحداثة، فال يوجد معيار  كاحكام عادلة ومعقولة، إذ أنِّ على المرء أن يعترف بعدم وجود الَمثل االعلى

فلسفة ما بعد الحداثة، ما جعل كال من جاك  مطلق، رافضا  فكرة وجود اسس لنظام التفكير او االعتقاد، وهو ما اعتمدتها

 دريدا وبارت وكرستيفا يتخذان هذه الطروحات سبيال مغايرا  في ارائهم المتعلقة بالنص االبداعي.

" ي( أنِّ ما بعد الحداثة تمثل االبتعاد عن التحديد الميتافيزيقي لحقيقة االنسان، وان التطابقاتي )ريتشارد رونيرى البرجم      

في دعوة للتخلص من الحقائق المطلقة، وربما كانت افضل طريقة ( 14االنسان انسانيته ويتحول إلى صورة آلة") يفقد

الشك الفلسفي، والشكية في السلطة والحكمة وما يقترن بهما من  لوصف ما بعد الحداثة هو عدها شكال  من اشكال مذهب

)شكل سلبي من اشكال الفلسفة في جوهره ينزع إلى تقويض النظريات الفلسفية االخرى معايير ثقافية وسياسية فهو يمثل 

 (15)التي تزعم إمتالك الحقيقة المطلقة، أو المعايير التي تحدد ما بعد حقيقة مطلقة ( 

الفن والحياة، إذ  وهنا يظهر جليا دور الفيلسوف االلماني )نيتشه( الذي نادى بموت االله، ال سيما بعد ان حاول دمج        

جعل من الفن منهجا للحياة بوصفه سبيال لالرتقاء في الحياة، كما ان للطرح العدمي النتشوي عبر مفهومي )الالمعنى 

يقة والالنسان والالمركز لتهديم سلطة اللوغوس التي كانت سائدة في عصر والالقيمية( ادى إلى التوصل لالنظام والالحق

فأن فلسفة )نيتشه( قد اطاحت بالمركزية  والالهوتية المتحكمة في العالم وبالتالي فقد اطاح بالحداثة  الحداثة االوربية، وبهذا

 وفكرها.

عدمية النتشوية، فالكينونة متناهية في وجودها وال متناهية اما )هيدجر( فقد دعى إلى )الكينونة التي تندرج ضمن سياق ال      

بر التعالي على الواقع الوجودي( فاالنسان وفقا لطروحات )هيدجر( يحمل مسؤولية يتها وال تكشف عن ذاتها إال عفي ماه

وحات فرويد في معرفة كينونته من خالل وجوده وفعله وارادته وحريته، وكذلك معني بتفسير حقيقة الوجود، كما أن لطر

" محطة الكبت الهائل للعناصر التي عملت التحليل النفسي توافقا مع ما بشرت به ما بعد الحداثة في ان الكائن االنساني هو 

 (16)على تكوينها وال يمكن بالتحديد ادراك هذا الواقع ما دام المكان الذي تأتي منه الرغبات ال يمكن تحققه بالالوعي"

فسر عدم  ابرز رواد ما بعد الحداثة عبر ما قدمه من تفكيك ناهض به المنهج البنيوي، إذ )دريدا( واحدا من فيما شكِّل        

استقرار اللغة في الواقع إلى كون االنساق والعالمات هي كيانات ال يمكن التكهن بها من وجهة نظر )دريدا( وال يوجد اي 

)ان ما يظهر هنا هو عدم التحديد حقيق اتصال غير اشكالي، ويرى )دريدا( ارتباط فعلي تام بين الدال والمدلول بحيث يكفل ت

زم له. فالمعنى اللغوي ظاهرة غير مستقرة، وينطبق االختالف واالرجاء في جميع االماكن وفي المتأصل في المعنى المال

تبخر وهو بذلك سريعة التبدد وال ( ان المعنى ظاهرةويؤكد )دريدا( وفقا )ميتافيزيقيا الحضور( 17كل االوقات واالزمنة()

عنى الكلمة حاجز في ذهن المتحدث على نحو الذي يمكن نقلها يحطم المعنى الكامل السائد في الثقافة الغربية والتي تعد ان م

)اكدت التفكيكية على أنّه ال وجود لنص متجانس كونه يحوي عناصر تفككه وبالتالي إلى المتلقي دون االنفالت في الداللة

 ( 18لتحول إلى ال نهاية المعنى فليس للعالمة قيمة مطلقة بل دالالت متعددة( )ا

                                                           
  ميتافيزيقيا الحضور:هو القول بوجود سلطة او مركز خارجي يعطي الكلمات والكتابات واالفكار واالنساق معناها ويؤسس مصداقيتها وان

لنص يكفل صحة المعنى دون ان يكون هو قابال للطعن فيه او البحث في حقيقته، اي االيمان بقدرة اللغة على االحالة االعتقاد بوجود مركز خارج ا

 (21الى اي مركز من هذه المراكز الخارجية او التقاط المرجعية خارج النظام اللغوي واالعتماد عليها)
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فوكو فقد انقلب على المنهج النظامي وارتكز على االختالف عبر اهتمامه بالجماعات المهشمة نتيجة اختالفها اما ميشيل       

سائية تحت عنوان ما بعد البنيوية، وحجتها أنِّ الهوية مع السلطة السياسية كالمجانين والشواذ جنسيا . ويمكن ادراج الحركة الن

وية ما جعل المنظرون يتخذون منها حجة في التشكيك في االفتراضات المتعلقة النسائية وهامشيتها في ظل مجتمع بنزعة اب

ما زال مجتمعنا " ال سيما افتراض سمات الذكورة واالنوثة التي تفضي إلى القوالب النمطية للنوع التي بالسلطة االبوية 

 (19)يتمسك بها إلى حد كبير ويوظفها لكبت المرأة" 

يات الكبرى وسلطويتها هو ما يمكن عده سمة مميزة لما بعد الحداثة  التي تتمسك بموقف مؤيد ان االرتياب في النظر       

تعريفها بوصفها صيغة حديثة من المذهب لحرية الفكر والعمل عبر تجلياتها المختلفة. واجماال  أنِّ فلسفة ما بعد الحداثة يمكن 

خرى ومزاعمها بامتالك الحقيقة اكثر من اهتمامها بارساء الشكي، مع اهتمامها بالتركيز على تقويض اسس النظريات اال

نظرية ايجابية خاصة بها، لكنها تعد بمثابة نشر الفلسفة لتقويض الضرورات السلطوية الموجودة في المجتمع على الصعيد 

 ري والسياسي.النظ

 (20اهم مرتكزات ما بعد الحداثة ما يأتي:)

 د على اساس متين لكي يفصل بين الحقيقة والكذب، وهو تراث وثيق الطلة بالعلم.. الشك في أن العقل باستطاعته االعتما1

 . عدم اليقين إزاء النزعة االنسانية التقليدية .2

والسينما هيرية ال سيما السمعية والبصرية مثل التلفزيون . تطور غير مسبوق في مجال وسائل االعالم الجما3

 واالعالنات...الخ.

 النطاق للنزعة االستهالكية.. الرخاء متسع 4

 . اضعاف االحساس بالسلطة االجتماعية المركزية لصالح التعددية في اساليب الحياة واالخالقيات المقبولة اجتماعيا.5

 ( : الحداثة  مالمح فنون ما بعد )  المبحث الثاني

ما بعد الحداثة إلى توظيف ادوات تقليدية كالزيت واالقالم الملونة واالوراق لتصوير الماضي باساليب ساخرة  اعمد فنانو     

مبتعدين عن اسلوب الرسم االكاديمي، كما اعتمدوا مبدأ )الغيرية( الذي يولد التشظي والتهجين في ضرب لمبدأ النقاء الجمالي 

" منطق يسعى إلى تفكيك أو تقويض كل ى طبع الفكرة المعاصرة انطالقا من ذ تخضع فنون ما بعد الحداثة إلالحداثوي. إ

( فضال عن مقولة )االختالف( التي تعد من أهم مرتكزات ما 22)ما هو ثابت في ذلك المجتمع وتنحيته أو محوه كامال"

 غيرلى النص ويعطي عددا  مستقرة ما يجعل القارئ يدخل إ بعد الحداثة التي تسمح بتعدد التفسيرات وعدم الخضوع لحالة

)الختالف المعنى عبر اختالف يخلق تعادالت مهمة بين صياغات متناهي من االحتماالت لترويج المعنى الذي يخضع دائما 

ة بواقعه ووجوده فهي تدمج االنسان مع العالم وتُسخر الفن لما له عالق( 23الدوال واالطمئنان النسبي بإقتناص الداللة()

غايات عليا له. فال نرى في فنون ما بعد الحداثة صياغات نهائية لالبداع كون قيم االبداع تعتمد آليات البحث وتنزاح عن اي 

واالنقالب والسعي لتدمير الكمال باللجوء إلى العالمات، إذ لم يعد الماضي منطلق للتجارب الجديدة، وصار الفنان يعجز 

)تعتمد فنون ما بعد الحداثة قافاتهم البتكار اشكال ال حدود للتوقع فيها. نها تشتبك مع خصائص االخرين وثعن تخيل ذاته كو

الفنان إلى عالم  المغايرة واالختالف الن جميع الروابط والعالقات البنائية القديمة تفككت بتحول القوى االدراكية لدى

  (24نفصال عن مفهوم الذات( )التطورات الذاتية، وان المتلقي غير قابل على اال

 من اهم الحركات الفنية في مرحلة ما بعد الحداثة هي:       

: مذهب من مذاهب ما بعد الحداثة نشأ في الواليات المتحدة االميركية في منتصف القرن العشرين، التعبيرية التجريدية 

 ومن اهم فنانيها جاكسون بولوك، مارك روثكو.
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تثير لدى المتلقي رد فعل نفسي عبر توظيف الفنان لرسومات الوب ارت( وهي اعمال سمي بـ)ا : هو تيارالفن البصري

 متموجة توحي لحاسة البصر بالحركة وهي تقوم على خداع البصر.

حركة فنية في الرسم والنحت في انتاج كامل بدقة متناهية وان موطنها االصلي هو الواليات المتحدة الفن السوبريالي: 

فته ومظاهرها في االعالم والتلفزيون وقد سميت بـ)الواقعية المفرطة، والواقعية ة، ارتبط بتحوالت المجتمع وثقااالمريكي

 .االعالمية(

فن االرض، فن الجسد(: فن تشترك فيه المفاهيم او االفكار في االعمال التي يكون لها اهتمامات مادية الفن المفاهيمي ) 

قيود االجتماعية والثقافية بمنطلقات فكرية ، يقوم هذا الفن تي تصنع الفن عبر التحرر من الوجمالية. فالفكرة هي االداة ال

على ترجمة الفنان لفكرته باستعمال اي وسيط تعبيري مناسب، فالفكرة هي الهدف عبر تفاعل عقلي بين الفكرة والناتج 

 ثل اساس العمل. النهائي باستعمال وسائط مادية لمفهوم المادي لتحقيق الفكرة التي تم

اتجاه فني ظهر في حقبة الثمانينات، تمتد جذوره التاريخية الى ابداعات فنون الحضارات المتنوهة مثل المعابد : فن التجهيز 

والمساجد، وهو فن يعتمد مشاركة الجمهور والتكنولوجيا الحديثة عبر ربط الفن بالمجتمع ليكون اكثر تواصل، يعمد فيه 

ه العمل الفني لمعرفة طبيعته ومساحته وابعاده قبل الشروع بالعمل وتوظيف المكان او الفراغ الذي سيكون بالفنان الى دراسة 

 خامات ومواد متنوعة للتأثير على المشاهد ووجدانه. هناك فراغ داخلي واخر خارجي.

  هو فن الكتابة والرسم على الجدران.فن الكرافيت: 

تجريدي انسيابي ذاتي إلى اقتران منقح مع البيئة، فقد اتاح التجميع فهو تحول من فن  اما الفن الرقمي، والبوب آرت او فن

وهو وسيلة لخلق اعمال فنية اكثر تداوالً واكثر جذبا نقطة انطالق نحو مفهومي )البيئة والحدث( نحو الدادائية الجديدة "

من ركي بوصفه " عن الفن البصري او الحال فض (.25لالعالم واستخدام الصور الفوتوغرافية في الصحافة والمجالت")

التيارات المهمة لما بعد الحداثة المتمثلة بتصميمات ذات بعدين او ثالثة ابعاد وكالهما 

يكتشف ويستثمر نظر العين ومدى استجابتها تباينا مع محتوى النزعة التجريدية، 

ز الصور فهو فن توليدي لالستجابات الحسية ويمتلك الصفة الحركية التي تحف

 ( 26سات عند المتلقي" )المخادعة واالحسا

إنِّها تمعن في االزاحة تتصف ما بعد الحداثة بما يمكن ان يفرقها عن سابقتها ب     

الحرفية واالدائية واإلحالة االبداعية إلى الصورة الذهنية أو الخيالية التي ال بد أْن تكون 

الحرفي  ا  في ازاحة شخصية المبدعتخصصية. ففي نصوص ما بعد الحداثة نلحظ تاكيد

االدائي واحالة شخصية المركب ضمن دائرة الصورة الذهنية بفعل نظام قصدي يعتمد 

الذاكرة والخيال، فينشأ مفردات تستفز القارئ وتحيل النص إلى مستوى االبداع 

الجمالي، ويعد فن الجسد وفن االرض والفلوكس والفن االدبي والتجميع وغيرها من 

الحداثة التي تؤكد هذه الرؤيا المتجهة نحو الصورة  اهر الفنية لمرحلة ما بعدالمظ

" تعد الشفرة المزدوجة والتورية الساخرة والغموض أو التباس المعنى  الذهنية

)الرسوم ومن شواهدنا على هذه الخاصية عمل )إيف كالين(  (27والتناقض" )

 روش على االرض وهن ملطخاتالمنجزة بفعل القاء فتيات بانفسهن على قماش مف

فضال عن التركيب االفتراضي ( 28بصبغة زرقاء، وسط احتفالية امام الناس مع عزف رتيب لعشرين عازفا لعشر دقائق()

واالحالة للصورة الذهنية إلى الواقعة المادية عبر  مفردات في انشاء أو بناء اساسه هيمنة المخيال، فنجد الفنان )محمد حيدر( 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi54Mms6ObLAhXGEiwKHbKUB3QQjRwIBw&url=http://www.aljoumhouria.com/news/index/1835&psig=AFQjCNHovv0StfJWG_q9dXC_Q3jZibL7pA&ust=1459372427140703
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( او اضبارة االوراق الكبيرة كمفردة استفزازية للمتلقي تشيع التاويل box fileمجموعة من البوكس فايل) قد استدعى

وتحركه، إذ حققها بمجموعة من القضبان المعدنية مستغال  االضاءة في المكان بوصفها فعال  مهما  بتكوينات الظل المتساقط 

 من هذه البساطة واالنفتاح واالدائية الحرفية.  تتشكل منظومته االبداعية على االرضية والجدران. ان هذا النص منفتح وبسيط 

ان تيارات ما بعد الحدثة ارتكزت في العمل الفني على مركزين اساسيين االول في اختيار المفردة ذات البعد المنفتح     

مركزية  نقطة" لم يعد هناك المتلقي،  على التأويل والثاني من حيث تركيب هذه المفردات بهيئة تستفز الوعي الجمالي لدى

واحدة يتمحور حولها النص بل هناك عدة بؤر تتوزع على انحاء النص الفني، ما يجعل عين المشاهد تتوزع على كل 

( فالصورة الذهنية في النص تستدعي الصور بحرفية وتحقق  نجاحها بفعل االنفتاح والتاويل 29)زاوية وباالهتمام ذاته"

ضال  عن دورها في إشاعة االختالف وشرعنته، إذ يكِّون االختالف شكل من اشكال العمل الفني الجمالي.  ف وتفاعلها في

اإلبداع متناسب ا بشكل طردي معه، بدأ من قراءة الفنان وصوال إلى قراءات جموع المتلقين المختلفة وفق ا لمرجعياتهم 

ن الستدعاء اعمال اخرى من فاالبستميولوجية، وهو ما نشاهده في فن التجهيز، وربما 

النيون وما تمثله من انفتاح  كامل ومثير للقراءات المتعددة. وال يفوتنا ذكر إسقاط هذه 

التيارات الفنية للمعنى وإزاحته نحو إمكانية تدوين عدد غير نهائي من المعان في بعضها 

وعدم جوهريته  " من مالمح ما بعد الحداثة إنها نادت بعدم ثبوت المعنىاختالف واضح، 

ما يجعل ( 30ت السطح سوى السطح... فهي تحارب ثقافة النخبة" )فال شيء تح

االشتباك بين الفنان والمتلقي في انتاج عدد غير متناه  من المعاني تذوب عندها شخصية 

 الفنان في النص، كما في أعمال فن األرض. 

اد المهيمنة على إنتاج النص الجمالي تُمعن فنون ما بعد الحدثة في إزاحة الخامات والمو     

ان ما بعد ة جديدة في هذا النتاج، فضال  عن اإلثارة الجمالية بحكم قوة االختالف عن سطوة المتداول الشائع" بخامات مغاير

وهي في سبيل هذا تستخدم هذه المفاهيم نفسها  الحداثة ظاهرة تنهض على تحدي عدد من المفاهيم السائدة وتقويضها

كرسي وثالث كراسي( –، ويمكن استعارة عمل )جوزيف كوزت ( 31رها في آن واحد تبدأ بترسيخها وتخريبها" )وتفج

وما استثمره الفنان من فكرة الكرسي بإحالتين االولى مادية مباشرة والثانية صورية، فضال 

ة لفنان من خلجات ومشاعر، وهذه المعادلة تعد انتقالعن كتابة تشرح ما يدور في ذهن ا

اهيمي وكذلك الفن البصري نجد ان واضحة في الخامات ويمكن ان نستدعي من الفن المف

ازاحة الخامات التقليدية واضحة واستدعاء خانات جمالية تعد جديدة عن النص الفني 

تفاعلها بعد ان كانت مؤطرة الجمالي في انزياح لجغرافية العمل الفني واندماج الفنون و

لحداثة وجود اي اسس نهائية مستقرة للفن، وكذلك ات ما بعد ا)ترفض تيار باطر قاسية

االسس المطلقة لالبداع الفني، كما ترفض النظرة إلى هذه االسس بوصفها هدفا مستقالً يسعى النشاط النقدي والفني إلى 

لتي تداخلت فيها تزج مع المسرح والسينوغرافيا ما بعد الحداثوية وا( ودليلنا في فن الحدث المم32)بلوغه وتعريفه( 

يانا الروائح واالبخرة في فن الحدث كما في سجادة حمراء للفنان )جبار جودي(. االصوات مع االضاءة مع تشكيل واح

وإشاعة هذا التهاوي تهاوي القيم إلى مستوى ال متناهي وسيرا على ما جاءت به ما بعد الحداثة من  طروحات  ادت إلى 

)من اهم المالمح المجتمعية  منها في مستويات قيمية هابطة ومتناقضة في االعراففي التركيز في الجزئيات وبعض 

الجوهرية لفنون ما بعد الحداثة المعارضة الصريحة للتوحيد فهي عبارة عن سلسلة من الجزئيات او الشظايا المتناثرة  

تحوال  في  افيرست. غير انا نلحظ كما في عمل نفايات جبل( 33متنوع شديد االختالف( )يجمعها تصميم معماري بأسلوب 
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نهج فنون ما بعد الحداثة بالرجوع إلى الواقعية بصفة السحرية او الفائقة بوصفها تحوال نحو تاييد حرفية عالية لكن مفرداتها 

او  لدقيق والمحسوب بين عنصرين هما الواقعي والفنتازيال تؤكد القيمية والمفاهيمية االيقونية السامية، عبر التوازن ا

، فهي امتزاج الواقع الواقع بالخيال بحيث ال يمكن فصل احدهما عن الخيالي وهو ما يجري من احداث على ارض الواقع

واعراف الواقعية  انما تقوم بتحدي قيود النوعاالخر فهي تتخطى التعبيرية، فالواقعية السحرية بدمجها الواقع مع الفنتازيا " 

 ( .34الواقع بالفنتازيا" )كان التطوير االسلوبي الحاسم... في صميم اشتباك  كما استخدمها الخطاب الغربي، إذ

وتتضح مالمح مابعد الحداثة في السعى نحو الهامش وترك المركز اطالقا من فلسفة ضرب المقدس وموته التي طرحها    

كيكية، فضال كسر الحاجز بين الثقافات ت حدا المتناهي تبعا لماغرسته طروحات دريدا التفنيتشه، وتعددية المفاهيم والدالال

 ات الحداثة عن ثقافة النخبة والثقافة الشعبية وما يؤثر فيها من نزعة استهالكية.وازالة مسمي

 مؤشرات االطار النظري 

 والالعقالنية.تحمل ما بعد الحداثة في ثناياها الفوضوية  •

 .جاءت ما بعد الحداثة كرد فعل على عقالنية الحداثة وصرامتها •

 عدم جوهرية المعنى وثبوته في حقبة ما بعد الحداثة. •

 االنزياح نحو عدد غير متناه من المعاني والدالالت والتأويل. •

 االمعان في االزاحة الحرفية واالدائية. •

 د الحداثة.الراء نتشه العدمية تجليات في جسد ما بع  •

 يمثل الفن البصري تقنية محركة للفعل عبر ايهامات بصرية.  •

 لعمل الفني على اكثر من مركز، وسطوة الهامش على المركز.اد ااعتم •

 تركيب المفردات بطريقة تستفز وعي المتلقي جماليا. •

 ازاحة الخامات والمواد المهيمنة على نتاج النص الجمالي بخامات اخرى مغايرة. •

      لقيم والتركيز على الجزئيات في مستويات هابطة عن االعراف المجتمعية.     تهاوي ا •

                                     ( : منهجية البحث وإجراءاته  : ) الفصل الثالث

 :منهجية البحث: أوال

 أكثر مالءمة إلجراءات الدراسة الحالية.)أسلوب تحليل المحتوى( كونه من اجل المنهج الوصفي  على اعتمدت الباحثة      

 : مجتمع البحث : ثانيا

الباحثة(  دراسبببة اسبببتطالعية مسبببحية، تهدف إلى حصبببر نتاجات طلبة قسبببم ع البحث، أجرت )بغية تحديد مجتم 

التي بلغ   (2016-2015التي تم تقديمها للفترة ما بين )التربية الفنية بما يتوافق مع الحدود البحثية في اإلطار المنهجي 

 صص عليها.  (عمل فني تم اختيارها بشكل قصدي عبر اطالع الخبراء في التخ34عددها )

 : عينة البحث: ثالثا

 تحددت عينة البحث بثالث نتاجات اُختيرت بطريقة عشوائية.     

 : اداة البحث: رابعا

)التعرف على  مالمح ما بعد الحداثة في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية(، فقد لتحقيق هدف البحث الحالي المتمثل بـ   

 لى اآلتي:اعتمدت )الباحثة( ضمن أدوات بحثها ع

 المالحظة: عبر االطالع على نتاجات الطلبة.. 1
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 . مؤشرات االطار النظري.2

 :  تحليل العينات : خامسا

 ( : 1العينة ) 

عمل فني يمتزج فيه الحرف العربي والرموز بااللوان والخطوط في تشكيل تفاصيل    

وجه امراة مغطاة اللوحة التي تنقسم إلى اكثر من منطقة، يشكل الجانب االعلى منها 

العينين، فيما تشكل المنطقة الدنيا منها ثالث مربعات بالوان متناغمة فيما بينها ضمن 

ض اللوني فيما يتوسط اللوحة رموز تشبه االرقام مكتوبة بشكل إنعزال لوني حدده التناق

كبير مع مجموعة اخرى من الرموز الصغير المتجمعة في ايحاء اليجاد نقيض بين 

 .الجانبين

يبرز في هذه اللوحة بعض مالمح ما بعد الحداثة اهمها عبر حضور اللون         

)االحمر واالصفر والبني والرمادي( في تداخالت تشتت المعنى تزيد من تواجد البؤر ما يحيل إلى انفتاح غير محدد 

ال عن تعددية االشكال الفنية الموظفة في فضللتأويالت التي يزيحها المتلقي وفقا  لمرجعياته الثقافية واالجتماعية والنفسية، 

العمل وعدم االرتكاز إلى القواعد والخامات التقليدية في العمل بعد االنزياح نحو الحروف والرموز المبهمة، كما أن الشتباك 

عة متاللون مع الخامة المستعملة في مواضع دون اخرى دور في انحراف النص عن المألوف نحو دالالت متنوعة تولد ال

 في اكتشاف المعنى عبر ذهنية المتلقي ومخيلته ومرجعياته.  

 : ( 2العينة)

لوحة فنية تتخذ من االلوان وعبثيتها اسلوبا ادائيا تمثل في سيادة اللون االحمر والبنفسجي في اسفل اللوحة وجوانبها         

 مع تداخل لوني متنوع ضمن الفضاء الكلي للعمل.

ة االولية للوحة ارتكازها على اكثر من مركز تمثل في وجود اشكال تحاكي الدوامات على الجانبين اءيتضح ضمن القر      

فضال عن السيادة اللونية لبعض جوانب اللوحة، والحضور العشوائي للون الذي يقترب من اعمال جاكسون بولوك، فااللوان 

ج صياغات جديدة لألشكال المرئية غابت عنها محددات تاالتي تجسدت على سطح اللوحة الن تنتهج الالعقالنية والفوضوية

الجسد اإلنساني مقابل طغيان لوني داخل العمل وتجريد  للمفردة، ارتكز على التنويع 

في تقنيات العمل وادواته، بوصفه عمال  ما بعد الحداثوي يرفض فرز األنواع الفنية، 

شتباك معه في حوارية عبر االهادفا عبر ذلك إلى استفزاز المتلقي واثارة اهتمامه و

 ، بل يصطحبهيفال يترك الفنان فرصة للمتلقي  للتشتت الذهن الحالة الموثقة في اللوحة.

اشتباك واضح لفعل بناء الصورة الذهنية ذات  خصوصية محددة لكل متلق وفقا  في

يحكمه لغز بوصفه للمتداول لديه، فى عملية يبني عن طريقها الفنان ومتلقيه العمل 

   آني غير قابل للتكرار.قانون 

إذ تتقارب مفردات الفنان وتتحد أحيانا  بطرقة تستفز المتلقي وتثير فيه التساؤالت باحثة  عن منفذ في تعددات اللون،        

عها الفنان بوضعيات تعكس، نجدها بوصفها بعدا  من أبعادها ُمفضلة  بذلك االستغناء عن أي ملمح يكشف غموضها  وزِّ

متناقضة بين الخوف والحزن ، تقترب أحيانا  من التوهان في تداخالت لونية مشبعة مبنية على توازنات بين  اعصار حاالت

اللون والشكل، الفراغ، المساحة، الضوء، الظل، والسطوع اللوني، لتظهر برقة تركيبية تسيطر على الخطوط وأبعادها، فهي  

إلى التخيل. ما يجعل من هذا الطرح جاذبا للتحليل وفقا لتواجد عدة وتدفع بيري، تأخذ المتلقي إلى عوالم التصوير التع
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مدلوالت تبعث في انساقها المضمرة متحررة من القوالب الشكلية التقليدية المتوقعة، نحو حرية تتواجد فى عمق اللوحة من 

غير انها محكومة بقانون  ل مفككدو بشكانضباط الخطوط وهندستها المتوقعة ليغرق المتلقى فى مساحات لونية وخطوط تب

ما، مرن وغير صارم يدعم مساحات الحرية وعدم االرتباط بقوالب تقليدية. ويولد معاني غير متناهية وفقا لمرجعيات 

المتلقي وموسوعته، فضال عن تهاوي القيم التشكيلية السائدة سابقا، ووجود التناقضات بين العالمة ومعناها وما يصدمان به 

كون كاسرة للتوقع في احيان كثيرة. ما يقودنا إلى مساحات التضاد والدالالت المتقاطعة غير المتوقعة ت قد تعالقا من

 المتحررة من قيود البناء وصرامة الهندسة.

 (3العينة )

ة الحار اللوانيتمظهر العمل الفني على مساحات لونية تتضمن التحزيز والتكثيف والتسطيح وااللصاق، تتداخل فيها ا       

المتمثلة باالحمر واالصفر وااللوان الباردة المتمثلة باالزرق، كما تحتوي اللوحة في اعلى اليمين على منظر طبيعي مصغر، 

ا في اسفل اللوحة فتتداخل تدرجات االسود إلى الرمادي.  ويتضمن وسط اللوحة مجموعة من االحرف العربية، أمِّ

ة التي قدمها الفنان )الطالب( دورا واضحا لتحقيق بنية العمل الفني لتظهر بهذا لمتنوعاكاة اتلعب التقنية الفنية والمح     

الشكل فاذا اخذنا العمل الفني من جانب الموضوع فنجد ان هناك تغييب واضح لموضوع العمل بما يعنيه من السرد، فالعمل 

الواضح  التشظيال عن الفني يخلو من السرد تماما، وهذا احد مالمح ما بعد الحداثة، فض

للحروف وعدم مركزيتها التي تجعل منها حروفا ال تكون داللة معينة سوى هوية الفنان 

)الطالب( من جهة، فضال عن ما تمنحه الحروف من طابع جمالي من جهة اخرى، نلحظ 

انفتاحا لدى الفنان )الطالب( للتالعب الحي باللون والكثافة اللونية  والعجينة في اللون 

حمر خفيفا. كي يبدو بشفافية عالية كذلك االزرق مع القليل من االسود، ضع االنجده يف

ويوضع االحمر داخل بين الشفافيات، ثم يقطع االحمر وسط اللوحة بالتداخالت الصفراء 

يمسح الصور ثم يتداخل بين االصفر واالحمر واالزرق معتمدا تقنية التحزيز في وضع 

حة وثم يداخلها رماديات، هذه المعالجة اللونية التقنية ل اللواالسف الكتلة اللونية االثقل في

التي اعتمدها في اللعب الحر، انما هي تمرد واضح من الطالب )الفنان(على نظام االلوان فال نظام واضح والتسمية واضحة 

 ا العمل.في هذ لحداثةيمكن ان يطلق عليها الفوضوية التي وزعت بها االلوان وهذا يعد ملمحا من مالمح مابعد ا

كما نالحظ وجود منظر طبيعي في اعلى اليمين ملصق يبدو كأنه لوحة على جدار، وقد عولوج بطريقة توظيف اللون      

االسود الظهار التشضيات والوان باردة، فضال عن تقنية االلتصاق الذي عمد اليه الفنان)الطالب( هو مزج واضح مع 

شكل داال على تعدد االفكار والتقنية المتوافرة في العمل الفني بوصفها احدى مالمح اثة ليد الحدالواقعية يخترق مالمح ما بع

 ما بعد الحداثة.

 ( :  النتائج واالستناجات: ) الفصل الرابع 

 :النتائج 

 العينات الثالث.. تجسدت مالمح ما بعد الحداثة في نتاجات الطلبة بالالموضوعية عبر تشظي الدوال الذي ظهر في 1

كل 2 ية في  مات وتنوع التقن خا ية ال عدد ثة ت حدا عد ال ما ب بة مقتربا من مالمح فنون  جات الطل تا ما ظهر في ن . من ابرز 

 العينات المختارة.

. اعتماد اللغة الشبكلية لنتاجات الطلبة على مفهوم التلقائية والمصبادفة والفوضبوية في انشباء تكوينات شبكلية على غرار 3 

 يديين. التعبيريين التجرلغة 
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. سبببببعي الطلبة في نتاجاتهم إلى التأكيد على الفكرة او المفهوم اكثر من اهتمامهم بالوسبببببائل واالليات الموظفة في العمل 4

 الفني.

 . برز جليا في نتاجات الطلبة النزعة إلى التفكيك وتقويض مركزية الداللة والبؤر نحو االحتماالت الشكلية ال متناهية.5

 عده التي يرسمها لذاته دون االلتفات إلى القواعد التقليدية.في نتاجه على قوا. اعتماد الطالب 6

 :االستنتاجات

. وجود مؤشبببببرات تحيل إلى االغتراب واالثارة والدهشبببببة عبر تجاوز االجناس الفنية والقواعد لصبببببالح آليات المجتمع 1

 االستهالكي.

ت الفنان)الطالب( ومدى التشبببظي الذي ا التوظيف على ذاوعة وما يعكسبببه هذ. اسبببتعمال اسببباليب وتقنيات وخامات متن2 

 يعتري فنان ما بعد الحداثة .

. للمتلقي دور كبير في النتاج الفني لحقبة ما بعد الحداثة، ال سبببببببيما  والمتلقي هو الذي يضبببببببفي على العمل الفني تأويله 3

 وفهمه الخاص على وفق مرجعياته .

قبة ما بعد الحداثة، الذابة الفوارق بين الثقافة الشعبية زت معظم االعمال الفنية لحالنتاجات بالسطحية التي مي. اصطباغ 4

 .والثقافة الرفيعة

 :الهوامش

 . 109، ص1979الغريب والمعاجم ولغة الفقه، دار الفكر،   -. الرازي ، احمد ابن فارس القزويني، مقاييس اللغة1

 .35، ص1987، بغداد، ،،ت: مؤيد حسن، دار المأمونوجبيمس ماكفارلن: الحداثة . برادبري ، مالكوم: 2

 22، ص2012. مالباس، سيمون: مابعد الحداثة، ت: باسل المسالمة، التكوين للطباعة والنشر، 3

  .25-23، ص2007معهدالمعارف الحكمية، : الحداثة والمقاومة،عبد الرحمن، طه. 4

 .191، موقع الكتروني، صولمةالفتاح: معجم مصطلحات الع عبد الكافي، اسماعيل عبد. 5 

 .31، ص2014، سلسلة كتب،قاموس المصطلحات السياسية)معهد البحرين للتنمية والسياسة:  .6

 .26ص عبد الرحمن، مصدر سابق، .7

 .12، ص2011،تاريخ الفن الحديث، مطبعة الدار العربيةالقرغولي، محمد علي علوان: .8

 .47، ص1995الجيوشي، منشورات دار الثقافة، سوريا، فاطمة، ت: القول الفلسفي للحداثةهابرماس: . 9

10. . www.kotobarabia.com    

 .67، ص2010، سوريا،دار التكوين للطباعة والنشرتشايلدز، بيتر: الحداثة، .  11

 .10، ص2000.البكاري، كمال: ميتافيزيقيا االدارة، دار الفكر العربي، بيروت،12

 .2ص ، 1999. كاي، مصدر سابق، 13

، مجلة مركز بابل، للدراسات االنسانية، مالمح ما بعد الحداثة وتجلياتها في الخزف االمريكي. رباب سلمان كاظم: 14

 .14ص.  2014

القومي للترجمة، ، مابعد الحداثة وتاريخ سياقها الثقافي، المركز 1دليل مابعد الحداثة، جسيم، ستيوارت: . 15

 .21، ص2011القاهرة،

 .16ق، صصدر سابرباب، م. 16

 .11. سيم، مصدر سابق، ص17
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 .7، ص1999، عالم المعرفة، الكويت،المرايا المحدبةمن البنيوية الى التفكيكحمودة، عبد العزيز:  .18

 .17. سيم، مصدر سابق، ص19

 .37. سيم، مصدر سابق ، ص 20

 . 378. حمودة، مصدر سابق،  ص21

 .78، ص1985عربية للدراسات العربية والنشر، بيروت ،سسة ال، المؤجولة في عالم الفنعبود، عطية : . 22

 .34. رباب، مصدر سابق، ص23

 .34، ص1974دار الفكر العربية ، االسس التاريخية للفن التشكيلي،حسن، محمد حسن: . 24

 .211، ص1981، دار المثلث للطباعة والنشر، بيروت،1970-1870 الفن التشكيلي المعاصر. امهز، محمود: 25

 .283رباب، مصدر سابق، ص. 26

 .7، ص1999. كاي، 27

، ت: فخري خليل، الموسسة العربية للدراسات 1945 ما بعد الحداثة الحركات الفنية منذ عامسميث، ادوارد لوسي: . 28
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 : المصادر 
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 اثر اندماج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العامة في تنمية مهاراتهم الفنية

 م.م بيداء انور رزوقي

 جامعة ديالى –كلية الفنون الجميلة 

 سعد رزوقي جميل

 محافظة ديالى  – اجات الخاصةمدير معهد ذوي االحتي

 ملخص البحث

المدارس العادية أحد الخطوات المتقدمة التي أصبحت محط انظار واهتمام يعتبر دمج ذوي االحتياجات الخاصة في      

 . المؤسسات التربوية المختلفة اذ تسعى  إليها كهدف أساسي لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة حديثا  

التربية الفنية اثر دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العامة نحو درس معرفة  ه الدراسة الىولهذا هدفت هذ       

في  0,05ولتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضية الصفرية االتية )ليس هناك فرق ذي داللة احصائية عند مستوى 

 .االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث (

بتين لكل بواقع شع 96دية وبما يخدم متطلبات وظروف البحث اذ بلغ عددهم لبحث بالطريقة القصوتم اختيار عينة ا      

طالبة مساويا لعدد طلبة االحتياجات الخاصة البالغ  20طالبة وتم اختيار مجموع من شعبة أ بالطريقة العشوائية  48شعبة 

 .20عددهم 

راسية وفق ختبار هدف البحث , اذ قامت الباحثة بإعداد خطط داستلزم تحقيق هدف البحث وضع خطط دراسية وأداة ال    

لمساعدة ل على اشراك جميع الطلبة في المجموعة الواحدة في اإلجابة عن أي موقف تعلميتستند لمستديرة استراتيجية المائدة ا

ي للمحتوى التعليمي فيما بينهم لتحقيق االندماج وتم عرضها على مجموعة من الخبراء لغرض التحقق من الصدق الظاهر

 , وبعد موافقة الخبراء .

اختبارا قبليا  على التالميذ عينة البحث.وفيما بعد اختبارا بعديا وجرت عملية التقويم وفق اداة اعدت قام الباحثان بإجراء      

 لهذا الغرض  .

ارتفاع معنوياتهم  وزيادة لفنية ولدى تالميذ عينة البحث في تنمية مهاراتهم اولقد اظهرت النتائج عن تغيير واضح     

 افكار الطلبة العاديين عن الطلبة المعاقين وزيادة االحترام والتعاون فيما بينهم  .راحتهم النفسية , وكذلك تغيير 

العمل على وحث الباحثين في هذا المجال على إجراء دراسات عن الدمج تؤكد على إيجابيات الدمج,ولقد اقترح الباحثان      

 وضعاف السمع وضعاف البصر. ج وخصوصا  باإلعاقات البسيطة مثل اإلعاقات البدنيةيق برامج الدمتطب

Research Summary 

      The aim of this study was to find out the effect of the integration of people with special needs in 

public schools towards the study of art education and to achieve the research goal. The researcher 

presented the following hypothesis (there is no statistically significant difference at 0.05 level in the pre-

test and post- 

      The research objective was to develop study plans and tools to test the research objective. The 

researcher prepared study plans to help students help each other to achieve integration and was 

presented to a group of experts for the purpose of verifying the veracity of the educational content. 
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     The researcher conducted the experiment on the students a tribal test and later a test and the 

evaluation process was conducted directly. 

      The results showed a clear change in the sample of students in the high morale of students with 

special needs and increase their psychological comfort, as well as change the ideas of ordinary students 

about students with disabilities and increase respect and cooperation among them. 

      The researcher suggested to encourage researchers in this field to conduct studies on integration, 

emphasizing the advantages of integration, and to work on the implementation of integration programs, 

especially minor disabilities such as physical disabilities, the hearing impaired and the visually impaired 

 األول:الفصل 

 :المشكلة 

الخطوات المتقدمة التي أصبحت برامج التأهيل المختلفة حد لخاصة في المدارس العادية أيعتبر دمج ذوي االحتياجات ا      

 . تنظر إليها كهدف أساسي لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة حديثا  

زيارات المتكررة للباحثة كونها في احدى اللجان التطوعية وضمن البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه على لونتيجة ل      

اصة وجدت الباحثة ضعف في التواصل االجتماعي بين تالميذ المعهد , وكذلك هد الخاصة بذوي االحتياجات الخالمعا

صعوبة في اندماج طلبة الصم والبكم مع زمالئهم من الطلبة االيتام رغم انهم المجموعتين من ذوي االحتياجات الخاصة 

 ولكن الفرق بينهم هو االعاقة  فقط .

طرائق حديثة في معاهد ذوي االحتياجات الخاصة ارتأت الباحثة استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة  لعماولقلة است     

ود قائد للمجموعة وبدون وج على اشراك جميع الطلبة في المجموعة الواحدة في اإلجابة عن أي موقف تعلمي التي تستند

 وبدون اجابات لفظية . ةوفي مادة االشغال اليدوية التي تحتاج الى المالحظة والدق

تتاح لهم فرص الحياة االجتماعية وظروفها العادية ما يتاح ألقرانهم من أفراد المجتمع ، ليشاركوا فى نشاطات  لكي     

الحياة الطبيعية بأقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم ، وأن يعيشوا فى أوضاع بيئية تتسم بأقل قدر ممكن من القيود 

والنفسية  ، ليستخدموا ويستثمروا كل إمكاناتهم وطاقاتهم ، دون وجود عوائق تحد من نموهم واستثمار تلك  ةاالجتماعي

اإلمكانات والطاقات الى اقصى ما يمكنها الوصول اليه. ويعد دمج الطلبة المعاقين في المدارس العادية اعترافا  بحقوق 

 .( 2010, 105. )الخطيب , في المشاركة االجتماعية اإلنسان والحقوق االجتماعية للمعاقين، وكذلك حقهم

 :اهمية البحث

 . اإلعاقة للعيش بفاعلية ،وذلك من خالل تزويدهم بالمهارات والقدرات الضرورية.طلبة ذوي الدمج يساعد  -1

م ومساعدتهم عن قرب وتقدير مشكالتهاإلعاقة ذوي  األطفالالفرصة لطالب المدارس العادية للتعرف على  الدمج يتيح  -2

 ( 2005, 111)عدس ,ص.حول إمكاناتهم وقدراتهمباالضافة الى تصحيح افكارهم ة متطلبات الحياة على مواجه

 هدف الدراسة :

التعرف على مدى التفاعل االجتماعي بين طلبة ذوي االحتياجات الخاصة بينهم وبين األطفال العاديين في المدارس       

 السائدة عن االعاقة .ولغرض التحقق من هدف البحث وضعت الباحثة الفرضية االتية: العادية وذلك لتغيير الفكرة

 ختبار القبلي والبعدي لعينة البحث وفق االستراتيجية.في اال0,05ليس هناك فرق ذي داللة احصائية عند مستوى  -
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 حدود الدراسة

 -يتحدد البحث الحالي بما يلي :     

  حتياجات الخاصة ومدرسة )جمانه(مكانيا  : معهد االمل لذوي اال ✓

 (2018 -2017زمانيا  : للعام الدراسي  ) ✓

 استراتيجية المائدة المستديرة .علميا : مادة التربية الفنية )فن االوريجامي ( وفق  ✓

 المصطلحات 

ومع اقارنه هي تلك العملية التي تتمثل في تلقي الطالب االصم العملية التعليمية في غرفة الدراسة العادية الدمج : -

ها داخل الصف السامعين بغض النظر عن درجة الفقد السمعي مع تزويده بالخدمات المساندة التي يحتاج

 (2009,حنفي , 150.)ص

االجتماعي والتعليمي لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال العاديين فـي الفصول  التكاملهو الدمج : -

 Barr, -(1996  ,York. ) األقل العادية ولجزء من اليوم الدراسي على

بيئة صفية واحدة وتلبية هو عملية اندماج التالميذ العاديين مع ذوي االحتياجات الخاصة في  -التعريف االجرائي  -

 احتياجاتهم التربوية واالجتماعية بما يناسب قدراتهم الفنية .

 طلبة السامعين العملية التعليمية وذلك تحت اشرافويقصد بها البيئة التعليمية التي يتلقى فيها ال المدرسة العادية : -

 .(151,  2009وزارة التربية والتعليم . )حنفي ,

لك المدارس التي تقدم الخدمات التربوية لألطفال العاديين , ليست لديهم اية اعاقة . )محمد , ت المدارس العادية : -

2016 ,10 ) 

 عليم .لقى فيه ابنائنا التربية والتوهو المكان التعليمي الذي يت التعريف االجرائي : -

اولئك الذين ينحرفون عن المستوى العادي او المتوسط في خاصية ما من الخصائص  :ذوي االحتياجات الخاصة  -

,  2005الى الدرجة التي تحتم احتياجاتهم الى خدمات خاصة تختلف عما يقدم الى اقرانهم العاديين . )القريطي , 

25) 

عن المتوسط العام لالفراد  هم تلك الفئة من االطفال الذين ينحرفون انحرافا ملحوظا :اصة ذوي االحتياجات الخ -

العاديين في نموهم العقلي والحسي واالنفعالي والحركي واللغوي مما يستدعي اهتماما خاصا من حيث طرائق 

 ( 17,  2006التدريس المالئمة لهم . ) القمش , 

ويحتاجون الى  يعانون من اعاقة سمعية ) صم , بكم ( ( سنوات من6-4العمرية ) انهم التالميذ من الفئة اجرائيا: -

 رعاية خاصة , على ان تكون درجة اعاقتهم تسمح باالندماج مع زمالئهم العاديين .

 (  االطار النظري)  الفصل الثاني

,  2010ير )عادل عبدهللا محمد , نص الدستور على حق كل طفل في تلقي التعليم دون فرق بين االطفال جميعا , ويش     

باتجاه الدمج ألطفال ذوي االعاقات مع اقرانهم غير المعوقين في مدارس التعليم العام يعد احد اهم ( الى ان التحرك 20

 االمور واالتجاهات السياسية بالنسبة للقرن الجديد .

هي فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر ) ( الى ان الفلسفة الراديكالية للتربية77, 2001ويشير) ستراين ,      

ر والظلم في المجتمع واجتثاثها. فالراديكاليون يبحثون عما يعتبرونه جذور األخطاء االقتصادية والسياسية واالجتماعية الجو

تقدم الخدمات ( تقوم على الدمج وترى انه قد ال يجب بالضرورة ان  في المجتمع ويطالبون بالتغييرات الفورية إلزالتها
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وقد كشفت نتائج دراسات عديدة عن انه مع وجود تناسق جيد للحاجات الفردية  الالزمة لجميع االطفال االصغر سنا   ,

 لالطفال فان دمج االطفال ذوي االعاقات االصغر سنا  عادة ما يحقق الفائدة المرجوة منه .

ة من الطالب رر التعليم العام اذ يقوم المعلم بتعليم مجموعة كبيومن فوائد الدمج ان تلك الممارسات التي تتم في اطا     

ويعمل على ترويض السلوك في مثل هذه المجموعة الكبيرة وهو االمر الذي يسهم في تعديل سلوك هؤالء الطالب ذوي 

 االعاقات مما يجعله يكتب العديد من المهارات االكاديمية والوظيفية في الصف العادي .

عاقين اذ يصبحون اكثر حساسية للتعامل معهم واكثر مراعاة غير المعاقين يستفيدون من رؤية اقرانهم الم االطفالكما ان      

لهم ,وهذا يساعدهم علة تعلم العديد من المهارات االجتماعية المختلفة , وان االخوة سواء اكانوا معاقين او غير معاقين 

حية االخالقية مما ن الدمج يسهم في التخلص من نظام العزل كخطأ من النايذهبون الى نفس المدرسة , والى جانب هذا فا

 (7, 2012يتيح الفرصة امام هؤالء الطالب لالندماج مع اقرانهم وهو ما يؤهلهم لالندماج في المجتمع .)محمد , 

 انواع الدمج

 لدمج المكاني:ا -1

مناهجها  مدرسة ينما تكون لكلببالبناء المدرسي فقط  ةالعامة مع مدارس التربي ةالخاصة التربي ةاشتراك مؤسسيتمثل في 

  دة.بها وممكن أن تكون اإلدارة موح ةخاص ةتعليمي ةتدريب وهيئالدراسية الخاصة وأساليب 

 الدمج األكاديمي   -2

الدراسية  ذوي اإلعاقة مع أقرانهم الغير معاقين داخل الفصول الدراسيه ويدرس نفس المناهج األطفال يقصد به دمج

  تربيه الخاصةتدرسها الفصول العامة مع تقديم خدمات اللتي ا

  الدمج االجتماعي  -3

يعني التحاق األطفال ذوي اإلعاقة بالصفوف العامة باألنشطة المدرسية المختلفة كالرحالت وحصص التربية الرياضة 

 والفن والموسيقى واألنشطة اإلجتماعيه المتعددة .

 الدمج الجزئي  -4

 ة.معاقين داخل فصول الدراسة العاديالمن غير  مذوي اإلعاقة في مادة دراسية أو أكثر مع أقرانه الاالطف يقصد به دمج

 الدمج المجتمعي  -5

يقصد به إعطاء الفرص لذوي اإلعاقة لالندماج في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع وتسهيل مهمتهم في أن يكونوا 

  التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات.ة أعضاء فاعلين ويضمن لهم حق العمل باستقاللية وحري

 الدمج المهني  -6

يقصد به تعليم ذوي اإلعاقة قوانين وأنظمة العمل في المهن المختلفة والحياة خارج إطار المدرسة أو المؤسسة التي 

 ( 312, 2012)منصور , واخرون , . يتعلم أو يتواجد فيها بصورة دائمة ومستمرة

 شروط الدمج

 ان يكون الطفل متكيفا  نفسيا  وانفعاليا . -1

 تهيئة المدرسة من)المدير،المعلمين،المرشد الطالبي،الطالب العاديين(.-2

 توفير جميع اإلمكانيات واالحتياجات المادية والفنية والوسائل التعليمية للبرنامج. -3

 .نفسيين،مدربين نطقتوفير الكوادر البشرية من )معلمين،اخصائيين -4
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     محاور الدمج

 

 

 

 االسرة :

تخوف بعض األسر من مواجهة النظرة السلبية ألولياء أمور الطالب األخرين في المدارس العامة ذوي المستوى  -1

  التعليمي المختلف عن أبنائهم .

 ....... الهم .تأثير دمج  األطفال ذوي اإلعاقة على أطفألطفال في المدارس العامة من اتخوف بعض أسر  -2     

 المدرسة :

ان مسألة الدمج مسالة مرهونة بتقبل المجتمع المدرسي لها،فهي خاضعة لقدرة المدرسة ابتداء  من القوة البشرية       

خص البناء المدرسي )المدير،المعلمين،الطالب(وغيرهم من الفنيين والعاملين من جهة واإلجراءات المادية التي ت

 (2005) الحديدي ,  حتى المنهاج المدرسي من جهة أخرى.والمستلزمات الخاصة و

 :االستراتيجيات التعليمية االكثر فاعلية في برامج الدمج

من خالل مراجعتنا للدراسات السابقة وجدنا مجموعة كبيرة من االساليب واستراتيجيات التدريس التي ثبتت فاعليتها      

ج اعداد وتدريب المدرسين ة تدريب المعلمين على استخدامها في برامصفوف الدمج وتؤكد هذه الدراسات على اهميفي 

 (Goodlad & lovilt, 1993; Turner, 1996)بشكل جيد . عمالها ليقوموا باست

 من هذه االستراتيجيات االكثر فاعلية :

  :التعليم التعاوني -1

( وتكليف كل مجموعة باداء مهمة وهي تتضمن تقسيم الطلبة الى مجموعات ) متجانسة القدرات او غير متجانسة   -2

 لم ماهو مطلوب من مجموعتهم .محددة مع مساعدة الطلبة بعضهم لبعض في تع

  :المعلم المساعد -3

االحتياجات الفردية للطلبة سواء من ويتضمن وجود معلم مساعد داخل الصف ليساهم بالتعاون مع المعلم في تلبية 

 ذوي االعاقة وغيرهم .

تتضمن هذه االستراتيجية بتكليف طالب ذا اداء مميز بمساعدة زميل اخر له   :ران ) االقران(التعلم من خالل االق -4

 ) قد يكون من ذوي االعاقة ( في تعلم مفهوم معين او اداء مهارة ما .

 المعلم المتنقل   -5

بها معلم التربية وهي عبارة عن اسلوب لتقديم خدمات التربية الخاصة للطالب داخل الصف من خالل زيارات يقوم      

 (Clasberry, 2000; Clasberry & Lian, 1998)الخاصة وبالتعاون والتنسيق مع معلم الصف .  

 االسرة

 المدرسة
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جيات الحديثة وكونها مقاربة إلستراتيجية وقد ارتأت الباحثة استخدام استراتيجية الطاولة المستديرة وهي من االستراتي

وبدون  الواحدة في اإلجابة عن أي موقف تعلميطلبة في المجموعة على اشراك جميع الالتعليم التعاوني التي تستند 

 . ود قائد للمجموعةوج

 هو هيكل بسيط للتعلم التعاوني الذي يغطي محتوى أكبر، و ينمي روح الفريق.: فائدتها

  :خطوات ثالث لها المستديرة الطاولة : المستديرة الطاولة استراتيجية خطوات

 . يستدعي إجابات متعددةالفكرة رس بطرح الخطوة األولى : يقوم المد

الخطوة الثانية : الطالب األول من كل مجموعة يقوم بتدوين إجابة واحدة على ورقة ، و يقوم بتمريرها بعكس عقارب 

 . للطالب التاليالساعة 

 (50, 2016)الباوي, واخرون , .الخطوة الثالثة : الفريق ذو اإلجابات األكثر يحظى بنوع من التقدير

 الدراسات السابقة

 :"تأثيرات الدمج على القبول االجتماعي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة "دراسة  ) الخطيب , جمال محمد ( •

هدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثيرات الدمج على القبول االجتماعي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة من قبل أقرانهم ت      

الصفين السادس والسابع في أربع مدارس ( طالبا  وطالبة من 390ختيرت عينة ضمت )العاديين . ولتحقيق هذا الهدف ، ا

رت أداة لجمع المعلومات عن مستوى القبول  ، اثنتان منها تنفذان الدمج واالثنتان األخريان ال تنفذان الدمج ، وقد ُطوِّ

شكل مجموعات . وبعد ذلك استخرجت  االجتماعي تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولة ، ُطبِّقت على أفراد الدراسة على

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى القبول و ت القبول االجتماعي وحللت البيانات باستخدام التباين الثنائي .متوسطا

االجتماعي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة من قبل أقرانهم العاديين كان مرتفعا  نسبيا  ، ولكنه كان أكثر ارتفاعا  وبشكل دال 

دمج في مدرستهم ، أما متغير الجنس فلم يكن له أثر دال حيث ال توجد فروق إحصائيا  لدى األطفال الذين تنفذ برامج 

 جوهرية بين استجابات الذكور واإلناث .

عبد الصبور منصور محمد ( : " دراسة تقويمية لتجربة دمج األطفال ذوي   ،دراسة )إيمان فؤاد كاشف  •

 حافظة الشرقية " :األطفال العاديين بالمدارس العادية في ماالحتياجات الخاصة مع 

هدف الدراسة إلى التعرف على مدى نجاح أو فشل تجربة دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين في ت

 ة .بعض مدارس مرحلة التعليم األساسي بمحافظة الشرقية ، والكشف عن النواحي اإليجابية والسلبية للتجرب

( 83( أبا  من آباء األطفال المعاقين ، ومن )75( أبا  من آباء األطفال العاديين ، ومن )76)وتكونت عينة الدراسة من     

( معلما  من القائمين على العملية التعليمية بالمدارس 71طفال  من األطفال العاديين بالصف الرابع والخامس االبتدائي ، ومن )

 . التي تمت بها التجربة

دوات ومنها استمارة حصر بيانات عن المدارس التي تمت بها التجربة ، واستبيان للتعرف وتم إعداد مجموعة من األ     

على آراء القائمين على العملية التعليمية ، واستبيان للتعرف على آراء آباء العاديين نحو الدمج ، واستبيان للتعرف على آراء 

 المعاقين نحو الدمج . ، واستبيان للتعرف على آراء آباءاألطفال العاديين نحو الدمج 

 نتائج الدراسة :

إن الدمج الموجود بالفعل هو دمج جزئي ال يتعدى وجود المعاقين مع العاديين في نفس المدرسة مع الفصل التام  -1

 بينهما في الدروس واألنشطة .
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حاق أبنائهم المعاقين عاق وتشجيع أولياء األمور على إلإن أهم العوامل اإليجابية للتجربة : نقل الخدمة إلى مكان الم -2

 .بالمدرسة وعدم عزل المعاق عن المجتمع

ومن العوامل السلبية : قلة عدد المتخصصين ، وتعلم األطفال العاديين بعض السلوكيات الشاذة من األطفال  -3

 المعاقين.

ير ذلك لعدم بها التجربة على الدمج ، وتم تفسعدم موافقة القائمين على العملية التعليمية بالمدارس التي تمت  -4

 وضوح الهدف وعدم التهيئة المناسبة إلنجاح التجربة .

 عدم موافقة آباء األطفال العاديين على وجود األطفال المعاقين مع أبنائهم في المدرسة . -5

الطفل المعاق يجد رعاية عدم موافقة آباء المعاقين على دمج طفلهم المعاق مع الطفل العادي وتم تفسير ذلك بأن  -6

 معاهد التربية الخاصة نظرا  لوجود المتخصصين وقلة كثافة التالميذ .أفضل في 

 رفض األطفال العاديين وجود المعاقين معهم بالمدرسة وتفضيلهم لفكرة عزل المعاق بعيدا  عنهم. -7

واختلفت ات الخاصة في المدارس العامة  , تقاربت الدراستان مع الدراسة الحالية من حيث استخدام دمج ذوي االحتياج     

 مع الدراسة الحالية في ميدان البحث واالختصاص وهو التربية الفنية وكذلك في عينة البحث .

 :  منهجية البحث: الفصل الثالث 

إعداد اداة تضمن هذا الفصل الخطوات التي اتبعها الباحث في اختيار التصميم التجريبي وتحديد مجتمع البحث وعينته و     

 التجربة والوسائل االحصائية  كما يلي :البحث وتطبيق 

 اوال : التصميم التجريبي

استخدم الباحثان التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي لمالئمته لظروف البحث       

 ( 1981ص, 104)الزوبعي ,

 لبعديبار ااالخت المتغير المستقل االختبار القبلي ت
الداللة مستوى 

 االحصائية

 المجموعة التجريبية 

دمج الطلبة االسوياء 
مع غير االسوياء 
باستخدام استراتيجية 
 الطاولة المستديرة

 0,05 المجموعة التجريبية

 :ثانيا : مجتمع البحث 

الجديدة  للعام الدراسي ضاء بعقوبة تضمن مجتمع البحث تالميذ المرحلة االبتدائية  وتالميذ معاهد الصم والبكم في ق     

(2017-2018 . ) 

 :ثالثا : عينة البحث 

بواقع شعبتين  96تم اختيار مدرسة جمانة عينة البحث بالطريقة القصدية لكونها قريبة من مكان عملي والبالغ عددهم      

لعدد طلبة االحتياجات الخاصة اويا طالبة مس 20طالبة وتم اختيار مجموع من شعبة أ بالطريقة العشوائية  48لكل شعبة 

 20البالغ عددهم 
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 :( 2رابعا : اداة البحث ) ملحق رقم   

لتحقيق اهداف البحث استلزم بناء اداة موضوعية خاصة لتقويم االداء المهاري واالجتماعي إلفراد العينة , بهيئة        

( , من خالل استمارة 3( خبراء ) ملحق رقم 5بلغ عددهم ) خبراءاستمارة قبليا  وبعديا  , اذ تم استطالع اراء مجموعة من ال

 استبيان صممت لهذا الغرض من اجل معرفة مدى صالحية فقرات االختبار لغرض تعديلها او حذفها .

, فقرة امام كل فقرة خمس مستويات ) دائما,غالبا , احيانا 17( فقرات ضعيفة وبذلك اصبح عدد الفقرات 5وتم استبعاد )     

 .   130في حين تبلغ اعلى درجة  26( وتبلغ ادنى درجة  5-1را , اطالقا ( وأعطيت لها درجات من )ناد

اعتمد الباحثان على الصدق الظاهري الستخراج صدق االختبار , وعليه تم عرض فقرات االختبار : صدق االختبار -1

 لهدف الذي وضعت من اجله .حقق اعلى مجموعة من الخبراء والمختصين بهذا المجال واتفقوا على انها ت

  reliability test _ retestتم استخراج ثبات االختبار بطريقة تطبيق االختبار واعادة تطبيقه ): ثبات االختبار  -2

( اذ قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج العينة االصلية  واعيد تطبيق االختبار على 

ام وقد تم مراعاة ان تكون ظروف تطبيق االختبار االول هي ذاتها في االختبار الثاني . ( اي 7العينة ذاتها بعد) 

وتم حساب معامل االرتباط باستخدام قانون ارتباط الرتب )سبيرمان ( ليبين تطبيق االختبارين كداللة لمعامل 

 ( مما يدل على درجة ثبات عالية .0,86الثبات اذ بلغ معامل الثبات )

 القبليار االختي

تم اجراء االختبار القبلي على عينة البحث اختبارا عمليا  وبحضور خبيران خبير من اساتذة ذوي االحتياجات واستاذ      

للطلبة العاديين , اذ طلب من الطالب القيام باالختبار العملي وبعد االنتهاء تم جمع االعمال من قبل اللجنة المتكونة من 

 الجتها احصائيا .ض تحليلها ومعوالخبيران لغرالباحثة 

 :سادسا : تطبيق التجربة 

الباحثان استراتيجية الطاولة المستديرة التي تستند فكرتها على اشراك جميع الطلبة بعد تقسيمهم الى مجموعات  عملاست       

ة التفاعل سوياء ولزيادمع الطلبة اال في عمل واحد وذلك لمساعدة طلبة ذوي االحتياجات الخاصة على االندماج والتعاون

 االجتماعي مع هذه الفئة , وذلك لغرض الوصول الى وضع آليات تعمل على اندماجهم في المجتمع بصورة عادية.

احتياجات  3تالميذ  6مجموعات كل مجموعة تضم  8فقام الباحثان بتقسيم الطلبة وفق استراتيجية الطاولة المستديرة الى 

( 1الدرس وهي طريقة عمل فن االوريجامي اي فن طي الورق )ملحق رقم مت بعرض فكرة وفيما بعد قا اسوياء 3خاصة 

ا امامهم لتوضيح طريقة العمل وتم تكرارها اكثر من مرة وتم استخدام اكثر من شكل, وفيما بعد طلب من كل مجموعة 

نقوم  بجمع  االنتهاء سوف المطلوب  وبعدالقيام بعمل شكل مبسط  ومساعدة بعضهم لبعض الى ان يصلوا الى الشكل 

االعمال لمعرفة اي من المجموعات تميزت اكثر وفق استمارة تقويم اعدت لهذا الغرض  . وبعد ذلك قمنا بإجراء اختبار 

 بعدي للمجموعة .

 استخدم الباحثان الوسائل االحصائية االتية :: سابعاً : الوسائل االحصائية 

 ة .بيرسون لقياس ثبات االدامعامل ارتباط  -1

 ولكوكسن للعينات الصغيرة  . -2

تجربة الخاصة  بأثر)دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العامة نحو درس التربية الفنية( الالباحثان ن انهى بعد ا    

الفرضية التي , توصل الباحثان  من النتائج في ضوء هدف البحث , ولغرض الوصول الى ذلك الهدف تم اختبار صحة 
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االختبارين القبلي  والبعدي  0,05ليس هناك فرق ذي داللة احصائية عند مستوى  ونصت على مايلي : وضعت للبحث

  .لالختبار المهاري

ولكوكسن للعينات الصغيرة الستخراج القيمة  المحتسبة , لغرض اختبار صحة الفرضية  عمالوقد قام الباحثان باست    

 إليجاد مستوى الداللة للمجموعةت الصغيرة للعينا ولكوكسن اعاله وكما موضح في الجدول ادناه :

المجموعة 
 التجريبية

 مجموعة
 و)+(

 مجموعة
 (-و)

 اصغر قيمة
 ل )و(
 المحتسبة

قيمة)و( 
 الجدولية

 الداللة

 دال 4 1 1 35

ولكوكسن الجولية ( , اما قيمة 1يتضح من الجدول السابق ان القيمة ولكوكسن المحسوبة لنتائج هذا االختبار بمقدار )         

 ( , وبما ان القيمة0,05(  وعند مستوى داللة )8( لعينة حجمها ) 4فتساوي ) 

  :تفسير النتائج

ومستوى  16بدرجات حرية  2.12التي تساوي  )أقل من( قيمة )ت( الجدولية<  1.67بما أن قيمة )ت( المحسوبة =      

يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسط الطلبة لالختبارين ي القائل )ال ل الفرض الصفرـــنقب   فإننا: ( للطرفين0.05داللة )

د فرق دال إحصائي ا بين متوسط البنين ومتوسط الطلبة لالختبارين القبلي ونرفض الفرض البديل القائل )يوج القبلي والبعدي

  والبعدي(.

 والبعدي ومن هنا نستنتج أنه يوجد تقارب بين متوسط الطلبة لالختبارين القبلي     

 :االستنتاجات 

 ارتفاع معنويات تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة وزيادة راحتهم النفسية . -1

 التالميذ العاديين عن تالميذ االحتياجات الخاصة وزيادة االحترام والتعاون فيما بينهم .تغيير افكار  -2

 ساعد التفاعل االجتماعي على تنمية مهاراتهم الفنية . -3

 : التوصيات

 هذا المجال على إجراء دراسات في مجال الدمج تؤكد على إيجابيات الدمج. حثين فيحث البا .1

وخصوصا  باإلعاقات البسيطة مثل اإلعاقات البدنية وضعاف السمع وضعاف العمل على تطبيق برامج الدمج  .2

 البصر.

 :المصادر 

 . 1981, مطبعة جامعة بغداد  ,1الزوبعي , واخرون , مناهج البحث في التربية ,ج -1

, دار الضياء للطباعة والتصميم , النجف  1, ط spssالكناني ,عايد كريم , مقدمة في االحصاء وتطبيقاته , -2

 ,2009 . 

 .2002, دار الكتب والوثائق بغداد ,2الدليمي, احسان عليوي ,واخرون , القياس والتقويم , ط -3

 1ل ذوي االحتياجات الخاصة , طمجيد ,سوسن شاكر , اتجاهات معاصرة في رعاية وتنمية مهارات االطفا -4

 . 2008, دار صفاء للنشر والتوزيع ,عمان ,

 .2005, دار الفكر ناشرون وموزعون ,عمان ,3التربوي نظة معاصرة , طعدس , عبد الرحمن , علم النفس  -5

, دار الفكر ناشرون  1الحديدي , منى ,واخرون , استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة , ط -6

 . 2005وموزعون ,عمان ,
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شرون وموزعون , , دار الفكر نا  2الخطيب , جمال محمد , واخرون , المدخل الى التربية الخاصة , ط -7

 . 2010االردن , 

 . 1988الفنيش , احمد علي , االسس النفسية للتربية , الدار العربية للكتاب ,ليبيا ,  -8

 الحتياجات الخاصة مقدمة في التربية الخاصة , دارالقمش , مصطفى نوري , واخرون , سيكولوجيا ذوي ا  -9

 . 2006المسيرة للنشر والتوزيع ,  عمان , 

محمد , احمد محمد جاد المولى , تحسين اتجاهات طالب جامعة الجوف نحو دمج االطفال ذوي االعاقات  -10

 . 2016,  دية , مجلة العلوم النفسية والتربوية , السعوديةالمتوسطة والشديدة في المدارس العا

حنفي, علي عبد رب النبي محمد حنفي , متطلبات دمج الطالب الصم في المدرسة العادية من وجهة نظر  -11

 العاملية في مجال تربية وتعليم الصم والسامعين )دراسة ميدانية بمدينة الرياض (

 . 2010في التربية الخاصة , دار الرشاد , القاهرة , محمد, عادل عبدهللا , قضايا معاصرة  -12

محمد , عادل عبدهللا , مدخل الى التربية الخاصة : علم نفس الموهبة واالعاقة . دار الزهراء , الرياض ,  -13

2011. 

 , دمشق. 2005, دار الفكر ,  4القريطي , عبد المطلب , سيكولوجيا ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم , ط -14

طفال ذوي االحتياجات الخاصة بمرحلة رياض , سمية واخرون , تصور مقترح لتطوير نظام دمج االمنصور  -15

 2012,  38في سوريا في ضوء خبرة بعض الدول ) دراسة مقارنة( , مجلة جامعة دمشق المجلد  االطفال

 , دمشق .

16- Strain, P. (2001). Empirically- based social skills   intervention: A case for 

17- quality of life improvement. Behavioral Disorders, 27, 30-36. 

18- York-Barr, J., Schultz, T., Doyle, M.B., Kronberg, R., and Crossett, S. 

(1996). Inclusive schooling in St. Cloud: Perspectives on the process 

19- and students achievements. 

 Goodlad, J. I., & Lovitt, T. C. (1993). Integrating general and special 

education. New York: Merrill/MacMillan. 

 

 (1ملحق رقم )  
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 (2ملحق رقم )

 اطالقا نادرا احيانا غالبا دائما الفقرات ت

      يساعد اصدقائه في المجموعة 1

      يشارك بالعمل الجماعي بارتياح 2

      يطلب المساعد من زمالئه العاديين 3

      عدم التعامل بعصبية بين المجموعة 4

      الئهيبدأ بالسالم على زم 5

      يتناقش معهم بطريقة العمل 6

      المنافسة الشريفة بينهم 7

      يتقن العمل بدقة كأقرانه العاديين 8

      يستوعب االفكار بسرعة 9

      يتصرف بشكل مهذب بالصف 10

      يحب ان يبرز على اقرانه العاديين 11

      يجسد افكار جديدة غير التي تعلمها 12

      يتابع اقرانه في المجموعة في طريقة عملهم 13

      يحافظ على الهدوء عند ظهور مشكلة 14

      يفضل عدم ازعاج زمالئه بالسؤال 15

      زمالئه وال يسمح ألحد بالظلمال يظلم  16

      يثني على زمالئه في اعمالهم 17

 قائمة بأسماء الخبراء(3ملحق رقم )

 مكان العمل االختصاص اللقب العلمي يراسم الخب ت

1 
 

 تربية تشكيلية استاذ أ.د عاد محمود حمادي
كلية الفنون الجميلة جامعة 

 ديالى

 كلية الفنون الجميلة ديالى  مساعداستاذ  د . انسام اياد 2

 طرائق تدريس استاذ مساعد أ.م. عماد خضير عباس 3
كلية الفنون الجميلة جامعة 

 ديالى

 استاذ مساعد حسن  فاضلعمار أ.م.  4
طرائق تدريس 
 التربية الفنية

كلية الفنون الجميلة جامعة 
 ديالى

 مدرس مساعد خليفة  م. عادل عطا هللا 5
تدريس طرائق 

 التربية الفنية
كلية الفنون الجميلة جامعة 

 ديالى

 مديرة معهد االمل للصم اجتماع بكلوريوس سهيلة علي رحمة 6
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 وذجية  عن فن االوريجامي لعمل سمكة نم خطة( 4ملحق ) 

 االهداف السلوكية : 

 . أثناء تنفيذ العمل الفني بشكل جيد عملةأن يتعرف الطالب على الخامات المست -1

 . أن يتدرب الطالب على عملية طي الورق لعمل سمكة مبسطة -2

 .أن ينتج الطالب مجسمات تعبيرية  بأشكال فنية مبتكرة - -3

 .ة العمل الفنيالصبر أثناء ممارسأن يتحلى الطالب ب - -4

 .أن يتعامل الطالب مع زمالئه أثناء تنفيذ العمل الفني باحترام -5

 الورق الملون ومادة الصقة كالصمغ ومقص خامات المطلوبة :

 نماذج مجسمة للمادة وصور ملونة إلعمال تم انجازها الوسائل التعليمية :

 رةاستراتيجية الطاولة المستدي طريقة التدريس :

ورود من الورق الملون تقوم المعلمة بتوضيح اهمية الدرس وذلك بتذكير التالميذ بالدرس السابق وهو عمل  مقدمة الدرس :

وبإشكال مختلفة مع بيان فائدة اعمال الورد التي لها قيمة جمالية لتزيين غرفة الصف او البيت او غرفة الطالب الخاصة به  

اختالف طريقة العمل , فان فن االوريجامي هو احد الفنون القديمة , ظهر في اليابان وهو مشابه للدرس الجديد ولكن ب

لتغليف الهدايا , واخذ يتطور عبر العصور  عمالها , انتشر في البداية بغرض التسلية , وبعد ذلك تم استوالصين والماني

 فن له اصول وقواعد , ويتم تدريسه مؤخرا.  بوصفه الناس  عملهليست

لطاولة تالميذ وفق استراتيجية ا 6في بداية الدرس تم تقسيم التالميذ الى اربعة مجموعات كل مجموعة  درس :عرض ال

المستديرة بغرض مساعدة بعضهم لبعض وتم بعد ذلك توضيح عمل فن االوريجامي لكل مجموعة منفصلة عن االخرى مع 

مسطحة عدة طيات بالية معينة , من اجل الوصول الى شكل تكرار العمل امامهم اكثر من مرة وهو يعتمد على طي الورقة ال

 محدد في النهاية . 

 بالخطوات وفق الخطوات االتية :االن نقوم بعمل السمكة 

 اخذ ورقة مربعة الشكل , نقوم بطيها على شكل مثلث من الجهتين .   -1

 وبعدها نقوم بطي الورقة بشكل مستطيل من جهة واحدة . -2

 ن الى الداخل , فيصبح الشكل مثلث رأسه الى االعلى .ف المستطيل من الجانبييوبعد ذلك نقوم بطي اطرا -3

 بطي احدى جوانب المثلث بالعكس لعمل ذيل السمكة .وفيما بعد نقوم  -4

                             وأخيرا نقوم بطي اطراف الجانب الثاني من المثلث لعمل الزعانف , وبعدها ترسم العين .                              -5

عمل اشكال اخرى بنفس الطريقة وبعدها  يطلب المعلم من المجموعات االربعة عمل السمكة وفق الخطوات وممكن التقويم :

 يتم تقويم االعمال وفق اداة اعدت لهذا الغرض .
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 أثر توظيف الفن التشكيلي في بناء العرض   المسرحي
 ) المسرح المدرسي أنموذجاً (

 مد علي حسينسين محأ.م. ح
 جامعة ديالى –كلية الفنون الجميلة 

 ملخص البحث 

 هدف البحث الحالي الى التعرف الى اثر توظيف الفن التشكيلي في بناء العرض المسرحي وللمسرح المدرسي .     

عينة  وقد تم اختيار, الباحث المنهج التجريبي ذا تصميم المجموعة الواحدة باالختبارين ) القبلي والبعدي (  عملإست    

 20أعد الباحث اختبارا  معرفيا  من و  . 2019 – 2018م الدراسي طالب الصف الثالث المتوسط للعاخالل البحث من 

فقرة ومن نوع االختبار المتعدد وقد تحقق الباحث من صدقه وخصائصه فضال  عن ثابته . توصلت نتائج البحث الى التأثير 

 ) فن الرسم ( في بناء العرض المسرحي في المسرح المدرسي.االيجابي للفن التشكيلي 

 لالفصل األو

 مشكلة البحث :

في الدراسات والبحوث التي تناولت الكشف عن خصائص مراحل العمر , لذا أصبحت  ةمهمة مايزال الطفل يحتل مكان      

أساسية في بناء اإلنسان , فكل الخبرات التي تقدم الطفولة اليوم الشغل الشاغل للمربين والمفكرين لما  لها من اهمية كمرحلة 

اجيه إلى أن الطفل ينمو ويترعرع ويمر بمراحل لألطفال . أو تتصل بحياتهم تسهم في اعدادهم اإلعداد السليم , ويشير بي

يستجيب لها  متعاقبة وأن عملية النمو هذه هي تفاعل مستمر بين الطفل والمحيط والمحفزات المنطلقة من عناصر البيئة فهو

 (  2, ص 1985في تطور نفسي وعاطفي متصاعد إلى األمام . ) العظماوي, 

بوية التي أسند اليها المجتمع وظيفة التربية والتعليم لتحقيق أهدافه وغاياته , وهي وبما أن المدرسة هي المؤسسة التر      

النواحي سواء كانت معرفية أو إجتماعية أو بدنية مسؤولة عن توفر بيئة تربوية تهدف الى تنمية شخصية الطفل من جميع 

في حياة الطفل كمادة دراسية من خالل اسهامها وبشكل أو سلوكية أو مهارية وبهذا فأن مادة التربية الفنية تلعب دورا  بارزا  

أحاسيسه ووجدانه فعال في تحقيق منفذ لتفريغ انفعاالته كما تسهم في تجسيد تصوراته وأفكاره , وأحالمه كونها ترتبط ب

راسة المتوسطة ومشاعره من خالل ربط البيئة بالطفل األمر الذي يجعلها تساعد في نمو الطفل نفسيا  والسيما في مرحلة الد

( . وإذا كانت التربية الفنية تتضمن مجموعة  10, ص 2006التي تشهد تأثيرا  كبيرا  بمحيطه خاصة األسري . ) رمضان, 

( . فإن المسرح  209, ص 1980ت الفنية مثل الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية ) البسيوني , من المجاالت والنشاطا

( . ويشير مختصون بأن المسرح هو من أقرب  24, ص 1958اسيا  للتربية الفنية . ) خميس , المدرسي سيشكل رافدا  اس

ري فوق خشبته . وليس غريبا  أن يكون حب الطفل للمسرح الفنون المحببة الى نفوس األطفال لتعاطفهم المباشر مع كل ما يج

(  26, ص 2007الموسيقى وفن الرسم . ) يوسف , شديدا  فالمسرح وسيط باهر من وسائط الثقافة ففيه الحركة والحوار و

بير الفني . وتأسيسا  على ما تقدم فأن هناك عالقة بين الفنون التشكيلية وخصوصا  فن الرسم والذي يعد من وسائل التع

الطفل  وإنفعاالت اإلنسان تجاه الكائنات واألشياء ومن خالل ذلك فطن كثير من الخبراء والتربويون إلى أهمية الرسم عند

وحاولوا تأكيدها من خالل مادة التربية الفنية . وبين المسرح المدرسي والذي يؤكد فيه المختصون بأن المسرح المدرسي 

( . وإذا كانت  13, ص 2010وايات المختلفة للطلبة كالتمثيل والموسيقى والرسم ) هارف, يعتمد أساسا  على اشباع اله

فن الرسم في المسرحية المدرسية قد  عمالكل هذا التأثير فأن الباحث يفترض أن إستللفنون التشكيلية خصوصا  فن الرسم 

ي السؤال اآلتي : هل يوجد تأثير للفنون التشكيلية يكون لها تأثير في بناء العرض المسرحي لذلك فأن مشكلة البحث تتمحور ف

   في بناء العرض المسرحي ) المسرح المدرسي أنموذجا  ( . 
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 : أهمية البحث

 -تتجلى أهمية البحث في النقاط اآلتية :     

يعد البحث بحسب علم الباحث األول في توظيف الفن التشكيلي في بناء العرض المسرحي وخصوصا  في المسرح   -1

 المدرسي .

 قد تساعد نتائج البحث الحالي أساتذة مادة المسرح المدرسي في اعتماد الفن التشكيلي لبناء العرض المسرحي .  -2

يفيد هذا البحث األقسام العلمية التي تدرس فيها مادة الممسرح المدرسي سواء كانت كليات الفنون الجميلة أو   -3

 كليات التربية األساسية .

ات الطلبة وإثارة إنتباههم إلى ما هو أبعد من الحفظ والخروج من دائرة يلي في توسيع مدركأهمية الفن التشك  -4

 المحاضرة المعتاد عليها .

 يعد هذا البحث إضافة إلى المكتبة التربوية والتعليمية التي تفيد الباحثين والدارسين . -5

 هدف البحث :

 ـــرض المسرحي ) المسرح المدرسي أنموذجا  ( .في بنــاء العـــ ظيف الفن التشكيلييهدف البحـــث الى معرفة اثر تو     

 فرضية البحث :

( في بناء العرض المسرحي المدرسي على وفق توظيف  0,05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )      

 البعدي ( . - ختبارين ) القبليالفن التشكيلي بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في اال

 -يقتصر البحث الحالي على اآلتي :حدود البحث : 

 ثانوية الصدرين . –مديرية تربية ديالى  -الحد المكاني :  -1

 . 2019 – 2018العام الدراسي  -الحد الزماني :  -2

 مادة المسرح المدرسي . -الحد الموضوعي :  -3

 سط .طالب الصف الثالث المتو -الحد البشري : -4

 حات : تحديد المصطل

 األثر :

بقية الشيء والجمع آثار واثور وخرجت في اثره وفي اثره اي بعده واألثر بالتحريك : ما بقي  -األثر في اللغة : .أ

 ( . 5, ص 2005من رسم الشيء والتأثير ابقاء األثر في الشيء وأثر في الشيء ترك فيه أثرا  ) ابن منظور , 

,  2001ي إلى تغييرات ) نعمه وآخرون , لف من شيء ما يؤدعالمه أو رسم متخ  :( 2001) تعريف نعمه   .ب

 (  6ص

 :توظيف 

جاء في لسان العرب تحت ) وظف ( الوظيفة في كل شيء تصدر في كل يوم من رزق  التوظيف في اللغة : (أ

وطعام أو شراب وجميعها وظائف والتوظيف وظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفا  ألزمها إياه ) ابن منظور , 

 ( .  126, ص 1, ج 2005

 .(  927, ص 1963استوظف الشيء أي استوعبه ) البستاني ,  تعريف البستاني : (ب
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 فن الرسم :

وسيلة من وسائل التعبير الفني ووسيلة من وسائل االتصال البصري , فالرسام يترجم : (  2011) تعريف الدرابسة 

 ( 13, ص 2011 انطباعاته إلى أشكال وألوان متناسقة ) الدرابسة وعدلي ,

تجسيد العالقات التكوينية ) الحركة , القدرة على التعبير من األفكار والمواضيع من خالل : (  2015) تعريف البكري 

النسبة , التناسب , المسحة العامة , المناخ العام ( بشكل واضح وبواسطة الخطوط والمساحات بعد امتالك القدرة على فهم 

 مات فكريا  ومهاريا  .وتطبيق وتحليل هذه العال

 المسرح المدرسي :

هو مجموعة النشاطات المسرحية للمدارس التي تقدم فيها فرقة المسرح المدرسي : (  1988) تعريف محمد أبو الخير 

المدرسة أعماال  مسرحية لجمهور يتكون من الطلبة واألساتذة وأولياء األمور وهي تعتمد أساسا  على اشباع الهوايات وكل 

 ( .13, ص 2010تحت إشراف مدرب التربية المسرحية)هارف ,  ذلك

مجموعة من النشاطات المسرحية في المدارس للمتلقي الطفل إذ يركز على إشباع الهوايات : (  2009) تعريف الخواجه 

لموسيقى والنجارة المختلفة واكتشاف المواهب لتنمية ثقافة الطفل وتذوقه الجمالي واألدبي وتعليمه فن االلقاء والتمثيل وا

 ( .  42, ص 2001قة ) الخواجه , والرسم واإلضاءة واإلخراج والعمل الجماعي والتعاون والود و الصدا

 : جوانب نظرية ودراسات سابقة: الفصل الثاني

  فن الرســــم : أوالً 

لعامة فالفن هو قدرة الفنان على نقل يؤدي الفن على إختالف صوره دورا  فعاال  في مجال الطفولة وفي أساليب التربية ا      

ور أن يحس بها ويعيشها ويكتسب التجربة التي لوال الفنان ما كان له أن أفكاره أو مشاعره للجمهور إذ يستطيع هذا الجمه

( . ويرى ) هربرت ريد ( أن الفن يجب أن يكون األساس الرئيسي للتربية مؤكدا  أنه  15, ص 1985يكتسبها ) البسيوني , 

,  1975واألحساس والفكر ) ريد ,   توجد مادة سواه قادرة على إعطاء الطفل شعورا  تترابط فيه الصور الذهنية والمفهومال

 ( .  126ص

وعلى ذلك فقد تزايد األهتمام بفنون األطفال من قبل الباحثين والتربويين بفن الطفل ازدياد لم يشهد له مثيل من قبل والشك      

أو ايجابا  على شخصية  يعزى الى ادراكها لقيمة فن األطفال وتقديرا  منها له , ذلك أن آثارهه ستنعكس سلبا  في أن األهتمام 

(  3, ص 2005الطفل مستقبال  وعلى وضعه النفسي , بعد أن تاكدت لدى الباحثين نتائج الدراسات السيكلولوجية ) جودي , 

تدفق والتي ال يحاكي فيها الصغار الكبار , انها تحمل البذرة السليمة لفن المستقبل . حيث أن فنون األطفال التي تبدأ بالتلقائية وال

 .(  172, ص 1985فيها إذا وجهت هذه النواة وتبلورت ووجدت الرعاية ) البسيوني , 

انواع من التفاعل وهذا ما اكدته ) مولر ( عندما شبهت رسم الطفل بالرأوية الحقيقية لحياة الرسام الصغير التي تقوم على      

الته المختلفة حينما يواجه ما يثير في نفسه انفعاالت الفرح أو المستمر بينه وبين بيئته ونتيجة لهذا التفاعل يتأثر الطفل بإنفعا

 .( 314, ص 1970الحزن أو الخوف أو الكره والتي إذا ما كتبت داخل نفسه فتولد أثرا  سيئا  فيها ) مصطفى , 

ي ( . خالل الرسوم تنمو شخصية الطفل وخصوصا  في األنشطة الفنية المتمثلة في الرسوم فهي ه ) عبد الهادوهذا ما اكد      

تعد وسيلة أساسية للتعبير عن انفعاالت الطفل وتفكيره وتزويده بنصوص للتجريب واألكتشاف كما يؤدي إلى توسيع قدراته 

وتجعله قادرا  على أن يتقبل ويكتسب الخبرات التي  دة ثقته بنفسهتؤدي الى زيا عن التحليل والمالحظة وهي فضال  عن ذلك

 .(  153, ص 2002تساعده على تكوين مفهوم الذات الشخصية ) عبد الهادي , 
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على ذلك فأن البسيوني يرى أن الرسم للطفل عبارة عن لغة أي نوع من انواع التعبير أكثر من كونه وسيلة لخلق الجمال      

يرى الرسم بالنسبة للطفل لغة أي نوع من أنواع التعبير ويرى الشال أن رسوم الطفل لغة عالمية أصيلة تساعده أما خميس فانه 

ستطيع عن طريقها كلغة من مخاطبة األشخاص وبهذا فأن فن الطفل فن ذو قيمة ال تقل خارجي بحيث يعلى األتصال بعالمه ال

 ( .  16, ص 2006م ) الصالحي , في قيمتها عن أي فن تأريخي يجد فيه الكبار ضالته

وعواطفه  أما بالنسبة لفن الرسم بصورة عامة فقد عرفه الفالح على أنه وسيلة من وسائل التعبير عن انفعاالت اإلنسان     

وهو تعبير شخصي لتركيز ذهني أو بصري للرسام يكون على شكل خطوط وتدرجات لونية يطوعها ذلك الرسام على المادة 

الرسم عليها محققا  لألهداف واألشكال كما رآها في أعماق فكره وخياله ليحقق من خاللها أفضل النتائج الموجودة التي يراد 

وباإلمكان تعلمه بيسر وسهولة إذ ما إعتمدنا على مفرداته واالستمرار بالممارسة والتمرين م فن وموهبة في الرسم إذن فالرس

 .  ( 5, ص 2009بجد وعمل وتركيز ) الفالح , 

فالرسم تركيز أما اليد والعينان فهما إال معدات طبيعية تمثل هذا التركيز على المادة التي يراد الرسم عليها للتعبير عما       

فس الفنان ) الرسام ( فكما يصوغ مشاعره في تراكيب لفظية متناسقة كذلك يخول الرسام انطباعاته إلى أشكال يجول في ن

 ( .  10, ص 2009دوات يستخدمها في رسمه ) ابو دبسه . وألوان متناسقة بواسطة ا

والدراسة والممارسة المستمرة ويمكن لكل انسان مبتديء أن يتعلم فن الرسم من خالل تعلم مفرداته عن طريق التمرين      

 ( .  105, ص 2006)الكوفحي , 

نتاج فني سواء كان تصميما  أو موضوعا  أو صورة ولفن الرسم اليدوي أو فن التخطيط الذي هو األساس الحقيقي ألي ا      

صاص أو الفحم أو صامتة والتخطيط نوع من التعبير الفني يستند بشكل رئيسي على الرسم بالقلم الر شخصية أو طبيعية

أو السالية والريشة ويمتلك درجة لونية واحدة أو درجات لونية قليلة كما يعتمد التخطيط بشكل جذري على الخط الخارجي 

على تتابع أو توازي أو تشابك الخطوة التي تمنح المشاهد ايحاءات مختلفة وذلك حسب األسلوب المتبع ونوعية المعالجة الفنية 

يحاء باالتزان والرصانة والرقة والهدوء أو على العكس االيحاء بالتوتر واألنفعال والتموج والعنف والقوة ) تذكر منها اال, ون

تأسيسا  على ما تقدم فإن الرسم يمكن أن يلعب دورا  اساسيا  في مختلف مجاالت التربية الفنية ( و 9, ص 1988عارف , 

 كلغة يعبر عنها .     ترجمة الرسم وخاصة  عندما يكون الطفل قادرا  على

 :المسرح المدرسي وعالقته بفن الرسم  :ثانياً 

من المسرح شكال  ومن التربية وتعاليمها مضمونا  وهو ونعني بالمسرح المدرسي ذلك الوسيط التربوي الذي يتخذ      

خصيات واإلضاءة الجذابة تقنيات مسرحية بسيطة مثل الديكور البسيط المعبر والمالبس البسيطة الدالة على الش عمليست

البسيطة دون مغاالة في عناصر العرض . والمسرح المدرسي له خصوصية تتمثل في عرض الموضوعات التربوية 

اهج الدراسية والقضايا التربوية المختلفة التي تهم الطالب خالل المراحل الدراسية ويعتبر نافذة للطالب على المجتمع والمن

 2009اعية وعالقة الطالب مع من حوله من الناس والمؤسسات ذات العالقة بحياته ) شواهين , لحياة االجتمالمحيط به وا

 .( 3, ص

ل العرض المسرحي المدرسي وكثيرا  ما يوظف فن التمثيل والفنون األخرى المقدمة خالوذلك من خالل فن التمثيل       

تماد التمثيل على التفكير والعاطفة واالندماج والممارسة في المدرسة إذ يكون وسيلة إلفهام الطالب مواد الدرس بسبب اع

حواس في تكوينه لذا فهو وسيلة مهمة في ايصال والفعل لهذا يكون الدرس أكثر فعالية وحيويه ويعتمد التمثيل كذلك على ال

دامها في تلقي فكرة معينة لتي يتم استخالمعرفة والعلم وإثارة الحواس لفهمها ويؤكد علماء النفس أنه كلما زاد عدد الحواس ا

معرفتنا % من 98أدى ذلك الى دعمها وتقويتها وتثبيتها في ذهن المستقبل ) المتلقي ( وتشير بعض الدراسات إلى أن 
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% عند استخدام الصورة والصوت 35نكتسبها عن طريق حاستي البصر والسمع وأن استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 

% وبما أن المسرح يعتمد على الصورة والصوت التي تحددها الحركة 55المعلومات تزداد بنسبة حتفاضه بهذه وان مدة ا

الجو والتركيب والصوت الذي يتحد بالمؤثرات والموسيقى واإللقاء والتنغيم واإلنشاد واإليماءة والتكوين والتشكيل والتركيز و

لية التعليمية قلما يرتقي اليها الشك وتحظى بثقة المشاهد لصوت في العموالغناء إلى جانب الحوار لذا نجد أن الصورة وا

 ( .  56, ص 1980 وحين ترتبط الصورة بالحركة والصوت فإن ذلك مدعاة للثقة ) عبد الرزاق ,

وعلى ذلك يشير مختصون بأن هناك تناسب وتوافق بين الطلبة والمسرح المدرسي هو اتفاق المسرح مع أفكارهم ففيه        

خصيات واألماكن ويعرض امامهم األحداث ففي هذه الموصفات يكون المسرح قد تفوق على الكتاب واإلذاعة توجد الش

ب يقدم المعلومات وصور مكتوبة ومرسومة أما اإلذاعة فتقدم معلومات مسموعة في حين والتلفزيون والسينما ألن الكتا

نها محسوسة وملموسة مرئية كما لو ان الطالب يعش معها ا المشاهد ألالمسرح يقدم معلومات وصورة واقعية ناطقة يحس به

 .(  55, ص 2000) رضوان , 

كجزء من الديكور المسرحي التي تستخدم كخلفية للمشاهد المسرحية أو ومن هنا يؤكد الباحث أن الصور المرسومة و       

لى مصمم الديكور قراءة النص المسرحي المدرسي لها دور فعال في ايصال فكرة المسرحية الى المشاهد وعلى ذلك فيجب ع

الل الديكور وعليه كذلك جيدا  للتعرف على الجو العام له ومعرفة أهداف المخرج التي يود إظهارها والتركيز عليها من خ

ن عارفا  أن يكون ملما  بفن االخراج وعناصر العرض المسرحي ومنطقة التمثيل التي يجري عليها حركة الممثلين وان يكو

ريخ العمارة وفن الرسم وعلم المنظور لكي يكون قادرا  على تجسيد معنى المسرحية في عصورها المختلفة , معبرا  من بتأ

ها المتميز أن مصمم الديكور ليس منفذا  فقط آلراء المخرج , بل له رؤيته وافكاره الخاصة به التي طابعها الخاص وجو

لى المسرح هو بيئة قائمة بذاتها ال تستخدم فقط لإلبهار , بل لإلستخدام ي والديكور عخرج بها بعد قرائته للنص المسرح

 .(34, ص 2010) النواصرة ,  ألثر المطلوب لدى المخرج األمثل للفراغ الموجود على المسرح لخدمة الممثل وأحداث ا

د الطفل االرتياح والتذوق أن المنظر المسرحي بحاجة ماسة للمسات الفنية والجمالية التي تبعث في نفس المشاه       

طفل في تفاصيله الجمالي ولكن يجب عدم المغاالة في التكلف واالبهار الزائف واأللوان المتعددة ألن ذلك يشغل المشاهد ال

عن متابعة األحداث وأن من اهم مكونات الديكور المسرحي في المسرح المدرسي هي اللوحات المرسومة وهي عبارة عن 

ت من القماش مرسوم عليها المنظر المراد استخدامه : منظر غابة , منظر صحراوي , جبال , سماء وقد أو عدة لوحا لوحة

 ( . 38, ص 201لية أو خارجية ) النواصرة , تحتوي هذه اللوحات على مناظر داخ

على ما تقدم استخدم الباحث عند تنفيذ مستلزمات بحثه لوحات مرسومة عند تنفيذ مسرحية الفيتامينات تمثل الفواكه       

م في والخضروات ورسوم في عيادة الدكتور تدل على النظافة ورموز للفيتامينات وبذلك كان لمدرس التربية الفنية دور ها

ال فنية ذات جمال وداللة وبهذا فأن الديكور المسرحي المدرسي ليس عنصرا  تحويل هذه المواد البسيطة والمتوفرة الى اشك

,  2010منفصال  عن العرض بل هو مفردة تشترك مع المفردات األخرى لتكوين جملة مسرحية واحدة ) النواصرة , 

 ( .      48ص

 دراسات سابقة :

غية الحصوول على دراسات سابقة تمس موضوع البحث الحالي ميدانيا  في ميدان التربية الفنية بحث استطالعا  أجرى البا    

مسا  مباشرا  فلم يجد أية دراسة عربية أو اجنبية تناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر في ميدان اإلختصاص بيد أنه وجد 

 لذلك إكتفى الباحث بهذه االشارة .دراسات أخرى تناولت موضوع الدراسة في تخصصات أخرى 
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 : منهجية البحث وإجراءته :الفصل الثالث

 التصميم التجريبي : -1

إستعمل الباحث التصميم التجريبي ذي العينة الواحدة وباألختبارين القبلي والبعدي . وفائدة االختبار القبلي أنه يقيس       

ع بعد إدخال المتغير المستقل) أما االختبار البعدي فوظيفته قياس المتغير التاب حالة المتغير التابع قبل إدخال المتغير المستقل

 ( .103ص 1980الزوبعي 

 ( 1الجدول ) 
 التصميم التجريبي للبحث

 أثر المتغير المستقل االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي

اختبار تحصيلي بعد عرض 
مسرحية الفيتامينات بدون 

 سوملوحات ور
 توظيف فن الرسم

اختبار تحصيلي بعد عرض 
مسرحية الفيتامينات بوجود 

 لوحات ورسوم
 الفرق بين االختبارين

 مجتمع البحث : -2

 – 2018( للسنة الدراسية  ديالى يتكون مجتمع البحث من طلبة المرحلة المتوسطة الصف الثاني المتوسط ) لمحافظة     

2019 . 

 عينات البحث :  -3

( طالبا  للصف الثالث متوسط وقد أخذت من ثانوية الصدرين التي أخذت  20وبلغ تعدادها )  طالعية :االست العينة -أ

 بصورة عشوائية كما أختير بصورة عشوائية أيضا  . 

( طالبا  وقد أخذت بطريقة عشوائية من الصف الثالث متوسط ثانوية  20بلغ تعدادها )  العينة التجريبية :  -ب

 الصدرين .

 ( 2 ول )الجد
 يبين إعداد عينات البحث

 العينة التجريبية العينة االستطالعية طبيعة العينة

 20 20 العدد

أجريت هذه الدراسة االستطالعية لغرض بناء اختبار مادة األحياء للصف الثالث متوسط عن ثبات   الدراسة االستطالعية : -4

 االختبار .

الختبار التحصيلي لمادة االحياء للصف الثالث متوسط بحث أداة بحث واحدة هي اأستخدم في إنجاز هذا ال أداة البحث : -5

  -وقد مر بناء االختبار بمراحل هي :

  :االختبارصدق  -أ

عرض االختبار على مجموعة من الخبراء والمختصين وفي ضوء آرائهم ومالحظاتهم عدلت صياغة بعص 

( وقد أستخدم الباحث معادلة كوبر ألستخراج  1ملحق )  ( فقرة وكما موضح في ال 20الفقرات لتصبح بشكلها ) 

 في حساب دقة االختبار . % وهي نسبة اتفاق عالية جدا  100نسبة أتفاق الخبراء والتي بلغت 
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  :ثبات االختبار -ب

(  20أستخرج ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار إذ تم اختبار جميع أفراد العينة االستطالعية البالغ تعدادهم ) 

جات ( يوما  وقد استخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة بين در 15طالب ثم اعيد االختبار بعد مرور ) 

( وهذا يدل على انها قيمة عالية وهو يعد مؤشرا  جيدا   0,896ب في االختبار األول والثاني وكان مقداره ) الطال

 حث .لصالحية االختبار ويمكن استعماله في إجراء الب

 إعداد الخطة التدريسية : -6

وكل خطة تدريس تتناول  ( خطط تدريسية على وفق مسرحة مناهج ومتطلباتها 2في ضوء ما تقدم أعد الباحث )      

موضوع من مادة األحياء للصف الثالث متوسط وهي عرض مسرحية الفيتامينات ثم عرض الخطط على مجموعة الخبراء 

( وفي ضوء المالحظات التي قدمها الخبراء تم إجراء  1لتربية الفنية , والمسرح ملحق ) طرائق تدريس ا –المختصين 

% وبإستعمال معادلة 100مرة أخرى على الخبراء أنفسهم فحصلت على نسبة  التعديالت على الخطط من ثم عرضت

 كوبر.

 االختبار التحصيلي المعرفي : -7

( فقرة من نوع  20رفيا  تضمن ) كية للمادة الدراسية أعد الباحث اختبارا  معبعد أن قام الباحث بتحديد الهداف السلو     

ع من مميزات تجعله أفضل من االختبارات الموضوعية األخرى لقلة التخمين فيه االختبار من متعدد لما يتميز به هذا النو

( . وألجل  52, ص 1988) احمد , ويعطي من خالل بدائله مساحة أكثر من المادة الدراسية أو من األهداف السلوكية 

مختصين ملحق رقم ) ضمان صالحية االختبار وبما يخدم هدف البحث الحالي ثم عرضت على مجموعة من الخبراء وال

(  3فقرة ( وكما موضح في الملحق )  20( وفي ضوء مالحظاتهم عدلت صياغة بعض الفقرات لتصبح عدد الفقرات ) 1

يتها لقياس الهدف الذي وضع من أجله وبذلك أكتسبت األداء قدرا  من الصدق في تقويم إذا حظيت باتفاقهم على صالحح

 التحصيل المعرفي .

 قرة :معامل صعوبة الف -أ

يقصد بمعامل صعوبة الفقرة نسبة التعقيد الذي واجهه الطالب في االجابة على الفقرة االختيارية ويحدد معامل الصعوبة في 

( وبعد حساب معامالت صعوبة  39, ص 2009فقرة إجابة خاطئة ) الزاملي وآخرون , ضوء نسبة الذين أجابوا عن ال

( أتضح أن جميع معامالت الصعوبة مقبولة ألنها  0,1ذات اإلجابة المنقطة ) الفقرات باستخدام معادلة صعوبة الفقرات 

( الذي يشير اليه  0,8 – 0,20( وهي تقع ضمن المدى المقبول لمعامالت الصعوبة )  0,75 – 0,35تراوحت ما بين ) 

 ( يوضح ذلك . 3معظم علماء القياس والجدول ) 

 معامل التمييز :  -ب

يقصد بتمييز الفقرة قدرتها على التمييز بين الطلبة ذوي المستوى العالي والطلبة ذوي المستوى الواطيء وبما انه من 

مجموعتين العليا والدنيا على أقل تقدير , لذلك قام الباحث الصعوبة تمييز الفقرة لجميع األفراد لذلك ينبغي أن نميز بين ال

% في كل 50من اعلى درجة كلية إلى أقل درجة كلية إلى مجموعتين عليا ودنيا وبنسبة بتجزئة أفراد العينة بعد ترتيبهم 

فينبغي أن تقسم  ( فردا  فأقل 60مجموعة إذ يشير بعض المختصين في القياس إلى أنه إذا كانت العينة صغيرة بحدود ) 

واستخدم معادلة تمييز الفقرات عندما تكون ( وهذا االجراء قام به الباحث من عينة تحليل الفقرات إحصائيا   %50بنسبة ) 

        ( فأتضح أن جميع الفقرات لها قدرة على التمييز إذ أنها معامالت تمييزها تراوحت ما  بين  0,1االجابة عنها متقطعة ) 
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ر وآخرون ( يوضح ذلك ) الظاه 3( فاكثر والجدول )  0,30( تعد الفقرة مقبولة في تمييزها إذ بلغت )  0,70 – 0,30) 

 ( . 130, ص 1999, 

( يبين معامل الصعوبة 3جدول )   
 وتمييز الفقرات لألجابات الصحيحة في المجموعة العليا والمجموعة الدنيا

 عدد االجابات ت
 معامل التمييز معامل الصعوبة

 الدنيا العليا

1 10 5 0,75 0,50 

2 8 4 0,60 0,40 

3 9 2 0,55 0,70 

4 8 4 0,60 0,40 

5 7 2 0,45 0,50 

6 7 1 0,40 0,60 

7 9 4 0,65 0,50 

8 9 3 0,60 0,60 

9 8 2 0,50 0,60 

10 7 3 0,50 0,50 

11 6 2 0,40 0,40 

12 5 2 0,35 0,30 

13 8 2 0,50 0,60 

14 9 1 0,50 0,80 

15 8 5 0,65 0,30 

16 8 2 0,50 0,60 

17 8 4 0,60 0,40 

18 10 3 0,65 0,70 

19 6 3 0,45 0,30 

20 9 3 0,60 0,60 

 (  20عدد فقرات االختبــــار )  ، (  20مالحظة / عدد العينة االستطالعية ) 
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 ضبط متغير الخبرة السابقة : -8

متوسط لجأ الباحث إلى اجراء اختبار بقة التي يمتلكها طالب الصف الثالث المن اجل التعرف على الخبرات السا      

 تحصيلي معرفي بعد أن عرضت لهم مسرحية الفيتامينات بدون لوحات مرسومة وذلك قبل تطبيق التجربة .

 تطبيق التجربة : -9

 2019/  2/  19م ) الثالثاء الموافق البحث المجموعة التجريبية للمدة من يوتم تطبيق التجربة ميدانيا  على عينة      

 .  2019/  2/  26لغاية و

 األختبار البعدي : -10

بعد االنتهاء من تطبيق عرض المسرحية على مدى اسبوع مع المجموعة التجريبية الضابطة تم اجراء االختبار البعدي       

 الفي ما قد يؤثر في نتائج االختبار . لتي تم تطبيقها في االختبار القبلي لت( وبذات األداة ا 2/  27يوم ) 

 الوسائل االحصائية : -11

 

 (      216, ص 2011) سري ,  لعينتين مستقلتين : t-testاختبار  (أ

 معامل صعوبة الفقرة : (ب

 معامل تمييز الفقرة :  (ج

 

                Ag                        

                                                              Pa =                         ×100   

                                                                                Ag + Dg    

  ( Cooper , 1963 : p523 ) 

 

 

 بيرسون :معامل أرتباط  (د

                        nΣ × y – (Σx ) (Σy )  

r =  

     √[ 𝑛Σ  𝑟2 – ( Σx)2 ][ 𝑛Σ𝑦2 − ( Σ𝑦)2 ]  

   

( Harnet , 1982 : p27 )  
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 الفصل الرابع

 عرض النتيجة :

يتضمن هذا الفصل عرض النتيجة وتفسيرها واالستنتاجات والتوصيات وقد حدد الباحث مستوى داللة ألختبار معنوية        

تأثير المتغير المستقل ) الفنون التشكيلية ( في تجريبية والضابطة لمعرفة وسطي درجات المجموعتين التالفروق بين م

( لعينتين مستقلتين متساويتين  t-testلصف الخامس االبتدائي بإستعمال اختبار ) المتغير التابع للتحصيل المعرفي لتالميذ ا

 بالعدد .

(  4جدول )   

عدد أفراد  االختبار
 العينة

الوسط 
ت مةقي التباين الحسابي الداللة عند  

 مستوى

 الجدولية المحسوبة 1,20 9,75 20 القبلي

 دال
 2,09 13,05 1,90 16,40 20 البعدي

 

             ( وبدرجة حرية  0,05عند مستـــــــــــوى داللة )  13,05( بأن هناك قيمتين لـ ) ت ( المحتسبة  4يبين الجدول )      

أي أن قيمة ) ت ( المحسوبة اكبر من قيمة ) ت ( الجدولية  2,09ت ( الجدوليــــــة فقد بلغت ( أمـــــــــــــا قيمة ) 38) 

ود فرق ذي داللة إحصائية معنوية في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية , التي بدورها توضح التأثير مما يشير الى وج

طلبة الثالث المتوسط وهذه مرده حسب وجهة نظر االيجابي لطريقة عرض مسرحية في تدريس موضوعات مادة األحياء ل

د الطالب على استيعاب موضوعات مادة األحياء الباحث الى تدريس موضوعات مادة األحياء بشكل عرض المسرحية ساع

 ما يؤثر في المدى االيجابي والتكامل في بناء العرض المسرحي بناءا  متكامال  . 

 االستنتاجات :

 المدرسي .في بناء العرض المسرحي فاعلية الفن التشكيلي   -1

توسط في مادة األحياء على وفق مالئمة فن الرسم في احداث أثر في التحصيل المعرفي لطالب الصف الثالث الم  -2

 مسرحة المناهج ) المسرح المدرسي ( .

 التوصيات :

 عنصر أساسي من عناصر العرض المسرحي المدرسي .بوصفه اعتماد الفن التشكيلي  -1

لتعليمية ومنها فن الرسم في منهاج طرائق التدريس في كليات التربية ومناهج إعداد معلمي اللغة لنماذج اتتضمن ا  -2

 ية والتربية الفنية .العرب

 المقترحات :

 إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي للتعرف على أثر الموسيقى في بناء العرض المسرح ) المسرح المدرسي أنموذجا (.      

 لمراجع :المصادر وا

 . 2005, المجلد األول , دار بيروت للطباعة ,  لسان العربابن منظور , ابي الفضل جمال الدين :  -1
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, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ,  1, ط اساسيات الررسم الحر للفنون التطبيقيةابو دبسة , فداء حسين :  -2

 . 2009عمان ,

 . 1975ميخائيل اسعد  , ة يوسف , ترجم تربية التذوق الفنيريد , هربرت :  -3

 . 1963, بيروت ,  1, ط منجد الطالبالبستاني , فؤاد أنسام :  -4

 .  1985, عالم الكتب , القاهرة ,  2, ط قضايا التربية الفنيةالبسيوني , محمود :  -5

ية لفن التكوينتوظيف السيمانية في تدريس العالقات البكري , سامر عوني , أطروحة دكتوراه غير منشورة :  -6

 . 2015,  الرسم

 1, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع , ط األسس العامة للرسم الحرالدرابسة , محمد عبد هللا وعدلي محمد :  -7

 . 2010, عمان , األردن , 

الكويت , مكتبة الفالح ,  2, ط مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربويالزاملي , علي عبد جاسم وآخرون :  -8

 ,2009 . 

, رسالة ماجستير  أثر نوع األلوان في التعبير الفني لتالمذة الصف الخامس االبتدائيالصالحي , انسام اياد علي :  -9

 . 2006منشورة , 

 .  1985, دار الفكر الجـــــامعي , بيروت ,  سيكلوجية الطفولة والفتوة والشبابالعظماوي , ابراهيم :  -10
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( 1ملحق رقم )   
 

 مختصيناسمـــــاء الخبراء وال       

 األسمـــــــاء  ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل التخصص
نوع 

 االستشارة

 ب أ

 تربية فنية أستاذ د. عالء شاكر محمود 1
 كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى
× × 

 سمعية ومرئية أستاذ د. ابراهيم نعمه محمد 2
 كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى
×  

3 
 د. يسرى عبد الوهاب

 محمد
أستاذ 
 مساعد

 تربية فنية
 كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى
× × 

 د. معن جاسم محمد 4
أستاذ 
 مساعد

 تربية الفنية
 كلية الفنون الجميلة 

 جامعة ديالى
  

 م. عمار فاضل حسنأ. 5
أستاذ 
 مساعد

طرائق تدريس 
 التربية الفنية

 كلية الفنون الجميلة 
 جامعة ديالى

× × 

 

 مالحظة : 

 بيان الرأي في مسرحية الفيتامينات لمؤلفها د. حسين علي هارف . مسرحة المناهج كخطة لتدريس مادة األحياء. (أ

 االختبار التحصيلي . (ب

تأليف أ.د. حسين علي هارف - مسرحية الفيتامينات ( 2ملحق رقم )   

 : الشخصيات الرئيسية

 سيد حليب ، باء سيد و، شافي مفيد نافع –الدكتور ، مساعد الدكتور  –طبطوب 

 : الشخصيات الثانوية

 الكساح ، األنفلونزا، الدمفقر ، األمراض ،  Dفيتامين ،  Cفيتامين ،  Bفيتامين ،  Aفيتامين 

فياالختبار التحصيلي المعر -( 3ملحق رقم )   

 إختر االجابة الصحيحة من بين األقواس

 ..... .في ..................................  Aيوجد في تامين  -1
 الحمضيات            ب( السمك             جـ ( اللوز  (أ

 في ....................................... . Bيوجد فيتامين  -2
 البقوليات               ب( الخضروات      جـ ( الفواكه  (أ

 في ....................................... . Cيوجد فيتامين  -3
 لخضروات      جـ ( الجوز ب( ا    البقوليات            (أ

 في ....................................... . Dيوجد فيتامين  -4
 الحليب                  ب( البندق             جـ ( الطماطة  (أ

 في ....................................... .  Eيوجد فيتامين  -5
 ( األسماك  جـ      اللوز                     ب( الكبد         (أ

 يوجد في ....................................... .  Kفيتامين  -6
 السمك                   ب( البيض            جـ ( الخضر المختلفة  (أ
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 فيتامين ........................................ له اهمية في سالمة وقوة االبصار . -7
 .......................  يؤدي الى مرض فقر الدم .................نقص فيتامين  -8

A           , B           , C 
 نقص فيتامين ....................................... يؤدي الى تسوس األسنان .  -9

A           , B           , C 
 ط .......................................  يؤدي الى مرض االسقربونقص فيتامين   -10

C           , F           , D 
 فيتامين ...................................... له أهمية في نمو وسالمة العظام . -11     

         A         ,C           ,D 
 ............. له أهمية في تنشيط مساحة الحجم .فيتامين ......................... -12     

        A     ,     B          ,D    
 نقص فيتامين ...................................... يؤدي الى عدم توقف النزف الدموي بسرعة .  -13

        A          ,E          ,K    
 ............. يؤدي الى مرض العشو الليلي . نقص فيتامين ......................... -14

        B        ,  C          ,E        ,A  
 في ...................................... . Aيوجد فيتامين  -15

 الجزر          ب( الحمضيات         جـ ( الكبد   (أ
 في ...................................... . Bيوجد فيتامين  -16

 اللوز      ب( الجوز      جـ ( البيض  (أ
 في ...................................... . A       ,B      ,D      ,Eيوجد فيتامين  -17

 الكبد         ب( الحليب           جـ ( الحمضيات   (أ
 فيتامين ...................................... يقلل من خطر االصابة بمرض السرطان . -18

        A          ,B          ,E    
  A    ,B    ,D    ,E..............................  يوجد في فيتامين ........  -19

 لخضر المختلفة      ب( البيض     جـ ( الحمضيات ا (أ
 تعد الحمضيات من مصادر فيتامين ...................................... . -20

        A          ,K          ,C    
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 رفةضوء مهارات ما وراء المع تدريس مادة علم الجمال في

 م.د عامر سالم عبيد السالمي

   جامعة تكريت -كلية التربية للعلوم اإلنسانية  

 مستخلص البحث

تعد مادة علم الجمال من المواد التي تعنى بدراسة النظريات الجمالية والتطور التاريخي لآلراء الفلسفية المتعددة         

ونظرا  لما يعانيه الطلبة من صعوبة في إدراك من جهة والبنية التحليلية األكاديمية لهذه اآلراء،  والمختلفة فيما يتعلق بالفن

معالم هذا العلم، ولغرض الحصول على فهم سليم من قبل الطلبة وتحقيق البناء المعرفي للنظرية الجمالية، لذا كان البد من  

عية للباحث قد فهم مفردات هذه المادة ال سيما وإن الدراسة االستطال التفكير بطريقة تدريس حديثة ومالئمة تمكن الطلبة من

أظهرت أن هناك صعوبة يعاني منها أغلب الطلبة نتيجة عدم استيعابهم لمفردات هذه المادة، األمر الذي شجعه للتفكير في 

رفة( لغرض معالجة صعوبة ضرورة إعتماد آليات علمية وعملية للتخلص من هذه الحالة باستخدام طريقة )ما وراء المع

، ستتكون هيكلية البحث من أربعة فصول، يشتمل الفصل األول منه على اإلطار المنهجي مفردات المادة وتسهيل فهمها 

وسيتضمن مشكلة البحث وأهميته وهدفه وفرضيته إذ  يهدف البحث إلى التعرف على ) تدريس مادة علم الجمال في ضوء 

)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  -لتحقيق الهدف أعاله صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :مهارات ما وراء المعرفة( و

( بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في إختبار التحصيل المعرفي القبلي والبعدي (  وحدوده 0،05مستوى داللة )

شتمل على مبحثين أولهما يتناول علم الجمال: وتحديد المصطلحات، أما الفصل الثاني فسيخصص لإلطار النظري الذي ي

قيمته، نشأته وتطوره، أهم اآلراء الجمالية للفالسفة، والثاني سيتحدث عن ما وراء المعرفة: النشأة، ، المفهوم، مفهومه، 

ي الذي المهارات. أما الفصل الثالث فسيتناول منهجية البحث وإجراءاته من حيث مجتمع البحث وعينته والتصميم التجريب

 اول الفصل الرابع عرض النتائج وتفسيرها واإلستنتاجات والتوصيات.اعتمده الباحث واختبار التحصيل المعرفي وسيتن

Summary of the research 

      The subject of aesthetics is the study of aesthetic theories and the historical development of the 

various philosophical views on art on the one hand, and the academic analytical structure of these views, 

and on the difficulty of students in understanding the features of this science and for the purpose of 

obtaining a sound understanding by students and achieving construction. The study of the researcher 

has shown that there is a difficulty suffered by most students as a result of not understanding the 

vocabulary of this article, Encouraging him to think about the need to adopt scientific and practical 

mechanisms to get rid of this situation using the (meta-cognition) method to address the difficulty of the 

vocabulary of the material and facilitate understanding, the structure of the research will consist of four 

chapters, the first chapter includes the methodological framework and will include the problem of 

research and its importance, The current research aims to identify (teaching the subject of aesthetics in 

light of meta-cognition skills) and to achieve the above objective, the following zero hypothesis was 

formulated: There is no statistically significant difference at the level of significance (0,05) between the 

average score of students in the experimental group and control in the test of the achievement of 

knowledge of tribal and remote knowledge) and limits and the definition of terminology, while the second 

chapter will be devoted to the theoretical framework, which includes the first two topics dealing with 

aesthetics: Its components, and the second one will talk about meta-cognition: evolution, concept, skills. 
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The third chapter will discuss the research methodology and procedures in terms of the research 

community and its design and experimental design adopted by the researcher and the test of cognitive 

achievement. The fourth chapter will discuss the presentation of the results and their interpretation, 

conclusions and recommendations.   

 مشكلة البحث

ذهن المتعلم ، بل تنمية األدوات المعلوماتية واإلمكانيات المعرفية ليس غاية التعليم جمع المعلومات وحشوها في        

 وطرائق التفكير والبحث عن الحقيقة واكتشافها.

درات الطلبة وتزويدهم تأسيسا  على ذلك كان البد من البحث عن اآلليات والطرائق التي من شأنها تنمية وتطوير ق      

سية التي تقف وراء المعرفة كالقدرة على التخطيط والتنظيم والمراقبة والتحكم بالمعرفة الضرورية الكتشاف العناصر األسا

والتقييم والتقويم. أي التركيز على الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل المعرفة. وتعد تنمية التفكير ما وراء المعرفي 

، األمر الذي جعل الطرائق التدريسية الحديثة وراء المعرفية هدفا  رئيسا  من أهداف التربية في وقتنا الحاضر والعمليات ما

تضع الطالب في موقف نشط يحتم عليه المشاركة في عمليات فكرية وعقلية ألجل تنمية تفكيره بوصفه هدفا  من األهداف 

 التي نسعى إلى تحقيقها.

ما  علينا التفكير لتصميم أنموذج متقن من أهمية في قسم التربية الفنية لذا كان لزامادة علم الجمال   ونظرا لما تتمتع به      

لتدريس مادة علم الجمال ضمن قواعد وأصول البحث العلمي على وفق مهارات ما وراء المعرفة التي تساعد في تهيئة بيئة 

 يزا  في جمع المعلومات وتنظيمها ومتابعتها وتقويمها خالل عمليةتعليمية تبعث على التفكير و مساعدة المتعلم ليكون متم

 التعلم، واعتماد اتجاهات حديثة في تدريس مادة علم الجمال على وفق مهارات ماوراء المعرفة. 

كلية مما حدا بالباحث إلى إجراء دراسة استطالعية واقعية ليستشف من خاللها مدى دراية )طلبة المرحلة الثانية ب         

ا وراء المعرفة وطرح عليهم عددا  من األسئلة* التي أفادت الباحث قسم التربية الفنية( بمهارات م -التربية للعلوم اإلنسانية

تمخضت عن توفر قناعة لديه من وجود عدم فهم ودراية تامة بالمضامين  تيفي وضع أهداف األنموذج وإستراتيجياته، وال

لصحيح يعزوه )الباحث( إلى اء المعرفة ، وبالتالي فإن هناك خلال  في القدرة على التفكير االتي يشتمل عليها مفهوم ما ور

عدم توفر المعرفة باالشتراطات األساسية لذلك التفكير، ومما شجعه على البحث والتقصي ما أسفرت عنه تأكيدات الدراسات 

في تحقيق التفكير الصحيح األمر الذي أثار لديه أسئلة واألدبيات التربوية المستحدثة حول أهمية تلك االشتراطات ودورها 

 ا: عديدة منه

 هل يمتلك طلبة المرحلة الجامعية مهارات ما وراء المعرفة؟ 

 إن امتلكوها؟ -هل باإلمكان تنمية مهارات ما وراء المعرفة وتطويرها لدى الطلبة 

المهام هارات ما وراء المعرفة( التي تيسر للطلبة القيام بأداء هل باإلمكان تحديد القدرات العقلية العليا التي تسمى بـ )م 

 المكلفين بها بنجاح؟

كل هذه األسئلة شكلت البذرة األساسية لمشكلة البحث الحالي الذي يحاول إيجاد األجوبة الموضوعية على التساؤل        

 ا وراء المعرفة؟.هل يمكن تصميم انموذج لتدريس مادة علم الجمال في ضوء مهارات م اآلتي:
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 أهمية البحث

أكدت الدراسات في ميدان التربية والتعليم على عمق العالقة بين الفن و )التربية والتعليم( في إطار من التأثر والتأثير      

ليميا ، كما إن المتبادل، وعلى وفق هذه العالقة فإن الفن يستمد من المبادئ والقيم التربوية واالجتماعية مادة وهدفا فكريا  وتع

 إلى )الفنون الجميلة( واستخدمتها كوسائط تقنية )تربوية و تعليمية( التربية والتعليم لجأت 

وعلى ما تقدم تأتي أهمية البحث من خالل تصميم أنموذج لتدريس مادة علم الجمال في ضوء واحدة من أحدث طرائق     

 لمعرفة(.التدريس في الوقت الحاضر أال وهي )مهارات ما وراء ا

 النقاط اآلتية:ويمكن تلخيص أهمية البحث في  

. يساعد في رفد طلبة قسم التربية الفنية بالخبرة الالزمة بمادة علم الجمال نتيجة لحيوية طريقة )ما وراء المعرفة ( 1

م تعل مه الخاص، وبالنتيجة وفاعليتها بسبب إشراكها المتعلم وزيادة اإلهتمام بقدرته على أن يخطط ويراقب ويسيطر ويُقَوِّ 

ن إكتساب المتعلمين لعمليات التعلم المختلفة وإدماجه في عملية التعلم بطريقة تحقق أقصى درجة ممكنة فهي تعمل على تحسي

 من التفاعل مع مادة علم الجمال.

ة قسم المسرح بإنموذج . رفد المؤسسات التعليمية وأقسام التربية الفنية في كليات التربية األساسية وكلية الفنون الجميل2

ات ما وراء المعرفة لتدريس مادة علم الجمال خالل وضع حلول للمشكالت السلبية التي تعتري مصمم في ضوء مهار

 تدريس هذه المادة والمتمثلة في عدم التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية وقلة الفعاليات المصاحبة له

 ثقافيا (. -فنيا  -علميا  -النهوض بمستواه )تربويا  و لظروف البيئية التي تسهل حدوث التعلم.توضيح أهمية المعلم على أنه منظم ل3

 هدف البحث وفرضيته:

 يهدف البحث الحالي إلى تصميم أنموذج )لتدريس مادة علم الجمال في ضوء مهارات ما وراء المعرفة(.     

( بين 0،05لة )وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى دال)ال ي -ولتحقيق الهدف أعاله صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :

 متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل المعرفي  القبلي والبعدي ( 

 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على: 

النسانية، جامعة تكريت للعام الدراسي كلية التربية للعلوم ا -طلبة المرحلة الثانية )الدراسة الصباحية( قسم التربية الفنية     

 م. 2019-م2018

 تحديد المصطلحات:

 اوالً:التدريس : 

 يعرفه الباحث اجرائيا :

"هو عملية تواصل وتفاعل مخطط له ومنضبط بين المعلم والطالب في قاعة الدرس، تتسم باألخذ والعطاء، يتم خاللها      

االنتقال من حالة عقلية إلى حالة أخرى في تعلم مادة لذي يساعد المتعلمين على تقديم المعلومات وإدارة النشاطات بالشكل ا

 علم الجمال باستخدام مهارات ما وراء المعرفة" .

 ثانياً: علم الجمال: 

" هو علم فلسفي موضوعه دراسة القيم والمعايير التي تَؤسَُّس عليها األحكام المتعلقة بالظاهرات  يعرفه الباحث إجرائيا :

 الجمالية التي تبحث في االحساس الجمالي عند الفنان وعند المتلقي  ". لجمالية، ويستهدف األفكارا
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 ثالثاً: ما وراء المعرفة: 

" هي قدرة الفرد على أن يعرف كيف يفكر، والتفكير في تفكيره، والتحكم في تفكيره في الشيء  يعرفها الباحث إجرائيا :

يم ومراقبة وتقويم تفكيره لتتيح له هذه المراقبة فرصة السيطرة على المعرفية، وقدرته على تنظالذي يتعلمه، ووعيه بعملياته 

 عملياته المعرفية ، وما يمارسه في موقف معين  ".

 االطار النظري المبحث األول: علم الجمال

 مفهوم علم الجمال: 

النسانية له فقد حيَّر)علم الجمال( ة واإلبداعية والعلمية واتعددت تفسيرات )علم الجمال( بتعدد المنطلقات الفلسفية والنقدي    

عبر تاريخ البشرية المفكرين واألدباء والفنانين وعلماء النفس لكون " المعرفة الجمالية متحركة ومتغيرة من حين آلخر 

مات كل فترة عن األخرى شأنها في ذلك شأن بقية مجاالت المعرفة التي تشكل جزءا  من عملية التغيير الشامل الذي يميز س

تي ال يمكن ردها لنوع محدد بذاته أو لفعل منفرد هنا أو هناك كونها جزء من الكل المركب الحيوي المتفاعل، ومما الشك ال

فيه إن الفكر االنساني في جميع المجاالت وعلى نحو خاص )الفكر الفلسفي الجمالي( يؤلف سلسلة متصلة الحلقات ترتبط 

، 2018ة وبسيطة فإنها تأخذ بالنمو والتطور حتى تصبح أكبر وأوسع ")حبيب، وكل فكرة مهما بدأت ساذج إحداها باألخرى،

( وبما أن الجمال في العادة وثيق االرتباط بالفن فإننا ال يمكن أن نغفل إمكانيات الذات المبدعة للفنانين والتي تضفي 9ص

فكار الحديثة إالَّ إذا رددناها إلى أصولها نا ال نستطيع أن نفهم األلمسة تقدم بها صياغة جديدة أو إضافة معرفية، كما إن

ومنابعها األولى، ولما كان " الجمال وثيق االرتباط بالفن فقد ذهب الباحثون القدامى والمحدثون مذاهب شتى في تفسير 

فنية أيضا  بشكل موضوعي، طبيعة الجمال، فبعضهم يرى أن الجمال موجود في الطبيعة الحية والجامدة وفي األعمال ال

وذهب آخرون إلى الجهة المعاكسة فعدوا الجمال صفة ذاتية كامنة في طبيعة االنسان نفسه، وقال فريق آخر إن الجمال 

( وعلى 3،ص2001يحصل نتيجة العالقة بين االنسان نفسه وبين ما يحيط به من عوامل بيئية طبيعية ومصنوعة " )حيدر، 

اعتباره جوهر الواقع وإنه التحقيق الكامل للشكل واالكتمال، وكذلك نظر لكالسيكيون( إلى الجمال بهذا األساس فقد نظر )ا

الرومانسيون للجمال بوصفه تجليا  لإلرادة أو الشعور اللذين يتجددان ذاتيا  من خالل كل مشاهدة للجمال، أما الطبيعيون 

وه موجودا  في الموضوع الجمالي وكذلك الواقعيون إلى الجمال فعدفاكتشفوه في التوافق واالتفاق البارع مع الطبيعة، ونظر 

الوعي الذي يدرك هذا الموضوع، ويرى الباحث إن التجربة الجمالية إنَّما تتحقق بفضل التفاعل القائم والعالقة الموضوعية 

 بين المتلقي واألعمال الفنية . 

 قيمة الجمال:

ة، بل تمتد أبعد من ذلك لتعبِّ ر عن حياة المجتمع لى انعكاساتها على الحياة الفرديإن قيمة الجمال والفن ال تقتصر ع        

ومشكالته ولفت انتباه األفراد إليها، وإشراكهم في االتصال الثقافي واالجتماعي وزيادة التقارب بينهم، وهذا ما دفع المربين 

جميل سواء أكان ذلك في األدب ى التقدير واالستمتاع بكل ما هو والفنية " ألنها تنمي القدرة عل إلى االهتمام بالتربية الجمالية

أو الموسيقى أو التصوير أو الرسم، فال يكفي أن يكون االنسان قادرا  على كسب عيشه، بل ينبغي أن يستمتع بالحياة، إذ يُعد 

مة ائع لإليقاع الجمالي لتحقيق القيلة الوعي االنساني يقدم الحل الرالفن رسالة إنسانية ووسيلة بشرية بارعة لإلفصاح عن حا

االبداعية وذلك بإمكانيات العقل الواعي الذي يتمثل بالمدركات الحسية التي تنتقل بواسطة الحواس إلى منافذ االنسان لالتصال 

اعي هو نتاجات االنسان من أعمال بالعالم الخارجي، ووعي عقلي باطني لإلحساسات والمشاعر واالرادة ووعي عقلي إبد

( ومن هنا يأتي الدور الفاعل لـ )علم الجمال( من خالل االهتمام باكساب 12،ص2018مبدعة ومنها الفنون " )حبيب،

األفراد خبرات تتسق مع حواسهم في صيغ جمالية سعيا  منها إليصال رسالتها في مخاطبة المتعلم لخصائص النتاج الفني 
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حكم الجمالي والتفضيل الجمالي، والتي لقي، منها الحساسية الجمالية واللعمليات التي تعكس استجابات المتعبر مجموعة من ا

 تنبثق على وفق المعطيات والتأويالت التي يصدرها المتلقي .

 النشأة والتطور(: -علم الجمال )نظرة تاريخية

الختالفهم في األذواق البشري، وقد اختلفت الشعوب في ما هية الجمال إن االحساس بالجمال قديم ق دَم الوجود           

يس الجمال ومعاييره باختالف األمم والشعوب، فقد نشأ التفكير في الجمال عند اإلغريق حتى ُعدَّت والمشارب، واختلفت مقاي

من بعدهم الثالثي الذهبي)سقراط اآلراء التي جاء بها الفيثاغوريون والسفسطائيون  من أقدم النظريات الجمالية، وجاء 

ثالثي األلماني الفلسفي أهميته في الفكر الفلسفي الجمالي، طو( وعنهم أخذ الفالسفة المسلمون، وقد كان للوافالطون وأرس

فضال  عن اآلراء الجمالية المعاصرة، وسيحاول الباحث المرور بشكل موجز على هذه المراحل المتعاقبة لتحقيق البناء 

 لتاريخ تطور النظرية  الجمالية . المعرفي

 ائيون:ون والسفسطالفيثاغوري

هم جماعة من الفالسفة عاشوا في القرن الخامس ق .م ويرجع نسبهم إلى فيلسوفهم الكبير)فيثاغورس( وأساس  الفيثاغريون

موجودات في الطبيعة نظرية فيثاغورس الفنية هي انعكاس لفلسفته العامة التي تصور العام تصويرا  رياضيا  ، وأصل ال

ته بالبناء االنساني ويمثل نتاجا  ايجابيا  هدفه تربوي، ه فقد فهموا الفن فهما  موضوعيا  يرتبط بعالقعبارة عن نظم رقمية، وعلي

وعدوا العملية االبداعية في الفنون والشعر والموسيقى ما هي إال محاولة إيجاد التوافق الرقمي المكون ألساس العملية 

فعل صراع األضداد االيجابي أساسه ، والفن ناتج عن فعل النفس المتناغمة بعية، كما عدوا العمل الفني نتاجا  عقليا  في االبدا

( وعلى هذا االساس فهم ينظرون إلى العمل الفني 11،ص2001الذي يولد هارموني ذو نظام عددي توافقي " )حيدر، 

 نياته العقلية التي أساسها الدماغ .بوصفه عملية انتاجية أساسها االنسان بفعل إمكا

فأنهم قالوا بأن أساس كل معرفة هو اإلدراك الحسي وعليه فإن الفن مرتبط ارتباطا  وثيقا  بمستوى  السفسطائيون ماوأ      

وما  هذا االدراك وعليه فإن المعرفة نسبية وكذلك هي الحقيقة فهي نسبية وليست مطلقة فما هو جميل لي هو الجميل الحقيقي

في دفعهم باالتجاه المراد سواء نحو ار كبيرة في قيادة الناس ويمكن أن يكون أداة هو جميل لك هو الجميل الحقيقي، وللفن آث

االيجاب أو السلب، وأصبحت غاية الفن عندهم هي )اللذة( وأطلق الباحثون على نظريتهم )نظرية الوهم واإليهام الجمالي(ألن 

 ك مكامن اللذة في نفوس الناس وتنظيمها.هو من أتقن فنون الخداع وله مقدرة على أن يدرالفنان المبدع في نظرهم 

 فالسفة العقل )سقراط، أفالطون، أرسطو(:

ويمكننا أن نعد فلسفتهم رد فعل لما عانته الفلسفة اليونانية من نسبية وذاتية، وبروز المطلق والمثل والصور المطلقة       

جود صدرا  للمعرفة الحقة، ومنها الفنون وأقروا بور واالضمحالل، وجعل هؤالء الفالسفة )العقل( مالتي ال يشوبها التغيي

مبادئ مطلقة للخير والعدل والجمال وسائر القيم األخرى، فقد أكد سقراط على)غائية( الفن، القيم التربوية للفن في بناء 

حين يرى افالطون إلى الخير ال إلى اللذة الحسية الزائلة. في  المجتمع من خالل غائية العمل الفني الخالق، ويجب أن يؤدي

المثل يستسقي بنظام جدلي)ديالكتيكي( يحقق معطيات عالم المثل، التي هي معطيات مجردة إن الفن تجلي صوفي نحو عالم 

د له وإنما للطبيعة مباشرة، من عوالق الحس والقرائن والنسبية. أما أرسطو فيقول " إن المحاكاة ليس لعالم المثل الذي ال وجو

، 2018مشابهة للحياة وليست صورة لها " )الياسري، الفعال والشخصيات واالنفعاالت ينبغي أن تكون إذ أن المواقف وا

( وقد أعطى أهمية كبيرة للمحسوسات والعالم الحسي وعدَّه صفة ايجابية متبادلة األثر مع عالم المثل األزلية، لهذا 20ص

ر مهمة في يحاكيها، وكانت لنظرية التطهير عند أرسطو آثاه يمكن أن يأخذ مادته من المحسوسات البيئية وفإن الفن عند

 التحليالت الجمالية واألخالقية التي صاغها .
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 الفالسفة المسلمون:

ا وأعطاها، من المعلوم إن االسالم انتشر في األمم التي اعتنقته وهي أمم عريقة عرفت حضارات شتى فأخذ منه          

تقارب العربي االغريقي أثر كبير في رة العربية االسالمية طابعها المميز، فكان للونتج عن ذلك مزاج فكري أعطى الحضا

البناء الفلسفي الذي أنتجه العرب المسلمون ، ويمكن عد الفارابي المؤسس األول لطابع الفلسفة العربية االسالمية، وتمثل 

ن ن هدفهما واحد ومصدرهما واحد وال يمكن أن يكوالدين والفلسفة إذ أكد على إن الفلسفة والدي فلسفته طابع التوفيق بين

هناك أي خالف بينهما فهو يعتقد " بأن الدين حق والفلسفة حق والحق ال يضاد الدين بل يؤيده ويشهد له، ولئن كان بينهما 

ل واحد والحقيقة فالدين والفلسفة إنما يصدران عن أص فروق واختالفات فإنما هي في الظواهر والقشور، ال في الجوهر

( ، وقد أنتجت لنا الحضارة االسالمية العديد من الفالسفة أمثال 379، ص1970 ومصدر واحد هو العقل الفعال " )مرحبا،

 ية عربية إسالمية.  ابن سينا وأبي حيان التوحيدي وابن رشد الذين تأثروا بآراء أرسطو وافالطون إال أنهم صاغوا فلسفتهم بعقل

 االفالطونية المحدثة:

( الذي استقى مبادئ فلسفته الجمالية من إفالطون حتى أخذ في البحث وننسبة إلى الفيلسوف المصري اإلغريقي )أفلوط       

صل ال عن المصدر اإللهي للجمال، واعتبر الجمال صفة عقلية صادرة عن العالم العقلي المثالي، وطالب الفن أن يحاكي األ

لجمال من طبيعة النفس والروح ي تناغي المشاعر الحسية المتدنية، واعتبر " االظل، ورفض الفنون الحسية المادية الت

وينتمي إلى عالم الحقائق العقلية، بينما القبح أقرب إلى طبيعة المادة، فهو يقول في ذلك: ))عندما تصادف النفس ما هو جميل 

يضا  : )) إن مصدر الجمال هو الصورة التي ه إذ إنه من طبيعة مشابهة لطبيعتها(( ويقول أتندفع نحوه ألنها تتعرف علي

( ومن أبرز 114، ص1974ر من الخالق إلى المخلوق كما يصير الجمال من الفنان إلى العمل الفني(( " )مطر، تصد

     .فالسفتها )أمونيوس السقاص، إيفلون،هيباتيا اإلسكندرانية( 

 ت:عمانوئيل كان

الفالسفة الذين استوعبوا تراث أسالفهم ثم حددوا بداية عصر  إلى أنه من أعظمفي علم الجمال  (كانت)ترجع أهمية         

جديد في تاريخ هذا العلم هو العصر الذي يطلقون عليه اسم العصر النقدي نسبة إلى فلسفته التي أسماها الفلسفة النقدية والتي 

 رفة االنسانية   " الجمال عند كانت نوعين: تعنى بالبحث في شروط المع

وهو الذي يفترض من ما ينبغي أن يكون عليه سموه في تطابقه مع فرضياته، وتقوده الحاجة والمنفعة  ول: الجمال المقيد:ألا

 والضرورة والقياس بما يجاوره. 

ال يفترض مسبقا  ما يجب أن يكون عليه، فهو جمال بذاته ولذاته، وهو خارج آلية الحاجة والمنفعة  الثاني: الجمال الحر:

، ومع ذلك رورة، وكذلك يتجاوز أقيسة المنطق وآثار المجاور، وآثار الفن هي إنتاج صادر عن حرية االنسان وارادتهوالض

بل يكون العمل الفني جميال  بقدر ما يوهمنا بأنه من عمل  فال ينبغي أن نشعر ازاء العمل الفني بأنه عملي صناعي مدبر،

( وأما االحساس بالجمال عند كانت فيأخذ 127، ص1974طبيعي " )مطر، الطبيعة أو إنه ناتج تلقائي شأن أي موجود 

حساس ال ينتج االبتدائي( وهو االحساس المرتبط بادراك المحسوسات البيئية، وهذا اال اتجاهين " أولهما )االحساس الجمالي

ر الذين يحققون الجمال ابداعا  عالي القيمة، وثانيهما)االحساس الجمالي السامي الخالص( وهو صفة القلة من البش

 .الحقيقي)الجليل( في ذاتهم  أوال  

( وعليه يكون اإلبداع عند كانت إبداع عقلي 11،ص2001ومن ثم يناضلون من أجل نقله إلى ذوات اآلخرين ")حيدر،   

 اميا . قق في االنسان ذو االحساس السامي الذي يحوله إلى إدراك حسي سامي ومن ثم إلى إبداع سامي ينتج فنا  سيتح
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 هيغل:

المحور األساسي الذي ينطلق منه هيغل في تحليالته الفلسفية الجمالية افتراض)الروح المطلق(، ، وقد" تجاوز هيغل          

لية المطلقة التي شاركه فيها معاصروه أتباع الحركة الرومانطيقية أمثال شيللر، وشلنج، مثالية كانت النقدية إلى المثا

 تقد هيغل إن كل ما في الوجود من ظواهر طبيعية أو مادية أو نظم إنسانية أو فكرية هي في النهاية مظهروهولدرلن، ويع

ة مستمرة، وغاية الروح هي في النهاية أن تعي من مظاهر )الروح المطلق( وقانونه )الجدل( وقوام الجدل حركة أو صيرور

( والجمال عند هيغل هو الجمال 151، ص1974سفة( " )مطر، ذاتها، ووسيلتها في بلوغ هذا الوعي )الفن والدين والفل

معبر عن)الروح المطلق( ويؤكد على أن الجمال الفني أرقى من الجمال الصادر عن تجلي الفكرة بطريقة حسية وهو جمال 

طة إدراك قوانين بيعي ألنه قد دخل فيه العقل )الوعي( وأنه من إبداع )الروح المطلق( فالفن عنده عملية عقلية تتم بواسالط

تدخل في كشف وتنظيم قوانين الجدل من خالل ت تيالجدل)الديالكتيك( وأعلى مرحلة يصل إليها الفن هي مرحلة اإلبداع ال

    ا الفنان أن يخلق جدال  جديدا ، أو أن يكشف نظما  جدلية غير مكتشفة سابقا  .العمل الفني، فاإلبداع عملية يستطيع به

 جون ديوي:

المعرفة عند ديوي هي المتراكم التجريبي الحياتي بفعل خلق التوازن الذي ينحو إليه االنسان بينه وبين بيئته، " فليس          

في جوهره ووظائفه، وال هو وظيفة من وظائف الدماغ، بل وظيفة من  العقل عند ديوي شيئا  قائما  بذاته مختلفا  عن الجسم

( 67، ص1954ئة االجتماعية والطبيعية أثناء سعيه لتحقيق أهدافه في الحياة " )جعفر، وظائف الجسم كله عند تفاعله مع البي

بموضع المالئكة واألنبياء، فقد رفض ديوي صيغ اإللهام والحدس القديمة والحديثة ألنها تضع الفنان وعلى هذا األساس 

حياته، ألن الفن عمل تجريبي يؤدي إلى تكوين  إليمانه بأن الفنان إنسان كباقي البشر اختار الجمال والفن كقيمة وعمل في

وقد أعطى للفن صيغة نفعية وظيفية العتقاده بأن الفن يحقق لإلنسان  خبرات وهذه الخبرات هي أساس البناء االبداعي،

اعه مع البيئة، فالفن عنده هو ذلك العمل العقلي التجريبي الذي يحاول أن يكشف عن مكامن الفجوات أو مكاسب في صر

أو مشكلة ال لمتناقضات بين االنسان والمجتمع والبيئة، وعلى هذا األساس فإن الفن ينتج عن وعي الفنان بوجود فجوة ا

وكلما شعر المتلقي بهذا التوازن كان االبداع ناجحا   طه الخارجي .يستطيع أن يحلها إال بالفن إليجاد التوازن بينه وبين محي

ازن ي المحيط وتحليل بنيته ومن ثم يحقق تركيبا  في نتاجه يصور به افتراضاته وتأمالته للتوومتقدما ، لهذا البد للفنان من وع

    .     وغلق الفجوات

 :ما وراء المعرفة -المبحث الثاني 

مفهوم ما وراء المعرفة بمفهوم الوعي الذاتي واالعتقاد وانعكاسها في النشاطات والفعاليات والمعرفة والذي يرتبط         

 ، إال إن الرؤيا الواضحة للمفهوم وأطره العامة يمكن إرجاعها بشكل جلي إلى عالم النفس1933ادى به جون ديوي ن

قيام المتعلمين بفهم أنفسهم والكشف عن عمليات فوق معرفية أو الذي قام بتطوير" بعض األفكار حول كيفية  flavellفالفيل

(، ووصف فالفيل 21،ص2010ا وراء التعرف أو الوعي بالتفكير")التميمي ،ما وراء المعرفة أو التفكير الميتامعرفي أو م

جهة نحو ( وموintentional( وعمدية )Plan ful( ومخططة )Deliberateأفكار ما وراء المعرفة" بأنها قصدية )

ما (( ومفهوم Flavell, 1971,P:275( فضال  عن إنها سلوكيات لتحقيق مهمات معرفية." Gool-Directedهدف )

(  يعني" قدرة الفرد على التفكير في الشيء الذي يتعلمه وتحكمه في هذا التعلم، ولكن Meta cognitionمعرفة )وراء ال

مه، البد وأن يكون على وعي بما يمارسه في موقف معين، وبكيفية تعلمه قبل أن يكون المتعلم قادرا  على التحكم في تعل

مه، أي وعي المتعلم بالمهمة ثم وعيه باإلستراتيجية أو بالعملية المعرفية ثم الوعي على النحو األمثل، وإلى أي مدى تم تعل

ه في المهمة التي نحن فيها ومركز (.وهو القدرة على معرفة" ما نعرفه وما ال نعرف105، ص2006باألداء.")عبد السالم، 
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ي بالخطوات واإلستراتيجيات التي يتخذها الفرد تلك المهمة قشرة المخ، فالتفكير في التفكير هو القدرة على التخطيط والوع

( أي إنه "التفكير حول التفكير أو معرفة المعرفة 27، ص2008لحل المشكالت والقدرة على تقويم كفاءة تفكيره."  )سعيد، 

 phenomena knowledge & cognition Aboutأو بكلمات فالفيل ،المعرفة والمعرفة بالظاهرة المعرفية ،

cognition"   ،(.لذلك البد من "متابعة الذات وتنظيمها، والوعي باستخدام إستراتيجيات التعلم، 35،ص2006) أبو رياش

، أو الحديث مع الذات، بهدف متابعة حل المشكلة ويشير التعريف أيضا  إلى المعرفة عن المعرفة وإلى التفكير بص وت عال 

ت تحكم عليا وظيفتها التخطيط والمراقبة والتقويم، ألداء الفرد في حل ومراجعتها، زيادة  على إن ما وراء المعرفة هي عمليا

تها، وهو أيضا  أحد مكونات يه مهارات التفكير المختلفة العاملة في حل المشكلة وإدارالمشكلة، ومهارات تنفيذية مهمتها توج

التي تناولت تعريف  (.وتشير بعض الدراسات51،ص2008األداء الذكي ومعالجة المعلومات.") الهاشمي و طه،

(flavell,1979 إلى مفهوم ما وراء المعرفة " على إنه المعرفة العامة أو العقلية التي تهدف إلى تنظيم الجانب العقلي )

(.وفي مواطن أخرى تدل مهارات التفكير فوق المعرفية على  أنها "عمليات 105، ص2006والمعرفي" )عبد السالم، 

والمراقبة والتقويم ألداء الفرد في حل المشكلة، أو إلى مهارات تنفيذية مهمتها توجيه وإدارة  تحكم عليا تهدف إلى التخطيط

در اإلشارة إلى أن "  شوينفلد (.وتج211، ص2009ير المختلفة في حل المشكلة")عبد العزيز، مهارات التفك

(Schoenfeldيرى إن تنمية التفكير عن التفكير يتطلب تنمية التحكم في الذات )  واالتصال بالذات، وذلك إن الشخص

م بعدة أدوار في أثناء قيامه بهذا العمل، فهو يلعب ادوار مولد لألفكار ومخطط وناقد الذي ينشغل بعمل ذهني معين يقو

دمه ومدعم لفكرة معينة وموجه لمسلك معين للوصول إلى تحقيق الهدف المنشغل به ". ومراقب لمدى تق

( إن عمليات ما وراء المعرفة تتضمن Jocbos & Parisل من )جاكوبس و باريس( )(.ويرى " ك217،ص2009)عبيد،

  .(22، ص2007المهارات التي تساعد الفرد على تنظيم العمليات المعرفية األساسية" )ياسر، 

عمليات  مما تقدم يتضح للباحث إن ما وراء المعرفة هو التفكير في التفكير والمعرفة عن المعرفة، بمعنى فهم         

في المواقف المتنوعة ويكون واعيا  التفكير،ومراقبتها والتحكم بها وتنظيمها السيما العمليات التي يستخدمها الفرد وهو يتعلم

مشكلة تحتاج إلى حل ال يمكن إن يتوصل إلى الحل ما لم يدخل في عملية الحل ويفكر قبل  بما يمارسه، فالفرد عندما يواجه

ل إلى الحل ثم التفكير فيما إذا كان حله صحيحا  أم ال، وكل هذا يقتضي مهارات وعمليات عقلية يطلق التنفيذ بكيفية الوصو

 ارات ما وراء المعرفة . عليها مه

 المعرفة:مهارات ما وراء 

لقد نادى علماء النفس بضرورة وعي اإلنسان ويقظته لما يوظفه من إستراتيجيات والتحكم بها وتوجيهها الوجهة       

لتي لصحيحة وهذه العمليات من الوعي والضبط والتوجيه ُعرفت باسم مهارات ما وراء المعرفة "فقد توصلت الدراسات اا

ت التفكير ما وراء المعرفي إلى تحديد عدد من المهارات العقلية العليا التي تدير أجريت منذ السبعينات حول مفهوم عمليا

(.إن 53، ص2008د في موقف حل المشكلة أو اتخاذ القرار")الهاشمي و طه، نشاطات التفكير وتوجهها عندما ينشغل الفر

لذكي في معالجة المعلومات وتنمو مع ر من أهم مكونات السلوك امهارات ما وراء المعرفة "هي مهارات عقلية معقدة تعتب

التي يستخدمها الطالب (.ويقصد بها " مهارات التعلم النشط 211، ص2009التقدم في العمر والخبرة.")عبد العزيز، 

م الكتساب معرفة لتساعده على التفكير أثناء أداء مهمة تعليمية من حيث التركيز والفهم وتصميم العمل والتخطيط والتنظي

عمقة وإدراك أبعادها من حيث المضمون واألسلوب وما وراء ذلك من فكر أعلى وأعمق.وتشير األدبيات ذات بدرجة مت

اء المعرفة )عند المتعلم( تتمحور حول : التخطيط ،والمراقبة والضبط/ التحكم، والتقويم والمراجعة الصلة بأن مهارات ما ور

(، فهي إذن قدرة الفرد على " معرفة ما يعرف وما ال 218،ص2009، التي ينشغل بها."   )عبيدالتعديل بالنسبة للمهمة /
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الالزمة، وعلى أن يكون واعيا  لخطواته واستراتيجياته  يعرف، وقدرته على تخطيط إستراتيجية من أجل إنتاج المعلومات

طوير خطة العمل والمحافظة ه مع العمل على إمكانية تأثناء عملية التعامل مع المشكالت وأن يتأمل في مدى إنتاجيته وتقييم

 (.395، ص2008عليها لفترة من الزمن ثم التأمل فيها وتقييمها عند اكتمالها." )أبو رياش وغسان، 

من خالل  ما تقدم وبعد االطالع على أدبيات مهارات ما وراء المعرفة وجد الباحث إن هناك شبه اتفاق بين الباحثين       

رفة ب:)التخطيط( و )المراقبة( و)التقويم( وأما بقية المهارات فهي متداخلة معها ضمنا على تحديد مهارات ما وراء المع

 ه المهارات كونها أهم مهارات ما وراء المعرفة، وهي : ،األمر الذي شجعه على التركيز على هذ

 :  planningالتخطيط  -1

ة تهدف إلى تحقيق نتاجات محددة في زمن والتخطيط يعني "السيطرة على المستقبل من خالل وضع خطوات منظم       

ات التنفيذ بحيث ترتبط محدد وهو تصور ذهني فني تقني مسبق مرن، فهو )ذهني( كونه تصور عقلي كلي لجميع إجراء

ي( لم وقدرته ومعرفته، و)تقنتلك األجزاء بعالقات تبادلية تتسم بالمفاهيمية والهرمية والعالئقية، و)فني( كونه يتأثر بخبرة المع

، كونه يتسم بتنظيم معين من حيث تحديد التعلم القبلي ونتاجات التعلم واستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقويم وأدواته

 (.  102،ص2010أما كونه )مسبق( فألنه يسبق التنفيذ، ومرن كونه قابل للتعديل وفق المواقف التعليمية التعلمية" )السعود،

المقصود بالوعي هو وعي المتعلم ومعرفته إستراتيجيات التخطيط والتنظيم، واختيار اإلستراتيجيات الفعالة ويرى الباحث إنَّ 

 معرفة اإلجراءات الفعالة التي ترتبط بأداء عمل معين، واختيار أنسبها وأكثرها مالئمة .في تحقيق األهداف المحددة و

 : monitoringالمراقبة – 2

لمتعلم على التحقق من االستيعاب " فيستخدم هذه المهارة أثناء قيامه بأداء المهمة العلمية، وذلك وتشير إلى قدرة ا        

(، وكذلك تعني " وعي  389،ص2008مهمة العلمية بنجاح "  )أبو رياش وغسان ،لتوضيح مدى تقدمه تجاه استكمال ال

 ( 143، ص2009م "  )عطية ،ية التعلالفرد بما يستخدم من كيفيات أو إستراتيجيات مختلفة في عمل

نفسهم، وفي ويرى الباحث إن الجزء األكبر من ضبط استعمال إستراتيجية المراقبة  يتعلق بمثابرة المتعلمين على تحفيز أ

 وضع قرارات حول ماهية المهمة وإدارة الوقت الالزم ألدائها، وأسباب النجاح أو اإلخفاق فيها.

 evaluationالتقويم  -3

 2009القدرة على إصدار حكم على فعالية اإلستراتيجيات المتبعة بعد االنتهاء من حل المشكلة " ) عطية ،وهو يعني " 

اء الفرد وتعلمه، وقدراته وتفكيره واالستراتيجيات المستخدمة لديه في عالقة كل ذلك بالمهام (، ويتناول التقويم "أد 143،ص

 (397،ص2008و رياش وغسان،ا. " )أبأو المشكالت التي يتعين عليه القيام به

فية تبدأ قبل ويرى الباحث إن التقويم هدفه قياس معلوماتنا الحالية وتقويمها، مما يؤكد على إن مهارة التقويم فوق المعر

الضبط والتقويم في كل مرحلة الشروع بالمهمة ،وفي أثناء تنفيذها ،ثم بعد إنجازها " وينبغي على الطلبة القيام بالتخطيط و

 اقف التعلم.من مو

 استراتيجيات تنمية مهارات ما وراء المعرفة:

ن المت      علم من التحكم في بيئته المعرفية، وتمكنه من تنسيق تعرف إستراتيجيات ما وراء المعرفة بأنها " إستراتيجيات تُمكِّ 

(، ومن أهم هذه 395، ص2008ساعده على التحكم و تنفيذ عمليات التعلم. " )أبو رياش وغسان، عملية التعلم ،وت

 : اإلستراتيجيات

 . الوعي بالذات )التمييز بين ما تعرف وما ال تعرف(1
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متعلم بمساءلة ذاته بطرح عدد من األسئلة ت أو أبنية معرفية ذاتية إذ " يقوم الوهي تقويم لما يمتلكه الفرد من مستويا     

إعطاء الفرصة للمتعلمين لمراقبة تعلمهم وتفكيرهم "   التي تتصل بالمهمة، والوعي بالذات أو "التقويم الذاتي يعني 

 (208،ص2004)العتوم،

يعرفون وما ال يعرفون في موقف أو مشكلة ما، وأن يقترحوا ويرى الباحث إن الوعي بالذات هو أن يميز الطلبة بين ما  

 ما عليهم تعلمه، وأن يذكروا الخطوات الالزمة للحصول على المعلومات.

 ر الذاتي)التفكير بصوت عال(. وصف التفكي2

ظهار الفرد كل ما تُعد إستراتيجية التفكير بصوت عال من بين " أبرز إستراتيجيات ما وراء المعرفة التي تشدد على إ       

ر بموجبها ينطق بصوت عال كل ما يفكر به في أثناء معالجته لقضية أو موضوع ما، أو تعرضه لسؤال معين ألن المفك

من أفكار و أحاسيس في أثناء تأديته الموقف أو المهمة التي ينشغل الفكر فيها، وبذلك يتمكن المستمع أو من  يدور في خلده

(، ويرى 179،ص 2009من معرفة مسار التفكير ونقاط القوة والضعف في عملياته." )عطية ، يسمع سرد عمليات التفكير

لة صعبة، وهذا ما أكدت عليه بعض البحوث التي تعتمد برامج اجهة مشكالباحث إنه يجـب تشجيع الحديث الذاتي أثناء مو

أثناء مواقف التعلم الصعبة ال يحسن األداء  تدريب الطلبة على التعلم المستقل فتشجيع المتعلمين على التحدث عن أنفسهم

 فحسب وإنما يحفز الطلبة المتعلمين ويساعدهم على بناء المعرفة ما وراء المعرفية. 

 الثنائية للطلبة )التدريس التبادلي(. المشاركة 3

وأنفسهم، يتبادلون فيه ويكون ذلك على شكل نشاط تعليمي يقوم على التفاعل الصفي بين المعلم والطالب وبين الطالب      

والطالب ر أثناء ذلك بالكيفية التي يفكر بها ويقوم المعلم األدوار ".فقد يقوم الطالب بتدريس مفهوم معين أو يحل مشكلة، ويعب

بالتحاور معه وطلب توضيحات منه واإلفصاح عن كيف فكر ولماذا سار بهذه الطريقة أو كيف خطط لما قام به. ")عبيد، 

، وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى  "تدريب الطلبة على التحقق من مدى فهمهم وإدراكهم ،لما يسمعون أو (222، ص2009

شغالهم بوصف ما يدور حول حل المشكلة ومشاهدته" )الهاشمي وطه، خالل ان يالحظون من خطط زمالئهم وأفعالهم،

 (.55، ص2008

بما هو  ضح قبل البدء بالعمل وأن يتأكد من أن كل طالب يقومويرى الباحث إن على المعلم أن يحدد المهمة بشكل وا     

 مطلوب منه بشكل تام.

 .النمذجة )نمذجة المعلم مع التوضيح(4

( على حد قول )سعيد عبد العزيز(  "يعود إلى بندورا مؤسس مدرسة Modelingلتعلم بالنمذجة )أن الفضل لفكرة ا    

( حيث يرى  بأن أفضل طريقة لتعليم الناس المهارات المختلفة سواء Social Learning theoryالتعلم االجتماعي  )

على التمثيل والصبر واإليحاء ، ويرى بأن لعمر كانت تربوية أو علمية هي عن طريق النمذجة، ويشترط في النموذج قدرته 

وة أو بالنموذج. " .   )عبد العزيز، النموذج وجنسه ومكانته االجتماعية دورا في عملية التعلم ويسمى هذا التعلم بالتعلم بالقد

طرح أحد الطلبة (، ويستطيع المعلم استخدام هذه اإلستراتيجية " بمبادرة منه، أو بانتهاز الفرصة عندما ي223، ص2009

مشكلة أو سؤاال معينا. ويتلخص دور المعلم في إبراز مهارات ما وراء المعرفة عن طريق إيضاح سلوكياته أثناء قيامه بحل 

 (56، ص2008مشكلة ، وبيان األسباب وراء اختيار كل خطوة، وكيفية تنفيذ كل عملية." )الهاشمي وطه، ال

كيف يفكر المعلم وهو يحل مشكلة ويعبر عما يقوم به بصوت عال وكيف ينظم  ويرى الباحث إنَّ على الطالب أن يتعلم

 ويخطط للعمل وكيف يراجع نفسه ويتأمل ويدير الوقت المخصص له.
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 .استخدام النقاش والسجالت:5

يعرض األهداف وفي هذه اإلستراتيجية " يقوم المعلم بكتابة عنوان موضوع المناقشة أمام ناظري الجميع ، ثم يكتب أو       

المرجو تحقيقها من المناقشة ، ويبدأ أفراد المجموعة بمناقشة األهداف المثبتة أمامهم ،وبعد أن يقوم الطلبة بمناقشة جميع 

هداف، يقوم المعلم أو أحد الطلبة بكتابة خالصة األفكار على لوح العرض، ويطلب المعلم من الجميع تدوين هذه الخالصات األ

ذكارها واالستعانة بها عند العودة إليها أو االستشهاد بأفكارها في جلسات أخرى."   ) أبو شريخ ، في دفاترهم الست

لبة "من االحتفاظ بسجالت يوضحون فيها االستراتيجيات المختلفة التي (، تمكن هذه اإلستراتيجية الط 134،ص2010

ا؟ وكيف؟ وأين تكون هذه االستراتيجيات فعالة بدرجة استخدموها عند التعلم، وتمكنهم أن يوفروا معلومات إضافية عن لماذ

خل المجموعة .وقد وجد أن هذه أكبر ؟،وأيضا يمكنهم أن يتقاسموا هذه المعلومات أو يتوسعوا فيها عن طريق المناقشة دا

ة مهارة اإلستراتيجية تعمل على رفع مستوى الوعي والمعرفة بمهارات التفكير ما وراء المعرفي عند المتعلمين وبخاص

 (.400، ص2008المراقبة والضبط" )أبو رياش وغسان، 

ها تساعد الطلبة في تحقيق النجاح وتفسح من هنا فالباحث يرى إن إستراتيجيات ما وراء المعرفة متطلبا ضروريا ألن        

عامل مع المواقف الجديدة طلبة في المناقشة وتجعل الحصة الصفية أكثر فاعلية وحيوية والتالمجال الشتراك أكبر عدد من ال

سع من خالل اختيار مهارات ما وراء معرفة مناسبة يمكن تطبيقها في الميادين العلمية كافة، وتستعمل في عدد متنوع ووا

 من المهمات .

  منهجية البحث وإجراءاته:

البحوث التجريبية  بما أنَّ البحث  يهدف إلى )تدريس مادة علم الجمال في ضوء مهارات ما وراء المعرفة( وهو من

 لذلك تطلب األمر إختيار أحد التصاميم التجريبية المالئمة ألهداف البحث وإجراءاته وتحقيق النتائج المتوخاة من ذلك.

 ع البحث:تممج

ن مجتمع البحث من طلبة المرحلة الثانية   كلية التربية للعلوم اإلنسانية  بجامعة تكريت  –قسم التربية الفنية  –تكوَّ

 (.1( طالبا  وطالبة وكما موضح في الجدول )30الغ عددهم ) والب

 المجموع طالبات طالب الصف الدراسي

 30 15 15 المرحلة الثانية

 ي:التصميم التجريب

بما أنَّ البحث الحالي إعتمد المنهج التجريبي، فقد تطلب األمر إختيار التصميم التجريبي ، وعليه تم إختيار التصميم  

التجريبي ذو الضبط الجزئي لعينة واحدة ذات اإلختبارين القبلي والبعدي كونه يتالءم مع إجراءات البحث الحالي الذي يهدف 

( 1لبة قسم التربية الفنية بإعتبارهم يتم تأهيلهم لمهنة تدريس التربية الفنية ، والمخطط )إلى تدريس مادة علم الجمال  لط

 يوضح ذلك.

 لتجريبي الذي إعتمده الباحث في تصميم إجراءات بحثه( التصميم ا1مخطط )

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي العينة المجموعة

 20 التجريبية
إختبار التحصيل 

 المعرفي
 مهارات ما وراء المعرفة

اختبار التحصيل 
 المعرفي
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 عينة البحث:

( 10( طالب و )10( طالبا  وطالبة بواقع )20قسم التربية الفنية بلغ عددهم ) –الثانية تم إختيار عينة من طلبة المرحلة      

 ( لتدريب المجموعة التجريبية.1طالبات، وإختيار قاعة )

 -بحث التي يمكن أن يكون لها تأثير في سير التجربة وهي:بضبط متغيِّ رات ال بعد ذلك قام الباحث

 متغيرات البحث:

 لبحث على النحو االتي:تم تحديد متغيرات ا 

 المتغير المستقل، ويتمثل بمهارات ما وراء المعرفة. -1

عرفي لطلبة قسم التربية المتغير التابع، وهو المتغير الذي يمكن مالحظته وقياسه والمتمثل بإتقان التحصيل الم -2

 الفنية. 

 مراحل إعداد الخطط التدريسية في ضوء مهارات ما وراء المعرفة:

 (.2( خطط وكما في الملحق رقم )5الباحث بتصميم خطط تدريسية تتضمن مهارات ما وراء المعرفة، والبالغ عددها )قام 

  تحديد خصائص الفئة المستهدفة:

 تنظيم المادة:

ريسية لمهارات ما وراء المعرفة كل خطة منها تشمل استراتيجية من استراتيجيات ( خطط تد5ميم )قام الباحث بتص 

 المعرفة موجهة للطلبة. ما وراء 

 إجراءات تطبيق الخطط التدريسية لمهارات ما وراء المعرفة:

 تحديد األهداف التعليمية وصياغتها سلوكياً:

ساس في تصميم الخطط التدريسية كونها تسهم في السلوكية من الخطوات األ تعد عملية تحديد األهداف األهداف السلوكية:

يقوم بعملية تعليم الطلبة مهارات ما وراء المعرفة من خالل تحديد أنسب الظروف المالئمة لتنفيذها مساعدة )المدرس( الذي 

 وتحديد المهارات الواجب تعلمها أثناء التدريس.

( فقرة 20حث بإعداد اختبار التحصيل المعرفي من االختبارات الموضوعية ضم )الباقام : اإلختبار التحصيلي المعرفي

 (.3لملحق رقم )وكما موضح في ا

 -صدق الخطط التدريسية واالختبار التحصيلي :

حرص الباحث على ايجاد صدق محتوى الخطط التدريسية واالختبار التحصيلي المعرفي عن طريق عرضه على  

س ( خبراء يتوزعون على إختصاصات )التربية الفنية، القياس والتقويم، طرائق تدري5لبالغ عددهم )او مجموعة من الخبراء

( وقد أخذ الباحث بجميع اآلراء والمالحظات، وعمل على تصحيح المطلوب 1التربية الفنية( وكما موضح في ملحق رقم )

ض الخبراء للحصول على إتفاق تام حول صالحيتها من الخطط التدريسية واختبار التحصيل المعرفي وتم إعادتها إلى بع

 ،وبذلك أصبحت جاهزة للتطبيق. 

 -:ثبات االختبار  

( ، إذ 2019-2018الباحث طريقة إعادة االختبار، إذ اختار عينة من طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي ) عملاست 

وكان عدد أفراد العينة  23/10/20018أي يوم الثالثاء أعيد االختبار على العينة بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول 

لألسئلة الموضوعية( لدرجات الطلبة في االختبارين األول والثاني، بعد ذلك ( طالبا  وطالبة وحسب معامل الثبات )20)

بة لالختبارات ؛.( وهو معامل ثبات عال  بالنس87استعمل معادلة بيرسون إليجاد معامل االرتباط ، ووجد أن معامل الثبات )
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تدريسية واالختبار التحصيلي تحظى بدرجة ؛.( فأكثر فإنها جيدة، وعليه فإن الخطط ال85غير المقننة التي إن بلغ ثباتها )

 عالية من الثبات .  

 التطبيق النهائي للخطط التدريسية واالختبار التحصيلي:

ودرس عينة البحث بموجب الخطط  30/10/2018لثالثاء شرع الباحث بتطبيق التجربة على أفراد عينة البحث يوم ا      

     .   4/12/2018طبق االختبار التحصيلي يوم الثالثاء  2018 /27/11خ يسية، وبعد االنتهاء من التدريس بتاريالتدر

 : معادالت اإلحصائية 

 مان وتني لقياس الفرق بين االختبار التحصيلي القبلي والبعدي.  إختبار -1

 ن لقياس الثبات بين التطبيقين األول والثاني.   رتباط بيرسـ معامل ا2

 عرض نتائج البحث وتفسيرها: 

للتحقق من صحة الفرضية األولى إستعمل )الباحث( إختبار )مان وتني( نوع العينة الواحدة ذات االختبار التحصيلي 

عد دراستهم لمحتوى الخطط التدريسية، لتجريبية بنة البحث االقبلي والبعدي للتعرف على الفروق  في االختبار التحصيلي لعي

 ( يوضح ذلك :4والجدول ) 

بعدياً  -( يوضح القيمة المحسوبة والقيمة الجدولية  لالختبار التحصيلي المعرفي ألفراد العينة قبلياً 4الجدول )  
 

ية
ان
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ح
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بة
طل

- 
م 
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فن
 ال
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رب
لت
ا

 

 المجموعة
 التجريبية

 العينة
مجموع 
 الرتب

وسط تم
 الرتب

 قيمة مان وتني
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

(0.05) 
 الجدولية المحسوبة

  30،22 604،50 20 البعدي
5,500 

 
127 
 

 
18 
 

دالة لصالح 
المجموعة 
 التجريبية

 10،87 215،50 20 القبلي

 
وهي أصغر من قيمة )ي( الجدولية ( 5,500)ي(المحسوبة تساوي )( يظهر إنَّ قيمة 4من خالل مالحظة الجدول )   

(، لذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على 18( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى )127)

إستخدام  ( ولصالح المجموعة التجريبية وهذا يدل على فاعلية0,05إنَّ هناك فرق ذو داللة إحصائية عند هذا المستوى )

 في للطلبة في مادة علم الجمال .المعرفة في التحصيل المعرمهارات ما وراء 

 -اإلستنتاجات :

في تدريس مادة علم الجمال وذلك  عمالهاتعد مهارات ما وراء المعرفة من الطرائق التدريسية الجيدة التي ثبت إست -1

 كونها تسمح للطلبة بالتحاور والمناقشة والتوصل إلى النتائج المرغوبة.

ن إفراد المجموعة التجريبية حول كيفية تنفيذ مهارات ما وراء المعرفة ، لهذا ئة يحملها عدد مهناك تصورات خاط -2

 جمال.ظهر أثر الخطط التدريسية في زيادة تحصيلهم في مادة علم ال

ثبوت أثر الخطط التدريسية المعدة في البحث الحالي في زيادة تحصيل أفراد المجموعة التجريبية في مادة علم الجمال  -3

 لدى إستخدامهم مهارات ما وراء المعرفة.

 -التوصيات :

 -في ضوء ما توصل إليه البحث يمكن صياغة التوصيات اآلتية :
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المعرفة في تدريس مواد أخرى في قسم التربية الفنية، بإعتبارها طريقة جيدة لزيادة تحصيل إستخدام مهارات ما وراء -1

 الطلبة والتعرف على مضمونها المعرفي .

ماد على المحتوى التدريسي المصمم في البحث الحالي في المؤسسات التعليمية ذات العالقة )كليات ومعاهد الفنون إلعتا -2

 لثبوت أثره في زيادة التحصيل لدى الطلبة . الجميلة وكليات التربية( 

متعلمين في معالجة تدني تدريب مدرسي ومدرسات التربية الفنية على مهارات )ما وراء المعرفة( لتطوير مهارات ال -3

 التحصيل لدى طلبتهم .     

 المصادر

 .2008، األردن، ، عمان1أبو رياش، حسين محمد وغسان يوسف قطيط، حل المشكالت، دار وائل للنشر، ط .1

 .2006، عمان، األردن، 1أبو رياش، حسين محمد، التعلم المعرفي، دار المسيرة، ط .2

 .2010األردن، –ان ، المعتز للنشر والتوزيع، عم1دريس، طأبو شريخ، شاهر ذيب، إستراتيجيات الت .3

 .2010بغداد، التميمي، عواد جاسم محمد، طرائق التدريس العامة المألوف والمستحدث، دار الحوراء،  .4

حبيب، كنعان غضبان، التربية الجمالية، محاضرات ألقيت على طلبة قسم التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، جامعة  .5

 . 2018، بغداد

 . 2001حيدر، نجم عبد، علم الجمال، محاضرات ألقيت على طلبة كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد،  .6

 . 1954وفلسفته، مطبعة الزهراء، بغداد، جعفر، نوري، جون ديوي حياته  .7

ر، عمان ـ ، دار وائل للنش1، ط2السعود،خالد محمد، طرائق تدريس التربية الفنية بين النظرية والبيدغوجيا، ج .8

 .2010األردن،

 .2008األردن،  –، عالم الكتب الحديث، عمان 1سعيد، سعاد جبر، سيكولوجية التفكير والوعي بالذات، ط .9

 .2006، ايباك كوبي سنتر، مصر، 1عبد السالم مصطفى، تدريس العلوم ومتطلبات العصر، ط عبد السالم، .10

 .2009األردن،  –الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ، دار1عبد العزيز، سعيد، تعليم التفكير ومهاراته، ط .11

 –تطبيقية، دار المسيرة، عمان  عبيد، وليم، استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق ثقافة الجودة، أطر مفاهيمية ونماذج .12

 .2009األردن، 

 .2004األردن،  –العتوم، عدنان يوسف، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، دار المسيرة، عمان  .13

األردن،  –عطية، محسن علي، استراتيجيات ما وراء المعرفة في فن المقروء، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان  .14

2009. 

 . 1970د الرحمن، في الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة االسالمية، منشورات عويدا، بيروت، مرحبا، محمد عب .15

 . 1974رة، ن إلى سارتر، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهمطر، أميرة حلمي، في الفلسفة الجمالية من افالطو .16

، دار الشروق للنشر 1ريس، طالهاشمي، عبد الرحمن وطه علي حسين الدليمي، استراتيجيات حديثة في فن التد .17

 .2008األردن،  –والتوزيع، عمان 

ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف  ياسر، صائب عبد الجليل، اثر برنامج حاسبي للرسوم الكرتونية في تنمية مهارات .18

 .2007كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، األول المتوسط، رسالة ماجستير غير منشورة، 

يسى حسن، مائة سؤال في الدراما قراءة ملخصة في فن الشعر ألرسطوطاليس، مكتبة كلية الفنون الياسري، ياسر ع .19

 . 2018الجميلة، بغداد، 
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(1ملحق ) ءالخبرا أسماء السادة   

 
 (2ملحق )
 

 الخطط التدريسية لمهارات ما وراء المعرفة
 (1خطة تدريس )

                                  
 

                           
 التعريف بعلم الجمال

 
 
 

 همه .الهدف التعليمي : تعريف الطلبة بعلم الجمال  ومراحل تطوره ويتوقع ف
 األهداف السلوكية : يستطيع الطالب بعد تعرفه على علم الجمال  ويكون قادرا  على أن:

 يعرف علم الجمال.-1
 يؤشر أهم المراحل التي مر بها تطور مفهوم علم الجمال.-2
 يؤشر أهم األصول الفلسفية لعلم الجمال.-3
 يبين أهم التسميات لعلم الجمال.-4
 عصر اليوناني .يحدد أهم الفالسفة في ال5
 يحدد أهم الفالسفة في العصر الحديث.-6

 إستراتيجية النقاش والسجالت. -مهارات ما وراء المعرفة   طريقة التدريس:
 صور تعليمية ثابتة  . –مخططات توضيحية.  الوسائل التعليمية :

 العرض:
 مفهوم علم الجمال: 

حيَّر)علم ية والنقدية واإلبداعية والعلمية واالنسبببببانية له فقد تعددت تفسبببببيرات )علم الجمال( بتعدد المنطلقات الفلسبببببف 
الجمال( عبر تاريخ البشبببرية المفكرين واألدباء والفنانين وعلماء النفس لكون المعرفة الجمالية متحركة ومتغيرة من حين 

ي يميز سمات كل فترة عن لمعرفة التي تشكل جزءا  من عملية التغيير الشامل الذآلخر شأنها في ذلك شأن بقية مجاالت ا
وع محدد بذاته أو لفعل منفرد هنا أو هناك كونها جزء من الكل المركب الحيوي المتفاعل، األخرى التي ال يمكن ردها لن

في الجمالي( يؤلف سببلسببلة متصببلة ومما الشببك فيه إن الفكر االنسبباني في جميع المجاالت وعلى نحو خاص )الفكر الفلسبب
رة مهما بدأت سبباذجة وبسببيطة فإنها تأخذ بالنمو والتطور حتى تصبببح أكبر ها باألخرى، وكل فكالحلقات ترتبط إحدامن 

وأوسع وبما أن الجمال في العادة وثيق االرتباط بالفن فإننا ال يمكن أن نغفل إمكانيات الذات المبدعة للفنانين والتي تضفي 
ى أصببولها سببتطيع أن نفهم األفكار الحديثة إالَّ إذا رددناها إلقدم بها صببياغة جديدة أو إضببافة معرفية، كما إننا ال نلمسببة ت

ومنابعها األولى، ولما كان الجمال وثيق االرتباط بالفن فقد ذهب الباحثون القدامى والمحدثون مذاهب شببببببتى في تفسببببببير 
ضا   طبيعة الجمال، فبعضهم يرى أن الجمال موجود شكل موضوعي، في الطبيعة الحية والجامدة وفي األعمال الفنية أي  ب

الدرجة  اسم الخبير ت
 مكان العمل التخصص الدقيق العلمية

تربية فنية )طرائق  أستاذ دكتور منير فخري الحديثي  .1
 تدريس التربية الفنية(

هيئة التعليم التقني/مركز تطوير 
 المالكات

 تربية فنية أستاذ دكتور ماجد نافع عبود الكناني  .2
 )طرائق تدريس(

جميلةكلية الفنون ال  
جامعة بغداد/  

 علم نفس استاذ دكتور نشعة كريم عذاب  .3
 قياس وتقويم

 كلية التربية االساسية
 الجامعة المستنصرية

كلية التربية االساسية الجامعة  فلسفة تربية فنية استاذ دكتور عامرة خليل ابراهيم  .4
 المستنصرية

استاذ  مساعد  محمد صبيح محمود  .5
 دكتور

التربية االساسية يةكل فلسفة تربية فنية  
 الجامعة المستنصرية
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الجمال صببفة ذاتية كامنة في طبيعة االنسببان نفسببه، وقال فريق آخر إن الجمال  وذهب آخرون إلى الجهة المعاكسببة فعدوا
األسبببباس فقد نظر  يحصببببل نتيجة العالقة بين االنسببببان وبين ما يحيط به من عوامل بيئية طبيعية ومصببببنوعة وعلى هذا

كذلك نظر الرومانسببببببيون جوهر الواقع وإنه التحقيق الكامل للشببببببكل واالكتمال، و)الكالسببببببيكيون( إلى الجمال باعتباره 
للجمال بوصببفه تجليا  لإلرادة أو الشببعور اللذين يتجددان ذاتيا  من خالل كل مشبباهدة للجمال، أما الطبيعيون فاكتشببفوه في 

ا  في الموضبببببببوع الجمالي وكذلك الوعي مع الطبيعة، ونظر الواقعيون إلى الجمال فعدوه موجود التوافق واالتفاق البارع
موضوع، ويرى الباحث إن التجربة الجمالية إنَّما تتحقق بفضل التفاعل القائم والعالقة الموضوعية بين الذي يدرك هذا ال

 المتلقي واألعمال الفنية . 
 

 أنشطة وفعاليات تعليمية
 
 

 
 
 

 
 امامك مجموعة من المفاهيم بينها دورها :

 علم الجمال -1
  الفكر الفلسفي الجمالي -2
  التجربة الجمالية -3

 ( 2خطة تدريس )                                                    
 

 
                          

 الفيثاغوريون والسفسطائيون
 
 
 
 

 فيثاغوريين والسفسطائيين.تعريف الطلبة بكيفية نشوء الفلسفة الجمالية عند اإلغريق من خالل ال التعليمي :الهدف 
 يستطيع الطالب بعد تعرفه على الفالسفة الفيثاغوريين والسفسطائيين  أن يكون قادرا  على أن: األهداف السلوكية :

 يتعرف على الفترة الزمنية التي عاشوا فيها. -1
 ف الفيلسوف الذي ينتسب له الفيثاغوريون.يعر-2
 يين.يتعرف على مفهوم الفن لدى الفيثاغور-3
 يحدد أهم الفالسفة السفسطائيين.-4
 يحدد طبيعة الفن لدى السفسطائيين.-5
 يبين مفهوم اللذة لدى السفسطائيين.-6

 طلبة )التدريس التبادلي(. إستراتيجية المشاركة الثنائية لل -مهارات ما وراء المعرفة   طريقة التدريس:
 مخططات توضيحية. –الحاسوب  الوسائل التعليمية :

 رض:الع
 الفيثاغوريون والسفسطائيون:

الفيثاغوريون هم جماعة من الفالسفة عاشوا في القرن الخامس ق .م ويرجع نسبهم إلى فيلسوفهم الكبير)فيثاغورس( 
لفلسفته العامة التي تصور العام تصويرا  رياضيا  ، وأصل الموجودات في وأساس نظرية فيثاغورس الفنية هي انعكاس 

نتاجا  ايجابيا  هدفه نظم رقمية، وعليه فقد فهموا الفن فهما  موضوعيا  يرتبط بعالقته بالبناء االنساني ويمثل الطبيعة عبارة عن 
محاولة إيجاد التوافق الرقمي المكون ألساس  تربوي، وعدوا العملية االبداعية في الفنون والشعر والموسيقى ما هي إال

اجا  عقليا  في أساسه ، والفن ناتج عن فعل النفس المتناغمة بفعل صراع األضداد العملية االبداعية، كما عدوا العمل الفني نت
ملية انتاجية الذي يولد هارموني ذو نظام عددي توافقي وعلى هذا االساس فهم ينظرون إلى العمل الفني بوصفه عااليجابي 

 أساسها االنسان بفعل إمكانياته العقلية التي أساسها الدماغ .
الوا بأن أساس كل معرفة هو اإلدراك الحسي وعليه فإن الفن مرتبط ارتباطا  وثيقا  بمستوى ئيون فأنهم قوأما السفسطا

و جميل لي هو الجميل الحقيقي وما هو االدراك وعليه فإن المعرفة نسبية وكذلك هي الحقيقة فهي نسبية وليست مطلقة فما ه

 (1ية  )فعال
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ادة الناس ويمكن أن يكون أداة في دفعهم باالتجاه المراد سواء نحو جميل لك هو الجميل الحقيقي، وللفن آثار كبيرة في قي
ألن بحت غاية الفن عندهم هي )اللذة( وأطلق الباحثون على نظريتهم )نظرية الوهم واإليهام الجمالي(االيجاب أو السلب، وأص

 في نفوس الناس وتنظيمها.الفنان المبدع في نظرهم هو من أتقن فنون الخداع وله مقدرة على أن يدرك مكامن اللذة 
 

 أنشطة وفعاليات تعليمية
 
 
 

 
 
 

 
 أمامك مجموعة من األسماء والمفاهيم بينها ؟

 فيثاغورس -1
 صراع األضداد االيجابي  -2
 اإلدراك الحسي -3
 اللذة -4
 نظرية الوهم واإليهام الجمالي-5

 (3خطة تدريس )
 

 
                   

 فالسفة العقل )سقراط، أفالطون، أرسطو(:                                       
 
 
 

 تعريف الطلبة بفالسفة العقل)سقراط، افالطون، أرسطو( وأهم آرائهم الجمالية . الهدف التعليمي :
 يستطيع الطالب بعد تعرفه على فالسفة العقل أن يكون قادرا  على أن: األهداف السلوكية :

 يعرف غائية الفن -1
 الديالكتيكيام الجدل يوضح نظ-2
 يعرف المحاكاة.-3
 يبين التطهير.-4

 استراتيجية نمذجة المعلم مع التوضيح. -مهارات ما وراء المعرفة  طريقة التدريس:
 صور ثابتة. -مخططات توضيحية الوسائل التعليمية :

 العرض:
 فالسفة العقل )سقراط، أفالطون، أرسطو(:
المطلقة ذاتية، وبروز المطلق والمثل والصور عانته الفلسفة اليونانية من نسبية وويمكننا أن نعد فلسفتهم رد فعل لما 

التي ال يشوبها التغيير واالضمحالل، وجعل هؤالء الفالسفة )العقل( مصدرا  للمعرفة الحقة، ومنها الفنون وأقروا بوجود 
ى)غائية( الفن، القيم التربوية للفن في بناء مبادئ مطلقة للخير والعدل والجمال وسائر القيم األخرى، فقد أكد سقراط عل

مل الفني الخالق، ويجب أن يؤدي إلى الخير ال إلى اللذة الحسية الزائلة. في حين يرى افالطون المجتمع من خالل غائية الع
مجردة  إن الفن تجلي صوفي نحو عالم المثل يستسقي بنظام جدلي)ديالكتيكي( يحقق معطيات عالم المثل، التي هي معطيات

ليس لعالم المثل الذي ال وجود له وإنما للطبيعة مباشرة، من عوالق الحس والقرائن والنسبية. أما أرسطو فيقول إن المحاكاة 
إذ أن المواقف واالفعال والشخصيات واالنفعاالت ينبغي أن تكون مشابهة للحياة وليست صورة لها وقد أعطى أهمية كبيرة 

عنده يمكن أن يأخذ مادته  عدَّه صفة ايجابية متبادلة األثر مع عالم المثل األزلية، لهذا فإن الفنللمحسوسات والعالم الحسي و
من المحسوسات البيئية ويحاكيها، وكانت لنظرية التطهير عند أرسطو آثار مهمة في التحليالت الجمالية واألخالقية التي 

 صاغها .
 
 
 

 (2)فعالية  
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 أنشطة وفعاليات تعليمية
 
 

 
 
 

 
 ء وضح آراءها الجمالية:ة من األسماامامك مجموع

 سقراط -1
 افالطون -2
 ارسطو -3
 

 ( 4خطة تدريس )                                                 
 

 
                          

 الفالسفة المسلمون
 
 
 

 التعرف على أهم اآلراء الجمالية للفالسفة المسلمين . الهدف التعليمي :
 يستطيع الطالب بعد تعرفه على الفالسفة المسلمون  يكون قادرا  على أن: لسلوكية :األهداف ا
 أن يتعرف طبيعة الفلسفة االسالمية. -1
 أن يميز بين الفلسفة اليونانية والفلسفة االسالمية.-2
 أن يبين أصل الدين والفلسفة.-3
 أن يتعرف على أهم الفالسفة المسلمين.-4
 آرائهم الفالسفة المسلمين.ين تأثر بأن يبين الفالسفة الذ-5

 إستراتيجية الوعي بالذات )التمييز بين ما تعرف وبين ما التعرف(. -مهارات ما وراء المعرفة  طريقة التدريس:
 نماذج مجسمة. –مخططات توضيحية الوسائل التعليمية :

 العرض:
 الفالسفة المسلمون:

اعتنقته وهي أمم عريقة عرفت حضارات شتى فأخذ منها وأعطاها، ونتج التي من المعلوم إن االسالم انتشر في األمم        
عن ذلك مزاج فكري أعطى الحضارة العربية االسالمية طابعها المميز، فكان للتقارب العربي االغريقي أثر كبير في البناء 

عربية االسالمية، وتمثل فلسفته فة الالفلسفي الذي أنتجه العرب المسلمون ، ويمكن عد الفارابي المؤسس األول لطابع الفلس
طابع التوفيق بين الدين والفلسفة إذ أكد على إن الفلسفة والدين هدفهما واحد ومصدرهما واحد وال يمكن أن يكون هناك أي 

ن كان بينهما فروق خالف بينهما فهو يعتقد بأن الدين حق والفلسفة حق والحق ال يضاد الدين بل يؤيده ويشهد له، وال
ات فإنما هي في الظواهر والقشور، ال في الجوهر والحقيقة فالدين والفلسفة إنما يصدران عن أصل واحد ومصدر ختالفوا

واحد هو العقل الفعال ، وقد أنتجت لنا الحضارة االسالمية العديد من الفالسفة أمثال ابن سينا وأبي حيان التوحيدي وابن 
 نهم صاغوا فلسفتهم بعقلية عربية إسالمية .  إال أرشد الذين تأثروا بآراء أرسطو وافالطون 

 
 أنشطة وفعاليات تعليمية

 
 

 
 
 

 
 
 

 (3فعالية  )

 (4فعالية  )
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 امامك مجموعة من األنشطة ميز بينها  :
 الفارابي -1
  ابن سينا -2
 ابي حيان التوحيدي                                           -3

                                           
 ( 5خطة تدريس )                                                      

 
 

                                     
                                                         

 عمانوئيل كانت
 
 
 
 

 الكشف عن أهم اآلراء الفلسفية للفيلسوف عمانوئيل كانت.  الهدف التعليمي :
 يستطيع الطالب بعد تعرفه على آراراءعمانوئيل كانت الجمالية ويكون قادرا  على أن: وكية :ف السلاألهدا
 لفلسفة النقدية.أن يعرف ا -1
 أن يوضح معنى الجمال المقيد. -2
 أن يحدد شروط المعرفة االنسانية عند كانت.-3
 أن يبين االحساس الجمالي السامي.-4
 الي االبتدائي.أن يبين الطالب االحساس الجم-5
 أن يوضح الطالب معنى الجليل.-6

(  –مهارات ما وراء المعرفة   طريقة التدريس:  إستراتيجية وصف التفكير الذاتي )التفكير بصوت عال 
 صور توضيحية ثابتة. –الحاسوب  الوسائل التعليمية :

 العرض: 
 عمانوئيل كانت:

ر جديد ثم حددوا بداية عص أعظم الفالسفة الذين استوعبوا تراث أسالفهمترجع أهمية كانت في علم الجمال إلى أنه من       
في تاريخ هذا العلم هو العصر الذي يطلقون عليه اسم العصر النقدي نسبة إلى فلسفته التي أسماها الفلسفة النقدية والتي تعنى 

 بالبحث في شروط المعرفة االنسانية الجمال عند كانت نوعين: 
ه مع فرضياته، وتقوده الحاجة والمنفعة فترض من ما ينبغي أن يكون عليه سموه في تطابقمقيد: وهو الذي ياألول: الجمال ال

 والضرورة والقياس بما يجاوره. 
الثاني: الجمال الحر: ال يفترض مسبقا  ما يجب أن يكون عليه، فهو جمال بذاته ولذاته، وهو خارج آلية الحاجة والمنفعة 

صادر عن حرية االنسان وارادته، ومع ذلك اوز أقيسة المنطق وآثار المجاور، وآثار الفن هي إنتاج والضرورة، وكذلك يتج
فال ينبغي أن نشعر ازاء العمل الفني بأنه عملي صناعي مدبر، بل يكون العمل الفني جميال  بقدر ما يوهمنا بأنه من عمل 

لجمالي ساس بالجمال عند كانت فيأخذ اتجاهين أولهما )االحساس االطبيعة أو إنه ناتج تلقائي شأن أي موجود طبيعي وأما االح
االبتدائي( وهو االحساس المرتبط بادراك المحسوسات البيئية، وهذا االحساس ال ينتج ابداعا  عالي القيمة، وثانيهما)االحساس 

                                                                                   في ذاتهم                                            الخالص( وهو صفة القلة من البشر الذين يحققون الجمال الحقيقي)الجليل(-الجمالي السامي
أوال ، ومن ثم يناضلون من أجل نقله إلى ذوات اآلخرين وعليه يكون اإلبداع عند كانت إبداع عقلي يتحقق في االنسان ذو 

 امي ينتج فنا  ساميا .امي الذي يحوله إلى إدراك حسي سامي ومن ثم إلى إبداع ساالحساس الس
 أنشطة وفعاليات تعليمية

 
 

 
 
 

 
 أمامك مجموعة من المفاهيم ميز بينها؟

 الجمال الحر -1

 (5فعالية  )
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  الجمال السامي -2
  الفن السامي -3

 (3ملحق )
 فقرات االختبار التحصيلي المعرفي

 اه مناسبا  لكل مما يأتي :اب الذي تر( حول الجوo: ضع دائرة )1س
 حيَّر)علم الجمال( عبر تاريخ البشرية المفكرين واألدباء والفنانين وعلماء النفس وذلك :  -1

 لكونه علم جاف وغير قابل للفهم -أ
 لكون المعرفة الجمالية متحركة ومتغيرة من حين آلخر -ب
 لعدم قدرتهم على فك رموزه -ج            

 ة عن:موجودات في الطبيعة عباريون إن أصل اليرى الفيثاغور -2
 نظم رقمية.-ج    أعمال وهمية.-ب   موجودات حسية.-أ

 الفنان المبدع في نظر السفسطائيين هو: -3
 من يصور الواقع بصورة دقيقة.-أ
 من يجيد فنون الخداع وله القدرة على أن يدرك مكامن اللذة في نفوس الناس.-ب
 نات عقلية أساسها الدماغ.االنسان الذي يتمتع بإمكا-ج

 سقراط في فلسفته الجمالية على :أكد  -4
 االدراك الحسي.-ج    السفسطة.-ب   غائية الفن.-أ

 يرى افالطون إن الفن تجلي صوفي نحو عالم المثل يستسقي بنظام:  -5
 صارم.-ج    جدلي ديالكتيكي.-ب هارموني.-أ

 للفيلسوف:ظهرت نظرية التطهير في التحليالت الجمالية  -6     
 أرسطو.-ج    هيغل.-ب    عمانوئيل كانت.-أ

 تتمثل فلسفة الفارابي بطابع : -7    
 التوفيق بين الدين والفلسفة.-ج    النظم الرقمية.-ب    الجدل الديالكتيكي.-أ

 ترجع أهمية الفيلسوف )عمانوئيل كانت( إلى أنه أعظم الفالسفة الذين: -8    
 شرحوا فلسفة افالطون.-أ
 برعوا في الفن التشكيلي.-ب
 استوعبوا تراث أسالفهم ثم حددوا بداية العصر النقدي. -ج

 : ضع كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة الخاطئة.2س
 فلسفي الجمالي( يؤلف سلسلة متصلة الحلقات ترتبط إحداها باألخرى.)الفكر ال -1
 ومنابعها األولى.ديثة إالَّ إذا رددناها إلى أصولها إننا ال نستطيع أن نفهم األفكار الح -2
 نظرية الوهم واإليهام الجمالي تدعو الفنان المبدع ألن يكون صادقا  في نقل الحقيقة إلى الناس. -3
 في فلسفته الجمالية. أكد سقراط على الحدس -4
ضبببببببياته، وتقوده الحاجة الجمال المقيد: وهو الذي يفترض من ما ينبغي أن يكون عليه سبببببببموه في تطابقه مع فر -5

 والمنفعة والضرورة والقياس بما يجاوره. 
 )االحساس الجمالي االبتدائي( وهو صفة القلة من البشر الذين يحققون الجمال الحقيقي في ذواتهم أوال  . -6

 أكمل الفراغات اآلتية: :3س
 إكتشف ال ........ الجمال في التوافق واالتفاق مع الطبيعة. -1
 إلى فيلسوفهم الكبير ........... بهذا االسم نسبة سمي الفيثاغوريون -2
 يعتقد السفسطائيون بأن أساس كل معرفة هو اإلدراك ال........... -3
 .....إن المحاكاة عند أرسطو ليس لعالم المثل وإنما ل..... -4
 صاغ الفالسفة المسلمون فلسفتهم بعقلية ............ -5
ه لذاته، وهو خارج آلية سبببببببقا  ما يجب أن يكون عليه، فهو جمال بذاتالجمال ............. عند كانت ال يفترض م -6

 الحاجة والمنفعة.  
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 دراسة مقارنة( )  التربية الجمالية للطفل في الفلسفة المعاصرة

 انسام اياد عليم.د. 

 جامعة ديالى  –كلية الفنون الجميلة 

 ملخص البحث

جمالي وتذوقه وتربيته لة من وسائل بناء الشخصية وتكاملها والجانب الان التربية الجمالية ليست غابة وانما وسي     

انية فيكون مرهف امر ضروري لحياة االنسان على األرض النها تسمو باإلنسان فوق حيوانيته وتجعله يعيش وسط إنس

شيء الكثير الحس رقيق الشعور ال متبلدا وال جامدا بل حسن الذوق والتذوق يمكن ان يضيف من لمسات الجمال ال

 فيعطي لحياته معنى ولحياة المجتمع كله ذوقا رفيعا.

خذ فيلسوف من كل وان للفلسفات المعاصر اتجاهات كثيرة ومنها )الحدسية  والوجودية والرمزية( قامت الباحثة بأ     

)الجمال  من هذه االتجاهات وهم ) كروتشيه، سارتر، النجز( على التولي وتناولت أطروحات كل واحد منهم حول

                  للطفل وهيوالفن والفنان واالبداع( ومن خالل طروحاتهم تمكنت الباحثة من استنباط ثالث أساليب للتربية الجمالية 

 القصة واالدب، االعمال اليدوية الفنية( مستخدمة في بحثها هذا المنهج التحليلي. ) الموسيقى والحركة،

وسيع مدراكه ان تم استخدامها، وقد توصلت الباحثة كبير في بناء شخصية الطفل وت وان لهذه األساليب مجتمعة دور

  -الى عدد من التوصيات منها:

 تلف مراحل الدراسية من قبل وزارة التربية.تحويل مادة التربية الفنية الى تربية جمالية في مخ -1

صة واالدب، االعمال اليدوية الفنية( لما ضرورة ان تلم مادة التربية الجمالية بكل من )الموسيقى والحركة، الق -2

 ة الطفل وتوسع مدراكه وخيال.لها من أهمية في بناء شخصي

Abstract 

           The aesthetic education is not a forest, but a means of building personality and integration 

and the aesthetic side and taste and breeding is necessary for human life on earth because it 

transcends the human above its animal and make it live in a human being is thin sensitive feeling 

is not static and not static, but taste and taste can add beauty touches A lot of things give his life 

meaning and the life of society as a whole taste high. 

    The researcher took a philosopher from each of these trends (Crouch, Sartre, Langs) to take 

up and discussed theses each of them about (beauty, art, artist and creativity) and through their 

proposals, the researcher was able to devise three Methods of aesthetic education for the child 

(music and movement, Story and literature, artworks) used in her research of this analytical 

approach. 

     And these methods combined a significant role in building the personality of the child and 

expand the perception that has been used, and the researcher has reached a number of 

recommendations, including: 

1- Transforming art education into aesthetic education in various stages of study by the Ministry 

of Education. 
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2 - The importance of learning the aesthetic education (music, movement, story, literature, artistic 

handicrafts) because of its importance in building the personality of the child and expand his 

perception and imagination. 

 مشكلة البحث

ح قادرا على مواجهة أعباء الحياة وبذلك وضعت ية بشكل سليم يجعل منه انسان صالالطفل هو أساس المجتمع وترب     

األمم المتحدة الطفل في مقدمة اهتماماتها ودعت االسرة الدولية لبذل اقصى الجهود في سبيل تنشئة الطفل وحماية 

 مستقبله .

ات واالقتتال واإلرهاب على مدى سنو طفالها بشكل كبير من جراء الحروبويعد العراق من الدول التي تاثر ا     

 طويلة مما تركت اثرها بشكل او بأخر على الطفل وتربيته واعداده النفسي واالجتماعي والجسمي والعقلي .

من أهمية في انماء  كذلك التكنولوجيا والتطور العلمي الذي اثر أيضا في اعداد الطفل وتنشئة ولما للتربية الجمالية      

درة على تقدير الجمال وتساعد على نمو الشخصية اإلنسانية نموا في النفسي فضال على تنميتها الق عاطفة الجمال

متكامال من خالل االندماج في النشاط البناء الخالق واالستمتاع به وغرس قيم واتجاهات إنسانية وتنميتها من اجل 

ة والعملية لشخص روحيا وتكمل تخصصاته الفكريهر التربية الوجدانية الى تعوض االتماسك االجتماعي، كما انها جو

 ومن هنا نستطيع ان نحدد مشكلة البحث في كيفية توظيف الجمال في الفلسفات المعاصرة للتربية الجمالية للطفل؟ 

 أهمية البحث

الجتماعية ( ان للتغيرات ا2002ث يرى )جون، ان للتربية الجمالية أهمية في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي حي      

لتكنولوجية المستمرة، أصبحت التربية الجمالية اكثر أهمية واصبح لالعتبارات الجمالية وضعا المتالحقة والتغيرات ا

( ان التوازن الجمالي يؤدي الى جعل المعلم في مكانة متميزة وممارسا 2000اكثر قيمة من قبل،  و يؤكد )سكولنز، 

الجمالي لدى األطفال ما قبل الدراسة  ( بتنمية الوعي1999دراسة )ساب،  ات طيبة مع تالميذه في حين اهتمتعالق

حيث اكد ان التربية الجمالية تشجع األطفال على التأمل والمالحظة الدقيقة كما تنمي روح الفن لديهم واالهتمام بالوعي 

 -الجمالي ويمكن اجمال أهمية البحث:

رة اذ يعد البحث الحالي وحسب بية الجمالية في الفلسفات المعاصالدراسات التي تناولت موضوع الترندوة البحوث و -1

 علم الباحث اول بحث في هذا المجال.

 محاولة استنباط أساليب من الجمال في الفلسفات المعاصرة وتوظيفه في التربية الجمالية. -2

لألطفال في جميع المراحل تخطيط وتنفيذ برامج لتربية الجمالية ان نتائج الدراسة الحالية يمكن اإلفادة منها في  -3

 الدراسية.

 زيادة وعي المعنيين في التربية بأهمية التربية الجمالية للطفل. -4

 المقدمة

 الفلسفة المعاصرة

ن يصعب على الباحث في الجمال في القرن الحالي ان يكتفي باتجاه واحد وذلك الن لكل اتجاه عدد من المفكري     

م التعبير الفني، خاصة بعد ان تحققت ن اإلمكانيات الهائلة التي أصبحت اماولكل منهم رؤيته الخاصة المستمدة م

 اإلنجازات العلمية والصناعية وسيطرت التكنولوجيا الحديثة على عقول الناس وخاصة األطفال.
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 التي ظهرت خالل المائة عام الماضية، فالفلسفة المعاصرة اسم يطلق على مجموعة من االتجاهات المختلفة       

هات معاصرة هي ) الحدسية متمثلة بندتو كروتشيه ، الوجودية متمثلة بول حيث عمدت الباحثة الى اخذ ثالث اتجا

سارتر، والرمزية متمثلة بسوزان النجز( ومن خالل طروحات الفالسفة في الجمال والفن والفنان واالبداع استنبطت 

 لجمالية للطفل .أساليب للتربية ا

 المبحث األول

  Intuitionية()الحدس

قابلته خاصة في التأمل الباطني او حالة من االلهام وااليحاء يتمكن المرء بواسطتها ان يتوصل الى الحقيقة دون      

 (.35ب ت ، حاجة الى التفكير المنطقي ، تبعا لهذا التفسير، فالحدس هو القابلية على المعرفة الالعقلية . )الماجد، 

ناة الروحية المباشرة في العالقة الجمالية والفنية وعلى تجرد الحياة ة على لحظة التأمل والمعاوتؤكد النزعة الحدسي     

الجمالية والفنية من االهتمامات العملية والمضمون المعرفي العقلي، وهي ال تولي أهمية كبرى لصراع الفنان مع مادة 

 (.296، ص2011. )بلوز، ارجي وما يقتضيه من براعة حرفية خاصةالعمل الفني والتحقق الخ

 ( 1952-1866بنديتو كروتشه )

ولد في سكاسرولي )مقاطعة ابروتزي( وقضى حياته في إيطاليا واصبح وزيرا للتربية مرتين، اصدر سنة       

ائل السياسة، كان عقال موسوعيا الى ( مجلة )النقد( اهتم بالفلسفة والتاريخ العام وتاريخ الفن وعلم االدب ومس1903)

عديد من األفكار الجديدة، فهو مؤرخ لتاريخ الفنون وناقد ادبي ثم فيلسوف امتاز رجة كبيرة وقد اثرى هذه الميادين بالد

أسلوبه بالوضوح الشديد وان مؤلفاته عالجت عدد غفير من المشكالت باإلضافة الى صورتها األدبية المتميزة تستند 

 (.130-128ص ص  ،1992منظم متصل الحلقات. ) بوشنسكي، الى فكر

 فلسفته

مزيجا من الفلسفة الطبيعية والروحية واإلرادة، والالحتمية، العملية المثالية ، واالقتصادية وتقديس الذوق        

مواضيع التي يتناولها والجمال، فابدى اهتماما بنواحي الحياة النظرية اكثر من اهتمامه بنواحيها العملية، ولكن جوهر ال

 (.578ى نزعته العلمية. ) ول ديورانت، ب ت، صد على انه بذل جهودا امينة للتغلب علفي مقاالته تشه

ويرى كروتشه ان الوصول الى الحقيقة وفق منهجيات األولى يستدعي التحليل ويعتمد منطق التطبيقات والتقسيمات 

احدهما معرفة األشياء من الداخل، فالمعرفة نوعان  العقلية ومنهج حدسي يعتمد لغة الخيال يستبطن

وجدانية.... حدسية، فالمعرفة الحدسية لغة الفطري والتاملي والخيالي وهي تشكل قاعدة  منطقية...عقلية...واخرى

 ( 60، ص2012للمنظومة المعرفية عموما فالخيالي اسبق من المنطقي في بلورة وصياغة الصور الذهنية. )ال وادي،

 -كروتشه للروح نوعين من النشاط: ونسب

  -النظري مظهرين: شاطالن -1

مظهر جمالي يتبدى في المعرفة الحدسية واداتها المخيلة وغاية الجمال ومظهر نظري يبدو في المعرفة المنطقية 

 واداتها العقل وغايته الحق.

 -النشاط العملي للروح: -2

في االخالق التي تسعى  ويستند الى الرغبة ، كما يظهر في وجهة أخرىفيظهر في االقتصاد ويبقي المنفعة العملية     

 (.123، ص1989ى اإلرادة. )مطر،الى الخير وتستند ال
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 الجمال عند كروتشيه

يعتبر كروتشه علم الجمال لغة عامة او )علم( التعبير او الداللة، ولكنه حينما يتكلم عن المرحلة الجمالية ، يصفها       

د يتجسد في الصور اعتباره إدراكا حدسيا مباشرا للجزء او للفرتجسيد الروح في الموجود للفرد، وهو يقابل ببانها تمثل 

، 1989عملية عقلية تعرف عن طريقها ماهو عام )أبو ريان، بوصفه الحسية وبين االستدالل المنطقي 

إحساسا تطبعه األشياء على  (.فالموضوع الرئيسي الذي يكون محور علم الجمال هو الحدس، والحدس ليس58ص

جري في العقل اإلنساني، وهو منتج للصور، أي انه ن سطحيا خاليا، وانما الحدس نشاط وفاعلية تالعقل كما لو كا

مجرد تسجيل بل يتكون في وعي االنسان كثمرة لالنفعاالت والصور الخيالية، وبفضل االنفعاالت تتحول الصور الى 

 (.123، ص1989نون. )مطر، تعبير غنائي هو قوام كل الف

تكوين العقلي للصورة الذهنية او )لسلسة من الصور( يبدو فيها جوهر الشيء بان الجمال هو ال يعتقد كروتشه     

المدرك فالجمال يمت الى الصورة الباطنية اكثر من الصورة الخارجية التي هي تجسيد للباطن، فليس الفرق في قوة 

شيء، فاالحساس بالجمال تعبير باطني، على تكوين الصورة الباطنية التي تعبر عن الاخراج الصورة بل في القدرة 

فهمنا او تقديرنا للعمل الفني تعتمد على قدرتنا في ان نرى الحقيقة المصورة ببصائرنا مباشرة، أي قدرتنا على فدرجة 

فسر الجمال هو الصورة الذهنية ان نكون صورة ذهنية معبرة النفسنا، فبصيرتي هي التي تكون الصورة الذهنية، 

الصور، فالجمال تعبير سديد وبما انه ال وجود لتعبير حقيقي  في الفنان الخالق او المتفرج المتأمل لتلك المعبرة سواء

 (.582اال اذا كان سديدا.) ول ديورانت،ب ت ، ص

 الفن عن كروتشه

نية فقط، لفن، فالفن يحكمه الخيال وثروته الصور الذهان القدرة على تكوين الصورة الذهنية، هي ما يشكل اصل ا      

يها بانها حقيقة ام خيالية ، وال يصفها او يعرفها بل يحس بها ويصورها ليس اال، فالفن اليبوب األشياء وال يحكم عل

األشياء فااللهام في الفن بوصفه وسيلة للتخاطب يجري بلغة الحس والعاطفة التي تنجز بواسطة التصوير، والحكم على 

ن وظيفة اجتماعية وحيوية منها كتجربة حية معاشة، ويعد كروتشه ان للففي الفن يتم عن طريق تصوير الموقف 

 (.237، ص1989بالنسبة لإلنسان. )أبو ريان، 

ويرفض كروتشه نظرية تقسيم الفن الى أنواع )شعر، تصوير، نحت ، موسيقى، تمثيل، ....الخ( ومن ثم تفريع        

الحسن فيها، ا احكاما في نقدها ونظرا الى عناصر القبح ونواع الى فنون أخرى ووضع حدود وأصول ليبنوهذه األ

وذلك الن بعد هذه الحدود تفتقر الى الدقة والشمول واالحترام من قبل الفنانين انفسهم، فالفن عند كروتشه بانه حدس 

دس يقتضي الحالة النفسية تكون فردية وجديدة فان الح غنائي ، وبما ان كل اثر فني يعبر عن حالة نفسيه، وبما ان

نون معينة محصورة، فان التقسيم ال يفيد الفنان بشيء الن الخلق عفوي، وانما حدوسا عديدة يستحيل تعنيفها الى ف

 (.102، ص1990يسهل فهمه من قبل القارى والمتعلم والمؤرخ. )أبو ملحم، 

ات التعبير عن النشاط الروح ذلك البناء الهرمي الضخم ذلك النه اول درج الفن هو القاعدة التي يرسو عليها     

لالنشطة األخرى ان توجد، انه اول خطوات تعبير الروح ، ذلك الن الحدس مادة الفن يسبق التصورات  وبغيره ال يمكن

 (.123، ص1989المنطقية التي تتعامل بها الفلسفة والعلم. )مطر، 

ة الفنان وهو صامت ليتصور الصور الكامنة نية ،يمكن في هذا المجهود الساكن الذي يبذلان جوهر الفاعلية الف   

متقنة التي تعبر عن الموضوع الذي في ذهنه، فليست معجزة الفن اظهار الصورة واخراجها بل في تصوير الفكرة ال

فالفن إحساس وانه مستقل  (581الن اخراج الصورة ليس اال صياغة آلية وبراعة يدوية. )ول ديورانيت، ب ت ، ص
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يفة تربوية هامة اذ انه أداة لترقية المشاعر والتسامي ومنطقية او اخالقية او فلسفية، ان للفن وظ عن أي عملية نفعية

(،والمفكر التربوي يؤكد 197، ص1989بالحس نتيجة ادراك االنسجام الفني في روائع االثارالفنية )أبو ريان، 

 (124، ص1989الملكات األخرى. )مطر، في األوالد ويقدم هذه الملكة على غيرها من ضرورة تنمية ملكة الحدس 

 الفنان عند كروتشه

يرى كروتشه ان الفنان الذي يتحرر من احاسيسه بفعل جهده التعبيري اليقوم بهذا النشاط من اجل االخرين ،        

يقة انما نطباعه، او حين يشكل أحاسيسه، فانه في الحقبل هو يحققه لنفسه أوال، ويقرر كروتشيه ان الفنان حين يصوع ا

ى انطباعاته، طابعا موضوعيا انما يفصلها عنه، لكي يعلو عليها، واذا كان للفن يتحرر منها، فالفنان الذي يخلع عل

 وظيفة تحريرية او تطهيرية فذلك النه يمثل نشاطا إيجابيا تتجلى فيه قدرة الفنان على التحرر من انطباعاته،

الفوضى الداخلية لعواطفهم،  بها كبار الفنانين سوى نتيجة لسيطرتهم على واحاسيسه......وليست )السكينة( التي يتمتع

وتحكمهم بالشعب الباطني الحاسيسهم، بحيث تجيء أعمالهم الفنية بمثابة تأكيد خارجي هذا االنتصار الباطني )إبراهيم، 

 (.48، ص1988

 االبداع عند كروتشه

تدرك ال يستغني عن الحدس فان الروح )ال الحس( هي التي  اذا كان الفن معرفة مباشرة للحاالت النفسية       

الموضوع الفني الروحي بوصفه حالة خاصة بالذات ابدعها الفنان، وان التعبير تطهير يسيطر بواسطته الفنان على 

اخلية ي وهكذا يفهم كروتشيه االبداع الفني بوصفه عملية دعالمه الداخلي وال يتوخى من ذلك غرضا غير التطهير الذات

لتطهيرية بالنسبة الى الفنان حتى قبل تجسده الخارجي في اثر فني مثل روحية تكتمل فيها األثر الفني ويحقق غايته ا

تمثل جزءا أساسيا الرسم او الموسيقى.... اما التحقق الخارجي في األثر الفني المادي فهو مجرد إداة  اوتتمة ثانوية ال 

 (303-302ص ، ص 2011من فعل االبداع. )بلوز، 

 المبحث الثاني

Existentialism الوجودية 

اكثر فلسفات القرن العشرين شهرة وشعبية، اسم مشتق من لفظ )الوجود( االنساني  المشخص، الوجود الفعلي      

سان ن افراد الناس والمجتمع الذي يعيش فيه، وحرية االنللفرد اإلنساني، والمشكالت الفعلية لإلنسان، وعالقته بغيره م

لها، وتجاربه الحية التي يمر بها، الى اخر تلك المشكالت التي ومصيره ومعاناته والمواقف الشخصية التي يتعرض 

( ان الوجود يين يعالجون مشكالت ميتافيزيقية 84، ص2003تدور حول االنسان الفعلي المشخص، ) مهران ومدين،

الوجود في ذاته، فانهم يجتهدون في نفس الوقت في صالة، وموضوعها الوجود، وحين يحاولون الوصول الى باال

 (213، ص1992تغلب على النزعة المثالية وان يتعدوها. ) بوشنكي،ال

اهتمت الوجودية بحرية االنسان حتى وحدت بينها وبين وجوده فاالنسان يجد نفسه حيال )موقف( عليه ان يختار      

را ما يتحقق االختيار في حال تجمع بين الشك والحيرة فيكون االنسان بينهما، وعن هذا االختيار تنشأ المسؤولية، وكثي

فلسفة الوجوديين، وهي التي سوغت اسقاط جميع القيم من حسابهم، رب افعاله، وان هذه الحرية احتلت الصدارة في 

قيد حرية االنسان.،فهي بمعنى ان يتحرر االنسان من العرف االجتماعي او ما تمليها العقيدة الدينية او توجيه اية سلطة ت

ختياره، ومن ثم كانت فلسفة إنسانية ترد لإلنسان القدرة على تقرير مصيره بمحض ادراته، فهو رب افعاله يأتيها بأ

 (.76 -75، ص:ص 1964قدرته على التحرر من القيم المريضة وتطلعه الى مثل اعلى ينشده. )الطويل، 
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تجاهلوا هذا األصل واتجهت  الواقعي في الوجود العام، ولكن الوجوديين فالفلسفة الوجودية تقترب من البحث        

لى عدم مغادرة الزمان الشعوري الخالص للفرد، وبذلك نستطيع ان تقول معظم ابحاثهم الى تحليل الطبيعة البشرية وا

هم الى حصر الوجود العام انهم استبدلوا بالماهيات العقلية ماهية جديدة قائمة في الزمان الوجودي الخاص فباتت فلسفت

               حث عن الوجود العام،في دائرة الوجود البشري الخاص وعليهم ان يدركوا ان الميتافيزيقا كانت وما زالت علم الب

( فالوجوديون ال يختلفون في ان االنسان ال يمكنه الوجود بغير رؤية خاصة وإقناع ذاتي، 80، ص1989) هويدي، 

 (44، ص1979ده وحريته باختياره للفعل الحر. )اميرة، وان االنسان وجو

 (1980-1905جان بول سارتر)

رنسي معاصر، من المتأثرين بفلسفة الوجود الف بعض الدرامات المسرحية التي كاتب وعالم جمال وفيلسوف ف       

، الشيطان واالله الطيب، يغلب عليها طابعه الفلسفي منها )جلسة سرية، الذباب، موتى بال قبور، المؤمس الفاضلة

ائزة نوبل العالمية فاز بج1945سجناء الطونا( كما كتب دراسات في كتب بعنوان الوجود والعدم، الكلمات في عام 

 (109،ص:1978لكنه رفض الجائزة وبعد سارتر معبر اكبر عن الحركة الوجودية. )عيد،

 فلسفته

عث وهذه هي مسبوقا بتدبير عقلي او تحديد لغاية او معرفة ببوا ان اختيار االنسان ال يقترن بروية وال يكون       

لكن في مقدور االنسان ان يتخلص منها وان يزاول حريته، ومن ثم الحرية اإلنسانية، انها مقيدة بمواقف تتحكم فيها و

ماط (.ويرى سارتر ان التخيل عبارة عن نوع من تعاقب أن76، ص1964كان رب افعاله وصانع مصيره.)الطويل،

 الوعي، يرسل لنفس الموضوعات كوعي مدرك وهو يتركب من ثالث عناصر 

 ي موضوع ما.فعل التفكير بالموضوع أي التفكير ف -الفعل: -

 أي شيء يمكن التفكيرفيه. -الموضوع: -

أي شيء يحضر في الذهن كموضوع  للقصد يكون فحص تمثيل للشيء المفكر فيه. )الصباغ،  -المحتوى: -

 (.191، ص2010

يؤمن سارتر بان االنسان دائما  في موقف؛ وهو ال يصنع هذا الموقف ولكنه عامل أساسي في تغيير هذا الموقف      

ا الى حريته التي هي المصدر الوحيد للقيم، ويومن بأن االنسان مشروع وجوهر هذا المشروع هو الحرية استناد

( وان االنسان هو الوجود القادر على ان 127صفاإلنسان يوجد أوال ثم يصنع صورته بارادته )مجاهد ، ب ت ، 

في او السلب، وهي قدرة تميز الوعي ( فيوحد سارتر بين الخيال ووظيفة الن138، ص1989يغير ماهو عليه )مطر،

اإلنساني، انه القدرة على الرفض، انه أيضا الحرية والتلقائية التي ال انضباط لها من العقل وال رابط، ويصف 

لتلقائية فهو منبثق قادر على خلق الجديد انه الوعي الخالق وهو مختلف في ذلك عن االدراك ، ألن سارترالخيال با

 (137وضوعات الخارجية ويخضع لها محدود بها. المصدر نفسه،  صاالدراك يتلقى الم

 الجمال عند سارتر

صبح الموضوع الجمالي الهو ان موضوع الجمال عند سارتر متخيل تلعب اإلرادة الواعية دورا فيه بحيث ي       

و التخيل الواعي بالقياس الى وانه يجمع بين التخيل والوعي اوه تلقائي ابداعي وال واقعي بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة

 (234، ص1980الفنان.)العشماوي، 

لتتجاوز بذلك  انها قوة الثراء الذي يمكن في ال محدودية معنى هذه الموضوعة ممثال بسعة فضاءاتها المطلقة      

بال او تلقي ما في عملية استقمحدودية اليات العملية االدراكية الحسية التي ال يلغيها )سارتر( بوصفها مدخال مه
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( فبلور )سارتر( نظرية فلسفية 117، ص2012الموضوعة الجمالية ضمن مكونات التجربة االستطيقية ،)ال وادي، 

الجمالية التي تحمل مقوماتها الحسية الشيئية ككيان له االستطيقية، اذ  جمالية وجودية لها حظها في محاور التجربة

اته االدراكية الحسية كوجود واقعي فنحن معنيون بمسميات هذا ومسلماته يرى ان المتلقى يعنى بموضوعته حضوره والي

ككيان قابل للتأمل الحسية، فالموضوع الجمالي وجودي ديمومته كحقيقة شيئية ذات مقومات حسية في عالم الواقع 

لشيئية الواقعية والمشاركة عبر اليات االدراك الحسي، في الوقت ذاته يتجاوز الموضوع الجمالي حدود هذه الحسية ا

من خالل مقومات كيفياته المتعالية فيه ليمتلك بذلك شرط الالواقعية فيه ليحمل بذلك دالالت االزدواجية بحضور ثنائية. 

 (.184-183، ص2011)ال وادي، 

اسي لإلبداع لذا عني سارتر في فلسفته الجمالية بتحليل ووصف الحياة الخيالية لدى االنسان الفنان، انها النبع األس      

( 45، ص1979الفني، الن عالم الخيال هو أيضا عالم الحرية المطلقة التي ينعم فيها الفنان بالخلق واالبداع،)اميرة، 

الم اخر هو عالم )المخيلة( ، على نحو يكشف لنا عنه )االبداع الفني( وان االنسان فالجمال عند سارتر ينتمي الى ع

، 1988والفن، وان الموضوع الجمالي يستدرجنا الى عالم )ال واقعي( . )إبراهيم،يقحم على العالم كال من الخيال 

 (.214ص

 الفن عند سارتر

( ويرى ان هناك فرق بين 130واقعي،)مجاهد، ب ت، صيرى سارتر الفن تخيل والتخيل نفي فهو تعديم لما هو      

لى مستوى االلتزام فيها وطبيعة محموالتها وادوارها الغائبة اذ يعول على االدب في تنظيراته الفكرية الفنون ع

ي يته، وان الفن التشكيلي ومنه فن الرسم ال يقل عن االدب فوالجمالية، فيربطه بااللتزام بقضايا االنسان ووجوده وحر

 (185، ص2011 التعبير عن وجودية االنسان وتطلعاته وحريته. )ال وادي،

فالعمل الفني هو الموضوع المدرك الذي تضع نفسه بين أيدينا كشيء من جهة ، ويتابى علينا او يزوع منا         

المعنى متضمنا في في صميم العمل الفني بين )المعنى( و )الالواقعي( ، فجعل كمعنى من جهة أخرى ، فيوحد سارتر 

ي او ينحو نحوه عند ادراكه للعمل الفني، ويقول )فكرة( ال )مفهوم( في تفسيره ذلك الشيء الواقعي الذي يتجه اليه الوع

فهي بمثابة تعبير عن روحه  للعمل الفني الن )المفهوم( عام ال شخصي حين ان )الفكرة( تشير الى روح الموضوع،

ت هذه الفنون تنطوي وضوعا الى سائر الفنون حتى ولو كانت ال تمثل شيئا ما دامالفردي، وتبعا لذلك فان ثمة م

بالضرورة على التعبير، وهذا )الموضوع( هو ما يعده )سارتر( بمثابة )الموضوع الجمالي( نفسه، وهو مايميزه في 

-197، ص1988براهيم، فني بوصفها شيئا واقعيا مدركا على اختالف نوع الفنون. )إالوقت نفسه عن مادة العمل ال

198.) 

والصورة تمثل العمل االدبي كله، وتنطلق على جزيئات العمل االدبي الذي تؤلف وحدته. والصورة الجزئية في      

ص في مجموعة العمل االدبي ،فهي لها مادتها وكثافتها ووضعها الخا –األلوان والخطوط  -الشعر والفن واالدب عامة

الحقيقية الى مدلولها الطبيعي. ل حقيقتها وقيمتها في انها نموذج نتخيل من خالله الصورة أشياء في ذاتها، وتنحصر ك

 (.193، ص2010)الصباغ، 

على فالعمل الفني له وجود خاص ال يقتصر على الممائل المادي، ولكن يستدعي دائما الخيال الذي يضفي الوجود 

 (.46، ص1979د الواقعي. )مطر، الموضوع، ولكنه في الوقت نفسه وجود بديل مخالف للوجو

 

 



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

565 

 الفنان عند سارتر

يرى سارتر ان الفنان يوجه نداء الى المتذوق ليرى الجمال مهيبا بتخيله ان يعمل عمله من وراء ادراكه الحسي،        

يبية وليست مخيلة المتذوق او المتامل مجرد وظيفة تنظيمية تقتصر على تنسيق االدراكات الحسية ،بل هي وظيفة ترك

داء من تلك االثار التي خلفها الفنان، فالشيء الذي صنعه الفنان والذي تقوم بعملية إعادة تكوين الموضوع الجمالي ابت

يتم تحقيقه في بعض األحيان بفصل القائمين بادائه )كما هو الحال في السمفونية مثال( انما هو مجرد وسيلة تتيح للخيال 

، 1988ل، )إبراهيم، حسي نفسه ليبدو في خاتمة المطاف مجرد مناسبة للتخيفرصة الظهور بحيث ان االدراك ال

مادة ال وزن لها في ذاتها اال بمقدار ما تشف  -في اللوحة  -( ولوحة الفنان عمل خيالي الن األلوان واالصباغ199ص

خيلة في مجموعها. من الواقع في اجزائها المتفرقة في الطبيعة ولكنها مت -عن طريق الخيال –عن صورة مستمدة 

 (193، ص2010الصباغ، 

ارتر ان فن االدب له وضع خاص عن فنون الشعر والموسيقى والتصوير، ذلك الن الكاتب يلتزم بموقف ويرى س     

ورأى يؤثر به على إرادة الجمهور كذلك الكاتب شاهد على عصره مطالب بالمشاركة في توجيه احداثه وهذا هو معنى 

ب الفنون األخرى، من تصوير وموسيقى ونحت، على رسالة االدب، اما الشاعر فشأنه شأن سائر أربا االلتزام الذي يقع

ذلك الن هؤالء يخضعون في ابداعهم الفني للقيم الجمالية قبل أي قيم أخرى: فالشاعر ينفعل بالكلمة كما يفتعل المصور 

ها فنية ال على انها رموز تشير الى معان ورائها، ولكنباأللوان والموسيقي باالصوات، ان كال من هؤالء يعامل مادته ال

 (45، ص1979تعامل أشياء لها قيم خيالية في ذاتها. )أميرة، 

 االبداع عند سارتر

يرى سارتر االبداع في الصورة األدبية وهي من االبداع الخيال وال فرق بين الشعور وفنون االدب األخرى         

و تكون وليدة لها، كذلك الجمال وقد يصطحب الصورة الخيالية بعواطف تسبقها افهي مصدرها الخيال وهو وحدة 

لوحة الفنان عمل خيالي مستمدة من الواقع في أجزائها المتفرقة في الطبيعة ولكنها متخيلة في مجموعها. )الصباغ، 

 (.193-192، ص ص 2010

وعي( باعتباره مصدرا لذلك )العدم( او )الالوجود( وليس االبداع سوى تلك القوة البشرية التي تظهرنا على طبيعة )ال

لذي تغرزه الحرية وتغلف به الوجود الخارجي، وحينما يقرر سارتر ان االنسان يقحم على العالم كال من الخيال ا

 والفن، فانه اليعني بذلك ان ثمة عالم علويا  يصدر عنه االبداع الفني، وهو يعني ان الموضوع الجمالي يستدرجنا الى

 (. 214، ص1988عالم )ال واقعي( . ) إبراهيم، 

 حث الثالثالمب

 Symbian الرمزية 

هي ممارسة نقدية للموضوعات واألفكار بواسطة الرموز وإعطاء األشياء معنى وطابعا رمزيا )مترابط السمات(        

مثابة تمرد على )النزعة حركات القرن التاسع عشر األدبية في فرنسا وهي ب -وهي حركة أدبية تنطبق على حركة

( وظهر المذهب الرمزي الى تصوير والشعر 172-171، ص ص 1986الواقعية( وقد استخدم الرمز ،)فتحي، 

وحاول اتباعه ان يتجاوزا التعبير عما هو كائن الى أخفاء الغموض على االثار الفنية وعرض القيم الروحية من خالل 

 (.492-491، ص ص 1964الرموز المجردة. )الطويل، 

ن وفعل تلقائي فهي واقعة أولية لنشاط نفسي وترى الرمزية ان الحياة الباطنة والفاعلية النفسية وظيفة حسب باط     

يقوم بخلق ووحي، فكل ما في العالم من قدرة إبداعية هو االنفعال النابع في الماضي قاذفا  نفسه محوال نفسه الى واقعة 
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 قى امام الشاعر والروائي اال ارتياد أحوال الروح وهي تتركز حول قصته، فالتصورمتعالية هي لحظة الخلق، فلم يب

الفكري الرمزي يعتبر العالم الواقعي انعكاسا لعالم متعال ال يعرفه اال الحدس الصوفي للشاعر، وال يقبل التواصل اال 

كل األشياء ينقصها الوضوح او  في رموز فنية غير متعينة، فهي تدرجات لونية للروح متربطة بما هو ازلي، حيث

ف ليس بوصفها مباشرة والبشرحها من خالل مقارنات صريحة الثبات، فالرمزية فن التعبير عن األفكار والعواط

وبصورة ملموسة، ولكن فقط بالتلميح الى ما يمكن ان تكون عليه صورة الواقع المناسب لهذه األفكار والعواطف وذلك 

 (.370-368، ص ص 2004هن القارى . ) خضر، عن طريق عملية خلقها في ذ

 (1895سوزان النجر )

حيث حصلت على   Radcliffeنيويورك من أبوين ألمانيين األصل وتلقت تعليمها في راد كليف  ولدت بمدينة      

الفلسفية  درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراة في الفلسفة، كما ساعدها اتقانها للغة األلمانية على مواصلة دراساتها

مريكا كما الفت عددا غير قليل من المؤلفات المعاصرة في العالم الجرماني، وقامت بالتدريس في الكثير من جامعات أ

 (.5، ص1986الفلسفية في المنطق، والفلسفة العامة ، وعلم الجمال، وعلم اللغة وفلسفة الفن.)حكيم،

 فلسفتها

من الرموز واذا فهمنا ان الرمز االنسان موجود يحيا أوال  وبالذات في عالم تعد النجر رائدة االتجاه الرمزي ، ف       

وقفا للتفكير اللغوي، بل هو يمتد الى مجاالت أوسع من المجال اللفظي الصرف، امكننا ان ندرك كيف ان العملية ليس 

، واسطورة، وخرافة، وطقوس الرمزية التي يقوم بها االنسان تشمل شتى مظاهر النشاط البشري بما فيها من فن، وحلم

اال مظهرا واحدا من مظاهر تلك العملية الرمزية التي يصطلع  دينية وميتافيزيقا، وغير ذلك، والواقع ان الكالم ليس

بها الوجود البشري، فالبد لنا من التسليم بان عالم المعاني أوسع بكثير من عالم اللغة، وان اشكال المعرفة ال تقف عند 

ني، وانه ليس من الضروري لتجريبي او المعرفة العقلية، فاللغة ليست سبيلنا األواحد الى التعبير عن المعاحدود العلم ا

 ( Langer,1968, p. 81ان يكون كل ما ال يقبل الصياغة اللفظية مجرد انفعال او حالة وجدانية.) 

على انه كيان حسي يمتلك مقومات استقباله  ان تحقيق االستجابة الجمالية لدى المتلقي ان ينظر الى النتاج الفني    

اكتفاءه بكيانه وحياته الباطنة ورمزيته الصورية المعبرة عن جملة من رديته وكمدرك حسي يدرك حسيا ويتصف بف

 (.188، ص2011المعاني يمكن التاسيس عليها معرفيا . )ال وادي، 

يقة التي تجمع بين )الشكل( و )الوجدان( وان الفن ليس تميزت أطروحة النجر الجمالية انها أظهرت العالقة الوث      

رمزية للمعرفة، وان العلم نشاط ذهني، موضوعي، معرفي فالفن له دور مماثل في النشاط تعة حسية بل وسيلة مجرد م

ب الخيال الوجداني، وليست الوظيفة المركزية للفن تزويد المتلقي باللذة، قدر احاطته علما بشيء لم يعرفه من قبل، ويلع

لحياة المختلفة ومظاهر العقل، انما تنبعان دورا رئيسيا في الفن، )ان المعرفة الذات والقدرة على استبصار مراحل ا

 (49، ص2008الخيال الفني(. )مهدي، 

ورفضت النجر فكرة )االنفصال( الجمالي الخاص ورات ان صورة الفن تناظر السمات الشكلية لالنفعاالت      

طريقة واضحة ومنظمة بصفة عامة، وان الصورة ترمز للمشاعر النها اعتقدت بانها تعبر عن حياة الشعور باإلنسانية 

( وينبع الجمال من االنساق 103، ص 2010بدون الحصول على معنى دقيق ومحكم كالذي تقدمه اللغة،)الصباغ، 

العمل الفني وحده وكان الجمال موجودا او االنسجام، فالجمال صورة معبرة ويصبح حكم القيمة هنا هو التحدث عن 

 (.100، ص1986مال الرديئة. )حكيم، في العمل الفني الجيد وغير موجود في االع
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فالجمال يتبدى في العمل الفني من خالل إمكانيته التعبيرية ، فهو التعبير، والحكم الجمالي ال يرجع الى تاثير العمل      

ة ادراك عقلي لمبدأ الصدق والضرورة، فالجمال يبتدى في العمل الفني من خالل الفني على المتذوق وانما يجيء نتيج

نات التعبيرية، فأن الجمال هو التعبيرية والعمل الفني كلما كان مصيرا كان جميال، وكلما فقد شيئا من هذه التعبيرية مكا

 (95-94، صالسابقفقد جماله.  )المصدر 

 الفن عند النجر

بعمليات فكرية  بد من االعتماد على االدراك الحدسي النه في رايها التقومي مجال الفن وتذوقه الترى النجر ف         

استداللية عند عملية التذوق فنحن ندرك الشكل وهو رمز يبدعه الفنان وينشئه لكنه اليقتصد ان يشير به الى تصورات 

لفني يتميز بانه رمز وليس عالقة او إشارة لكنها محددة ولكنه يتركه يوصي لنا بالمضمون وليس بمعنى مجرد فالعمل ا

 (127-126أبو دبسه واخرون، ص ص ) العلوم المختلفة.  ليست كالعالمات التي تستخدم في

وان الرموز الفنية تعد رموزا لها مضامينها العاطفية على مستوى الوجدان اذ تكشف عن ثراء من التصورات        

ير، من وظيفة الفن في تصوير عالمنا الباطني وهو بذلك يحمل بطاقة تعبيرية فالفن تعبالمعرفية لهذه المضامين.. وتك

من خالل جملة من الرموز وهي رموز تمثيلة وانها لغة تعبر عن البوح الداخلي وهنا)النجر( ترسخ تفرد الفن وتفرد 

بيري معرفي تحمل الينا تعبير حيا  وظيفته، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل الينا عيانا مباشرا هو تجسيد حسي تع

 (.189-188، ص ص 2011مزا  يعبر عن حياتنا الباطنية. )الوادي، وتحيطنا علما بحقيقة ذاتية وجدانية، فالفن ر

فالفن يوصل سمات االنفعال اإلنساني بطريقة خاصة، فالصورة الفنية محاولة لجعل المادة تحمل سمات تعبيرية        

ل االسلوبي، وفي التعبيري، وقوام االعمال التعبيرية هو وسائل التفضي عمالفنية مبادى وطرق االست، قوام الصورة ال

التمثيل االيمائي تعبيرية وصيغات الجسم وايماءات الجوارح وتعبيرات الوجه، وفي الرسم مبادى وطرق اختيار األلوان 

 (.105، ص2010. )الصباغ، ومزجها ووضعها على اللوحة، والنحت خواص التشكيل الفني للمادة

تلقائية لموقف حاضر او لموثر واقعي، انه يوسع دائرة ان التعبير الفني )شكل رمزي( ليس مجرد استجابة       

معرفتنا الى وراء مجال خبرتنا الواقعية او دائرة تجاربنا الحالية، فالرمز هو أداة ذهنية او فكرة او مظهر من مظاهر 

صوغ الوجدان ان هذا التعبير المعياري والسياقي للفن تكون تعبيرا  تصويريا  في الفن النها تفاعلية العقل البشري، 

بتشكيل فني بين وبصورة يدركها المتلقي وبالتالي ينتقل الوجدان من خارج العمل الفني الى داخل نسيجه 

الحياة البشرية فيه، وسجل  ( فالفن هو بمثابة بلورة لنشاط المجتمع، وتركيز لطبيعة49، ص2008الخاص،)مهدي، 

 (.261، ص1988صادق لوجدان الناس ووعيهم بصفة عامة . )إبراهيم، 

وترى النجر ان القوة الحقيقية لفن الموسيقى تتجلى بصفة خاصة في كونها تعبيرا  صادقا  عن الوجدان وهو      

تعارضة في وقت واحد )المصدر )صدق( تعجز اللغة عن النهوض به، فالموسيقى فرصة للتعبير عن المشاعر الم

( واذا RJ,1964,p:195بد ان يكون له نفس دور التعليم )(اذا كان الفن دور أساسي في حياتنا فال 272نفسه، ص

كان العلم يقوم بدور التربية العقلية، فان الفن يقوم بدور التربية الجمالية، أي تربية األحاسيس، وان تربية العقل، دون 

واإلهمال ار على االحاسيس وحدها بل وعلى العقل أيضا، وبناء الشخصية يعتمد على الجانبين االحاسيس سيكون ض

( ، وعلى هذا فان 116، ص1986في احد هذه الجانبين من شانه ان تخلق شخصية غير متزنة وال متكاملة )حكيم، 

 (.35، ص1966وني، التربية الجمالية )ليس غاية وانما وسيلة من وسائل بناء الشخصية وتكاملها )بسي
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تربية للوجدان والمشاعر اإلنسانية وتهذيب لهذا الجانب الذي تؤكد النجر على أهمية التربية الفنية فتصفها بانها 

التستطيع اللغة الوصول اليه وتعتقد ان اإلهمال هذه التربية يعرض افراد المجتمع للفوضى. )أبو دبسه واخرون، 

 (.127، ص2010

 الفنان عند النجر

( وان يجد وسائله بنفسه، 188، ص2010وادي، وجدانه. )ال طريق يمتاز الفنان بقدرته على التعبير رمزيا  عن      

تلك الوسائل التي يعبر من خاللها عن فكرة، فالفنان حر عندما يبدع ال يعرف مسبقا نتجة هذا االبداع النه هو نفسه 

( ان مهمة الفنان هي ان 97، ص1986زام بقاعدة معينة،)حكيم، اثناء عملية االبداع يغير ويحور ويبدل دون االلت

ينا بعض مشاعر معينة عاناها في حياته الوجدانية الخاصة وانما تنحصر مهمة الفن في التعبير عن بعض ينقل ال

(.ولو ان 266، ص1988المعاني العميقة بطريقة رمزية ال تاتي النه وسيلة أخرى من وسائل التعبير. )إبراهيم، 

الفنان ال يستطيع ان يحكم على عمله الفني. الفنان كان يعبر عن ذاته في فنه الستطاع ان يحكم بنفسه عن العمل ف

 (.99، ص1986)حكيم، 

 االبداع عند النجر

ترى النجر ان االبداع الحقيقي يركز على إبداع صور او اشكال جديدة تعبر عن أوضاع ومضامين جديدة وثراء        

( ان هذا يؤدي 62، ص1983ني )جمعة، ال يتم اال بالتركيز التام على الدعائم األساسية لتشكيل العمل الفمسارب الفن 

، 2010الى بلورة مثل جمالية جديدة واالهتمام بالشكل )الصورة( ال يعني اهمال العناصر الجمالية األخرى. )الصباغ، 

 (.106ص

ا كانت حية ان البشري والصورة ال يمكن ان تكون معبرة اال اذفالفنون جميعا هي ابداع صور معبرة عن الوجد     

 (.188، ص2011( فالفن إبداع األشكال القابلة لالدراك الحسي. )ال وادي، Langer,1957,p:62يكية. )ودينام

 االستنتاجات

 ان أساليب التربية الجمالية وفق الفلسفات المعاصرة حسب وجهة نظر

  -ركة(:كروتشه )الموسيقى والح -أوال:

الموسيقى بالحركات من خالل الرقصات المبتكرة وحيث وتشمل سماع الموسيقى والغناء والعزف، والتفاعل مع        

( على دور التربية الجمالية كاحد أسباب تضمين الموسيقى في المناهج الدراسية، وأشار 2003تؤكد دراسة ) روبرت،

لتربية الجمالية كأحد المصادر المهمة في المناهج الدراسية وبصورة الباحث ان التربويين ما زالوا يعتمدون على ا

 (.63، ص2005جمالية متقدمة. )الشربيني، 

ويمكن للطفل ابتكار أغاني ويتعلم مفاهيم مثل )األلوان، واألرقام، والحروف، كما يمكن للطفل تعلم أغاني اكثر      

يتفاعل مع الموسيقى بالحركات الجسدية البسيطة، فالرقص والموسيقى  تعقيدا  ، وصفوة القول ان االنسان منذ قديم األزل

عند األطفال مجرد حركات بسيطة مبتكرة نتيجة التفاعل واالستماع بما يستمعون، والهدف األساسي من األنشطة 

مشاعر الداخلية الحركية في مرحلة الطفولة المبكرة هو تنمية القدرة على المشاركة والتعاون والتعبير عن األفكار وال

، 2011طفال ادراكيا  وعاطفيا  وحركيا  واجتماعيا ، )عثمان، لدى األطفال من خالل أجسامهم، فهي تساعد في نمو األ

 (وبالتالي فإنها تصب في تربية الطفل جماليا .100ص
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  -سارتر )القصة واالدب(: -ثانيا:

ث ان قراءة القصص على ان األطفال من اهم األنشطة وتشمل سرد القصص مع تمثيلها وابتكار احداثها حي        

االستعداد للكتابة، والقراءة في هذه المرحلة، حيث يبدا الطفل بالتعرف على الحروف، وربطها  نمي مهاراتالتي ت

 بالمعاني، كذلك سرد القصص، وابتكار احداثها اثناء اللعب، وبعد استخدام الكتب المصورة، التي ال تحتوي على كلمات

 ( .Bette Fauth,1990, p:172القصة. ) احد األنشطة المناسبة للطفل حيث يقوم الطفل بابتكار الكالم لرؤية

الخيال في تمثيل األدوار  عمالتزدهر المحاكاة في هذه المرحلة الن الخيال يفتتح، حيث يستطيع الطفل است        

ي القصة والمحاكاة نظام رموز الكلمات )المقروءة المسموعة( المختلفة، ومن هنا يتعرف الى البيئة المحيطة ويستخدم ف

األفكار والمشاعر، ويوجد عالقة وثيقة بين اللعب والتمثيل الدرامي ،وفيه يدمج نظام الرموز للفنون المرئية لتوصيل 

-101، ص ص2011مع نظام الرموز اللغوية مما يسهم في تنمية التفكير لدى األطفال في صوراكثر تعقيدا . )عثمان، 

102.) 

مالي ومدخل القصة باعتبارهما وسيلتين هامتين في تشجيع ( أهمية المدخل الج2003حيث توضح دراسة )دانيل،   

األطفال على التعبير وكتابة بعض القصص التي تعرضوا لها خالل مراحل حياتهم كذلك تشجيع نوادي االدب التي 

ره ومدى اهتمامه ببعض فنون االدب ومن خاللها أيضا يزال أي نوع يمكن للطفل من خاللها ان يعبر عن رايه وافكا

 (.68، ص:2005أنواع الخوف اثناء التعبير . )الشربيني، من 

 -سوزان النجر االعمال اليدوية الفنية: -ثالثا:

ليه اسم )التفكير تمثل جميع الفنون المرئية وذلك كالرسم والتلوين، والتشكيل بالخامات المختلفة، واطلق )بروتر( ع      

بين الرسوم والصور واأللعاب والنماذج ، وبين األشياء الحقيقية الرمزي(، ففي هذه المرحلة يستطيع األطفال الربط 

التي تمثلها في الواقع، يقوم األطفال باكتشاف الخامات الجديدة عن طريق اللعب، ويذكرون استخداماتها من حيث 

والنماذج  ق األداء ويكون األطفال يستطيعون اإلنتاج والتعرف الى بعض األشكالاأللوان والملمس واألدوات ، وطري

األساسية مثل الشمس ، والمربع والدائرة ثم تجميعها لتصميم موضوع ما، وفي النهاية يستطيع الطفل ان يعبر في 

 الرسم عما يعنيه بالتفاصيل الدقيقة المميزة.

ع مراعاة لفرصة للتعبير عن النفس، مل على النمو والتطور لذلك يجب اعطاءهم ااالعمال اليدوية الفنية تساعد الطف     

-105، ص :2011عدم اتباع نموذجا  معينا  في العمل الفني فذلك يؤدي الى اضمحالل قدراتهم االبتكارية.)عثمان، 

106.) 

الرسم، وبتنمية الوعي الجمالي ( على ضرورة االهتمام من قبل المدارس بالفنون وب2003وتؤكد دراسة )بورجيا،      

يشجع  المعلمون األطفال على االتصال ببعضهم البعض باستخدام الوسائل  االدراك البصري لدى األطفال كذلك ان

 (.76، ص:2005اللفظية وغير اللفظية. )الشربيني، 
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 التوصيات

 المراحل الدراسية من قبل وزارة التربية.توصي الباحثة بتحويل مادة التربية الفنية الى تربية جمالية في مختلف  -1

التربية الجمالية بكل من ) الموسيقى و الحركة، القصة واالدب، االعمال اليدوية الفنية( لما ضرورة ان تلم مادة  -2

 لها من أهمية مجتمعة في بناء شخصية الطفل وتوسيع مدراكه وخياله.

ع للطفل واثرها في السلم االجتماعي النها وسيلة المجتمتفعيل دور وسائل اإلعالم في أهمية التربية الجمالية  -3

 ث الترابط بين أنظمة المختلفة بال احقاد وال صراع وال انانية .الحدا

إقامة محاضرات توعوية للمعلمين والمدرسين حول أهمية التربية الجمالية ودورها في حياة الطفل قادر على ابداع  -4

 أشياء جميلة.

داني، وخاصة اإلحساس بالجمال ية، فالمتعلم يحتاج الى االشباع الوجد متطلبات الحياة العصران التربية الجمالية اح -5

 الذي يعد وسيلة رئيسية تعطي للحياة معنى وبهجة.

ان التربية الجمالية تنمي الفضيلة األخالقية فاالحساس بالجمال ينمي في المتعلم الدوافع للسلوك الحسي ويعينه على  -6

 ضبط نفسه.

بأمس الحاجة الى تنمية اإلحساس  المعلومات وفي ظل التكنولوجيا رفيعة المستوى اذا نحنمجتمع  نعيش في -7

 بالجمال وتذوقه في وجدان طالبنا.

 المصادر

 ( فلسفة الفن في الفكر المعاصر ، مكتبة الناشر، مصر.1988إبراهيم، زكريا ) -1

، دار االعصار العلمي للنشر 1عصور، ط( فلسفة علم الجمال عبر ال2010أبو دبسة، فداء حسين واخرون ) -2

 .األردن -والتوزيع، عمان

، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 8( فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ، ط1989أبو ريان، محمد علي ) -3

 مصر.

ت والنشر ، المؤسسة الجامعية للدراسا1( في الجماليات نحو رؤية جديدة الى فلسفة الفن، ط1990أبو ملحم،علي ) -4

 لبنان. -والتوزيع، بيروت

 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.1تربية الجمالية بمناهج التعليم، ط( ال2005الشربيني، فوزي ) -5

 األردن. –، الناشر دارالوفاء لدنيا الطباعة ، اإلسكندرية 1( مدخل لعلم الجمال، ط2010الصباغ، رمضان ) -6

 ر النهضة العربي، القاهرة.، دا4( أسس الفلسفة ط1964الطويل، توفيق ) -7

 ذاهب ومفاهيم في الفلسفة واالجتماع، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.الماجد، عبد الرزاق مسلم )ب ت( م -8

، مؤسسة دار الصادق الثقافية للطبع والنشر  1( النقد الفني والتنظير الجمالي، ط2011ال وادي، على شناوة ) -9

 األردن. -لنشر والتوزيع، عمانوالتوزيع، بابل، العراق، دار صفاء ل

 األردن. -، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان1( فلسفة الفن وعالم الجمال ، ط2012)ال وادي، علي شناوة  -10

 ، دار المعارف، مصر.5( طرق تعلم الفنون، ط1966بسيوني، محمد ) -11

 ( علم الجمال، منشورات جامعة دمشق ، كلية اآلداب، سوريا.2011بلوزة، نايف ) -12

 داب، بيروت، لبنان.، دار اال1( قضايا االبداع الفني،ط1983عة، حسين )مج -13

 ( فلسفة الفن عن سوزان النجر، مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة، العراق.1986حكيم، راضي ) -14
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 ، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر اإلسكندرية، مصر.11( مبادى فلسفة الفن،ط2004خضير، سناء) -15

 ر والتوزيع.والجمال ، دار الهادي للطباعة والنشت( فلسفة الفن سرمك، حامد )ب  -16

( التربية الجمالية الطفال ماقبل المدرسة، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر 2011عثمان، لمياء احمد ) -17

 مصر. -والتوزيع، اإلسكندرية

 تونس. -( فلسفة االدب والفن، الدار العربية للكتاب ، ليبيا1978عيد، كمال ) -18

 ، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ، تونس.  1( معجم المصطلحات األدبية ،ط1986فتحي، إبراهيم ) -19

 مصر. -( فلسفة الجمال، سلسلة كتابك، انيس منصور، دار المعارف، القاهرة1979مطر، اميرة حلمي ) -20

 قاهرة.، دار المعارف، ال1( مقدمة علم الجمال وفلسفة الفن، ط1989مطر ، أميرة حلمي ) -21

 األردن. -دار مجد الوي للنشر والتوزيع، عمان، 1( المعنى الجمالي، ط2008مهدي، عقيل ) -22

 ( مقدمة في الفلسفة المعاصرة، دار ضياء للنشر والتوزيع، القاهرة.2004مهران، محمد ومحمد مدين ) -23

 مصر. -لقاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ا9( مقدمة في الفلسفة العامة ،ط1989هويدي، يحيى ) -24

فالطون الى جون ديري ترجمة فتح هللا محمد المشعشع، مكتبة المعارف، ول ديورانت )ب ت( قصة الفلسفة من  -25

 بيروت. 

1- Bette. F. (1990) Linking the visual Arts with prama, movement and Dance for the young 

Children" W. J. Stinson(Ed) " moving and Learning for the young Child Reston, Va: American 

Alliance for health , physical Education, Recreation and Dance. 

2- Langer, Susannak (1968) philosophy in a New key, Mentor, New York . 

3- Langer , Suzan, k (1957) problem of Art, op city. 

4- R. g (1964) Essays On philosophy of Art, Collingwood, Indiana Univsily, press. 
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 أثر برنامج تعليمي في تطوير التصور الذهني في مادة التكوين

 م.رجاء حميد رشيد 

 جامعة ديالى - كلية الفنون الجميل

 الملخص : 

تعتبر السبببينما أحد الفنون البصبببرية وخاصبببة في بداياتها ، حيث كانت تعتمد اعتماد كلي على الصبببورة الى أن دخل       

ة هي المعبرة أكثر من الحوار عكس المسرح الذي يعتمد ، وما زالت لغة الصور 1927على الفيلم السينمائي عام الصوت 

بالدرجة األساس على الحوار ، ومع تقدم التقنيات السينمائية أصبحت الصورة تمتلك بالغة عالية سواء من خالل التكوين 

صرية ، خالل استخدام المؤثرات البللون داخل الصورة ، أو من داخل الصورة أي توزيع األشكال والخطوط والحجوم وا

وعند تحليل عناصبببببر التكوين نجد فيها رموز واشبببببعارات ودالالت فنية وفكرية تسببببباهم في إيضببببباح الفكرة ، وتعبر عن 

ند تحليل المؤثرات البصرية ، وع عمالالصراع بين الشخصيات ، كما أنها تضيف قيم جمالية للصورة . ، أو من خالل است

الت فنية وفكرية تسبببباهم في إيضبببباح الفكرة ، وتعبر عن الصببببراع بين د فيها رموز واشببببعارات ودالعناصببببر التكوين نج

 الشخصيات ، كما أنها تضيف قيم جمالية للصورة . 

ومن خالل تدريس الباحثة لطلبة المرحلة الثالثة في قسببببم الفنون السببببينمائية والتلفزيونية الحظت صببببعوبة في إيصببببال     

بة ، لذا تم االطالع على عدد من البرامج التعليمية واسبببببببتراتيجيات التدريس ، وأعدت المادة العلمية وا لنظرية الى الطل

ادة بشببكل سببهل الى الطلبة لحل هذه اإلشببكالية ، لذا يحاول البحث االجابة عن ال المبرنامج تعليمي تحاول من خالله إيصبب

دى طلبة قسببببم السببببينما والتلفزيون في مادة التكوين؟ .تكمن السببببؤال : ما اثر برنامج تعليمي في تطوير التصببببور الذهني ل

 أهمية هذا البحث باآلتي : 

في كلية الفنون الجميلة بشبببكل عام وقسبببم السبببينما والتلفزيون إعداد برنامج تعلمي لتطوير التصبببور الذهني لدى الطلبة  .1

 بشكل خاص . 

ر سببببواء في بناء التكوين داخل الصببببورة أو تنفيذه أثناء يفيد طلبة قسببببم السببببينما والتلفزيون في تطوير الخيال واالبتكا .2

 العمل . إخراج 

 تي تناولت موضوع التكوين يشكل إضافة معرفية للمكتبة الفنية ويأتي مكمال  للدراسات السابقة ال .3

ينما ويهدف البحث الحالي الى التعرف على : ما اثر برنامج تعليمي في تطوير التصبببببور الذهني لدى طلبة قسبببببم السببببب    

 والتلفزيون في مادة التكوين . 

 ( :التعريف بالبحث)  الفصل األول

 أوالً. مشكلة البحث : 

في بداياتها ، حيث كانت تعتمد اعتماد كلي على الصببببورة الى أن دخل  تعتبر السببببينما أحد الفنون البصببببرية وخاصببببة    

لمعبرة أكثر من الحوار عكس المسرح الذي يعتمد ، وما زالت لغة الصورة هي ا 1927الصوت على الفيلم السينمائي عام 

سواء من خالل التكوين  عالية بالدرجة األساس على الحوار ، ومع تقدم التقنيات السينمائية أصبحت الصورة تمتلك بالغة

 المؤثرات البصرية ، عمالداخل الصورة أي توزيع األشكال والخطوط والحجوم واللون داخل الصورة ، أو من خالل است

لتكوين نجد فيها رموز واشبببببعارات ودالالت فنية وفكرية تسببببباهم في إيضببببباح الفكرة ، وتعبر عن وعند تحليل عناصبببببر ا

 ا تضيف قيم جمالية للصورة . الصراع بين الشخصيات ، كما أنه
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نية وفكرية ، أو من خالل استخدام المؤثرات البصرية ، وعند تحليل عناصر التكوين نجد فيها رموز واشعارات ودالالت ف

 .  تساهم في إيضاح الفكرة ، وتعبر عن الصراع بين الشخصيات ، كما أنها تضيف قيم جمالية للصورة

فنون السببببينمائية والتلفزيونية الحظت صببببعوبة في إيصببببال ومن خالل تدريس الباحثة لطلبة المرحلة الثالثة في قسببببم ال    

بة ، لذا تم اال طالع على عدد من البرامج التعليمية واسبببببببتراتيجيات التدريس ، وأعدت المادة العلمية والنظرية الى الطل

ث االجابة عن المادة بشببكل سببهل الى الطلبة لحل هذه اإلشببكالية ، لذا يحاول البح برنامج تعليمي تحاول من خالله إيصببال

 في مادة التكوين؟ . السؤال : ما اثر برنامج تعليمي في تطوير التصور الذهني لدى طلبة قسم السينما والتلفزيون

 ثانيا . أهمية البحث والحاجة إليه : 

 باآلتي :  أهمية هذا البحثتكمن 

إعداد برنامج تعلمي لتطوير التصبببببور الذهني لدى الطلبة في كلية الفنون الجميلة بشبببببكل عام وقسبببببم السبببببينما  .4

 والتلفزيون بشكل خاص . 

ه االبتكار سبببواء في بناء التكوين داخل الصبببورة أو تنفيذيفيد طلبة قسبببم السبببينما والتلفزيون في تطوير الخيال و .5

 أثناء إخراج العمل . 

 فية للمكتبة الفنية ويأتي مكمال  للدراسات السابقة التي تناولت موضوع التكوين يشكل إضافة معر .6

 ثالثاً. هدف البحث : 

صببببببور الذهني لدى طلبة قسببببببم السببببببينما يهدف البحث الحالي الى التعرف على : ما اثر برنامج تعليمي في تطوير الت    

 والتلفزيون في مادة التكوين . 

 رابعاً. فرضيات البحث

بين درجات المجموعتين التجريبية  0.05فرضببببية الصببببفرية التوجد فروق ذات داللة إحصببببائية عند مسببببتوى داللة ال-1

 والضابطة في اجاباتهم عن فقرات اختبار التصور الذهني في االختبار البعدي.

ن التجريبية بين درجات المجموعتي 0.05الفرضببببية الصببببفرية التوجد فروق ذات داللة إحصببببائية عند مسببببتوى داللة  -2

 والضابطة في اجاباتهم عن فقرات اختبار التحصيل المعرفي في االختبار البعدي.

موعتين التجريبية بين درجات المج 0.05الفرضببببية الصببببفرية التوجد فروق ذات داللة إحصببببائية عند مسببببتوى داللة  -3

 والضابطة في األداء المهاري لمادة التكوين في االختبار البعدي.

 حدود البحث : خامساً . 

 يتحدد البحث الحالي بما يلي : 

-2018جامعة ديالى للعام الدراسبببببي  –طلبة قسبببببم السبببببينما والتلفزيون للمرحلة الثالثة في كلية الفنون الجميلة  .1

2019  . 

 ثالثة . مقررات المرحلة المادة التكوين ضمن  .2

 سادساً. تحديد المصطلحات : 

 . البرنامج التعليمي : 1

( بأنه : " مجموعة النشببببباطات المنظمة والمخططة التي تهدف الى تطوير معارف المتدربين Good , 1973عرفه )    

التهم وتحسببين أدائهم المهاري " وخبراتهم واتجاهاتهم وتسبباعدهم في تحديث معلوماتهم ورفع كفاءتهم اإلنتاجية وحل مشببك

(Good , 1973 , p:2-4. ) 
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" خطة تصميم لتحسين العملية التدريبية تهدف لتزويد الطالب بخبرات واسعة يمكن ( بأنه : 1982وعرفه )السعدي ،     

 (23، ص 1982أن ينتفع بها في موضوعات أخرى من المنهج " .)السعدي ، 

عمالها ل تحديد اإلجراءات الواجبة التي يمكن اسبببته : " صبببيغة توضبببيحية تطبيقية تحاو( بأن1993وعرفه )الخوالدة ،     

( . وقد 35، ص 1993الممارسبببببة التعليمية بما يتالئم مع طبيعة المنهج الدراسبببببي واإلطار االجتماعي " )الخوالدة ، في 

 تبنت الباحثة هذا التعريف .

 . التكوين : 2

،  2017مترابطة ذات كيان متناسببببق )نعمة ، ورة في العمل السببببينمائي في وحدة هو عملية تركيب العناصببببر المصبببب    

 ( . 152ص

( بأنه: بناء او شببكل او تصببميم المجموعة ومع ذلك فهو ليس يعني الصببورة فالتكوين 1975وعرفه )الكسببندر دين،       

وي والخط والكتلة والشببكل، انه الير الموضببوع المزاجية من خالل اللون قادر على التعبير عن شببعور وكنة الشببيء وحالة

 ( وتبنت الباحثة التعريف األول تعريفا  اجرائيا  للبحث 173،ص1975الحكاية انه التكتيك وليس التصوير ) الكسندر دين،

 ( :اإلطار النظري)  الفصل الثاني

 المبحث األول

 دور التحليل في إنتاج الصورة الذهنية

عن باقي المخلوقات ، وبإمكان أي إنسبببببان عاقل أن يتخيل أشبببببياء كثيرة  نابعقل يميزعلينا لقد َمن هللا سببببببحانه وتعالى     

ويعيد بنائها من جديد ، واسبببترجاع صبببور وذكريات قديمة ويبتكر من هذا الخيال صبببور وأشبببياء غير مألوفة في الواقع ، 

مواقف ذات قيمة  قف التي لم يفكر فيها أحد قبله ،داعية كونه يسبببببتطيع أن يخلق الموالذلك يعد الفنان مثال  ذا قدرة تخيلية إب

أصببيلة ، " فعملية التخيل التحليل اإلبداعي هي نشبباط عقلي ينتج عنه اسببتبصببارات جديدة ، والعالم المرئي مليء بالصببور 

ستيعابها بفعل آلية عقلية يح ستنبطها وا صارات ولها الى صور ذهنية تقوم بتكوين والرموز ، وما على التخيل إال أن ي ستب ا

 ( 137، ص 1987د ، إبداعية " .)عبد الحمي

إن عملية تنشببببيط المخيلة ما هي إال عملية تجريب وتدريب وخبرات تعليمية يتم بناؤها بفعل اإلرادة الواعية لما تفعل ،     

وفق متطلبات  ي الذاكرة ، ويمكن اسبببتدعائها علىوان المخيلة الخالقة تبنى " من تراكم الصبببور المحسبببوسبببة المتراكمة ف

ذلك فهي تعد ملكة ابتكارية شائعة في الفنانين والعلماء وكبار القادة والسياسيين الذين يتصفون باألذهان الموقف الغنائه ، ل

 ( .8، ص 1999النيرة واألدبية " )حيدر ، 

ن المعرفة واإلدراك قصبببدية ، تدور في فلكها مسبببتويات موتأتي الصبببورة الذهنية بفعل انسببباق تركيبية ضبببمن دائرة ال    

تخيل ، فهي محصلة لعدة أفعال تقوم بها آليات المخيلة من تحوير وتجريد واختزال لمجموع الصور واألشكال والذاكرة وال

لذاكرة المتحررة والمعاني ، وهنا يأتي أثر وفاعلية النشبباط الذهني ودينامكية التخيل الحر ، " إن التخيل شببكل من أشببكال ا

على خزين الصور الحسية المتراكمة في الذاكرة ، وعندما يكون محكوما  العقلية ، إذ يستطيع أن يستحوذ  من قيود التجربة

 ( .20، ص 1979بهدف فني يستطيع أن يربط بين أنماط جديدة مبهجة " )بريتة ، 

شبببببكل ما في تلك اكرة بروابط جديدة كانت موجودة بإن كل معرفة تبدأ بتصبببببور ذهني تسبببببتعار مفرداته من خزين الذ    

االسببتنتاجية االسببتقرائية  –عرفة مباشببرة ناشببئة عن الذاكرة إضببافة الى العمليات العقلية العليا األخرى المعرفة ، " وهي م

نظمة هذه لتشببكل مصببدر كل معرفتنا األمثل أمام حواسببنا ليبدو لنا كشببيء ماضببي ، وبتغير أ –التي تتبعها عمليات قصببدية 
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ة في المعرفة السبببيما في مجال الفنون الجميلة " )جعفر ، األسببباس تتشبببكل النتاجات اإلبداعي العالقات في خضبببم نسبببيجها

 ( .139، ص 1977

وتؤدي الصورة الذهنية جزءا  مهما  من بنائية المخيلة الجمالية واإلبداعية على وجه التخصص ، وتتميز عملية التصور     

ل هذه العملية الى درجة معقدة سواها من مخزون الذاكرة ، وقد تصية في استحضار بعض الصور من دون الذهني اإلبداع

من التركيبات للمفردات الحسبببببببية والمدركات الثابتة المخزونة من أجل تكوين عالقات جديدة ضبببببببمن دائرة اإلنتاج للعمل 

 الفني المبدع .  

 المبحث الثاني

 م التعليملتصمي Kempأنموذج جيرولد كمب 

تأخذ بعين االعتبار جميع العناصبببر الرئيسبببية في عملية التخطيط للتعليم أو بالنظرة الشببباملة التي يصبببنف هذا النموذج     

التدريب بمسببتوياته المختلفة ، ويسبباعد هذا النموذج المعلمين في رسببم المخططات السببتراتيجيات التعليم بما في ذلك تحديد 

هدف هذا البحث سوف  لمساق أو المقرر ، ومن أجل تحقيقالتعليمية من أجل تحقيق أهداف ا األساليب والطرف والوسائل

 يتم اعتماد هذا النموذج من قبل الباحثة ، حيث يحدد كمب نموذجه ثمانية عناصر يمكن استخدامها في تصميم التعليم وهي: 

ومهام العمل الالزمة في عملية  تحديد احتياجات المتعلم وصبببببياغة األهداف العامة واختيار الموضبببببوعات ، .1

ة واالحتياجات ثم إعداد قائمة بالموضبببببوعات الرئيسبببببية ، وتحديد األهداف لتعليم ، أي تحديد األهداف العاما

 العامة والخاصة لتعليم كل موضوع . 

 تحديد خصائص المتعلمين الواجب اعتبارها في أثناء تصميم التعليم .  .2

 تحديد األهداف التعليمية بشكل سلوكي قابل للقياس والمالحظة .  .3

 ديد محتوى المادة التعليمية التي ترتبط باألهداف التعليمية . حت .4

 بصدده .  التقدير القبلي )األولي( لمدى ما يعرفه الطلبة من أهداف الموضوع الذين هم .5

 تصميم نشاطات التعلم والتعليم ، واختيار المصادر والوسائل التعليمية التي تساعد في تنفيذ خطة الدرس .  .6

ا التقويم في مراجعة وإعادة تقويم أي جانب من خطة التدريس يحتاج الى ة واإلفادة من هذتقويم تعلم الطلب .7

 (80-97، ص 2003تحسين .)الحيلة ، 

أما بالنسبببة لخطة التصببميم التعليمي التي وضببعها )كمب( فإنها تمثلت في إجراء التخطيط التعليمي الذي يسببتلزم تطبيق     

تتعلق باألهداف واالسبببببتراتيجيات التعليمية وتقويم المتعلم باسبببببتخدام التقنيات التعليمية عدد من الخطوات المترابطة والتي 

 التي تتكون من : 

 ئل التعليمية المخصصة للتعليم . المعدات والوسا .1

 (Kemp , 1985 , p:291عمل خطة تعليمية منهجية يصطلح عليها تسمية )خطة التطوير التعليمية( .) .2

 المبحث الثالث

 ورة السينمائيةداخل الصالتكوين 

على عدة عوامل منها : أحجام إن نقل الصورة الحياتية الواقعية أو المتخيلة نقال  مباشرا  أو متصال  برؤية المخرج تعتمد     

اللقطات وزوايا التصبببوير واسبببتخداماتها ، والضبببوء والظالل واأللوان ، فمن خالل ترتيبها وتكوين هذه العناصبببر تتكون 

سينما أو التلفزيون ، وعادة يتم ترتيب هذه العناصر داخل اإلطار ، ويتم داخل إطار الصورة الصورة ال سواء في ال نهائية 

واألشبياء داخل الفضباء الذي يحيط به اإلطار ، ولهذا الترتيب معاني اجتماعية وسبيكولوجية وفكرية نسبتطيع ترتيب الناس 
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األحجام والخطوط والحركة داخل اإلطار ، فإذا وضع المخرج األجسام أن نتعرف على دالالتها من خالل توزيع األشكال و

هيمنة على العناصر في أسفل الصورة ، أما إذا كانت األجسام في أعلى اإلطار ولد شعور بأن هذه األجسام تكون قوية وم

كانت األجسام واألشياء  في وسط الصورة فإنها تكون مركز اهتمام ألن عين المشاهد تركز دائما  على وسط الصورة ، وإذا

ون هذه األشببياء أسببفل الصببورة فإنها تكون ضببعيفة لكونها خاضببعة موقعيا  ووضببعيا  الى منطقتين هما الوسببط واألعلى فتك

 والشخصيات والحركات قلقة ومتخلخلة . 

بالتركيز على شبببببيء ولحجوم اللقطات معاني ودالالت داخل التكوين في الصبببببورة السبببببينمائية ، فاللقطة الكبيرة تمتاز     

قطة ، أما اللقطة تحديد البعد المكاني لل معين من دون إظهار الخلفية الصورية للموضوع ، وهذا ما يجعلها تبتعد كثيرا  عن

المتوسبببببببطة فهي لقطة انتقالية وظيفتها مونتاجية ، واللقطة العامة تمتاز بدقة إظهارها للمكان والزمان الذي تجري فيه 

 األحداث .

التصبببببببوير دالالت ومعاني داخل الصبببببببورة ، فعندما تكون الكاميرا بمسبببببببتوى النظر فإنها تعبر عن المنظور زوايا ول    

طرف وتكون اللقطة مريحة للمشبباهد ، أما إذا كانت أعلى من مسببتوى النظر فان الشببخص أو الموضببوع الطبيعي غير المت

 الشخصية والموضوع تبدو أكثر قوة وشموخ . يبدو صغير وضعيف ، وإذا كان العكس أي تحت مستوى النظر فان

ن بعض العناصر ألغراض قد يرغب ويجب إعطاء أهمية متساوية لعناصر التكوين الصوري وخلق حالة تباين فيما بي    

 المخرج في تحقيقها ، والتوازن المقصود ال يعني التعادل بالوزن والقوة ، وإنما التوازن في مدى التأثير السيكولوجي الذي

تتركه العناصببر على المشبباهد ، وهناك أنواع للتوازن داخل الصببورة منها : " التوازن المتماثل وتكون فيه الكتل واألحجام 

زعة بشبببببببكل منتظم على جانبي الصبببببببورة ، والتوازن غير المتماثل يكون فيه توزيع الكتل واألحجام غير متكافئ على مو

التحكم في الجاذبيات المتعارضة من خالل الدوران حول نقطة مركزية ،  جانبي الصورة ، والتوازن اإلشعاعي ويقصد به

ان التباين بينهما يعطي أهمية لقيمة الضوء ، أما التوازن في اللون وهناك التوازن في القيمة وخاصة بين الظل والضوء ، ف

،  2017رة أثقل من الباردة " )نعمة ، ويأتي من خالل التباين بين قيمة األلوان الحارة والباردة وعادة تكون األلوان الحا

 ( .176ص

تها ، فالخط هو أبسبببط عناصبببر التكوين وللخطوط أهمية كبيرة في عناصبببر التكوين ، وهي تختلف في أشبببكالها ودالال    

ية شبببكال  ، إال أنه عنصبببر تكويني ذو ثقل كبير كونه المتحكم في اتجاه الحركة واسبببتطالتها داخل اللقطة ، فالخطوط العمود

تعبر عن القوة المتنامية وترمز للشببموخ والعظمة ، والخطوط المائلة توحي بالصببعود أو النزول ، في حين توحي الخطوط 

ئلة المتقاطعة دالليا  على الصببببراع والقوة المتقاطعة ، والخطوط المائلة المتوازية تكون دالالتها الحركة والهمة والعنف الما

 وحي بالرقة واألنوثة وأحيانا  بالشيخوخة والضعف.، أما الخطوط المنحنية فإنها ت

للجسببم والمسبباحة أو الشببخصببية أو المجموعة وللكتلة أهمية داخل التكوين في الصببورة ، فالكتلة هي الوزن الصببوري     

ن الكتلة المكونة من هذه العناصببر معا  ، وإذا كانت الخطوط واألشببكال تسببود التكوين بما تحمله من قيم جمالية ونفسببية ، فا

اللون ، أما  تسببتحوذ على االنتباه بما لها من ثقل ، وتزداد الكتلة قوة إذا ما انفصببلت عن خلفيتها بالتباين معا  في الضببوء أو

الكتلة المكونة من عناصبببببببر مختلفة فتزداد قوة كلما كانت هذه العناصبببببببر مرتبطة معا  في مجموعة موحدة ، وتبرز الكتلة 

ة وبالعكس ، وهكذا تكون الكتلة الكبيرة أقوى من الكتلة الصغيرة ، فالشكل الهرمي على سبيل المظلمة على أرضية مضيئ

 ما بتمثل في كتلة سائدة تملئ الصورة .  المثال يكون له تأثير قوي عند
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 ( : إجراءات البحث)  الفصل الثالث

 أوالً. منهج البحث : 

ة ، فقد تم رنامج التعليمي في تطوير التصبببببببور الذهني لدى الطلبلغرض تحقيق هدف البحث وهو التعرف على أثر الب    

 يق هذا الهدف ، لكونه أكثر المناهج العلمية مالئمة له .االعتماد على المنهج التجريبي في تصميم إجراءات البحث لتحق

 ثانياً. التصميم التجريبي : 

متغير مسببببتقل  ضببببمن وجودفئتين مسببببتقلتين ين متكامجموعت الذي يتكون مناعتمدت الباحثة على التصببببميم التجريبي     

)البرنامج التعليمي( والمتغير التابع )التحصببببيل المعرفي والمهاري والتصببببور الذهني ذو االختبار القبلي والبعدي( ، لذلك 

 يتحدد في هذا التصميم مجموعتين أحدهما )تجريبية( واألخرى )ضابطة( ، كونه أكثر مالئمة لتحقيق هدف البحث.

 لثاً. مجتمع البحث : اث

ن مجتمع البحث الحالي من طلبة قسبببببببم الفنون السبببببببينمائية والتلفزيونية في كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى يتكو    

 .  2018/2019( للعام الدراسي 135وللمراحل الدراسية األربعة والبالغ عددهم )

 رابعاً. عينة البحث : 

لتكوين تدرس فيها ، ومن أجل وضبببببببع طريقة تدريس جيدة البة المرحلة الثالثة ألن مادة تم اختيار عينة البحث من ط    

( طالب وطالبة ، وتم تقسبببببببيمهم الى مجموعتين تجريبية 34لتعليمهم هذه المادة فقد تم اختيار هذه المرحلة البالغ عددهم )

 وضابطة . 

 خامساً. أداة البحث :

ا هذه األداة ، فقد تم جمع مادة علمية من النظريات ور الذهني أو القدرة التي تقيسببببهلقد تم بناء أداة للتعرف على التصبببب    

واألدبيات في علم النفس التربوي المعرفي التي تناولت موضوع العمليات العقلية بشكل عام والتصور الذهني بشكل خاص 

الى اء في هذا المجال )يمكن الرجوع ، وقد تألفت هذه األداة من سببببتة وعشببببرين فقرة ، وتم عرضببببها على عدد من الخبر

 األداة وأسماء الخبراء في المالحق( . 

 سادساً. صدق األداة : 

لقد تم عرض األداة بصبببببببيغتها األولية على لجنة من الخبراء المختصبببببببين في )علم النفس ، والتربية الفنية ، والفنون     

عدد من الفقرات تم عرضببه  تعديل بعض الفقرات ، وبعد تعديلالسببينمائية والتلفزيونية( من أجل االطالع عليها وحذف أو 

 ( .%93مرة ثانية على نفس الخبراء ، وقد حصلت على نسبة اتفاق تقدر بحدود )

 سابعاً. طريقة التحليل :

من أجل أن تكون طريقة التحليل محايدة وموضبببببوعية قامت الباحثة في التعرف على طبيعة المسبببببتلزمات والمتطلبات     

التصببببببور الذهني فقد تم بناء اختبار تحصببببببيلي معرفي واختبار مهاري واسببببببتمارة تقدير تعلقة بالطلبة ، أما ما يتعلق بالم

 الدرجات للجانب المهاري في ضوء الصورة الفوتوغرافية التي يقدمها أفراد العينة التجريبية . 
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في اختبار مجموعتين )التجريبية والضابطة( ( المحسوبة والجدولية حول إجابات طلبة الt( يوضح قيمة)1جدول )

 التصور الذهني بعدياً 

ث
ثال
 ال
ف
ص
 ال
بة
طل

– 
م 
س
ق ن
يو
فز
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ا 
نم
سي
ال

 

 العينة المجموعة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test 

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة
0.05 

بة
سو
ح
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ا

طأ 
خ
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س
ن

 

 7.184 63.117 17 التجريبية
 دالة 32 0.000 4.569

 4.823 53.529 17 الضابطة

    

( وعند مقارنة هذه 4.569( تسبببباوي )t( يتضببببح أن القيمة المحسببببوبة الختبار )1من خالل النظر الى نتائج الجدول )    

( المحسوبة أكبر من الجدولية ، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية رقم 0.000( التي تساوي )tالقيمة مع الجدولية لـببببببب)

( 32( وبدرجة حرية )0.05( وقبول الفرضبببية البديلة التي تؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصبببائية عند مسبببتوى )1)

لك ألن المتوسببط الحسببابي إلجابات طلبة بين طلبة المجموعتين )التجريبية والضببابطة( ولصببالح المجموعة التجريبية ، وذ

من المتوسبببط الحسبببابي إلجابات طلبة المجموعة الضبببابطة الذي ( هو أكبر 63.117المجموعة التجريبية الذي يسببباوي )

علية البرنامج التعليمي المعد في البحث الحالي في تطوير التصور الذهني لديهم ، وذلك ( ، وهذا يعني فا53.529يساوي )

ظهرته نتائج طلبة يامهم بتنفيذ متطلبات مادة التكوين الصببوري في الجانب المعرفي والمهاري ، ومن خالل ما أمن خالل ق

( بين متوسبببببط درجات طلبة 0.05ة )المجموعتين لتصببببببح الفرضبببببية البديلة )توجد فروق إحصبببببائية عند مسبببببتوى دالل

اباتهم عن فقرات اختبار التصور الذهني ولصالح المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة حول إج

 المجموعة التجريبية . 

 ( :2الفرضية الصفرية )

( بين متوسبببط درجات طلبة المجموعة التجريبية )التي 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصبببائية عند مسبببتوى داللة )    

مي( ، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة تعلمت متطلبات مادة التكوين الصوري على وفق محتوى البرنامج التعلي

 ية( حول إجاباتهم على فقرات االختبار التحصيلي المعرفي البعدي( . )التي تعلمت المادة نفسها بالطريقة االعتياد

( لعينتين مسبببتقلتين ، اذ تم اسبببتخراج المتوسبببط t-testوللتحقق من صبببحة هذه الفرضبببية اسبببتخدمت الباحثة اختبار )    

عرف على معنوية الفروق ( لت0.05( المحسببوبة ومقارنتها بالقيمة الجدولية عند مسببتوى داللة )tبي والتباين وقيمة )الحسببا

ضببببببابطة( في االختبار التحصببببببيلي المعرفي البعدي والمتعلقة بمقارنة فاعلية بين اجابات طلبة المجموعتين )التجريبية وال

 ( . 2ين الصوري مع الطريقة االعتيادية( وكما موضح في جدول )البرنامج التعليمي )طريقة تدريس لمادة التكو
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( المحسوبة والجدولية حول إجابات طلبة المجموعتين )التجريبية والضابطة( في اختبار t( يوضح قيمة)2جدول )

 التحصيل المعرفي بعدياً 

ي 
ان
لث
 ا
ف
ص
 ال
بة
طل

– 
م 
س
ق ن
يو
فز
تل
وال
ا 
نم
سي
ال

 

 العينة المجموعة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test 

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة
0.05 

بة
سو
ح
لم
ا

 

ط
خ
 ال
بة
س
ن

أ
 

 2.222 23.235 17 التجريبية
 1.409 18.882 17 الضابطة دالة 32 0.000 6.819

     

( وعند مقارنة هذه 6.819( تسبببباوي )tالختبار )( يتضببببح أن القيمة المحسببببوبة 2من خالل النظر الى نتائج الجدول )    

يلة ي رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البد( المحسوبة ، وهذا يعن0.000( التي تساوي )tالقيمة مع الجدولية لـببببببب)

( بين طلبة المجموعتين 32( وبدرجة حرية )0.05التي تؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصبببببببائية عند مسبببببببتوى )

والضبببابطة( ولصبببالح المجموعة التجريبية ، وذلك ألن المتوسبببط الحسبببابي إلجابات طلبة المجموعة التجريبية )التجريبية 

( ، 18.882( هو أكبر من المتوسببط الحسببابي إلجابات طلبة المجموعة الضببابطة الذي يسبباوي )23.235) الذي يسبباوي

مية متطلبات مادة التكوين الصببوري في الجانب المعرفي البرنامج التعليمي المعد في البحث الحالي في تن وهذا يعني فاعلية

( 0.05لبديلة )توجد فروق إحصببائية عند مسببتوى داللة )من خالل ما أظهرته نتائج طلبة المجموعتين لتصبببح الفرضببية ا

ات مادة التكوين الصببببببوري على وفق محتوى البرنامج بين متوسببببببط درجات طلبة المجموعة التجريبية التي تعلمت متطلب

التعليمي ومتوسبببببط درجات طلبة المجموعة الضبببببابطة والتي تعلمت المادة نفسبببببها بالطريقة االعتيادية حول إجاباتهم عن 

 فقرات اختبار التحصيل المعرفي البعدي ولصالح المجموعة التجريبية( . 

 ( :3الفرضية الصفرية )

متوسبببط درجات طلبة المجموعة التجريبية )التي ( بين 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصبببائية عند مسبببتوى داللة )    

مي( ، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة تعلمت متطلبات مادة التكوين الصوري على وفق محتوى البرنامج التعلي

 المهاري بعديا ( . )التي تعلمت المادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية( حول أدائهم 

( لعينتين مسبببتقلتين ، إذ تم اسبببتخراج المتوسبببط t-testضبببية اسبببتخدمت الباحثة اختبار )وللتحقق من صبببحة هذه الفر    

( لتعرف على معنوية الفروق 0.05سببوبة ومقارنتها بالقيمة الجدولية عند مسببتوى داللة )لمح( اtالحسببابي والتباين وقيمة )

جاز متطلبات مادة التكوين الصببببببوري بعديا  بين إجابات طلبة المجموعتين )التجريبية والضببببببابطة( في األداء المهاري الن

وين الصببببوري مع الطريقة االعتيادية( وكما موضببببح والمتعلقة بمقارنة فاعلية البرنامج التعليمي )طريقة تدريس لمادة التك

 ( . 3في جدول )
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المجموعتين )التجريبية ( المحسوبة والجدولية حول أداء طلبة t( يوضح المتوسط الحسابي والتباين وقيمة)3جدول )

 والضابطة( في االختبار المهاري بعدياً 

ي 
ان
لث
 ا
ف
ص
 ال
بة
طل

– 
م 
س
ق ن
يو
فز
تل
وال
ا 
نم
سي
ال

 

 ينةالع المجموعة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test 

 درجة
 الحرية

 مستوى
 الداللة
0.05 

بة
سو
ح
لم
ا

طأ 
خ
 ال
بة
س
ن

 

 7.197 58 17 التجريبية
 7.994 45 17 الضابطة دالة 38 2.021 14.925

     

( وعند مقارنة هذه   14.925 تساوي )( t( يتضح أن القيمة المحسوبة الختبار )3من خالل النظر الى نتائج الجدول )    

وقبول الفرضية ( المحسوبة ، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية 2.021( التي تساوي )tالقيمة مع القيمة الجدولية لـببببببب)

( بين طلبة المجموعتين  38 ( وبدرجة حرية )0.05البديلة التي تؤكد على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

يبية ، وذلك ألن المتوسبببببط الحسبببببابي لألداء المهاري لطلبة المجموعة والضبببببابطة( ولصبببببالح المجموعة التجر )التجريبية

  بر من المتوسبببط الحسبببابي لألداء المهاري لطلبة المجموعة الضبببابطة الذي يسببباوي ( هو أك58 التجريبية الذي يسببباوي )

ية البرنامج التعليمي المعد في البحان (، وهذا يعني 45) الصبببببببوري في  ث الحالي في تنمية متطلبات مادة التكوينفاعل

)توجد فروق إحصائية عند مستوى الجانب المهاري من خالل ما أظهرته نتائج طلبة المجموعتين لتصبح الفرضية البديلة 

( بين متوسبببببببط درجات طلبة المجموعة التجريبية التي تعلمت متطلبات مادة التكوين الصبببببببوري على وفق 0.05داللة )

حتوى البرنامج التعليمي ومتوسبببببببط درجات طلبة المجموعة الضبببببببابطة والتي تعلمت المادة نفسبببببببها على وفق الطريقة م

 ري بعديا  ولصالح المجموعة التجريبية( .االعتيادية حول أدائهم المها

 (1ملحق )

 أسماء السادة الخبراء والقابهم العلمية

 التخصص مكان العمل اسم الخبير اللقب العلمي ت

 اخراج تلفزيوني جامعة ديالى -كلية الفنون الجميلة إبراهيم نعمة محمود أ.د 1

 طرائق تدريس جامعة بغداد-الكلية التقنية منير فخري أ.د 2

 علم النفس جامعة ديالى-كلية التربية االساية مهند عبد الستار أ.د 3

 ق تدريسائطر جامعة بغداد-كلية الفنون الجميلة الكنانينافع ماجد  أ.د -4

 تاريخ الفن القديم جامعة ديالى-كلية الفنون الجميلة حمادي عاد محمود أ.د 5

 (2ملحق )
 الذهنياختبار التصور 

 الفقرات ت
 تنطبق معي بدرجة

 ال ينطبق الى حد ما كبيرة

    الجسم في أعلى اإلطار يدل على القوة والهيمنة 1

    كيز عاليةالجسم في وسط الصورة يحصل على قوة تر 2

    الجسم في أسفل الصورة يكون ضعيف ألن الكتلة األعلى مسيطرة عليه 3

    تمتاز بالتركيز على الموضوعاللقطة الكبيرة  4

    اللقطة الكبيرة ال تظهر تفاصيل المكان 5
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    اللقطة المتوسطة وظيفتها مونتاجية لالنتقال من حجم الى حجم 6

    ن والمكانبدقة اظهارها للزما اللقطة العامة تمتاز 7

    زاوية مستوى النظر تقدم الموضوع بشكل محايد 8

    مستوى النظر تظهر الموضوع صغير وضعيفزاوية أعلى من  9

    زاوية تحت مستوى النظر تظهر الموضوع قوي وشامخ 10

    التوازن يعني مدى التأثير النفسي على المشاهد 11

    األشكال والكتل على جانبي الصورة متساويةاثل تكون فيه التوازن المتم 12

13 
يه  ثل يكون ف ما جانبي التوازن غير المت تل على  كال والك توزيع األشببببببب

 الصورة غير متكافئ
   

    التوازن االشعاعي يمثل قوة االنطالق من المركز في اتجاهات مختلفة 14

    الضوءالتوازن في القيمة مثل التباين بين الظل و 15

    التوازن اللوني هو التباين بين األلوان الحارة والباردة 16

    العمودية تعبر عن القوة والرجولةالخطوط  17

    الخطوط المائلة تعبر عن الصعود أو النزول 18

    الخطوط المائلة المتقاطعة تعبر عن الصراع والقوة المتقاطعة 19

    عنفتعبر عن الحركة والهمة والالخطوط المائلة المتوازية  20

    الخطوط المنحنية تعبر عن األنوثة والرقة 21

    تزايد الكتلة قوة إذا انفصلت عن خلفيتها 22

    تزايد الكتلة إذا كانت من عناصر مختلفة متحدة 23

    الكتلة المظلمة تبرز على أرضية مضيئة 24

    ةالكتلة المضيئة تبرز على أرضية مظلم 25

    الكتلة الكبيرة أقوى من الكتلة الصغيرة  26

 
 (3ملحق )

 االختبار التحصيلي المعرفي في مادة التكوين الصوري
 : ضع الفقرة المناسبة في الفراغات اآلتية :1س

 الجسم في ............ يدل على القوة والهيمنة .  .1
 أسفل اإلطار(  –وسط اإلطار  –)أعلى اإلطار     

 تمتاز بـ ...................... . الكبيرةاللقطة  .2
 الشفافية( –التركيز  –)الوضوح     

 اللقطة العامة تمتاز بدقة إظهارها ............. . .3
 ألفعال الشخصية( –للزمان والمكان  –)للمجاميع     

 الموضوع ............... .الزاوية تحت مستوى النظر تظهر  .4
 مخ(قوي وشا –حيادي  –)ضعيف     

 التوازن ................ يكون فيه توزيع األشكال والكتل على جانبي الصورة غير متكافئ .  .5
 غير المتماثل( –المائل  –)الشعاعي     

 التوازن اللوني هو التباين بين األلوان ................... . .6
 الحارة والباردة( –األزرق واألخضر  –مادي )السود والر    

 بر عن الصراع والقوة المتقاطعة . ......... تعالخطوط ..... .7
 المائلة المتقاطعة( –الشعاعية  –)المتقاطعة     

 تزداد ................. إذا كانت من عناصر مختلفة متحدة . .8
 األشكال(  –الكتلة  –)الخطوط     

 العبارة المناسبة للسؤال : أمام)√( : ضع عالمة 2س
 ى الصورة فانه يعبر عن :. عندما يكون الجسم في أعل1

 أ. االنزعاج من األسفل الى األعلى
 ب. قوة التركيز عالية

 ج. في حالة قلق وعدم استقرار 
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 . اللقطة الكبيرة تركز على الموضوع وال :2
  أ. تظهر تفاصيل المكان

   مونتاجيةب. تكون وظيفتها 
 ج. تنقل الحركة والفعل 

 لموضوع :. زاوية مستوى النظر تقدم ا3
   أ. بشكل ضعيف

   ب. بشكل محايد  
 ج. بشكل قوي  

 . التوازن يعني مدى التأثير :4
    أ. الفكري

  ب. النفسي  
 ج. االجتماعي   

 . التوازن االشعاعي يمثل قوة االنطالق من :5
 اتجاهات مختلفةأ. المركز في 

 ب. من نقطة في اتجاهين مختلفين
 لمركز ج. من عدة نقاط الى داخل ا

 . الخطوط العمودية تعبر عن :6
 أ. التقاطعات الحادة

   ب. القوة الرجولية   
 ج. الصراع والقوة المتقاطعة   

 . الخطوط المنحنية تعبر عن :7
   أ. القلق واالضطراب

   ب. االستقرار 
 ج. الرقة واألنوثة  

 . الكتلة المظلمة تبرز على :8  
 أ. جسم أملس

  ب. أرضية مضيئة 
 ج. أرضية متعرجة 

 : اختار العبارة المناسبة إلكمال المعنى فيما يلي :3س
 . عندما يريد المصور إظهار الجسم بشكل ضعيف يضعه في .....1

 ج. أسفل الصورة   أ. أعلى الصورة      ب. حافة الصورة    
 . عندما يريد المخرج االنتقال من لقطة عامة الى لقطة كبيرة يختار .....2

 ج. لقطة تحت مستوى النظر    ب. لقطة متوسطة لقطة فوق مستوى النظر        أ.
 ... زاوية أعلى من مستوى النظر يظهر فيها الموضوع المصور ...3

 ج. متالشي وضعيف   ب. قلق ومضطرب أ. قوي وشامخ       
 . عندما يريد المصور إعطاء قوة لشكل أو كتلة داخل الصورة يختار .....4

 ج. التوازن اللوني    توازن المتماثل       ب. التوازن غير المتماثلأ. ال
 .... عندما يريد المصور التعبير عن الحركة للصعود والنزول يختار ..5

 ج. الخطوط المائلة المتوازية    أ. الخطوط المائلة       ب. الخطوط المائلة المتقاطعة
 تغيير الكتلة يكون ..... . إذا فصلنا بين الكتلة وخلفية الصورة فان6

 ج. غير منسجم      أ. قوي       ب. ضعيف
 . كيف يستطيع المصور أن يعطي للكتلة المضيئة أهمية .....7

 ج. يضعها في أعلى الصورة   ب. يوازنها مع إضاءة أخرى على أرضية مظلمة        أ. يضعها
 أمامها كتلة كبيرة ...... متى يستطيع المصور إعطاء أهمية للكتلة الصغيرة التي 8

 ج. يميزها باللون والحركة    ب. يضعها في حافة اإلطار أ. يضعها في أسفل الصورة       
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 في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة مبادئ التربية الفنية  kwlفاعلية استراتيجية 

 م. عمر قاسم علي

 جامعة ديالى -كلية الفنون الجميلة 

 ملخص البحث

ة في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة مبادئ التربي  k.w.Lيرمي البحث الى التعرف على))فاعلية استراتيجية      

 -ولتحقيق اهداف البحث وضع الباحث الفرضيات االتية :،  الفنية((

لتجريبية في االختبار ( بين متوسط درجات طلبة المجموعة ا0,05ال يوجد فرق ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ) •

 الفنية  .التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي في مادة مبادئ التربية 

( بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في االختبار 0,05ال يوجد فرق ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ) •

 ر التحصيلي البعدي في مادة مبادئ التربية الفنية ، تبعا لمتغير الجنس .التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبا

 جريبي وتحديدا التصميم ذو المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي واالختبار البعدي  .الباحث المنهج التعمل است         

الفنية /المرحلة االولى /خريجو الدراسة  وتكون مجتمع البحث متكون من طلبة كلية الفنون الجميلة / قسم التربية       

 االعدادية بفرعيها العلمي .

( فقرة واستخرج لها االسس العلمية من خالل عرضها على الخبراء فيما يخص 22) كما اعد الباحث اداة متكونة من       

 تم استخراج ثبات االداة للبحث عن طريق استخدام  التجزئة النصفية. صدقها ,و

د ان تم االنتهاء من تطبيق االستراتيجية على العينة وتم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا  عن طريق استخدام وبع       

 (  واستخرج النتائج التي تم التوصل اليها ومناقشتها . spssبرنامج )

Abstract 

The present research aims at identifying the effectiveness of the kw.l strategy in the achievement 

of the students of the art education section in the art education principles principle. 

To achieve the research objectives, the researcher put the following hypotheses:- 

• There was no significant difference at the level of (0.05) between the average scores of the 

experimental group in the tribal achievement test and the average score in the post-

achievement test in the art education principles. 

• There is a significant difference at the level of significance (0.05) between the average scores 

of the experimental group in the tribal achievement test and the average score in the post-

achievement test in the art education principles according to the gender variable. 

    The researcher used the experimental method, specifically the one-set design with pre-test and 

post-test. 

            The research community consists of students of the Faculty of Fine Arts / Department of Art 

Education / the first stage / Graduates of the preparatory school branches scientific. 

The researcher also prepared a tool consisting of (22) paragraphs and extracted the scientific basis 

through the presentation to the experts in terms of sincerity, and was extracted the stability of the tool 

to search through the use of half-fragmentation. 
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After the implementation of the strategy on the sample was completed and data was collected and 

processed statistically by using the program (spss) and extracted the results reached and discussed. 

 الفصل االول ) التعريف بالبحث(

 -مشكلة البحث : •

ثيقا , اذ يسعى المختصون به إلى استثمار ما يتم ابتكاره من تقنيات لعلوم ارتباطا ويرتبط الميدان التعليمي بالحداثة وا

ونظريات حديثة, وخاصة تلك التي تسعى الى جعل المتعلم محور عملية التعلم وجعل المعلم موجها وميسرا ,  وهذا يندرج 

 وفق النظرية المعرفية والتي كانت من بين احدث تطبيقاتها التعلم النشط .

( والتي تجعل المتعلم (k.w.L ق اراد الباحث تجريب احدى هذه االستراتيجيات وحدد استراتيجية ومن هذا المنطل 

فعال ونشطا اثناء عملية التعلم , وهذا ما تهدف اليه مادة )مبادئ التربية الفنية( والتي تركز في معظم مفرداتها على الجانب 

 فع الباحث لتحديد هذه االستراتيجية., االمر الذي د النظري الثقافي في مجال التربية الفنية

في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في   k.w.Lما فاعلية استراتيجية وتتلخص مشكلة البحث بالسؤال االتي: )

 مادة مبادئ التربية الفنية(

 -اهمية البحث :  •

 لمتنوعة وغير التقليدية في التدريس.توظيف االستراتيجيات ا.يواكب البحث الحالي االتجاهات الحديثة في التعليم من خالل 1

 . يسهم البحث الحالي في اشراك المتعلم بالدرس كونه احد محاور العملية التعليمية 2

 -هدف البحث: •

في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة مبادئ   k w. Lيهدف البحث الحالي الى التعرف على))فاعلية استراتيجية 

 تربية الفنية((ال

 -البحث : فرضيات •

( بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في االختبار 0,05ال يوجد فرق ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ) 

 البعدي في مادة مبادئ التربية الفنية  . التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي

ين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في االختبار ( ب0,05مستوى داللة ) ال يوجد فرق ذو داللة معنوية عند 

 التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي في مادة مبادئ التربية الفنية ، تبعا لمتغير الجنس .

 -حدود البحث: •

 يتحدد البحث الحالي بما ياتي :_ 

  2019-2018سي الحد الزماني _ العام الدرا .1

 المكاني  _ جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة /قسم التربية الفنية  الحد .2

 الحد البشري  _ طلبة المرحلة االولى قسم التربية الفنية ) خريجو الدراسة االعدادية بفرعيها (. .3

تعليم العالي ة المناهج في وزارة الالحد الموضوعي  _ مادة مبادئ التربية الفنية ضمن المفردات المعدة من قبل لجن .4

 والبحث العلمي لكليات الفنون الجميلة .
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 -تحديد المصطلحات : •

علم التخطيط بصفة عامة ،وهي مصطلح عسكري باألساس وتعني الخطة الحربية  -عرفها يعقوب بانها :  االستراتيجية     

ضوء االمكانيات المتاحة او التي  ، وتعكس االستراتيجية الخطط المحددة مسبقا لتحقيق هدف معين على المدى البعيد في

 (2005يمكن الحصول عليها.) يعقوب ،

االستراتيجية هي كل الخطط المعدة مسبقا  واالجراءات المتخذة والطرق واالساليب المتبعة  -: ويعرفها الباحث اجرائيا    

 داخل الموقف التعليمي من اجل الوصول الى النتائج المرجوة.

 k.w.Lي استراتيجية الجدول الذات

وهي أحدى استراتيجيات ما وراء ،  عمالهي استراتيجية تعلم واسعة االست -عرف العليان استراتيجية الجدول الذاتي :     

المعرفة التي تفيد تدريس القراءة وتنمي فهم المقروء، وتهدف إلى تنشيط معرفة الطالب الذاتي، وجعلها نقطة انطالق، أو 

مات الجديدة الواردة بالنص المقروء من أجل تطوير تفكير الطالب في أثناء القراءة، وهذا محور ارتكاز لربطها بالمعلو

 (  2005يتمثل في خريطة النص أو تلخيص المعلومات.) العليان ، التطوير

ر هي استراتيجية تعليم تجعل المتعلم محمور نشط في الموقف التعليمي من خالل اختبا -ويعرفها الباحث اجرائيا  :     

ثة هي ما تعلمه من الموضوع معلوماته بثالثة مراحل ، االولى هي ما يعرفه عن الموضوع ، والثانية ما يريد ان يعرفه والثال

 من خالل تفاعله مع الموقف التعليمي واالستفادة من المعلومات التي يعرفها والمعلومات المطروحة بالموقف التعليمي .

 التربية الفنية

قبلها في ( على انها : اداة التقدم الحضاري والقوة المحركة لالبداع الفني، انها تربية البصيرة التي نستعرفتها )النجر   

النظر والسمع والقراءة واالعمال الفنية، انها تطوير عين الفنان واستيعاب المشاهد االعتيادية للرؤية الباطنية واضفاء 

 (1983التعبيرية على العالم.) النجر ،

ات والعادات هي تغيير السلوك لدى المتعلم ، من خالل تدريب المتعلمين على ما ينفعهم من المهار-) السعود( : عرفها    

وتزويدهم بالمعلومات والمفاهيم واكسابهم الميول واالتجاهات عن طريق ممارسة الفن واستغالل خامات البيئة إلنتاج اعمال 

 ( 2010فنية . ) السعود ،

أثيراته وسيلة لالرتقاء بسلوك االفراد لفهم لغة الفن ووظيفته  ومعرفة ت  -ربية الفنية اجرائيا  بانها:وعرف الباحث الت   

االيجابية على المجتمع ، وتسهم في تنمية العاطفة والوجدان  في نفس المتلقي مما يجعل االنسان اكثر استشعارا للجمال 

 والفن للبيئة التي يعيش فيها .  

 الطار النظري ودراسات سابقة(الفصل الثاني  )ا

 ( K.W.Lاستراتيجية الجدول الذاتي    ) •

() ماذا اعرف؟ ، ماذا اريد ان اعرف ؟، ماذا تعلمت؟ (من استراتيجيات ما وراء المعرفة ، وترجع k.w.Lاستراتيجية )    

( وسماها استراتيجية 1964(  الذي استمد هذه االستراتيجية من افكار بياجيه )1980عام)  Graham Dettrichالى  

 (195،ص2008من نموذجه لحل المشكالت . ) حافظ ، ( وهي جزءا1982تكوين المعرفة ثم جملها ماسون )

إن "استراتيجية الجدول الذاتي هي استراتيجية تعلم واسعة االستخدام ، وهي أحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة والتي     

، أو محور روء، وتهدف إلى تنشيط معرفة الطالب الذاتي، وجعلها نقطة انطالق لهم تفيد تدريس القراءة وتنمي فهم المق

ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة الواردة بالنص المقروء من أجل تطوير تفكير الطالب في أثناء القراءة، وهذا التطوير 

 (37،ص 2005يتمثل في خريطة النص أو تلخيص المعلومات." )فهد العليان ، 
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افة خطوات جديدة تتناسب وقدرات الطالب .( مرنة، تساعد المدرس في إضK.W.Lوتعد استراتيجية الجدول الذاتي )    

المعرفية وتتالءم مع تفكيرهم، فلم يعد أن يحصل الطالب على الجدول فحسب، بل أصبح الهدف من التعلم اكتساب المتعلم 

لمادة العلمية وطريقة للتفكير والبحث وتنمية الميول العلمية والقيم المهارات الالزمة للوصول إلى المصادر األساسية ل

العلم في الحياة العملية  عمالالسلوكية التي تجعل الطالب في حاضر حياتهم ومستقبلهم مواطنين أكثر فهما  وقدرة على است

لخاصة بهم . ويشير )محمود الربيعي، بفاعلية من خالل مساعدتهم على تنمية مهارات التفكير وفق تصميم استراتيجية التعلم ا

ية في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بدائل، كي تتسم بالمرونة عند ( إلى أن " تصميم اإلستراتيج2011

تنفيذها، وكل خطوة تحتوي على جزئيات تفصيلية منتظمة ومتتابعة لتحقيق األهداف المرجوة ، وذلك يتطلب من المعلم عند 

الفروق الفردية والتعرف على مكونات  اتيجية التدريس التخطيط المنظم مراعيا  في ذلك طبيعة المتعلمين وفهمتنفيذ إستر

 (28-27،ص 2011التدريس". )الربيعي،

 : K.W.Lمميزات استراتيجية 

 خزين المعلومات .تساهم في تعلم المعرفة التقريرية بأنواعها المختلفة مثل : المعنى البنائي ، وتنظيم المعلومات ، وت -1

 الذاكرة طويلة المدى .تنشيط المعرفة السابقة المخزونة في  -2

 زيادة مهارة التساؤل واالستجواب الذاتي ، والتي من خاللها يمكن تنشيط عمليات المراقبة . -3

لومة القديمة والحديثة تدوير المعلومات ، واعادة تنظيم البنية المعرفية والوصالت والتشابكات العصبية للربط بين المع -4

 عرفي للفرد .بما يحقق ترابط وتماسك اإلطار الم

تساهم في تكوين فرص لالبتكار والتفكير المتجدد والجانبي ، حيث يعتمد هذا النوع من التفكير على تنشيط المعرفة  -5

 السابقة ومحاولة إعادة صياغتها في شكل جديد .

 : K.W.Lخطوات إستراتيجية 

اتيجية ، ثم يقوم الطالب بكتابة المعلومات التي ( على السبورة مذكرا  الطالب بهذه االستر K.W.Lلم برسم )يقوم المع -1

يعرفونها مسبقا  ، والمعلومات الجديدة التي يريدون معرفتها قبل دراسة الموضوع ثم يكملون الجدول بالمعلومات والمعارف 

 الجديدة التي تعلموها بعد دراسة الموضوع .

تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة يوجزون معرفتهم السابقة يجعل المعلم طالبه وحدة واحدة في صفهم الدراسي أو يقوم ب -2

 (أو يجعل الطالب هم الذين يقومون بكتابتها . K.W.Lعن الموضوع ، ثم يقوم المعلم بكتابة كل فكرة في جدول )

، ريدون أن يجيبوا عنها في أثناء دراستهم للموضوع الدراسي بعد ذلك ، يطلب المعلم من الطالب أن يطرحوا أسئلة ي -3

 ويقوم بتسجيل هذه األسئلة في الجدول .

يطلب المعلم من الطالب ، قراءة موضوع الدرس ، ويدونوا مالحظاتهم عن المعارف والخبرات التي تعلموها ، مؤكدا   -4

 أعرف ؟على المعلومات الجديدة التي ترتبط بالسؤال : ماذا أريد أن 

لكتابة المعارف والخبرات التي تعلموها من خالل الموضوع الدراسي  يطلب المعلم من الطالب كلهم ، أو بعضهم التطوع -5

، 2018لتكملة الجدول مناقشا  معهم هذه المعلومات الجديدة ، مالحظا  أية أسئلة لم تتم اإلجابة عنها.) حصة المطيري ، 

 االنترنت(

 التربية الفنية  •

مادة دراسية وكل ما تقدمه في سبيل تنمية جوانب اإلبداع ، والثقافة، واإلحساس الجمالي بوصفها أن طبيعة التربية الفنية      

 للفن والطبيعة ، لدى المتعلم لتجعله يحكم على االعمال الفنية حكما  مبنيا  على العلم بالفن ومفرداته وادواته  وأهدافه. 
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فراد وتعالج ركنا  مهما  في تكوينهم كي يستجيبوا للمؤثرات ية دورا  كبيرا  في تشكيل اذواق االوال شك أن للتربية الفن   

الخارجية استجابات صحيحة ، لذلك فهي تعتبر وسيلة من وسائل االرتقاء بسلوك االفراد وتسهم في ترقية الوجدان البشري 

 (         21،ص2007وتنمية المهارات وتكمل النمو االنساني . ) العتوم ، 

ية الفنية من فلسفة بناء الفرد المبدع والحساس والمفكر ، وهي بذلك تأخذ بمبدأ التربية من خالل الفن وتنطلق مبادى الترب   

ألنهى تسعى الى الوصول باإلنسان الى درجة عالية من التكامل في جميع جوانبه الشخصية من خالل اكتشاف وتنمية 

 (51،ص2008ط به في بيئته التي يعيش بها . ) عايش ، المفاهيم والتذوق الفني لكل ما يحيالقدرات الفنية والمعرفة ب

ويرى الباحث ان  التربية الفنية احدى المواد الدراسية التي تعد واحدة من المواد المهمة للفرد والمجتمع ، والتي من    

لى اعمال مسرحية ويلها اما ألعمال فنية مرسومة او اخاللها يستطيع الفرد التعبير عن ما بداخله من مشاعر واحاسيس وتح

 او نحتية تعبر عن ما بداخله من مشاعر وتخاطب احساس المتلقي والمتذوق للفن  .

والتربية الفنية من العلوم التي تشملها مناهج التعليم العام محليا  وعربيا  ، وهي تحظى باهتمام العديد من الدول ولها دور    

لدراسية في اعداد الفرد المتكامل وتمنحه القدرة على االستجابة والتعامل خصية الفرد وتسهم مع باقي المواد امهم في بناء ش

 (41،ص2010مع الجمال اينما وجد واينما كان . ) السعود ، 

 -و تتجلى أهمية التربية الفنية بتحقيقها جملةً من األهداف، ومن هذه األهداف ما يأتي:          

ن سواها من الميادين بألفاظ ومفاهيم خاصة تضاف إلى قاموس دارسها : تنفرد التربية الفنية عالمفاهيمياإلثراء  •

ي قدرات دارسها، كما أنِّ عمليات اإلدراك  اللغوي، فقد أكِّد الباحثون أنِّها تُقدِّم المفاهيم بصيغ لفظية وغير لفظية تُنمِّ

 ية، أو كليهما. الحسي تُغني الفكر بمفاهيم ذات صيغ بصرية، أو لفظ

حيث وضح آرنز أنِّ الفن بطبيعته وسيلة تعبيرية يستخدمها اإلنسان لتجسيد مشاعره وما يُخالجه من  :التعبير عن الذات •

 أداة للتعبير يُعدِّ مصدرا  من مصادر اإلشباع الذاتي.بوصفه الفن  عمالأحاسيس، وبحسب لوراتشابمن فإنِّ است

ان القاصرة إلى األشياء من حوله، فعوضا  عن : فالتربية الفنية توسع نظرة اإلنساإلدراك الشامل للعالم وموجوداته  •

النظرة المحدودة بالجوانب المادية، يُصبح للموجودات أيضا  جانب جمالي يمنحها قيمة  وتألقا  خاصا .)شوقي 

 (39-38،ص2000،

 الدراسات السابقة •

بة لمعرفة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة )) اجرى الباحث استطالعا  في ميدان التخصصات القري     

في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة مبادئ التربية الفنية((  من اجل االفادة منها ومقارنة   kwlفاعلية استراتيجية 

احدى جوانب البحث متعلقة حالي ، وتم اخنيار دراستين احدها رسالة ماجستير في  الجوانب التي تناولت محاور البحث ال

 ( والثانية بحث منشور متعلق بالتربية الفنية واهميتها بالنسبة للمتعلم  .K.W.L باستراتيجية )

 (2016دراسة ) مبسلط ، -1

في تعلم مهارات القراءة لطلبة الخامس االساسي في   K.W.Lاستراتيجية  عمالهدفت الدراسة الى معرفة فاعلية است  

 تجريبية(  31(ضابطة و )30(طالبة توزعوا على مجموعتين )61ملت عينة البحث على )مدارس نابلس ،اشت

تم استخدام المنهج التجريبي   بالتصميم ذو المجموعتين  التجريبية والضابطة ، وكانت نتائج االختبار لصالح  المجموعة 

 بية .التجري
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 (2012دراسة )الكناني ونضال ، . 2

ة في تنمية التخيل وبناء الصورة الذهنية لدى المتعلم واسهامها في تمثيل التفكير البصري ( بحث )وظيفة التربية الفني    

التفكير  من البحوث النظرية الذي تناول احد الموضوعات الجديرة باالهتمام والمتمثلة بالتخيل واليات اشتغاله في تمثيل

 لدى المتعلم .

 مناقشة الدراسات السابقة  

بعد االطالع على الدراسات السابقة موازنة بينها وبين البحث الحالي لبيان نقاط االتفاق والتباين بين البحث اجرى الباحث    

 -الحالي وبين الدراسات السابقة وكما يلي :

في تعلم مهارات القراءة  k.w.lط الى معرفة فاعلية استراتيجية فيما يتعلق باستراتيجية التدريس فقد رمت دراسة مبسل -1

البحث الحالي فهدف الى معرفة اثر االستراتيجيه نفسها في التحصيل المعرفي لمبادئ التربية الفنية ، وتباين  ، اما

البحث الحالي في منهج البحث واعداد العينة اذ استخدمت دراسة المبسلط المنهج التجريبي ذي المجموعتين التجريبية 

لي استخدم فيه الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ( ، بينما البحث الحا61ينتها )والضابطة وكان عدد ع

(  كما وتباين البحث الحالي في المجتمع اذ ان مجتمع البحث 15ذات االختبارين القبلي والبعدي وكانت عينة البحث )

يلة، فيما اتفقت الي كان طلبة كلية الفنون الجمفي دراسة المبسلط كان لمرحلة الخامس االساسي بينما مجتمع البحث الح

 االيجابية الواضحة في نتائج كال البحثين  . k.w.lنتائج البحثين في فاعلية استراتيجية 

اما فيما يتعلق بدراسة الكناني ونضال فقد تباين البحث الحالي معها في منهجية البحث اذ ان دراسة الكناني ونضال  -2

المنهج التجريبي ، كما واتفق البحثان على اهمية التربية الفنية فيما استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي  عملتاست

في تغيير سلوك االفراد نحو االفضل وفي اهمية مادة التربية الفنية في تكوين الذائقة الفنية وتنمية االحساس بالجمال 

 شكل فعال .للفرد وما لهذا التغيير االيجابي في السلوك  على المجتمع ب

 نهجية البحث وإجراءاته (الفصل الثالث   ) م

 اعتمد الباحث المنهج  التجريبي الن هو أقرب مناهج البحث لحل المشكالت بالطريقة العلمية.      

 التصميم التجريبي •

الباحث التصميم التجريبي ذا المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي ، كونه التصميم المناسب لعنوان  عملاست   

 البحث . 

 مجتمع البحث    •

اشتمل مجتمع البحث على طلبة المرحلة االولى/ في قسم التربية الفنية  في كلية الفنون الجميلة  / جامعة ديالى /        

 (1، كما في الجدول  )2019-2018, للعام الدراسيالدراسة الصباحية

 ( يصف مجتمع البحث1جدول )

العدد 
 الكلي

 المستبعدون
العدد الكلي بعد 

 تبعاداالس
 سبب االستبعاد

النسبة المئوية من المجتمع 
 االصلي

32    100% 

 17  
( اندثار 2(عينة استطالعية )15)

 تجريبي
53% 

  15  47% 
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 عينة البحث                                        •

الفنية التابع لكلية الفنون الجميلة /جامعة تم اختيار عينة البحث  بالطريقة القصدية من طلبة المرحلة االولى /قسم التربية      

 (2( طالبا وطالبة من قبل الباحث ، كما في الجدول )17ديالى والبالغ عددهم )

 يصف عينة البحث( 2جدول )

 مجتمع البحث
 الجنس

 النسبة المئوية سبب االستبعاد
 المجموع اناث ذكور

 %100  32   العدد الكلي للمجتمع

 %53  17   نةالعدد الكلي للعي

 %47  15   العينة االستطالعية

 %6 اندثار تجريبي 2   عدد المستبعدين

العينة التي طبق عليها 
 البرنامج

7 8 15  47% 

 التجربة االستطالعية 

( طالب وطلبة بوصفهم عينة استطالعية  استفاد منها الباحث في معرفة الصعوبات التي تواجه 15اختار الباحث )     

 والوقت المستغرق لإلجابة.التجربة  تطبيق

 االختبار القبلي  

برنامج  عمال( ثم عولجت نتائج االختبار باست2018/  11/  19تم اجراء االختبار القبلي يوم ) االثنين (  الموافق  )      

 .( SPSSالرزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية ) 

 أداة البحث : •

منها  لكل  20سؤال لالختيار من متعدد يتم االجابة عن  22تبار التحصيلي والمتكون من قام الباحث بإعداد اداة االخ  

 ( .  1درجات كما في الملحق رقم ) 5سؤال 

(    2قام الباحث بعرض اداة ابحث على مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال  ملحق رقم )   صدق األداة: .أ

 ل االداة كانت االداة بصيغتها النهائية .وبعد االخذ باراء الخبراء ومالحظاتهم حو

 . التجزئة النصفية عمالتم استخراج ثبات االداة للبحث عن طريق است ب. ثبات األداة :  

على عينة البحث ) المجموعة  kwlبعد أن تحقق الباحث من صدق األداة وثباتها ، طبق استراتيجية  جربة :تطبيق الت •

( 2019/  1  /14(   واستمر لغاية يوم  ) الخميس ( الموافق )2018/  11 /26وافق  )التجريبية ( يوم ) االثنين( الم

على مدى ثمانية اسابيع بواقع محاضرة كل اسبوع اما المجموعة الضابطة فقد قام الباحثان بتدريسها وفق الطريقة التقليدية 

 .ي التعلمالمتبعة ف

ن ترك عدد من الطلبة )عينة البحث( , أو انقطاعهم في أثناء ويقصد به االندثار الناجم م االندثار التجريبي :  •

(، واستبعد الباحث طالبين لكثرة غيابهم عن 479، ص2007التجربة، مما يؤثر على النتائج .)عبد الرحمن و زكنة، 

 التجربة .

وقد تم هذا في يوم  ( اسابع على بداية تطبيق التجربة8الختبار البعدي بعد مرور )أجرى الباحث ا االختبار البعدي : •

 . 2019/  1/ 21االثنين الموافق 
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 : الوسائل اإلحصائية •

( من اجل استخراج نتائج البحث، ومن SPSSالباحث برنامج الرزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية )  عملاست     

 المتناظرة وغير المتناظرة(.االحصائية المستعملة هي: ) الوسط، واالنحراف المعياري، اختبار )ت( للعينات الوسائل 

 عرض النتائج ومناقشتها (الفصل الرابع   ) 

ليها اعتمادا  على نتائج االختبار المهاري )القبلي إيتضمن هذا الفصل عرضا  مفصال  لنتائج البحث التي تم التوصل     

توصيات والمقترحات ، وسيتم عرض دي ( ومناقشتها واستعراضا  لالستنتاجات التي توصل أليها الباحثان وتحديد الوالبع

 -النتائج بحسب فرضيات البحث وكما يأتي :

 الفرضية الصفرية األولى :

  ية في ( بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريب0,05))ال يوجد فرق ذو داللة معنوية عند مستوى داللة )

عدي في مادة مبادئ التربية الفنية (( وللتحقق االختبار التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي الب

( وكما  t(  للعينات المترابطة الستخراج قيمة )  t-testاالختبار التائي )  عمالمن صحة الفرضية قام الباحث باست

 موضح بالجدول األتي :

 (3جدول )

 القبلي والبعدي لعينة البحث يوضح الخطأ المعياري واالنحراف المعياري وعدد العينة والوسط الحسابي لالختبارين

 االختبار الوسط الحسابي عدد العينة االنحراف المعياري الخطأ المعياري

 القبلي 35،667 15 10،499 2،711

 البعدي 63،333 15 12،488 3،224

ئية لصالح الى عدم قبول الفرضية الصفرية االولى وتشير النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصا( 3يشير الجدول )    

 االختبار البعدي مما يؤكد فاعلية االستراتيجة المطبقة على العينة .

جموعة ( بين متوسط درجات طلبة الم0,05))ال يوجد فرق ذو داللة معنوية عند مستوى داللة ) الفرضية الصفرية الثانية :

ي البعدي في مادة مبادئ التربية الفنية ، تبعا التجريبية في االختبار التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيل

لمتغير الجنس(( وللتحقق من الفرضية الصفرية الثانية تم استخراج الفروق في درجات عينة  البحث من كال الجنسين في 

 ( .4دول )االختبار البعدي كما في الج

 (4جدول )

 ت عينة البحثيوضح الفروق بين نتائج االختبار البعدي بالنسبة للبنين والبنا

 ف-س ع ف هـ ت نسبة الخطأ

0،00 9،890 2،797 10،834 - 27،667 

احصائية لصالح ( الى عدم قبول الفرضية الصفرية الثانية  وتشير النتائج الى وجود فروق ذات داللة 4يشير الجدول )      

والدافعية في الدراسة التي  تزيد عن رغبة  االناث في االختبار البعدي  ومن الممكن ايعاز اسباب تفوق االناث الى الرغبة

 الذكور .

 االستنتاجات. •

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي , توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:    

 وية بين االختبارات القبلية والبعدية لمجموعة البحث ولصالح االختبار البعدي.توجد فروق ذات داللة معن .1

 .في التحصيل المعرفي للطلبة عينة البحث  K.W.Lر إيجابي لتوظيف استراتيجية هناك تأثي .2
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 التوصيات •

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يوصي الباحث بآالتي:_   

وباقي االستراتيجيات ذات التعليم النشط من اجل اشراك المتعلم بصورة اكبر   K.W.Lضرورة توظيف استراتيجية  -1

 داخل الدرس.

طلبة لما له من دور في ورة التركيز على االهتمام بدرس التربية الفنية وتنمية الجانب الفني واالبداعي لدى الضر -2

 تحسين الذائقة الفنية بشكل عام في المجتمع .

 في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي وإلكمال ما بدأ به الباحث فانه يقترح ما يأتي:: المقترحات •

في الدروس ذات الجانب العملي المهاري مثل ) االشغال   K.W.Lة حول تأثير استراتيجية أجراء دراس ✓

 .اليدوية والنحت وغيرها(

 المصادر

 ١١:٣٩آخر تحديث:  -بواسطة: رهام أبو وردة  مدخل إلى التربية الفنية )الطبعة الثانية(،(، 2000إسماعيل شوقي ) -1

   https://mawdoo3.com،٢٠١٨ديسمبر  ١٧، 

( في تنمية مهارات الفهم القرائي  k.w.Lفاعلية استخدام التعلم التعاوني والجمعي واستراتيجية ) افظ ، وحيد ، ح -2

 .2008( ، 159( العدد )1، مجلة المناهج وطرائق التدريس ، المجلد ) لدى تالميذ الصف االبتدائي

, شركة لوم االنسانية والتطبيقية يقاتها في العاالنماط المنهجية وتطبعبد الرحمن , انور حسين , وعدنان حقي زكنة , -3

 .2007الوفاق , للطباعة , بغداد , 

 . 2007، عمان ، دار المناهج للنشر والتوزيع ,   طرائق تدريس التربية الفنية ومناهجهاالعتوم ، منذر سامح ،  -4

للنشر والتوزيع ،  ، دار المسيرة، عمان   اساليب تدريس التربية الفنية والمهنية والرياضيةعايش  ، احمد جميل ،  -5

2008 . 

قواعدها، مجلة كليات المعلمين، المجلد .في تدريس القراءة مفهومها وإجراءاتها، K.W.Lاستراتيجية فهد العليان،   -6

 .2005هـ ،  1426الخامس، العدد األول، محرم، 

لصورة الذهنية لدى المتعلم لتخيل وبناء اوظيفة التربية الفنية في تنمية االكناني ،ماجد نافع ، نضال ناصر ديوان ،  -7

، مجلة االكاديمي ، العدد  واسهامها في تمثيل التفكير البصري ) تطبيقات علمية في عناصر واسس العمل الفني (

(201،)2012. 

 .1972، القاهرة، دار المعارف، مصر،  نظرية العمل في تدريس الفنونلطيف محمد زكي ،  -8

، السنة الرابعة، 2، ترجمة: راضي حكيم، مجلة الثقافة االجنبية، العدد لطبيعيلفني والضوء ااالدراك االنجر، سوزان ،  -9

1984. 

في تحصيل طلبة الصف الخامس في القراءة واتجاهاتها نحو   K.W.Lاثر استراتيجية مبسلط ، جنى سامي راجح ،  -10

 .2016ورة ، ، رسالة ماجستير غير منشتعلمها في المدارس الحكومية في محافظة نابلس 

 .2011، عالم الكتب الحديث ، اربد ، األردن، 1، طاستراتيجيات التعلم التعاونيمحمود داود الربيعي،  -11

،الطبعة األولى، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ملحم، سامي محمد -12

 . 2000والطباعة, ، 

 .2005، عمان ، االردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، 1،ط التخطيطم االستراتيجية وعليعقوب ، احمد ،  -13
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14- https://www.facebook.com/MhdAlfnwnAljmylhBalbsrt?fref=nf  5/11/2015،صفحة الكترونية. 

15- ss.com/2014/12/11ehttps://mymasterblog1.wordpr/استراتيجية-l-w-k. 

 اداة البحث( : 1) ملحق 
 اسئلة االختبار التحصيلي لطلبة قسم التربية الفنية المرحلة االولى 

 في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة مبادئ التربية الفنية ((  kwlللبحث الموسوم )) فاعلية استراتيجية 
 سؤال فقط( 20درجة ( ) االجابة عن  5) لكل سؤال    -ك دائرة حولها من االسئلة االتية :اختر االجابة الصحيحة بوضع

. التربية بالتعليم     أ.   هي مجموعة من العمليات التي يقوم بها المجتمع بنقل معارفه واهدافه بشكل متجدد ومستمر  .1
 . التربية والتعليم د    . التهذيبج
 التنمية والتدريب  د.  . التنمية والزيادة جالتدريب والتعليم   ب.والتنمية    . التربيةأ التربية لغتا هي   .2
 . لوثربيرجد . لودج ج. ارسطو ب. افالطون أ   التربية تضفي  الى الجسم والنفس كل جمال وكمال   تعريف لـ .3
 لقراءة. اد . التعليم ج . الفن ب. التربية  أهو تعبير عن العواطف واالحاسيس واالنفعاالت    .4
. التربية البدنية                  ب. التربية    أ هي محاولة تغيير سلوكيات االفراد عن طريق الممارسات الفنية الى االفضل   .5
 التربية الفنية  د.التربية والتعليم       ج.
. االمشق                           ب . الشرق أعملية الرسم بطريقة التقليد والمحاكاة حرفيا للصورة المرسومة تسمى بـ النقل من  .6
 .  الخيالد. الطبيعة   ج
التعبير المقلد  ب.التعبير الحر المطلق    أ.تسمى المرحلة التي يرسم بها االطفال دون ان يتدخل احد في رسومهم  بـ   .7
 . التعبير المجسدد . التعبير المقيد  ج
بما نعرفه اآلن وما نَفَهَمه، بينما الخيال يَحتَوي العالم كلِّه َوكلَّ ما َسيَتم َمعرفَتَه  الخيال أَهمِّ مَن الَمعرفَة، فالَمعرفَة َمحدودَة .8

 . ايزنشتاين د. لودي جانيتي  جستانسالفسكي   ب.. سوفوكليس  أأو فَهَمه إلى األبد مقولة لـ  
 . يوسف شاهينددايك  . ثورنج. جون دوي ت.هربرت ريد أاالنسان وحاجاته  غير وجه الفن وجعله يرتبط بحياة .9

احد الكتب التي وضعت اسس فلسفة للجمال واكدت على ان يكون الفنان انسان اختار الفن كقيمة وعمل في حياتاه  هو  .10
 . الفن خبرة د. الحياة خبرة جالخبرة فلسفة  ب.. الفن فلسفة  أكتاب  

. هربرت ريد ب جون ديو أ.لمعرفة في المناهج للفن دورا  تربويا  ال يقل اهمية عن دور العلم واهو مفكر اكد على ان  .11
 . افالطوند . مان وتنيج

 . ثورن دايك ج. هربرت ريد تجون دوي  أ.رفض التمييز بين الظاهرة الفنية والظاهرة الجمالية   في الفن   .12
 . سوفوكليسد 
 . الواقعية د. المعرفية  ج. الفنية بالعلمية   أ.ان الطفل يرسم ما يعرفه ال ما يراه ، هو راي اصحاب النظرية  .13
 .التأثريةد. المعرفية  ج. التطورية بالنفسية  أ.اعتبار العمر الزمني اساس العملية الفنية ،هو راي اصحاب النظرية  .14
 . كيلوج د . دافنشيج. لون فيلد  ب. فرويد  أج الفني هي نظرية لـ نظرية التحليل النفسي واثار الشعور في النتا .15
 سنة              6-3. بسنة     3-2 أ.شوائي التي يمر بها المتعلم في الرسم تكون بين سن الـ   مرحلة التخطيط الع .16

 سنة  5-4. د سنة       4-2  ج.   
. التعبير الواقعي                   أة ووضوح في التفاصيل في مرحلة تبدأ رؤية الطفل لمحيطه بالنضج وتبدأ رسوماته اكثر دق .17

 . ما قبل التخطيط د. التخطيط الشكلي   جكلي   . التخطيط الشب
 يساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم واساليب الزمة لمواصلة التعليم وللمشاركة في التنمية الشاملة              .18

 . النشاط الال صفي د. النشاط السياسي   ج.  النشاط االنفعالي    بسي   . النشاط المدرأ          
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 تأثير استخدام استراتيجية سكامبر في تنمية مهارات التفكير االبداعي  في مادة التربية الفنية 

 دراسة تجريبة في طرائق تدريس التربية الفنية 

 م.م ريم عبدالحسين محمود 

 جامعة ديالى  –كلية الفنون الجميلة 

 ملخص البحث

يجسد التفكير نعمة عظيمة وهبها هللا سبحانه وتعالى لألنسان ليتعرف عليه ويعبده اوال، وليعمر االرض ويقيم البناء      

الحضاري على هدى الرساالت النبوية ثانيا ، ولقد امتاز االنسان و تفرد بها عن بقية المخلوقات وهي نعمة ال ينفك عنها 

االنسانية منها لحظة من الزمن ، ومن هنا تتجلى حقيقة ضرورة التفكير في حياتنا عاقل وال يتصور خلو الحياة انسان 

 الخاصة والعامة ، الدينية والدنيوية العلمية ، والعملية .

والمتوسط والمعقد ففي حياتنا العملية المعتادة نستخدم اساليب متنوعة من التفكير التي تترواح مستوياتها بين البسيط       

ورة التي تفرضها متغيرات الحاة ومتطلباتها من حولنا وبصورة مستمرة ، وفي الحياة العلمية والدراسية يحتاج وذلك للضر

كل متعلم على مستوى معين من التفكير ليساعده في اجتياز العقبات وحل المشكالت التي قد تواجه في خظم العملية التعليمية 

عقل االنساني واستثارة مدراكه وقدراته للوصول الى الغاية الكبرى وتحقيق لدرجة االولى على مخاطبة الالتي  تعتمد في ا

 اقصى مستوى للتقدم العلمي في مجال المعرفة .

ومن هذه الحاجات الكبرى تنبثق ضرورة مراجعة اساليب التفكير السائدة لتحديد ما اذا كانت قادرة على تحقيق اغراضها       

هيكلة فمن خالل الخبرة العلمية التي نمتلكها في مجال العمل التربوي المتصل بشكل مباشر نها تحتاج الى اعادة بناء وام ا

مع المتعلمين نالحظ ضعف وقصور كبير في مستويات التفكير لديهم,وعليه جاءت هذه الدراسة التي هدفت الى معرفة تاثير 

التربية الفنية, ولتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة  التفكير االبداعي في مادة  استخدام استراتيجية سكامبر لتنمية مهارات

 الفرضيات االتية:

( في نمو مهارات التفكير االبداعي  بأستخدام استراتيجية 0,05ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

ثالث  ., اختارت النشاط ال –س بجزأه الشكلي سكامبر بين نتائج االختبار القبلي والبعدي  عند تطبيق اختبار توران

 ( تلميذة.30الباحثة العينة بطريقة عشوائية وبواقع)

استلزم تحقيق هدف البحث وضع خطط تدريسية واستخدمت الباحثة اختبار تورانس الختبار تحقق هدف البحث , لذا      

عرضها على مجموعة من الخبراء االبداعي. وقد تم  قامت  الباحثة بأعداد الخطط التدريسية لغرض تنمية مهارة التفكير

لغرض التحقق من الصدق الضاهري  للمحتوى التعليمي وشمولية االهداف,وبعد موافقة الخبراء على الخطط التدريسية 

اشر. ،قامت الباحثة بـأجراء االختبار القبلي لجميع الطالبات )عينة البحث( اذ طلب منهن  االجابة على االختباروبشكل مب

 40ق التجربة ,. بواقع حصة واحدة في االسبوع ولمدة ثالثة اسابيع , اذ يستغرق وقت الحصة الدراسية )بعدها تم تطبي

دقيقة ( , وفيها تم تدريس وتدريب الطلبة* وفق استراتيجية سكامبر للتفكير االبداعي وتنفيذ ورسم اعمال  فنية مبسطة , بعد 

االختبار البعدي للتالميذ عينة البحث وبنفس الطريقة في االختبار القبلي , ت الباحثة  بأجراء االنتهاء من تطبيق التجربة قام

 وجرت عملية التقويم بشكل مباشر.

اضهرت النتائج عن تغير واضح لدى التالميذ )عينة البحث ( في مهارات التفكيراالبداعي, االمر الذي يمكن ارجاعه       

راتيجية سكامبر (وهذا يؤدي الى االستنتاج بأن التعلم بهذه االستراتيجية المستخدمة وهي) استالى ما وفرته االستراتيجية 
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ومبادئه والخطوات التي تسير وفقها يساعد كثيرآ في  تنمية المهارات الفنية بشكل عام ومهارات التفكير  لدى الطلبة  )عينة 

فكير االبداعي في التدريس ,لتدريس مادة راتيجية سكامبر للتاست عمالالبحث ( بشكل خاص, لذا توصي و تقترح الباحثة است

 التربية الفنية وخاصة في المواضيع التي تحتاج الى مستويات مختلفة في التفكير و تفعيل التفكير االبداعي  .

Research Summary 

          The reflection embodies a great blessing which God Almighty gave to man to recognize and 

worship first, to build the land and to establish the civilizational structure on the guidance of the Prophetic 

messages. Secondly, man has distinguished himself from the rest of the creatures, a blessing which is 

unquestionably a rational human being. , Hence the need to reflect on our private and public life, 

religious, secular, scientific and practical. 

      In our normal working life, we use a variety of thinking, ranging from simple, medium to complex, to 

the necessity imposed by life variables and requirements around us. In the scientific and educational 

life, every learner needs a certain level of thinking to help him overcome the obstacles and problems he 

may face. The educational process, which depends in the first degree on addressing the human mind 

and raising awareness and abilities to reach the great goal and achieve the maximum level of scientific 

progress in the field of knowledge. 

      Among these great needs arises the need to review the prevailing thinking methods to determine 

whether they are capable of achieving their goals or whether they need to be reconstructed and 

structured. Through the scientific experience we have in the field of educational work directly related to 

the learners, we notice weakness and lack of great thinking levels. This study aimed to know the effect 

of using Skamper's strategy to develop creative thinking skills in art education. In order to achieve the 

research objective, the researcher put forward the following hypotheses: 

- There were no statistically significant differences at (0,05) in the growth of creative thinking skills using 

the Skamper strategy between the results of the tribal and remote test when applying the test of Torrance 

in its formal part - Activity III .  The researcher chose the sample randomly and with (30) students. 

      The purpose of the research was to develop teaching plans. The researcher used the Torrance test 

to test the purpose of the research. Therefore, the researcher prepared the teaching plans for the 

purpose of developing the skill of creative thinking. It was presented to a group of experts for the purpose 

of verifying the honesty of the educational content and the comprehensiveness of the goals. After the 

approval of the experts on the teaching plans, the researcher conducted the tribal test for all the students 

(the sample of the research), asking them to answer the test directly. Then the experiment was applied. 

(40 minutes), in which students were taught and trained in accordance with the Skamper strategy for 

creative thinking and the implementation of simplified technical work. After the experiment was 

completed, the researcher conducted the post-test for the students in the sample and the same The 

method in the tribal test, the evaluation process was conducted directly. 

      The results revealed a clear change in the students' thinking skills, which can be traced back to the 

strategy used by Skamper. This leads to the conclusion that learning about this strategy, its principles 

and the steps that follow it will greatly help in developing technical skills in general. And the thinking 

skills of the students (sample research) in particular, so recommends and suggest the researcher use 
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Skamper's strategy of creative thinking in teaching, to teach art education, especially in subjects that 

need different levels of thinking and the activation of creative thinking. 

 -مشكلة البحث : 1-1

يجسد التفكير نعمة عظيمة وهبها هللا سبحانه وتعالى لألنسان ليتعرف عليه ويعبده اوال، وليعمر االرض ويقيم البناء         

االت النبوية ثانيا ، ولقد امتاز االنسان و تفرد بها عن بقية المخلوقات وهي نعمة ال ينفك عنها لرسالحضاري على هدى ا

انسان عاقل وال يتصور خلو الحياة االنسانية منها لحظة من الزمن ، ومن هنا تتجلى حقيقة ضرورة التفكير في حياتنا 

 الخاصة والعامة ، الدينية والدنيوية العلمية ، والعملية .

ففي حياتنا العملية المعتادة نستخدم اساليب متنوعة من التفكير التي تترواح مستوياتها بين البسيط والمتوسط والمعقد       

وذلك للضرورة التي تفرضها متغيرات الحياة ومتطلباتها من حولنا وبصورة مستمرة ، وفي الحياة العلمية والدراسية يحتاج 

كير ليساعده في اجتياز العقبات وحل المشكالت التي قد تواجه في خضم العملية التعليمية التفكل متعلم الى مستوى معين من 

التي  تعتمد في الدرجة االولى على مخاطبة العقل االنساني واستثارة مدراكه وقدراته للوصول الى الغاية الكبرى وتحقيق 

 اقصى مستوى للتقدم العلمي في مجال المعرفة .

الكبرى تنبثق ضرورة مراجعة اساليب التفكير السائدة لتحديد ما اذا كانت قادرة على تحقيق اغراضها  اجاتومن هذه الح     

ام انها تحتاج الى اعادة بناء وهيكلة فمن خالل الخبرة العلمية التي نمتلكها في مجال العمل التربوي المتصل بشكل مباشر 

ير لديهم وهي متارجة ومحددة وتقف عند مستوى معين ال لتفكمع المتعلمين نالحظ ضعف وقصور كبير في مستويات ا

يرتقي حتى لمرحلة التفكير المتميز من ثم خلق وتوليد االفكار الجديدة او انتاج افكار جديدة وقابلة للتطوير والتغير المستمر 

ل العلوم والتكنولوجيا مجا وال حتى انشاء افكار اصيلة وغير مألوفة في الواقع ، وهذا ال يتماشى مع التطور الكبير في

الحديثة والذي يتطلب المزيد من االفكار والتجديد والتطوير وكسر القيود التي ضلت لفترة كبيرة من الزمن عالقة حدت من 

عملية تفكير الفرد وحبسته خلف المألوف والقديم وعدم التطلع الى الخلق واالبداع وتوليد التفكر الجديد لغرض الوصول الى 

افكار جديدة ترتقي بالمستوى العلمي للمتعلمين في كافة المجاالت فأننا نالحظ ميل اغلب الدراسات العلمية  بداعخلق وا

الحديثة الى تطوير االستراتيجيات والطرائق التي تستهدف العقل االنساني وتستثير مواطن التفكير لديه واصبحت هناك 

ي التنمية الفكرية في المجال العلمي والتربوي ,  وفي المجال الفني يب فحاجة ملحة لدراسة ومعرفة اهمية ودور هذه االسال

تحديدا والذي يتطلب العديد والمزيد ال وبل الكثير من االفكار والجهد والوقت والخيال الخصب عند المتعلم اذا ما اردنا تنمية 

في الواقع  ضل هذا الفرد محجوزا خلف لكن افكاره الفنية وايصاله الى مراحل متقدمة من االبتكار واالبداع والتميز ,و

التقليدي والمألوف نتيجة لترسب االفكار الرتيبة و الغير فعالة وليس لها اثر يذكر يواكب التطور الكبير في كافة المجاالت 

حظ نال لذلك استوجب منا البحث في هذه المشكلة وايجاد حلول تساعد في تنمية مهارات المتعلمين في المجال الفني,وايضا

قلة البرامج التي تزود المتعلمين باستراتيجيات وطرق وادوات ممكن ان تنمي التفكير االبداعي وتحفزه لديهم  ومن هذا 

المنطلق وايمانا منا بضرورة واهمية تدريب وتحفيز المتعلمين على التفكير والتميز واالبداع ,جاءت هذه الدراسة التي 

ت في الواليات المتحدة االمريكية مؤخرا لتنمية التفكير االبداعي لدى المتعلمبن  ، برز استراتيجية حديثة عمالتستهدف است

استراتيجية سكامبر لتنمية مهارات التفكير االبداعي في  عمالوعليه طرحت الباحثة التساؤل االتي ) هل هناك تأثير الست

 مادة التربية الفنية ؟( .
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 -أهمية البحث والحاجة إليه : 1-2

معرفة ظروف عمالها لعلى است ةقدريساهم في الرفة التربوي  بطرائق التدريس واستراتيجيات التعليم المتنوعة، ن معإ -1

التعلم المناسبة للتطبيق، بحيث تصبح عملية التعليم شيقة وممتعة للمتعلمين،ومناسبة لقدراتهم، ووثيقة الصلة بحياتهم اليومية، 

 ( .٢٤،ص  ٢٠٠٧عاتهم المستقبلية. )مرعي والحيلة، ورغباتهم، وتطلواحتياجاتهم، وميولهم، 

تساعد استراتيجية سكامبر في التدريس على بناء اتجاهات ايجابية لدى المتعلمين نحو التفكير والخيال واالبداع , وعملية -2

 تعلمه من خالل تبسيط المعاني واستثمار االمكانيات البسيطة المتاحة . 

 عام , والتفكير االنتاجي بشكل خاص لدى المتعلمين ، التفكير بشكل  تنمية مهارات-3

 تشجيع الطالب وإثارة دافعيتهم للبحث واالطالع وطرح األسئلة و المشاركة اإليجابية بما ينفع مجتمعهم.-4

 زيادة ثقة الطالب  بأنفسهم وقدراتهم وطاقاتهم وتوجيهم الستثمارها بما ينفعهم حاضرا ومستقبال.-5

 لى العمل بروح الفريق الواحد والحرص على التعاون ألداء العمل النافع المفيد لهم ولغيرهم.تعويد الطالب ع-6

 -هدف البحث : 1-3

)تعرف تأثيراستخدام اسراتيجية سكامبر في تنمية مهارات التفكير االبداعي في مادة التربية الفنية , وألجل قياس الهدف 

  -:اعاله وضعت الفرضيات االتية: 

( في نمو مهارات التفكير االبداعي  بأستخدام استراتيجية 0,05روق ذات داللة احصائية عند مستوى )ليس هناك ف -1

      النشاط الثالث  . –سكامبر بين نتائج االختبار القبلي والبعدي  عند تطبيق اختبار تورانس بجزأه الشكلي 

  -تحديد المصطلحات :

تي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير ، ويتم استقباله عن طريق واحد او النشاطات الفعلية الهو سلسلة من  -التفكير :

 (wahat-www.e .( ، موقع الكتروني . )2002تربوية ،  -اكثر من الحواس الخمس )واحات

 ,Beyev, B.kبرة التي يحد لها  )شي ذو معنى من خالل الخعملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل  -التفكير :

p88. W.h) 

عملية معرفية معقدة بعد اكتساب معرفة ما ، او انه عملية منظمة تهدف الى اكتساب الفرد معرفة ما .  -التفكير :

(Costa,P77,W.h) 

اك واالحساس النفسية االخرى كاالدر عملية عقلية معرفية وجدانية علياا تبنى وتوسس على محصلة العمليات -التفكير :

والتخيل ، وكذلك العمليات العقلية : كالتذكير والتجديد والتعميم والتمييز والمقارنة واالستدالل ، كلما اتجهنا من المحسوس 

 (122, ص1995الى المجدد كلما كان التفكير اكثر تعقيدا . )حبيب , 

قصدي موجه نحو مسألة ما ، او اتخاذ قرار معين معرفي تفاعلي انتقائي  مفهوم افتراضي يشير الى نشاط ذهني -التفكير :

، او اشباع رغبة في الفهم ، او ايجاد معنى او اجابة عن سؤال ما ، ويتطور التفكير لدى الفرد تبعا لظروفه البيئية المحيطة 

 ( 133, ص 1996. )نشواني , 

موقف يتعرض له الفرد بحيث يكون  على حل المشكالت في أي ( بأنه القدرة2000يرى قطامي ) -التفكير االبداعي :

 ( 122, ص 2000سلوكه بدون تصنع وانما متوقع منه . ) قطامي , 

سكامبر:     وهي عبارة عن وسيلة  تساعد على التفكير في احداث تغييرات على منتج للخروج بمنتج جديد. تستطيع أن     

 (414,ص2001ير. )وهيب وزيدان ,ة أو كنقاط بداية للتطوتستخدم هذه التغييرات كإقتراحات مباشر

 

http://www.e-wahat/
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 :) الخلفية النظرية للدراسة ودراسات سابقة ( : الفصل الثاني 

  -تقديم :

 خلق  هللا سبحانه وتعالى ادم ) عليه السالم ( وذريته من بين البشر وفطرهم  على التعليم والقابلية للنمو والزيادة .      

رضها على المالئكة فقال انبؤني بأسماء هوالء ان كنتم صادقين (( )البقرة : اية آدم االسماء كلها ثم ع قوله تعالى )) وعلم

(31) ) 

وهو  نوع من التعليم ) التعليم الفطري ( تنمو قدرات الفرد الطبيعية بتوازن ، ليتمكن من استغالل ما اودع هللا سبحانه        

 ، وعلى مجتمعه ثانيا . وتعالى فيه من قدرات ويستثمرها بما يقود عليه بالنفع اوال

آيات كثيرة تدعو الناس الى التفكير والتأمل والتدبر والتعقل  وعليه فأن القران الكريم اولى للتفكير اهمية بالغة ، وقد وردت

 (219ومنها قوله تعالى ) كذلك يبين هللا لكم االيات لعلكم تتفكرون ( . )البقرة : اية 

  -مفهوم التفكير :

وحل المشكالت عملية  عقلية تهدف للوصول الى الحقائق والمعرفة التي تساعد الفرد على اصدار االحكام  ان التفكير     

 التي تواجهه. 

وهو ايضا ) عملية ذهنية يتفاعل منها المتعلم مع ما يواجهه من خبرات ومواقف ويولد منها االفكار ويحللها ويعيد      

 ( 188, ص2014دها في بنائه الذهني . )العياصرة , تنظيمها وترميزها بهدف الوصول الى ابعا

 ) ويعرف التفكير كسلوك ( 

سلوك منظم مضبوط موجه ، له وسائله الخاصة في المستوى الرمزي وله طرائقه في تقصي الحلول والحقائق  -التفكير :

 في حال عدم وجود حل جاهز لها . 

ي انتخاب العناصر المفيدة في جمال الفكرة وضبط هذه الرموز سلوك عقلي يخضع لعملية الضبط والتوجيه ف -التفكير :

قة بالمشكلة ، أي انه سلوك ونشاط عقلي يتولد وينشط بسبب وجود مشكلة فشلت التحاد التركيبة والعناصر المفيدة ذات العال

 ( 166, ص 2010المعتادة والمكتسبة السابقة في ايجاد حل لها . ) عبد الهادي , 

 عقلية  التفكير كعملية

  -( وهو على نوعين :mental operationsالتفكير هو احدى العمليات العقلية ) -اوال

 (.   convergent thinkingالتفكير التقاربي ) -1

 (165, ص2010( . )عبد الهادي ,  divergent thinkingالتفكير التباعدي ) -2

يات ,والعملية تشبه القاعدة التي تعد نوعا من الصيغ الفكرية اما يباجيه فيعرفه من خال تعريفه للفكر بأنه تنسيق العمل -ثانيا

( . عبد الهادي 8=64( ومن ثم عكس العملية جذر الرقم )64=8ومن ميزاتها انها قابلة للعكس تماما , كعملية تربيع الرقم)

 ( 166, ص 2010,
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 كيراهم اشكال انماط  صور التف

  -انوع التفكير ويمكن ان نذكر منها :

يعتبر هذا النوع ابسط انواع التفكير حيث يتصرف الفرد على المعلومات من خالل الحواس وهي  -التفكير الحسي : –اوال 

لحسي كر االشياء ويفهم حلولها دون ان يكون امامه , وهذا هو التفكير اأول بوادر التفكير عند االنسان وال يستطيع ان يتذ

الرتياطه بالجانب الحسي حركي عند االنسان والمتوسط الخارجي وما يحتويه من مثيرات تؤدي الى انعكاسات او ردود 

 ( 166, ص 2010أفعال تمثل بداية التفكير عند الطفل . )عبد الهادي , 

ما يدور حوله وايجاد تفسير  يتصف هذا النوع من التفكير برغبة الفرد الشديدة في كشف -كشافي :التفكير االست –ثانيا 

مناسب له , ويتضح ذلك بطرح العديد من االسئلة من محاولة الفرد او الطفل الستيضاح كل ما يريد فهمه ويسمى ذلك بحب 

 ( 166, ص2010االستطالع . )عبد الهادي , 

الفرد العالدي في عمر السنه  يمثل اعلى اشكال التفكير من منظور نظرية )ايباجيه (ويصل له -د :التفكير المحد –ثالثا 

تقريبا ويتصف بقدرة الفرد التعامل مع المجددات وتزداد القدرة على التمثيل والتصور بعد ان كان في المراحل السابقة 

شكل منطقي او بطريقة علمية باتباع طرق علمية منظمة معتمدا على الحسوسات وفي تلك المراحل يستطيع الفرد ان يفكر ب

المشكلة وجمع المعلومت وتحليلها ثم وضع الفرضيات ثم الوصول الى النتائج واختبار صحتها قبل تعميمها تبدأ لتحديد 

 ( 166, ص2010.)عبد الهادي , 

بعدة مواضيع تكون لها حيز من االهمية هو نوع من التفكير ال يرتبط بموضوع محدد بل يرتبط  -التفكير الحر : –رابعا 

ا النوع من التفكر يحتاج الى العديد من العمليات العقلية ) االدراك , االشباه , التذكر , االستبصار( لدى الفرد في وقت ما , وهذ

 ( 166, ص2010. )عبد الهادي ، 

شة واالعجاب تتصف بغزارتها وتنوعها وآصالتها قدرة الفرد على اداء افعال جديدة تثير الده -التفكير االبداعي : –خامسا 

 ( . 167, ص 2010( . )عبد الهادي ,  )حداثتها او جديتها

  -يتحدد التفكير  باالتي :

 عملية ذهنية . -1

 تتضمن تفاعالت بين المتعلم والخبرة والموفق .  -2

 يتم توليد االفكار وتحليلها وتقويمها .  -3

 اعادة تنظيم الخبرة وترميزها .  -4

 ( . 22, ص 2011ة , العملية الى ادماج الخبرات والمواقف في البناء الذهني .)العياصرتهدف  -5

  -التفكير االبداعي :

  -مفهومه :

يعد التفكير االبداعي من ارقى انواع او انماط التفكير ويتطلب قدرات ذهنية عالية الكفاءة والفاعلية خاصة  في ايجاد      

                                     الحلول واالفكار غير العادية والتفكير االبداعي عملية ونشاط ذهني يحدث طول حياة االنسان .    

 ( ( : 1963( يرى )نيويل وشاو وسايمون )78ص,  2013)العياصرة , 

 2013هو ذلك الشكل الرفيع من اشكال السلوك , الذي يظهر جيدا عند حل المشكالت . )العياصرة ,  -ان التفكير االبداعي :

  -ويرى )جبلفور ( : ( 78, ص
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مفتوح يتميز االنتاج فيه بخاصية فريدة , تشمل في تنوع  التفكير على نسق  أنواع هو نوع من  -عي : ان التفكير االبدا    

 (.                Guilford , p163 , I.P(1986)االجابات المنتجة والتي ال تحده المعلومات المعطاة . )

سيع حدود االفكار القديمة , وعمل روابط جديدة وتو والتفكير االبداعي :هو التفكير المتشعب الذي يتضمن تحطيم وتقسيم     

المعرفة وادخال االفكار العجيبة والمدهشة , أي توليد افكار ونواتج جديدة من خالل التفاعل الذهني وزيادة المسافة المفاهمية 

 ( 79, ص 2013بين الفرد وما يكتسبه من خبرات . )العياصرة , 

  -حقائق تتعلق بالتفكير االبداعي :

ي مراعتها عند اعداد برامج تعليمية او خطط دراسية على التفكير االبداعي ومن هذه هناك العديد من الحقائق التي ينبغ      

  -الحاقائق :

ليس مهارة ، ولكنه ينضوي على مجموعة كبيرة من المهارات وهو بذلك عملية عقلية يتميز  -التفكير االبداعي: – 1

 بالشمولية والتعقيد . 

 قية متداخلة تشكل حالة ذهنية نشطة وفريدة . ه ينطوي على عوامل معرفية وانفعالية واخالان

 التفكير االبداعي ال يجد في معزل عن عمليات التفكير النافذ والتفكير فوق المعرفي .  – 2

ايته تتلخص في التفكير االبداعي سلوك هادف , ال يحدث في فراغ او بمعزل عن محتوى معرفي ذو قيمة , الن غ – 3

 ت قائمة في احد حقول المعرفة او الحياة االنسانية . ايجاد حلول اصيلة بالمشكال

 ( .144,ص 2002التفكير االبداعي ليس مرافقا للتفكير المنتج . ) جروان ,  – 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -افتراضات قوانين التفكير االبداعي :

  -يقوم التفكير االبداعي على االفتراضات االتية :

 فكير االبداعي عبر أي وسيط )موقف , نص , درس ( . كل فرد لديه االستعداد لممارسة الت – 1

تختلف درجات االستعدادت للممارسة التفكير االبداعي بأختالف اهداف الفرد وعملياته الذهنية وخبراته وخصائصه  – 2

 الشخصية. 

 ان يكون ذو فائدة للفرد والمجتمع .  ممارسة التفكير االبداعي حق لكل فرد مثل الهواء على – 3

ان أي وسط مهما كان سيئا يمكن ان يكون وسيطا جيدا لتدريب وممارسة التفكير االبداعي على ان يتوفر المعلم الذي  – 4

 يبذل جهدا اليجاد المتعلم المبدع . 

 بيئي يشجع فيه ممارسة التفكير االبداعي. التفكير االبداعي متغير بيئي يمكن ان يورث لالفراد الذين يتعايشون في واسط  – 5
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 (83, ص 2013)العياصرة , \الفرد المبدع يفرتض ان االخرين مبدعون .  – 6

 مكونات التفكير االبداعي 

من البدائل او المترادفات واالفكار واالستعماالت بسرعة وسهولة عند هي القدرة على توليد عدد كبير  -الطالقة : –اوال 

 ( 86، ص2013ثير معين . ) العياصرة , االستجابة لم

 وتعرف ايضا بانها مهارة توليد فكر ينساب بحرية تامة في ضوء عدد من االفكار ذات العالقة .     

ل بيسر وسهولة من الذاكرة طويلة المدى الى االفكار ذات العالقة تساعد االفراد في االنتقا -اهمية تدريس مهارة الطالقة :

ح للبحث والدراسة او المناقشة , مما يساعد على التعامل السهل والسريع مع الحل من حل المشكالت بالموضوع المطرو

 ( 233, ص 2011والتصدي لها وصنع القرارات او اتخاذها . )العياصرة , 

وعة ليس من بها القدرة على تفسير الحالة الذهنية بيتغير المواقف , وهي عكس توليد افكار متنوبقصد  -المرونة : –ثانيا 

نوعية االفكار المتوقعة عادة , وهي ايضا القول من نوع معين من االفكار الى نوع اخر عند االستجابة لمواقف معين . 

 (.  90, ص 2013)العياصرة , 

                             التفكير والندرة والقدرة على النفاذ الى ما وراء المباشر والمألوف من االفكار .تعني التميز في  -االصالة : –ثالثا 

 ( . 239, ص 2010) العياصرة . 

تكمن اهمية تدريس هذه المهارة في ضرورة ان يصلوا الطلبة الى التفكير بطريقة اصيلة تساعدهم في  -مهارة االصالة :

 ( 239, ص 2010البحث عن افكار جديدة . )العياصرة ,  العمل ايجاد على

  -ل , او التوضيح :لتفاصيااالضافة او  –رابعا 

وهي القدرة على اضافة حلول او افكار قنوعة حول مشكلة محددة او موقف معين ، كما هي القدرة على تقديم اضافات       

او زيادات لفكرة ما تقود بدورها الى زيادات او اضافات اخرى ، أي انها القدرة على اضافة تفاصيل جديدة لالفكار المعطاة 

 (  2013,  2013. )العياصرة , 

 تدريس مهارة االضافة .  اهمية

 تساعد على تحسين او تطوير او اعادة صياغة او اعادة تنظيم او ترتيب االفكار .  – 1

 العمل ترتيب على ترتيب هذه االفكار وترتيبها .  – 2

 ( 243, ص 2010هذه المهارة تسمح الطلبة باضافة المزيد من المعلومات التتفصيلية . ) العياصرة ,  – 3

هي القدرة على اكتشاف المشكالت والمصاعب , واكتشاف النقص في المعلومات ,  -الحساسية تجاه المشكلة :  –خامسا 

 ( 113، ص 2013أي انها الوعي بوجود مشكالت او احتياجات او عناصر ضعف في البيئة او الموقف . )حسين , 

  -اهمية تدريس مهارة الحساسية تجاه المشكلة :

 ر الفرد نحو اشكال التي  قد تعترضه في موقف ما والوعي التام بوجود تزيد من تفكي        

 (  97, ص 2013نقص تام يحتاج الى ايجاد حلول مناسبة وفعلية . ) العياصرة , 

 سكامبر:

زاوية في برنامج سكامبر لغويا تعني االنطالق والمرح وينعكس هذا على انتاج األفكار اإلبداعية. ويعد التخيل حجر ال

 مبر، وهو عملية تكوين صور ذهنية لما هو غير موجود بالفعل، أي القدرة على رؤية ما هو غير مرئي ،سكا
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 SCAMPERبرنامج سكامبر 

اصطالحا "االنطالق، أو الجري، والعدو، بمرح..." وقد ابتكر هذه االلعاب مفكران  SCAMPERتعني كلمة سكامبر      

 (. Bob Eberle( و بوب إبرلي ) Alex Osbornأوسبورن )غربيان هما ألكس 

وهي عبارة عن وسيلة  تساعدك على التفكير في تغييرات يمكن أن تحدثها على منتج للخروج بمنتج جديد. تستطيع         

 (98,ص2007خدم هذه التغييرات كإقتراحات مباشرة أو كنقاط بداية للتطوير.  )الحسيني,أن تست

حرف من الحروف السبعة يشير إلى الحرف األول من الكلمات أو المهارات التي تشكل في مجملها "قائمة أن كل        

 .SCAMPERتوليد األفكار" سكامبر 

الشخص لدور شخص آخر، أو استخدام شيء معين بدل شيء آخر. وتتضمن التساؤالت : هو أداء Substituteاالستبدال • 

 آخر؟ هل هناك وقت آخر؟...الخ. التالية: ماذا بعد؟ هل هناك مكان

وبمعنى آخر : أن تبدل شيئا  ما في المنتج أو الفكرة بشرط أن يتغير إلى األفضل. واسأل نفسك: ما الذي يجب تبديله في هذا 

 ضل؟حتى يصبح أف

الذي  : هو تجميع األشياء مع بعضها البعض لتكون شيئا واحدا. وتتضمن التساؤالت التالية: ماCombineالتجميع • 

 تستطيع أن تجمعه؟ ما الذي يتقابل مع؟ ما هي األهداف؟ ما هي األفكار؟ ما هي المواد؟...الخ.

ج شيئين معا . واسأل نفسك: ماذا أستطيع أن وبمعنى آخر : أن تضيف فكرة إلى الشيء فيصبح أفضل وأحسن أو أن تدم

 أضيفه إلى هذا حتى يتحسن أدائه؟

التكييف لمالئمة غرض أو ظرف محدد. من خالل تغيير الشكل، أو إعادة الترتيب، أو : هو  Adjust, Adaptالتكييف • 

تسوية؟ الموافقة؟...الخ. )وهيب وزيدان اإلبقاء عليه كما هو. وتتضمن التالي: إعادة التشكيل؟ الضبط أو التعديل؟ التلطيف؟ ال

 ( 415, ص2001,

يتكيف مع البيئة الجديدة له أو حتى يتناسب مع الحالة الجديدة. وبمعنى آخر : أن تغير في مواصفات أو خواص الشيء حتى 

 واسأل نفسك: ما األشياء التي يمكن تعديلها ؟

تخدام ألوان أخرى، أو أصوات أخرى، أو حركة أخرى، أو : هو تغيير الشكل أو النوع من خالل اسModifyالتطوير • 

 خ.شكل آخر، أو حجم آخر، أو طعم آخر، أو رائحة أخرى...ال

: هو تكبير في الشكل أو النوع من خالل اإلضافة إليه وجعله أكثر ارتفاعا، أو أكثر قوة، أو أكثر Magnifyالتكبير  –

 سمكا، أو أكثر طوال...الخ.

: هو تصغير الشيء ليكون أصغر أو أقل من خالل جعله أصغر، أو أخف، أو أبطأ، أو أقل حدوثا Minifyالتصغير  –

 كة...الخ.وتكرارا، أو أقل سما

: استخدام الشيء ألغراض غير تلك التي وضع من أجلها أصال. وتتضمن Put to Other Usesاالستخدامات األخرى • 

 ستخدامات الجديدة؟ ما هي األماكن األخرى التي يستخدم بها؟ متى يستخدم؟ وكيف يستخدم؟...الخ.التساؤالت اآلتية: ما هي اال

أو التخلص من النوعية. وتتضمن التساؤالت التالية: ما الذي يمكن التخلص منه؟ ما : وهو اإلزالة Eliminateالحذف • 

 الذي يمكن إزالته؟ ما الذي يمكن تبسيطه؟...الخ.

: وهو الوضعية العكسية أو التدوير. وتتضمن التساؤالت التالية: ما الذي يمكن إدارته؟ ما الذي يمكن Reverseالعكس • 

 درجة؟...الخ. 180ي يمكن قلبه )الداخل للخارج والعكس(؟ ما الذي يمكن تدويره قلبه رأسا على عقب؟ ما الذ
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الخطة أو الشكل، أو النمط، أو إعادة التجميع، أو  : وهو تغيير الترتيب أو التعديل أو تغييرRearrangeإعادة الترتيب  –

 ( 416-ص415, 2001إعادة التوزيع...الخ.     )وهيب وزيدان ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :SCAMPERأهداف برنامج سكامبر 

المعاني، واستثمار بناء اتجاهات إيجابية لدى المتدربين نحو التفكير والخيال واإلبداع، وعملية تعلمه من خالل تبسيط  –

 اإلمكانيات المتاحة.

 تنمية الخيال، وخاصة الخيال اإلبداعي لدى المتدربين. –

 اإلنتاجي بشكل خاص لدى المتدربين.تنمية مهارات التفكير بشكل عام، والتفكير  –

 تهيئة المتدربين لمهام اإلنتاج والتفكير اإلبداعي. –

 .SCAMPERب توليد األفكار المتضمنة داخل ألعاب وأنشطة سكامبر إكساب المتدربين وتعليمهم ممارسة أسالي –

 زيادة فترات االنتباه، وبناء روح الجماعة لدى المتدربين. –

 الع، وتحمل المخاطر، وتفضيل التعقيد، والحدس، لدى المتدربين.إثارة حب االستط –

 أثناء اللقاءات التدريبية.فتح آفاق التفكير التباعدي لدى المتدربين من خالل ما يتم تقديمه  –

 مساعدة المتدربين على تعميم الخبرات المكتسبة في مواقف حياتية مختلفة، بعد تقديمها لهم في سياقات متنوعة. –

 (64.ص2003يجاد مستويات عالية من الطموح واآلمال، وتعزيز مفهوم الذات لدى المتدربين. )الحشاش,إ –

 تعليمات االستراتيجية :

، وعند لعب هذه اللعبة، سيطلب منكم االنطالق SCAMPERه االستراتيجية على  لعبة من ألعاب سكامبر تقوم هذ   

الخيال فإن كل شيء قابل للحدوث؛ ولكننا عندما نتخيل حدوث أشياء غير  عملوالتحليق في عالم من الخيال. وعندما نست

 د يجب أن نتبعها جيدا.عادية وغريبة نستمتع أكثر وننمي إبداعنا، ولهذه األلعاب قواع

 سأخبرك عن شيء وأتكلم عنه، والمطلوب منك أن تفكر في هذا الشيء وأن تتخيله. –
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تفهم أنه ليس المطلوب منك أن تقوم بعمل ذلك الشيء فعليا، ولكن عليك فقط  أحيانا سأطلب منك عمل شيء... ويجب أن –

 أن تتخيل بأنك تفعله... فقط تخيل أنك تفعله.

ا نتخيل بهدوء... فعندما أطلب منك عمل شيء ال تتكلم... فقط يمكنك تحريك رأسك ألسفل إذا كنت موافقا، وهزه تذكر أنن –

 موافق. من اليمين إلى اليسار إذا كنت غير

أفضل طريقة للتخيل هي أن تضع كفيك على عينيك لكي تغمضها، أو أن تغمض عينيك، وتضع قدميك على أرضية  –

يك على الطاولة وتجلس باسترخاء تام، وعندما تفعل ذلك حاول أن تستمع لي لترى وتتخيل ما أقوله الغرفة، ثم تضع ذراع

 لك.

 ندما أطلب منك ذلك دع األفكار تتدفق وشاهدها في خيالك...أحيانا  أطلب منك تذكر بعض األفكار... ع –

   لما كانت رؤيتك للصور أفضل وأكثر متعة...                                                                                      حاول جاهدا  أن ترى الصور المتخيلة، فكلما كانت محاوالتك جادة أكثر ك –

 (99, ص2007يني ,)الحس

 دراسات سابقة :

استهدفت هذه الدراسة قياس اثر برنامج التفكير االبداعي )سكامبر(  لتلميذات المرحلة االبتدائية  ( :2007دراسة الحسيني  )

( تلميذ  اختيرت عشوائيا وتم تقسيمها الى  ثالث مجموعات تجريبية بواقع 90للصف الرابع  االبتدائي ,لعينة مكونة من )

وطبق الباحث اختبار تورانس لقياس الخبرات بجزأيه ( , 31) 2( تلميذ وضابطة 29وبلغت ) 1( تلميذ  وضابطة 30)

اللفظي والشكلي .  , توصلت الدراسة الى وجود فروق ذي داللة احصائية في مهارات التفكير االبداعي  بين المجموعة 

 الضابطة والمجموعة التجريبية ولصالح االخيرة .

المقترح في تنمية قدرات التفكير االبداعي  الدراسة   استهدفت هذه الى معرفة فاعلية البرنامج:  2009ة بو حجي  دراس

لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية في مملكة البحرين واعتمدت على التصميم شبه التجريبي  واالخذ بأسلوب الثالث 

لة احصائية جزئيه اللفظي والشكلي توصلت الدراسة الى وجود فروق ذي دالمجموعات , واختبار تورانس للتفكير االبداعي ب

 في قدرات التفكير االبداعي   بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ولصالح االخيرة. 

 اجراءات البحث:  الفصل الثالث

 -مجتمع البحث :  3-1

)هوازن ( في قضاء القاطون / تربية محافظة ديالى  تكون مجتمع البحث من طالبات الصف االول متوسط  في متوسطة 

 ( طالبة موزعين على ثالث شعب )أ(,)ب( )ج( .140غ عددهم ),والبال

 -عينة البحث : 3-2

تم اختيارالعينة بطريقة عشوائية  . اذ اتم اختيار الشعبة )ب( لتمثل المجموعة التجربية ولتكون عينة الدراسة الحالية بواقع 

 يمكن الركون اليها احصائيا  .% وهي نسبة 21اذ شكلت نسبتهم من مجتمع البحث حوالي ( طالبة   30)

 ( يمثل مجتمع وعينة الدراسة ((1)) جدول رقم )

 عددافراد العينة عينة الدراسة عدد افراد المجتمع مجتمع الدراسة

 140 هوازن )القاطون( متوسطة
الصف االول     

 متوسط
(30) 
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  -التصميم التجريبي :  3-3

يعد التصميم التجريبي الهيكل او المخطط العام التي تسير وفقه اجراءات البحث  )اذ ان اختيار التصميم التجريبي          

لبحث نحو االختيار السليم للفرضيات ويساعد ايضا على تحليل المادة التي جمعها البحث , كما المناسب يساعد على توجيه ا

 (.                                102,ص1981ائية المناسبة للبحث . )الزوبعي ,ويساعد على اقتراح االدوات والوسائل االحص

( ففي هذا التصميم )يشترك كل within subject design اذ اعتمدت الباحثة التصميم التجريبي )تصميم ضمن االفراد 

لشروط المختلفة للمتغير المستقل , فرد او يستخدم شرط من شروط التجربة , اي نقوم بمقارنات ألداء نفس االفراد تحت ا

 (.  219, ص 1990كما يكون الفرد ضابطا لنفسه تحت جميع العوامل التي يمر بها في التجربة ()مايرز , 

 االختبار البعدي المتغير التابع المتغير المستقل العينة ختبار القبلياال

 اختبار تورانس
 )الجزء الشكلي(

المجموعة 
 التجريبية

 استراتيجية سكامبر
مهارات التفكير 

 االبداعي
 اختبار تورانس
 )الجزء الشكلي(

                                    

 اعداد الخطط التدريسية :   3-4

قامت الباحثة بأعداد نموذج لخطة تدريسية لغرض تنمية مهارة التفكير االبداعي . وقد تم عرض على مجموعة من        

الخبراء لغرض التحقق من الصدق الظاهري  للمحتوى التعليمي وشمولية االهداف ,اذ تعد )االهداف من المقومات االساسية 

في التعرف على جوانب القوة والضعف لدى المعلمين , ومدى مايحدث  معلمللخطة التدريسية كونها توفر معايير تساعد ال

(.ومما تجدر االشارة اليه اعد نموذج الخطة على وفق خطوات 3(  ملحق رقم ) 46ص2007لديهم من تقدم () الزغلول ,

 استراتيجية سكامبر  .

 اداة البحث :   

التفكير االبداعي  في مادة التربية الفنية لتحقق من ندرة ويم استلزم تحقيق اهداف البحث اداة موضوعية خاصة بتق     

واصالة وطالقة االفكار ومرونتها , لذلك تبنت الباحثة مقياس تورانس للقدرات االبداعية وبجزئه الشكلي  لغرض قياس 

 (. 2( خبراء  ملحق رقم )6التفكير االبداعي و تم استطالع اراء مجموعة من الخبراء بلغ عددهم )

 االداة :  صدق •

( خبراءملحق رقم 6تم حساب الصدق الظاهري لألداة وذلك عن طريق عرضها على لجنة من الخبراء بلغ تعدادهم ) 

( , وقد تمت الموافقة على استخدام المقياس االداة بعد االخذ  ببعض المالحظات اثناء تطبيقه وما اشارت اليه  اللجنة 2()1)

 المذكورة .

 ثبات االداة :  •

التأكد من ثبات االداة عن طريق )اعادة االختبار ( لغرض الوصول لنتائج دقيقة وموضوعية, ويعد هذا االسلوب مناسبا تم 

لمثل هذا النوع من االداوات . اذ قامت الباحثة بتطبيق اختبار تورانس بجزأه الشكلي والذي يمثل االختبار القبلي للعينة في 

د مرور اسبوع تم اعادة تطبيق االختبار على العينة المذكورة في يوم الخميس وبع  4/2/2016يوم الخميس الموافق  

وبعد استخراج البيانات ومعالجتها احصائيا من خالل ايجاد معامل ارتباط بيرسون لحساب نسة   11/2/2016الموافق 

                     مئوية وهي نسبة تعد جيدة .             0,83االرتباط بين االختبارين ,بلغت نسبته 
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 االختبار القبلي :

قامت الباحثة بـأجراء االختبار القبلي لجميع التالميذ )عينة البحث( وبدون استثناء في يوم الخميس الموافق         

يا , اذ طلب من التالمذة االجابة على اختبار تورانس بجزئه الشكلي وتم جمع البيانات لغرض معالجتها احصائ  4/2/2016

 يما بعد .ف

 تطبيق التجربة : 

استراتيجية سكامبر لتنمية مهارات التفكير االبداعي في مادة التربية الفنية ,. وقد بدأ  عمالتم تطبيق تجربةتاثير است    

, بواقع حصة واحدة في االسبوع  3/2016 /28اسابيع( اي الى يوم 3ولمدة ) 2/2016 /14التطبيق في يوم االحد الموافق 

ب التالميذ وفق استراتيجية سكامبر على انتاج دقيقة ( , وفيها تم تدريس وتدري 40ذ يستغرق وقت الحصة الدراسية ), ا

 اكبر عدد ممكن من االفكار الجديد واالبداعية .

 االختبار البعدي :

بنفس الطريقة في االختبار بعد االنتهاء من تطبيق التجربة قامت الباحثة  بأجراء االختبار البعدي للطلبة عينة البحث و  

, وجرت عملية التقويم بشكل مباشر ثم جمعت البيانات 29/3/2016الربعاء الموافق القبلي ,اذ تم اجراء االختبار في يوم ا

 لغرض التحليل ومعالجتها احصائيا .

 الوسائل االحصائية :  3-6

 الباحثتان الوسائل االحصائية االتية : عملتاست

 سون لقياس ثبات االداة معامل ارتباط بير -1

 

 

 

 

 (151,ص2009داللة الفرق بين عينتين مترابطتين : )الكناني ,( لحساب tاالختبار التائي ) -2

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها 

 عرض النتائج :4-1

التفكير االبداعي , توصلت استراتيجة سكامبر في مهارات  عمالبعد اتمام الباحثة التجربة الخاصة بمعرفة تاثير أست     

الباحثة الى عدد من النتائج في ضوء هدف البحث , ولغرض الوصول الى ذلك الهدف تم اختبار صحة الفرضية التي 

( في نمو مهارات 0,05)ليس هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) وضعت للبحث ونصت على ما يأتي :

 القبلي والبعدي(.البداعي  بين نتائج االختبار التفكير ا
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( المحتسبة , لغرض اختبار صحة t( لعينتين مترابطتين ألستخراج )t-testاالختبار التائي ) عمالوقد قامت الباحثة بأست

 الفرضية اعاله وكما موضح في الجدول ادناه : 

 (3جدول رقم )

 لي والبعدي .أليجاد داللة الفرق بين االختبار القب( لعينتين مترابطتين tاالختبار التائي )

 مستوى الداللة ( الجدوليةtقيمة ) ( المحسوبةtقيمة ) درجة الحرية عدد افراد العينة

30 (29) 6.0432 2.045 0,05 

(  2.045التائية الجدولية )( وهي اكبر من القيمة 6,0432يتضح من الجدول السابق ان القيمة التائية المحسوبة تساوي)     

( . واستنادا الى هذه النتيجة فأننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة 29ودرجة حرية )( 0,05عند مستوى داللة )

القائلة بأن هناك فرق ذات داللة احصائية لتأثير استراتيجية سكامبر في تنمية مهارات التفكير االبداعي بين االختبار القبلي 

 ي .والبعد

 مناقشة النتائج : 4-2

ر واضح لدى الطالبات )عينة البحث ( في مهارات التفكير , االمر الذي يمكن ارجاعه الى ما كشفت النتائج عن تغي     

وفرته االستراتيجية المستخدمة وهي )سكامبر ( , مما انعكس في النهاية على فهمهم  للمهارات  المطلوب تنميتها في هذه 

معالجتها احصائيا وقد جاءت هذه النتيجة متسقة مع اتضح ذلك من خالل البيانات التي اخضعت للتحليل , و الدراسة , وقد

ماتورده المصادر والدراسات الحديثة والتي تؤكد امكانية تنمية المهارات من خالل الطرائق التدريسية الفعالة مع ما يستخدم 

ي االستراتيجية ل تنفيذ الطالبات )عينة البحث ( للخطوات المحددة فمعها من وسائل وتقنيات توضيحية مساعدة , ومن خال

وتعرفهم على كيفية توليد افكار جديدة وكيف يمكن توظيف ما يجدونه في المنزل من ادوات بسيطة وقليلة االستخدام   ,كان 

كبير لدرجة ال يمكن اعتباره قد حدث له االثر الكبير في تنمية المهارات المطلوبة وبشكل واضح للعيان , اذ ان هذا التغيير 

 ( .0,05الفروق بين االخنبار القبلي والبعدي كانت ذات داللة احصائية عند مستوى ) محض الصدفة ,كون

 االستنتاجات : 4-3

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن ان نستنتج ما يأتي :

الفنية يساعد على تنمية القدرات العقلية والمهارات طريقة استراتيجية سكامبر في تدريس مادة التربية  عمالان است -1

 الفنية من خالل الخطوات التي تسير وفقها  .

ان المبدأ الذي تقوم عليه هذه االستراتيجية من خالل تحويل عملية التعلم الى المرح اللعب والبحث والتقصي واكتشاف  -2

 واكتساب المهارات .االفكار يساعد على االستجابة الفعالة اتجاه التعلم 

طريقة ومبادئها والخطوات التي يسير وفقها يساعد كثيرآ في  تنمية المهارات الفنية اثبتت الدراسة ان التعلم  بهذه ال -3

 بشكل عام ومهارات تمييز التفكير لدى الطلبة  )عينة البحث ( بشكل خاص. 

 التوصيات : 4-4

 ما يـأتي :في ضوء االستنتاجات السابقة توصي الباحثة ب

تدريس مادة التربية الفنية واالستفادة النموذج المقترح  من قبل المدرسين استخدام استراتيجية سكامبر  في التدريس ,ل -1

 لغرض تنمية مهارات التفكير واستثارة دوافعهم  .

ر عن افكارهم وتنفيذها ضرورة توعية  المدرسين في مجال التربية الفنية في اتاحة الفرصة امام طلبتهم للتعبير الح-2

 .ية مهارات التفكير االبداعي لديهم بالخامات الموجودة لديهم لفرض تنم
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 في ضوء االستنتاجات والتوصيات السابقة تقترح الباحثتان اجراء الدراسات االتية :      

 ة,المرونة . التفاصيل (اجراء دراسة مشابهة للبحث الحالي اليجاد الفروق بين مكونات االبداع )الطالقة ,االصال -1

 تنمية المهارات االولية في موضوعات االشغال اليدوي ضمن مادة التربية الفنية   . استخدام طريقة  )سكامبر (  في -2

 المصادر:

  .القران الكريم -1

المرحلة االبتدائية , نجم , دنيا رزوقي, فاعلية برنامج سكامبر التعليمي في تنمية القدرات االبداعية لدى تالمذة  -2

 .2015رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة ديالى , 

الحسيني,  عبد الناصر االشعل , تنمية التفكير االبداعي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية  -3

 2007السعودية باستخدام برنامج سكامبر ,

ستند الى استراتيجية توليد االفكار اثره في تنميه مهرات التفكي الحشاش ,دالل عبد العزيز , بناء برنامج تعليمي ي -4

عي ودافعية االنجازوالتحصيل المعرفي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ,اطوحة دكتوراه , جامعة عمان االبدا

 .2013,االردن , 

اليبها ,كلية التربية ,جامعة استراتيجياتها اس -وهيب , محمد ياسين وزيدان , ندى فتاح,برامج تنمية التفكير انواعها -5

  2010الموصل , 

 .  1995اسات في اساليب التفكير ,مكتبة االنجلو المصرية ,القاهرة,حبيب,مجدي عبدالكريم , در -6

 .1996,دار الفرقان , عمان , 1نشواتي , عبد الحميد , علم النفس التربوي ,ط -7

 2000ان ,االردن ,قطامي , يوسف ونايفة قطامي ,سايكولوجية التعلم الصفي , عم -8

 .2013, عمان , االردن , 1المشكالت , دار اسامة,ط العياصرة , وليد رفيق , مهارات التفكير االبداعي وحل -9

 .2010,  , عمان , االردن , 1عبد الهادي ,فخري , علم النفس المعرفي , دار اسامة,ط- 10

 .2010واالبداعي , دار اسامة , عمان , االردن ,العياصرة , وليد رفيق , التفكير السابر - 11

 مهارات التفكير , دار الدرر, ب.ت .حسين ,ثائر وفخرو , عبدالناصر , دليل -12

10- BYER,B.K:WHATE RESEARCH SUGGEST ABOUT TEACHING THIKING SKILLS ,INCOSTA 

ARTHER,( EDTOR)DEVELOPING MINDS ARE SOURCE FOR TEACHING . 

11- COSTA ,AND ROBERT , H.TEACHING THINKING , ASSOCIATION FOR SUPER VISION 

AND THINKING .  

12- GUILFORD , I.P,CREATIVE TALENTS : THEIR NATURE,USES, AND DEVELOPMENT 

 المالحق

 اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي

 الصورة الشكلية )) ب ((

 .............................                     الجنـــــــــــــــس : ..............................االســـــــــــم : 

 ـــــة : .............................                     المستوى الدراسي : ..........................لمدرســا

 ....تاريخ الميالد : ........................

 تعليمات االختبار : 
 عزيزي الطالب :    



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

608 

عي ـببببببببببب الصببببورة الشببببكليِّة )) ب (( , سببببتعطيك هذه إنَّ االختبارات التي بين يديك هي اختبارات التفكير اإلبدا           
خيالك في أن تفكر في أفكار و أن تصببوغها في كلمات . ليس هناك إجابات صببحيحة أو  تعملاالختبارات الفرصببة لكي تسبب

 لتي يمكن أن تقدمها ,  و في اعتقادي سبببببببتجد أنَّ هذا العمل ممتع , فحاولخاطئة , وإنما تهدف إلى رؤية كم عدد األفكار ا
 أن تفكر في أفكار مثيرة لالهتمام وغير مألوفة , أفكار تعتقد أنت أنَّ أحدا  لم يفكر بها من قبل .

 جيدا  . وعليك أن تقوم بثالثة نشاطات مختلفة ولكل نشاط وقته المحدد , ولذلك حاول أن تستخدم وقتك استخداما  
ل .و إذا لم عندك أفكار  قبل أن ينتهي الوقت , انتظر حتى تعطى لك التعليمات اعمل وبأسببببرع ما تسببببتطيع ولكن دون تعجِّ

قبل أن تبدأ بالنشبببباط التالي وهكذا ...........و إذا كان لديك أيِّة أسببببئلة بعد البدء ال تتحدث بصببببوت عال  , ارفع إصبببببعك 
 ة عن سؤالك .وستجدني بجانبك ألحاول اإلجاب

 ( بناء الصورة)  االختبار األول
شكل منحن مظلل بالسواد , فكر في صورة أو موضوع ما يمكن أن ترسمه بحيث يكون هذا  يوجد في أسفل هذه الصفحة
 الشكل المظلل جزء منه .

األولى , وذلك لكي تجعل منها حاول أن تفكر في صببورة لم يفكر بها احد من قبل , وتابع في تقديم أفكار جديدة إلى فكرتك 
ابحث عن عنوان ذكي لها , ودونه في أسفل الصفحة في المكان المعد  قصة مثيرة بقدر المستطاع , وعندما تكتمل الصورة

  لذلك .
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إكمال الصور االختبار الثاني
يسبببقك مجموعة مكونة من عشببر أشببكال , حاول إكمال هذه األشببياء عن طريق الرسببم أشببياء أو صببور لم أمامك اآلن     

ضافة أفكار جديدة .  شيقة بقدر المستطاع وذلك عن طريق إ إليها احد من قبل , وحاول جعل هذه الرسوم تحكي عن قصة 
 المناسبثم عد االنتهاء ضع عنوان مناسب لكل من هذه الرسومات وضعه في المكان 
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 الخطوط المتوازية االختبار الثالث
هو عبارة عن خطين متوازيين , والمطلوب منك نسببج قصببة مثيرة من خالل   أمامك اآلن ثمانية عشببر سببؤاال  , كل سببؤال

تشكيل صورة مشوقة ومختلفة , وذلك بإضافة ما تريد من إشارات أو رموز أو خطوط منحية أو مستقيمة لكل زوج منها . 
 ي المكان المخصص لذلك . اآلن بعد إتمام ذلك ضع عنوانا  مناسبا  لكل منها ف

 

 
 
 

 
 
 

( قائمة باسماء الخبراء2رقم)ملحق   

اللقب  ت
 العلمي

 مكان العمل االختصاص االسم

 كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى تقنيات تربوية  نجم عبدهللا عسكر  أ. م.د 1

 كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى  سينما وتلفزيون  ابراهيم نعمة  أ. د. 2

 كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى  فنية طرائق تدريس االربية ال عمار فاضل  ا.م 3

 كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى طرائق تدريس التربية الفنية  عماد خضير  م  4

 كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى طرائق تدريس التربية الفنية  عادل عطاهللا  م 5

 ن الجميلة جامعة ديالىكلية الفنو طرائق تدريس التربية الفنية  بيداء انور رزوقي  م 6

 



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

610 

 (3ملحق رقم )
 استبانة  الخاصة بنموذج الخطة التدريسية

 الى االستاذ ..................................................  المحترم 
 :تحية طيبة 

االبداعي  في مادة  في نية الباحثة اجراء البحث الموسوم بـببببببب )تأثير استخدام استراتيجية سكامبر في تنمية مهارات التفكير
بداعي لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسبببطة في مهادة التربية التربية الفنية(. والتي تسبببتهدف تنمية مهارات التفكير اال

الفنية ,ولكفايتكم العلمية وخبرتكم في هذا المجال يحرص الباحث على االخذ برأيكم في معرفة مدى مالئمة نموذج الخطة 
 وعة بين ايديكم وفق استراتيجية سكامبر في تنمية  مهارات التفكيراالبداعي  . التدريسية الموض

 االختصاص                                       اللقب العلمي                                    اسم الخبير 
                                                                           التاريخ                                              التوقيع                                   مكان العمل 

 ةالباحث
 م.م.  ريم عبدالحسين محمود طريخ                                                                           

 كلية الفنون الجميلة                                                                                         
 جامعة ديالى                                                                                         

 
 
 

            الفصل الدراسي :  الثاني                    
                        بسم هللا الرحمن الرحيم  

 الحصة الدراسية :
 الصف :   االول متوسط                                                       المادة :التربية الفنية

 )الجلسة التعلمية  االولى ()نموذجا(
 بخامات متنوعة  (الموضوع تكوين اعمال فنية متنوعة ) رسم 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
                         

 
 
 
 
 
 
 

 

 الهدف  التعليمي: 

ال فنية مبتكرة ورسم اشكال جديدة في ضوء االدوات اكساب الطلبة مهارات التفكير النتاج اعم
 والخامات المتوفرة لديهم واستثمارها بالشكل االنسب  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد االنتهاء من الدرس , يتوقع من التلميذ ان يكون قادر على  ان : :االهداف السلوكية 

 ة .يتعرف على الخامات المتنوعة والمطلوب توفرها في حصة التربية الفني -1

 يحدد الخامات كل تبعا الستخاماتها وما يناسبها من مواد ومستلزمات اضافية اخرى . -2

 بنظافة االدوات المستخدمة في عملية انتاج وتكوين االعمال .يهتم   -3

 يميز بين االدوات والخامات كل حسب استخامها وماينتج عنها . -4

 يعطي افكار في تكوين اعمال فنية جديدة مبتكرة وبسيطة . -5

 تج اكبر عدد من االعمال الفنية المرسومة والمضاف اليها خامات متنوعة .ين -6

 

 

 

 

 

: عرض نماذج العمال فنية منفذة من قبل المعلم  , عرض مجموعة كبيرة من االشكال والتراكيب  الوسائل   التعليمية 

 والصور العمال فنية منتجة حديثا.
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فكار وتقفز امامنا االنمارس التفكير في حياتنا اليومية بطريقة مستمرة  وتروادنا الكثير من نحن عزيزاتي الطالبات       

لتلمع في اذهاننا عند مالحظتنا الشياء او ادوات او خامات حولنا , لنسأل انفسنا  هل يمكن ان نصنع من هذه االشياء ماهو 
جميل , هل يمكن ان نحول هذا الشيء البسيط الى اشكال ذات قيمة جمالية ومعبرة , هل يمكن نرسم اشكال باقالم الرصاص 

خامات اخرى لتكمل رسومنا , هل يمكن ان ا كون سلة للزهور الجميلة مثال من تركيب ولف االوراق ا مثال ونضع فوقه
 الملونة , االجابة نعم نستطيع ان نحقق كل هذه االفكار ونطبقها في الواقع لنحصل على نتاىج  ممتعة .

 جاهزات ؟ ن هل انت،   لعبة  طبقة البيض ،  واالن  عزيزاتي الطالبات لنلعب لعبة صغيرة 
 اغمضوا اعينكم االن لنتخيل مايمكن ان نفعله بطبقة البيض هذه 

 االن تخيلوا ان امامكن االن طبق مليئا بالبيض المقلي  -
 هل تحبون البيض المقلي ؟  -
الفوائد كم طالبة تحبه مقلي ؟ وكم طالبة تحبه مسلوق ؟ هل هناك احد منا اليحب البيض , انه شهي وبه الكثير من  -

 نا ,الجسام
االن تخيلوا لتأخذ كل طالبة منكن بيضة لتقليها وتأكلها , اذا كنتي تحبين البيض المقلي , وتاخذ كل واحدة منكن  -

 بيض لتسلقها اذا كنت تحب البيض المسلوق 
 واالن لنفترض اننا نأكل البيض... هل اكلتم ؟ هزوا رؤوسكم لالجابة بنعم  -
 هل طعمه لذيذ ؟ -
 ذيذ انه جدا ل -

 زاتي هل عرفتن طريقة اللعبة واالن عزي
 لنلعب ونرسم 

 واالن عزيزاتي لتتخيل كل طالبة منكن االتي:    
لديك صندوق كبيرمن الكرتون ,دبابيس تشكيل الورق , وورق ابيض وملون واقالم الرصاص , اعواد الكبريت,  -

 بيض, مقص ,اقالم ماجك ملونة .

 لتوليد االفكار االبداعية .( استراتيجية )سكامبر طريقة التدريس المتبعة : 

 : )خمس دقائق (المقدمة 

 تطرح بعض االسئلة لغرض التهيئة الذهنية .

لتكون اعماال فنية رائعة وجميلة  تستثمرهاهل تعلم عزيزي الطالب ان لديك الكثير من االفكار التي يمكن  -

 وبسيطة ؟

 لنبدأ معا  في التفكير في ان نكون وننتج اعمال فنية ونرسم بشيئ كبير من المرح . -

 العرض

 االدوات والخامات المطلوبة : مختلف الخامات والمتوفرة في الرسم وبعض االدوات التي تتوفر في المنزل .
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 جابة بنعم .ت ؟هز راسك لالهل لدينا كل هذه االشياء في البي -
 واقول نعم جميعنا نمتلك هذا االشياء في البيت  -
 االن ضعي كل هذه االدوات في الصندوق  -
 هل وسع الصندوق كل هذه االشياء ؟هز رأسك لالجابة بنعم. -
 واالن لنتخيل  الورق االبيض ونرسم عليه بعض االشكال    -
ة هي المقص هل رسمتم ؟ هز رأسك ص , اما الدراجلنرسم شخص راكب دراجة ,ارسم الشخص بقلم الرصا -

 لالجابة بنعم .
 الورق القلم والمقص . عمالواالن يمكننا رسم الكثير من االشكال باست -
 واالن لنتخيل الورق االبيض ونرسم فوقه منزل بشرط ان تكون الدبابيس ابوابه ونوافذه . -
 بيس , هل رسمتم ,هز راسك لالجابة بنعم.االقالم والدباواالن يمكننا رسم الكثير من االشياء باستخدام الورق و -
 واالن لنتخيل اننا نرسم فوق قشور البيض بقلم الماجك  -
 لنرسم وجوها متعددة للبيض ,هناك بيضة تبكي , وهناك بيض تضحك , هناك بيضة غاضبة ,واخرى خاىفة  . -
 هل رسمتم ؟هزرأسك لالجابة بنعم  -

 ا باالشياء التي في الصندوق .اعيننا ونرى ماذا رسمنعزيزاتي الطالبات لنفتح 
 ) فكرة المقص(                                                                   

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 )فكرة الدبابيس(

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

  )فكرة البيض ( أخرىافكار                                                              
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 األفكارواالن عزيزاتي الطالبات لديكن بطاقة النشاط االتية المطلوب منكن ملؤها بالرسم وبما يناسبها من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متطلبات سكامبر ت
اسئلة موجهة للتفكير )االجابة عن السوال بفكرة تكتب وعمليا تنفذ )رسم اواجزاء 

 مضافة(

 االستبدال 1

استخدام المقص مع الرسم ؟ ماذا يمكن ان نستخدم بديال عنه ؟ هل يمكننا استبدال فكرة 
 هل يمكن ان نستخدم اعواد الكبريت بديال عن المقص مثال ؟

 
 
 

 االضافة 2

 هل يمكننا ربط و اضافة مواد اخرى , فلنظيق الخيوط للفكره السابقة مثال
 
 
 

 التكييف 3

التزيين ؟هل يمكن ان نستخدم الدبابيس في ان نستخدم فكرة الدبابيس في هل نستطيع 
 تصميم بعض االشكال وانتاج اعمال جديدة ؟

 
 
 

 التعديل 4

هل نستطيع تصغير او تكبير االشكال في فكرة المقص وفكرة الدبابيس ؟ هل يمكن ان 
 نرسم بالقلم الماجك االشكال بحجم كبير وبشكل صغير بقلم الرصاص ؟

 
 
 

 بديلةاستخدامات  5

 هل نستطيع نستخدم ماذكرناه سابقا في مواضيع او انتاج اشكال جديدة اخرى ؟
 
 

 الحذف 6

 ماهي االجزاء غير الضرورية التي يمكننا حذفها وال تؤثر على الناتج؟
 
 
 

 اعادة الترتيب 7

 رى ؟ماذا ينتج لو قلبنا االجزاء المستخدمة او غيرنا اشكالها اورسمنا اخ
 
 
 

 )تقوم الطلبات في ضوء ما يقدمن من افكار جديدة  ونادرة ,ويقاس وفق اختبار تورانس للتفكير االبداعي(  دقائق(5 التقويم )
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 المعالجة التقنية في رسوم مشاريع قسم التربية الفنية

 م.م. ازهار رمزي عزيز 

جامعة الموصل  –كلية الفنون الجميلة   

 ملخص البحث

موضببوع ) المعالجة التقنية في رسببوم مشبباريع قسببم التربية الفنية ( وقد احتوى على اربعة فصببول ،  تناول البحث        

تضمن الفصل األول مشكلة البحث واهميته والحاجة إليه، وهدف البحث وحدوده وتحديد أهم المصطلحات . تحددت مشكلة 

قنية في رسببببوم مشبببباريع قسببببم التربية الفنية ؟ وتكمن أهمية البحث البحث في االجابة عن التسبببباؤل اآلتي : ما المعالجة الت

والحاجة اليه في كونه دراسة علمية تبحث في المعالجة التقنية في أعمال تتصف بالجمال والتقنية. كما أن البحث يهدف في 

ن اإلطار النظري الذي الكشبببف عن المعالجة التقنية في رسبببوم مشببباريع قسبببم التربية الفنية ، أما الفصبببل الثاني فقد تضبببم

أحتوى على مبحثين تناول المبحث األول مفهوم التقنية في الرسببببببم ومدى تطوره عبر العصببببببور ، وتناول المبحث الثاني 

مفهوم التربية الفنية ومشببببباريع الطلبة في مادة المشبببببروع، وقد أحتوى الفصبببببل الثالث على اجراءات البحث وهي مجتمع 

 -لبحث ، منهج البحث وتحليل عينة البحث. أما الفصل الرابع فيشمل نتائج البحث والتي منها:البحث ، عينة البحث ، اداة ا

اسببببتطاع طالب التربية الفنية االسببببتفادة من تقنيات مدارس الفن الحديثة من حيث اسببببتخدامه تقنيات الخط التعبيرية   -1

 (.1,2,3,4,5رقم )وتقنيات اللون ولمسات الفرشاة في اتجاهاتها المتعددة من خالل العينة 

عالج الطالب عمله الفني بتقنيات الظل والضبببببببوء وتعدد اسبببببببتخدام االلوان فانتج الطالب اعماله نتيجة تعامله بهذه  -2

 (. ، االستنتاجات ، التوصيات والمقترحات. 1,2,3التقنيات في اشكال ومواضيع مختلفة من خالل العينة رقم )

Abstract 

        The current study dealt with The Technical Treatment in the Paintings It included four chapters. 

The first talked about the problem of the study, It's importance and the need for it, the aim of the study, 

its limit and specifying the most important terms. The problem of the study was built in the following 

question. what is the artistic treatment of the projects in The Dept. of Art Education The importance of 

the study and the need for is that it is a scientific study seeks to technical treatment of works 

characterized with beauty and techniques technical The study also aims at revealing the treatment in 

the paintings of the project of  Dept. of Art Education. As for the second chapter; it included the 

theoretical frame of the study which included two sections, The first talked about the concept of 

technique in painting and the extent of its development cross ages. The second dealt with the concept 

of Art Education and the projects of the student concerning the subject of project. The third chapter 

included the proceduresed  of the study which are, the community of the study, the sample, the tool, the 

approach and the analysis of the sample of the chapter four; it study. As for chapter four, it included the 

findings, which are  :  

1-  The student in Dept. could benefit from the techniques of the new or schools of artistic trends by 

means of sample No:(1,2,3,4,5) 

2- The student treated his artiste work by shadow, light and the multi w of colors in various types of 

subject by means of samples: 1, 2, and3. the conclusions, recommendations and the suggestions 
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 األول:الفصل 

 :مشكلة البحث

الفنية بعد االنطباعية ومع هذا التنوع تنوعت المعالجات التقنية في اللوحة الفنية فبالرجوع الى ما  اتتنوعت الدارسبببببب      

االلوان ونبل قبل االنطباعية فاننا سببنالحظ اهتمام الفنان الكالسببيكي بقواعد المنظور الهندسببي وصببرامة الخطوط ورصببانة 

سبببببببيكي فاهتمت بتقنية اللون ومفهوم الجمال )القره غولي, الموضبببببببوع وجاءت الرومانتيكية كاحتجاج على االتجاه الكال

( وبعد ان خرج كونستابل الى الطبيعة بدأ اتجاه اخر في الفن الحديث فدعا رسامو هذا االتجاه )االنطباعي( الى 21:2011

ات فاهتموا بتقنية بالفرشبباة واعتمدوا في تقنياتهم على مبدأ الظل والضببوء في مختلف االوقالرسببم بتقنية اللون والمسبباحات 

اللون على حساب الخط في خروجهم الى الطبيعة وتكنيك استخدام ادواتهم في الرسم. واهتم الوحشيون بتقنية اللون العنيف 

( 73,2011االلوان مكان تجسيد الكتل )القره غولي, الصريح البراق واغلفوا المنظور وعسفوا باألشكال وابدلوا تقنية حدة

تقنية سبببكين الرسبببم البراز الخشبببونة على سبببطح اللوحة فيما اتجه التكعيبيون الى التأكيد على الرسبببم  واسبببتخدم التعبيريون

سايكوجية للون  بتقنية اهمال اللون والغاء المنظور التقليدي, واهتم الفن التجريدي بتقنية االيقاع الضوئي وابرزت الدوافع ال

فنية )اتجاه فني( اهتم بمعالجة جمالية معينة ولما كان للتقنية في االتجاه السبببببببريالي... مما سببببببببق نلحظ ان كل مدرسبببببببة 

واستحداثها اهمية في التشكيل الفني في رسوم مشاريع طلبة قسم التربية الفنية لذا تتجسد مشكلة البحث بالتساؤل االتي: ما 

 في رسوم مشاريع قسم التربية الفنية؟.المعالجة التقنية 

 اهمية البحث

في كونه دراسببببة اكاديمية تسببببلط الضببببوء على واحد من الموضببببوعات المهمة في الفن الحديث وهي تتجلى اهمية ابحث  -1

 معالجة التقنية في الرسم لمشاريع طلبة قسم التربية الفنية .

التي من الممكن ان  يسببببتفيد منها الطالب في رسببببمه لمشببببروعه انها تلقي الضببببوء على اهم التقنيات الحديثة في الرسببببم و -2

 التشكيلي.

 دف البحثه

 يهدف البحث الحالي الى ))الكشف عن المعالجة التقنية في رسوم مشاريع طلبة قسم التربية الفنية((

 حدود البحث

 (.2017-2016ترة )الحدود الزمانية: يقتصر البحث الحالي على دراسة وتحليل نماذج مصورة للوحات فنية للف

 الفنون الجميلة قسم التربية الفنية.الحدود المكانية: العراق, جامعة الموصل, كلية 

 الموضوعية: يتحدد البحث الحالي بدراسة مشاريع طلبة قسم التربية الفنية من خالل معالجات تقنية حديثة.

 -تحديد المصطلحات:

الج الشبببببببي معبببالجبببة اي زاولبببه وكبببل شبببببببيء زاولتبببه فقبببد من العالج, المراس, والبببدفببباع ,وعببب -المعةةةالجةةةة لغةةةة:

 ( 44:2006عالجته.)عبدالغني,

يعرف "سببببامي عبد الحميد" المعالجة بانها: ممارسببببة العمل وتقويمه, اي كيفية بناء المادة من ناحية  -المعالجة اصةةةةطالحا:

 ( 6:1995الشكل والمضمون من اجل ايصال الموضوع.)عبد الحميد,

 ( 329:1982الى التقن.)صليبا, ن عمله واحكمه, والتقن الرجل المتقن الحاذق ومنه التقني المنسوباتق -التقني لغويا:

مجموعة الطرق او المواد المتبعة في  -ويطلق اصطالح تقنيات الفنون الجميلة على ثالثة اشياء وهي:  -التقنية اصطالحا:

ى االت الموسيقية او تقنيات النقش على الجص او مجموعة استعمال بعض اآلالت او االدوات او المواد كتقنيات العزف عل
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اصة بنوع معين من الفنون الجميلة فنقول تقنيات الفن القوطي, وتقنيات الفسيفساء, او مجموعة الطرق الخاصة الطرق الخ

 (330:1982بفنان معين.)صليبا,

ت وخامات تعين الفنان في معالجته لعمله ادوا عمل: هي مجموعة الطرق التي تسبببببببتالتعريف االجرائي للمعالجة التقنية

 الفني.

يضاحية منظورة لما يفكر فيه الفنان وما يقوم بتخطيطه في كل ميادين الخلق التشكيلي وان ذلك ال يؤثر وسائل ا -الرسوم:

 -في اهميتها ووظيفتها الفنية ويمكن تصنيف الرسوم الى ثالثة انواع:

 معينة.ت مسجلة الشى معين او لخاطر او حالة لها اهمية في لحظة وهي عبارة عن مالحظا -الرسوم البسيطة: -1

 الرسوم التي تؤخذ على انها عمل فني بحد ذاته. -2

 (73الرسوم التحضيرية لبعض اعمال التصوير والنحت او اعمال فنية اخرى. )مايرز: -3

الفنية بكلية الفنون الجميلة بجامعة هي احدى المواد الدراسببببية العلمية للمرحلة الرابعة في قسببببم التربية  -مادة المشةةةةروع:

ع ساعات في االسبوع على مدار السنة الدراسية وتقديم المشروع التشكيلي هو شرط اساسي لتخرج الموصل, وبواقع ارب

 الطالب من القسم.

ة ذوي المواهب هو احد االقسبببام العلمية في كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصبببل... يتقدم اليه الطلب -قسةةةم التربية الفنية:

مواد دراسبببببية متنوعة كالمواد التربوية ومواد فنية في الفن التشبببببكيلي والفن  الفنية ويدرس فيه الطالب لمدة اربع سبببببنوات

 المسرحي.

 التقنية في الرسم عبر العصور 

ت المختلفة في بدأ االنسان نشاطه الفني منذ نشوئه على هذه االرض وقد تنوعت نتاجاته الفنية عبر عصور الحضارا     

( فقد فطر االنسببان 5:2011تبط النشبباط الفني بالقبول او الرفض )حيدرومحسببن,امكنة وبقاع متعددة في هذا العالم وقد ار

على ان يكون مالكا الختياره فاصببببببببح يميز بين ما هو جيد وما هو ردئ وبين ما هو جميل وما هو قبيح, ومن هنا كان 

ر عن موهبة الفنان ( فالجودة هي تعبي10:2002نشبببببأت االخالق والفنون )عكاشبببببة, االحسببببباس باإلجادة الذي عنه كانت

وجهده وترجع محاوالت االنسبببببببان القديم في مجال الفن الى الفترات التي كان يعيش فيها داخل الكهوف حين كان يمتهن 

ه في الطبيعة برسوم رسمها على الصيد ويقتات على لحوم الحيوانات التي يصطادها فقد كان يعبر عن انطباعاته وانفعاالت

 لج موضوعاته بتقنية الخط كأساس لرسومه.جدران الكهوف وسقوفها وعا

اما ما يتعلق باألدوات واآلالت   التي نفذ بها الفنان االول رسبببومه ومنحوتاته فمن المحتمل جدا انه اسبببتخدم اصبببابع       

الطيور كفرشببببببببباة في انجبباز رسبببببببومببه )صببببببببباحببب اليببد وجلود الحيوانببات ذات الفراء وشبببببببعر الحيوانببات وريش 

 ( .27:1987والخطاط,

وامتازت رسببببوم الفنان في حضببببارة وادي الرافدين في بالد اشببببور بالرسببببم على الحجارة واسببببتخدموا تقنية الحركة       

لتزيين باأللوان الشببديدة واالسببلوب الزخرفي وليونة الخطوط كما ابدع الفنان البابلي بالرسببم في اسببتخدامه تقنية التجميل وا

ه باألحمر واالصفر واالزرق, فمن اهم الخامات التي استخدمها الفنان الرافديني بتنفيذه لنتاجاته الفنية فابدع في تزين لوحات

من رسببببوم كان اغلبها مواد بسببببيطة من الحجارة او الطين وعظام الحيوانات او شببببعرها وجلودها حورها لتصببببلح لتنفيذ 

طوح التي رسبببم عليها مشببباهد حية اما فيما يتعلق باصبببباغ ت الجدران وااللواح الحجرية افضبببل السببباعماله الفنية وقد كان

الرسوم فقد استخدم تقنيات امتازت بثباتها ألالف السنين فصنع الوانه بتقنية عالية من االكاسيد ومزج معظم الوانه وأتربته 

يوانات ومن امات المنغنيز واخرى من حرق عظام الحبشبببحوم الحيوانات خاصبببة تلك التي تحتوي على نسببببة عالية من خ



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

617 

( واشببببتهرت رسببببوم الفن المصببببري القديم بمسببببتوى تقني رفيع في رسببببم 26:1987فحم الخشببببب )صبببباحب والخطاط,

الشببببخصببببيات وتلوينها وتقنية صببببناعة االلوان ذات الثبات العالي فرسببببموا المالبس بزركشببببتها واهتموا بتلوين الزخارف 

ل في رسببوم المزهريات االغريقية بجمال اشببكالها تقنية رشبباقة ات وكما نالحظ ان الفنان االغريقي حمواالواني والمزهري

وقوة التخطيطات المرسبومة عليها وقد ابدع الفنان المسبلم في اعماله حين عبر برمزية التكوينات ذات البعد الواحد واهمال 

 (.18:1988-10وحاته وألوانها )عارف,المنظور واعتبر الطابع الزخرفي من اهم تقنيات عمله في ل

ونلحظ ان الرسببوم الصببينية ترجع الى المراحل الكالسببيكية فهي رسببوم خطية وكان الناس انذاك يحكمون على الفنان       

من خالل خطه الجميل فيتمتع الناس بجمال خطوطه ومن الطبيعي ان يكون للرسبببببم االوربي التكنيك الخاص به ورغم انه 

ة بنظرية االلوان ومزج االصببباغ واعداد الخلفيات وتاثيرات المختلفة ئ من الثبات التاريخي فهو يتضببمن معرفال يتمتع بشبب

( ففي العصور الوسطى سيطرت 66:1963التي يمكن ان توفرها الفرشاة اي مجموعة معقدة من الحقائق التطبيقية )ريد,

ت التزويق والتنسيق لالشكال ستخدمه لاللوان فقد كان يستخدم تقنياالكنيسة بمواضيعها الدينية على الفنان فكان لزاما عليه ا

 ( .37:1963فقد تاكد بالجمال غير العادي وتوازن االلوان ورضوخها )ريد

لقد كانت الكالسبببيكية اتجاها حدد الفنان في عمله فنا رسبببميا يحارب كل جديد قواعده صبببارمه ال تتطور فحدد الفنان       

انتفاء العاطفة. ثم  -4رصببانة االلوان.  -3صببرامة الخطوط.  -2نبل الموضببوع.  -1ت هذه المدرسببة ب دافيد قواعد وتقنيا

م كحركة فنية وادبية فكانت احتجاجا كبيرا على التقاليد  الكالسبببببببيكية فاهتمت بتقنية 1830-1820جاءت الرومانتيكية 

كونستابل( الذي ز الرومانسيين )ديالكرو(, )جريكو( و)اللون ومفهوم الجمال والخيال واالنفعال واعتمدت العاطفة ومن ابر

 (.42-19,:2011خرج الى الطبيعة لدراسة تاثيرات الرياح والمطر وضوء الشمس.)القره غولي

 السمات التقنية والجمالية لمدارس الفن الحديث

 تقنيات الفن الحديث 

نان وثقافته عناصببببببره والمضببببببمون الذي يحدده رؤية الفيقوم بناء العمل الفني على التوافق الدقيق بين الشببببببكل بكل       

(. ان 9:1995وموقفه ووعيه بكل من التراث  االنسببباني ومالمح اللحظة الراهنة وحتى اسبببتشبببراق المسبببتقبل )بسبببيوني,

الهدف االول للمصببببور او الرسببببام هو تحويل عناصببببر الشببببكل والمكان وااليقاع واللون وغيرها من المكونات الى تعبير 

ة توضبببببببحها مادته وقد تمثل شبببببببيئا او توحي به او ترمز اليه ك ومتناسبببببببق يضبببببببمن الفنان من خالله رسبببببببالمتماسببببببب

(Daughetry,7:1977 ففن التصوير كما يشير هربرت ريد يتضمن خمسة عناصر رئيسية هي ايقاع الخطوط تكثيف )

ابعة ب الذي ترد فيه  باعتبارها مراحل متتاالشبببكال, الفراغ, االضبببواء والظالل, وااللوان. وهذا هو في الغالب نمط الترتي

 (.31:1963في عقل الفنان وليس نمط االهمية المطلقة لكل منها. )ريد,

وتتالف الصببببببور والرسببببببوم من عالمات منظمة بطريقة ذات معنى على اي سببببببطح مناسببببببب, وهذه العالمات يمكن      

غوط مع الهواء الصباغ والحبر, وفي عصرنا الصبغ المضاستحداثها بوسائل متعددة بضمنها استخدام الفحم والطباشير وا

داخل العلب او اي وسببيط اخر سببواء كان منفردا ام متحدا مع وسببيط اخر يكون عالمة تقنية ظاهرة اما السببطح فيمنكن ان 

 (.11:1993يكون جدارا, جلدا, ورقا, او اي سطح اخر.)مالنز,

والى القدرة على تجويد والتفكير ة والخيال والحرية العقلية والبدنية ان فن التصبببببببوير يحتاج الى قدر كبير من المرون    

والقيام بالتداعيات والتحليل والتركيب البصببببري وقبل كل ذلك قدرة متفوقة في االحسبببباس بمثيرات الواقع ومكنوناته فيقول 

( ويقول مايكل zervos,1952:55-60بيكاسو "يمر المصور خالل حاالت من االمتالء واالجداب وهذا هو يسر الفن" )

 (.Angelo,1963:24يصور بعقله البيده" )انجلو "المصور 
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 الخصائص التقنية لمدارس الفن الحديث 

تعتبر لوحات الرسام االنكليزي )جون كونستابل( لمناظر الريف االنكليزي هي مفتاح الطريق الى التطور الجديد الذي      

لوحات كونسببتابل نجد انه كان ( وعند فحص 96:1994)الشبباروني, 1830م حدث في فنون الرسببم بفرنسببا ابتداء من عا

يفضبببل اسبببتخدام تقنية خاصبببة فيبدأ الرسبببم فوق قماش مدهون باللون االحمر الداكن وبطبقة سبببميكة قوية اللون ظاهرة في 

افق والدفئ وكان بعض المناطق بين لمسببات الفرشبباة خاصببة المناطق ذات الظالل القوية وبهذا يكسببب عمله احسبباسببا بالتو

لمبكر للضببوء والظل وتقنية اسببتخدام الضببوء السبباقط من االعلى في كثير من لوحاته كما في لوحته مجددا في اسببتخدامه ا

المشبببهورة )عربة التبن(وكان من بين الخدع التقنية التي كان يسبببتخدمها انه كان يضبببيف لمسبببات خفيفة من اللون االبيض 

بين خضبببرة االوراق وقد اطلق على هذه التقنية  عة يضبببيف تلك اللمسبببات البيضببباء الرقيقةالرقيق في لوحات مناظره للطبي

 (.114-112 1994معاصروه )ثلوج كونستابل(.)الشاروني,

انتشرت من فرنسا الدعوة الى الخروج الى الطبيعة بعد ان كان الفنان يعمل داخل مرسمه فقام الفنان برسم تخطيطات       

د في الصببببببياغة الفنية داخل المرسببببببم والن االلوان كان يتم راسببببببم لمعالجتها وفق التقنيات والقواعسببببببريعة تؤخذ الى الم

تحضببيرها بالصببحن وتمزج بالزيت وتتطلب الكثير من االدوات والمعدات فلم تكن تعبا في اوعية صببغيرة ولم تكن انابيب 

داخل فضببببببل  الرسببببببامون انذاك معالجة لوحاتهم االلوان قد اخترعت بعد وكان نقلها مع الحامل واللوحة امر صببببببعب لذا 

( وقد سبببق االنكليز زمالئهم الفنانين في فرنسببا في الخروج الى الطبيعة السببباب كثيرة 96:1994مراسببمهم. )الشبباروني,

 -ومنها:

 انتشار الرسم بتقنية االلوان المائية وماينتج من لوحات شفافة ذات بريق بتقنية  عالية. -1

 معدات الرسم.سهولة حمل االلوان و -2

الفنانون في فرنسببببا انم بدأوا يهاجرون من  باريس الى قرية صببببغيرة تدعى )الباربيزون( فقد سبببباهموا في وما لبث        

( حيث سجل اولئك )الباربيزونيون( الحياة في الطبيعة فرسموها في كل االوقات 47:2011انشاء لون جديد )القره غولي,

يزت تقنيات الوانهم بنظارة غير معهودة ذات طابع ي الليل في الصببيف والشببتاء وتمفي لصببباح ولعصببر والغروب وحتى ف

غنائي فكانت بالغة الكتل او ايقاعية التخطيط وروعة الشبببببكل وحبكة الموضبببببوع فاهتموا بالتحليل العلمي للون فقد تاثروا 

تكتيكها على ة اللمسببببة العريضببببة في ادائها وبتقنية المطبوعات اليابانية انذاك في الوانها واشببببكالها وقد اختارت االنطباعي

(. ومن ابرز 55:1973سببطح اللوحة وانكرت الخط والظالل القاتمة وطبقت  تقنية التضبباد االني في علم االلوان. )قطاية,

  الفنانين االنطباعيين ادوار مانية ومن اعماله  )الغداء على الحشببائش( وكاميل بيسببارو ومن اعماله )عربة في لوفيسببيسببن(

( المعروضببة في متحف التاثيريين ويعتبر سببيزان ابا للتكعيبية وجورج سببورا الذي 1839وبول سببيزان )طبيعة صببامته( )

رسبم بالتقنية التنقيطية فقد كانت تقنية الخاصبة في اسبتخدامه لاللوان فهو اليخلط الوانه على باليت الرسبم لكنه يضبع الوانه 

يكون في نقط زرقاء وبجانبها صببفراء وقد رسببم  فاالخضببر ال يضببعه مباشببرة انما متجاورة بتقنية غاية في الدقة والجمال

( ونالحظ في لوحات 32-25 1988الشبببواطئ بانطباع شبببروق الشبببمس فكانت ترجمة لونية محسبببوبة )مولرجي, ايلغر,

ثالث فرسببم بتقنية الوان االنطباعي اوغسببت رينوار التي جمع فيها االلوان الصببافية المعبرة بتقنية صببالبة االجسببام والبعد ال

النظيفة والحيوية بتدرج وكلود مونيه الذي اتقن تطبيق نظرية نيوتن في اللون ورسبببم لوحاته بسبببرعة خاطفة مهتما  الفضبببة

 (.38:1983بااليقاعات الضوئية.)السيوني,

تاما فظهرت العناصبببببببر التي  ولو بحثنا عن تقنيات الفن التأثيري لوجدنا فناني هذه الحركة قاموا بإلغاء الخط الغاءا     

مونها وكأنها مهتزة متداخلة بال حدود فاصببلة حيث ان المشبباهد ال يسببتطيع ان يتعرف على العناصببر المرسببومة في يرسبب
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اللوحة اال اذا اقترب منها والقى نظرة فاحصببببة على مكوناتها ولكي يسببببتوعبها عليه ان يبتعد مسببببافة كافية كي تقوم عيناه 

ي بذلك فقد تخلى تماما عن التظليل واسببببتخدموا تقنية التلوين بالوان ال خالل عملية عقلية ولم يكتفباكتشبببباف حدود االشببببك

القوس قزح ففي هذه الفترة تم اكتشبببباف كيمياء االلوان من الطيف الشببببمسببببي ورسببببموا بتقنية االلوان المتكاملة فوصببببفوا 

الصببريحة وجاوروها  ظال لالخضببر, ورسببموا بااللةان البنفسببجي ظال لالصببفر واللون االزرق ظال للبرتقالي وكذا االحمر

 بالوان منسجمة او متكاملة .

التاثيريون اظهار اثار الفرشبباة واضببحة على سببطح اللوحة وتنبهوا الى تقنية القيمة التعبيرية ورسببموا بتقنية  عملاسببت      

م عند استخدام سكين الرسم التي استخدمت جديدة هي في انشاء تضاريس على اللوحة باستعمال عجائن اللون الغليظة القوا

ستخدامهم لهذه Textureة عنصر الملمس )سابقا لتنظيف باليته الرسم وقد حققوا بهذه التقني ( وقد بالغ بعض الفنانين في ا

التقنية حيث اصببببحت لمسبببات الفرشببباة تاخذ شبببكل النقوش البارزة وكانت هذه الطريقة احدى وسبببائل التعبير الرئيسبببية في 

انه حذف اللون االسببود من مال الفنان )فان كوخ( اسببتخدم مانيه االسببود ليواجه به االلوان المضببيئة بينما اعلى بيسببارو اع

 (.259-198 1994مجموعة الوانه وكان بيسارو اكثر التاثيريين شغفا بالتجديد )الشاروني,

سجيل مالحظاته في رسوم سريعة وارادها ملونة ناتجة واذا ما ذهبنا الى لوحات الفنان )ادغار ديفا( الذي كان يريد ت      

يعارض فكرة اهمال الخطوط فاسببببتطاعت الوان الباسببببتيل ان تعطيه ما اراد من  تقنية الوان الباسببببتيل وكان عمالالى اسببببت

ان يضيف تحليل للضوء الى الوانه االصلية في خطوط ملونة بدال من النقط عند مونيه وزمالئه استخدم االلوان الزيتية وك

ش كان من عادته ان يحدد االشبببببببكال اليها كمية كبيرة من زيت النفط حتى تبدو شبببببببفافة كالمائية وغير المعة كالوان الكوا

تحديدا واضحا بتقنية قلم الفحم فقد اتدع اسلوبه الخاص في الرسم باأللوان المتكسرة التي يتداخل بعضها ببعض مما اكسب 

ية ان جمع بين تقنية االلوان الزيتية والجواش والباستيل بالنجار فتصبح اشبه بااللوان الزيت لوحاته شعشعة وتألقا ثم ما لبث

(  واذا ما ذهبنا الى تقنية فان كوخ في ضبببربات ولمسبببات 279-287: 1994في طراوتها ونعومة ملمسبببها. )الشببباروني,

ميكية الحركة لوجد تقنية موسببيقى اللون مع الحركة فرشبباته المتعددة االلوان واسببتخدامه تقنية االلوان ذات االتجاهات الدينا

 وكأن االشياء واالشكال تتجول في اللوحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقنية النزعة الوحشية:

لقد تركزت حركة هذه النزعة حول اعادة تشكيل صور الحياة على نحو يخرجها من حيادتها الفارغة الى شكل له           

تشويه الشكل في تقنية غير مسبوقة للشكل من اجل ان يحمل داللة ومغزى كي يحمل مغزى لذلك فقد اصبح هناك تعمد في 

( فقام فنانوا هذه الحركة بتحريف الشببببببكل,  فغيروا عمدا مظاهر 69,2011قيقية ملموسببببببة )القره غولي,الشببببببكل قيمة ح

طوط وااللوان يؤكد التعبير االشبببياء وغيروا في حجومها ونسببببها والوانها حتى تنظم اجزاء الرسبببوم في لحن جديد من الخ
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وحشبببي ومؤسبببسبببها هو )هنري ماتيس( واخرين مثل ( ومن اهم فناني االتجاه ال24:2012العاطفي الذي يقصبببده )يونان,

االلوان البراقة والعنيفة كما اسببببتخدموا  عمالماركيه كاموان ومانغان فكانت تقنيات اسببببتخدامهم في اعمالهم تميل الى اسببببت

لخط ل واسببببتخدموا االرجواني واالحمر وطرقوا  انسببببجامات غير مألوفة بتقنيات جديدة واسببببتعانوا باااللوان الباردة للظال

ستخدموا الكوبلت االزرق  ستخدموا تقنية االشكال الهندسية وا الملون كتقنية حديثة ال سابق لها دون تحديد االشكال بدقة وا

غفلوا المنظور واسبببببتخدموا الزخرفة في لوحاتهم وتبسبببببطوا وحوروا االشبببببكال فابدلوا حدة االلوان مكان تشبببببكيل الكتل وا

 (.74:71, 2011االشكال )القره غولي,

 التقنية في الفن

 التكعيبي والتجريدي

يعتبر)بابلو بيكاسو( وجورج براك من مؤسسي الفن التكعيبي كما يعتبر )سيزان( ابا للتكعيبية ومن روادها ايضا            

يزان بمعالجة الطبيعة وارجاع اشببببكالها الى واقعها الهندسببببي الكرة والمخروط واالسببببطوانة, فرناند ليجيه فقد اوصببببى سبببب

س صة به في الخطوط وااللوان المجردة الحيادية كالبني واالخضر الداكن والرصاصي, لقد رسم وا تخدم المكعبي تقنية خا

وحة بالكامل فقام بقطع االشببببكال بالنصببببف المكعبي لوحاته باعتماده على تقنية خدعة الظل والضببببوء ممتدا على سببببطح الل

كس لقد اسبببببتغل كل من بيكاسبببببو وبراك هذه التقنية في اعمالهما واسبببببتخدم اشبببببكال فاتحة اللون على الجزء الغامق وبالع

التكعيبية كما اسبببتخدموا طريقة او تقنية التلصبببيق على اللوحة )الكوالج( كتقنية جديدة العمال فنية نابعة من روح العصبببر 

 (.159-157: 1993نز,)مال

رسبببببم بتقنية التجريد والتجريدية تعني اشبببببياء كثيرة وعند ذهابنا الى التجريدية فاننا نتامل كاندنسبببببكي فهو اول من         

اهمها اسببتخالص الجوهر من المصببدر الطبيعي وترسببيبه في اقل دالالت  ممكنة فلوحة بيكاسببو عن الثور قام فيها برسببم 

اعاد رسبببببمه فحذف بعض التفاصبببببيل للثور واعادة التجربة مرة ثالثة ورابعة حتى انتهى بخطوط  الثور بكل تفاصبببببيله ثم

سبببببببية هي خالصبببببببة فكرة الثور وقرون اليخطئه الرائي على انه ثور والتجريدية ظهرت باتجاهين متعاكسبببببببين وهما قو

 (.110: 1993التجريدية الغنائية والتجريدية الهندسية )البسيوني,

ذهبت طروحاته الى  الدادائية والسريالية وبناء الالواعي التي ابتدأها االديب )اندريه بريتون( ثم ما لبثت انوجاءت         

الفن حين التحق )خوان ميرو وسبببلفادور دالي( وغيرهم فضبببمنوا رؤية فرويد لالحالم في اعمالهم فاسبببتخدموا تقنية غريبة 

لفكري للعمل الفني فرسموا الناس تطير في الهواء واشياء اسطورية في الشكل على اعتباره جزء ال يتجزأ من المضمون ا

 فع السايكولوجية للون في اعمالهم وتداخلت االشياء فيما بينها.وخيالية فقد ابرزوا الدوا

( وهو الفن البصري الذي اعتمد فيه الفنان على op Art( وهو الفن الشعبي ,كذلك فن )pop Artوظهر فن ال )          

( op Artاللونية ومن اشهر فناني )ة مبدأ االيهام البصري للخطوط واالشكال فقد مثل مرحلة متطورة من االهتمامات تقني

هو فكتور فازاريلي وجوزيف البرز وظهرت حركة )السبببببببوبريالية( وهي حركة ظهرت في اواخر السبببببببتينات من القرن 

م فنانيها الكاميرا لتحقيق اهدافهم ومن اهم فنانيها مالكولم العشبببببرين فقد اهتمت بدقة التفاصبببببيل لكل الجزيئات وقد اسبببببتخد

 (.217-194لي,   مورلي )القره غو

 المبحث الثاني

 مفهوم التربية الفنية

تتضببببببمن التربية الفنية مجموعة من المجاالت واالنشببببببطة الفنية مثل الفنون التشببببببكيلية والمسببببببرحية والتصببببببوير         

وتعنى التربية الفنية بناحيتين رئيسيتين االولى, الممارسة, والثانية تتعلق بالذوق, وللتربية  الفوتوغرافي وغيرها من الفنون
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هر التربية الوجدانية التي تعوض الشبببخص روحيا وتكمل تخصبببصببباته الفنية دور خاص في تكامل الشبببخصبببية اذ انها جو

مة لالسببببتمتاع بقيم االشببببياء التي تمر تحت بصببببره الفكرية والعملية , اذ ان الفرد ال يصبببببح كامال اال اذا نمى مفاهيم سببببلي

(  209: 1985ني, وتمكنه من ان يسببتجيب لها بكل حواسببه اسببتجابة المسببتمع الذي نال حظه من التدريب الفني .)البسببيو

شكيلية اكثر من غيرها من الميادين ومن اهم الخ امات والحديث عن الخامات المستخدمة في التربية الفنية يرتبط بالفنون الت

انابيب الزيت , الجواش, االكريليك, وقد يسبببببتخدم الطالب خامات بيئية في تنفيذ اعماله من فروع الشبببببجر والصببببببغات  -:

(  ومن اهم االهداف التي تسببببعى التربية الفنية الى 212: 1985البيئة التي يقطنها )البسببببيوني,  وخامات متعددة حوله في

والتقنيات المختلفة للعمل الفني بحيث ياخذ الفن شبببببببكال تطبيقيا ووظيفيا واكسببببببباب  تحقيقها هو االهتمام بالمهارة العملية

 ( 147: 2008الطالب القدرة على االبداع الفني .)ابراهيم, فوزي, 

ان الفن من وجهة نظر العلماء في نظرية التحليل النفسي هو وسيلة تنفسية ووسيلة تشخيصية, ووسيلة عالجية وهو        

نفعاالت النفسبببية ينعكس في شبببكل اشبببكال والوان ورموز وتقنيات لها دالالتها ومعانيها هذا باالضبببافة الى ان تعبير عن اال

صببببببببح ينعكس على كببل الفنون بضبببببببمنهببا اللوحببة التشبببببببكيليببة بتقنيببات العصبببببببر مفهوم الفن في عببام تكنلوجي متغير ا

 (. 138: 2008الحديثة.)ابراهيم وفوزي, 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفن ان يكون واعيا في اسبببببببتخدامه لتقنيات الرسبببببببم من حيث المنظور الخطي وتقنية المنظور اللوني  ان على طالب     

رة وبعناصبببر تكوين العمل الفني يعني اسبببتخدام واسبببتحداث تقنيات فنية وتقنية اسبببتخدام سبببكين الرسبببم اذ ان الوعي بالفك

ال الفنان المبدع, لذلك فعلى طالب التربية الفنية تتماشبببى وتواكب عصبببرنا التكنلوجي ناجمة عن تحليالت وتركيبات في خي

 سم.في مادة المشروع ان يدرس تقنيات الرسم لكل العصور ليستفيد منها في معالجة اعماله في الر

 المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري 

 تفنن االنسان منذ القدم في رسومه بتقنيات خامات عصره  -1

 حسب االتجاه الفني الذي ترميه. ان لكل مدرسة في الفن تقنياتها -2

 ان الشكل والمضمون ارتبطوا بالتقنية في كل اتجاه.  -3

 ضامين المطروحة.ان االشكال تنتج عن معالجات تقنية خاصة بما يتالءم الم -4

 من خالل اللون استطاع الفنان ان يوضح معالم االشكال من خالل نقل االحساس للوصول الى التعبير  -5

 لفنية ان يكون ملما تقنيات الرسم الحديث النتاج اعمال جديدة وبتقنيات حديثة.على طالب التربية ا -6

 



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

622 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 ( عمل.20يقتصر مجتمع البحث على اعمال طلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع التشكيلي وبواقع ) -مجتمع البحث:

دراسببتها وتفحصببها, تم اختيار خمسببة اعمال وبشببكل قصببدي بما يحقق بعد االطالع على االعمال ميدانيا و -عينة البحث:

 هدف البحث لغرض تحليلها.

 ج التحليل الوصفي لمالئمته موضوع البحث.اعتمدت الباحثة المنه -منهج البحث:

مؤشرات من اجل تحقيق هدف البحث والكشف عن المعالجة التقنية ألعمال الطلبة فقد اعتمدت الباحثة على ال -اداة البحث:

 التي تمخض عنها االطار النظري كأداة للبحث.

 تحليل العينات 

 ( 1العينة رقم )

 المحلة  -اسم العمل:

 زيت على كانفاس -:الخامة والمادة

 سم94×73 -القياس:

 2017-التاريخ:

في هذا العمل رسبببببببم الطالب المحلة التي هي جزء من البيئة العراقية       

هندسبببببببية العمودية االفقية والمنحنية وبزخرفة وهي تراث جميل بخطوطه ال

الشبببابيك واالبواب واضببفاء عناصببر متداخلة لونيا وخطيا على عمق اللوحة 

فنجد في وسببط اعالها سببماء صببافية خالية اال من اللون االزرق الفاتح الذي 

قص فيه كل االلوان مبتهجة يدل على وقت معين فقد عبر الطالب بجمال االلوان وتضببببادها عن عمق فهم مدلول لوني تترا

فانتج لوحتبه بترك البقع اللونيبة في الجهبة اليسبببببببرى من اللو عالج معبرة عن جمبال التراث العراقي  حة وبمنظور لوني 

خطوطه والوانه فقدم االحمر في بداية عمليه والبنفسببجي البعيد في نهاية فضبباء اللوحة, وتتميز اللوحة باضبباءة قوية قابلها 

 تقنية توزيع عمال  د الترى االشكال بداخله اال عند التركيز فيها اما من ناحية التوازن فقد وازن عمله هذا مستاظالم قاتم تكا

كال الرمرئية بكتل لونية وخطوط جاءت عمودية تارة وافقية تارة اخرى وبذلك فقد اسببببتخدم تقنية اللون مسببببتفيدا من االشبببب

 لوحة في الظل والضوء.لوحات الفنان ادغار ديغا في معالجته لتوازن ال

 (2العينة رقم )

 االلم -اسم العمل:

 زيت على كانفاس -الخامة والمادة:

 سم90×70 -القياس:

 2017-يخ:التار

سان وهو يتالم بوجعه        يصور هذا الخطاب البصري مشهد تعبيري تجريدي لالن

على يسببار الذي يظهره من خالل ما ترتسببمه عيناه وفهمه وترك بقعة الدم التي تتدفق 

س الجزء الشببببخصببببية. يوجه الطالب بعمله هذا للمتلقي اعمق بقعة لاللم الذي يحسببببه االنسببببان في هذا الزمن فقد احتل الرا

االكبر من اللوحة جاعال محجري العين بحجم الخوف وااللم الذي اصبببيب به االنسبببان فاخذ شبببكله الهندسبببي المليء برعب 
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ل الجسد بحركة ديناميكية حمراء ,وتارة خضراء بتداخل ومعالجة اخراجية غاية يختفي ظهوره الحقيقي محركا االلوان حو

ام بمعالجة موضببوعه بلمسببات لونية البراز الشببخصببية الرئيسببية للوحة وضببرب في الروعة والدقة البسببيطة ,ان الطالب ق

تقنية االنطباعيين, فاخفى خطوط  بفرشبباته ماحول مركزية العمل بفرشبباة عنيفة ذات العجينة الزيتية الكثيفة مسببتفيدا بها من

ة فقام باسببببقاط الشببببحنات االنفعالية التي الرسببببوم وانحى لوحته الى الرسببببم اللون الغيا الخط الغاءا تاما فتوالت البقع اللوني

ستخدم الطالب  مألت نفسه لتعبر عن ذاتية وموضوعية بشكل مرئي الغى الخط ليحل اللون بصفته التعبيرية محل الخط وا

التضبباد المرئي ليجسببد انفعاله بتلوينه للرأس والجسببد باللون االوكر معبرا به بالمرض والخوف والبؤس وبتضبباد مع  تقنية

المحجرين االزرق اضببببفى نوعا من االحسبببباس باالمل وبهذا اعطى فسببببحى لتعبيره المنطقي في الحياة فاعطى جمال  لون

 بتضاد منسق ومنسجم.

 (3العينة رقم )

 من بلدي  وجوه -اسم العمل:

 زيت على كانفاس -الخامة والمادة:

 سم90×70 -القياس:

 2017-التاريخ:

الطالب بالسبببببمات االسبببببلوبية التي بلورت  في هذا الترميز البصبببببري تأثر        

االتجاه التجريدي الهندسببي والتعبيري ففي هذا المنجز الفني صببور الطالب لوحته 

د في اعالهببا خطوط افقيببة وعموديببة بتقنيببة الخطوط المنحنيببة والببدائريببة واعتمبب

ي ابعد كل المظاهر العرضببية يتجاوز بعضببها البعض وكأن االشببكال الرئيسببية متمركزة داخل تلك الخطوط في نظام منطق

والفردية ليكون هيكله االسبباسببي الذي تنتمي له جميع االشببكال في سببعيه الظهار الحقيقة والواقعية الثابتة بصببيغها المجردة 

ان الطابع البنائي في هذا العمل الفني تشببكل بفعل اداء الطالب االسببلوبي المرتجل مسببتخدما ذلك التضبباد اللوني الخالصببة.  

في خلفية اللوحة ضد االشكال في االمام فبدا شاحبا موجعا اضفى منه تداخال على الشخصيات االمامية ببقع لونية  المصفر

ئية اللوحة.كشف الفعل االسقاطي للذات بكل ابعاده فرسم اشكاله بتجريد ممزوجة بتحليل متداخل على الجزء للكل فنسق بنا

قي اجزاء اللوحة في الفضاء فكون انشاءه مفتوحا الى الخارج من الجهة منظم في المقدمة وبارتجال تجريدي خطي على با

وذلك جاء نتيجة دراسبببة  اليمنى للوحة ومع ذلك التضببباد الفني بين االشبببكال والفضببباء يظهر انسبببجام لوني داخل االشبببكال

لمرئية للتعبير والتجريد الطالب طبيعة البنائية وعالقاتها بالشببببكل بالخط واللون في اسببببتهداف الظهار الصببببيغ الجوهرية ا

 المتغير.

 (4العينة رقم )

 نساء  -اسم العمل:

 زيت على كانفاس -الخامة والمادة:

 سم94×73 -القياس:

 2017-التاريخ:

الفني االكاديمي الذي اسبببببتوحاه الطالب من لوحات المسبببببتشبببببرقين فقد تأثر بمواضبببببيعهم التي جاءت  في هذا العمل       

ستخدام الطالب لتقنية ضربات الفرشاة في الضوء فقد اعطى تحوال  شرق الجميل في رحالتهم نالحظ ا انطباعا عن واقع ال

نسبببجما بتضببباده مع الوان الشبببخصبببيات اوجد فضببباءا مملموسبببا بضبببوئه االبيض على المالبس واخر بضبببوئه االصبببفر, و
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المسببتعرضببة والتي بنا اشببكاله في الفضبباء حولها باللون البنفسببجي ووضببع تلك البقع البرتقالية بصببراحة تامة على مالبس 

نحو واجساد النساء, لقد عالج الطالب عمله بانفتاحه االنشائي نحو اليسار في سعيه الرسال المتلقي نحو هدف غير مرئي ت

ظرات وعالج مقدمة اللوحة وفضبببائه البعيد بمنظور مرئي فحصبببر شبببخصبببيات اللوحة في المقدمة بنوع من الظلمة اليه الن

الخضببراء ومن الزاويتين بلون غامق, اما اعلى العمل في فضببائه فقد اوجد فضبباءا فاتحا هادئا بسببط اشببكاله والوانه فجعل 

لشببخصببيات ليعطي دهشببة الموضببوع بتلك النظرات واسببتخدم اخفى مالمح اتقنية االشببكال االخرى تسبببح بحركة واندفاع و

تقنية ضربات الفرشاة في المالبس المتشابهة ووضع تلك الكتلة الصخرية الثقيلة في وسط اللوحة بلونه البنفسجي مستعينا 

 عناصره.بالثقل اللوني لكتلة مرئية فهو بذلك متاثر بتقنية التضاد المنفتح المتجاور المرئي لتشكيل 

 

 (5عينة رقم )ال

 في البيت  -اسم العمل:

 زيت على كانفاس -الخامة والمادة:

 سم90×70 -القياس:

 2017-التاريخ:

في هذا المشبببببهد البصبببببري الجميل المفعم بالحركة والحيوية تتوزع االشبببببكال داخل العمل الفني في صبببببورة الظهار      

فنالحظ المالبس واالثاث وحتى الحيوانات تعيش وتتداخل, بيوتات واقعنا التراثي االحداث التي توجدها االشبببببببكال داخل 

اسبببببتعان الطالب بتقنية اللون االحمر البراز لوحته واالزرق لبعض الخلفيات كذلك لون االرضبببببية احتوى العمل اكثر من 

لمشاهد لكل في محاولة له لمحاكاة امشهد في طبيعة الظهار اكثر من حدث وهذا ما سعى الظهاره للمتلقي في عمله الفني و

 عمال  موقع داخل اللوحة, فاستخدم تقنية اغالق اللوحة من جوانبها بوضع الشخصيات متقابلة في االمام في مشهد حياتي مست

الوانه الغامقة. وجعل المشبباهد في داخل اللوحة باهمية اكبر ليسببترسببل بذلك باللون محاكاة الموضببوع فمركز اشببراق لونه 

ا باغطية رؤوس الرجلين البيضبببباء في بداية االنتفاح اللوني, نالحظ وجود اللون االزرق سببببط واعلى اللوحة مسببببتعينفي و

الصببريح وتقنية واالحمر الصببريح في خطوط عريضببة عمودية وافقية, فاغفل المنظور اللوني اال في بعض االماكن وابدع 

نسجمة بتقنية عالية نابعة من فهم الطالب للوحة وتلك االلوان المبتشكيل خطوطه مهتما بتصويره لمشهد البقرة على يسار ا

لالنسجام اللوني والخطي في العمل الفني الواحد, ورغم تعدد المشاهد واالشكال اال ان تقنيات استخدام التكوينات وااللوان 

باسببببببلوب  هي لوحة واقعيةوالخطوط وااليقاعات وتوازن االشببببببكال اعطى للوحة مفهوما فنيا غاية في الجمال والروعة و

 حديث نابع من تقنيات روح العصر.

 الفصل الرابع

 النتائج 

تقنيات الخط التعبيرية وتقنيات  عمالهاسببتطاع طالب التربية الفنية االسببتفادة من تقنيات مدارس الفن الحديثة من حيث اسببت -1

 (.1,2,3,4,5اللون ولمسات الفرشاة في اتجاهاتها المتعددة من خالل العينة رقم )

الفني بتقنيات الظل والضببببوء وتعدد اسببببتخدام االلوان فانتج الطالب اعماله نتيجة تعامله بهذه التقنيات  عالج الطالب عمله -2

 (.1,2,3في اشكال ومواضيع مختلفة من خالل العينة رقم )

ته على اسبببببببتخدام تقنيات المعالجة التقنية تتماشبببببببى مع قدرة الطالب الفنية اذ كلما زادت قدرة الطالب الفنية زادت قدر -3

 مختلفة.
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 االستنتاجات

 ان اتجاهات الفن الحديثة تؤثر موضوعيا وتقنيا في ابتكار اعمال جديدة لطلبة قسم التربية الفنية في مادة المشروع. -1

الرسم واالدوات ان التقنيات الفنية للطالب تتأثر بالمدارس الحديثة في استخدامه للظل والضوء واستخدامه للفرشاة وسكين  -2

 والخامات االخرى.

يتأثر الطالب من الناحية التقنية بأساتذته او بتقلده لزمالئه المتميزين في استخدام التقنيات في الرسم نظرا الحتكاكه المباشر  -3

 بهم.

 التوصيات

 فنية جديدة. توصي الباحثة بضرورة االهتمام بتحريك افكار الطلبة وتدريبهم وحثهم على العمل الذي يحمل تقنيات -

 المصادر

 .2008وزي: مناهج وطرق تدريس التربية الفنية, مطبعة محمد عبد الكريم حسان,القاهرة,ابراهيم وف .1

 .1983البسيوني, محمود: الفن في القرن العشرين, دار المعارف, مصر,  .2

 .1985, مطبعة عالم الكتب, مصر, 2البسيوني, محمود: قضايا التربية الفنية, ط .3

 .2007ار الشؤون الثقافية العامة للطبع, بغداد, , د1فايز يعقوب: )اللون حضارة(,طالحمداني,  .4

الشاروني,صبحي: مدارس ومذاهب الفن الحديث, الجزء االول , القرن التاسع عشر, مطابع الهيئة المصرية العامة  .5

  1994للكتاب, مصر, 

 .1995لقاهرة,, دار الشوق, ا1اللوحة في الفن الحديث ,طبسيوني, فاروق: دراسة تطبيقية في اعمال بيكاسو قراءة  .6
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 يةوعالقته باالنماط االدراك طلبة المرحلة الثانويةالتذوق الفني لدى 

 م.م.رغد سلمان خليل

 المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثانية - وزارة التربية

 ملخص البحث

فضال  عن  ،استهدفت الدراسة تعرف التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية ، واالختالفات بين الذكور واالناث       

 والحسي.تعرف العالقات بين التذوق الفني ونمطي االدراك البصري 

اقيمت الدراسة على عينة من طلبة المرحلة الخامسة الثانوية من البنين والبنات وبكافة فروعها )ادبي ، تطبيقي ،       

( طالب وطالبة لكل فرع من الدراسة اخذو بصورة عشوائية من 50( طالب وطالبة بواقع )150احيائي ( بلغ تعدادهم )

 وثالثة منها للبنات .  ثة منها للبنين( مدارس ثانوية بمدينة بعقوبة ثال6)

استعمل في انجاز الدراسة الحالية اداتا بحث االولى لتحديد مستوى التذوق الفني لدى افراد عينة الدراسة وقد اعتمد اختبار 

( حسي –( بعد ان استخرج له صدق وثبات جديدين ، كما استعمل اختبار االنماط االدراكية)بصري 2009)الجيزاني( سنة )

 ( بعد ان استخرج له صدق وثبات جديدين .2013ثانية للبحث وقد اعد االختبار من قبل ) كاظم( سنة )كأداة 

توصلت الدراسة الى ان طلبة المرحلة الثانوية يتميزون بضعف المستوى في التذوق الفني ومن الطالب والطالبات على      

ات في التذوق الفني، كما ان التذوق الفني ليست له عالقة والطالب حد سواء ، فضال  عن عدم وجود اختالفات بين الطالب

 ذات داللة بكل من النمط االدراكي البصري ، والنمط االدراكي الحسي .

وضعت الباحثة عدة توصيات منها االهتمام بدروس التربية الفنية في المدارس الثانوية من اجل تنمية التذوق الفني لدى       

ات منها اجراء الدراسة العلمية )عالقة التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية بسماتهم دة مقترحالطلبة ووضعت ع

 الشخصية( 

Abstract  

    The study aims at recognizing the artistic sense of the secondary students and the differences 

between males and females. In addition to recognizing the relation between the artistic sense and the 

two types of recognition: optical and sensitive.  

    The study was conducted on a sample of fifth secondary stage students, males and females, in all its 

branches: literary, applied and biological scientific branches. 

    They were (150) males and females, (50) students from each branch. They were randomly selected 

from (6) secondary schools in Baquba city: three female schools and three male ones.  

     Two study tools were used in the current study. The first was for identifying the level of artistic sense 

for the individuals of the study sample. The Geezani (2009) test was also used, after founding two new 

reliability and validity factors for the test. The recognition types, sensitive and optical, test was also used 

as a second tool in the study. This test was used as organized by Kadhum (2013), after founding   two 

new reliability and validity factors for the test. 

     The study reached at a result that the secondary students are characterized with a weak and low 

level of sensitive recognition in both female and male students in the same way. In addition, there is no 

difference between male and female students in the artistic sense. Another point is that there is no 
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relation between artistic sense and the sensitive type of recognition, nor with the optical type of 

recognition. 

The researcher set some recommendations, of which are:  

Taking care of the educational art lesson in the secondary schools in order to improve artistic sense for 

the students.  The researcher also set some suggestions like: conducting scientific studies on (the 

relation between the artistic sense for the students of secondary with their own characteristics). 

 مشكلة البحث :

الثانوية من مشكالت عدة ومنها مشكلة عدم تمكن طلبتها يشكو كثير من مدرسي ومدرسات التربية الفنية في المدارس    

من تذوق االعمال الفنية عامة والرسم خاصة ومن البنين والبنات على حد سواء تذوقآ سليما وهذا واضح من عدم تمييزهم 

 بين االعمال الفنية من الناحية الجمالية .

في المرحلة الثانوية بشكل ميداني فتبين وجود هذه الظاهرة  والحظت الباحثة هذه الظاهرة عندما اقامت اكثر من بحث      

بشكل فعلي عندما الحظت ان الطلبة ال يستطيعون تذوق االعمال الفنية وخاصة لوحات الرسم من الناحية الجمالية وقد 

علمي يكشف ثة بعد ان ايقنت ضرورة تعرف مستوى التذوق لدى الطلبة بشكل اثارت هذه الحالة عدة تساؤالت لدى الباح

هذا المستوى للتحقق منها لعل ابرز هذه االسئلة هي )ما طبيعة  التذوق الفني لدى الطلبة عامة ولدى الطالب ولدى الطالبات 

قة التذوق الفني لدى الطلبة بأنماط كل على انفراد ؟ وهل يختلف الطالب عن الطالبات في هذا الجانب ؟ فضال  عن ما عال

حسي ( ؟ على اعتبار ان التذوق الفني يعتمد في جانب كبير منه على ادراك الطلبة للعمل  –االدراك البصري )بصري 

الفني مما يؤدي في نهاية االمر في تذوقهم لألعمال الفنية والرسم خاصة ، وجميع هذه التساؤالت تصب االجابات عليها 

الحلول في متناول اليد لذلك فان الباحثة حددت خر في نطاق توفير البيانات لتعرف حقيقة هذه الظاهرة لتكون بشكل او با

 بـ) التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية وعالقته بأنماط االدراك البصري( .  مشكلة بحثها

 اهمية البحث والحاجة اليه : -1-2

 -االتي :تتجلى اهمية البحث والحاجة اليه في  

علم الباحثة تقام في التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية وعالقته . ان البحث الحالي هو اول دراسة علمية بحسب 1-2-1

بأنماط االدراك البصرية وهذا واضح من عدم عثور الباحثة على اية دراسة سابقة تناولت موضوع التذوق الفني وعالقته 

 بانماط االدراك البصرية .

 رفية في مجال االختصاص ايا كانت طبيعتها.. ان البحث الحالي بما سيفرزه من نتائج سيشكل اضافة مع1-2-2

. تفيد الدراسة وزارة التربية بما ستفرزه من نتائج ستسهم بشكل او باخر في مجال تطوير مناهج التربية الفنية في 1-2-3

الفنية بكليات  ي اطار تطوير برامج تدريس التربية الفنية في اقسام التربيةالمرحلة الثانوية كما ستفيد وزارة التعليم العالي ف

 الفنون الجميلة .

. ان الدراسة الحالية سوف تفتح افاقا جديدة امام الباحثين ذلك من خالل دراسة التذوق الفني لدى طلبة المرحلة 1-2-4

 ه المرحلة مما سيجعل الحلول لهذه المشكلة ممكنة .الثانوية من جوانب اخرى قد تلقي الضوء على طبيعته لدى طلبة هذ

ن موضوع الدراسة ينطوي على الحاجة الى تعرف مشكلة تدني التذوق الفني مثلما كشفته هذه الدراسة لدى طلبة . ا1-2-5

 المرحلة الثانوية ومن الجنسين ،فضآل عن الحاجة الى وضع حلول اليها.

تعرف عالقته . ان موضوع الدراسة في جانبه الثاني وهو عالقة التذوق بانماط االدراك البصري يشكل محاولة ل1-4-5

بهذه االنماط مما يشكل بالتالي محاولة لفهم واقع التذوق لدى طلبة المرحلة الثانوية وهل ان هذا المفهوم يرتبط بعالقات مع 
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على هذا الجانب وهو مهم لتعرف طبيعة التذوق الفني ،مثلما هو فهم لوضع تصور  انماط االدراك اذ ستلقي النتائج الضوء

 كلة.عن الحلول لهذه المش

 . اهداف البحث :1-3

 -استهدف البحث تعرف االتي : 

 . التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية عامة .1-3-1

 . التذوق الفني لدى طالب المرحلة الثانوية .1-3-2

 وق الفني لدى طالبات المرحلة الثانوية .. التذ1-3-3

 ت .. االختالفات في التذوق الفني لدى الطالب والطالبا1-3-4

 تحددت الدراسة الحالية باالتي:  : حدود البحث.1-4

 في المدارس الحكومية فقط وغير المهنية. 2018/2019. طلبة المرحلة الثانوية في مدينة بعقوبة لسنة 1-4-1

 أدبي(ومن كال الجنسين. -تطبيقي -طلبة الصفوف الخامسة الثانوية بمدينة بعقوبة من الفروع)احيائي. 1-4-2

تذوق الفني بحسب ما يؤشره اختبار التذوق الفني المستعمل  في الدراسة الحالية فضآل عن انماط االدراك البصري .ال1-4-3

 الحالية. مثلما يؤشرها اختبار االدراك البصري المستعمل في الدراسة

 .حسي(  –. عالقات التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية بانماط االدراك البصرية )بصري 1-3-5

 تحديد المصطلحات :

ظاهرة اما  نحو يعرفه جيروم ستولتنتيز( هو عملية ذاتية تتضمن موقفا  تأمليا   (Art Apprecialionالتذوق الفني )

 (42، ص 1974جيروم ، تكون استحسان او تكون استهجان .) 

 -: 1997وعرفه خالص 

الى استمتاع به ويولد لديه جمالية واكتفاء.)خالص  هو فعل استقبال جمالي لمعطيات العمل الفني في وعي المتذوق يؤدي

 (9:ص 1997،

 من مالحظة التعريفات اعاله نجد ان جميعها ال تتوائم مع طبيعة الدراسة الحالية لذلك فان الباحثة عرفته الباحثة اجرائيا .     

اباتهم على اختبار التذوق الفني المعد هو الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطالب من افراد عينه البحث من خالل اج    

 . ةمن قبل الباحث

الفرد عند اول استجابة يصدرها ازاء  عملها( انها الحواس التي يستHarris 2004ويعرفها هاريس ) النماط االدراكيةا    

االنماط اللغوية موقف ما ويمكن مالحظة هذه االستجابات من خالل حركات العين الالإرادية كما يمكن تقسيمها من خالل 

 (200، ص 2004ئمة للموقف .)هاريس التي يستخدمها الفرد يتبعها احاسيس متنوعة مال

من مالحظة التعريفات انفآ نحد انها قد تشابهت الى درجة كبيرة في تعريفها لمصطلح التذوق الفني اذ ان جميعها ال     

 -اجرأيآ بانه:تتوائم مع طبيعة الدراسة الحالية لذا فأن الباحثة عرفته 

ن صورة ذهنية متاثرة بنمط االدراك )حسي ، صوري( التي يدركها طلبة : هو عملية تكوي التعريف االجرائي للباحثة     

الصفوف الثانوية التابعة لمديرية محافظة ديالى من خالل الدرجة الكلية التي يحصلون عليها عند استجابتهم لمقياس االنماط 

 االدراكية . 
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 ر النظري:االطا

 خلفية نظرية ودراسات سابقة .-2

 .خلفية نظرية 2-1

 مفهوم التذوق الفني األول: المبحث 

بدراسة )تذوق الجمال( وكان  1879اهتم علماء النفس بشكل عام وعلم النفس التجريبي بشكل خاص ولذي ظهر عام      

عناصر جمالية او بنائية لها صفة تناسقية تتألف المغزى من هذه الدراسة التعرف على خصائص الشي الجميل سواء كانت 

ي المواقف التي تكون فيها العالقات الجمالية على مستوى رفيع يتحرك من داخل العمل الفني فالتذوق هو اهتزاز الشعور ف

 ( 91، ص 1998لها وجدان االنسان بالمتعه واالرتياح . ) الحيله ، 

الجمالي يختص بتذوق االعمال الفنية المختلفة من فنون تشكيلية وشعر وموسيقى فالتذوق الفني جانب مهم من التذوق       

 من المجاالت الفنية المختلفة . ومسرح وسينما وغيرها

تقضي وجود طرفين احدهما المرسل  communicationوكثير من الدارسين يشير الى ان التذوق الفن هو علمية اتصال 

 ( 3،ص2000ا قناة للتوصيل ورسالة محولة على هذه القناة . )حنورة ،والثاني المتلقي او المستقبل بينهم

 تعني ابداء الرأي او الحكم وفقآ للتذوق الخاص للفرد . ان كلمة التذوق بمعناها العام

الفني اما الحكم الجمالي فهو مرحلة تحصل عند المتلقي عندما يكون لدية ذائقة عالية تؤهله ان يصدر حكما  جماليا  لالثر      

في هذا المجال ان عملية  فالتذوق قبل الحكم الجمالي ولكنه مرحلة من مراحله المتقدمة ويرى اغلب المفكرين والمختصين

التذوق الفني تعبير عن مواقف الذات االنسانية تجاه العمل الفني وهو القدرة على االحساس بالعمل الفني لبيان اوجه الجمال 

 (22ص 1987والنقص فيه )اسعد ،

 النظريات التي تناولت التذوق الفني 

المختصين في اهمية كل منها بيد ان اغلبهم يقررون ان اهمها  هناك عدة نظريات تناولت التذوق الفني وقد تباينت اراء   

 ( بما يأتي : 2010ما يأتي  , وقد لخصها ) الجيزاني ( في رسالته سنة )

ي ... نظرية كاست وروسين فيج ( ويقصد بها البيئة المادية المحيطة بالناقد النظرية االولى )البيئة اساس التذوق الفن-1

ة التي يتم من خاللها استيراد بعض مفردات البيئة واعادة صياغتها من جديد ثم تحويها لمخرجات المتذوق ، انها البيئ

ثانية وتؤثر هذه البيئة في التذوق  وعالقات وانظمة ومضامين وتشكيالت يمكن استنتاجها من العمل ثم اعادتها للبيئة مرة

 العام .

 Danialحقق االتصال واثراء التذوق الفني ( ترى دانيل كاتز وكان )النظرية الثانية )االبداع الفني منظومة متكاملة ت-2

katz & kahnف ( ان المنظومة االدراكية االبداعية في تقدها تدرك كوحدة بنائية متكاملة وان كل منظومة فنية تتوق

 -قراءتها بصريا  واالستمتاع بها على اسس اهمها :

 ناء .معنى العالقات واالنظمة والمضمون وتقنية الب ❖

 ان كل ابداع منظومي في النقد يتفاعل مع نظام اكبر منه . ❖

 النظرية الثالثة )النظرية الموقفية والتذوق الفني(.-3

ظرية بانها وحدة منظوميه كبيرة تتكون من نظم فرعية ( الفكرة الموقفية في النkast   &Rosenzweigويحدد )    

وان النظرة بحسب الموقف تحاول اظهار فهم العالقات المتداخلة النظام الفني رسمت بأبعاد محددة في نظامها البيئي االكبر 

 النقدي والبيئة الخارجية والنفسية لمعرفة اناط العالقات او اشكال العوامل المتغيرة .
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 رابعة )التذوق والنقد يأتيان من الفن وللفن ( النظرية ال-4

التذوق تأتي من خالل االستمتاع باألعمال الفنية وان هذا االستمتاع ينعكس ( ان عمليات B. constantيرى بنيامين )   

 مرة ثانية على االعمال الفنية مضافا  اليها ذاتية الشخص المدرك للفن .

 -ويمكن تحقيق ذلك من خالل ما يأتي :

 الممارسة الفنية والجمالية  -1

 قراءة االعمال الفنية  -2

 زيارة المتاحف والمعارض  -3

 المقارنة والمفاضلة بين االعمال الفنية  -4

( وهي تؤكد ان حياة schopenhouerالنظرية الخامسة )التذوق والنقد الفني هما الحياة ( اسس هذه النظرية ) -5

النسان ات خالل الفنون ماهي اال ترجمة وتنفيس لما يشعر به ااالنسان رحل للتذوق والنقد ، ومايفعلة من تغبير

 من تذوق للمدركات والقضايا الحياتية وان التذوق والنقد هما تاريخ االنسان 

 النظرية السادسة )النقد محاكاة االفعال (-6

تذوق ليست محاكاة لشي ويرى ارسطو في نظريته ان الفن اساس للتذوق والنقد الفني محاكاة وكل مايتصل به من عمليات 

صورة مشابهة للفن يتجه الى االنفعاالت ليثيرها ال ليجعلها ذات طابع مرضي بل ليعيد الى  بل محاكاة لفعل والتذوق والنقد

 الحياة االتزان فالتذوق والنقد على صلة وثيقة بالحياة من ناحية المنبع والمصب .

 ( النظرية السابعة )االنسان اساس التذوق والنقد-7

ل الفن ينبغي ان يقاس بكمال االنسان وان االنسان السوي يأتي ( ان االنسان مقياس كل شي وكما Protagorasاظهر ) 

بمعاير نقدية سوية وان االتزان والتكامل في االنسان يحقق اتزانا  في االستمتاع والنقد اما الخلل االنساني فيؤدي الى الخلل 

 التذوق والنقد اساسه كمال االنسان . في التذوق والنقد لذا فان معيار

 -ن هذه النظريات بفائدة مغزاها :ويمكن الخروج م

الطرق واالساليب المقصودة وغير المقصودة الثراء الذوق والنقد وان المواقف التي يمر بها االنسان يمكن  عملاست    

در للذوق ويمكن القول ان الصراع يعني وجود االفادة منها للتذوق واعتبار الفن مصدر للتعبير عن الحياة التي هي مص

 ( 17 -14, ص ص  2010اساس للنقد ومصدر للتذوق الفني .) الجيزاني ,  تباين وهو

 عناصر التذوق الفني :

 التوقف : توقف المتلقي امام الشيء الجميل ومثوله اتجاهه ، تبدأ عملية التأمل واالستقرار واستجابة الموضوع . -1

،  2008مالية واالبتكارية فيه )الحسيني التعرف على المراد تذوقه وفهمه والكشف عن القيم الج االدراك والفهم : -2

 (12ص

االندماج واالستمتاع : وهو معايشة العمل الفني ومحاولة اعادة الخبرة الجمالية التي يمر بها الفنان اثناء انجازه  -3

 للعمل الفني واالستمتاع به .

 الشيء المراد تذوقه واصدار الحكم عليه . التقدير والحكم : يعني ادراك -4

 تي تعرقل عملية التذوق الفني :العوامل ال

 ( 93،ص 2007عدم المام المتذوق بعناصر الفن واسسه والتقنيات الفنية ذات العالقة بالموضوع الفني )الهاشمي ، -1
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ون وهو ما يتعارض مع ما النظرة الجزئية الضيقة القاصرة للعمل الفني وهذا يعني الفصل بين الشكل والمضم -2

 (292،ص 1993لبسيوني ، اكدت عليه نظرية الجشتالت )ا

 تأثير االطار المرجعي )الخبرات السابقة للفرد في عملية التذوق الفني (  -3

تأثير التعصب السلبي او االعمى في عملية التذوق الفني مثل تعصب الفرد لفكرة او تعصب الفنان لمدرسة فنية  -4

 معينة .

 تذوق الفني ومراحله :سمات ال

 -( ان يحدد الخطوات او المراحل التي يمر بها المتذوق وهي كاالتي :R. Bayer 1958-1859حاول )ريمون بابير 

التوقف : هو كف الذات عن مواصلة نشاطها االداري من اجل االستغراق في حالة من المشاهدة او المتأمل التي  -1

 ( 185، ص 1992تكون بمثابة مفاجأة لها   ) نوبلر ، 

العزلة او الوحدة : هو اننا ننعزل عن العالم المحيط بنا ونجد انفسنا وجها  لوجه امام الموضوع المشاهد وحدة  -2

 ( 71، ص 1974اية فكرة عن النشاط الفرضي المتطلع الى المستقبل .  ) ستولنتيز ،  ونترك

وث فعل التأمل الذي ال يتجاوز االدراك الحسي االحساس باننا ماثلون امام ظواهر وهي المرحلة الثالثة بعد حد -3

 ليشعر المتذوق بانه ازاء عالم ذو طابع ظاهري بعيدا  عن الوقائع والحقائق .

الحدسي : رائدنا فيه الحدس واالحساس والعيان المباشر واالدراك المباشر المفاجىء فتنجذب الى  الموقف -4

 (185، ص 1992الموضوع او تنفر منه . ) نوبلر ، 

لطابع العاطفي او الوجداني : ويعني انه ليس مجرد موقف ذاتي ينطوي على استجابة شخصية فحسب وانما ايضا  ا -5

 ويثير انفعاال  .موقف وجداني يفيض عاطفة 

التداعي : قد يثير العمل الفني عواطفنا وانفعاالتنا ازاء ذكريات وعواطف ماضية تتعلق بعجل فني جميل مماثل  -6

  )357، ص 1985المعطي ، او مشابه . ) عبد 

ي التقمص الوجداني والتعاطف الرمزي : وهي المرحلة االخيرة التي يمر بها او محاكاة باطنية فيحدث حكم جمال -7

اشبه بحالة المحاكاة ولكن محاكاة باطنية داخلية بعد نشوء االنفعال بين العمل الفني وانتقال ذلك االنفعال الى 

 ( 76ص ، 1997) المغزي ،   المتذوق .

 االدراك: المبحث الثاني

نفذ الذي يساعد على يعد االدراك الوسيلة التي من خاللها يتصل االنسان بالعالم الخارجي وتعتبر الحواس هي الم       

 ( 245، ص 2002الوصول الى االدراك . ) الخولي 

نفس البشرية الكينونة التي يناظرها سواء كانت والنفس البشرية تميل ألمور ثالثة : االول هو االدراك ، وهو ان تدرك ال     

 بشرية ام غير بشرية .

مابعد ادراك لهذا الهدف فاالحساس يسبق االدراك ،  مادية ام معنوية والثاني هو االحساس وهو تولد شعور نحو هدف

االحساس ) المغربي ،  واالحساس اما حب او كره او حقد اوسرور والثالث النزوع وهو التحرك باالنفعال واالقوال نتيجة

 ( كما يعد االدراك الوسيلة التي يتصل بها االنسان بالمثيرات الموجودة في بيئته .1: 1999

 -ولوجية للمتعلم :المدركات السايك

ان عملية تنظيم او ترتيب المعطيات االدراكية سواء اكانت حسية او موضوعية ام اجتماعية ... وغيرها جميعها تصبح    

معين البراز مدرك نهائي ، اذ يعمل الفرد على توظيف بعض العناصر التي تدخل في تكوين المكان او البيئة  داخل اطار
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) الباحثة ( من خالل المنطلقات النظرية التي حددتها الى تعرف المفاهيم التي تتعلق بها خاصة ان التي يعيشها ، لذا تسعى 

 ق الفني ، االنماط االدراكة ( والعالقة بينهما .مشكلة بحثها تتناول متغيرين مهمين هما ) التذو

 االدراك الحسي : 

( فقد اشار )بياجيه( بان perceptionإلدراك الحسي )تشير ادبيات علم النفس الى عدد من التحديدات الخاصة با     

( 81ص 1967) بياجية ، االدراك يمثل المعرفة التي تحصل عليها عن طريق االتصال المباشر الفعلي باألشياء او حركتها 

د بإعطاء تفسير كما اكد )خير هللا( بان االدراك عملية عقلية تتضمن التأثير على االعضاء الحسية بمؤثرات معينة ويقوم الفر

،  1982وتحديد لهذه المؤثرات في شكل رموز او معان بما يسهل عليه تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها .  ) خير هللا ، 

 ( .232ص

كما فسر ) وينتج( بان االدراك يمثل العملية التي يقوم بها الفرد عن طريقها بتغير المثيرات الحسية اذ تقوم عمليات     

( ان عملية تنظيم البيئة التي 91، ص 1983االحساس بتسجيل المثيرات البيئية وصياغتها في صور يمكن فهمها ) وينتج ، 

مع بعضها البعض وحدة مترابطة اذ يعمل الفرد الى خلق عمليات التشويق والتوتر ا يعيشها ذلك الفرد والتي تشكل مكوناته

داخل البيئة او المكان الذي يعيشه بصورة متالصقة لكي يؤثر في انتباه المتلقي وتركيزه ومثال ذلك قيام الفنان بإنجاز عمله 

 تشكيليون كبار عبر مدارس الفن المختلفة . ونوفق عناصر واسس العمل الفني وهو ما نشاهده في اعمال فنية نفذها فنان

ولذا يمكن القول ان ما يدركه الفرد من صور ومفردات يشاهدها في البيئة التي يعيشها يمكن ان تساعده في اعادة      

ول لقتركيبها ومن ثم ربط تلك المفردات مع بعضها الى تصميمها بشكلها النهائي الذي يفصله ويتطلع ان يعيش فيه ويمكن ا

مما تقدم ان الفرد يعمل على استحضار الصور الذهنية المدركة التي يختزنها في ذاكرته نتجه مروره لخيرات متنوعه 

يستدعيها حسب متطلبات الموقف التعليمي كما يؤكده )غالب( من خالل قدرة الفرد التخيلية يستطيع ان يكون صورا  جديدة 

حياته التعليمية او االجتماعية او البيئة فيشكل مع بعضها ويؤدلها فتصبح ذات  فيتتناسب مع طبيعة العناصر التي اكتسبها 

متجه اصلي مبدعه ولها القدره على التأثير في المتلقي واالدراك الحسي هو ادراك الشيء الذي تؤثر كيفيته بالحس وذلك 

 (11ص 1991الحسية. )غالب ، ورباالستعانة بتجربتنا الماضية وهو مكون من عنصرين هما االحساس واستحضار الص

ويعمل الفرد بهاتين الخاصيتين على االحساس بالمعطيات التي تحيط به من خالل البيئة فضال  عن تكوين الصور الحسية 

 وخزنها في الذاكرة من خالل ادراكه للمفردات في الواقع .

 خصائص االدراك :   

ن على ارجاع المعلومات الواردة اليه من العالم الخارجي االنسامادية االدراك : تتجلى مادية االدراك في قدرة  -1

المحيط به ، لذا فان للفرد خاصية االدراك المادي للعناصر التي تظهر في بيئته والعالقات الرابطة بينها ويحاول 

يش نه العان ينميها نظرا  لكونه يحتاج الى اكبر خزين معرفي وحسي بما يخدم مسيرته االجتماعية التي تتطلب م

 في مكان يفضله عن غيره .

الخاصية الكلية : تمثل الصورة الكلية الناجمة من تنظيم االحساسات على شكل او نمط او بنسبة متماسكة واظهار  -2

 الخصائص والكشف عن العالقات والروابط التي ال يمكن اظهارها او اكتشافها عن طريق االحساسات فقط .

ه : يعد االدراك جانب من عدة جوانب نسقيه لمواجهة الحياة في تقلباتها التوجيالخاصية الديناميكية وقابلية  -3

وتطوراتها وصدماتها فضال  عن ذلك فهو قائم اساسا  على الرغبة والدافعية او على النفور وخاضع لألقبال او 

رة الفرد العملية ا  بخبالرفض الشخصي في الوسط المحيط باإلنسان ، وان الخاصية الديناميكية ترتبط ارتباطا  وثيق

 (   13-12ص ص  1991وبمدى فاعليته بالنشاط االدراكي . ) غالب 
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 -اخطاء االدراك الحسي : 

ينسب علماء النفس اخطاء االدراك الحسي اي االيهام الى ادراك المحسوسات العرضية اذ يفسر العالم )وليم جيمس( ان     

يحس مباشرة اي يقع الخطأ في عمل التخيل الذي يقرن االحساس الحاضر فيما  الخطأ في الخداع الحسي يقع فيما يستنبط ال

لبعض الصور التي ال تقارنه في الواقع او التي تقارنه في التجارب الماضية فالخطأ في ادراك المحسوسات العرضية يقود 

ضية فالحواس كثيرا  ما تخدع ا الماالى الالتخيل واالبهام في االحساس من الصور التخيلية والمعاني المكتسبة من تجاربن

 والعقل كثيرا  ما يخطئ وتكون االشياء مختلفة في ظواهرها عن حقيقتها كل االختالف .

 العوامل المؤثرة في االدراك :

يتأثر االدراك بمجموعة من العوامل االولى خارجية )موضوعية( تتعلق بالمنبهات او المثيرات الموجودة في البيئة       

 الخرى داخلية )ذاتية( خاصة بالفرد نفسه .جية واالخار

مل مجموعة العوامل المتثملة في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والكهربائية شعوامل موضوعية : اذ ت -1

واالشعاعية والحرارية والميكانيكية التي تتميز بها موضوعات العالم الخارجي من شكل ولون وحجم وحركة وشدة 

 ( .46،ص1996شروط فيزيقية ونفسية تؤثر في عملية االدراك   ) منصور وزميله ،ها من وتغير وما يحيط ب

عوامل فيولوجية : تقوم العوامل الفيولوجية بدور اساس في عملية االدراك بدأ من لحطة تاثير المنبهات الخارجية  -2

وتحويله الى طاقة  الحسيةاو الداخلية في اعضاء الحواس اي من لحظة تنبيه االجهزة الى اكتشاف المعلومات 

                 التنبيه الفيزيائي او الكيميائي الى طاقة عصبية وارسالها الى مناطق معينة في الدماغ ثم االستجابة لهذا التنبيه 

 ( .68-65) نفس المصدر ص

انباهه الى  ي توجهعوامل اجتماعية : يتعرض الفرد في اثناء تنشأته االجتماعية لكثير من الظروف والعوامل الت  -3

ادراك اشياء معينة لها اهمية خاصة في المجتمع الذي يعيش فيه ، وسيمى اثر العوامل االجتماعية في االدراك 

 ( .242-241ص 1988الحسي بظاهرة )االيحاء االجتماعي ( .)نجاتي ،

ر هذه العوامل في ك وتؤثعوامل ذاتية : تتفاعل العوامل الموضوعية مع العوامل الذاتية في حدوث عملية االدرا -4

انتباه الفرد المدرك ورعيه ذاكرته فاالدراك عملية تفاعل بين نظامين هنا نظام الموضوع المدرك ونظام الفرد 

 1996المدرك وان نتاج هذا التفاعل هو الصورة االدراكية او المعرفة الحسية االدراكية . ) منصور وزميله 

 ( 889ص

هات الخارجية وفهمها وتفسيرها عن طريق الحواس التي تعد الخطوة االولى لعملية االدراك المنب ان عملية استقبال           

فاالدراك ليس وسى رد فعل تجاه عدد من المؤثرات الخارجية التي تعطينا الدليل واالنسجام الحاصل بين الكائنات الحية 

 ( .11ص 1991والبيئة التي تعيش فيها تلك الكائنات )غالب ،

عرفة التي يحصل عليها االنسان تكون بمثابة الجهد الذي يتم بموجبه فهم كل المؤثرات التي يتعرض لها الفرد من ان الم    

خالل البيئة وتكوين صورة ذهنية عن تلك المنبهات الخارجية لذلك فانه كلما ازدادت عمليات الفهم وتكوين هذه المفاهيم 

صيلة في حل مايصادفه من مشكالت واثراء معنى للكلمات والرموز التي ذه الحزادت خبرة االنسان واستطاع ان يستخدم ه

 (.53ص 1983يستخدمها للداللة على اشياء محسوسة حتى يصبح لها معنى وتصور واضح في ذهن الشخص )الطوبجي ، 

وتعد العين ( من مدركاتنا عن العالم الخارجي %83تعد حاسة البصر اكثر الحواس اهمية فعن طريقها تحصل على )      

 1998المصدر االساس في عملية نقل الصور المدرسة وايصلها الى الدماغ عن طريق العصب الحسي .  )الكناني ،

 ( 56ص
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الحساس فضال  عن مشاركة الحواس االخرى لها في استقبالها للمعلومات ونظرا  العتماد الفرد على حاسة البصر في عملية ا

زية مقارنة بالحواس االخرى بينما يتعامل االدراك مع الجهاز العصبي االعلى تصاحب البصرية فهي تمثل بذلك اهمية مرك

تزويد الفرد بكافة  العملية الحسية االعضاء الحسية والمحيط العصبي اذ يقتصر دور االحساس في هذه المرحلة على

المحيطة على شبكة العين )صالح ، المعلومات البصرية المتغيرة باستمرار من المعلومات الضوئية المنعكسة من االسطح 

 ( .119، ص 1982

وترى الباحثة ان التنظيم الجيد لكل المنبهات المستلمة عن طريق الحواس انما تاتي نتيجة وجود كم هائل من المعلومات     

حسية عن تي يستلمها الدماغ عن طريق الحواس التي تكون العين هي الجزء االساس والمهم في عملية ايصال الصور الال

 طريق العصب الى الدماغ ويحللها للوصول الى النتائج في ادراك الشكل المرئي الذي يحوي جميع المعلومات .

ويقعان على خط متصل متدرج ومن الصعوبة بمكان وربما من ان االحساس واالدراك عمليتان متتاليتان ومتداخلتان       

 1996بين لحظة انتهاء مهمة االحساس وبدء عملية االدراك . ) منصور غير الممكن تحديد نقطة فاصلة بينهما تضع حدا 

 (22ص

 .دراسات سابقة:2-2

موضوع البحث مسآ مباشرآ فلم  اجرت الباحثة استطالعا في ميدان االختصاص بغية العثور على دراسة سابقة تمس    

ذ انها عثرت على دراسات سابقة تناولت موضوع تجد اية دراسة سابقة تناولة التذوق الفني وعالقته باالنماط االدركية ا

التذوق الفني وعالقته بمتغيرات اخرى ،كما عثرت على دراسات اخرى تناولت انماط االدراك وعالقتها بمتغيرات اخرى 

باحثة الدراسات على طلبة الجامعة في حين ان الدراسة الحالية اقيمت على طلبة المرحلة الثانوية لذلك فان الوقد اقيمت تلك 

 اكتفت بهذه االشارة.

 منهج البحث واجراءاته ::  الفصل الثالث

 استعملت الباحثة منهج البحث الوصفي إلنجاز الدراسة الحالية  . منهج البحث :3-1

 . مجتمع البحث :3-2

وعها )ادبي ، تحدد مجتمع البحث في الدراسة الحالية بطلبة  الصفوف الخامسة الثانوية في محافظة ديالى بكافة فر      

(مدرسة 251(طالبة موزعين على )8370( طالب و)8563( طالب وطالبة )16933تطبيقي ، احيائي( والبالغ تعدادهم )

 (  2019 – 2018مدرسة في مدينة بعقوبة فقط بحسب احصاء المديرية العامة للتربية  للسنة الدراسية )20ثانوية منها 

 . عينات البحث :3-3

سية وبلغت من طلبة الصفوف الخامسة الثانوية بمدينة بعقوبة احداها للدراسة االسا اتاز البحث عيناستعمل في انج    

 ( .1-( طالب وطالبه )جدول 100( طالبا  وطالبة , والثانية للدراسة االستطالعية وبلغت )150)

 (1-)جدول

 ي والمجموع .عينتا الدراسة االستطالعية و االساسية بحسب متغيرات الجنس والفرع الدراس

 اناث ذكور الجنس

المجموع 
ي الفروع الدراسية الكلي

دب
ا

ي 
ائ
حي
ا

 

ي
يق
طب
ت

ع 
مو
ج
لم
ا

 

ي
دب
ا

ي 
ائ
حي
ا

 

ي
يق
طب
ت

ع 
مو
ج
لم
ا

 

 100 50 16 17 17 50 16 17 17 عينة الدراسة االستطالعية

 150 75 25 25 25 75 25 25 25 عينة الدراسة االساسية
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 عينة الدراسة االستطالعية : 3-3-1

( طالبة من طلبة الصفوف الخامسة الثانوية اخذو بصورة 50( طالبا  و)50( طالب وطالبة بواقع )100وبلغ مقدارها )   

( مدارس للبنات من مركز مدينة بعقوبة ومن كافة الفروع )ادبي ، احيائي ، تطبيقي ( 3( مدارس للبنين و)3عشوائية من )

 ( .1 -ي البحث فضال  عن ثباتها )جدول ف وقد استعملت هذه العينة في اجراءات صدق او

 :1. عينة الدراسة االساسية 3-3-2

( طالبة من طلبة الصفوف الخامسة الثانوية واخذو بصورة 75( طالب و )75( طالب وطالبة بواقع )150ويبلغ مقدارها ) 

ع )ادب ، احيائي ، تطبيقي ( رو( مدارس لبنات من مركز مدينة بعقوبة ومن كافة الف3( مدارس للبنين و )3عشوائية من )

وقد استعملت هذه الهينة كعينة للدراسة االساسية اذ استخرجت نتائج البحث من اعتماد بيانات هذه العينة على ادوات البحث   

 ( .1-)جدول

 . ادوات البحث :3-4

( الذي 2010ـ )الجيزاني( سنة )ل استعملت فـــي انجاز الدراسة الحالية اداتا بحث االولى اختيــار التذوق الفنــي      

استعمله في انجاز دراسته )التذوق الفني وعالقته بالذكاء المتعدد لدى طلبة كلية التربية االساسية ، واالداة الثانية هي مقياس 

 ته( والذي استعمل في انجاز الدراسة )التفضيل الجمالي وعالق2013ل كاظم سنة  –الحسي  –االنماط االدراكية )البصري 

 باألنماط االدراكية البصرية لدى طلبة جامعة بغداد ( .

 . اختبار التذوق الفني : 3-3-1

( سؤاال  في كل سؤال صورة او اكثر وتحتها مجموعة من االسئلة على الطالب االجابة عليها وقد 15تالف االختبار من )    

 ( سؤاال .48ختبار )تراوحت االسئلة بين سؤال واحد واربعة اسئلة اذ بلغ عدد اسئلة اال

ة المرحلة الثانوية لذلك البد من استخراج معامالت بما ان االختبار صمم لطلبة الجامعة وان الدراسة الحالية هي على طلب

 صعوبة وتميز لهذا االختبار .

 . معامالت الصعوبة لفقرات االختبار ومعامالت التميز .3-3-1-1

( فقرات من 3قرة من فقرات االختبار وقد كشف التحليل االحصائي بأن هناك )تم حساب معامالت الصعوبة لكل ف         

( وبذلك عمدت الباحثة 0.87،  0.16فقرات االختبار وقعت معامالت الصعوبة لها خارج المدى اذ ظهرت بمعامالت تميز )

كما عمدت الباحثة الى استخراج ( 0.25و  0.68معامالتها بين ) الى حذفها في االختبار .. اما بقية الفقرات فقد تراوحت

طالب وطالبة  تنازليآ ثم حددت  100معامالت التميز لفقرات االختبار بترتيب درجات عينة الدراسة االستطالعية البالغة )

ضعاف وحسبت قيمة ( في ال%27%( من الطرف العلوي من االقوياء على االختبار لكل فقرة على حدة فضال  عن الـ)27)

تبين ان هناك ثالث فقرات ال تميز بين االقوياء والضعاف فقامت الباحثة بحذفها اما بقية الفقرات فتراوحت )ت( لكل فقرة 

( وبذلك اصبح االختبار في صورته النهائية في الدراسة 1.96( وجميعها اكبر من )3.18و  3.61معامالتها ما بين )

الطالب على درجة واحدة فقط وبذلك تكون اقصى درجة رة فقط ولكل اجابة صحيحة يحصل ( فق45الحالية مؤلفا  من )

 .( واقل درجة يحصل عليها الطالب )صفر( 45يحصل عليها الطالب هي )

 

 

                                                           
 بعد استبعاد الطلبة الذين اخذو لعينة الدراسة االستطالعية . اخرى فضال  عن ذات المدارس )*( اخذت هذه العينة من مدارس 1
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 .صدق االختبار:3-3-1-1

برت محكا وقد استخرج لالختبار صدق عن طريق استخراج العالقة بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس التي اعت       

و  0,296رتباط )بيرسون( بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس فتبين انها تراوحت ما بين )حسبت معامالت  اال

( وبذلك فان جميع فقرات االختبار 0,05( وعند اختبار دالله كل منها تبين ان جميعها كانت ذات داللة معنوية في )0,638

 تيار صادق .عدت صالحة مما يؤشر ان االخ

  ختبار:. ثبات اال3-3-1-2

حسب ثبات االختبار عن طريق اعادة االختيار اذ تم تطبيق االختيار على جميع افراد عينة الدراسة االستطالعية البالغ       

تين ( طالب وطالبة بعد اسبوعين من التطبيق االول عليهم وحسب معامل االرتباط بين درجاتهم على المحاول100تعدادها )

( مما يؤشران االختيار ثابت ،وبذلك عد هذا االختبار 0,01( و )0,05معنوية في المستوى ) ( وهو ذو داللة0,898فبلغ )

 صادق وثابت فاصبح باالمكان استعماله في الدراسة الحالية .

 حسي( : –. اختبار االنماط االدراكية )بصري 3-3-2

رة ثالث  اجابات تمثل كل منها نمطا  ادراكيا  تمثل موقفا معينا  وتحت كل فق ( فقرة وكل فقرة30تالف المقياس من )       

سمعي( وقد حذف النمط الذي يمثل السمعي في كل الفقرات فاصبح تحت كل فقرة اجابتين احداها تمثل  –حسي  –)بصري 

فق ، غير موافق ، ال راي النمط البصري واالخرى تمثل النمط الحسي ، كما وضعت امام كل فقرة ثالث بدائل هي )موا

 وقد عمدت الباحثة الى الغائها تماما  واكتفت باختيار الطالب الحد االجابتين وأن كل فقرة تحدد نمطا واحدا محددا.لي ( 

 . صدق االختيار:3-3-2-1

حثة عمدت الى استخراج بما ان االختبار صمم لطلبة الجامعة وان الدراسة الحالية هي لطلبة المرحلة الثانوية فأن البا        

الصعوبة معامالت التمييز لهذا االختبار،استخرج الصدق لهذا االختبار عن طريق استخراج العالقة االرتباطية معامالت 

بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار باعتبار االخيرة محكا   اذ حسبت معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة 

( وعند اختبار داللة كل منها تبين انها جميعا  ذات داللة 0.698و  0,351تبين انها تراوحت ما بين )الكلية لالختبار ف

 ( مما يؤشر صدق هذا االختبار في هذه الدراسة.0.01و 0.05معنوية في المستوى )

 .معامالت الصعوبة والتمييز للفقرة:3-3-2-1

فقرة فوجدت معامالت الصعوبة  (30االختبار البالغ تعدادها ) ستخرجت الباحثة معامالت الصعوبة لجميع فقراتا      

( لذلك فان جميع هذه المعامالت وقعت ضمن المدى المسموح به 0.625(و)0.232لفقرات االختبار تراوحت ما بين )

 ( وبذلك اعتمدت جميع فقرات االختبار .0.80-0.20وهي )

ترتيب درجات عينة الدراسة  لفقرات االختبار وذلك من خالل كما عمدت الباحثة الى استخراج معامالت التمييز    

( الدنيا لكل فقرة ثم %27( العليا ونسبة )%27( طالب وطالبة تنازليآ وحددت نسبة ال)100االستطالعية البالغ تعدادها )

( 2.833( و)3.08) حسبت معامالت التمييز لكل منها فوجدت الباحثة ان معامالت التمييز لفقرات االختبار تراوحت مابين

( مما يوشر ان جميع فقرات االختبار تميز بين االقوياء 0.05ذه المعامالت ذات داللة في المستوى )درجة وجميع ه

 والضعفاء باالختبار.

 . ثبات االختبار :3-3-2-3

االستطالعية البالغ  حسب ثبات االختبار بطريقة اعادة االختبار اذ طبق االختيار على جميع افراد عينة الدراسة        

( طالبا  وطالبة بعد اسبوعين من التطبيق االول عليهم وحسب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين االول 100تعدادها )
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( مما يؤشر ثبات هذا االختبار 0,01( وكذلك في )0,05( وهو ذو داللة معنوية في المستوى )0,884والثاني فظهر انه )

 في الدراسة الحالية .

 .الدراسة االساسية :3-4

بعد ان تحققت الباحثة من صدق ادتي بحثها فضال  عن ثباتهما شرعت في انجاز الدراسة االساسية على عينة الدراسة        

( طالب وطالبة وقد اتبعت الخطوات االتية بشكل متسلسل في كل مدرسة مشمولة بالدراسة 150االساسية البالغ تعدادها )

 االساسية 

 شكل يمنع تاثر كل منهم باالخر ترتيب جلوس المشمولين في صف دراسي ب •

 شرح موجز لكيفية االجابة . •

 توزيع اختبار التذوق الفني عليهم . •

 االيعاز باالجابة على الفقرات.  •

 ( دقيقة وهو الوقت المخصص لالجابة .40جمع االختبار منهم بعد مرور ) •

 توزيع اختبار االنماط عليهم . •

 شرح موجز لكيفية االجابة.  •

 ة .االيعاز باالجاب •

( دقيقة وهو الوقت المخصص لالجابة وقد طبقت الباحثة هذه الخطوات بشكل 35جمع االختبار منهم بعد مرور ) •

 -متسلسل في جميع المدارس المشمولة بالدراسة االساسية:

ية وقد عمدت ر تذوق فني ومثلها الختبار االنماط االدراك( استمارة اختبا150في نهاية هذه الدراسة تجمع لدى الباحثة )     

( اجابة لكل اختبار وقد عمدت الى 150الباحثة الى استخراج درجات كل طالب او طالبة على االختبارين فاصبح لديها )

 اعتمادها كبيانات للدراسة االساسية واخضعت جميعها للعمليات االحصائية بغية استخراج نتائج الدراسة.

 -.الوسائل االحصائية:3-5

 spssحصائية االتية في استخراج نتائج الدراسة الحالية وقد استعملت الحقيبة االحصائية استعملت الوسائل اال

 معامل ارتباط )بيرسون( واستعمل في حساب صدق اداتي البحث وثباتها . -5-1

 حسي(. –وق الفني واالنماط االدراكية )بصري معامل االقتران الرباعي وقد استعمل في حساب العالقات بين التذ -5-2

 الخطأ المعياري لالقتران الرباعي .. وقد استعمل في حساب داللة معامل االقتران الرباعي. -5-3

معادلة )ت( لعينة واحدة، استعملت في حساب التذوق الفني لدى عينه الدراسة فضال  عن االختالفات بينها وبين الوسط  -5-4

 الفرضي.

 اءات معامالت التمييز لفقرات االختبارات.معادلة )ت( لعينتين مستقلتين، واستعملت اجر -5-5

 معادلة معامالت الصعوبة لفقرات االختبار. -5-6

 الفصل الرابع

 -نتائج البحث وتفسيرها: -4

 اسفر التحليل االحصائي لبيانات الدراسة االساسية عن االتي: :نتائج البحث -4-1
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عف المستوى في التذوق الفني اذ ان متوسط درجاتهم على ان طلبة المرحلة الثانوية من كال الجنسين يتميزون بض -4-1-1

( والمتوسط الفرضي 20,2درجة( اذ بلغ متوسط درجاتهم ) 2,3اختبار التذوق الفني اقل من المتوسط الفرضي لالختبار بـ )

 (.2 –( )جدول 22,5للمقياس )

 (2 –)جدول 

 بار واالنحراف المعياري.التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية والوسط الفرضي لالخت

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
الفرضي 
 لالختبار

المتوسط 
 ألفراد العينة

االنحراف 
 المعياري

 قيم ت
الداللة في 
 الجدولية المحسوبة 0,05

 دال 1.96 2.423 3.42 18.8 22.5 150

قد بلغ متوسط درجاتهم على اختبار التذوق .ان طالب المرحلة الثانوية يتميزون بضعف المستوى في التذوق الفني و4-1-3

 (3-( درجة )جدول 4.16( وهو اقل من المتوسط الفرضي ب )18.04الفني )

 (3-)جدول

لالختبار ومتوسط درجات الطالب في اختبار التذوق الفني واالنحراف المعياري وقيم ت المحسوبة الوسط الفرضي 

 (0.05والجدولية داللتها في )

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
الفرضي 
 لالختبار

المتوسط ألفراد 
 العينة

االنحراف 
 المعياري

 قيم ت
الداللة في 
 الجدولية المحسوبة 0,05

 دال  11.587 3.11 18.04 22.5 75

.ان طالبات المرحلة الثانوية يتميزن بضعف المستوى في التذوق الفني وقد بلغ متوسط درجاتهن على اختبار 4-1-4

 (4-( درجة )جدول4.38( وهو اقل من المتوسط الفرضي ب )18.12ني )التذوق الف

 (4-)جدول

الطالبات في اختبار التذوق الفني واالنحراف المعياري وقيم ت المحسوبة الوسط الفرضي لالختبار والمتوسط درجات 

 (0.05والجدولية وداللتها في)

عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
الفرضي 
 لالختبار

المتوسط 
 العينة ألفراد

االنحراف 
 المعياري

 قيم ت
الداللة في 
 الجدولية المحسوبة 0,05

 دال 1.99 11.186 3.73 18.12 22.5 75

 (5 –( بين الطالب والطالبات في التذوق الفني )جدول 0,05ال توجد فروق ذات داللة معنوية في المستوى ) -4-1-4

 (5 –)جدول 

اري وطالبات المرحلة الثانوية في التذوق الفني وقيم )ت( المحسوبة والجدولية الوسطان الحسابيان واالنحراف المعي

 (0,05ودالالتها في )

 الوسطان الحسابيان   وقيم ت
 ودالالتها
 طبيعة العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيم ت

الداللة في 
 الجدولية المحسوبة 0,05

 3.11 18.04 الطالب
 3.73 18.12 الطالبات لغير دا 1.97 0.172
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التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية ونمط االدراك ( بين 0,05ال توجد عالقة ذات داللة معنوية في المستوى ) -4-1-6

 (6–حسي( )جدول  –)بصري 

 (6 –)جدول 

( وداللته المعنوية في حسي –متدني ( وانماط االدراك )بصري  –معامل االقتران الرباعي بين التذوق الفني )عالي 

(0,05* .) 

معامل االقتران الرباعي 
 او داللته

 التذوق الفني
 دني()عالي / مت

 انماط االدراك
معامل االقتران 

 الرباعي
 الخطأ المعياري

الخطأ المعياري 
1,96 

الداللة في 
 حسي بصري 0,05

 28 35 تذوق فني عالي
 43 44 دنيتذوق فني مت غير دال 0,609 0,311 0,0997

 :مناقشة النتائج -4-2

المرحلة الثانوية يتمتعون بمستوى ضعيف في التذوق الفني وقد يعود السبب ( يتبين لنا ان طلبة 2 –من مالحظة )جدول      

لطلبة من الى استغالل دروس التربية الفنية من قبل االدارة لصالح دروس اخرى كالرياضيات واللغة االنكليزية مثال  مما يحرم ا

 (.2 –الفني ... )جدول ممارسة الفنون االمر الذي يجعلهم في نهاية المطاف بمستوى متدني في التذوق 

( يظهر المستوى المتدني في التذوق الفني لدى كل من الطالب والطالبات كل على انفراد وهذا يلتقي 4-3وفي الجدولين )      

( وقد جاءت هذه النتيجة لتؤكد مصداقية ما هو عليه حال الطلبة 2-اخذوا معا ) جدول مع تدني مستوياتهم في التذوق الفني عندما 

 (. 3-4لطالب والطالبات( في مستوى التذوق الفني ولألسباب ذاتها  )جدول)ا

لفني ( فان مالحظتنا له يكشف ان الطالب والطالبات ال توجد بينهم فروق ذات داللة معنوية في متغير التذوق ا5 –اما )جدول 

 ( 5 -( جدول 0.05في المستوى ) 

 ني( فوق الوسيط )عالي( وتحت الوسيط )متدني(.قسمت افراد العينة في التذوق الفني )عالي / متد

( بين التذوق الفني لطلبة المرحلة 0,05( عن عدم وجود عالقة ذات داللة معنوية, في المستوى )6 –ويكشف )جدول 

 (3 –الحسي( )جدول  –طي االدراك )البصري الثانوية )عالي / متدني( وبين نم

 استنتجت الباحثة االتي: :االستنتاجات -4-3

 تدني مستوى طلبة المرحلة الثانوية في التذوق الفني .. -4-3-1

 ال يؤثر اختالف الجنس في التذوق الفني .. -4-3-2

 حسي( –ليس للتذوق الفني عالقة بنمطي االدراك )بصري  -4-3-3

 توصي الباحثة باالتي:: التوصيات -4-4

 نية في المدارس الثانوية لكي يتمكن الطلبة من تنمية التذوق الفني لديهم.االهتمام بدروس التربية الف -4-4-1

 جعل موضوعات التربية الفنية في المناهج المعدة للمرحلة الثانوية ذاتها للبنين والبنات. -4-4-2

 لى االخرى.حلة الثانوية بعيدا  عن انماط االدراك اذ ال تؤثر احداها عتنمية التذوق الفني لدى طلبة المر -4-4-3

 -اقترحت الباحثة اجراء الدراستين االتيتين:: المقترحات -5

 عالقة التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية بسماتهم الشخصية. -5-1

 مية.عالقة التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية بأساليبهم التعلي -5-2

 تنمية التذوق الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية .فاعلية برنامج تعليمي في التربية الفنية في  -5-3
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 االنفوجرافيك في وسائل االعالم و دوره في ادراك الجمهور للمعلومات

 ( دراسة مسحية آلراء عينة من اساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة) 

 م.د احمد عبد الستار حسين 

 م. رباب كريم كيطان

 لتلفيزونية قسم الفنون السينمائية وا –كلية الفنون الجميلة 

 الكلمات المفتاحية: االنفوجرافيك ، وسائل االعالم ، ادراك الجمهور

 : البحث ملخص

 تقديم اجل من االعالم وسائل بين والتنافس حدود تحدها ال التي  المتسارعة التقني التطور عمليه ان شك ال

 مضامينها تقديم في جديدة اساليب عن البحث الى االخيرة دفعت تشويقا   واكثرها الطرق بأسهل للجمهور المعلومة

 إلى  يشير الذي ( االنفوجرافيك تصميم  ) تسميته يصطلح ما او االبداعي النهج ذلك وفره الذي االمر ، للمتلقين ورسائلها

 من متنوعة أساليب وتستخدم عرضها، وطرق المرئية صاالتاالت على تركز التي والمهنية الفنية التخصصات من عدد

   .والرسائل لألفكار مرئي تمثيل لخلق الكلمات أو والصور الرموز بين تجمع  مضامين ءانشا اجل

 وسائل توظفه الذي جرافيك االنفو دور ما وهو رئيس بتساؤل الباحثان حددها اشكالية ليعالج البحث هذا يأتي سبق مما    

 عملهاتست التي البصرية والمكونات شكالواال نواعاال على الوقوف بهدف ؟ للمعلومات الجمهور ادراك في ماالعال

  . للمعلومات الجمهور ادراك في جرافيك االنفو بتصميم االعالم وسائل

 بطريقة اختيارها تم عينة اراء لمسح المسحي المنهج الباحثان فيه استخدم الذي الوصفية البحوث من البحث ويعد      

  . ديالى جامعة في الجميلة الفنون كلية وطلبة اتذةاس بجميع المتمثل البحث مجتمع من القصدية العينة

  الثالثي ليكرت مقياس و االستبانة استمارة في تتمثل تاالدوا من عدد الباحثان استخدم البحث اهداف تحقيق ولغرض      

 يمكنو ، بالموضوع المتصلة العبارات من عدد صياغة يتيح اذ االعالمية البحوث في شيوعا   االكثر المقياس وهو

 وتحليلها النتائج استخراج الى الباحثان لجئ بعدها ، آرائهم مع يتوافق ما االجابة بدائل بين من يختاروا ان للمبحوثين

   االحصائية. والمعامل االساليب من عددا   استخدم عبر وتفسيرها

  : اهمها النتائج من عدد الى الباحثان توصل وقد

 الجمهور. الى المعلومات إليصال وسيلة بوصفه افيكجر االنفو فاعلية النتائج اكدت -1 

  جرافيك لالنفو البصرية المكونات باقي من اكثر المعلومات ادراك على الصور تأثير مدى عن النتائج كشفت - 2

 الحسابية االوساط تراوحت اذ ، للمعلومات الجمهور ادراك في جرافيك لإلنفو كبير دور وجود النتائج اظهرت -3

 البالغ للمقياس الفرضي الوسط قيمة من اكبر وهي ( 2.6و) (2.0) بين المقياس فقرات اغلب عن المبحوثين إلجابات

  . الدور على داللة عطيي ما وهو (2)

   مقدمة   

تتميز وسائل اإلعالم بما تتضمن من وسائل اتصال بصري مختلفة ، بمقدرتها على توصيل الرسائل إلى جمهور عريض      

التجاهات والمستويات ، وألفراد غير معروفين للقائم باالتصال، مع مقدرتها على خلق رأي عام وتنمية اتجاهات متباين ا

ن المقدرة على نقل المعارف والمعلومات والترفيه، حيث نجد أن وسائل وأنماط من السلوك غير موجودة أصال ، فضال ع
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بيرا  عن مصالح الناس وآرائهم، مما يوفر لهذه الوسائل شعبية ذات اإلعالم واالتصال الجماهيري ، أكثر تقديما  وأكثر تع

 مصداقية ، تعمل على نشر المعلومات في المجتمعات. 

علومات يرافقه تقدم هائل في التكنولوجيا وعلوم الحاسوب الى ظهور ما يعرف في اليوم وقد أدى التدفق الكبير للم       

وهي احدى وسائل االتصال البصرية الذي تمزج بين البيانات و المعلومات واألرقام  وسائل اعالم البيانات أو االنفوجرافك

معلومات للقارئ تحوي بيانات مفصلة باالرقام ليتم تبسيطها واختزالها ، وعرضها في شكل صور و رسوم بيانية و خرائط و

او ارشادات وتوصيات في مجاالت عن موضوع ما،  مثال ذلك ظاهرة ارتفاع أسعار السلع أو اإلعالن عن منتج معين 

صحية او بيئة او تعليمية وغيرها من الموضوعات التي ترتبط ببعضها ، و تسهل على الجمهور المتلقي استيعاب تلك 

و البيانات الكثيرة في وقت قصير، االمر الذي يساعد على تغيير استجابتهم وتفاعليهم مع المعلومات عند رؤيتها المعلومات 

 . قدرتهم على استيعابها وفهمها بشكل اسهل واسرع، ويزيد من 

فيك في وسائل االعالم ا  للوقوف على الدور  الذي يلعبه االنفو جراانطالقا  مما سبق وجد الباحثان ظاهرة بحثية مالئم       

 في ادراك الجمهور للمعلومات . 

المنهجي للبحث ، في حين خصص المبحث الثاني وجرى توزيع البحث الى ثالث مباحث تناول االول منها االطار        

نتاجات التي لالطار النظري و جاء المبحث الثالث لعرض نتائج الدراسة الميدانية ، كما تضمن البحث النتائج العامة واالست

 توصل اليها الباحثان .  

 االطار المنهجي -المبحث االول 

 اوالً : مشكلة البحث 

إلى التمكن من صياغة المشكلة وتوافر إمكانية بحثها  هميقودجميعها ثين بالمشكلة من جوانبها حاطت الباحإان مسألة        

، أي ان تحديد المشكلة يرتبط بمدى فهم الباحثون لها، وقدرتهم على صياغتها بدقة إلى حد ما ، وعليه فقد حرصة الباحثان 

لجمهور ك الذي توظفه وسائل االعالم في ادراك اعلى تحديد مشكلة البحث بتساؤل رئيس وهو ما دور االنفو جرافي

 للمعلومات ؟ وانبثق عن هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية وهي :  

 هل تعد عملية معالجة المعلومات عن طريق االنفو جرافيك وسيلة فعالة إليصالها الى الجمهور ؟ -1

 فو جرافيك للحصول على المعلومات  ؟ في اي الوسائل االعالمية يفضل الجمهور اللجوء الى االن -2

 ما انواع واشكال االنفو جرافيك التي تعد اكثر جذبا  وتفضيال  بالنسبة للجمهور ؟  -3

 ما المكونات البصرية لإلنفو جرافيك االكثر تأثيرا على ادراك الجمهور للمعلومات ؟ -4

 يك وما نوع المعلومات التي يفضلها ؟ ما الذي يفضل الجمهور التركيز عليه من محتويات االنفو جراف -5

 ما االسباب التي تجعل الجمهور يحصل على المعلومات عن طريق االنفو جرافيك ؟  -6

 ثانياً : اهمية البحث 

يرى المختصون في مجال البحث العلمي ان بمجرد اختيار موضوع البحث تصبح الخطوة التالية تحديد الجدوى او        

الى ما ستضيفه نتائج البحث الى المعرفة على ما هو متاح بالفعل في ن دراسته ، ومن المهم ان يعي الباحث الفائدة العلمية م

مجال التخصص سيما على المستوى االكاديمي او على المستوى الميداني . وعليه فأن اهمية هذا البحث يجسدها الباحثان 

 بما يأتي : 

جرافيك الذي يمكن ان يسهم في تفضيل الجمهور ألنواع واشكال االنفو يعطي البحث مؤشرات لوسائل االعالم عن  -1

 ادراك المعلومات . 
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تزويد الباحثين االعالمين بتراث نظري يبحث في العالقة بين االنفو جرافيك في وسائل االعالم ومستويات تأثيره على  -2

 صادر في هذا المجال . ادراك الجمهور للمعلومات ، السيما وان المكتبات العراقية فقيرة الم

 ف البحث ثالثاً : اهدا

الوصف هو احد اهداف البحث العلمي حيث يقوم الباحثين بجمع المعلومات كي يتمكنوا من وصف الظاهرة البحثية         

بدقة عن طريق واقع االحصائيات التي تعكس الواقع الفعلي  ، لذلك حرص الباحثان على  وصف الظاهرة من خالل تحديد 

 : اهداف البحث على شكل نقاط رئيسية وهي

 معرفة مدى فاعلية االنفو جرافيك كوسيلة في إيصالها المعلومات الى الجمهور ؟ -1

 بيان الوسيلة االعالمية التي يفضلها الجمهور ويلجئ لإلنفو جرافيك فيها كي يحصل على المعلومات  ؟  -2

 ؟  اكثر جذبا  وتفضيال  بالنسبة للجمهورتحديد انواع واشكال االنفو جرافيك التي تعد  -3

 رصد مكونات اإلنفو جرافيك البصرية االكثر تأثيرا على ادراك الجمهور للمعلومات ؟ -4

 ايضاح محتويات االنفو جرافيك التي يركز الجمهور عليها ونوع المعلومات التي يفضلها ؟  -5

 عن طريق االنفو جرافيك ؟ كشف االسباب التي تجعل الجمهور يحصل على المعلومات  -6

 وع البحث ومنهجه رابعاً : ن

التي يمكن اللجوء إليها لدراسة المواقف االجتماعية ومظاهر السلوك اإلنساني يعد هذا البحث من البحوث الوصفية         

لومات بطريقة ، وقد فرضت طبيعة البحث واهدافه استخدام المنهج المسحي الذي يعد األسلوب االمثل للوصول الى المع

 علمية وموضوعية. 

 ً   : مجتمع البحث وعينته خامسا

تمثل مجتمع البحث بجميع اساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى ، ونظرا التساع مجتمع البحث، لجأ        

" ان يتعمد الباحث او يقصد  الباحثان إلى طريقة العينات ، إذ تم اختيار عينة البحث بطريقة العينة )القصدية( والتي تعني

، 2011بحث على فئة معينة العتبارات علمية او منطقية تؤكد ان هذه العينة تمثل المجتمع " )عبد العزيز ، اجراء ال

( استمارة على مبحوثين من التدريسيين والطلبة ) ذكورا  واناث ( تم اختيارهم 40( حيث تعمد الباحثان بتوزيع )155ص

 بعته عبر وسائل االعالم . اهتمامهم بتصميم االنفو جرافيك ومتا العتبار علمي وهو

 سادساً: ادوات جمع البيانات 

تتحدد ادوات جمع البيانات على وفق المنهج المستخدم والجمهور المستهدف ، فضال  عن الهدف من اجراء البحث ،          

طلوبة وهما : استمارة دام اداتين  للحصول على البيانات الموبناء  على االجراءات المذكورة انفا  لجأ الباحثان الى استخ

( مبحوث من تدريسي وطلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى بعد ان 40االستبيان والمقياس اللتان تم توزيعهما على )

 جرى تحكيمها والتأكد من صالحيتهما لقياس ما وضعا من اجله .  

 سابعاً : الصدق والثبات 

 والثبات الصدق اختباري تطبيق عمال على استمارة االستبيان والمقياس الخاص بالبحث، بإعداد الباحثان قام أن بعد        

  :وهي الباحثان التي اجراها الخطوات أهم وفيما يأتي ، عليهما

 الصدق  -1

يسمى صدق المحكمين الذي يعد  اعتمد الباحثان على اختبار صدق االستبانة والمقياس على الصدق الظاهري  او ما       

ن اكثر االختبارات استخداما  للتحقق من مدى صالحية االداة لقياس ما وضعت ألجله ، اذ قام الباحثان  بعرض فقرات م
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االستبانة والمقياس على مجموعة من الخبراء المحكمين المتخصصين في مجال التخصص )*( للتعرف على مدى صدق 

 ا للتطبيق على البحث الحالي.ودقة االستمارة وصالحيته

وقد اجرى الباحثان بعض التعديالت الطفيفة على االداتين  سواء بالحذف أو باإلضافة بناء على توجيهات وأراء        

 ( وهي نسبة جيدة ومقبولة.  %82.5المحكمين وموافقتهم على الفقرات ، وكانت نسبة اتفاق الخبراء على فقرات االداتين )

 دلة اآلتية:ب الصدق الظاهري على وفق المعاوتم احتسا 

  33مجموع الفقرات المتفق عليها بين المحكمين                            

 82.5=  100×  ------------=    100× الصدق =      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 40                            مجموع الفقرات                                

 الثبات  -2

كرونباخ  لالتساق الداخلي  -يمكن حساب الثبات بطرق عدة وذهب الباحثان الى احتساب الثبات بطريقة معامل ألفا         

(Alpha  Kronbachsوتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد )  من فقرة الى أخرى ، والستخراج الثبات وفق هذه

( استمارة، ثم استخدمت معادلة )ألفا( وقد بلغ معامل الثبات 40الطريقة تم استخدام جميع استمارات البحث البالغ عددها )

 ( وهو معامل ثبات يشير الى التجانس واالتساق الداخلي . 0.81)

 ستخدمة في البحث ثامناً : المعامل واالساليب االحصائية الم

 المئوية : استخدمت الستخراج التكرارات والنسب المئوية للنتائج. التكرارات البسيطة والنسبة -1

 الوسط الحسابي : استخدم الستخراج الوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المقياس   -2

 التعرف على نسبة الثبات  . ( : استخدم  فيAlpha  Kronbachsكرونباخ  لالتساق الداخلي ) -معامل ألفا  -3

 بقة تاسعاً : دراسات سا

 في اطار مراجعة التراث العلمي لموضوع البحث وتتبع الباحثان لما تيسر من الدراسات السابقة عن االنفو جرافيك         

، وجد الباحثين عددا  من الدراسات العراقية ، والعربية ، واالجنبية ،  لتحديد موقع البحث الحالي مقارنة بالبحوث األخرى

ية لموضوع بحثنا ، دون تناولها موضوع توظيف القائم باالتصال في القنوات الفضائية لالعالم التي يمكن عدها مقاربة بحث

رضها على التسلسل الزمني ألجرائها الجديد . وفيما يلي الدراسات السابقة التي حصل عليها الباحثان والتي اعتمدا في ع

 من االقدم الى االحدث  : 

 Giardina&Medina(2012 ).  دراسة 1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير انتاج االنفوجرافيك ونشره على إدارة سير عمل شركات االعالم باالعتماد          

تايمز المطبوعة والنسخة االلكترونية والوقوف على كيفية  على نماذج من االنفوجرافيك المنشورة في صحيفة نيويورك

عالمية ، وتوصلت الدراسة الى ان تطور االنفوجرافيك التفاعلي يتطلب إدارات استخدامه وتأثيره على أنشطة المؤسسات اإل

التفاعلي يساعد  خاصة تعمل بشكل مستقل ، وان العناصر التفاعلية تشكل اساسا  في تصور البيانات ، وان االنفوجرافيك

 على تطوير قدرات قراءة الصحف .

 ) Milatz (2013. دراسة 2

استكشاف اثر االنفوجرافيك التفاعلي على عملية التذكر لدى المستخدم ، حيث استخدم الباحث  هدفت الدراسة الى       

والجدول ( في عملية تذكر المعلومات،  أسلوب التجربة كأداة للتعرف على تأثير أنواع االنفوجرافيك ) الثابت ، والتفاعلي ،

، او لديهم مهارات لغوية المانية ، وتوصلت الدراسة الى فردا  من الناطقين بااللمانية  122وقد طبق ذلك على عينة من 
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عدم وجود عالقة بين االنفوجرافيك التفاعلي واالستعادة الشاملة للمعلومات ، حيث أوضحت النتائج ان استخدام الجداول 

 ظهر قدرات اقل في استعادة المعلومات لدى المشاركين .ي

 Dur  (2014). دراسة 3

التعرف على استخدامات االنفوجرافيك في الصحافة وانواعه واساليب عرضه للمحتوى ، واالختالف  هدفت هذه الدراسة     

بين التصاميم الثابتة والتفاعلية ، وقد توصلت الى مجموعة من النتائج من بينها ان االنفوجرافيك اصبح ضرورة في هذا 

صعبة اكثر قابلية للفهم وجذب االنتباه ، كونه يقدم فهو يجعل المعلومات الالعصر في ظل االهتمام باالتصال المرئي ، 

 المعلومات المعقدة وغير المنظمة في شكل واضح ومفهوم .

 ) Siricharoen &Siricharoen (2015. دراسة 4

وانواعه ،  عماالتهتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية ، وتهدف التعرف على مفهوم االنفوجرافيك واهم است       

وسائط المتعددة والتفاعلية المستخدمة معه ، وتوصلت الى عدد من النتائج منها ضرورة االهتمام بالعناصر المكونة له ، وال

وخاصة الصور واأللوان ، فضال عن ضرورة عرضه للمعلومات الصحيحة بأسلوب جذاب ، وان تقييم شكل ومضمون 

 عليه من عناصر مكونة له ومنها أنواع الرسوم التي يستخدمها.من معلومات ومايشتمل  االنفوجرافيك يعتمد على مايقدمه

. دراسة وضع المعايير الفنية والقواعد الحاكمة في تصميمات صحافة االنفوجرافيك المستحدثة ومدى تطبيقها من خالل 5

 ( 2016مواقع الصحف العربية والمصرية االلكترونية )

هدفت الى التعرف على فن صحافة االنفوجرافيك كفن صحفي وليد في عالم لبحوث الوصفية ، التي يعد هذا البحث من ا    

الصحافة االلكترونية  ، ومن نتائج الدراسة: صحافة االنفوجرافيك صحافة تفرض تواجدها في عالم االتصال المعلوماتي 

ك مشكلة فعلية لدى القائمين يوم بعد يوم ، وان هناعبر المواقع االلكترونية وبرامج التواصل االجتماعي وتزداد مساحتها 

بصناعة هذا الفن الصحفي بعدم المالمهم بقواعد التصميم الجرافيكي او فنون التفكير البصري مما ينتج نماذج عشوائية 

 مشوهة من هذا الفن الصحفي المستحدث .

 ( 2016. دراسة االنفوجرافيك في الصحافة الفلسطينية دراسة حالة لصحيفة الرسالة) 6

تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى اهتمام صحيفة الرسالة باإلنفوجرافيك والقضايا التي يتناولها وأنواعه ومكوناته         

الدراسة، وهي تعد من البحوث الوصفية، وفي ومصادره ومواقع نشره، ومدى ارتباطه بالواقع المحلي للصحيفة موضوع 

راسات المسحية والعالقات المتبادلة، أما أداة الدراسة: فهي استمارة تحليل إطار هذا النوع من البحوث تم استخدام منهجي الد

 أعداد من الصحيفة المذكورة. 104، بواقع 2016المضمون، وعينتها عام 

النتائج أهمها: اهتمام صحيفة الرسالة بفن اإلنفوجرافيك دون غيرها من الصحف  وكشفت الدراسة عن مجموعة من          

وتركيز اإلنفوجرافيك على أربع قضايا ،هي: السياسية، والمجتمعية، والفصائل الفلسطينية، واالنتخابات المحلية، الفلسطينية، 

األخيرة، ولم يذكر مصدر معلوماتها، إضافة وأن معظم قضايا اإلنفوجرافيك ترتبط بالواقع المحلي، وتنشر على الصفحة 

فوجرافيك، وهي: تحليل البيانات، والتسلسل الزمني والتاريخي، وعرض إلى استخدامها بشكل أساسي لثالثة أنواع من اإلن

ا وجود عالقة بين أنو اع األفكار، واهتمامها بالعناصر المقروءة والمرئية المختلفة بنسب متباينة، وأوضحت الدراسة أيض 

 اإلنفوجرافيك والقضايا التي يتناولها.
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فها في المواقع اإللكترونية )دراسة تحليلية وميدانية لمواقع إلكترونية . دراسة المعايير الفنية لإلنفوجرافيك وتوظي7

 ( 2016سعودية( ) 

ع االلكترونية ، وتقيس هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تأثير العناصر البصرية لالنفوجرافيك في المواق    

لمستخدم في المواقع اإللكترونية اإلخبارية، التي أجريت الدراسة المعايير البصرية السليمة في تصميم وإنشاء اإلنفوجرافيك ا

 عليها، وهي عشرة مواقع إلكترونية .

 * تشابه واختالف البحث مع الدراسات السابقة ومدى االفادة منها 

افيك السابقة مع البحث في االشكاليات التي درستها ، اذ لم تبحث جلها في اشكالية دور االنفو جراختلفت الدراسات        

في ادراك الجمهور للمعلومات  ، وقد تشابهت بعض من الدراسات المذكورة انفا  مع البحث في المنهج المستخدم وادوات 

 جمع البيانات .

على الدراسات السابقة فقد تجسدت في التعرف على االطار النظري لمتغيرات اما عن درجة افادة الباحث من االطالع         

 عن االجراءات المنهجية ، فضال  عن مساعدة الباحث في اعداد استمارة االستبيان والمقياس .  البحث وتكوين رؤية

 عاشراً : التعريفات االجرائية لمتغيرات للبحث 

ية من البيانات والمعلومات النصية المعقدة الى مزيج من الصور والرسوم تقنية تسمح بتحويل كماالنفو جرافيك :  -1

 للمتلقي ادراك الفكرة األساسية للموضوع بصورة اسهل واسرع .  والنصوص ، مما يسمح

  هي كم البيانات التي عولجت عن طريق االنفو جرافيك لتصبح ذات معنى ومغزى .المعلومات :  -2

 

 االطار النظري -المبحث الثاني

 انفوجرافيك  المعلومات في وسائل االعالم 

       اوالً : مفهوم االنفو جرافيك             

كثير من االفراد والمؤسببسببات االعالمية اليوم  تسببتخدم االنفو جرافيك لتعزيز االتصببال وتقديم ما لديهم من معلومات 

جماهيرهم وبطرق بسيطة وسهلة لمشاهديها او قراءها ومستخدميها ومعرفة بصورة اكثر تشويقا  وقدرة على الوصول الى 

ذه المعلومات واالحصببببائيات المعقدة والصببببعبة بطريقة سببببلسببببة وواضببببحة ، واالنفو جرافيك هو أسببببلوب يتميز بعرض ه

ست صبحت الكثير من االختصاصات تلجأ لهذا األسلوب الذي ي على  النماذج البصرية لتحفيز قدرة الفرد عملوسريعة ، وأ

 الفهم واالدراك وبالتالي تؤدي الى السهولة في االطالع على كميات هائلة من البيانات والمعلومات.

ومن المالحظ ان مفهوم االنفو جرافيك ال يبتعد كثيرا  عن مفهوم االتصال ، فكما ان االتصال " هو عبارة عن عملية   

( ، فان مصطلح االنفو جرافيك  9، ص 2008موضوع " )عابد، تبادل للمعلومات بين فردين ، يهدفان إلى فهم مشترك لل

ت او احصائيات في موضوع معين ، بشكل يجعل هذه المعلومات سهلة يطلق على الرسوم والتصاميم التي تتضمن معلوما

نف االستيعاب لدى المتلقي ، وهذا يعني ان أي شكل يأخذ عملية وضع المعلومات على هيئة رسوم وتصاميم يمكن ان تص

 ضمن االنفو جرافيك.           

حثان عدد من التعاريف لهذا المصبببطلح ومن خالل مراجعة المصبببادر الخاصبببة بموضبببوع االنفو جرافيك ، وجد البا 

( هي اختصببببببببببار لمصبببببببطلح ) المعلومبببات التصبببببببويريبببة  INFOGRAPHICمنهبببا : ان كلمبببة ) انفوجرافيبببك 

INFORMATION GRAPHIC  والتي تعني نوعا من الصبببببببور التي تمزج بين البيانات والتصبببببببميم وتسببببببباعد )

 األشخاص والمؤسسات في توصيل رسائلهم الى جماهيرهم .
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م تعريف االنفوجرافيك على انه " تحويل لكمية من البيانات والمعلومات النصبببببية المعقدة الى مزيج من الصبببببور لذا ت

 2016استيعاب الفكرة األساسية للموضوع بصورة اسهل واسرع .   )حسين ، والرسوم والنصوص ، مما يسمح للمتلقي 

 (460: ص

لومات الصببببعبة او المعقدة او الضببببخمة الى رسببببوم او تصبببباميم فاإلنفو جرافيك فن يرتكز على تحويل البيانات والمع

فهمها واسببتيعابها بسببهولة  بصببرية او مقروءة ، تعطي الجمهور المعلومات الكافية بطريقة واضببحة وجذابة ، تسبباعده على

 ويسر ، مستفيدا  من اإلمكانات التي توفرها برامج الحاسوب في هذا المجال .

جرافيك ، فانه يمكن استخدامه في جميع مجاالت الحياة اإلنسانية عامة ، واالعالم المقروء اما مجاالت استخدام االنفو 

 وااللكتروني واالعالن والتسويق على وجه الخصوص .

( أن الوسبببيلة التي نحصبببل عن طريقها المعلومات قد تؤثر في تفكير  McMahonما   وحسبببب رأي ) ماكمهان عمو

تويببات الرسببببببببالببة نفسبببببببهببا، وأن لهببا دورا  أسبببببببباسبببببببيببا  في عمليببة االتصببببببببال                           األفراد وسبببببببلوكهم أكثر من بعض مح

(Lazor,1992:p29و االنفوجرافك هو تقنية او وسبببب  . ) يلة تعمل بحكم سببببعة وسببببرعة انتشببببارها على توفير رصببببيد

 (.37-36: ص 2003ل، مشترك من المعلومات يزيد من فاعلية تواصل جمهورها للحصول على المعلومة .) فضي

 ثانياً : أنواع االنفو جرافيك

ا خصببائصببه التي تميزه يمكن تقسببيم االنفو جرافيك الى عدة أنواع وفقا  لتصببميمه ومحتواه ، علما ان لكل نوع منهم   

 ( .463-462:ص 2016عن االخر ، لذا امكن تقسيم االنفو جرافيك الى ثالثة انوع هي : .) حسين، 

هو عبارة عن رسبم تصبويري يشبرح شبيئا  محددا  ويأخذ شبكال ثابتا  وال يحتاج الى تفاعل  لثابت :االنفو جرافيك ا -1

نات والدعايات الثابتة المطبوعة او المنشبببببورة على صبببببفحات الملتقي ، وغالبا  ما يسبببببتخدم هذا النوع مع اإلعال

 االنترنيت والصحف . 

 اعل معه الجمهور : وهو نوعان :وهو رسم تصويري متحرك يتف االنفو جرافيك المتحرك :  -2

وهو يعتمد على الرسوم في تمثيل المعلومات على شريط فيديو  تصوير فيديو عادي ) بداخله انفو جرافيك ( : -أ

 متحرك . بشكل

هو تصبببميم البيانات والتوضبببيحات والمعلومات تصبببميما متحركا  كامال ، وهو  تصةةةميم متحرك ) موشةةةن جرافيك ( : -ب

الحركات المعبرة التي تسبببببباعد على إخراجه بشببببببك لجذاب ، وهذا يتطلب جزء من تقنية الروم المتحركة ، يتطلب اختيار 

االنفو جرافيك  -جانتشبببارا  االن .والتي يكون لها سبببيناريو كامل لإلخراج النهائي لهذا النوع وهذا اكثر األنواع اسبببتخداما  و

 CODEقي عن طريق بعض األدوات التحكم من ازرار وبرمجة ) انفو جرافيك تفاعلي حيث يتحكم فيه المتل التفاعلي :

( معينة تكون موضببوعة ولكي يتحكم المشبباهد في االنفو جرافيك وتصببميم هذا النوع يتطلب ان يكون به تصببميم وبرمجة 

 توي على التحكم المطلوبة بعض األجزاء التي تح

 ثالثاً :  تصميم االنفو جرافيك 

كبيرا  في ابراز االنفو جرافيك وتقديمها بشبببببكل بسبببببيط يجذب النظر ويثير االنتباه ، وذلك من  يؤدي التصبببببميم دورا         

لمسبببباحات واأللوان ، البرامج والنماذج الخاصببببة به ، وفهم كيفية التعامل معها ، واالسببببتفادة من توزيع ا عمالخالل اسببببت

تباه الجمهور وتوفير الراحة والمتعة له من حيث واالحجام واالشبببببكال وتحويلها الى اشبببببكال فنية جذابة تعمل على شبببببد ان

بسبببباطة التصببببميم ويسببببر االسببببتخدام الى جانب وجود العديد من العوامل التي يجب ان تؤخذ بعين االعتبار عند تصببببميم 
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ماكن وضبببع المعلومات وطرق عرضبببها  واالهتمام بعناصبببر التصبببميم واسبببسبببه ، ويتكون وإخراج االنفو جرافيك ومنها أ

 فيك من ثالثة أجزاء وهي: االنفو جرا

وتشمل األلوان والرسوم والرموز واالشارات والخرائط . اذ  ( : Visual elementsالعناصر البصرية )  -1

 يمكن تقسيم هذه العناصر الى فئات فرعية منها :

 وهي الصور الملتقطة بالكاميرا سواء اكانت شخصية ام أماكن ام غيرها .الصور :  -أ

 ط ، وهي الرسوم اليدوية وااللكترونية واالشكال الهندسية والخرائط واألسهم .الرسوم والخرائ -ب

 صور ورسوم : وهي الصور الفوتوغرافية والرسوم اليدوية وااللكترونية . -ج

والتي تتضببببمن النصببببوص والحقائق واإلحصبببباءات واالطر  (  Content elementعناصةةةةر المحتوى )  -2

 الى فئات فرعية منها :الزمنية والمراجع . ويمكن تقسيمها 

 المعلومات والحقائق : هي معلومات عامة وحقائق مؤكدة للموضوع . -أ

 األرقام واالحصائيات  -ب

نقبل رسببببببببالبة شبببببببباملبة للمعلومبات والوقبائع ، من خالل الحقبائق  تتمثبل في ( :  Knowledgeالمعرفةة )  -3

 واالستنتاجات لنقل القصة بصورة كاملة .

مي ال بد أن يتكون من عناصر ومن اجتماعها تنتج عالقات يعتمد عليها نجاح ذلك البناء أو فشله، إن أي بناء تصمي       

 وهذه العناصر هي : 

أشكال طبيعية  –أشكال عضوية  –ل في الفن عددا  من التصنيفات )أشكال هندسية تتخذ األشكا ( :Shapeأوالً: الشكل )

: 1999أشكال غير موضوعية(.)اسماعيل ، –أشكال موضوعية  –تمثيلية أشكال غير  –أشكال تمثيلية  –أشكال مجردة  –

 (. 164ص

ئيسي في بناء العمل الفني المصمم، إذ يعد الخط عنصر من عناصر التصميم ذات الدور الهام والر ( :Lineثانياً: الخط )

بمساحة معينة أو شكال  ما،  ال يكاد أي عمل تصميمي يخلو من عنصر الخط وان كان ذلك بدرجات متفاوتة . يحيط الخط

: 1999فيكون أداة تحديد، ويحدد الحركة واالتجاه وامتداد الفراغ، فطبيعة الخط هو نقل الحركة مباشرة وتتبعها.) اسماعيل ،

 (. 144ص

يعد اللون مكون بنائي أساسي تتجلى عن طريقه صفات مظهرية ذات فعاليات مؤثرة في البناء  ( :Colorثالثاً: اللون )

لتصميمي، متمثلة في أصله وقيمته الضوئية وكثافته أو شفافيته، وهي صفات شديدة التالزم مع كل ما يمكن أن يراه راء  ا

 ( . 78-77، ص 2002ن إن يهدي إلى معنى أم غير ذلك.)طارق ، بغض النظر عما إذا كان ما يراه يمك

الكتل( حين تتجمع كلها أو بعضها تخلف فضاءا،  –ات المسطح –مما ال شك فيه إن )الخطوط ( : Spaceرابعاً: الفضاء )

: 1999ماعيل ،والفضاء يمثل عنصرا  هاما في الفنون المعمارية، نظرا  لوجود فضاء نشأ عن تجميع كتل أو مسطحات.) اس

 (. 202ص

طول وعرض  والمساحة لها –هي بيان حركة الخط )في اتجاه مخالف لالتجاه الذاتي( ويشكل مساحة خامساً: المساحة :

وليس لها عمق، وهي محاطة بخطوط وتحدد الحدود الخارجية ألي حجم، فالمساحة تعني عنصر مسطح أولي أكثر تركيبا  

 من النقطة والخط.

تكون مربع أو دائرة أو مثلث أو أي شكل هندسي آخر مفرودا  وقد تكون نتيجة لدمج أكثر من شكل مع والمساحة قد 

 إلنتاج مساحة ذات طابع خاص .    –أو إضافة وغيرها  أجزاء بعض التجريب من حذف
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ن مفرداته وقد تكون المساحة ذات شكل عضوي، أو قد تجمع بين العضوي والهندسي، وللمصمم حق اختيار وتكوي      

 الخاصة به، كما إن المساحة بشكل عام هي الفراغ المحصور والمحدد بين الخطوط، وهي وحدة البناء للعمل الفني وهي

   (. 166-164: ص1999أكثر تعقيدا  من النقطة والخط . .) اسماعيل ،

              ان التصميم في المحصلة هو مجموعة من العالقات التي تربط عناصر التصميم مع بعضها، فهي االصول وقوانين      

التي يجب جمع العناصر بها إلنتاج تأثير  ) العالقة االنشائية ( ، في بناء العمل الفني ، وخطة التنظيم التي تقرر الطريقة

 (. 43،ص 2010معين. )غزوان ،

 االطار الميداني - المبحث الثالث

 المحور االول البيانات العامة للمبحوثين 

 النوع  - 1

ة ( مبحوثا  مقسمين بين طلب40تيار العينة )القصدية ( اذ تم توزيع االستبيان على )اظهرت النتائج ما عكسته عملية اخ

% انظر 38% واالناث 62( ، وبذلك بلغت نسبة الذكور 15(  ومن االناث )25واساتذة كلية الفنون الجميلة من الذكور )

 (.  1الى الجدول رقم )

 ( يبين عدد المبحوثين  حسب متغير النوع1جدول ) 

 النسبة المئوية % التكرار النوع

 %62 25 ذكر

 %38 15 أنثى

 %100 40 المجموع

 تخصص ال  -2

( مبحوثا  من تخصص الفنون التشكيلية  و بنسبة 15( عن واقع توزيع )40كشفت عملية توزيع استمارات االستبيان البالغة )

( مبحوثا  10( و) 37،5السينمائية والتلفزيونية  بنسبة مئوية ) ( مبحوثا  من تخصص الفنون 15( و ) 37,5مئوية بلغت )

 (  .2( انظر الى الجدول رقم )%25ئوية وصلت نظر )من تخصص التربية الفنية وبنسبة م

 ( يبين عدد المبحوثين  حسب التخصص 2جدول )                                      

 النسبة المئوية % التكرار التخصص

 %37،5 15 فنون تشكيلية

 %37،5 15 فنون سينمائية وتلفزيونية

 % 25 10 تربية فنية

 %100 40 المجموع
 محور الثاني : اسئلة الحقائق  ال

 هل تعتقد ان معالجة المعلومات عن طريق االنفو جرافيك وسيلة فعالة إليصالها الى الجمهور؟  /1س

اظهرت نتائج اجابات المبحوثيين ان النسبة االكبر منهم يعتقد بفاعلية االنفو جرافيك كوسيلة اليصال المعلومات للجمهور اذ 

( 10( وبذلك حل هذا الخيار بالمرتبة االولى ، بينما اكد )%75مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )  (30اشر على خيار نعم )

( انهم ال يعتقدون بذلك  وبذلك جاء هذا الخيار بالمرتبة الثانية ،  انظر الى الجدول %25مبحوثين بنسبة مئوية وصلت )

 (  .  3رقم ) 
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 لية االنفو جرافيك في ايصال المعلومات للجمهور اجابات المبحوثين حول فاع( يبين ترتيب 3جدول ) 

 النسبة المئوية   % التكرار المدى

 % 75 30 نعم

 % 25 10 ال

 %100 40 المجموع
 في اي الوسائل االعالمية تفضل االستجابة الى االنفو جرافيك كي تحصل على المعلومات ؟ /2س

افيك التلفزيون للحصول على المعلومات ، وبذلك جاء  التلفزيون ( مبحوثا  يفضلون انفو جر18بينت النتائج ان )      

( ، في حين بلغت نسبة الذين يفضلون انفو جرافيك %45بالمرتبة االولى من بين خيارات المبحوثين بنسبة مئوية بلغت ) 

لمرتبة الثالثة الفئة التي تفضل تقع هذه الفئة بالمرتبة الثانية ، ثم جاءت با( تكرار ل13( بواقع )%32،5الوسائل االلكترونية )

( وحل انفو جرافيك الصحف في المرتبة الرابعة %12،5( تكرارات وبنسبة مئوية وصلت )5انفو جرافيك المجالت بواقع )

 (  .  4ى الجدول رقم ) ( . انظر ال%10( مبحوثين وهم يشكلون نسبة مئوية بلغت )4)االخيرة( اذ اشار اليه )

 ألنفو جرافيك الوسائل االعالمية تفضيالت الجمهور  ( يبين ترتيب4جدول ) 

 النسبة المئوية  % التكرار انفو جرافيك الوسيلة

 %45 18 انفو جرافيك التلفزيون

 %32،5 13 انفو جرافيك الوسائل االلكترونية ) شبكات التواصل االجتماعي (

 %12،5 5 المجالتانفو جرافيك 

 %10 4 انفو جرافيك الصحف

 %100 40 عالمجمو

 اي انواع  االنفو جرافيك تفضل ان تستقي منها المعلومات ؟ /3س

اظهرت نتائج اجابات المبحوثيين عن هذا السؤال ان الغالبية اكد على ان االنفو جرافيك التفاعلي هو الخيار االفضل      

بذلك جاء هذا النوع بالخيار االول في ( و%50( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )20اشار الى ذلك  ) الستقاء المعلومات اذ 

( ليحل هذا الخيار بالمرتبة الثانية ، %30( منهم على تفضيل االنفو جرافيك المتحرك وهم ما شكلوا نسبة )12حين اجابة )

ر الى (  . انظ%20( تكرارات ونسبة مئوية بلغت ) 8رة ( بواقع )اما االنفو جرافيك الثابت فقد جاء بالمرتبة الثالثة )االخي

 ( .5الجدول رقم )

 خيارات المبحوثيين  حول تفضيلهم ألنواع االنفو جرافيك  ( يبين ترتيب5جدول ) 

 النسبة المئوية % التكرار نوع االنفوجرافيك

 % 50 20 التفاعلي

 % 30 12 المتحرك

 %20 8 الثابت

 %100 40 المجموع

 نسبة اليك ؟ ما شكل االنفو جرافيك االكثر جذباً وتشويقاً بال /4س

         كشفت اجابات المبحوثين ان الرسوم التوضيحية هو شكل االنفو جرافيك االكثر جذبا  وتشويقا  اذ اكد ما نسبتهم        

( منهم على الشكل الشعاعي وبذلك بلغت 7( عليه وبذلك جاء بالمرتبة االولى  ، في حين اشار )22%( وعددهم ) 55)
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( 5لمرتبة الثانية ، بينما احتلت مناصفتا  المرتبة الثالثة )الجداول ( و)االشكال ( اذ اختارهما )( وحلو با%17،5نسبتهم )

( تكرارات ونسبة مئوية وصلت 3ة الرابعة )االخيرة( المخطط البياني بواقع )( وجاء بالمرتب%12،5مبحوثيين ونسبتهم )

 ( . 6%(  . انظر الى الجدول رقم )7،5) 

 ترتيب اشكال االنفو جرافيك االكثر جذباً وتشويقاً بالنسبة للجمهور ( يبين 6جدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار شكل االنفوجرافيك

 % 55 22 الرسوم التوضيحية

 %17،5 7 الشعاعي

 % 12،5 5 الجداول

 % 12،5 5 الخرائط

 %7،5 4 الخطط البياني

 %100 40 المجموع

 نفو جرافيك اكثر تأثيرا على ادراكك للمعلومات؟اي من المكونات البصرية لال /5س

الصور اولى المكونات البصرية لالنفو جرافيك االكثر تأثيرا  على ادراك المعلومات بالنسبة للجمهور اذ اكد ما نسبتهم 

 ( وحلو بالمرتبة%27،5( منهم على الرموز وبذلك بلغت نسبتهم )11( عليها ، في حين اشار )15%( وعددهم ) 37،5)

( وجاءت بالمرتبة الرابعة )االخيرة( %20( مبحوثيين ونسبتهم )8ة  اذ اختارها )الثانية ، بينما احتلت االلوان المرتبة الثالث

 (. 7انظر الى الجدول رقم )(  %15( تكرارات ونسبة مئوية وصلت ) 6الرسوم بواقع )

 تأثيراً على ادراك الجمهور للمعلومات   ( يبين ترتيب المكونات البصرية لإلنفو جرافيك االكثر7جدول رقم )

 النسبة المئوية     % التكرار ات البصريةالمكون

 % 37،5 15 الصور

 % 27،5 11 الرموز

 % 20 8 االلوان

 % 15 6 الرسوم

 %100 40 المجموع

 عند اطالعك على االنفو جرافيك ما المحتوى الذي تفضل االطالع عليه ؟/6س 

( مبحوثا  انهم يفضلون االطالع على االرقام واالحصائيات من محتويات االنفو 21%( وعددهم ) 52،5اكد ما نسبتهم )

( منهم على النصوص المكتوبة كمحتوى يفضلون االطالع عليه 19جرافيك لذلك احتلوا المرتبة االولى ، في حين اشار )

 ( . 8انظر الى الجدول رقم ) بة الثانية  ( وجاءوا بالمرت%47،5من محتويات االنفو جرافيك وبذلك بلغت نسبتهم )

 ( يبين ترتيب تفضيالت اطالع الجمهور على محتوى االنفو جرافيك 8جدول رقم )                  

 النسبة المئوية     % التكرار المحتويات

 % 52،5 21 االرقام واالحصائيات

 % 47،5 19 النصوص المكتوبة

 %100 40 المجموع
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 من المعلومات تفضل الحصول عليها عن طريق االنفو جرافيك ؟اي نوع  /7س

%( يفضلون الحصول على  40( مبحوث وما نسبتهم )16كشفت نتائج اجابات المبحوثين عن هذا السؤال ان )      

االقتصادية المعلومات العلمية عن طريق االنفو جرافيك وبذلك جاء هذا النوع بالمرتبة االولى ، في حين اكد على المعلومات 

( منهم على المعلومات الصحية وبذلك بلغت 7الثانية ، و اشار )( وحلو بالمرتبة %27،5( مبحوث بنسبة مئوية بلغت )11)

( 4( واحتلت هذه الفئة المرتبة الثالثة ، بينما احتلت المعلومات الرياضية المرتبة الرابعة اذ اختارها )%17،5نسبتهم )

كرار ونسبة مئوية وصلت ( ت2اءت بالمرتبة الخامسة )االخيرة( المعلومات السياسية بواقع )( وج%10مبحوثيين ونسبتهم )

 ( . 9انظر الى الجدول رقم ) %(  5) 

 ( يبين ترتيب نوع المعلومات التي يفضل الجمهور الحصول عليها عن طريق االنفو جرافيك9جدول رقم )

 النسبة المئوية     % التكرار نوع المعلومات

 %40 16 لميةالع

 % 27،5 11 االقتصادية

 % 17،5 7 الصحية

 % 10 4 الرياضية

 %5 2 السياسية

 %100 40 المجموع
 ما االسباب التي تجعلك تحصل على المعلومات عن طريق االنفو جرافيك ؟ )يمكن اختيار اكثر من بديل (  /8س

ول على معلومات اكثر بوقت اقل هو السبب االول الذي اظهرت نتائج اجابات المبحوثيين عن هذا السؤال ان الحص      

( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت 30يجعل غالبيتهم يحصلون على المعلومات عن طريق االنفو جرافيك اذ اشار الى ذلك  ) 

( ان مساعدتهم على ادراك المعلومات بسهولة ويسر هو %24( منهم وهم ما شكلوا نسبة )19%( ، في حين يرى )38)

لسبب الذي يأتي بالمرتبة الثانية ، اما ان االنفو جرافيك يمكنهم من تذكر المعلومات فكان السبب الذي حل بالمرتبة الثالثة ا

            مئوية بلغت ( مبحوث بواقع نسبة 12( ، ويعتقد اخرون وهم )%23( مبحوث وبنسبة مئوية وصلت ) 18اذ كان خيار )

مرتبة الخامسة من بين االسباب التي تجعلهم يحصلون على المعلومات عن طريق االنفو %( ان السبب الذي يحل بال15) 

 ( .10جرافيك هو اغنائهم عن االطالع على تفاصيل الخبر . انظر الى الجدول رقم )

 

 حصل على المعلومات عن طريق االنفو جرافيك( يبين ترتيب االسباب التي تجعل الجمهور ي10جدول رقم )

النسبة المئوية      ارالتكر السبب
% 

 %38 30 الحصول على معلومات اكثر بوقت اقل

 % 24 19 يساعدني على ادراك المعلومات بسهولة ويسر

 % 23 18 يمكنني من تذكر المعلومات

 % 15 12 يغنيني عن االطالع على تفاصيل الخبر

زاد عدد التكرارات **  79 المجموع
 %100 إلمكانية اختيار اكثر من بديل
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 :المحور الثالث : مقياس دور االنفو جرافيك في ادراك الجمهور للمعلومات 

بهدف الوقوف على دور انفو جرافيك وسائل االعالم في ادراك الجمهور للمعلومات  جرى قياس ذلك عن طريق تسع       

 -وجاءت اجابات المبحوثين بحسب موقفهم من كل فقرة على وفق ما يأتي :فقرات ، 

 يتيح لي االنفو جرافيك استقبال المعلومات بسهولة ويسر -1

( على ان االنفو جرافيك يتيح لهم استقبال المعلومات بسهولة %72،5( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )29: يتفق )اتفق  -أ

 المرتبة االولى ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة . ويسر وبذلك جاء هذا الموقف ب

( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو %17،5( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )7لم يحدد ):  محايد -ب

المبحوثيين تجاه جرافيك يتيح لهم استقبال المعلومات بسهولة ويسر وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف 

 هذه الفقرة .  

( على ان االنفو جرافيك يتيح لهم استقبال المعلومات %10نسبة مئوية وصلت ) ( مبحوثا  وب4: لم يتفق ) ال اتفق -ت

وقد بلغ الوسط بسهولة ويسر وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة ) االخيرة ( ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة. 

 ( .2.6بي لهذه الفقرة )الحسا

 :حصائيات يمكنني االنفو جرافيك من حفظ االرقام واال -2

( على ان االنفو جرافيك يمكنهم من حفظ االرقام واالحصائيات %55( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )22: يتفق )اتفق  -أ

 .  وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة االولى ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة

سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو جرافيك  ( موقفهم%30( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )12: لم يحدد ) محايد -ب

 يمكنهم من حفظ االرقام واالحصائيات وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة .  

االرقام  ( على ان االنفو جرافيك يمكنهم من حفظ%15( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت ) 6: لم يتفق ) ال اتفق -ت

 واالحصائيات ، وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة ) االخيرة ( ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة. 

 ( .2.4وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة )

 :من قدرتي على تذكر المعلومات واسترجاعها  يزيد االنفو جافيك -3

( على ان االنفو جرافيك يزيد من قدرتهم على تذكر المعلومات %75وصلت ) ( مبحوثا  وبنسبة مئوية30: يتفق )اتفق  -أ

 واسترجاعها وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة االولى ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة . 

النفو ( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان ا%17،5( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )7): لم يحدد  محايد -ب

جرافيك يزيد من قدرتهم على تذكر المعلومات واسترجاعها وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف المبحوثيين 

 تجاه هذه الفقرة .  

( على ان االنفو جرافيك يزيد من قدرتهم على تذكر %7،5بة مئوية وصلت ) ( مبحوثا  وبنس3: لم يتفق ) ال اتفق -ت

 جاعها وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة ) االخيرة ( ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة. المعلومات واستر

 . ( 2.6وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة )

 :يغنيني االنفو جرافيك عن االطالع على كامل الخبر -4

رافيك يغنيهم عن االطالع على كامل الخبر ( على ان االنفو ج%50( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )20: يتفق )اتفق  -أ

 ن تجاه هذه الفقرة .  وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة االولى ضمن مواقف المبحوثيي
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( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو جرافيك %32( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )13: لم يحدد ) محايد -ب

 الخبر وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة .    يغنيهم عن االطالع على كامل

( على ان االنفو جرافيك يغنيهم عن االطالع على كامل %18( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت ) 7: لم يتفق ) فقال ات -ت

 قف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة. الخبر وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة ) االخيرة ( ضمن موا

 . ( 2.3وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة ) 

 :افيك قادر على تحليل المعلوماتيجعلني االنفو جر -5

( على ان االنفو جرافيك يجعلهم قادرين على تحليل المعلومات %60( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )24: يتفق )اتفق  -أ

 لمرتبة االولى ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة .   وبذلك جاء هذا الموقف با

( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو جرافيك %32مئوية بلغت )( مبحوثا  وبنسبة 13: لم يحدد ) محايد -ب

 وثيين تجاه هذه الفقرة .   يجعلهم قادرين على تحليل المعلومات وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف المبح

فو جرافيك يجعلهم قادرين على تحليل المعلومات ( على ان االن%8( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت ) 3: لم يتفق ) ال اتفق -ت

 وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة ) االخيرة ( ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة.

     ( .2.5لفقرة )وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه ا 

 :يجذب االنفو جرافيك انتباهي لمعلومات دون غيرها  -6

( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو جرافيك %40حوثا  وبنسبة مئوية بلغت )( مب16: لم يحدد ) محايد -أ

 مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة .   يجذب انتباههم لمعلومات دون غيرها وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة االولى ضمن 

( على ان االنفو جرافيك يجذب انتباههم لمعلومات %32،5( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت ) 13: لم يتفق ) ال اتفق -ب

 دون غيرها وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة.     

( على ان االنفو جرافيك يجذب انتباههم لمعلومات دون %27،5حوثا  وبنسبة مئوية وصلت )( مب11: يتفق )اتفق  -ت

 هذا الموقف بالمرتبة الثالثة )االخيرة (  ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة . غيرها وبذلك جاء

 .   ( 1،95وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة ) 

 :ومات مع االخرين يسهل االنفو جرافيك تبادلي للمعل -7

( على ان االنفو جرافيك يسهل تبادلهم للمعلومات مع االخرين %42،5( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )17: يتفق )اتفق  -أ

 وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة االولى ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة .   

رافيك يسهل تبادلهم للمعلومات مع ( على ان االنفو ج%32،5ت ) ( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصل13: لم يتفق ) ال اتفق -ب

 االخرين وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة. 

( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو جرافيك %25( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )10: لم يحدد ) محايد -ت

يسهل تبادلهم للمعلومات مع االخرين وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة )االخيرة( ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه 

  . ( 2.1قرة )وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفالفقرة . 

  :يعزز االنفو جرافيك  امكانية حصولي على المعلومات  وفق تسلسلها بانسيابية عالية  -8

( على ان االنفو جرافيك يعزز امكانية حصولهم على المعلومات %50( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )20: يتفق )اتفق  -أ

 لمرتبة االولى ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة . وفق تسلسلها بانسيابية عالية  وبذلك جاء هذا الموقف با
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( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو جرافيك %35( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )14: لم يحدد ) محايد -ب

بة الثانية ضمن مواقف يعزز امكانية حصولهم على المعلومات وفق تسلسلها بانسيابية عالية وبذلك جاء هذا الموقف بالمرت

 المبحوثيين تجاه هذه الفقرة .   

( على ان االنفو جرافيك يعزز امكانية حصولهم على %15 ( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )6: لم يتفق ) ال اتفق -ت

مبحوثيين تجاه المعلومات وفق تسلسلها بانسيابية عالية وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة ) االخيرة ( ضمن مواقف ال

 ( .2.3وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة )هذه الفقرة.  

 :تاج والتحليل المنطقي للمعلومات ينمي االنفو جرافيك مهارتي باالستن -9

( موقفهم سواء باالتفاق او عدم االتفاق على ان االنفو %47،5( مبحوثا  وبنسبة مئوية بلغت )19: لم يحدد ) محايد -أ

ي مهارتهم باالستنتاج والتحليل المنطقي للمعلومات وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة االولى ضمن مواقف جرافيك ينم

 تجاه هذه الفقرة.    المبحوثيين

( على ان االنفو جرافيك ينمي مهارتهم باالستنتاج والتحليل %27،5( مبحوثا  وبنسبة مئوية وصلت )11: يتفق )اتفق  -ب

 ك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثانية ضمن مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة . المنطقي للمعلومات وبذل

( على ان االنفو جرافيك ينمي مهارتهم باالستنتاج والتحليل %25ا  وبنسبة مئوية وصلت ) ( مبحوث10: لم يتفق ) ال اتفق -ت

من مواقف المبحوثيين تجاه هذه الفقرة. انظر الى المنطقي للمعلومات وبذلك جاء هذا الموقف بالمرتبة الثالثة ) االخيرة ( ض

 .  ( 2.0وقد بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة )( . 11الجدول رقم )

 

 ( موقف المبحوثين تجاه كل فقرة من فقرات دور االنفو جرافيك في ادراك الجمهور للمعلومات11جدول ) 

 الفقرة              الموقف
الوسط  المجموع ال اتفق محايد اتفق

 % ت % ت % ت % ت الحسابي

يتيح لي االنفو جرافيك 
استقبال المعلومات بسهولة 

 ويسر
29 

72،5 
% 

7 17،5 % 4 10 % 40 
100 
% 

2.6 

يمكنني االنفو جرافيك من 
 حفظ االرقام واالحصائيات

22 55 % 12 30 % 6 15 % 40 
100 
% 

2.4 

يزيد االنفو جرافيك من 
تذكر المعلومات قدرتي على 

 واسترجاعها
30 75 % 7 17،5% 3 7،5% 40 

100 
% 

2.6 

يغنيني االنفو جرافيك من 
 االطالع على كامل الخبر

20 50 % 13 32 % 7 18 % 40 
100 
% 

2.3 

يجعلني االنفو جرافيك قادر 
 على تحليل المعلومات

24 60 % 13 32 % 3 8 % 40 
100 
% 

2.5 

يجذب االنفو جرافيك 
انتباهي لمعلومات دون 

 غيرها
11 

27،5 
% 

16 40 % 13 32،5% 40 
100 
% 

1.95 

يسهل االنفو جرافيك تبادلي 
 للمعلومات مع االخرين

17 
42،5 
% 

13 32،5% 10 25 % 40 
100 
% 

2.1 

يعزز االنفو جرافيك  
امكانية حصولي على 
المعلومات  وفق تسلسلها 

 بانسيابية عالية

20 50 % 14 35 % 6 15 % 40 
100 
% 

2.3 
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ينمي االنفو جرافيك مهارتي 
باالستنتاج والتحليل المنطقي 

 للمعلومات
11 

27،5 
% 

19 47،5 % 10 25 % 40 
100 
% 

2.0 

 

 ائج العامة واالستنتاجات النت •

 في ضوء المنهج واالدوات المستخدمة توصل الباحثين الى عدد من النتائج واالستنتاجات وهي :    

اكدت النتائج فاعلية االنفو جرافيك كوسيلة إليصال المعلومات الى الجمهور، ويرى الباحثان انها نتيجة طبيعية اذ ما  -1

 ب والتشويق التي يحتويها االنفو جرافيك . اخذنا بنظر االعتبار عوامل الجذ

االنفو جرافيك كي يحصلون على المعلومات  تصدر التلفزيون الوسائل االعالمية التي يفضل المبحوثين االستجابة فيه الى -2

 ، والسبب في ذلك مرده لقوة تأثير التلفزيون  كوسيلة متاحة للتعرض . 

فاعلي هو النوع االكثر تفضيال  بالنسبة للمبحوثين على مستوى استقاء المعلومات ، اظهرت النتائج ان االنفو جرافيك الت -3

لجمهور الى تفعيل دوره في التحكم سيما فيما يخص حفظ المعلومات ومراجعتها ويستنتج الباحثان من هذه النتيجة ميل ا

 وتبادلها مع االخرين. 

 هي اكثر اشكال االنفو جرافيك جذبا  وتشويقا  .   تأكيد غالبية المبحوثين على ان الرسوم التوضيحية  -4

ي المكونات البصرية لإلنفو جرافيك ، ويرى كشفت النتائج عن مدى تأثير الصور على ادراك المعلومات اكثر من باق -5

 الباحثان ان هذا ناتج الوظيفة التعبيرية التي يمكن ان تؤديها الصورة على حساب النصوص المكتوبة .  

ان غالبية المبحوثين يفضلون االطالع على االرقام واالحصائيات عن باقي المحتويات االخرى لالنفو جرافيك ،  تبين -6

 اهتمام المبحوثين بالحصيلة النهائية للموضوع دون االهتمام  الى التفاصيل االخرى للموضوع .  نستنتج من ذلك

 لى حساب باقي المعلومات التي يعالجها  االنفو جرافيك .  يرغب معظم المبحوثين الحصول على المعلومات العلمية ع -7

لتي تجعلهم يحصلون على المعلومات عن طريق االنفو اسفرت النتائج عن تبيان في اجابات المبحوثين حول االسباب ا -8

 اقل  .   جرافيك ، غير ان معظمهم اكد ان الدافع الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو حصولهم على معلومات اكثر بوقت 

ابات اظهرت النتائج وجود دور كبير لإلنفو جرافيك في ادراك الجمهور للمعلومات ، اذ تراوحت االوساط الحسابية إلج -9

( باستثناء الفقرة التي تخص جذب االنتباه فأن المبحوثين لم يتفقوا  2.6( و)2.0المبحوثين عن اغلب فقرات المقياس بين )

( وبالتالي فأن معظم الفقرات اوساطها اكبر من الوسط الفرضي للمقياس  البالغ  1،95بي لها )عليها حيث بلغ الوسط الحسا

ود الدور ، ويرى الباحثان ان هذه النتيجة  انعكاس لما يمتاز به االنفو جرافيك من خصائص ( وهو ما يعطي داللة على وج2)

 تيسر الحصول على المعلومة  بطريقة سريعة وسهلة . 

 لهوامشالمصادر وا •

o ،1999اسماعيل، شوقي: الفن والتصميم، كلية التربية جامعة حلوان، مطبعة العمرانية، القاهرة. 

o  م.2001محمد،نصيف جاسم " أسس التصميم الفني" ، جامعة بغداد ، بغداد، البزاز، عزام ؛ 

o  الفنون الجميلة" ، )اطروحة البياتي،نجم عبدهللا عسببكر،  " تصببميم برنامج تعليمي لمادة األنشبباء التصببويري في كليات

 م.1996دكتوراه غير منشورة( ، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 

o  " ،دراسة وضع المعايير الفنية والقواعد الحاكمة في تصميمات صحافة االنفوجرافيك المستحدثة حسين ، محمد صديق

، وقائع اعمال المؤتمر األول لكلية الفنون ومدى تطبيقها من خالل مواقع الصببببحف العربية والمصببببرية االلكترونية " 

 . 2016أكتوبر ، االردن،  \تشرين اول 26-25والتصميم 
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o اسببس التصببميم " ،ترجمة عبد الباقي محمد ابراهيم ،ومحمد محمود يوسببف ، دار النهضببة سببكوت ، روبرت جيالم " ،

 م. 1968،مصر ، القاهرة ، 

o . اسماعيل، شوقي: مصدر سابق 

o بكر عثمان، العالقات البنائية ودالالت الرموز في تصبباميم العمالت الورقية السببودانية، أطروحة  طارق، مصببطفى أبو

 .2002جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، بغداد، دكتوراه غير منشورة، 

o طيني" ، عابد ، زهير . أبو السببعيد ، احمد ، " وظيفة وسببائل اإلعالم في نشببر ثقافة الحب والكراهية في المجتمع الفلسبب

أكتوبر    30 – 26جامعة  فالدليفيا بعنوان : ثقافة  الحب والكراهية  في الفترة   –المؤتمر الدولي ، المؤتمر الدولي  

2008. 

o  علي،نورا عبدهللا،  " برنامج تعليمي لتنشيط الذاكرة البصرية لطالبات قسم التربية الفنية معهد اعداد المعلمات في مادة

 م. 2011م " ، ) رسالة ماجستير غير منشورة( ،كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد،عناصر واسس التصمي

o  2014تعريف ونصائح وأدوات مجانية"،  –عيسى ، معتز،" ماهو االنفوجرافيك. 

o م.2010، دار دجلة، عمان ،االردن ، 1غزوان ،معتز ، "الحضارة والتصميم " ، ط 

o 2003وسائله " ، دار الفجر للنشر والتوزيع  ، القاهرة،   -هنظريات -فضيل دليو ، " االتصال، مفاهيمه 

o Lazor J. “Science of communication”, Paries. PUF,1992 

 

 * المحكمين حسب قدم اللقب العلمي :

 أ.د. مهند محمد عبد الستار / قياس وتقويم / كلية التربية االساسية / جامعة ديالى  -

 ات عامة /  كلية االعالم / جامعة بغداد أ.د. علي جبار الشمري / عالق -

 / كلية الفنون الجميلة / جامعة ديالى  تصميم /أ.م.د. نمير قاسم خلف  -
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 جماليات االتصال البصري في مسرح مابعد الدراما 

 د. سـافـرة ناجي

 جامعة بغداد  –كلية الفنون الجميلة 

 ملخص البحث:

ل بين عناصر هذا الوجود،  وتحقق هذا التفاعل يتم عن طريق االتصال بين ان حركية الوجود قائمة على التفاع      

عناصره، لذا يعد االتصال جوهر ديمومته ودينامية بحثه الفكري الذي يمثل نسق من انساق االتصال. واول انساق هذه 

سال، تستقبله المعرفة العقلية ضاء المعرفة الحسية، وعليه تشكل فضاء ارالديمومة هو العالمات البصرية  التي تنتمي الى ف

وتقوم بتحليل رسائل االستقبال، لتعيدها في صورة مدركة وهكذا دواليك، ففعل االتصال قائم على ما يستقبل   ما يبث فعل 

ا ترسل الطبيعة من صور،  االتصال من رسائل، وهذا هو شكل العالقة بين االنسان والطبيعة في صورة واضحة عبر م

صال البصري هو الفعل التعبيري الذي يجمع بين الفعل ورد الفعل وبين االرسال والتلقي في ان واحد. لذلك فلذلك يعد االت

يعد االتصال روح الفن وفعله التواصلي، الذي يظهر بمظهري االتصال واالنفصال وهذه العالقة االتصالية تتم بشكلي 

 ف في صورة فعل الفن الفردي والجمعي معا.االتفاق واالختال

والخطاب المسرحي فعل اتصال وتواصل ، لذا هو من الفنون التي تتخذ من العالمة البصرية حامل لكل انساق التكوين       

ين الفني له،  وعليه فهي الحامل والمحمول معا، وال سيما في خطاب مسرح ما بعد الدراما  نجد  انها فضاء التفاعل ما ب

اداء اللغة ويُفعل من اداء الصورة بوصفها المتن الرئيس واالساس في تشكيل  الخطاب المسرحي والمتلقي ، النه يقوض

معنى وفعل االتصال والتواصل ما بين هذا الخطاب والمتلقي. فضال عن ان هذا المسرح قد جمع كل عالمات االتصال 

يطيح بسلطة الكلمة ولهذا فان ية بصرية، لذا فان مسرح ما بعد الدراما البصري التكنولوجي، وما انتجت الميديا من وسائط

جمالية هذا المسرح قائمة التداخل بين كل انساق الوجود وابرزها االتصال البصري. وللكشف عن هذا الفعل الجمالي 

ي : الفصل االول ضم لالتصال البصري  في مسرح ما بعد الدراما: قسمنا بحثنا الى عدد من المحاور وعلى النحو االت

اليه ، واهمية وهدف البحث اذ ختم بتحديد المصطلحات اما الفصل الثاني فكان تحت عنوان االطار  مشكلة البحث والحاجة

 النظري الذي ضم ثالثة مباحث :

 الجمالية من الفلسفة الى الخطاب البصري  -1

 مفهوم االتصال البصري. -2

 مسرح ما بعد الدراما .سمات االتصال البصري في    -2

 الدراسات السابقة -3

ما الفصل الثالث فهو اجراءات البحث الذي ضم مجتمع البحث واداته وعينة البحث والفصل الرابع احتوى النتائج ا

  .واستنتاجات البحث ومقترحاته وختم البحث بملخص باللغة االنكليزية ، ومن ثم قائمة المصادر والمراجع

 :طار المنهجي الفصل االول : اال

 : مشكلة البحث

التعبير االنساني بانها قائمة على حد الملفوظ والمرئي التي يترجم بها الجسد االنساني ما يريد قوله ويعبر  عرفت فنون     

عن ذاته. والن المسرح عرف بالكلمة المجسدة . فحامل فكرتة الملفوظ اللغوي الذي يمثل الصرة السمعية . ومع متغيرات 

د ثورة الديجتال   وتكنولوجيا المعلومات . اصبحت الصورة هي التي تقود كر االنساني وادوات التعبير لدية وال سيما بعالف
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الفكر، وعليه فان االتصال اصبح اتصاال بصريا . وقد اصاب المسرح هذا المتغير المعرفي والسلوكي . لذلك نحى الخطاب 

ذا التطور المعرفي صار صرية ومنها مسرح ما بعد الدراما ، وعلى ضوء هالمسرحي الى ان تكون جمالياته جماليات ب

 عنوان البحث ) جماليات االتصال البصري في مسرح ما بعد الدراما(.  

 اهمية البحث : 

حثين تتجلى اهمية هذا البحث في بحث العالقة ما بين المتلقي وهذا االتجاه المسرحي  وطبيعة االتصال ، ومن ثم يفيد البا     

 ن الجميلة والمؤسسات ذات العالقة. في العلوم المسرحية وكليات ومعاهد الفنو

 هدف البحث: 

 يهدف هذا البحث الى الكشف عن جماليات االتصال البصري في مسرح ما بعد الدراما .     

 الحدود الموضوعية : 

 . 2019 -2013الحد الزماني:  -1

 عراق.الحد المكاني: عروض ما بعد الدراما في ال -2

 رح ما بعد الدراما  الحد الموضوعي :  االتصال البصري في مس -3

 المصطلحات:

يعرفه )فريريك شيلر (الجمال بالفن ويربطه به بانه اللعب على اعتبار الطبيعة البشرية انما تتحقق على  الجمال : -

 ( 1)الوجه االكمل في لحظات اللعب ال في لحظات العمل

البعض تكون ذات نظام له شروطه الجمالية ريد (: بانه مجوع العالقات التي عند جمعها ببعضها يعرفه )هربت           

 (2)التي تدركها الحواس

 ( 3)يعرفه )جون ديوي(: يراه في االدراك والتذوق.

  (4) الخطاب يعني الكالم او الرسالة  -

يسعى الى تغير المتفرج الن الفضاء  يعرفه ) هانس ثير ليمان (: بانه طقس او شعيرة مسرح ما بعد الدراما : -

 (5)حول الى استمرار للواقع. المسرحي فيه يت

 هو شكل من اشكال الفرجة التي تقوض النص لصالح الصورة وتدمج المتلقي بفضاء العرض التعريف االجرائي:

 ويصبح جزء من الخطاب المسرحي

 الفصل الثاني : االطار النظري

 الخطاب البصري:الجمالية من الفلسفة الى  -1

ة للطبيعة وكما يؤكد ارسطو على ان تكون المحاكاة محاكاة ايجابية لكي يتمكن تتجسد جمالية الفن من خالل فعل المحاكا

الفرد من اكتشاف ما تخبئ الطبيعة من جمال وهو في العادة يكون غير كامل ، لذا فان الجمال هو ديدن االنسان وهو دائما 

هي بحث في الجمال وال سيما تشكالته كه ألنه يبحث عن الجمال بالفطرة حتى ان اسئلة الفلسفة رغبة طاغية على كل سلو

البصرية. التي تجمع بين الصوت والصورة لذلك اصبحت الصورة البصرية/ المرئية ، وال سيما بعد ثورة المعلوماتية التي 

ا على وجه الدقة هو الفنون المسرحية ألنها عميلة اصبحت بها الصورة هي مصدر المعرفة وبالذات في فنون التعبير ومنه

ما بين ذات المتلقي وذات العرض، وهذا االتصال تؤسس له الصورة بوصفها الحامل لكل رسالة الخطاب الفني وهي  اتصال

ان " الجمال الحافز الذي يثير ذائقة التلقي للتواصل والحفر في معطياتها الفلسفية والجمالية، لهذا يرى ابو حامد الغزالي 

ة الباطن يكون ادراكه من خالل القلب، او البصير، ويرى ان المدرك من جمال الصورة المدركة ..بالعين وجمال الصور



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

660 

حد مشترك بين كل انواع المتلقين، بينما باطن الصورة ال يدركه غير العارفين بأسرار  التشكل الظاهري للصورة الفنية هو

ا كليا في فضاء العرض لغزالي الجمالي يبحث في مشهدية الصورة التي نراها حضورونرى ان موقف ا  (6)الحياة " 

المسرحي وحامل لكل اتساقها الفكرية والفلسفية والجمالية  ، وهو ما عرفته نظرية القراءة والتلقي   بانه المتلقي العليم ونحن 

 عرفته النقدية الحديثة البنية العميقة. نسميه  العقل الفني الذي يحدس االشياء من منطق جوهرها الباطن والذي

الفن هو اعلى مراحل الوعي النه يقوم بتفسير كل ما تنتج الفلسفة من مفاهيم ، الن الفن ال يمكن ان يكون  وبما ان      

ي مؤثرا ما لم يحمل موقف فلسفي يفسر كل اشكاليات االنسان ويلبي رغباته ويجيب عن اسئلته. ولهذا عندما تحولت اسلب

واصبح هو االمثل في تحصيل المعارف  حول المرئي الصوري المعرفة لدية من الشفاهي الى الصائت الملفوظ، الذي ت

وثقافة الصورة تعد من اهم ما ينفرد به التلقي في الفنون الن الفنون منذ ت صير السؤال المعرفي للوجود جسده على شكل 

عرفي العصر الحديث هي المعيار الم جدران الكهوف لهذا اصبحت الصورة فيتعبير صوري ودليل ذلك ما سطره على 

الذي يكشف عن مدى تطور العقل ، ومن جانب اخرى ان من اهم ما يتميز وينفرد به الخطاب المسرحي بانه خطاب بصري 

لذي يجسد محوالته الفلسفية حتى في حدوده الدرامية اللفظية، ليكملها في الشوط الثاني من الخطاب البصري في النص الفني ا

ي الجمالي في الخطاب المسرحي تجمع وتهضم كل فنون االتصال السمعي في مشهديه بصرية ، لذلك تمرحالت الوع

واللفظي والحركي في  تشكيل بصري عبر ما يجسد تركيب صور ، وانبرت اهمية الفنون المرئية في الحياة المعاصرة ألنها 

نسانية"   والى جانب الثراء دورها في حياة االنسان المعاصر ألنها" شكل من اشكال الخبرة اال التعبير المادي الملموس عن

المعرفي للمرئي البصري فانه يمتاز بانه فعل الفضاء الذي من خالله يحدث االدراك العقلي الن التفكر العقلي يبدأ من 

جماليا وفنيا اال من خالل التوصيف والسرد المرئي.  البصريات ، لهذا ال يمكن ان نضع لمقوالت الفلسفة ان تحدث اثرا

عليه ارنهايم في كتابه " قوة المركز الى ان كل عمل فني هو ان كل عمل فني هو صورة يكون مركزها  وهذا ما يوكد

خل لقراءة مشحونا بالطاقة البصرية.... التي تتجه موجهاتها  الفيزيائية والكيميائية الى المتلقي  لذلك . " لذلك تكون مد

ية فعليه يكون تفسيره يضع للخبرة العرفة بتقنيات البناء وشكل وتفسير العمل الفني . والن العمل الفني ذو قصدية  واع

 العالقات التي كونت الصورة البصرية الكلية للعمل الفني 

 االتصال البصري:  -2

عملية التواصل مع محيطه فهومن خالل االتصال يعد االتصال احد اهم الغرائز الفطرية عند االنسان ، الن االتصال هو 

ذا " االتصال هو محور الخبرة االنسانية وهو عملية تبادل االفكار والمعلومات عن طريق وسائل يتحصل على معارفة له

ت وبسبب التطور الهائل في تكنولوجيا االتصال قد فتحت امام االنسان مديا( 9)االتصال مثل الصور او الرسم واي رمز اخر

ر، والذي عرف باالتصال البصري عبر وسائط واسعة في االتصال مع االخر ، فضال عن توفر المعلومات بشكل يسي

االتصال والميديا والتي جزرت ورسخت من مصطلح االتصال التفاعلي ، واصبح االنسان يعيش في فضاء االتصال 

والتفاعل سواء كان آني وبعدي، فاالتصال البصري البصري الرقمي . علما ان الخطاب المسرحي هو قائم على االتصال 

المعايير الجمالية التي تؤشر الى كثافة االبداع ام من عدمها. وقد يتساءل شخص ما ان فعل التلقي للخطاب والتفاعل هو احد 

آالني،  المسرحي قديما كان سلبي ، وهذا يتعارض مع مفهوم التطهير، وجوهر االتصال في الخطاب المسرحي هو التفاعل

ر في االتجاهات المسرحية في الحداثة وما بعد الحداثة من الذي تطور الى ان يكون مشاركا في هذا الخطاب ، الذي تطو

برشت وصوال الى مسرح المقهورين او مسرح الشارع. وعليه فان االتصال في الفنون بشكل عام قائم عل االتصال لما بعد 

حقق فعل االتصال قبلي وبعدي ففيه يت يرحي بان االتصال فيه يجمع بين االتصال آالنالمنجز  / في حين يتفرد الخطاب المس

 والتواصل. لذلك  
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. فضال عن انه جوهر السلوك االجماعي . كما ان االتصال وطبيعته (10)ويعد البعد الثقافي من اهم وظائف االتصال      

د التواصل االجتماعي الذي يتسم في العادة بنط وشكل ترسم شكل العالقات وتكشف عنها. وهو الوجه الفطري في حدو

 وية الثقافية . العادات واله

كل العالقات االنسانية قائمة على االتصال. والخطاب المسرحي ينفرد عن مجاوراته من الفنون بطبيعة االتصال وال       

ل مباشر بوصفه العنصر الذي تتم من خالله يحقق كينونته الفنية والجمالية ما لم يتصل بالعنصر االهم ) الجمهور( بشك

تسم االتصال في هذا الخطاب المسرحي باالتصال التفاعلي، ومن يحدد طبيعة االتصال الرسالة عملية االتصال. ولهذا ي

الجمالية له. فالعالقة الجمالية للفنون هي عالقة مثير واستجابة ولو فحصنا هذه العالقة لوجدناها المهمين على السلوك 

ال في الفنون هي صورة لالتصال الفكري لالنسان االنساني وطبيعة وجوده ضمن مسارات الطبيعة ، غير ان طبيعة االتص

 وكذلك فان فعل التالقح الثقافي والفكري عبر البنى التكوينية للخطاب الذي ينتج قراءات متعددة لكل عملية اتصال .   

 دراما .  سمات االتصال البصري في  مسرح ما بعد ال -3

لية التي تحاكي متغيرات االشكالية االنسانية انسجاما مع فكرة ان ال يختلف اثنين بان المسرح فعل االستجابة الجما      

العقل البشري عقل دينامي التفكير يتسم بالشك بما يلمس من نتائج عند بحثه في الطبيعة . وهذه السمة البحثية للعقل االنساني 

ويكون لها نسق خاص بها.  منه خالق للرموز لكي يسمي مخرجات الطبيعة ويمنحها وجود مفاهيمي التي تميزه وتجعل

 الخطاب المسرحي هو خطاب بصري . 

وهذه الديمومة الفكرية ذات صدى حاضر في الخطاب المسرحي . وهذا ما تشير اليه بشكل واضح المذاهب المسرحية.      

الرقمية التي  شرين شهد تحوالت مغايرة ، وال سيما بعد ثورة الديجتال او الثورةغير ان الخطاب المسرحي في القرن الع

غيرت من طبيعة االنسان التي رسخت مفهوم العولمة بكل تفاصيل الحياة. واصبح العالم عبارة عن شاشة رقمية في متناول 

ود االخيرة تغيرات عميقة على مستوى الجميع . وعلى ضوء هذا المتغير التكنولوجي " شهدت الممارسة المسرحية في العق

بعد الدراما هي ثورة على كل نظم المسرح وال سيما بعد ما منحت المدارس النقدية الحديثة وعروض ما ( 10)بنية انتاجها.

المتلقي الدور االكبر في رسم طبيعة االتصال ، " مما ادى بالمسرح بان ال يتقوقع في نظمه ، ) وانفتح( على كل ما هو 

جمالية ، "وانفتح على الفنون الحية المجاورة له د وكما تقول ) اريان منوشكين( بدا يبحث عن ذاته خارج مساراته الجدي

وادخل كوريغرافيا ، رقص سيرك ، اوبرا ،فن االداء ، الكرنفال ... وهذا االنفتاح  فرض على الجمهور/ المتلقي ان يكون 

فنون فرجوية جعلت من الحياة هي المسرح ، فظهرت اشكال مسرحية ذكيا عارفا بأسرار الخطاب المسرحي فبرزت 

 ( 11)جوية( ال ادبية مغايرة والى خلق جمهور جديد يعوض الجمهور الذي تعود على الدرامي القائم على النص," )فر

فعل فردي منفصل واهم ما يميز هذا المسرح هو اتخاذه من الصور التي تتسم بسمات ثورة الديجتال التي جعلت من االتصال 

حت طقسية خاصة به لهذا يقول )هانس ثير ليمان : ان مسرح ما بعد ، وان كيفية االتصال والتواصل يحددها الفرد فأصب

الدراما هو طقس او شعيرة يسعى الى تغير المتفرج ، الن الفضاء المسرحي يتحول الى استمرار للواقع.. ويعيد تشكيله وفق 

تغيرات العصر على كل مات االتصال في هذا المسرح مستمدة من موقفه الجمالي المستجيب لملذلك س (12)قوالب جديدة "

المستويات انسجاما مع طروحات ما بعد الحداثة والعولمة التي اخضعت كل شيء الى االستهالك الجماهيري ، وعليه فان 

 سمات االتصال في هذا المسرح هي : 

 وموقعه. يعيد تركيب جسد الممثل وموقف المتلقي  -1

 اج من قبل الباث والمتلقي معا. يكون االتصال فيه خاضع لفلسفة التشظي والتفكيك والمونت -2

 يكتب الخطاب بفضاء الزمن والجسد  -3
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 تكون عملية االتصال من خالل وسائط الميديا من فيلم وفديو، وحاسوب ومؤثرات صوتية الكترونية.  -4

يؤسس لفرجة مغايرة مع كل فعل بث وارسال ويخضع لمفهوم التغذية الراجعة التي تعيد تشكيله من جديد الى ما  -5

 اية . ال نه

 يتحكم فيه الطبيعة المزاجية والفردية للمتلقي . .   -6

 ات السابقة : الدراس

ما بعد الدراما بين النظرية والتطبيق في مسرح ما بعد الدراما، اطروحة دكتوراة ، غير منشورة  دراسىة عباس رهك :

 2018جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة

 مؤشرات االطار النظري :

 لفرجات متعددة .تصال في خطاب ما بعد الدراما للمتلقي فان الخطاب الواحد فيه يؤسس تخضع عملية اال -1

 هيمن الصورة فيه وتقويض النص الدرامي  -2

 اصبحت الصورة التي تنتجها الجسد المؤدي هي المعيار الجمال وجوهر االتصال  البصري فيه  -3

 ونهايته متى ما رغب في ذلك .  اصبح المتلقي فيه هو الالعب الرئيس هو الذي يحدد بدء التلقي -4

 الفصل الثالث : اجراءات البحث

 : وصفي تحليلي  البحث منهج

 : مؤشرات االطار النظري ومشاهدة عروض ما بعد الدراما في المسرح العراقي المعاصر.  اداة البحث

 . عروض ما بعد الدراما  مجتمع البحث

 عينة البحث :

2019العرض المسرحي ريد الين -1  

. يف واخراج : عباس رهكتأل  

خضع لها االنسان ومن اين انطلقت وكي نتخلص من العنف علينا بحرق : تتناول المحضورات التي فكرة المسرحية

 النصوص واالطاحة بقدسيتها التي لم تنتج غير الحرب . ونبذ كل ما يمكن ان  يفضي الى الحط من قيمة االنسان.

المين متقابلين بيعة االتصال التي تعود عليها المتلقي المسرحي بان يكون هناك عهذا العرض قدم فرجة بصرية غيرت من ط

 مكان العرض ومكان المتلقي . في هذا العرض المسرحي الذي اتخذ من مسرح ما بعد الدراما اتجاها مسرحيا 

العرض تكوينات اذ جعل من الصورة البصرية معيارا جمالية لتفسير وتحليل التركيب الجمالي له اذ قد م مخرج  -1

الماضي والحاضر اذ كان كل في الواحدات المعمارية للبناء بصرية بطقسية وشعيرة انثربولوجيا ، تجمع ما بين 

 ( 5و 4 3و 2و 1االثري معبد نمناخ في بابل تكوين له طقسية خاصة به كما في الوحدة المشهدية رقم )

زمن والجسد اذ كان النصر البصري لجسد الممثلين قدم مخرج العرض المسرحي مع المتلقي فرجة مغاير في ال -2

اذ قدم فيها الممثل فرجة ما بعد درامية لجسده وشكل العالقة  5بصري كم في الوحدة المشهدية رقم مدخل لالتصال ال

 ما بين الجسد ومجازر االبادة الجماعية التي يبثها جهاز الكتروني.

هو الذي يحدد شكل االتصال ومتى يبدأ ومتى ينتهي. اذ كان ظهر المتلقي في هذا العرض هو الالعب الرىيس و -3

 في فضاء العرض .اذ توزع جمهور المتلقين بين الوحدات المشهدية البصرية بحسب ما يرغب بمشاهدته . يتجول 

 كان  االتصال البصري في هذا العرض يتم من خالل الوسائط الرقمية الحاسوب، الداتا شو ، الشاشة الليزرية  -4
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قي لالتصال بالمتلقي بصريا . كما في بصريات الجسد على انه ال ينتج المعنى انتاجا تاما بل حضور فيزيكشفت  -5

 مشهد الباحة . 

2عينة رقم   

2013عرض سجادة حمراء   

 اخراج : جبار جودي 

 .: يستعرض فيها محنة الحرب الطائفية وهيمنة السلطة على المواطنين وتسخيرهم لخدمة السلطة فكرة العرض 

 التحليل 

قدم المخرج فرجة مسرحيات على ضوء مخرجات ما بعد الدراما. اذ قسم فضاء العرض الى سبعة وحدات مشهدية  -1

 تقدمها بشكل متكرر وقد توزع جمهور المتلقين بين الوحدات البصرية 

صورة كتب العرض عبر فضاء الزمن الصورة الجسدية فكان االتصال اتصاال بصريا اذا قوض النص لصالح ال -2

 ة كما في الوحدة المشهدية االولى القائمة على فكرة القتال الطائفي والوحدة المشهدية لتحكم السلطة باالعالم. البصري

 استخدم تقنيات االتصال البصري االلكتروني في مواجهة المتلقي لذاته عبر تقنية التصوير البصري .  -3

 الوحدة المشهدية لمشهد االقزام وفريق كرة القدم  استخدم تقنية السينما لشكل االتصال البصري كما في  -4

 عملتلوحدة المشهدية االخيرة اذ استاجعل من المتلقي الالعب الرئيس من خالل تقنية االتصال البصري كما في ا  -5

 تقنيات الميديا االعالمية في ذلك. 

 الفصل الرابع: النتائج واالستنتاجات

 نتائج تحليل العينة : 

وعينة  1نة ان مسرح ما بعد الدراما هو فعل درامي قائم على التقنية التكنلوجية كم في عينة رقم اظهر تحليل العي -1

 . 2رقم 

 نها تطبيق ال اسس الفرجة لما بعد الدراما التي قدمت الفعل الدرامي من خالل فعل الجسد . اظهرت عينة البحث ا -2

  ه.هو معيار الجمال فياظهرت عينة البحث ان االتصال في هذا االتجاه اتصال بصري و -3

ان فعل االتصال البصري فيه عبارة عن وحدات مشهدية قائمة بذاتها شكال ومندمجة بشكل بسيط بالمضمون . كما  -4

 في عينة البحث 

 االستنتاجات : 

 تشظي الفرجة البصرية فيه هي من يخلق معيار الجمال والمسافة الجمالية في ان واحد .  -1

قي كشفت عن جماليات االتصال البصري الذي يميز فعل الفرجة لوحدة المشهدية والمتل االندماج الزماني والمكاني -2

 في عروض ما بعد الدراما . 

 الصورة البصرية هي حامل االثارة واالستجابة  لفعل التلقي في هذا المسرح.  -3

 كينونة الفعل الجمالي في هذا المسرح كينونة بصرية خالصة . -4

 سرحي تقنيات التلقي التكنولوجي . صري في هذا االتجاه الميهمن على طبيعة االتصال الب -5
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 المصادر :  المصادر بحسب وردها في المتن 

خديجة زايدي: مفهوم الفنون الجمال في اوراق الورد، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كليات  46 ص،،2،3،4و1 -

 . .  2016االداب، جامعة محمد خضير ،بسكرة الجزائر 

م الفن والجمال في اوراق الورد لمصطفى صادق الرافعي، خيرية الزايدي، رسالة ماجستير ، غير )مفهو18( ص6) -

 (. 2016ت، جامعة محمد خضير، بسكرة،منشورة، كلية االداب واللغا

، فلسفة الفن مدخل الى علم الجمال ، جوردن جراهام ، ترجمة محمد يونس، سلسلة افاق عالمية، الهيئة 188(ص7) -

 . 2003، 1ور الثقافة، القاهرة طالعامة لقص

، 267ة عالم المعرفة عدد التفضيل الجمالي ، دراسة في سايكولوجية التذوق الفني: شاكر عبد الحميد ، سلسل 163(8) -

 (. 2001الكويت 

،د. عبد الكريم علي الدبيسي ،دور وسائل االتصال الرقمي في تعزيز التنوع الثقافي ، مجلة االتصال 3(ص13( )9) -

 ، دار النهضة ،بيروت. 2106،  6تنمية، عدد وال

 نفس المصدر وسائل االتصال  10ص -

المجيد اهري: مسرح ما بعد الدراما اشكاالته وارتباطاته وتحققاته )عبد  274(ص12) 271( ص11)268( ص10) -

 (.268ص 2016الدرامية في المسرح المغربي ، مجلة العالمة عدد
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 ة في التعبيرمتناغم الجسد لغة بصرية 

 د عالء كريم فرحان

 الملخص : 

البصرية، فضال عن أنها لغة تواصل بصري تحمل إشارات غير لفظية في لغة الجسد لها تأثيرها في العناصر الفنية         

او  تعابير الوجه، عملمنظومة اشتغال العرض المسرحي الذي تكون فيه هذه اللغة مختلفة ومتعددة األفعال، فهناك من يست

ين وأقدامهم أو تعبيرات الوجه حركة الجسم المتمثلة بحركة الرأس أو األيدي أو األرجل، وقد تجمع الحركات بين أيدي الممثل

البعض يتمكن من قراءتها بشكل طبيعي، والبعض اآلخر قد يستفيد منها بعد  وااليماءات أو من فهم معلومة ما بشكل آخر.

ك، وهي متفاوتة باألداء وترتبط بالفراسة والذكاء، ومهارات التواصل المباشر، مما التمرين، وهناك من يصعب عليه ذل

غال التعبيرات بمنظومة عالقات مختلفة مع عناصر فنية متعددة، منها الفن المسرحي. من هنا وجدت عدة يعكس ذلك اشت

يستنطقها الجسد، وهل ترتبط هذه اللغة تساؤالت منها مثال: ما وظيفة لغة الجسد في عمل فن المسرح، وما هي اللغة التي 

لى نوع االنفعاالت التي يعبر عنها عبر حركات معينة للجسد والتي بالذائقة الجمالية وتأثيرها على من يتلقاها؟ كما نركز ع

فوق ” كتلة“حجم أوبوصفه يكون لها عمق جمالي وإبداعي؟ وايضا سنقف عند تساؤل هو: ما تأثير الجسد عندما يتحرك 

لقي، بوساطة ة المسرح؟ وهل يمكن اسنادة ببعض الصور والعناصر التي تكمل لغة الجمال المراد ايصاله الى المتخشب

توظيف المفاهيم والقيم الفلسفية عبر االنفعاالت والتواصل مع الفعل البصري الذي يعطي الممثل أو المخرج تفرد بموضوعاته 

على المتلقي.وعلى ضوء ذلك حاولت أن اسلط الضوء على تأثير المفردة التي تقابل مهارة تجسيد الممثل ومدى تأثيره 

والتي تحتفظ بالدالالت التعبيرية والمعالجات المشكلة التي تنقل رسالة الفنان المسرحي، ومن  البصرية المتصلة بلغة الجسد

حت أن أقدم بحثي الموسوم بعنوان ثمة نتجاوز مشكلة البحث بحلول منهجية تساعدنا أن نرتقي إلى نتائج حقيقية، لذا اقتر

بحثي الى أربعة أبواب هي:الباب األول: )مقدمة البحث( تم  )الجسد لغة بصرية متناغمة في التعبير(.. وتأسيسا لما سبق قسم

 التطرق فيها إلى أسباب اختيار الموضوع والمشكلة، ثم تبعه أهمية البحث، وأهدافه، وحدوده، ليتم نهايته تعريف المصطلحات

ليكشف لنا عن ثالث وتحديد المصطلح اإلجرائي للبحث.و الباب الثاني: تحت عنوان )اجراءات البحث( أو اإلطار العام 

مباحث: و المبحث األول: تأثير المفردة البصرية المتصلة بلغة الجسد والتي تحتفظ بالدالالت التعبيرية و المبحث الثاني: 

ي عبر فن االتصال البصري. و المبحث الثالث: مهارات التواصل المباشر وعالقتها الذائقة الجمالية وتأثيرها على المتلق

 -الفنية. و خرج الباحث بمؤشرات ليؤسس عليها إجراءاته والتي تم فيها تحليل عينة البحث. الباب الثالث: بمنظومة العناصر

جاء مكمل لما قبله وكاشفا  عن  -رابع:تم الكشف عن أهم ما توصل إليه الباحث من عرض النتائج ومناقشتها.الباب ال

مة المصادر التي تم التأسيس عليها، لتكون خاتمة البحث ملخص االستنتاجات والتوصيات وأخيرا  لتكملة سلسلة البحث بقائ

 .باللغة االنكليزية هي نهاية الرحلة البحثية

 المقدمة :

بيل لنقل المعلومات واألفكار، والخبرات، لغة التواصل البصري لها أهمية كبرى في حياة اإلنسان فهي الس

نية، كل الكائنات تتواصل فيما بينها باستخدام لغتها الخاصة، وبالتالي والمعرفة، ويعد التواصل بين البشر بشكل عام سمة انسا

تنجح في التعبير عن حاجياتها األساسية وعن مشاعرها من خالل عملية التواصل. وقد شهدت طرق التواصل على مر 

لها تأثير مهم  العصور تحوالت كبرى ساهمت في تطور المجتمعات قديما استعملت اللغة بأشكال متعددة ومختلفة وكان

أداة للتواصل، وهذا يؤكد أن التواصل البصري امتداد كبير عبر التاريخ، لكن الطريقة هي التي تغيرت، وأصبحت بوصفها 
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ن انها واكبت التقدم التكنولوجي الحديث كثير من المتغيرات التي طرق التواصل البصري أكثر حداثة وعصرية، فضال ع

 ستنطق مفهومه من حركة الجسد واإليماءات.جعلت من اللغة ما هو صامت و ي

( هي تلك اللغة التي تشمل الحركات و اإليحاءات التي يقوم بها المرء عند Body Languageلغة الجسد )

لتعابير على وجهه، ومعرفتنا كيفية قراءة لغة الجسد عن طريق خبايا و اسرار هذه حديثه باإلضافة إلى أدق التفاصيل و ا

سيغير من طريقة فهمنا للحظات التي نقضيها مع اآلخرين ومن أسلوب تواصلنا معهم، سيجعلنا نرى العالم من األعلى اللغة 

الوصول إلى أصدقاء جدد، وتحسين  ونحس بأننا أكثر ذكاءا وصوابا في التصرف مع المواقف، كما سيساعدنا ذلك على

 قائق المتعلقة بقراءة لغة الجسد.حياتنا بشكل ال يصدق، لذلك علينا التعرف على بعض الح

هناك اشكال وأدوات حديثة للتواصل البَصري منها التكنولوجيا ساعدت وعملت على تطور التواصل البصري، 

ريا  مهنيا  يركز على التقاط الصور المجسدة للواقع بشكل حقيقي لكن فضال  عن التصوير الفوتوغرافي الذي يعتبر فنا  تصوي

دهشة من خالل التلوين الحركي والشكلي والذي يُعد شكل من أشكال التواصل البَصري الفني الذي يتم بطريقة قد تحقق ال

يء ومعناه ما يرمز إليه ومعروف باستخدام األلوان وبالتالي يعد هذا عالمة من العالمات التي يُستدل بها إلى المقصود بالش

 به بشكل عام.

 مشكلة البحث:

تواصل البصري قد تحدث بعض االضطرابات لديه، بسبب تأويل القراءات التي تجعل إن تشاركية المتلقي عند ال

نسان، من الجمهور متعدد ومختلف بأفكاره، فضال  عن هذا التواصل الذي يعطي لذة ذهنية وحسية وأهمية كبيرة في حياة اإل

بين الناس بشكل مغاير وبعيد عن الحوار،  كما أن الفن البصري طريقة ووسيلة لنقل األفكار والمعلومات المعرفية والجمالية

مما يعطي هذا تدفقا  يتماشى مع الزمن والعصر الحالي إضافة إلى تقدم المجتمع بشكل متعاقب، لغة الجسد أداة تواصل منذ 

على لبدائية والرسومات في المعابد والكهوف، وهذا ما يؤكد وجود تطور كبير للتواصل البصري أزمنة سابقة قد ترجع إلى ا

مدى التاريخ البشري، وتغير طرقه وأشكاله حسب الزمان والمكان، حتى أخذت وسائل وأدوات التواصل البصري في عصرنا 

 الحاضر شكال  أكثر تقدما  وتطورا  يواكب التقدم التكنولوجي الحديث.

لتي تجتمع معا  في ثر التطور التكنولوجي في طريقة التصور الذهني لدى اإلنسان إلى جانب الحواس األخرى، اأ

عقل ومخيلة الفرد، لتكِّون الصورة الذهنية حول الخطوط، واألشكال، واأللوان، وغيرها من العناصر المهمة في لغة التواصل 

التصور البصري، التي قد يحتاجها بتثبيت المعلومات البصرية والتي تعد البَصري داخل دماغ اإلنسان الذي ينتج التفكير و

ة واإلدراك البشري، ويتضح لنا هنا أهمية األساليب البصرية إلى جانب األساليب اللفظية في بناء المعرفة جزءا  من المعرف

ا  كبيرا  من المعلومات التعليمية من خالل التواصل البَصري ا  لمرئي.وصياغتها، لتوفر كمِّ

جسد والتي تحتفظ بالدالالت وعلى ضوء ذلك حاولت أن اسلط الضوء على تأثير المفردة البصرية المتصلة بلغة ال

التعبيرية والمعالجات المشكلة التي تنقل رسالة الفنان المسرحي، ومن ثمة نتجاوز مشكلة البحث بحلول منهجية تساعدنا أن 

 أقدم بحثي الموسوم بعنوان )الجسد لغة بصرية متناغمة في التعبير(.. نرتقي إلى نتائج حقيقية، لذا اقترحت أن

 أهمية البحث:

واصل البصري يعد أسلوب فعال ومؤثر فضال  عن أنه عملية لجذب اآلخرين، ايضا يحدد الفعل الحقيقي بالعمل الت

من غيره، ولغة الجسد هي جزء من  الفني عن طريق "الكاريزما" التي تعد معيار الفن البصري الذي يقرأ بشكل دقيق المهم

 ة والمعرفية.اشتغال أو اهتمامات التواصل البصري ألهميتها الجمالي
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 هدف البحث:

يهدف البحث الى التركيز بشكل مباشر على التواصل البصري الذي يرتبط بمجموعة من المعايير من ضمنها التركيز  -1

 على قراءة لغة الجسد، بشكل جمالي معبر

 مباشرة.من البحث هو إيجاد عنصر التفاعل مع المتلقي دون أن تُضطر لقول أي كلمة بصورة الغرض  -2

 ايضاح نتائج تأثير التعبير الداللي المتصل بلغة الجسد وعالقتها بمهارات التواصل المباشر. -3

 حدود البحث:

 ث.، والذي يتضمن أحد العروض التي تتوافق مع موضوعة البح 2018المسرح العراقي  –

 تعريف المصطلحات:

  (1)العمق( وقيل الجسد أو الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر.جوهر قابل لألبعاد الثالثة )أي الطول والعرض و الجسد: -1

اللغة اصطالحا عبارة عن رموز صوتية لها نظم متوافقة في التراكيب، وااللفاظ، واالصوات، وتستخدم من أجل  اللغة: -2

 .(2)صل االجتماعي والفردي، كما أنها أصوات يعبِّر بها كلِّ قوم عن أغراضهماالتصال، والتوا

ى الخدع البصرية عبر صورة خادعة أو أسم منسوب الى بصر، ولها عالقة بالعين أو الرؤية، التي تعمل علالبصرية:  -3

 .(3)مضللة

 .(4)منسجم ومتجانس )أسم( : فاعل من تناغم، والتناغم أسلوب يحكمه إيقاع واحد بشكلمتناغم:  -4

هو تضافر جميع العناصر من أجل التعبير عن الجمال، وينتج العمل الفني، وأن وسائل التعبير إذا كانت اللغة  التعبير: -5

بالشعر، وإذا كانت النغمة كان التعبير بالموسيقى، وإذا كان اللون أو كان التعبير عن الشكل اإلنساني كان  كان التعبير

 .(5)لتجسيمذلك من فنون ا

 تأثير المفردة البصرية المتصلة بلغة الجسد ، التي تحتفظ بالدالالت التعبيريةول : المبحث األ

الدالالت التعبيرية ليفكر ويحتفظ بها خالل التكنولوجيا وتطور يحتاج اإلنسان إلى تصور المعلومات البصرية و

اك البشري، ويتضح لنا أهمية المفردة البصرية إلى جانب مراحل التواصل البصري، والتي تعد جزءا  من المعرفة واإلدر

ا  كبيرا  من المعلومات التعليمي ة واالشارية عبر التواصل األساليب اللفظية في بناء المعرفة وصياغتها، ايضا كي توفر كمِّ

 البَصري.

 .الجسد لغة مشفرة.. تحتاج الى كودة خاصة

ا، تتضمن تعبيرات الوجه الذي تعد إحدى أدواته ، فضال عن تعبيرات أخرى لغة الجسد ظاهرة متفردة توقف العلم أمامه   

تفسر كثير من الغموض لدى المتلقي خالل كـ "الحركة"، وهذا ما يدعونا أن نبحث عما يختلج في بواطن )الالشعور( التي 

المتلقي على السيطرة والتحكم  القراءات التي تأخذ جانب التطبيقات والتأويالت المختلفة لموضوعة العرض، وهذ ما يساعد

 في كل ما يصدر عنه من حركات وتعبيرات وانفعاالت الشعورية.

صدية بشكل إرادي، وتتضمن حركات وتعبيرات، الممثل يعتمد ويشتغل على حركة الجسد ويوظف العالمات الق

لغة الجسد صريحة حتى عند باقي  وإيماءات، وإشارات، وردود أفعال تعبيرية تلقائية ال شعورية انفعالية. والالفت، أن

                                                           
 1/104تعريف للجرجاني  (1) 

 ابن جني (2)
 معجم المعاني الجامع ـــــ معجم عربي (3)
 المصدر نفسه.  (4)
 . 158د.ت، ص  -بدوي، عبد الرحمن، شوبنهاور، وكالة المطبوعات، دار القلم، )الكويت ــــــ بيروت(:   (5)
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، الكائنات الحية، غير أنها معقدة عند اإلنسان، وليس من السهل قراءتها والتعرف على دالالتها." االنسان مادة مصورة 

 .   (1)والمادة هي الجسد والصورة هي النفس"

ر، الطرف المتلقي، ومدى تأثير هذه أرى من خالل هذا البحث يجب معرفة مدى تأثير لغة الجسد على انطباعات الجمهو   

يعطينا انطباع عن االنطباعات على "نبرة الصوت" المختفية نهائيا والتي يبحث عنها المتلقي بين همهمات الممثل، وهذا ما 

 % في تكوين االنطباع عن أداء وفكرة الممثل.100أن لغة الجسد تسهم بنسبة 

مبالغ فيها كون أنها متسيدة في منظومة اشتغال العرض المسرحي، ولو تأملنا  ويفسر هذا دالليا على إن هذه النسبة غير    

طبيعية الحافلة بالكذب والنفاق، والود، والعداء، والعدوانية، والحب قليال  الكتشفنا أنها منطقية، فعندما يمارس الناس حياتهم ال

ن الغضب والقهر والرضا، والسرور، واالمتعاض، والكراهية، ومحاوالت اإلقناع، أو الرفض، أو التفاوض، أو التعبير ع

وانفعاالت سارة أو أليمة، واالستسالم، والتهديد والوعيد، أو التحذير، والفرح واأللم، وغير كل ذلك من مشاعر وأحداث 

شارة معلنة أو مكتومة، فإنما يظهرون ذلك عن طريق لغة الجسد دون أن يشعروا، وفي حاالت كثيرة تكون مقترنة بلغة اإل

المفهومة عادة. ومن ثم يمكننا معرفه شعور اآلخرين بمجرد مراقبة لغات أجسادهم. كما أن معظم حركات لغة الجسد واحدة 

فحينما يفرح اإلنسان يضحك، هز الرأس موحد في كل العالم عند الموافقة أو الرفض، رفع األكتاف مع إظهار في كل العالم، 

 األيدي ورفع الحواجب.

 واالبتسامة جزء من الداللة التعبيرية: لغة العيون

لغة الجسد، هناك تأكيدات حول حقيقة دالالت ابتسامة اإلنسان ولغة العيون، وما يثار حولها من أهمية عند فهم وتفسير      

رين، على أن اإلنسان يتعامل معها كوسيلة تعبير عما في نفسه لآلخرين، كما يتعامل معها كوسيلة لفهم ما في نفوس اآلخ

فالعيون وسيلة مهمة من وسائل التعبير، وحركة مقلة ورموش العين المضطربة والالإرادية، واتساع وضيق الحدقة، وزوغان 

التها بكل تأكيد، أما )االبتسامات( فعند االبتسامة "البسيطة" فغالبا  ما يكون هذا الشخص يبتسم لنفسه عندما العين، لها دال

 واالبتسامة "المرتفعة" تستخدم كابتسامة تحية، أما االبتسامة "العريضة" فتصاحب الضحك.يتذكر موقفا طريفا مر به، 

 ( .berneticSemiology and Cyوالسيبرنطقيا ) (2)السميولوجيا 

وبفضل تطور مفاهيم علمي )السيميولوجيا والسيبرنطيقا( ولغات نظم االتصال هذه أصبح مفهوم التصميم نظام 

وجه النشاطات التي تشمل جميع نواحي الحياة الحديثة، فالتصميم عمل اساس لإلنسان فنحن كلما نؤدي انساني أساسا  لكل ا

نصمم .. وهذا يعني ان معظم ما نقوم به يتضمن قسطا  من التصميم. واالنسان يحتاج دائما شيئا  لغرض معين فإننا في الواقع 

روءة والمسموعة عاجزة عن هذا االتصال، فتعد لغة الجسد، والرموز، الى االتصال، وحينما تكون لغة االتصال المكتوبة والمق

ت، رموز تعبر عن الفكر والواقع ، وصلة هذه الرموز واالشارات، احدى وسائل االيصال المهمة المكملة، فاللغة واالشارا

ا: وجود حسي، ووجود فكري وثيقة ومتينة، ال سيما اذا علمنا بان االشياء لها اربع وجوديات، منها وجودان حقيقيان وهم

 )ذهني(، ووجودان وضعيان هما: وجود لفظي وآخر حركي فضال عن وجود كتابي او خطي، والرموز هي العمود الفقري

لالتصال وبدونها ال يمكن لالتصال ان يحقق اغراضه، فثمة حقيقة واقعة هي ان عملية االتصال في جميع انماطها تتوقف 

 عنى المتعارف عليه التي يستخدمها االنسان من اجل التوافق النفسي مع العالم الخارجي.على انتقال الرموز ذات الم

                                                           
 . 34عوض ، عباس محمد ، علم النفس العام ، االسكندرية : دار المعارف الجامعية ، )د.ت( ، ص (1)
اة االجتماعية وقد تشكل فرعا  من علم النفس االجتماعي ، وايضا  فرعا  السميولوجيا. هي العلم الذي يدرس العالمات ، وحياة الدالئل داخل الحي (2)

 ا العلم ان يطلعنا على مجموعة من العالمات .من علم النفس العام ، ومن شأن هذ
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لرمز الذي يحمل المعنى والفكرة هو جوهر االتصال بجميع فاالتصال هو نقل المعاني عن طريق الرموز، وا

يق ال يكتفي فيها بمجرد الداللة، بل ، أن الرمز بالمعنى الدق(1)صوره" أن الداللة تستنفذ ثراء الصورة التي ال يمكن وصفها"

يدالن على الحزن  يضيف اليها شحنة عاطفية من نوع معين مقصود، فالهالل مثال  رمز لإلسالم وكذلك السواد والبياض

والفرح والغضب واالرتياح او الكراهية والحب، وهي حاالت نفسية تنطق وال تكتب، من هنا يكون الرمز عنصرا  مهما  

لم الطبيعة رموز والرياضيات رموز والفلسفة تحليل للرموز والتفاهم في الحياة اليومية قائم على الرموز وتقاليد للتفاهم، فع

ارات رمزية واالساطير رموز والتعبير عن القيم االخالقية والجمالية ال يكون اال بالرمز، والفن كله المجتمع وعقائده اش

 احالم االنسان هي رموز . رموز، رموز صوتية ورموز حركية ولونية حتى

لدين خالل وقد ادت الرموز دورا  مهما  في الفنون البصرية واالديان، وباإلمكان مالحظة الترابط الوثيق بين الفن وا

تاريخ البشرية، حيث استعمل الرمز لترجمة اشكال معقدة الى اشكال مبسطة لكنها دقيقة وتؤدي المعنى نفسه للشكل المترجم 

 ز ايضا  في بعض الرسوم الحركية المجسدة على خشبة المسرح بشكل حوار "صامت" وهذا يعد أسلوب مغاير. واستعمل الرم

ة باألساس على قدرات االدراك البصري واستجابة المتلقي لها، اذ ان بعض االفراد فعملية االتصال التعبيرية مبني

 و المدركات وهي :يستجيبون الى ثالثة انواع على االقل من الصفات البصرية في نم

زية ــــ الصفات المؤثرة والمجردة من االشياء والحاملة لفن ينشط اإلحساس أي ) الفعل المستتر ما وراء المعاني الرم1

 المعبرة(.  

 ( ويسمى في الفن الحركي التكوين.Structure or Organizationـــ التركيب او التنظيم )2

 د إذ يعكس داللة لدال محدد وبمعنى مختلف.ـــ إن تعدد اشكال الرموز معناه واح3

صريات تشابه أو تطابق العقل من هنا تظهر اهمية العملية الرمزية في حياة االنسان منذ القدم وذلك ألن" الصورة في الب

لتالقي وتنتج باالنعكاس أو االنكسار لالشعة الضوئية ، تتكون أيضا  بواسطة الثقوب الطبقية الحقيقية والتي تظهر نتيجة ا

، فقد استعمل االقدمون منهم السومريون والمصريون، ابجديات صورية، علينا أن نوضح ان هناك بعض الرموز (2)لألشعة "

التي يتعرف عليها االنسان بمجرد النظر اليها وبعضا منها يدل على داللة واحدة او على معنى واحد، ولو أخذنا االساسية 

جنس البشري مثال: الدائرة وتعد رمز الكون لدى الهندوس والبوذيين وتعبر عن الوحدة بعض األمثلة من الرموز المهمة لل

يان البدائية واالديان المتقدمة تستخدم الدائرة رمزا  للكمال النهائي، كذلك فان الكلية بين الطبيعة البشرية والبيئية، وفي االد

لألنوثة، واالجسام، والتكوينات ثالثية االبعاد، وصوال  شكل المستطيل يدل على الشموخ والوقار، والشكل البيضوي يرمز

 لتراث والفلكلور واالعالم والشعارات القبلية.للشكل، واللون، حيث تعد من المدلوالت العامة عند الشعوب والتي تتجلى في ا

ولونا  وهي مستقاة يتضح مما مر علينا ان الرموز هي مدلوالت تعبر عن تفكير االنسان واحاسيسه بمختلف الطرق شكال  

 من الطبيعة، سخرها االنسان لتخدم حياته واغراضه بوصفها وسيلة للتفاهم ومظهرا  من مظاهر العقل البشري. 

 لغة بصرية تبتكر مفردات التعبير والتكوين في لوحات مشهديه:الجسد 

ه استخدامات حركية وبصرية المشاعر، والعواطف االنسانية، والرمز الذي ل من خاللالفن نشاط يتم التعبير عنه 

نسانية، التي تعكس المعنى الطبيعي والمتصل بالمتلقي بشكل مباشر، وبالتالي يعطي مسار جمالي منتظم للطبيعة والحياة اإل

ق الحياة واالنغماس في لذة مفرداتها الجمالية، وبين إحياء متعة التعبير البصري والجسدي وتمجيد حيويته  تندمج بين تذوِّ

، كما يجسد الجسد ادائيا وفنيا  في لوحات تعبيرية تحمل من الغرائبية الكثير وتكشف لنا لغة مفرداتها البصرية في الرفيعة

                                                           
 .64م ، ص2000محسن وعزيزي ، سيميولوجيا االشكال االجتماعية عند بارت ، مجلة الفكر العربي المعاصر ،  (1)
 .15أدهم ، مقدمة الى الصحافة المصورة وسيلة اتصال ، ) د.ط( ، الدار البيضاء ، المغرب : صمحمود ،  (2)
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تحمل معان متعددة، مما يعطي لحركة الجسد مشهديه على شكل االحتفاء بالجسد وتتبع كشوفاته الحسيِّة،  التعبير والتكوين

أن الحركة واللون مفردتان أساسيتان تصوغان موسيقى الجسد بين ترانيم البهجة من منطلق التعبير والتمثيل البصريين، إذ 

 )الكيروكراف( لغة لها تأثير مباشر على المتلقي. وإيقاعات العزلة في جلِّ االعمال والعروض التي تأخذ من

ن له ايصال لغة الجسد يحتاج الممثل الى تقنيات كثيرة حتى يستطيع أن يقدم مشهدية العرض والتي من خاللها يمك     

يالة بكل المحملة بمعنى او معان لها دالالت جمالية ومعرفية يتمكن المتلقي بوساطتها أن يكون جزء من منظومة العرض الس

جزئياته، كما يجب أن يكون االداء مالمس لحسيِّة المتلقي حتى يستطيع أن يضاعف من طاقته التعبيرية وترسيخ مناخه 

ن تعبيراتنا يمكن أستنتاجها منطقيا  من ميولنا أو نزعتنا السلوكية ، فمثال  حركة االطباق المحكم لألسنان الحيوي" أن الكثير م

، وتفصح حركة االداء التعبيري بالنسبة لألجساد األنثوية النشوى بامتدادها  (1)دادات واضحة للقتال"أو قبضات اآليادي هي اع

أخذ جانب االداء الفلسفي من الناحية الجمالية والفكرية، إما الحركة بالنسبة على مساحة العرض بشكل يثير الدهشة التي ت

التعبير الفني، وكذلك بروز المالمح التفصيلية لجوهر التعبير  للممثلة لها خصوصية ألنها تحمل مفردة األنثى كشكل في

الطبيعي للجسد، وهذا يفصح عن جملة الحسي، إضافة إلى حدة االنتشار العامودي للحركة واللون بالتساوق مع االمتداد 

اغات ذهنية المعطيات التعبيرية التي أحاطت بدالالت الجسد في عرض مسرحي يعنى بلغة الجسد )صامت(، يستدعي صي

لدى المتلقي مما تضعه في حالة التحفِّز أمام مفرداته التعبيرية، فالمتلقي الباحث عن القيم الجمالية التي تتحقق في أعمال 

أو الممثل شكل الجسد بتساوق تام مع مضمونه التعبيري، مما يجذبنا هذا األداء االنفعالي بقيمه التعبيرية التي تتكثف المخرج 

 ختزاالت التي تبتكرها لغة الجسد، مفردة  وتكوينا  وإيقاعا.بفعل سلسلة اال

نوازعه الداخلية على نحو ارى أن جملة تعابير العرض البصرية عبر تواشج العالقة بين هيئة الجسد الخارجي و

 تحديد.تأملي تؤكد فيه فاعلية الثنائيات الضدية ضمن طقس حلمي يعتمد على اإليحاء واإلشارة من دون بوح أو 

 الجسد تعبير بصري متناغم:

أيديهم أو تعبيرات الوجه أو أقدامهم أو نبرات  عملينلغة الجسد تلك الحركات التي يقوم بها بعض األفراد مست

أو هز الكتف أو الرأس، ليفهم المخاَطب بشكل أفضل المعلومة التي يريد أن تصل إليه وهناك بعض األشخاص صوتهم 

ا وأولئك الذين يستطيعون تثبيت مالمح الوجه وأولئك الذين ال يريدون اإلفصاح عما بداخلهم فهم  الحذرين واألكثر حرص 

ا معرفة انطباعاتهم من خالل وسا  ئل أخرى.المتحفظون، ويمكن أيض 

% بنبرة الصوت و 38% فقط من االتصال يكون بالكلمات و 7وفي دراسة قام بها أحد علماء النفس اكتشف أن 

ها على % بلغة الجسد، ولو اختلفت الكلمات ولغة الجسد فإن الفرد يميل إلى تصديق لغة الجسد على الرغم من استخدام55

 أن مظاهر االتصال غير الشفهي لم تدرس عملي ا إال منذ الستينيات من مدى االف السنين من تاريخ النشىء اإلنساني، إال

ا عندما نشر )دجوليوس فاست( كتابه عن لغة الجسد عام  " أثبتت ابحاث في علم النفس أن 1970القرن الماضي، خصوص 

يرتبط بالطريقة التي يؤسس ن شيء ما ، من جهة اخرى تعد الوظيفة التعبيرية انتاج االفراد يؤولون االفعال كإشارة تعبر ع

 . (2)الكاتب والمخرج ، والتي تنتج نموذجا  للتمثيل الذي يجسد الفعل الحقيقي"

ا في هذا المجال، وقد كتب على 1872تقني ا يعد كتاب "التعبير عن العواطف لدى اإلنسان  " من أكثر الكتب تأثير 

جسد، كما تم تأييد وإثبات الكثير من أفكاره، ومنذ ذلك الحين سجلت ه الكثير من الدراسات الحديثة لتعبيرات الوجه ولغة الإثر

                                                           
،  2000، ترجمة : شاكر عبد الحميد ، الكويت : عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ، ن ، سايكولوجية فنون األداء جلين ، ويلس (1)

 . 162ص
 . 146، ص 2008،  1يميائية الصورة ، عمان ، األردن : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، طقدور ، عبد هللا الثاني ، س (2)
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البحوث كثير من اإلشارات غير الشفهية، وتوصل )البرت مهربيان( في إحدى دراساته إلى أن مجموع أثر الرسالة يقسم إلى 

ض التقديرات % غير شفهي(. وقام البروفسور )برد هويسل( ببع55لصوت، % صوتي أي نبرة ا38% كلمات فقط، 7)

المماثلة وتوصل إلى أن الشخص العادي يتحدث بالكلمات ما يناهز عشر دقائق في اليوم الواحد وأن الجملة المتوسطة تستغرق 

نقل المعلومات، في حين أن القناة غير حوالي الثانيتين والنصف، ويتفق معظم الباحثين على أن القناة الشفهية تستخدم أساس ا ل

للتفاوض في المواقف ما بين األشخاص، وفي بعض الحاالت كبديل للرسائل الشفهية التي يستخدمها جميع الشفهية تستخدم 

 الناس بشكل إرادي أو ال إرادي، فالمعلم يستخدم هذه الوسيلة في الفصل لتساعده في نقل معلوماته للتالميذ وكذلك يستخدمها

ا ال مهندس حينما يريد أن يعطي التعليمات للعمال، ويستخدمها الرئيس الطبيب للمريض أو المريض للطبيب، ويستخدمها أيض 

 لمرؤوسيه أو صاحب العمل لموظفيه، وقد يفهمها أكثر ضعاف السمع أو ذوي االحتياجات الخاصة.

ا تعد النساء أكثر إدراك ا من الرجال ومقدرة  على قراءة ل غة الجسد، فـ "للنساء" قدرة فطرية على التقاط عموم 

ت غير الشفهية وفك رموزها فضال  عن تمتعهن بعين دقيقة ترصد التفاصيل الصغيرة، ولهذا فإن القليل من الرجال اإلشارا

يرى لديهم القدرة على الكذب على زوجاتهم، بينما تستطيع معظم النساء حجب الحقيقة عن الرجال دون أن يدركوا ذلك، و

ا لل دور االجتماعي للنساء الذي يشجعهن لكي يكن حساسات النفعاالت اآلخرين العلماء أن هذه القدرة المميزة قد تكون نتاج 

ويعبرون عن مشاعرهم بشكل واضح، وقد يظهر هذا الحس النسوي بشكل جلي لدى األمهات لكونهن يعتمدن على القنوات 

اء التفاوض )خاصة باألمور ويعتقد أنه بسبب هذه القدرة المميزة تستطيع معظم النسغير الشفاهية أثناء االتصال باألطفال، 

 المادية واالقتصادية( بشكل أفضل من الرجال.

 دالالت لغة الجسد في علم النفس:

يعتبر علماء النفس أن جسد اإلنسان وجميع ما يصدر عنه من الحركات، واإليماءات، واإليحاءات، والتعبيرات 

م لها كلماٌت ومفاتيح ودالالت  ال يُتقن قراءتها وفهمها و الصوت، أو النظر، أو غيرها.. لغة كـباقي لغات العالبالجسد، أ

وإدراك ما خلفها من المعاني إال من أتقن تلك اللغة واستطاع تحليل طالسمها تحليال  يقوم على العمل والتجربة والمقارنة 

 لجسد بنسب متفاوته. مثال:، علماء النفس إثبات أن التواصل بين الناس يتم بلغة االنفسية والتحليلية السليمة، وقد استطاع

الناطق الرسمي باسم الشخص من دون كالم  وقد قيل في األمثلة الشعبية: "العين مغرفة الكالم" أي تستطيع فهم  العين: -

الالتها اتساع بؤبؤ العين يدل على وإدراك كل ما يريد أن يقوله أو يخفيه الشخص من خالل النظر إلى عينيه، ومن د

ار يدل على النقيض، وفرك العينين يدل على عدم تصديق ما يسمع" العين البشرية تتفوق على أدق الدهشة وسماع خبر س

آالت التصوير ألنها أسرع في تسجيلها للصورة وال تحتاج الى شريط فلم يبدل بعد كل صورة ، وألن الشبكة تقوم بمهام 

 .(1)ض واالسود ، أو باأللوان األخرىر الساقطة  عليها الساكنة أو المتحركة باللونين األبيالتقاط الصو

 إغالق الفم أو لمسه أثناء الكالم يدل على الكذب في الحديث. الفم: -

 هزهما يدل على الجهل بالشيء أو عدم المعرفة به. الكتفين: -

لى سماع رفِّع أحدهما أثناء االستماع لحديث  ما يدل على استحالة ما يسمعه أو تكذيبه، ورفِّع الحاجبين يدل ع الحاجبين: -

.  أمر  أو خبر  مفاجئ 

 كثرة لمسه أو فركه أثناء الكالم يدل على الكذب في الحديث. األنف: -

 فزاز.: كثرة النقر بأطراف األصابع على ما أمامك يدل على العصبية واالستاألصابع -

                                                           
 . 35د ، اسرار العيون ، مطابع اقرأ ، بيروت ، لبنان : صد. مصطفى ، محمو (1)
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اسقاط الجبين  اسقاطه مع النظر إلى األرض يدلل على الحيرة والتوتر وكراهية سماع كالم المتحدث، أما الجبين: -

 .مع رفع الرأس إلى األعلى يدل على الدهشة من الحديث الذي يسمعه

 تفسير بعض الحركات الجسدية نفسيًا:

 الشعور بالضجر والملل. ــــ وضع الساق فوق أختها مع هزِّ الساق العليا يدلل على

 الخوف.ــــ الجلوس مع ضمِّ الركبتين والساقين إلى بعضهما البعض يدلل على التوتر و

 ــــ الغمز بطرف العين يدلل على التودد وفهم ما وراء الكلمات التي لم تقل.

 ــــ الضرب براحة اليد على الجبين يدلل على تذكر أمر  قد نسيه.

 الذراعين وضمهما إلى الصدر يدلل على أنِّ الشخص غير واثق  من نفسه أو يريد االنطواء واعتزال اآلخرين.ــــ تكتيف 

 الكف على الخد يدلل على التأمل والتمعن أو الشعور بالحزن. ــــ وضع

ك الكفين بعضهما ببعض  يدلل على انتظار  أمر  ما كاتصال  هاتفيِّ  أو قدوم أحدهم.  ــــ فرِّ

 الذراعين خلف الظهر مع وضع الكفين فوق بعضهما البعض يدلل على العصبية الكامنة ومحاولة ضبط النفس. ــــ ثني

 التثاؤب يدلل الضجر والرغبة في إنهاء الكالم مع الطرف اآلخر. ــــ تكرار

 االتصال: –فن التواصل البصري 

هم وتركيزهم؟ يجب اوال أن تقدم الكثير من اإلخطارات كيف لنا مساعدة المهتمين بالتواصل البصري وايضا استعادة اتزان   

قاتك الشخصية واالجتماعية التي تخطر عليك مسبق ا، عند مراجعة الذاكرة، وأن تسترجع مواقف وحوادث مؤثرة في عال

غط اختصر معلوماتك واجعلها واضحة قدر اإلمكان، حتى وأن كنت تحاول أن تذكر الوقت والمكان المحدد، ال تقوم بالض

يكفيهم  على مخيلتك حاول أن تعتمد على ما يمر عليك من تفاصيل تعتمد األسلوب البصري، ايضا اقترح عليهم أن يأخذوا ما

من الوقت حتى يكون هناك استرخاء ذهني يكفي لبناء فكرة ما أو تحديد صورة ما، كما يجب طرح األسئلة التي تحفز الذاكرة 

اصل البصري وعلى تقديم اإلجابات، التي تتناسب مع أسلوب الفعل أو الحدث، كما تحقق وتجعلها باستمراريه مع أسلوب التو

 االشكاليات القابلة للتأويل عبر طرق تقنية وفنية تخللها المتعة الذهنية.   التقارب بين األسئلة ومعالجة

 عة.وهناك قائمة باألسئلة التي تحفز أصحاب أسلوب التواصل البصري على تقديم إجابات سري

 أسئلة محفزة لإلجابات

 س/ هل تعي ما أعنيه؟

 س/ هل يبدو لك مناسب ا؟

 س/ ما هو تصورك للموضوع؟

 ك هذا؟س/ كيف يبدو ل

 س/ هل اتضحت الصورة؟

 س/ هل الخطاب واضح؟

ما تقدمت به جزء من األسلوب البصري الذي من خالله تتم عملية الكشف والتحقق من العرض المسرحي، أي عمل      

لو طبق بشكل دقيق حتى يتم معالجة المعلومات باألسلوب البصري؟ عبر تثبيت التساؤالت التي فرزت في ذهنية الفرد  فني

)المتلقي(، والتي تركت شك، او دهشة، ليتحقق سبب بصيغة الفعل الذي يعالج المعلومات بصريا، والتي تتضمن غالبا 

حسان المتلقي، وتتعايش مع داخله وتستجدي أحاسيسه " أن الجسد موضوعات ترتبط بالجسد لها لغة قريبة من قبول واست
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، بل تحتويها لطالما رمقت تلك النظرة المبحرة (1)هاز تحركه روح " ليس األنسان كله بل أنه ... مجرد آلة ، أي مجرد ج

ان يكون مطلعا  على لغة  في عين متلقي لعمل فني أثر فيه ذاتيا، وأثر ايضا على انفعال مشاعره، لذا يعد من ذكاء الفنان

خالل الوانه واشكاله ومفرداته الجسد وتأثيرها ليمكنه من اختيار مفردات ترتبط بالموضوعات التي يريد الحديث عنها من 

 التشكيلية.

 الذائقة الجمالية وتأثيرها على المتلقي عبر فن األتصال البصري : المبحث الثاني

 إشكاليات الذائقة الجمالية

قد يختلف البعض معي منذ البداية حول ما سأطرحه، لكن لنأخذ األمور بشكل طبيعي، والسؤال البسيط الذي أطرحه، هل     

ومية المعنى في مسائل الحياة والقراءة البصرية واالقتراب من إشكال في التلقي والذائقة الجمالية، سواء تعلق األمر بعم لدينا

ما وراء مكنونات العين والبصيرة، أو بمعنى آخر في الذائقة األخرى التي مكانها الذهن والمتعلقة بالوعي المطلق للجمال 

آلخر، معيار يسميه البعض رئي والمباشر، ويتضمن ذلك القراءة والتمييز بين الكتاب واواالنتباه لما وراء المحسوس والم

 الجودة أو االستنارة أو المتعة سواء كان النص الذي أمامنا شعرا كان أم رواية أو نصا مسرحيا.

الجمالي على  سأذهب إلى االفتراض الذي قد يكون محور الخالف، وهو قضية ضعف التخييل العام وقيام الوعي     

الم الفنية أي كان نوعها، طبعا هذا الكالم قد يكون صادما ومباشرا، لكن لو مرتكزات كالسيكية في الرؤية والتلقي مع العو

الت األساس الجمالي عندنا لوجدنا أنها في جوهرها بائسة وفطرية، لم تغادر مساحات الحياة الفطرية،  عدنا لطبيعة ُمشكِّ 

مالية حديث" مادة التعبير هي اآللوان ، لمحيطة، والتي لم تتطور بالمعنى الملموس في تشكيل ثقافة جوالطبيعة، والبيئة ا

والخطوط ، والمسافات ، وأشكال التعبير التي هي اساسا  تكوينات تصورية لألشياء واالشخاص ، ومضمون التعبير الذي 

، وسأمضي إلى أبعد  (2)شكلة لهذا المضمون من ناحية أخرى"يشمل المحتوى الثقافي للصورة من ناحية ابنيتها الداللية الم

ألمثلة وأقربها، بسؤال مباشر حول المكان كونه يفتقر لشروط الدافعية التي تصنع بعدا جديدا للذات في إنتاج ما وراء ا

 الذهنيات الشكالنية والمباشرة.

ذي األشجار وال المباني، بل هو ذلك السياق الثقافي العام ال المكان ال يعني األبعاد الثالثة المحددة، وال يعني األرض وال    

يتحرك فيه فضاء المعرفة اإلنسانية، الحكايات والسرديات والموروثات في الوعي والالوعي، إن هذا المكان في تحليله 

ت الوعي في األولى يكشف عن ضعف في التطور أو التعزيز الجمالي لمكنون التخييل منذ خمسة قرون، فما زالت طبقا

ة بسيطة بفكرها وطرحها الحلول المؤقتة وغياب التحفيز المستقبلي، مما التلقي اإلبداعي والخيال والتصورات الميثولوجي

 ينعكس ذلك على بناء ضعيف وهش من المفاهيم والتثوير الذهني ويجعلنا في المساحة نفسها ال نغادرها.

نتاج تبصره في الوعي الجمالي والفكري، كما انه ضعف في فلسفتنا للمكان و إن ترهل الواقع الفني هو انعكاس لهشاشة     

تبصره واالستفادة من أسراره وأبعاده، فضعف العرض وبؤسه هو انعكاس لبؤس الذات، بعدم قدرته على تحفيز معان تخالف 

ولكنها مع الوقت تصبح محبذة وواقعية السائد والمألوف بما يعمل على إنشاء مخيلة إنسانية جديدة قد تكون صادمة في البداية 

لحياة والصيرورة، وليس أبعد من ذلك أن كلية المشهد الفني بمعنى إدارة أنساق العالقات مع المجتمع وتشكل منطق الوجود وا

 في شكل منتظم وسليم.

ضحالة" الفكرية ونقل فالتعاطي مع وسائل التواصل االجتماعية وبجوانب متعددة على سبيل المثال، يكشف بوضوح "ال     

يها من سلبيات إلى ذلك الفضاء الجديد، وبالتالي ال جديد على مستوى الخلق اإلبداعي الساحة المجتمعية الخارجية، بكل ما ف

                                                           
 . 11، ص 1994الشاذلي ، شاكر ، ما فلسفة الجسد ، مؤسسة ابو وجدان للطبع ، تونس :  (1)
 . 5، ص 1997،  2قراءة الصورة وصور القراءة ، دار الشروق ، القاهرة : ط د. فضل ، صالح ، (2)
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والتشغيل الذهني الذي يقود الكتشافات باهرة وجديدة للذات على مستوى الفرد والمجتمع اإلنساني، وأن كان ممكنا توظيف 

 فكر التثوير بشكل عام. االنترنت عموما في إعادة إنتاج وإبداع العمل الفني وإنتاجهذا الفضاء و

الخيال والجمال هما القدرة على توليد معان متناسلة غير مستنسخة تشير دائما للجديد وتعمل بشكل مستمر على استفزاز     

وم فالمكان يعاني واقعا يرثى حاله في الضعف الفني األذهان بالمغامرة في حيز الممكنات والالممكنات ، وهذا ليس بجديد الي

ي، هنا المقصود هو المكان كمتشكل بصري مباشر كمدينة ومبان وجسور وطرق وغيرها، كما أن اإلنتاج يعاني والجمال

ومات أيضا من تغييب أو غياب شبه تام لألنماط الحديثة من فكر يجعل الكائن جزءا من عالم فاعل ومنفتح ومشارك في المنظ

 الجمالية. 

الفنون البصرية وال المسرح وال السينما وال األدب، بل يمتد ذلك إلى كل متشكالت الحياة حدود الجمال وال عند لن نقف      

من ديكور، وذائقة األلوان، وهارمونية الموسيقى، وهذا ينعكس على تهميش المعنى الجمالي الذي ينقلنا الى عوالم جديدة 

 ل مغاير.وقي" الفن الجميل وايضا كـ "نقاد" نقرأ الواقع بشكنحتاجها كـ "متذ

ما تناولته في هذه المادة التي تمهد الى معرفة الذائقة الجمالية وتأثيرها على المتلقي الذي يعاني بشكل كبير من التذوق      

 او له تواصل مع الفعل الجمالي. الجمالي للمفردة التعبيرية، لذا ارتأيت أن انوه الى أن ليس كل ما يقدم يعنى بالجمال

 تج تلوث بصري:       عشوائية األداء ين

نسيٌج اللوحة الجمالية التي ترسم المشهد الحركي للجسد تبتكر تجارب إنسانية جمالية متحركة قد تكتسح جدار المسرح        

، وتبعا لذلك، صار لزاما على المؤدي المتصل بالجمهور وجذب المتلقي ولفت نظره إلى المادة المجسدة على خشبة المسرح

مختلف أنواع الحركة وايضا اكتشاف اساليب ادائية قد تعطي انفعاال اضافيا للمتلقي عبر استقطاب وجذب تنفيذ وتركيب 

الرؤي البصرية، لكن في اغلب العروض التي تقدم التمثيل "الصامت" بانتومايم تعكس افكار غرائبية تثير الدهشة والفضول 

 عاب العمل بشكل منتظم.الجمهور مما يعطي ذلك تشظي واضح لألفكار وعدم استيلدى 

وقد ينتج عن هذه العرض حاالت صورية يطلق عليها النقاد تسمية "التلوث البصري"، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض      

واحتمال يأخذ جانب العشوائية  أن مثل هذه "العروض" تؤثر سلبا  على جماليات اإليقاع البصري ألي عرض يعنى بالجسد

ه تصميما  وتنفيذا  وتوزيعا ، يرى البعض اآلخر أن المشهد العام للعروض الغير مكتملة التي ال بد منها والتخبط الذي تتسم ب

 في ظل مناخ العالم الرقمي المعاصر وتكنولوجياته، يجب أن يتسم باالنسجام والتناغم مع الروح الطبيعية للمكان والزمان.

 كيف يتم تراجع التناغم البصري:

صية ومزايا تصيغ مشهدية العرض وذلك وفق معايير منتظمة البناء وحسب ما يتطلب فضاء المسرح، لكل عمل خصو      

يجب أن تكون وحدة جمالية البناء متمثل بتنوع عناصر التكوين وتسلسل عملها لتكون مكملة لبعض، وأن تدخل حرية 

في التخطيط الذي يشتت الرؤية من جهة  رسم شكل ومضمون العرض بعيد عن تباين المستوى العامالتصرف للمخرج الذي ي

ويلوث الذائقة البصرية من جهة أخرى، إذ لم يكون هناك التزام بما ذكرنا من تفاصيل يتم تراجع التناغم البصري في منظومة 

صر جديدة أو غير مألوفة لم يسجل لها حضور بسبب العرض والتوجهات الفكرية الجديدة الذي ربما نتج عنها دخول عنا

المساحة االخراجية وهبوط اإليقاع وهذا ينتج ارباك لفضاء المسرح وتشتيت رؤية المتلقي وبالتالي يتراجع التناغم  ضيق

البصري. لذا ارى أنه يجب على المخرج تصميم الصور االدائية حسب موضوعة العرض وبشكل أكاديمي ليبتعد عن صدمة 

الكية، وايضا من خالل لغة الجسد التي ليست لها صلة بانسيابية العمل البصر التي قد تحدث للجمهور نتيجة األساليب االسته

 الفني مما يساعد ذلك عل سلب خصوصية مشهدية العرض. 
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اك البصري لها تأثيرها يرى أستاذ النقد الفني والدراسات الجمالية في الجامعة األردنية مازن عصفور أن "عملية االدر       

البشري"، فحالة البصر لها حساسيتها المفرطة، العين تتعرض للتلوث وتشعر بالصخب  على عملية االدراك في الجسم

وتنعكس هذه التأثيرات على المتلقي وتؤثر في سلوكه، كما تشير دراسات أخرى بأنه اذا كانت األنماط أو المشاهد التي 

سلوك الفردي وعالقته مع اآلخرين، كما أن متناسقة وال تتمتع بالتناغم، فإن ذلك ينعكس على التصادفها عين المتلقي غير 

التلوث البصري يتجانس مع التلوث السمعي والبيئي، ويرى عصفور: إذا كان البد في ظل المناخ المعاصر بصخبه 

م بصري، يتم من خاللها انجاز هذه العروض وتكنولوجياته من االداء الحركي الغير ممنهج، فيجب أن يكون هناك وحدة تناغ

معايير معينة تشرف عليها الجهات القائمة والمسؤولة عنها، الفتا  إلى أن بعض الدول المتقدمة "قامت بحل هذه وفق أسس و

 المشكلة عبر التنسيق بين لجان النص والعرض وآلية تركيبها.

والحاضر مثل بالتناغم البصري الطبيعي نتيجة تواصلها مع الماضي ارى ان كثير من المدن العربية والعالمية تتمتع      

 مدينة "روما".

ومن ضمن المقترحات التي تطرح للحل، مشكلة العشوائية لبعض العروض الجسدية والي تعنى بالتعبير الجسدي، بأن      

هفة، لتقديم االستشارة لمعالجة تطرح على لجان مختصة من خبراء بكل مكونات العرض البصرية وأن يتمتعون بحساسية مر

ى تكون مالئمة ومحافظة على روح التواصل مع فضاءات المسرح النموذجي، ولنتمكن من صياغة بعض اإلشكاليات، حت

 الفوضى البصرية الناجمة عن المد التكنولوجي بطريقة تتناسب مع أصالة الموضوعة وليس بطريقة عشوائية. 

 الكتل اضافة جمالية:

ة الممثل، لكن الكتل الثابتة والمتحركة تأثر تأثيرا المسرح يستوعب كثير من الكتل والحجوم بعيد عن شخصيفضاء      

كبيرا على االيقاع البصري ألي عرض، و يتخذ هذا التأثير خصوصية نظرا  لطبيعة المكان وفعل العمل الفني الجمالي الذي 

ألنها تشكل اضافة خذ بعين االعتبار موقع وحجم الكتل ألهميتها وذلك يحرك عين المشاهد صعودا  ونزوال ، وبالتالي يجب األ

جمالية إذا وضعت لها قوانين ومعايير، وحقيقة ما يحصل احيانا من فوضى عارمة وتلوث بصري بسبب غياب مثل هذه 

 القوانين والمعايير.

اوال العمل الجمالي وأن  يجب على كادر العرض المسرحي المختص بالتعبير الجسدي أن يضعوا في حساباتهم

الجمالية ، ومن ثمة تأتي بالدرجة الثانية الحالة المعنوية والمادية، وأن الجمع بين الهدفين هو الطريقة المثلى، يهتموا بالناحية 

عكس ذلك يحدث انفالت بصري ويظهر أسلوب االزدواجية بالعرض وبشكل غير مسيطر عليه وقد تكون مثل هذه الفوضى 

 حة بصرية جميلة.أحيانا لو

 صال البصريالتصميم الحركي ولغة االت

وسائط تتعلق بتنظيم العالقة المكانية، إذ يجعل  عمالكثير ما نشاهد في الفنون البصرية وعلى مختلف أنواعها است

لها تنطوي المصمم من أفكاره لوحة تشكيلية تحتوي على اللون، واإلضاءة، والكتلة، والموسيقى، والحجم، والتوازن، وهذه ك

 Towة، وأخرى سمعية، أغلب الفنون البصرية تستخدم وسائط نقل مسطحة )ذات البعدين تحت عالقة ذات بعدين، منها مرئي

Dimension وهذا اول شرط يتعلق بتنظيم العالقة المكانية والحيزية، حيث يضع المصمم أفكاره واعماله بعالقة البعدين ، )

وهذا ما نراه في التصاميم الحركية الراقصة  ضع عالقات مرئية بأكثر من بعد في التصميم،فيها، قد يتطلب من المصمم ان ي

والتي تعمل على مساحة مسطحة ومحددة، تنتج صور ثناية البعد، وثالثية االبعاد، وبعض منها ببعد رابع كالرموز، واالشكال، 

 المقننة بالصوت والصورة.
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اشكالها ورموزها وصورها  قات البنائية وطريقة تجميع وترتيب وتنسيقكما أن هناك شرطا آخر يهتم بتنظيم العال

وحروفها على طبيعة المساحة وتوازنها، فشكل والصورة الحركية وطريقة ادائها تجمع معلوماتها وبيانات تتم بهذا الشرط، 

التقدم العلمي والتقني للعلوم  وحينما اخذت فلسفة الفن ابعادها ومضامينها الجمالية والتطبيقية في القرن العشرين بفضل

االنسانية واالقتصادية والفضائية، نتيجة معطيات الثورة المعلوماتية )العقود األخيرة من هذا القرن( وما آلت إليه الطبيعية و

حد ما هذه الدراسات وبالذات فيما يتعلق بحقل العلوم والفنون التطبيقية والجمالية من أن تشترك في اسس ثابتة وحقائق إلى 

ام )للصور الفكرية واالشياء المادية( ولخصائص عالقاتها المكانية، والجوهرية، متعلقة بالتوازن، والتوافق، واالنسج

والزمنية، مما يعد هذا تطورا  لفن التصاميم والتي تعد الحركة جزءا منها، وأن لغة الجسد الحركية تعتمد الرسم والتصميم 

المنهج العلمي للتفكير والمنهج الفني للتعبير  فلسفة فن التصاميم التي تدور محاورها بين بشكل مغاير، وهذا ما تؤكد عليه

والمهارة المعرفية لوسائل نظرية االتصال االدراكي )الحسي والذهني( التي تتمثل اساسياتها في كيفية ايصال المعلومة او 

ون والكم أو اعاقة في الفهم من ناحية الشكل والمضم بوضوح تام دون تشويش عمليهاالفكرة المصممة الى متقلبها أو مست

 والكيف.

وبما ان التصور واالدراك والعلم بالمشاهدة أو الشيء المحسوس او المدرك في نهاية االمر هو حضور صورة الشيء      

ة االتصال البصري، عند العقل ... ، فبهذا المفهوم تعمل جميع لغات نظريات االتصال في مختلف العلوم التي من اهمها لغ

بصرية، والمبنية عناصر مفرداتها من الرموز، والعالمات، واالشارات، وان هذه اللغة قد نظمت وهي لغة جميع الفنون ال

ية.  مبادئها واسسها العلمية والعملية من نظريات االتصال وفق قواعد وقوانين علمِّ

 الذائقة الجمالية وتأثيرها على المتلقي عبر فن االتصال:

العروض المسرحية بشكل خاص، واألعمال الفنية المعبر عنها بأجزاء العمل  قد تختلف النظريات الجمالية في قراءة     

الداللي والرمزي الكتشاف ايقونة النتاج االبداعي وبحسب الطبيعة االنشائية والتكوينية للعمل، وبتجنب الرؤية الفكرية 

متفقون على آليات التذوق الجمالي وعي سنجد أن معظم النقاد وبمختلف مدارسهم واالشتغال على مبادئ النقد الفني الموض

لألعمال الفنية بشكل عام، فعملية بناء التذوق الجمالي والفني يعني ضمنا  عمليات تحليلية تركيبية في وعي الفن والجمال 

ورات وصراع الفرد مع محيطه ولها جانب اتصالي بصري من الفعل المعرفي التراكمي، إن تداخل الحاجات والضر

بيعي يساعد على تنامي مدارك الفنان وخلقه االبداعي، ايضا أيجاد الفعل المتبادل والذي يشكل جوهر الجدل االجتماعي والط

في الوجود كحركة الزمة مصاحبة للظاهرة المتبادلة على القدرة الذائقية التي تأخذ منحى سيسيولوجي، سيكولوجي ، وهذا 

عنى "بلغة الجسد" يعطي  للذوق الجمالي العام ) الجمعي (، بشكل مباشر عند مشاهدة عرض مسرحي تعبيري يقد نلمسه 

 نتيجة جمالية تؤثر على المتلقي عبر فن التواصل، حتى وأن اختلفت من زمن الى آخر ومكان الى مساحة جديدة .

والتركيب، إذ ينشأ عبرها لجمالي، وتنطلق بعمليات التحليل تعد الذائقة الجمالية احدى المراحل المتقدمة من االدراك ا      

تصاعد في الحس المدرك بالفعلين التراكمين الكيفي، والكمي، والتي من خاللهما تتحقق الخبرة الجمالية وصوال الى البناء 

الجمالي وااليديولوجي التركيبي الذي يمكن المتلقي من التـأثر والتذوق وايضا من اصدار أحكامه بشكل نقدي" أن المعنى 

يان بعدا  تضمينيا  ، يوجها الى  المتلقي الذي يكتفي بتسلمهما فقط، بل يعيد قراءتها على ضوء ما يملك من زاد اللذين يعط

ف بكونه عملية شعورية متسلسلة تبدأ من (1)ثقافي ورمزي ، أي انطالقا  من مرجعية ثقافية وحضارية " ، ولما كان النقد يعرِّ

، يعد ايضا مرحلة متطورة عن عمليات التذوق المصاحب للنتيجة االستقرائية، البسيطة وصوال  الى المركب منها المالحظة

                                                           
 2001،  36ية الصورة الفوتوغرافية ، موقع محمد اسليم ، مجلة عالمات العدد عبد الرحيم ، كمال ، سيميولوج (1)
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ولعل ما يؤكد ذلك هو أن الذائقة الفردية _ كما أكدت الدراسات _ محكومة بأحكام الذائقة الجماعية، على الرغم من صفتها 

تها، بل ان ما يجب الوقوف عنده والتأكيد عليه هو المتلقي، فلكل فترة تاريخية ذائقالفردية، تتأثر وتتغير الذائقة الجمالية لدى 

 التقارب الحالي للذائقة عبر الخلق اإلبداعي المعاصر بحكم التطور العلمي والتكنولوجي والتواصل التقني.

 :مهارات التواصل المباشر وعالقتها بمنظومة العالقات الفنية:  المبحث الثالث

 التواصل بين الفنان والمتلقيمهارات 

ان التذوق يعني ضمنا  القدرة على النقد، وان اختلفت درجاته، فان المتلقي سيقوم بنفس آليات العمل النقدي للفنان أو         

المسح الناقد  وان لم يدرك ذلك فهو عفويا  سيتوقف أوال  أمام العمل الفني، ليدخل بعدها في حالة من العزلة، حيث التركيز و

ت اثارة العواطف واحتدام األحاسيس التي ستقود الى لحظات من الحسم العقلي التحليلي، وبفعل البصري الذي سترافقه عمليا

هذا التعاطف مع العمل الفني ستتم عمليات فكرية استنباطية واستداللية، لتصل الى البراهين والحدس، الذي تجاوره وترافقه 

وهذه جميعا تلتقي مع ذائقيه الفنان، اال ان ما يجب التنويه  عن عمليات التحليل والتركيب، لحظات من الفهم والوعي، فضال  

عنه ان المتلقي الذي لم يصل لمستوى الناقد قد يفتقد القدرة على التعبير النقدي وسيعجز عن توصيف او ايصال انطباعاته 

ي ويقترب من اداء الناقد كورة اعاله كي يرتقي اداء المتلقعن العمل فضال عن تفسيره، لكنه بالضرورة سيمر بالمراحل المذ

المتصف بتهذيب ونمو الذائقة الجمالية، كما يتوجب عليه امتالك بعض القدرات االساسية التي تحفز وعيه بما يحيطه من 

اهم ملكات الناقد الجيد، احداث وظواهر بمختلف اشكالها، وذلك سيقوده بالنتيجة الى امتالك ثقافة تراكمية تحليلية تشكل احدى 

فه الى الثقافة التخصصية الواعية للتذوق الجمالي كـ "متلقي"، وكل ذلك سوف لن يثمر عمال  تقويميا  او تذوقا  جماليا  هذا اضا

االكثر حقيقيا ، بافتقاد القابلية المنطقية والبالغية في اجراء عمليتي التحليل والتركيب لمفردات موضوعة العمل الفني. الفنان 

 قدر وأكثر وأعمق إبداعا  وتأثيرا  في المشهد الفني عبر انجازاته الفنية المعروضة. ثقافة ووعيا  وتجربة هو أ

ان التراكم التخصصي الجمالي للعديد من العروض تؤثر على المتلقي باتصال "تأريخي" أو "اجتماعي" أو "بيئي" إذ        

الجمالي، والوعي الجمالي السيكولوجي، وأخيرا اتجاهات يحيط بها الوعي الفلسفي يشكل هذا الوعي الجمالي آللية العرض 

الوعي االنساني، وهكذا يكون التذوق الجمالي عبارة عن عملية شعورية متسلسلة تبدأ من األبسط  فالمركب، كما أنها عملية 

 بناء ونمو تبنى من خاللها الذائقة الجمالية لدى الفرد والمجتمع.

المتلقي تتصل بقراءاته المختلفة، ومشاهدته للعروض المتعددة، وعبر ما ذكرته أن تأثير الذائقة الجمالية على  ارى     

يستطيع المتلقي أن يحلل ويسقط األشياء وفق ما قرأه من العرض المسرحي وبشكل قانون ثابت يحدد من قبل المفاهيم والقيم 

 الجمالية التي يمتلكها المتلقي.

 التصميم الجمالي؟ أين نجد أسس

كثير من المختصين أن انتاج العمل الفني يدخل كـ "منافس" بين الترويج والتسويق دون األخذ بعين االعتبار يؤكد ال      

احترام التصميم والرؤية اإلخراجية لما لهما من أهمية في انتاج الشكل، وعلى ضوء ذلك فهناك أسسا معتمدة معينة توضع 

تجنب التضارب بين الخلفية او مساحة العرض واالداء، وتؤكد  بهذه العروض ونوعيتها، تعمل على من قبل لجنة مختصة

ايضا على أساس البناء في العمل عبر عناصر محددة منها: الحجم، والمكان، واالضاءة، واأللوان، حتى وأن لم تطبق هذه 

العشوائية في  المقاييس واألسس. تعد هذه الحالةاألسس بشكل صحيح المهم تعمل وتخلق نوعا من العشوائية بسبب غياب 

المشهد العام للعروض واقصد "عروض الجسد" نوعا من التلوث البصري على حساب النسيج الجمالي، كما تعمل على 

حجب الرؤية عن الجمهور، فضال عن أن االضاءة المثيرة واأللوان الصاخبة تشوش المشاهد وتلوث بصره ،  فسر انيوتن 

مضيئة وتسير في جميع االتجهات على هيئة خطوط مستقيمة وتشعر عند االنسان اك جسيمات دقيقة تخرج االجسام ال" أن هن
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، لذا ارى أن االلتزام وتطبيق األسس ضمن أطر معتمدة من قبل   (1)باالبصار عنما تسقط هذه الجسيمات على قرنية العين"

 ئية في مشهد العرض العام.اللجان المختصة سوف يقلل من حالة الفوضى والعشوا

يقتصر التلوث البصري بالنسبة للعرض على الكتل بل تعدتها لتشمل عناصر أخرى لها اهمية في اظهار العرض  ال    

 بشكل مشوش مما يدعوا ذلك الى مراعاة النواحي الجمالية وتنظيمها بشكل يتوافق مع بنية العرض.

 االختالفات الثقافية بين المجتمعات:

عن عالقة لغة الجسد باالختالفات الثقافية بين مجتمع وآخر، يؤكد أصحاب االختصاص أننا نستطيع أن نقول كلمة معينة      

في مكان ما وال نستطيع قولها في مكان آخر الختالف معناها والحتمال إعطائها معنى آخر غير الذي نقصده تماما ، فعلى 

انتشرت في العالم بعد أن استعملها "ونستون تشرشل" واتخاذها عالمة للنصر سبيل المثال "إشارة" أو عالمة النصر التي 

خالل الحرب العالمية الثانية، نجدها تعني في معظم أماكن أوروبا القروية إهانة قذرة للذي تفعلها له، ولنفهم لغة الجسد علينا 

ثم يمكننا معرفة ما يشعر به اآلخرون، كما يجب أن نتعلم األوضاع المختلفة للجسد والحالة الشعورية التي هو عليها، ومن 

أن نالحظ لغة الجسد التي تستخدم في مجاالت عديدة منها التفاوض، والتحقيقات القضائية والجنائية، ومعامالت البيع والشراء، 

 ومقابالت العمل، وغير ذلك. 

ة من أمامهم، لكن الحقيقة أنها تمكننا من معرفة شخصيحقيقة أن الكثير من الناس يعتقدون أن لغة الجسد قد تمكنهم من معرفه 

الحالة الشعورية لشخص ما في وقت معين، فعندما نرى شخصا  يمشي واضعا  يديه خلف ظهره مع استقامة ظهره، أو يضع 

 .ئما  يديه أمام بطنه، فنحكم عليه عادة بأنه يثق بنفسه في تلك اللحظة لسبب ما، وذلك ال يعني أنه واثق من نفسه دا

 القدرة على رسم االساليب الفنية عبر الجسد:

القدرة الفطرية فضال عن الموهبة تعطي الممثل أمكانية رسم هذه اللغة "الحوارية" التي تتم بينه وبين الجمهور، فاعتمادنا      

و "الحوار" يذهب بنا يث أعلى الكالم يمنعنا من تنمية المخيلة والتفكر بما يرمز له العرض، عندما يصبح التركيز على الحد

الى السردية التي قد تكن مملة أحيانا، وهذا ما دعانا الى تأكيد هذه القراءة ألنها توضح وتعطي أولوية للغة الجسد التي تحمل 

مفاهيم جمالية، وفكرية، ومعرفية، نستخلص هذه األولوية من مشاهدتنا لعبارات الجسد المكملة لبعضها البعض، وال يمكن 

المثال أن نحكم على متحدث من حركة واحدة منفصلة، إذ أن هناك بعض اإلشارات التي يمكن االستدالل من بيل على س

مضمونها، فمثال  نجد أن تكتف اليدين هي عبارة عن رغبة بخلق حاجز ما لمنع التواصل، وهذا الحاجز ال يكسره عادة إالِّ 

رفض من قبل الشخص المكتوف اليدين، ومن يقف حانيا  كتفيه ورأسه و المن يملك ثقة كبيرة بالنفس وال يخيفه احتمال الصد أ

متجنبا  النظر في عيون من حوله، هو شخص فاقد للثقة بالنفس أو مكتئب، وطريقة وقوفه هي رغبة في االختفاء من المكان 

النظر إلى األسفل يشير إلى مع  المتواجد فيه، ولصق الكاحلين أثناء الجلوس يشير إلى حالة من القلق، وحضن الرأس باليدين

حالة من الملل، وفرك اليدين تعني االنتظار، ووضع اليد على الخد إشارة إلى التأمل والتمعن والتقدير، ولمس األنف أو فركه 

ء أثناء الكالم دليل الرفض  والشك  والكذب، وفرك العين أثناء الحديث يشير إلى التشكُّك وعدم التصديق، وشبك اليدين ورا

 ظهر يدل على الغضب والقلق، بينما نجد أن الذي يقف واضعا  يديه بالجوانب فوق الورك يوحي بالعدائية أو االستعجال.ال

كما أود أن أشير إلى أن حركات اليد لها أهمية خاصة في لغة الجسد، فهناك الكثير من الحركات إلصبع اإلبهام والسبابة      

يوجد الكثير من الحركات التي تستخدم فيها اليد كلها، فاليد المفتوحة تقترن باألمانة  أنه لها معنى داللي مغاير، فضال عن

                                                           
 .35د. مصطفى ، محمود ، اسرار العيون ، المصدر السابق ، ص (1)
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والصدق، حيث يقال في المحكمة "ارفع يدك اليمنى" عند اإلدالء بالقسم، أو "ارفع يدك اليمنى عند الموافقة"، وغير ذلك من 

 فحة التي تتخذ فيها اليدان أوضاعا  متباينة.لمصاعشرات المواقف التي تستخدم فيها اليدين حتى عند التحية أو ا

 لعبة األداء وعملية االستدالل الداللي: 

تعتمد لعبة األداء على كيفية اقناع المتلقي بفكرة ما أو حركة ما، لذا يجب على الجمهور أن يستثمرون مخيلتهم الصورية،     

وعملية االستدالل اللغوي والمؤول لفكرة العرض، كما عرض والحدسية، التي تعمل على فك شفرة لغة الجسد منذ بداية ال

يجب على المتلقي االستفادة من قراءاته السابقة لكشف آلية اللعبة الحرية التي يقوم بها الممثل، ويجيب على تساؤل هو: هل 

داءه وامكانيته في ل وايمكن للممثل أن يقنع المتلقي لدرجة أنه يصدق فيه ويعيش معه اللحظة؟ هذا يعتمد على قدرة الممث

التعبير عما يريده هو، أو عما رسمه النص، علينا أن نؤكد أن أداء الجسد تطور كثيرا في السنوات االخيرة وأخذ يشتغل 

بجوانب سيميائية تحمل كثير من العالمات، واالشارات، والرموز، كما أخذ هذا الجانب المفردة البصرية والتي تعمل بالدالالت 

 قد تحتاج الى مهارات وخبرة عالية المستوى في هذا المجال. التيالتعبيرية 

كما يجب على المتلقي استنباط الدالالت الكافية التي تعزز احتماالت التشظي بالمعنى، أو اإلنكار لوجود الجمهور، أو       

ه الحركية والتقنية، التي دواتالتملص من االلتزام الفني، في ضوء عناصر التكوين المعتمدة آللية العرض بكل مفاصله وا

تعطي أهمية للمتلقي مما يجعله أن يركز في خط واحد، ويستشعر أنه مشارك ضمن منظومة العرض بشكل انفعالي" تصبح 

القراءة انتقاال  من مستوى الى أخر ، وتحمل هذه القراءة بداخلها العالمة كمعنى الى العالمة كشكل ، ومن ثم الى المدلول 

، فالكشف (1)في هذه الصيرورة يشتغل الشكل دائما  كمستوى تقريري يستند اليه المفهوم ألنتاج الدالالت " ذا ،كمفهوم وهك

عن أسلوب العرض يختلف بين الصغار والكبار، فكلما كبر اإلنسان عمرا، كلما توسعت قراءته فضال عن اختالف تأويل 

ي هذا الجانب، منها: حك العين، أو حك األذن أو إغالق العين، رة فالعالمات تبعا  للسن والجنس، وهناك إشارات معينة كثي

أو حك الرقبة تحت األذن، أو مص الشفاه، أو التعرق، أو حركة الحاجبين، واضطراب التنفس، وسرعة ضربات القلب، 

وتجربة برة وتقلص عضالت الوجه، وقراءة النظرات المعبرة ولغة العيون، وغير ذلك من إشارات، فالموضوع يحتاج لخ

 وتمرس أكثر من مجرد مالحظة.

 لغة الجسد فن اتصال بصري:

لغة الجسد من الفنون التي تحمل أسرار كثيرة ولها إشارات غير لفظية، فهي لغة التواصل التي تتم باالتصال البصري      

صيات بشكل عام، الشخوالذي يتمكن من خالله األخرين معرفة وقراءة الشخصيات المجسدة على خشبة المسرح، وايضا 

وايضا معرفة جوانبها التي  فضال  عن أنها تمكننا من معرفة اآلخرين وتنوع أساليبهم التي تحدد شكل الشخصية ونمطها،

نراها من حولنا، فالبعض يتمكن من قراءتها بشكل طبيعي والبعض اآلخر يتمكن من قراءتها بعد التمرين، وهذا ينعكس من 

كون بين الرجل والمرأة وفي حاالت ترتبط بالفراسة والذكاء ومهارات التواصل المباشر، تي تخالل مهارات األداء ال

تعابير وجوههم أو الحركات في أجسادهم مثل حركة الرأس، أو األيدي، عملون وباختصار لغة الجسد تعطي صورة لمن يست

اءات أو هز الكتف أو نبرات الصوت مما يمكن اليمأو األرجل، وقد تجمع الحركات بين أيديهم وأقدامهم أو تعبيرات الوجه وا

 فهم المعلومة بشكل أفضل.

تؤثر هذه اللغة في العالقات المختلفة، وعالقتها بالفن المسرحي مرتبطة بوظيفة الجسد في بناء العرض المسرحي الذي      

ا قد نطرح سؤاال هو: ما نوع االنفعاالت ، هنيستنطق الجسد ويوظف ارتباط تعابيره بالذائقة الجمالية وتأثيرها على من يتلقاها

                                                           
(1( Genzel david , / de la publicitea la communication , opcit , p153.  
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الذي يعبر عنها عبر حركات معينة للجسد والتي يكون لها أثر أعمق؟ وما مدى تأثير الجسد في استخدامه كمفردة في اللوحة، 

فنون ي الالجسد نفسه في عمل مفاهيمي وربطه بالصور الفوتوغرافية الثابتة، والمتحركة، ودمجها ف عمالأو منحوتة، أو است

الرقمية وانتشارها على نطاق واسع في األعمال الفنية المعاصرة " تعد الصورة في المقام األول ، كون أنها خطاب تناظري 

أخرى ، أن الصورة الفوتوغرافية خطاب   وبعبارة( 1)دون سنن بين شيئ وصورته الفوتوغرافية ال لزم رابط اي شيء"

 مشكل كمتتالية غير قابلة للتقطيع . 

مكان، كما انها حدث موجه لرمزية بعض الحاالت يتم اختياره كـ و لغة الجسد حدث متغير لجسد اإلنسان في أي زمان      

صل المختلف بعالقات بصرية متنوعة "رمز" امرأة، أو رجل، طفل، أو مسن، أو مسنة، ويكون من خاللها االنفعاالت والتوا

دالالت والتعبيرات والمعالجات الشكلية التي تنقل رؤية الفنان إلى تأمالت المتلقي متناغمة في تعبيراتها االبداعية وتحتفظ بال

ن وتكون المفردات البصرية تتصل بلغة الجسد التي تفوق العبارات للتعبير عن قضايا وأوضاع وحاالت عديدة، لذا ارى ا

ته عن فنان آخر بقدر مهارته في تجسيد هذه لغة الجسد فن يتوافق مع فن االداء للعمل الفني وقد يتفرد الفنان في موضوعا

 اللغة ومدى تأثيرها على المتلقي.

 مؤشرات اإلطار النظري:

ن بعض االفراد عملية االتصببببال التعبيرية مبنية باألسبببباس على قدرات االدراك البصببببري واسببببتجابة المتلقي لها، اذ ا -1

 المدركات. يستجيبون الى ثالثة انواع على االقل من الصفات البصرية في نمو

الخيال والجمال لهما القدرة على توليد معان متناسلة غير مستنسخة تشير دائما للجديد وتعمل بشكل مستمر على  -2

 استفزاز األذهان بالمغامرة في حيز الممكنات والالممكنات.

تكتسح جدار المسرح  جمالية التي ترسم المشهد الحركي للجسد تبتكر تجارب إنسانية جمالية متحركة قدنسيٌج اللوحة ال  -3

 المتصل بالجمهور وجذب المتلقي ولفت نظره إلى المادة المجسدة على خشبة المسرح.

ار واالثارة التي جاذبية اللون والشكل في لحظة محددة قد تؤدي إلى خلق لحظة الدهشة، فتسقط الرؤية بشيء من اإلبه -4

 تضع المتفرج بيقظة دائمة.

ل والحجوم بعيد عن شببخصببية الممثل، لكن الكتل الثابتة والمتحركة تأثر تأثيرا فضبباء المسببرح يسببتوعب كثير من الكت -5

 كبيرا على االيقاع البصري ألي عرض.

األسس ضمن أطر معتمدة من  االضاءة المثيرة واأللوان الصاخبة تشوش المشاهد وتلوث بصره، وأن االلتزام وتطبيق -6

 وائية في مشهد العرض العام.قبل اللجان المختصة سوف يقلل من حالة الفوضى والعش

يجب على المخرج تصميم الصور االدائية حسب موضوعة العرض وبشكل أكاديمي ليبتعد عن صدمة البصر التي قد  -7

لغة الجسببد التي ليسببت لها صببلة بانسببيابية العمل الفني تحدث للجمهور نتيجة األسبباليب االسببتهالكية، وايضببا من خالل 

 مشهدية العرض.مما يساعد ذلك عل سلب خصوصية 

الممثل يعتمد ويشببببتغل على حركة الجسببببد ويوظف العالمات القصببببدية بشببببكل إرادي، وتتضببببمن حركات وتعبيرات،  -8

 وإيماءات، وإشارات، وردود أفعال تعبيرية تلقائية ال شعورية انفعالية.

                                                           
(1) Le message phatagraphique , in opviect l'opus; p11. 

 
 
 

 



 ( 2019  /اذار/ 26-25  جامعة دياىل  ) –كلية الفنون اجلميلة –املؤمتر العلمي الدولي األول 

 

 

681 

والحجم، والتوازن، وهذه  ل المصمم من أفكاره لوحة تشكيلية تحتوي على اللون، واإلضاءة، والكتلة، والموسيقى،يجع  -9

 كلها تنطوي تحت عالقة ذات بعدين، منها مرئية، وأخرى سمعية، أغلب الفنون البصرية تستخدم وسائط نقل مسطحة.

غرافية الثابتة، والمتحركة، ودمجها في الفنون الرقمية الجسببد نفسببه في عمل مفاهيمي وربطه بالصببور الفوتو عمالاسببت -10

 األعمال الفنية المعاصرة. وانتشارها على نطاق واسع في

 :عينة البحث 

 دائرة السينما والمسرح

 فرقة مسرح المستحيل

 مسرحية "توبيخ"

 تأليف وإخراج وسينوغرافيا: انس عبد الصمد

 اليسار الربيعيتمثيل: ـ محمد عمر أيوب ـ عال عالء ـ 

 ـ ايمان الربيعي ـ هشام الكناني 

 ات" سنو٦" شابا + طفل بعمر "٢٠المجاميع: "

 " دقيقة٤٥الوقت: "

 رأي في فكرة النص:  

 د عن التقليبببديبببة ودخبببل منظومبببة النصبببببببوص السبببببببريببباليبببة، والتعبيريبببة، مبتعبببتجلى النص بشبببببببكبببل حبببداثوي ي     

أدبي، وانتقل بالمسببرحية الى إشببكالية الذات اإلنسببانية بلغة "صببامتة" لكنها والالمعقول الذي جرد المسببرحية من أي طابع 

كة، هذا "الصببمت" هو ما يتميز به المسببرح الحديث، ألنه ال يبعد الشببخصببية عن دورها األسبباسببي مع ملموسببة عبر الحر

 الشخصيات األخرى، بل يجعلها أشد تواصال في صمتها الفاعل.

 فكرة العمل :

اإلشببببكاليات العامة بلغة صببببامته، إذ سببببيطرت أفعال األلم واالغتراب من أكد المؤلف بفكرة العمل على منظومة 

ضياع والفرار عبر سيطرة المنتفعين باسم اإلنسانية وحكمهم على عقل وعاطفة اإلنسان، بشكل رسخ مفاهيم اإلحساس وال

سببان الذي يبقى باحثا عن ذاته بال جدوى، ويتجسببد ذلك تحت مظلة بالخوف والقلق وضببياع الهوية وعبثية الواقع المؤلم لإلن

ة أكثر مما يجب، بل تحمل دالالت غير مباشبببرة ملتوية تحجب عملية أن كل العالقات على الكرة األرضبببية أصببببحت معقد

العصببر  التواصببل مع اآلخر، مما يقطع أسببالك االتصببال بين البشببر فيتحول فضبباء العام إلى فوضببى شببديدة تجتاح إنسببان

 الحالي.

لها، كما ان بعض االفراد  اذن عملية االتصال التعبيري مبنية باألساس على قدرات االدراك البصري واستجابة المتلقي    

يسبببببتجيبون الى ثالثة انواع على االقل من الصبببببفات البصبببببرية في نمو المدركات، وهذا ما يؤكد على ان النص ابتعد عن 

 فكرة المؤلف الذي عمل على فعل بصري يتناغم مع األداء والتعبير الداللي.التقليدية، وتطابق مع 

التنقببببببل مبببببن مدرسبببببة إلبببببى أخببببببرى بغبببببرض تحديبببببد ماهيببببببة  اشبببببتغل المخببببببرج علبببببى آليبببببة احةةةةةداث المسةةةةةرحية:

األسببببببلوب، الببببببذي يرسببببببم افكببببببار متعببببببددة للعببببببرض منهببببببا: فكببببببرة االنتظببببببار )لبيكببببببت( التببببببي تبعببببببث "باسببببببتخدام 

أحببببببداث التببببببوتر بشببببببكل يقببببببدم السببببببخرية علببببببى عبثيببببببة الوجببببببود، وفوضببببببوية الواقببببببع، التالعببببببب بااللفبببببباظ أو ب

االجتماعيبببببببة والسياسبببببببية علبببببببى الوجبببببببود اإلنسببببببباني، وعببببببببث )سبببببببارتر( البببببببذي "يبببببببرفض الوصبببببببايا الدينيبببببببة و

وجسبببببببد ميكانيكيبببببببة )مايرهولبببببببد( التي"تقبببببببوم علبببببببى االنسبببببببجام ببببببببين المنظبببببببر التركيببببببببي وبالسبببببببتيكية الحركبببببببة 
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سببببببيقى فببببببي الفضبببببباء المركببببببز ببببببباللون لخلببببببق االسببببببتثارة"، وعمببببببق )ستانسالفسببببببكي( الجسببببببدية المدعمببببببة بالمو

ئيببببببات العببببببرض"، وقسببببببوة )آرتببببببو( التببببببي يؤكببببببد مببببببن الببببببذي أعتبببببببر" الفعببببببل المسببببببرحي يتغلغببببببل فببببببي كببببببل جز

خاللهببببببا" أن التلقائيببببببة الالعقالنيببببببة والهببببببذيان همببببببا البببببببديلين لتحريببببببر مطبوعببببببات الجسببببببد مببببببن كبببببببت الثقافببببببة 

ص"، وشبببببببمولية )بيجبببببببار( البببببببذي" جمبببببببع ببببببببين البببببببدراما والبببببببرقص والعناصبببببببر والحضبببببببارة وصبببببببوال للخبببببببال

نسبببببان أفعبببببال حقيقيبببببة، قبببببد تببببببدو بسبببببيطة لكنهبببببا األخبببببرى"، وواقعيبببببة )تشبببببيخوف( التبببببي "تجعبببببل مبببببن همبببببوم اإل

تحمببببببل دالالت ذات معنببببببى، ولببببببون )آبيببببببا( الببببببذي يببببببرى "أن المنظببببببر لببببببه ثالثببببببة أبعبببببباد مببببببن خببببببالل الظببببببل 

ألبعبببببباد سببببببتحدث تجسببببببيما  يببببببوازي حركببببببة الممثببببببل بجسببببببده الفيزيقببببببي"، والضببببببوء واللببببببون، إذ تشببببببكلت هببببببذه ا

لصبببببورة المعببببببرة، وبنببببباء التكبببببوين المتغيبببببر وتصبببببميم )كبببببريج( البببببذي "يصبببببنع الحيويبببببة والجمبببببال عببببببر خلبببببق ا

بتغيبببببر الضبببببوء واللبببببون والظبببببل والظبببببالل، والرمزيبببببة المنسبببببجمة فبببببي فضببببباء العبببببرض". إن اسبببببتخدام الجسبببببد 

لصبببببببور الفوتوغرافيبببببببة الثابتبببببببة، والمتحركبببببببة، ودمجهبببببببا فبببببببي الفنبببببببون نفسبببببببه فبببببببي عمبببببببل مفببببببباهيمي وربطبببببببه با

لمعاصبببببرة، يؤكبببببد علبببببى أن كبببببل هبببببذه المبببببدارس الرقميبببببة وانتشبببببارها علبببببى نطببببباق واسبببببع فبببببي األعمبببببال الفنيبببببة ا

تجسببببببدت فببببببي عببببببرض اختلببببببف بفكرتببببببه وطريقببببببة اخراجببببببه، وطبيعببببببة أداء الممثببببببل، بببببببدأ العببببببرض بصببببببمت 

لممثبببببل شببببببه خليبببببع، يحببببباول أن يرتبببببدي ثياببببببه، بالمقاببببببل هنببببباك طويبببببل اسبببببتفز المتلقبببببي، رافقتبببببه حركبببببة بطيئبببببة 

االحبببببداث بواقبببببع يشبببببوبه الغمبببببوض، مبببببن ممثلبببببة تخلبببببع وهبببببذه داللبببببة صبببببورية تشبببببير إلبببببى اسبببببتمرارية وتبببببوارث 

ثمبببببة نسبببببمع طنبببببين يملبببببئ المسببببباحة التبببببي تعببببببر عبببببن واقبببببع مدينبببببة بشبببببكل مثيبببببر ومقبببببزز لألببببببدان، ويفبببببتح بببببباب 

بببببببر عنببببببه المخببببببرج بصببببببورة حشببببببرة تكبببببباثرت فببببببي هببببببذا العببببببالم التأويببببببل السببببببمعي لهببببببذا الصببببببوت والببببببذي ع

« ع جسببببببدي وعقلببببببيصببببببرا –ألببببببم  –صببببببراخ »ودخلببببببت إلببببببى جسببببببد الجميببببببع وتلبسببببببت بهببببببم بشببببببكل كامببببببل، 

تحبببببول إلبببببى رقبببببص تعبيبببببري يحمبببببل داللبببببة صبببببورية أخبببببرى تجسبببببدت فبببببي أداء الممثبببببل "محمبببببد عمبببببر" عنبببببدما 

الخبببببالص وبالتبببببالي أقبببببدم "المخبببببرج"  ارتبببببدى رأس "حمبببببار" إشبببببارة إلبببببى أن الجميبببببع ال يفكبببببر وال يبحبببببث عبببببن

سببببببرح علببببببى وضببببببع رؤوس الجميببببببع بالتعاقببببببب بماكنببببببة استنسبببببباخ ليببببببتم نسببببببخها، وتظهببببببر علببببببى جوانببببببب الم

 صور لرؤوس ممسوخة بعيدة عما موجود في الواقع.

 أعتمد المخرج ايضا على الممثل الذي يشتغل حركة الجسد ويوظف العالمات القصدية بشكل إرادي، وتتضمن حركات    

 وتعبيرات، وإيماءات، وإشارات، وردود أفعال تعبيرية تلقائية ال شعورية انفعالية

قاله أخرى قدمت الم     ياته، وخاصبببببببة في لحظة وفي انت لة "عال عالء" اداء متميزا  متناغما  مع خطوط العرض وتقن مث

ي معنى آخر لمشببهد حقيقي، أنتج اإلجماع التي جسببدها المخرج بصببور جانبية توضببح آلية الجماع بين الحشببرات وهي تعط

سبق، شو" لطفل أخذ مسار ورأس وفكر من  سقة مع "الداتا  سيٌج اللوحة  عنه عملية والدة بطريقة متنا ويؤكد ذلك على أن ن

الجمالية التي ترسم المشهد الحركي للجسد تبتكر تجارب إنسانية جمالية متحركة قد تكتسح جدار المسرح المتصل بالجمهور 

 لقي ولفت نظره إلى المادة المجسدة على خشبة المسرح، وهذا يتقارب مع عرض "الداتا شو" بأكثر من جانب.وجذب المت

رج "انس عبد الصبببببمد " وفق آليات ناجحة أنتجت عرض قدم من خالله: فكرة، ومحتوى، وتعبير، اشبببببتغل المخ

تناسبببب مع واقعه بعيد عن السبببير برأس اقتضبببى الى إيصبببال معنى حقيقي وواضبببح مفاده، يجب على الجميع أن يفكر بما ي

لممثلين وحركتهم على المسببرح، وفق اإلرشببادي( الموجه إلى ا –وفكر إنسببان آخر، كما اعتمد المخرج )الصببمت الوظيفي 

 " سنوات قدم اداء  أبهر الجميع.٦تقنية فنية تعطي الفرصة للجميع، ومن بينهم طفل بعمر "
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رف األداء واآلخرين كانوا بمستوى غير ثابت، يقابلهم مخرج مبدع بفكره ممثلين بمستويات متفاوتة منهم من احت

تعد نتاج إبداعي لذهن الفنان المسرحي، مسرحية "توبيخ" عمل منظم بوقت يتطلع إلى فرض ذاته عبر مسرح الصورة التي 

 المعنى في آن واحد.عرضه الدقيق، ولغته المعبرة والتي استعاضت عنها الصورة، بوصفها حاملة للموضوع والفكرة و

لمتحركة تأثر إن فضاء المسرح يستوعب كثير من الكتل والحجوم بعيدا عن شخصية الممثل، لكن الكتل الثابتة وا

تأثيرا كبيرا على االيقاع البصبببري ألي عرض، وهذاما عمل عليه المخرج أبتعد عن هذه الكتل ليتحقق عنده فضببباء مفتوح 

لغة الجسد، فضال عن االضاءة واأللوان التي اعتمدها وطبقها والتزم بها ضمن أطر  يساعده على تشكيل لوحة بصرية عبر

صبببميم الصبببور االدائية حسبببب موضبببوعة العرض وبشبببكل أكاديمي ليبتعد عن صبببدمة فنية معتمدة، وعمل المخرج على ت

أن لغة الجسد لها ذائقة جمالية البصر التي قد تحدث للجمهور نتيجة األساليب المستحدثة وتقنية العمل، ليؤكد من خالل ذلك 

تحتوي على اللون، واإلضببببباءة، تؤثر على المتلقي عبر فن االتصبببببال، وبالتالي جعل المصبببببمم من أفكاره لوحة تشبببببكيلية 

والكتلة، والموسبببببيقى، والحجم، والتوازن، وهذه كلها تنطوي تحت عالقة ذات بعدين، منها مرئية، وأخرى سبببببمعية، أغلب 

خدم وسببائط نقل مسببطحة، كما تسببتخدم الجسببد نفسببه في عمل له قيم فكرية، وجمالية، ومعرفية، لينتج الفنون البصببرية تسببت

 بلغة الجسد.مفردة بصرية متصلة 

 : االستنتاجات

التأكيد على تجديد العناصر التكوينية وتعميمها إلى مساحة اتساع الرؤية بصريا ، ليتم تداخل هذه المكونات وبالتالي تنشأ  -١

 عناصر البصرية المحملة بخطوط التأويل وحدة لل

دي دالالت لغوية مرئية عن طريق المادة الفعل التعبيري ينتج صورة متجددة عبر فضاء العرض، ويعكس التعبير الجس -٢

 التي يتحكم بها الممثل للتعبير عن داللة جمالية توضح لنا العالقة بين الممثل  وموضوعته.

لقي من خالل مشاهدته الممثلين على خشبة المسرح، ال تأتي عبر النص المسموع بل تأتي البهجة التي يشعر بها المت -٣

 ايضا بواسطة اجساد الممثلين.

كثير من التصاميم البصرية تستوحي من مفردات البيئة، واألشكال التراثية، لتنتج رموزا  للتواصل والتفاعل مع حركة  -٤

 وإيقاع العرض.

مخزون من الخبرات والذكريات، وهذا المخزون المتكون من اإلشارات واإليماءات الجسدية تعتمد لغة الجسد على ال -٥

 ثابة رسائل من الممثل الى اآلخرين.لإلنسان ويكون استعمالها بم

يوجه الجسد كـ "لغة" نحو أفق المكان وذلك عبر بيولوجية األمكنة وجغرافيتها، والكثير من تعبيرات الجسد توحي  -٦

 لية تكون بديلة عن األمكنة الواقعية.بأفعال دال

 فسر كثير من الغموض لدى المتلقي.الجسد لغة متفردة تتضمن تعبيرات الوجه، وتفسر بواطن "الالشعور" التي ت -٧

كثير من الدراسات والبحوث اتخذت من الجسد ركيزة مهمة في تنظيرها وأعمالها الفنية، وأكدت على أن الممثل أو  -٨

 شيء هو إنسان يقوم بتحويل نفسه ليعطي معاني جديدة بواسطة جسده. الراقص قبل كل

 د الداللة  وتتضح على خشبة المسرح، عبر قدرة الممثل التعبيرية.بحركة الجسد التشكيلية يستكمل المعنى وتتأك -٩

حركته اإليقاع الحركي لممثل الجسد إيقاع حركي خاص به، وإذا ما أراد تمثيل شخصية معينة فعلية إن يحاكي في  -١٠

 لتلك الشخصية.
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 التوصيات:

أنه عملية لجذب اآلخرين، ايضا يجب ان تعطى ــــ يرى الباحث أن التواصل البصري يعد أسلوب فعال ومؤثر فضال عن 1

دقيق )الكاريزما( الشخصية، اهمية خاصة ألنها تعد معيار للغة الجسد والتي هي معيار الفن البصري الذي يقرأ بشكل 

 من قبل المتلقي.

ارات، وردود ــــ يوصي الباحث بتفعيل العالمات القصدية بشكل أرادي، وأن تتضمن حركات وتعبيرات، وإيماءات، واش2

 أفعال تلقائية ال شعورية انفعالية، لذا ارى من المهم معرفة مدى تأثير لغة الجسد على انطباعات الجمهور.

ل المعاني في لغة الجسد عن طريق الرموز، والرمز الذي يحمل المعنى والفكرة هو جوهر ــــ كما يوصي الباحث بأهمية نق3

 االتصال بجميع صوره.

 من األساليب والتجارب العالمية، وتفعيلها بشكل يتماشى مع فكرة العمل ومع منظومة العرض التقنية. ــــ االستفادة4

ـ ضرورة الوقوف بحدود الجمال ومعرفة الذائقة ال5 جمالية وتأثيرها على المتلقي الذي يعاني بشكل كبير من التذوق الجمالي ـــ

 للمفردة التعبيرية.

 المقترحات:

اللوحة الجمالية التي ترسم المشهد الحركي، وتبتكر تجارب إنسانية جمالية متحركة تعمل على جذب  ــــ اعتماد نسيج1

 المتلقي.

مشهدية العرض، وأن تكون هناك وحدة بناء جمالية تسلسل عملها لتكون  ــــ التركيز على خصوصية ومزايا معايير بناء2

 مكملة لبعض.
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