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 فاعمية استراتيجية التفكير البصري في مادة اسس التصميم الفني 

   لتنمية مهارات الطمبة في قسم التصميم

 أ.م.د. دالل حمزة محمد   

 العراق -جامعة بابل –كمية الفنون الجميمة 

 الملخص  

 تسهم متنوعة تعليمية خربات على مفرداهتا حتتوي اليت الدراسية ادلواد من تعد الفٍت التصميم اسس مادة ان اىل بالنظر البحث امهية جاءت   
 ومن, البصري التفكَت دتثيل يف يسهم شلا,  والبصرية والوجدانية احلسية اجلوانب على تؤكد كوهنا متوازن وبشكل ادلتعلم شخصية تكوين يف

 اشتمال مدى وقياس - اجلميلة الفنون بكلية التصميم قسم طلبة لدى تنميتها الواجب البصري التفكَت مبهارات قائمة حتديد6 البحث اىداف
 ربط -البصري التمييز – البصرية القراءة) الستة ادلهارات ان6  البحث نتائج وبينت, البصري التفكَت مهارات على الفٍت التصميم اسس مادة

 -% 4838) القبول نسب اعلى على حصلت( االشكال من ادلعاين استنتاج - البصري التفسَت - البصري التحليل –االشكال بُت العالقات
 القبول نسبة على تضمينها الواجب ادلهارات من مهارة اي هبا تصل ال الفٍت التصميم اسس مادة ان كما,  اخلرباء استفتاء ضمن%(  3838
 كلية يف  التصميم بقسم للطالب الفٍت التصميم اسس مادة مصورات مبراجعة الباحثة اوصت لذا%( 48) وىي احلايل البحث يف احملددة
 الفنون بتدريس اخلاصة االخرى الًتبوية ادلقررات يف النظر واعادة البصري التفكَت مهارات تنمية على تؤكد موضوعات لتضمينو اجلميلة الفنون

 3وغَتىا احلضارات وتاريخ اجملسمات وتصميم الداخلي التصميم وفنون مقررات خاصة البصري التفكَت اسًتاتيجية استخدام على للتأكيد

 الفني التصميم سسأ – البصري التفكير استراتيجية - البصري التفكير:  المفتاحية الكلمات
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Abstract 

 

Effectiveness of the strategy of visual thinking in the material of the foundations of artistic 

design to develop the skills of students in the design department. 

Assist . Prof. Dr.  Dalal  Hamza  Mohammed Al-Tai Collage of Fine Arts - University of 

Babylon / Iraq 

               The importance of the research came according to that  material of the foundations of 

artistic design is considered as one of studies material , and its vocabulary contains various 

educational experiences that contribute to form of the personality of the learner in a balanced way as 

it emphasizes the aspects of sensory , Sentimental and visual, which contributes to the representation 

of visual thinking, and the aims of the research: Identify a list of visual thinking skills that should be 

developed to the students of the design department at the collage of Fine Arts - and measuring the 

range  of inclusion the material of the foundations of artistic design to the skills of visual thinking, 

and the results of the research are constructed: The six skills (visual reading - visual discrimination - 

linking relations between forms - visual analysis - Visual interpretation - Conclusion meanings from 

forms .) got the highest acceptance rate (83.3% - 73.3%) in the questionnaire of experts, and the 

material of the foundations of artistic design does not reach any skill from skills to be included in the 

specified acceptance rate in the current research, it is (80%) , Therefore, the researcher recommended 

reviewing Photographers of the material of the foundations of artistic design of the student in the 

design department in the collage of Fine Arts to include topics that emphasize the development of 

visual thinking skills and reconsidering the other educational determinants related to teaching the arts 

to emphasize the use of visual thinking strategy, especially the determinants and arts of interior 

design, Design of models, and History of civilizations and others . 

Keywords: Visual thinking - Visual thinking strategy - The foundations of artistic design 

 )االطار المنهجي للبحث(الفصل االول                                   

 مشكلة البحث

بوجو  وتدريس الفنونيعد التفكَت وتوجيهو ىدف اساسي ال حيتمل التأجيل , وجيب ان يكون يف صدارة اىدافنا الًتبوية ألي مادة دراسية     
ل حللو خاص , والتفكَت من ارقى العمليات العقلية اليت دتيز هبا االنسان عن غَته من الكائنات احلية االخرى , واليت يعتمد عليها يف اجياد ا
التفكَت الدائمة او ادلؤقتة للمشاكل اليت تواجهو , ويستخدم من اجل ذلك امناط متعددة كالتفكَت االبتكاري والتفكَت الناقد والتفكَت العلمي و 

 البصري الذي بات من اىم االمناط يف اآلونة االخَتة3
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وادراك العالقات بُت الصور والرسوم  الفنية عن غَتىا من  وذلذا يعد التفكَت البصري احد اشكال التفكَت اليت تعتمد على فهم وحتليل   
قوم االشكال الفنية االخرى , وقد زاد اىتمام الباحثُت بدراسة التفكَت البصري السيما ظهور احباث التعلم ادلستند على نصفي الدماغ , اذ ي

ف االدين بإجياد العالقات ادلكانية البصرية اليت تشكل ىذا النصف االيسر بتحليل االجزاء اليت تشكل النموذج او النمط , بينما يقوم النص
كما أن اسًتاتيجيات التفكَت البصري تستند على البحث التجرييب ادلعتمد على طرق التفكَت لدى األفراد ويركز على تنمية ,( 1) النموذج

أو منطوقة , كذلك ادلناقشات اليت تتم عرب عمليات التفكَت  قدراهتم يف ترمجة اللغة البصرية اليت حيملها الشكل البصري إىل لغة لفظية مكتوبة
البصري تعمل على تطوير أسلوب الطلبة يف النقاش, وتتضمن أىداف اسًتاتيجيات التفكَت البصري تطوير مهارات االتصال ومهارات التفكَت 

يف إسًتاتيجية التفكَت البصري إىل أن التطوير يف األشكال  حيث يشَت الدليل ادلعريف والدليل التجرييب ادلستند على أحباث,اإلبداعي وادلنطقي 
  3البصرية قد تبٌت التطوير اإلدراكي عموًما

وال شك ان وضع التفكَت بأبعاده ادلختلفة من تفكَت منظومي او بصري او ابداعي ضمن قوائم اىدافنا الًتبوية ىو يف اغلب االحيان امر     
ادلعلم منو موقفا يتسم بالشكلية ايضا , االمر الذي ينعكس على شلارساتو يف ادلواقف التعليمية , ة العلمية و ادلادشكلي , ومن مث صلد ان موقف 

عة وقد ثبت عدم قدرة ادلؤسسات الًتبوية يف الوقت احلاضر على حتقيق التفكَت او تنميتو لدى ادلتعلمُت , لذلك جيب االىتمام بالطرق ادلبد
 (واستثارة التفكَت البصري لدى الطالب اساليب حتسُت االبداع , واساليب العصف الذىٍت(ت واسعة دلوضوعات اثناء التدريس وافساح مساحا

 اختبار على , بابل جامعة – اجلميلة الفنون كلية يف طلبة قسم التصميم درجات  متوسط من تبُت والذي الفعلي الواقع خالل ومن( 32)
 الكلية الدرجة من%( 52) ديثل حيث االختبار على ضعيفة الطلبة قدرات ان منو تبُت مبدئي( ()تشخيصي اختبار) البصري التفكَت

التفكَت البصري  يف  ,ولذلك ظهرت فكرة البحث احلايل واليت حتددت باإلجابة عن السؤال االيت 6 اىل اي مدى تسهم اسًتاتيجية لالختبار
 ا السؤال الرئيس االسئلة الفرعية التالية 6تنمية ادلهارات لدى طلبة قسم التصميم ؟ ويتفرع من ىذ

جامعة بابل من خالل مادة اسس التصميم  –طلبة قسم التصميم بكلية الفنون اجلميلة  ما مهارات التفكَت البصري الواجب تنميتها لدى-1
 الفٍت ؟3

 ما مهارات التفكَت البصري ادلتضمنة يف مادة اسس التصميم الفٍت ؟-5
 طلبة قسم التصميم مهارات التفكَت البصري3اىل اي مدى ديتلك -8

                                                           

1- Left Brain , Right Brain :Novak , J. , & Feingold, L. (2008).: Different Approaches to Retaining and Sharing 
Organizational Knowledge Digital Govermment Institute . 

 153(, القاىرة , ص 5888دار الفكر العريب , ) رلدي عبد الكرًن حبيب ,اجتاىات حديثة يف تعليم التفكَت 6  2
 ( 5ملحق)  التفكَت البصرياختبار مهارات  
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 اىداف البحث : يهدف البحث الحالي الى : 

 جامعة بابل  –طلبة قسم التصميم بكلية الفنون اجلميلة  حتديد مهارات التفكَت البصري الواجب تنميتها لدى-1
 قياس مدى اشتمال مادة اسس التصميم الفٍت على مهارات التفكَت البصري5-3
 دى امتالك طلبة  قسم التصميم على مهارات التفكَت البصري 3قياس م-8

 سعى البحث احلايل اىل التحقق من صحة الفروض التالية 6فروض البحث: 

%( 48تتضمن مادة اسس التصميم الفٍت بكلية الفنون اجلميلة مهارات التفكَت البصري الواجب تنميتها لدى الطالب بنسبة حتقق تبلغ )-1
 منها 3

 %(3 48طلبة قسم التصميم يف كلية الفنون اجلميلة جامعة بابل مهارات التفكَت البصري بنسبة ) ديتلك-5
 ىمية البحث والحاجة اليو:ا

 ادلتعلم شخصية تكوين يف تسهم متنوعة تعليمية خربات على مفرداهتا حتتوي اليت الدراسية ادلواد من الفٍت التصميم اسس مادة تعد-1
 واالجسام لألشكال التخيلية قدراتو  تنمية خالذلا من ديكن واليت,  والبصرية والوجدانية احلسية اجلوانب على تؤكد كوهنا متوازن وبشكل
 3 ذلا البصري التفكَت دتثيل يف يسهم شلا,  بو احمليطة

  وادلتخصصُت اخلرباء تفيد قد الفنون تدريس رلال يف البصري التفكَت مبهارات قائمة اعداد ان -5

توجو نتائج البحث احلايل نظر القائمُت يف اعداد مناىج الفنون اجلميلة اىل امهية تنمية مهارات التفكَت البصري يف موضوعات الفنون قد -8
 واسًتاتيجيات تدريسها3

 ادوات البحث :

 قائمة مبهارات التفكَت البصري يف رلال اسس التصميم الفٍت بصورة استبانة تقدم للخرباء وادلتخصصُت -1
 3اختبار يف مهارات التفكَت البصري لطلبة قسم التصميم ادلرحلة االوىل-5

 حدود الدراسة : 

  5814 -5813احلدود الزمانية 6الفصل االول من العام الدراسي  -1
 يف العراق3 جامعة بابل يف زلافظة بابل –احلدود ادلكانية 6 كلية الفنون اجلميلة  -5
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 جامعة بابل3 –كلية الفنون اجلميلة /  طلبة قسم التصميم ادلرحلة االوىل التفكَت البصري لدى احلدود ادلوضوعية 6 قياس وتنمية مهارات -8
 مصطلحات الدراسة 

"أورد بادي " لفظ الفاعلية يف رلال ادلناىج وطرق  إن الفاعلية لفظ استخدم حديثاً ويعٍت " وصف لكل ما ىو فاعل"  , كما عرف الفاعلية :
أثر ادلعلم يف تالميذه , والتغَت ادلرغوب فيو , والذي جيعلهم حيققون األىداف الًتبوية 3 وىكذا صلد أن الفاعلية تشَت التدريس , بأنو يشَت إىل 

 (1إىل النواتج التعليمية اليت تظهر يف أداء التالميذ على أهنا أثر التعليم3)
وادلادة التعليمية , وادلعلم, يف حتسُت مهارات التفكَت  ادلستحدثةوالتقنيات , 6 ىي األثر اإلجيايب ألداء الطلبة التعريف االجرائي للفاعلية

 البصري لدى الطلبة يف مادة اسس التصميم الفٍت  3

يعرف التفكَت البصري بأنو  " منظومة من العمليات العقلية تًتجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وحتويل اللغة :  التفكير البصري
ىل داللة لفظية متمثلة يف مهارة التعرف على الشكل اذلندسي ووصفو ومهارة حتليل الشكل اذلندسي ومهارة ربط العالقات البصرية اليت حيملها إ

ية " يف األشكال اذلندسية ومهارة إدراك وتفسَت الغموض يف األشكال اذلندسية وادلشكالت الرياضية ومهارة استخالص ادلعاين وادلفاىيم اذلندس
منط من امناط التفكَت ينشأ نتيجة استثارة العقل مبثَتات بصرية , ويًتتب على ذلك ادراك  ( بشكل اكثر مشولية بانو " حسن وتعرفو )مدحية (2)

 (3عالقة ما او اكثر تساعد على حل مشكلة ما او االقًتاب من احلل ")

دتكن ادلتعلم من توظيف حاسة البصر يف إدراك  اليت ي سلسلة من االجراءات التنظيمية6 وى لتفكير البصريستراتيجية االتعريف االجرائي ال
ها ادلعاين والدالالت واستخالص ادلعلومات وذلك من أجل  قراءة االشكال البصرية وتنظيم الصور الذىنية اليت يتخيلها الفرد , واليت تتضمن

, وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب باالختبار  األشكال والصور والرسوم واخلطوط والرموز واأللوان وسهولة االحتفاظ هبا يف بنيتو ادلعرفية
 ادلعد لذلك3

 الفصل الثاني )االطار النظري(

 Visual Thinkingالتفكير البصري : -
                                                           

ئي 6 أمل عمدة ,جامعة أم القرى, فاعلية استخدام التعليم التعاوين يف تدريس االقتصاد ادلنزيل على تنمية مهارات التفكَت االبتكاري  لدى تلميذات الصف السادس االبتدا 1
 3513م(3 ادلملكة العربية السعودية, ص5882)
رسالة  لرياضي على تنمية التحصيل العلمي ومهارات التفكَت البصري يف اذلندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة" 6" أثر برنامج مقًتح يف مهارات التواصل ا  2

 3 5فلسطُت, ص (5811, جامعة األزىر بغزة , ) كلية الًتبية ماجستَت غَت منشورة ,  اديان اسعد عيسى طافش 6
 523ص ( 6 القاىرة ,5882),عامل الكتب  زلمد , حسن مدحةتنمية التفكَت البصري يف الرياضيات لتالميذ ادلرحلة االبتدائية )الصم والعاديُت( 6  3
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حيث يعترب التفكَت البصري شكل من اشكال التفكَت الغَت لفظي الذي  لقد نشأ التفكَت البصري كنمط من امناط التفكَت يف رلال الفن ,     
على ما تراه العُت لتكوين صورة ذىنية يتخيلها الفرد وترمجة ىذه الصورة الذىنية باستخدام عناصر اللغة البصرية ادلختلفة )صور ورموز يعتمد 

 واشكال وخطوط وتكوينات والوان( اىل صور ورسومات تعرب عن ىذا ادلفهوم  فحينما ينظر الفرد اىل رسم معُت فأنو يفكر تفكَتا بصريا لفهم
لة ادلتضمنة يف الرسم , فالتفكَت البصري جيمع بُت اشكال االتصال البصرية واللفظية يف االفكار وبناء على ذلك يتضح دور التفكَت الرسا

 الذي البصري يف تنمية التعلم على اصدار استجابات تباعدية تزيد فرص االبداع وتدعم الثقة والفهم وتيسر التنوع وطرح احلوار البصري االجيايب
(  وعليو فأن التفكَت البصري 1دى عقول الطالب ويشجع على بناء استبصارات افضل تقوم على اساس من التغذية الراجعة ادلستمرة 3)يتح

 يزيد من قدرة الفرد على التعبَت عن افكاره من  خالل توظيف عدد من العمليات العقلية وحتريك مشاعر وانفعاالت بداخلو3

فهوم يقوم على رلموعة من ادلعارف وادلعلومات اليت مت استعارهتا من الفن والفلسفة وعلوم اللغة وعلم النفس التفكَت البصري كمان        
(  ويعد التفكَت البصري منط من امناط 2وعلوم واحباث االتصال ونظرية الصور الذىنية , فكل ىذه اجملاالت قد سامهت يف تطويره وتنميتها )

لى اكتشاف اوجو الشبو واالختالف بُت االشياء ادلختلفة من خالل رلموعة من الصور لألشياء اليت مت جتميعها التفكَت يتضح يف قدرة الفرد ع
ذىنية وتركيبها من قبل ادلتعلم حتت اشراف وتوجيو ادلعلم , وقد يتحقق من خالل القدرة على عمل مقياس رسم او منوذج والقدرة على ادلعاجلة ال

ر العقلي والتصور البصري لألشياء , ويتضح شلا سبق ان التفكَت البصري ىو عملية عقلية وذىنية وىو مرتبط باجلوانب للتمثيالت البصرية بالتدوي
 احلسية كما انو يتضمن منظومة من ادلهارات وىو قائم على ترمجة ادلثَتات ادلعروضة اىل لغة منطوقة او مكتوبة 3  

 في العملية التعليمية :ومميزاتو اىمية تنمية مهارات التفكير البصري 

 تكمن امهية تنمية التفكَت البصري لدى الطالب يف انو يساعد على تصنيف االشياء وسهولة       

  استخدامها , فهم يعتمد على تنوع التقنيات والصور يف دتثيل االفكار باستخدام الكلمات والرموز, وتبادل ادلعلومات بطريقة سريعة مؤثرة
ناء عملية التعلم اث" كما انو يسهم يف زيادة التفاعل والنشاط    واالفكار شلا ديكن فهمها ,  القات بُت ادلوضوعات ويسهم يف اجياد الع

ب والتوصل اىل افضل االساليب للتواصل مع االخرين وتبادل االفكار , والتمكن من التعامل مع ادلشكالت الطارئة وحلها , وزيادة قدرة الطال

                                                           
1
حلها لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي فاعلية شبكات التفكَت البصري يف تنمية مهارات التفكَت البصري والقدرة على طرح وحل ادلشكالت اللفظية يف الرياضيات واالجتاه ضلو  
  523( 6ص 5885( , )122زلمد زلمود محادة ,  )دراسات يف ادلناىج وطرق التدريس( , مايو , العدد ) 6
ط بادلملكة العربية السعودية ساثر استخدام شبكات التفكَت البصري يف تدريس العلوم على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكَت التأملي لدى طالبات الصف الثالث متو  2
 188( 6 ص5811( يناير )1( العدد)12عطيات زلمد ابراىيم , رللة الًتبية العلمية , اجمللد ) 6
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( الن امتالك الطالب دلهارة التصور البصري مثال سوف تكسبو القدرة على وصف البيئة 1نة بُت عناصر ادلوضوعات 3)على التحليل وادلقار 
ن احمليطة وفهمها وتنمية مهارتو على دراسة االشكال فيها واستخالص ادلعاين منها , وكذلك امتالكو دلهارة التمييز البصري بُت االشكال م

 امهية التفكَت البصري يف التعلم من خالل 6( 2)( 5882)حسن مهدي  ةف بينهما ,وقد اوضحت دراسحيث اوجو التشابو واالختال

 التكنولوجي التقدم نتيجة يوميا تزداد واليت بادلتعلم احمليطة البصرية ادلثَتات فهم على يساعد و حيقق اىداف العلم 6 الوصف , التفسَت , التنبؤ-
 3بو احمليطة بالبيئة ادلتعلم صلة تزداد وبالتايل

 لتبادل جديدة طرق ويدعمحيسن من نوعية التعلم ويزيد من التفاعل بُت ادلتعلمُت فيما بينهم من ناحية وبينهم وبُت ادلعلم من ناحية اخرى -
 3  البعض وبعضهم ادلتعلمُت بُت االفكار

 ادلوقف اثناء وانتباىهم ادلتعلمُت التزام من ويزيد الستنتاجوظف استخدام بعض عمليات العلم مثل 6 ادلالحظة , والتفسَت والتحليل واي -
  للمتعلم العقلية القدرة وزيادة التعليمي

 ادارة من يسهل , وساعد التفكَت البصري على فهم بعض ادلواد الدراسية كالرياضيات واذلندسة والدراسات االجتماعية والًتبية الفنية وفروعهاي-
 3 وتفاعلي منظم بشكل التعليمي ادلوقف
 صلاح يف يساعد وذلك التعليمي ادلوقف يناسب مبا, البصرية اللغة ىذه من يتمكن حىت البصرية االنشطة من العديد ديارس ان من للمتعلم والبد
 3البصري التفكَت تنمية اىل ومنها التعليمية الرسالة وفهم التعليمي االتصال عملية

  مهارات التفكير البصري

( و)زينب 5811( و)اديان اسعد 5818( و)فداء الشوبكي 5882عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة )حسن مهدي توصلت   
( اىل ان مهارات التفكَت البصري من ادلهارات اليت تشجع ادلتعلم على التمييز البصري للمفاىيم وادلهارات 5812( و)ىبة عطية 5812زلمود

 ية مع خرباتو ومهاراتو الفنية , للوصول اىل ادلهارات التالية 6 الفنية , من خالل دمج تصوراتو البصر 

 القدرة على حتديد ابعاد وطبيعة الشكل او الصورة ادلعروضة وىي ادىن مهارات التفكَت البصري3 مهارة القراءة البصرية : -1

                                                           
د الغٍت الديب 6 كلية دادية 6 عيد عبفاعلية استخدام ادلنظمات البيانية لتنمية بعض عادات العقل الالزمة للتفكَت البصري يف الدراسات االجتماعية لدى تالميذ ادلرحلة االع 1

 153( ص5882, ) ( يناير ,15الًتبية بقنا, رللة العلوم الًتبوية, العدد )
  منشورة 6حسن رحبي مهدي فاعلية استخدام بررليات تعلمية على التفكَت البصري والتحصيل يف تكنولوجيا ادلعلومات لدى طالبات الصف احلادي عشر, رسالة ماجستَت غَت 2
 .52(, غزة , ص5882) اجلامعة االسالمية, –وتكنولوجيا التعليم , كلية الًتبية قسم ادلناىج  6
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 6 تعٍت القدرة على التعرف على الشكل الفٍت او الصورة ودتيزىا عن االشكال او الصور الفنية االخرى3 هارة التمييز البصريم -5
6 القدرة على رؤية عالقة التأثَت والتأثر من بُت مواقع الظاىرات ادلتمثلة يف الشكل او الصورة  مهارة ادراك العالقات المكانية -8

 ادلعروضة 3
لى ايضاح مدلوالت الكلمات والرموز واالشارات ويف االشكال والصور والرسومات البيانية والفنية 6 القدرة ع مهارة تفسير االشكال -2

 وتقريب العالقات بينها 3
6 تعٍت قدرة الفرد على الًتكيز على التفاصيل الدقيقة واالىتمام بالبيانات الكلية واجلزئية لألشكال والصور  مهارة تحليل االشكال -2

 واالعمال الفنية اجملردة 3
درة على استخالص معاين جديدة , والتوصل اىل مفاىيم ومبادئ علمية وفنية , من خالل الشكل ق6 تعٍت ال مهارة استنتاج المعنى -2

 اخلريطة ادلعروضة , مع مراعاة تضمُت ىذه اخلطوة للخطوات السابقة , اذ اهنا زلصلة للخطوات اخلمس السابقة3 او الصورة او
 عمليات التفكير البصري

 ( 58126يعتمد التفكَت البصري على عمليتُت حتددمها )اديان زلمد صربي

 باستخدام حاسة البصر لتعريف وحتديد مكان االشياء وفهمها وتوجيو الفرد دلا حولو يف العامل احمليط  Vision 3األبصار  -1

وىي عملية تكوين الصور اجلديدة عن طريق تدوير واعادة استخدام اخلربات ادلاضية والتخيالت العقلية وذلك يف  Imaginaryالتخيل  -5
عقل , فاإلبصار والتخيل مها اساس العمليات ادلعرفية باستخدام مهارات خاصة يف ادلخ تعتمد على غياب ادلثَتات البصرية وحفظها يف وعي ال

لون ذاكرتنا للخربة السابقة , حيث يقوم جهاز االبصار )العُت( والعقل بتحويل االشارات من العُت اىل ثالثة مكونات للتخيل ىي النمذجة وال
م يف عمليات التفكَت البصري توفَت ادلثَتات احلسية واثارة ادلتعلم لتدوير العالقات والرموز يف ادلثَت احلسي وترى الباحثة ان دور ادلعل (31) واحلركة

 من خالل الربط بُت اخلربات السابقة والتخيالت العقلية  , لتتكامل عملية االبصار مع عملية النخيل العقلي 3

 اساليب تنمية التفكير البصري :

االساليب ادلختلفة لتنمية التفكَت البصري , ومجيعها تعتمد على شلارسة بعض االنشطة التعليمية اليت ديكن تدريسها يف مادة وىناك عدد من 
 الًتبية الفنية كاآليت6

انشطة اعواد  -انشطة ادلكعب )مثل التشكيل بأحجام سلتلفة ( -انشطة طي الورق )مثل حتديد شكل ادلكعب يف التشكيل اجملسم ( -
انشطة الرسوم البيانية 6 وتكون من خالل شلارسة الطالب العديد من االنشطة اخلاصة بادلفاىيم  -قاب )مثل االنتاج ادلتزايد والرسوم(الث

                                                           
 8283ص  القاىرة , , (5812, ) 1تعليم التفكَت رؤي تنظَتية ومسارات تطبيقية 6 اديان زلمد صربي, واخرون6 دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع , ط 1
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تضمنة الشكلية مبختلف انواعها  ديكن ان يتدربوا على التفكَت البصري ويتمكنوا من فهمها ورمسها وقراءهتا واجراء اتصال بصري بادلعلومات ادل
وتضيف الباحثة على ما سبق بعض االنشطة  ( 1)ا واالستجابة دلا قرأه بطريقة حتليلية من خالل ادلخزون البصري ومن خالل ادلواد الدراسية 3هب

 6تدريس الفنوناليت قد تنمي التفكَت البصري يف 

 توظيف رسم اللوحات واالشغال الفنية 3 -1
  واالعمال الفنية للفنانُتواالشكال استخدام الصور  -5
 عرض مناذج واعمال الفنانُت واالستفادة من خامات البيئة احمليطة 3 -8
 القيام بالزيارات ادليدانية والرحالت وادلتاحف العلمية3 -2
 استخدام اسس وعناصر التصميم 3  -2
 3 الفنية االشكال يف الضمنية والعبارات التوضيحية الكلمات -2
  الفنية3 اللوحات تتضمنها اليت الرموز -3
  فٍت3 بعمل القيام كيفية او فٍت مفهوم لتكوين تستخدم اليت اجملردة والرسوم التوضيحية الرسوم -4

 آلية التدريس بالتفكير البصري :

  ان التدريس بالتفكَت البصري ىو عملية يسلك فيها الطالب اجتاه كشفي حملاولة فهم الطبيعة والبيئة احمليطة

خلطوة من خالل الرؤية البصرية لاللوان واخلطوط واالشكال من حيث طبيعتها ومكوناهتا وعالقاهتا وقابليتها لتطوير الرؤية البصرية وىي تكون ا
طلب من االوىل واالساسية ضلو الرؤية الفنية مبا فيها من ادراك وخيال وتفكَت ورموز وتصورات واختاذ قرارات وعند التدريس بالتفكَت البصري يت

 الطالب ما يلي 6 

 يأخذ نظرة صامتة يف الشكل المعان التفكَت 3 -
 توضيح العالقات بُت العناصر ادلختلفة يف ادلوضوع ادلطروح للسؤال3 -
 حتويل ادلفاىيم ادلعزولة اىل قطع من ادلعلومات ذات ادلعٌت باستخدام ادلفاىيم الشكلية  -
  (2)ان تؤدي اىل اخلالصة 3تركيب ادلعلومات اىل اجلمل اليت ديكن  -

 إستراتيجية التفكير البصري :

                                                           
قسم علوم الًتبية  امُت , البصري باالستفادة من الربرلة اللغوية العصبية واخلرائط الذىنية , اطروحة دكتوراه غَت منشورة 6 دينا انور وفائيفاعلية برنامج مقًتح لتنمية التفكَت  1

 .515( 6القاىرة, ص 5818الفنية , كلية الًتبية الفنية , جامعة حلوان ,  )
 5253( 6 الرياض , ص1555تعليم التفكَت 6 ابراىيم احلارثي, مدارس الرواد , ) 2
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)ابيكايل ىوسن( ومريب  طورت إسًتاتيجية التفكَت البصري يف الواليات ادلتحدة بدًءا من منتصف السبعينات من قبل عامل النفس األمريكي  
ولة لفهم درجة االختالف بُت مشاىدة التأثَت لقطعة فنية ذات الفن ) فليب يناوين ( وقدما منوذجا متطورا من إسًتاتيجية التفكَت البصري يف زلا

حيث التمثيل باألشكال البصرية تدعم التفكَت البصري دونا عن أنواع التفكَت األخرى يف تنمية قدرة رؤية العالقات , ( 1معٌت لدى ادلتلقُت )
الشكل وتنمية مهارات االستدالل , إذ أن التفكَت البصري الداخلية للشكل ادلعروض عالوة على قدرة الكشف عن العالقات النسبية ضمن 

ث قدرة عقلية مرتبطة باجلوانب احلسية البصرية حيث حيدث عندما يكون ىنالك تناسق متبادل بُت ما يراه ادلتعلم من أشكال وعالقات وما حيد
على سلسلة من اإلجراءات ادلنظومية ويركز على تطوير  االسًتاتيجيةوتشتمل , ( 2من ربط ونتاج عقلي معتمد على الرؤيا والرسم ادلعروض )

 3النظرة ادلركزة حول تعليم ادلتعلمُت ويقدم برنامج زلًتف لتنمية معلمي القاعات الدراسية
 Abigail Housen):وصف نظرية )

عدة للتطوير تستخدم إلدارة ادلناقشات التفكَت البصري قا السًتاتيجيةتستخدم ىذه النظرية لتنمية ادلمارسة اجلمالية لقاعة الدروس, حيث أن 
واسًتاتيجيات األسئلة ,كما أن منوذج التطوير الذي يقع حتت مظلة التفكَت البصري يتكون من مخسة مراحل تطويرية , كل مرحلة شليزة 

لسمات البارزة يف قطعة فنية مثالً , بالسلوك ادلثايل وبطرق التفكَت وتنظيم نظرات ادلشاركون يف احلدث , إمجاال ينظر ادلشاىد بسرعة ,ويالحظ ا
 إن منهج اسًتاتيجيات التفكَت البصري وبرنامج ادلعلم التدرييب  وجتعل األشخاص يعملون مبجموعات و

 يصممان لدعم احلاجات ويتبنيان منو وتطوير ادلشاىدين احلديثُت من كال الطلبة وادلعلمون

  Abigail Housenالبصري:دور المعلم والطالب في ضوء إستراتيجية التفكير 

تساعد األسئلة الكثَتة يف فحص الشكل البصري ويكمن دور ادلعلم يف إلقاء األسئلة وتسهيل ادلناقشات مع الطلبة, ويتفاعل مع أفكارىم 
لوقت والفرصة للنظر بعناية واقًتاحاهتم, ويشارك يف تركيب ادلعاين باإلضافة إىل االستماع إىل وجهات النظر ادلتعددة3 بينما الطلبة يكون لديهم ا

 وإعادة التفكَت , حيث يسمعون لبعضهم , وخيمنون سوية , ويناقشون أفكارىم ومقًتحاهتم لبناء أفكار جديدة ومن مث مراجعة النتائج3

  Abigail Housenأىداف إستراتيجية التفكير البصري عند :

دلتنوعة ويف أوقات وأماكن متنوعة لتوليد الثقة يف بناء ادلعٌت من تشكيلة واسعة 3 تنمية ادلهارات التقنية بُت األشخاص من خالل الثقافات ا١
 للفن3

                                                           
2-:Visual thinking strategies: Reilly JM , Ring j ,Duke l ,a new role for art in medical education . 2005 , P; 37                                                                     .         

.3-Thinking Goes to School: Furth Hans and Watches Harry, Piaget s Theory , New York , Oxford University Press, 1974 , 
P; 43 
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 3 تطوير قدرة ادلالحظة عند األشخاص٢3

 3 تنمية ادلشاركة النشطة بُت األفراد من خالل طرح األسئلة غَت احملدودة والردود ادلساعدة من ادلعلم٣3

 دلشكالت بالعمل باجملموعات33 إحداث التفاعل بُت الطلبة من خالل حل ا٤

 3 تنمية التفكَت اإلبداعي عند الطلبة٥3

 3 تنمية مهارات االتصال مثل التعبَت واإلصغاء لوجهات النظر وإدارة النقاش٦3

 3 اكتساب مهارة النظرة الشاملة للموضوع مث جتزيئو٧3

 3 تنمية احلافز والفضول لدى ادلتعلمُت للسعي ضلو اكتساب ادلعلومات٨3

 عالقة إستراتيجية التفكير البصري بالنظريات التربوية: 

ُت, إن إسًتاتيجية التفكَت البصري تتضمن اسًتاتيجيات تعليمية لكال من ادلعلمون والطلبة اليت أساسها االكتشاف النشط ادلركز حول ادلتعلم
الداركية والًتبوية احلالية حيث تركز على التعلم النشط ادلركز عند مراجعة أىداف إسًتاتيجية التفكَت البصري السابقة صلدىا مرتبطة باألفكار ا

 حول ادلتعلمُت وتراكيب أساسها االكتشاف متضمنة6

 3 استعمال األسئلة غَت احملدودة وإعادة الصياغة وارتباط أفكار الطالب ذات العالقة من قبل ادلعلم بينما تسهل مناقشة اجملموعة١3

 3ع لفحص كل فكرة بشكل نشيط يفيها يشكل ادلعلم مواض3 خلق جو آمن للمناقشة اليت ٢

 3 إمعان النظر من قبل الطلبة إىل القطعة الفنية أثناء ادلناقشة وتسهيل ذلك بإشارات ادلعلم ولغة اجلسم٣3

 3 مناقشة وتبٍت كل أفكار اآلخرين من خالل تناول ادلعلم لكل تعليق من قبل الطلبة٤3

 (1األفكار بإعطاء الدليل3)3 جتربة كل اتصال وتربير ٥

   Abigail Housenكيف يبدأ الدرس حسب إستراتيجية:

                                                           
- 1- Validating a Measure of Aesthetic Development for Museums and Schools: Abigail Housen.(1992, ILVS Review, 

Vol.2No.2. p . 214- 216 
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يف البداية نسمح للطلبة بفحص الرسم والتفكَت بو وادلسامهة بادلالحظات واألفكار واالستماع ذلم وبناء الفهم سويًا , مث أ. بداية الدرس : 
لبة االنتباه والًتكيز بالرسم ادلعروض أمامهم وأعطيهم حلظات صامتة بالنظر إىل نطلب منهم أن يذكروا مسات ىذه العملية , مث أطلب من الط

 الرسم , مث ادعوىم للكالم3

بعد فحص الطلبة للرسم أعرض عليهم السؤال التايل 6 ماذا رأيتم يف الرسم ادلعروض عليكم ؟ بعض الطلبة يستطيعون ب. عرض األسئلة : 
ختالفات بينهم , وعندما يبدأ الطلبة بعرض مالحظاهتم لتفسَت الرسم )مالحظات ما بعد التعريف ذات االستجابة ذلذا السؤال , نستعمل اال

وصف حريف( ,نرد عليهم أواًل بإعادة صياغة , وبعد ذلك اسأل ماذا رأيت يف الرسم شلا دعاك لقول ذلك ؟ , يفهم بعض الطلبة ادلقصود من 
كي يبقى الطلبة متفاعلُت ومشاركُت يف ادلالحظات نعرض ونكرر عليهم السؤال التايل6 ما عدا ذلك ول السؤال , فيبدؤون بتغيَت ما عربوا عنو 3

 ىل بإمكانك أن جتد مالحظات أخرى ؟ نركز على االختالفات ادلفيدة بُت مالحظات الطلبة مث 6

 ج. نرد على مالحظات الطلبة :

 مو بدقة3استمع بعناية إىل كل ما يقال من الطلبة وتأكد بأنك تفه• 

 استعمل لغة اجلسم وتعابَت الوجو لزيادة احلماسة وادلشاركة لدى الطلبة3• 

 اعد صياغة كل ادلالحظات بتغَت التعبَت وليس ادلعٌت شلا يؤدي إىل بناء اجلمل يف شكلها الصحيح • 

 وإثرائها بادلفردات ادلناسبة3

فيد للتفكَت , وليس األجوبة الصحيحة واعلم أن الطلبة يتعلمون إبداء اقبل كل تعليق مسعي وتذكر أن ىذه العملية تؤكد على منط م• 
 ادلالحظات ادلفصلة والًتتيب دلا يعرفونو وان وضع أفكارىم يؤدي إىل النمو حىت عندما يرتكبون األخطاء3

عض ادلالحظات واألفكار حتفز اربط اإلجابة بالعالقة حىت ولو كان ىناك بعض اخلالفات وأنظر كيف يطور الطلبة تفكَتىم, وكيف أن ب• 
 اآلخرين وكم ىذه اآلراء تتغَت وتبٌت3

 د. انتهاء الدرس :
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شجعهم على التفكَت بالنظر دلا لو من عمليات غَت زلدودة مستمرة • أخربىم أنك استمتعت بالعمل معهم • أشكر الطلبة على مشاركتهم • 
 (31 ), تفيد يف استخالص النتائج وتنمي مهارات احملادثة لديهم

 يؤدي ,شلا فعال وسط دينامي يف بقوة يتم مكوناتو وتطبيق جًدا بسيط (ىوسن ابيكايل)وفق اسًتاتيجية  البصري التفكَت مبدأ فان وبالتايل   
 عرض بطرق مقدمة , واضح احلايل التفكَت جلعل وخططت ىندسية أشكال أدوات تأخذ مبساعدة البصري التفكَت يتم ,حيث أفضل تفكَت إىل

 خالل من أفضل لتفكَت ,تؤدي قبل من أىداف زلددة وحيقق جديدة تصورات لدينا ينشط شلا , خالق ضلو على بأفكارنا للعمل مرنة تساعدنا
 33,والتصورات ,واألفالم ,والصور الزمنية واخلطوط , وادلخططات االنسيابية التخطيطات, استخدام

 الدراسات السابقة :

ذا اجملال , لالستفادة منها يف اعداد االطار العام للبحث وحتديد ادواتو وتوظيف هب اخلاصةباالطالع على الدراسات السابقة  ةالباحث تقام  
 االساليب االحصائية ادلناسبة, ومن ىذه الدراسات 6

التفكير البصري واالتجاه اثر تدريس مقرر الكتروني مقترح في التصميم على تنمية مهارات  (:2012دراسة "ىبة عطية السيد" )-1
 3  نحو الفن الرقمي لدى طالب التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

 ىدفت الدراسة اىل اعداد قائمة معايَت جودة للمقررات االلكًتونية للًتبية الفنية عرب االنًتنيت , وبناء مقرر 

ادلقرر االلكًتوين على اجتاه طالب الًتبية الفنية ضلو الفن الرقمي , وقد مت تطبيق الدراسة على عينة الكًتوين يف ضوء معايَت اجلودة وحتديد فعالية 
طالب مقسمة اىل رلموعتُت متكافئتُت , وتوصلت نتائج الدراسة اىل بناء قائمة معايَت جودة  (38قصدية من طالب الفرقة الرابعة مكونة من )

مؤشر(كما توصلت الدراسة اىل  138معيار ,  14رلاالت , 3ية عرب االنًتنيت وقد اشتملت القائمة على )للمقررات االلكًتونية للًتبية الفن
( بُت متوسط درجات افراد اجملموعة التجريبية اليت تستخدم ادلقرر االلكًتوين يف التصميم 8381وجود فرق دال احصائيا عند مستوى )

 التدريس بالطريقة التقليدية , يف درجات اختبار التفكَت البصري لصاحل اجملموعة التجريبية 3,ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت تستخدم 

( بعنوان ) تقويم اداء معلمي التربية الفنية بالمرحلة االبتدائية في استخدام مهارات 2012دراسة "اشرف بندر عمر شيخ: )-5
 العربية المملكة/  التدريس وطرائق المناىج قسم – االنسانية والعلوم التربية كلية – طيبة جامعة التفكير البصري في التدريس (

 السعودية
                                                           

1- Validating a Measure of Aesthetic Development for Museums and Schools: Abigail Housen.(1992):, ILVS Review, 
Vol.2No.2. p . 214-216 
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رحلة ىدفت الدراسة اىل حتقيق ما يلي 6 معرفة مدى استخدام معلمي الًتبية الفنية بادلرحلة االبتدائية دلهارات التفكَت البصري يف تدريس ادل 
بصري الالزمة دلعلمي الًتبية الفنية بادلرحلة االبتدائية , وكان منهج البحث ىو ادلنهج الوصفي االبتدائية , وضع التصور ادلقًتح دلهارات التفكَت ال

معلم كعينة للدراسة , واستعمل الباحث بطاقة  58التحليلي باعتباره انسب ادلناىج لطبيعة الدراسة , وقد مت اختيار عينة عشوائية مكونة من 
تخدام معلمي الًتبية الفنية دلهارات التفكَت البصري يف التدريس , يالحظها ويدوهنا الباحث (مهارة تقيس مدى اس88مالحظة مكونة من )

( , وتوصلت الدراسة انو ال يوجد spssبزيارة ادلعلمُت عينة البحث مث يتم تفريغها عن طريق احلاسب االيل باستخدام الربنامج االحصائي )
%( والنسبة العامة الستخدامات التفكَت البصري ىي 2372لية تزيد عن)مهارات للتفكَت البصري يتم استخدامها بنسبة عا

%( لذا توصي الدراسة بأجراء 2372%( والنسبة )18732%(بتقدير اقل من ادلتوسط وتراوح استخدام مجيع ادلهارات بُت النسبة )82781)
لًتبية وكليات اعداد ادلعلمُت بقسم الًتبية الفنية وكيفية العديد من البحوث لبناء مفردات دلنهج خيتص مبهارات التفكَت البصري يف كليات ا

 االستفادة منها يف التدريس 3
6 يتضح لنا من الدراسات السابقة اليت تناولت تنمية مهارات التفكَت البصري يف رلال الًتبية الفنية مثل دراسة )ىبة  مناقشة الدراسات السابقة

ودراسة )اشرف بندر(اكدت  التفكَت البصري واالجتاه ضلو الفن لدى الطالب بكلية الًتبية الفنية,عطية( اليت اكدت على ضرورة تنمية مهارات 
الك ادلعلمُت على تنمية مهارات التفكَت البصري بادلرحلة االبتدائية بادلدينة ادلنورة , االمر الذي يتضح معو اىتمام الدراسات السابقة بضرورة امت

 3دلهارات التفكَت البصري سواء يف مرحلة االعداد او اثناء اخلدمة والطلبة 

 الفصل الثالث )اجراءات البحث(

جامعة بابل للعام الدراسي  -تضمن رلتمع البحث احلايل من طلبة قسم التصميم ادلرحلة االوىل يف كلية الفنون اجلميلة مجتمع البحث : 
 ( من الطلبة االناث 223( من الطلبة الذكور و)82ة مبقدار )( طالبا وطالب48والبالغ عددىم ) 5814 -5813

( 4قسم التصميم بعد استبعاد ) طلبة بالطريقة العشوائية البسيطة من( طالبا وطالبة 25) ابتحديد عينة حبثه ةالباحث تقامعينة البحث : 
 لتغيبهم وعدم التزامهم باحلضور3وذلك طالب 

 ييب ألنو ادلنهج ادلعتمد يف ىذا النوع من الدراسات ادليدانية 63 مت تطبيق ادلنهج التجر  منهج البحث

 باخلطوات االتية 6 ةالباحث تقاماداة البحث : 

 لالجابة عن السؤال االول من اسئلة البحث ونصو 6 ما مهارات التفكَت البصري الواجب تنميتها لدى الطلبة  بقسم التصميم يف كلية الفنون -1
 اجلميلة ؟
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 الفنون والًتبية الفنيةاطلعت الباحثة على الدراسات السابقة واالدبيات اليت تناولت التفكَت البصري ومهاراتو بصفة عامة والدراسات يف ميدان  - أ
 بصفة خاصة 3

ادة اسس قامت الباحثة بعد اطالعو على تلك الدراسات بتحديد عدد من ادلهارات اخلاصة بالتفكَت البصري واليت جيب تضمينها يف م-ب
 () لفنيةالتصميم الفٍت وقد اعدهتا الباحثة بصورة استبانة وعرضها على رلموعة من اخلرباء وادلتخصصُت يف رلاالت ادلناىج وطرق تدريس الًتبية ا

نة مرة ثانية إلجياد دلعرفة مدى صدق االستبانة , وقد مت تعديل بعض الفقرات يف ضوء اراء اخلرباء , وبعد فًتة اربعة اسابيع مت تطبيق االستبا
 ( وىي 8345معامل االرتباط بُت درجات استجاباهتم يف ادلرتُت وتبُت اهنا كانت درجة االرتباط )

 ()درجة مناسبة وبذلك اصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية 
بغرض معرفة مدى استجابتهم على مقياس ثالثي مت تطبيق االستبانة على رلموعة من اخلرباء من ادلشرفُت وادلعلمُت يف ميدان الًتبية الفنية  -ت

غَت مناسب( دلعرفة مدى ادلوافقة على اي ادلهارات اليت حازت على درجة قبول  مرتفعة من  -مناسب اىل حدما –البعد )مناسب بدرجة كبَتة 
 وجهة نظرىم 3

( 1م الفٍت  والنتائج يوضحها اجلدول االيت 6 جدول )مت تفريغ االجابات من حيث درجة ادلناسبة لتضمُت ىذه ادلهارات يف مادة اسس التصمي
 مادة اسس التصميم الفٍت  6 يوضح نتائج االستجابات اخلرباء وادلتخصصُت حول مدى مناسبة مهارات التفكَت البصري لتضمينها يف

 النسبة ادلئوية التكرار ادلهارة  ت
 %4838 52 القراءة البصرية  1
 %48 52 التمييز البصري  5
 %48 52 ربط العالقات بُت االشكال 8
 %3232 58 حتليل االشكال  2
 %3232 58 تفسَت االشكال 2

                                                           
 امساء السادة اخلرباء ادلتخصصُت يف رلال الًتبية الفنية 
 جامعة بابل–ة الفنون اجلميلة أ3د3 علي شناوة وادي 6 استاذ مناىج وطرائق تدريس ,كلي 1
 جامعة بابل–أ3د3 ىدى ىاشم 6 استاذ مناىج وطرائق تدريس ,كلية الفنون اجلميلة  5
 جامعة بابل–استاذ مناىج وطرائق تدريس ,كلية الفنون اجلميلة 6  أ3د3 مراد يوسف 8
 جامعة بابل –اجلميلة أ3د3 مكي عمران راجي 6 استاذ فلسفة الفن يف الفنون التشكيلية ,كلية الفنون  2
 جامعة بابل –أ3د3 زلمد علي علوان  6 استاذ فلسفة الفن يف الفنون التشكيلية ,كلية الفنون اجلميلة  2
 جامعة بابل –أ3م3 د3 علي مهدي ماجد6 استاذ مساعد فلسفة الًتبية التشكيلية ,كلية الفنون اجلميلة  3
 
 ( قائمة مهارات التفكَت البصري الوا1ملحق ) جب تنميتها لدى طلبة فسم التصميم 
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 %3838 55 استنتاج ادلعٌت من االشكال 2
 %38 51 دتثيل وحتليل ادلعلومات  3
 %38 51 ادراك العالقات ادلكانية 4
 %2838 15 ادلشاىدة وادلالحظة 5

 %2838 15 ادراك وتفسَت الغموض 18
 %2232 13 االغالق البصري 11
 %2838 12 التعرف على الشكل ووصفو 15

 -التحليل البصري  –ربط العالقات بُت االشكال -التمييز البصري –يتضح من اجلدول السابق  ان ادلهارات الستة )القراءة البصرية      
%(  بينما حصلت ادلهارات  3838 -% 4838استنتاج ادلعاين من االشكال( اليت حصلت على اعلى نسب القبول) -التفسَت البصري 

 -االغالق البصري –ادراك وتفسَت الغموض  –ادلشاىدة وادلالحظة  –ادراك العالقات ادلكانية  –حتليل ادلعلومات الست االخرى )دتثيل و 
( 15%( , وبالتايل تعترب ادلهارات ادلتضمنة باالستبانة والبالغ عددىا )2838 -%38التعرف على الشكل ووصفو( على نسب قبول اقل )

 -%2838برغم التفاوت احلاصل يف نسب القبول لدى اخلرباء وادلتخصصُت بُت )ميم الفٍت مادة اسس التصمهارة جيب تضمينها يف 
 3 تمت االجابة على السؤال االول%( من حيث ادلناسبة للتضمُت وهبذا يكون قد 4838

 لالجابة عن السؤال الثاين من اسئلة البحث 6 -5
 ق اخلطوات التالية6اوال 6 قامت الباحثة بتحليل زلتوى مادة اسس التصميم الفٍت وف 
حتديد اذلدف من عملية التحليل 6 كان اذلدف ىو معرفة مدى اشتمال ادلفردات يف مادة اسس التصميم الفٍت على مهارات التفكَت البصري -

 الواجب تضمينها فيو3

مادة اسس التصميم الفٍت ومت  حتديد فئات التحليل 6 حتددت فئات التحليل يف ىذا البحث مبهارات التفكَت البصري الواجب تضمينها يف-
 ( مهارة  153التوصل اليها يف قائمة مهارات التفكَت البصري )

حتديد وحدات التحليل 6 دلا كان الوصف الكمي من خصائص حتليل احملتوى , والتوصل اىل التقدير الكمي لظواىر التحليل البد من وجود -
يف الدراسة احلالية الصورة او الشكل ويقصد هبا )الصور والرموز واالشكال الفنية بكل وحدات تستند اليها الباحثة , وقد استخدمت الباحثة 

 انواعها(

  صدق التحليل وثباتو 6 دلعرفة مدى موضوعية التحليل , فقد مت حتديد صدقو وثباتو كمايلي6-
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من اجابات جراء حتليل احملتوى مرة اخرى لعينات ادلتخصصُت بأ ()الزمالء ثنُت من 6 بعد قيام الباحثة بعملية التحليل قام اصدق التحليل
ا بأداة التحليل ووحداتو اليت جتري عملية التحليل يف ضوئها وقد مت التوصل اىل النتائج نفسها وىو االمر الذي يشَت اىل بعد امدادمه الطلبة

لزمن حوايل اربعة اسابيع من عملية التحليل االوىل 6 قامت الباحثة بإعادة التحليل مرة ثانية بعد فًتة من ا ثبات التحليل - صدق التحليل
 ( وىي تعد قيمة مناسبة وتشَت اىل ثبات التحليل83453وباستخدام معادلة ىولسيت لثبات التحليل وجدت ان قيمة معامل الثبات تساوي )

ميلة ال تشتمل بشكل كايف على مهارات نتائج عملية التحليل6 يتضح من عملية التحليل ان مادة اسس التصميم الفٍت يف كلية الفنون اجل-
%( بالنسبة دلهارة ادراك وتفسَت الغموض, 8335التفكَت البصري حيث جاءت نسب وجود ادلهارات يف الربنامج بقيم تًتاوح بُت) 

%(, 1532%( تفسَت االشكال )1838%( التمييز البصري )1235مهارة ربط العالقات ادلكانية ) ,%( مهارة القراءة البصرية5133)
%(, 834%(, ادلشاىدة وادلالحظة)232%(, استنتاج ادلعاين من االشكال )574%( حتليل االشكال)1838التعرف على الشكل ووصفو )

%( , وبالتايل يتضح  مادة اسس التصميم 134دتثيل وحتليل ادلعلومات )%( لكال منهما , 135ادراك العالقات ادلكانية واالغالق البصري )
تمت %( وهبذا يكون قد 48الفٍت ال تصل هبا اي مهارة من ادلهارات الواجب تضمينها فيو على نسبة القبول احملددة يف البحث احلايل وىي )

 3 من اسئلة البحث والتحقق من صحة الفرض االول االجابة عن السؤال الثاني

%( من مهارات التفكَت البصري , االمر الذي 48وىذا يشَت اىل ضعف احملتوى من حيث عدم حتقيقو حلد الكفاية يف الدراسة احلالية وىي )
وىو االمر الذي  زلتوى ادلادةعلى تضمُت ىذه ادلهارات يف  التأكيديتطلب من القائمُت على صياغة زلتوى مادة اسس التصميم الفٍت ضرورة 
 اكدتو ادبيات البحث من حيث امهية التفكَت البصري يف تدريس الفنون 3

اختبار يف مهارات التفكَت البصري لطلبة قسم التصميم ادلرحلة االوىل  بإعدادعن السؤال الثالث من اسئلة البحث 6 قامت الباحثة  لإلجابة-8
%( من وجهة نظر اخلرباء من حيث درجة ادلناسبة  3838 -% 4838حت بُت )او ل تر يف ادلهارات الستة االوىل اليت حصلت على نسب قبو 

طبقا وىي ) القراءة البصرية , التمييز البصري, ربط العالقات يف االشكال , حتليل االشكال , تفسَت االشكال, استنتاج ادلعٌت من االشكال ( 
 للخطوات التالية6 

تبار اىل قياس مدى اكتساب الطلبة  بقسم التصميم دلهارات التفكَت البصري اليت حصلت على حتديد اذلدف من االختبار 6 يهدف االخ-1
 %(   3838 -% 4838حت بُت )او نسب مناسبة  تر 

                                                           
 جامعة بابل / كلية الفنون اجلميلة / قسم التصميم دكتوراه يف فلسفة الًتبية الفنية  –3د3 فاطمة عبد اهلل عمران  أ3م / 
 التصميم قسم/  اجلميلة الفنون كلية/  بابل جامعة/  الفنية الًتبية فلسفة يف دكتوراه -أ 3 م 3د3 غسق حسن مسلم  
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( مفردة , ومت 54صياغة فقرات ا الختبار 6 مت اعداد اختبار التفكَت البصري يف ادلهارات ادلشار اليها من قبل , وتكون االختبار من )-5
 االختبار يف صورة سؤال يتبعو اربعة بدائل يتم االختبار من بينهم البديل الصحيح3 صياغة

صدق االختبار 6 قامت الباحثة بعرض االختبار يف صورتو االولية على رلموعة من اخلرباء  وقد اشار بعضهم اىل اعادة النظر يف صياغة  -8
ور واالشكال , وبعد اجرء التعديالت اليت اجراىا احملكمون اصبح االختبار بعض الفقرات واستبدال عبارات بأخرى والتعديل يف بعض الص

 مفردة 3 52مكونا من 

 التجربة االستطالعية لالختبار 6 بعد التأكد من صالحية الصورة االولية لالختبار وصدق مفرداتو بعد -2

( طالب وطالبة من غَت 58تبار اىل رلموعة من الطلبة بلغ عددىا )اجراء التعديالت ادلطلوبة , قامت الباحثة بأجراء التجربة االستطالعية لالخ
 افراد العينة االساسية للبحث , لتحقيق االىداف االتية6 

االختبار اعتمادا على العينة  إلهناءدقيقة  22عن االختبار 6 حيث وجدت الباحثة ان الطلبة حيتاجون اىل  لإلجابةحتديد الزمن الالزم  - أ
 االستطالعية3

مدى وضوح تعليمات االختبار ومدى مالئمة مفرداتو للطلبة6 تبُت من خالل تطبيق االختبار وضوح التعليمات وعدم وجود تساؤالت  حتديد - ب
 من الطالب 3 

%( اي انو يتسم بدرج مقبولة , وبذلك اصبح 34حساب معامل ثبات االختبار 6 استخدمت الباحثة حساب معامل الثبات وبلغ ) - ج
 ()درجة وبذلك اصبح معدا يف صورتو النهائية  52مفردة والدرجة النهائية لالختبار 52بتا وزلتويا على االختبار صادقا وثا

6 مت تطبيق االختبار على طالب وطالبات ادلرحلة االوىل يف قسم التصميم وذلك خالل الفصل الدراسي االول للعام  نتائج تطبيق االختبار-
( درجة من 55311طالبا و طالبة وبلغ متوسط الدرجة اليت حصل عليها الطالب افراد العينة )( 25)البالغ عددىم  5814-5813الدراسي 

%( تعد نسبة غَت متدنية لكنها مل حتقق الفرض الثاين من فروض 38331درجة( وذلك بنسبة مئوية بلغت )88النهائية العظمى لالختبار )
ال ديتلكون مهارات التفكَت البصري بشكل كاف وال حيقق الفرض الثاين   لطلبة%( وىذا يدل على ان ا48الدراسة وتصل اىل حد الكفاية )

من فروض البحث , وذلك يشَت اىل ضرورة التأكيد على تضمُت مهارات التفكَت البصري ضمن مادة اسس التصميم الفٍت اليت تدرس يف قسم 
اليها البحث تدعونا لضرورة تنمية مهارات التفكَت البصري لدى الطلبة جامعة بابل وىذه النتيجة اليت توصل –كلية الفنون اجلميلة   -التصميم 

وقد يعود حصول الطلبة على متوسط  , باعتبار ان عملية تنمية التفكَت بصفة عامة والتفكَت البصري خاصة احد اىداف تدريس الًتبية الفنية 

                                                           
 ( 2ملحق) 
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ي يف الربنامج والذي ديثل عدد الساعات العملية فيو نسبة مرتفعة يف %( من الدرجة الكلية , راجع اىل اجلانب التطبيقي  والعمل38331بلغ )
تم االجابة عن السؤال الثالث من اسئلة البحث والتحقق من عدم صحة مقابل الساعات النظرية من ساعات االعداد , وبذلك يكون قد 

 الفرض الثاني من البحث . 

 لباحثة بالتوصيات االتية66 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية توصي ا توصيات البحث

مهارات مراجعة مصورات مادة اسس التصميم الفٍت للطالب بقسم التصميم  يف كلية الفنون اجلميلة لتضمينو موضوعات تؤكد على تنمية -1
 التفكَت البصري3

التفكَت البصري خاصة مقررات مبادئ   استخدام اسًتاتيجيةاعادة النظر يف ادلقررات الًتبوية االخرى خلاصة بتدريس الفنون للتأكيد على -5
 وطرق تدريس الًتبية الفينة وفنون التصميم الداخلي وتصميم اجملسمات وتاريخ احلضارات وغَتىا3 

 ضمن ادلقررات الًتبوية  التصميمالتاكيد على تدريس مهارات التفكَت البصري لطالب قسم -8
  تقًتح الباحثة اجراء الدراسات االتية 66 يف ضوء ما اسفرت عنو نتائج البحث احلايل المقترحات

 برنامج مقًتح لتنمية مهارات التفكَت البصري لدى طالب قسم الًتبية الفينة يف ادلواد التطبيقية -1
 اجراء دراسة عن استخدام اسًتاتيجية التفكَت البصري يف تنمية مهارات الطلبة يف التصميم الداخلي -5
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 قائمة المصادر

 3الرياض( ,1555) الرواد مدارس, احلارثي ابراىيم 6التفكَت  تعليم -1
 3القاىرة(, 5888, ) العريب الفكر دار , حبيب الكرًن عبد رلدي 6 التفكَت تعليم يف حديثة اجتاىات -5
 ,1ط,  والتوزيع والنشر للطباعة العريب الفكر دار ,واخرون , صربي  زلمد اديان تطبيقية 6 ومسارات تنظَتية رؤي التفكَت تعليم -8

 3 القاىرة (58126)
(, 5882)الكتب  عامل ,زلمد  حسن 6 مدحة (والعاديُت الصم)االبتدائية ادلرحلة لتالميذ الرياضيات يف البصري التفكَت تنمية -2

 القاىرة3
 المجالت والدوريات

 الصف طالبات لدى التأملي التفكَت مهارات وتنمية الدراسي التحصيل على العلوم تدريس يف البصري التفكَت شبكات استخدام اثر -2
, ( 5811)يناير( 1)العدد( 12) اجمللد,  العلمية الًتبية رللة,  ابراىيم زلمد 6 عطيات السعودية العربية بادلملكة متوسط الثالث

 السعودية 3
 واالجتاه الرياضيات يف اللفظية ادلشكالت وحل طرح على والقدرة البصري التفكَت مهارات تنمية يف البصري التفكَت شبكات فاعلية -2

 (122) العدد,  مايو( , التدريس وطرق ادلناىج يف دراسات, ) محادة زلمود زلمد 6 االبتدائي اخلامس الصف لتالميذ حلها ضلو
(5885 )3  

 ادلرحلة تالميذ لدى االجتماعية الدراسات يف البصري للتفكَت الالزمة العقل عادات بعض لتنمية البيانية ادلنظمات استخدام فاعلية -3
 3( 5882)يناير( 15) العدد,  بقنا الًتبية كلية,  الًتبوية العلوم رللة, ,  الديب الغٍت عبد 6 عيد االعدادية

 الرسائل واالطاريح
 جامعة, شيخ  عمر بندر 6 اشرف  التدريس يف البصري التفكَت مهارات استخدام يف االبتدائية بادلرحلة الفنية الًتبية معلمي اداء تقوًن  -4

 السعودية العربية ادلملكة( 6 5815) التدريس وطرائق ادلناىج قسم – االنسانية والعلوم الًتبية كلية – طيبة
 دينا 6 منشورة غَت دكتوراه اطروحة,  الذىنية واخلرائط العصبية اللغوية الربرلة من باالستفادة البصري التفكَت لتنمية مقًتح برنامج فاعلية -5

 القاىرة 3( 58186, ) حلوان جامعة,  الفنية الًتبية كلية,  الفنية الًتبية علوم قسم,   امُت زلمد وفائي انور
 طالبات لدى اذلندسة يف البصري التفكَت ومهارات العلمي التحصيل تنمية على الرياضي التواصل مهارات يف مقًتح برنامج أثر -18

,  5811 , الًتبية كلية – بغزة األزىر جامعة6  طافش عيسى اسعد اديان منشورة6 غَت ماجستَت رسالة, بغزة  األساسي الثامن الصف
 3غزة 



 فاعمية استراتيجية التفكير البصري في مادة اسس التصميم الفني 

   لتنمية مهارات الطمبة في قسم التصميم

 أ.م.د. دالل حمزة محمد   

     Route Educational and Social Science Journal    

543          Volume 5(6), April 2018 

 
  
 

, عشر احلادي الصف طالبات لدى ادلعلومات تكنولوجيا يف والتحصيل البصري التفكَت على تعلمية بررليات استخدام فاعلية   -11
( 5882) ,االسالمية اجلامعة – الًتبية كلية,  التعليم وتكنولوجيا ادلناىج قسم,مهدي  رحبي 6 حسن منشورة غَت ماجستَت رسالة

 غزة63
 السادس الصف تلميذات لدى التفكَت االبتكاري مهارات تنمية على ادلنزيل االقتصاد تدريس يف التعاوين التعليم استخدام فاعلية -15

 3السعودية  العربية , ادلملكة(م5882) القرى, أم جامعة , عمدة االبتدائي 6 أمل
 الًتبية طالب لدى الرقمي الفن ضلو واالجتاه البصري التفكَت مهارات تنمية على التصميم يف مقًتح الكًتوين مقرر تدريس اثر -18

 القاىرة 3(58126) السيد ,  عطية ىبة:  مشس عُت جبامعة النوعية الًتبية بكلية الفنية
         14- Validating a Measure of Aesthetic Development for Museums and Schools 

:Abigail Housen.(1992):, ILVS Review, Vol.2No.2                                                              
               

15- Thinking Goes to School : Furth Hans and Watches Harry , Piaget s Theory  New 
York , Oxford University Press, 1974 

 -16- Left Brain , Right Brain :Novak , J. , & Feingold, L. (2008 : Different Approaches to 
Retaining and Sharing Organizational Knowledge Digital Govermment Institute 

 17- Visual thinking strategies : Reilly JM , Ring j ,Duke l :,a new role for art in medical 
education . 2005 , 
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 المالحق

 استبانة استطالع رأي الخبراء (1ملحق )

 ---------------------االستاذ الدكتور / 

الفٍت لتنمية مهارات الطلبة يف قسم التصميم  " فاعلية اسًتاتيجية التفكَت البصري يف مادة اسس التصميم  تقوم الباحثة بأجراء دراسة بعنوان "
ومن متطلبات الدراسة اعداد قائمة مبهارات التفكَت البصري الواجب تنميتها لدى طلبة قسم التصميم , وقد مت حتديد مهارات التفكَت 

, وقد بلغ عدد مهارات التفكَت البصري اليت البصري, بعد االطالع  على الدراسات السابقة واراء اخلرباء يف التفكَت البصري والثقافة البصرية
 ( مهارة ,لذا نرجو من سيادتكم االطالع على ىذه ادلهارات وابداء الرأي من حيث 156اسفرت عنها تلك الدراسات )

 بة(غَت مناس –مناسبة اىل حد ما  –مدى مناسبة تلك ادلهارات دلستوى الطالب على مقياس ثالثي البعد )مناسبة بدرجة كبَتة  -1
 اضافة اي مهارات او عبارات او تعديالت تروهنا مناسبة3 -5

 والباحثة تشكر سيادتكم  حلسن تعاونكم على ما تبذلونو من جهد ووقت3
 قائمة مهارات التفكير البصري الواجب تنميتها لدى طالب المرحلة االعدادية في العراق

الفئات  ت
 الرئيسية

ادلهارات دلستوى درجة مناسبة تلك  الفئات الفرعية
 الطالب

ادلال
حظا
مناس ت 

بة  
بدرجة 

 كبَتة

مناسبة اىل 
 حد ما

غَت 
مناس
 بة 

التصور  1
 البصري

      واالضافة احلذف
     حتويل صورة االمناط البصرية بادلعاجلة الذىنية اىل امناط اخرى

     الربط بُت االشكال ادلدركة واخلربة السابقة
الًتمجة  5

 البصرية
     قراءة الشكل البصري

     حتويل اللغة البصرية اىل اشكال ومضامُت بصرية
     اعادة انتاجها يف صور سلتلفة واستخالص ادلعلومات
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التمييز  8
 البصري

      البصري الشكل على التعرف
     ادراك عالقة او اكثر تساعد على حل ادلشكلة

     االشكال االخرىدتييز الشكل الفٍت عن 
القراءة  2

 البصرية
     حتليل ادلرئيات حسب اسس وعناصر التكوين الفٍت
     االستخدام الفعال لالشكال وااللوان وادلخططات

     مجع الرموز والدالالت يف منظومة واحدة
التنظيم  2

 البصري
     تنظيم العالقات بُت العناصر البصرية ذىنيا 

     تنظيم العناصر يف كيانات مبتكرة مثل تنظيم اللون يف عالقات متضادة 
     اعادة تنظيم العالقات بُت القيم ادللمسية 

حتليل  2
 االشكال

مهارة الًتكيز على التفاصيل الدقيقة واجلزئية لالشكال والصور الفنية اىل  
 مكوناهتا االساسية

    

     وتصنيفهاحتديد خصائص تلك العالقات 
استنتاج  3

ادلعٌت من 
 االشكال

احالة الصور واالشكال اىل موضوعاهتا كادلوضوع السياسي والًتبوي 
 والطبيعي

    

استخالص معاين جديدة من خالل الشكل ادلعروض وتطبيقها عن طريق 
 التخيل يف مواقف تعليمية اخرى 

    

التعرف  4
على 

الشكل 
 ووصفو

     امكانية حتديد ابعاد وطبيعة الشكل ادلعروض 
     الًتكيز والتمعن للمثَتات البصرية لالشكال والصور

االغالق  5
 البصري

     مهارة ارجاع الصور ذات االشكال الناقصة اىل ما يكملها من اشكال 
     مهارة التعرف على االشياء الناقصة باعتبارىا كاملة

1
8 

ادراك 
وتفسَت 
 الغموض

مهارة توضيح الغموض ودرجة التشابو واالختالف بُت االشكال والتقريب 
 بينها 

    

تناسق متبادل بُت الشكل ادلعروض وبُت نتاجات عقلية معتمدة على 
 الرؤيا والتخيل 

    

     حتويل اللغة اللفظية اىل اسلوب للتواصل البصري شلثال بالرموز والصور
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1
1 

ربط 
العالقات 

 يف
 االشكال

     ابراز العالقات ادلشًتكة بُت عناصر الصورة 
     تنظيم الوحدة الفنية بُت العناصر واالشكال  وتبسيط االشكال3

1
5 

تفسَت 
 االشكال

مهارة تفسَت التوافقات بُت االشكال وايضاح مدلوالت الكلمات والرموز 
 واالشارات بُت االشكال
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 اختبار مهارات التفكير البصري في التصميم( 2ملحق )

 تعليمات االختبار 

  -----------------------------عزيزي الطالب 6

يهدف االختبار اىل قياس مدى اكتسابك دلهارات التفكَت البصري يف موضوعات مادة اسس التصميم الفٍت  , فأجب دون قلق , مع احلرص 
)القراءة البصرية , التمييز البصري , ادراك العالقات ادلكانية , حتليل ادلعلومات يف الشكل , تفسَت  على االجابة السليمة , وادلهارات ىي

 ادلعلومات يف الشكل ,استنتاج ادلعٌت من الشكل (اقرأ التعليمات التالية جيدا قبل البدء باالجابة 6

 سؤاال من اسئلة االختبار من متعدد  52يتكون االختبار من  -1
 فهم الشكل او الصورة او الرمز بكل سؤال قبل االجابة  ادلطلوب منك -5
 ( 3√اعنت بقراءة البدائل االربعة واخًت البديل الصحيح بوضع عالمة ) -8
 الرجاء عدم ترك اي سؤال دون اجابة عليو -2
 مراعاة عدم وضع اكثر من عالمة امام كل سؤال حىت ال حتسب خطا3 -2
 احد واذا تعذر عليك السؤال اتركو وانتقل اىل السؤال الذي يليو3ال تستغرق وقتا طويال يف االجابة على سؤال و  -2
 ال تبدأ باالجابة قبل ان يطلب منك ذلك 3    -3
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 اختبار مهارات التفكير البصري في التصميم

 البصرية القراءة مهارة: اوال
 في الموجودة الصورة
 :   توضح المقابل الشكل

 -ب    لوني انسجام - أ 
     لوني تكرار

         لوني تدرج -د    لوني تضاد -ج

 : عن تعبر المقابلة الصورة
     ملمسية قيم - أ
   المنظور قواعد -ب 
   للون الفسيولوجي البعد -ج 
 والفراغ الكتلة بين العالقة -د 

 :   عن تعبر المقابلة الصورة
 غير متماثل    توازن-أ
 توازن مرئي    -ب 

 توازن شعاعي      -ج
           توازن لوني          -د 

 امامك الموضح الشكل في
 : االفقية الخطوط تعد

 -ب      متوازية غير - أ
    متوازية

 بالتصميم عالقة لها ليس -د   متعرجة -ج
 

 البصري التمييز مهارة:  ثانيا
 المعروضة الرموز تبين امامك

 :          للفن رموزا
       القديم المصري - أ

    االسالمي -ب
   المعاصر -د   الشعبي -ج 

 : مركبة زخارف ىي امامك المعروضة الزخارف اي

       

 
 -د          -ج               -ب        - أ    

  للفن تنتمي امامك المعروضة اللوحات من اي
  المعاصر

      
        -ج            -ب               - أ         

 -د

 الحركي االيقاع تمثل التالية الفنية االعمال اي

          
 -د        -ج             -ب         -أ      
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 االشكال في العالقات ربط مهارة:  ثالثا

 امامك المعروضة االشكال تمثل
توازي وتتابع         -أ : عالقة

 ايقاع وانسجام     -ب
 مالمس -د      توازي وتمركز    -ج

-- ------ عالقة يوضح المقابل الشكل
 : الفني العمل في -----

 التكرار   -التراث               ب  -ا
 الملمس والحجم -الظل والنور    د -ج

 : البصري الخداع توضح التالية االشكال اي

   
             -ب                          - أ

       
 -د                     -ج            

 امامك: الموضح الشكل ثني نتيجة المتكون الهندسي الشكل
 

          
 

            
                 -ج             -ب                - أ         

 -د
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 : االشكال تحليل مهارة: رابعا
 :التكعيبي الفن الى تنتمي التالية الفنية اللوحات من اي

     

 
 -د           -ج               -ب          -أ         

 

 المدرسة على يطلق ما ىو االسلوب الفنية
 التي واللوحة الفنان يتبعا التي

 : المدرسة الى تنتمي امامك
 
         االنطباعية -ب     التكعيبية -أ  
 التجريدية -د      السريالية -ج   

  حالة في لألشكال النظر مستويات من مستوى أي
 التالي:    الشكل في االشجار  توضحو المنظور

      النظر في مستوى - أ
 النظر مستوى اعلى -ب
 مستوى تحت   -ج

      النظر
 سبق ما كل -د

 والتحديد بالقوة لوحاتو في الخطوط تتميز:  الشعبي الفن في
 غير والتفاصيل المرىفة النعومة عن مبتعدة االسود باللون

 6 الفن ذلك تمثل---- اللوحة,  الضرورية

    

 
                 -ج             -ب         . أ           

 -د
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   االشكال تفسير مهارة: خامسا

التدرجات اللونية توضح مدى تأثيرىا  -1
 على االدراك البصري :

     اللونية الموجة وطول سعة - أ
    اللون قيمة -ب

         للون الضوئي ج التشبع
 اللون شدة -د

 :  للخط الفيزيائية الخواص
 
 كل  -د        االتجاه – ج      النوع -ب    المقياس - أ

 سبق ما

 موقعهما واالرضية الشكل يتبادل قد المقابل الشكل في
 : بسبب وذلك

 التون في المساحات المختلفة    - أ
 نوع االضاءة وشدة اللون  -ب
 الشكل لو االىمية  -ج
 الشكل واالرضية يمثالن كال متكامال في التصميم -د

 حتى الفنية العناصر لوضع وتخطط تنظم ان التصميم اسس من
 :              الى يرجع وذلك االنتباه تجذب

 -ج      الحركي التناغم -ب      البصري التأثير -أ
 االشكال توازن -د          المالمس تداخل
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 : االشكال من المعاني استنتاج مهارة:  سادسا
 مع التعامل في الفنان اسلوب على يطلق ما ىو:  التقنية
 ومن ألخر فنان من االسلوب ىذا ويتباين,  والخامة اللون

 ونقط بقع استخدام وتعني التنقيط تقنية التقنيات ىذه بين
--- واللوحة,  ملونة كتل في ثابت بإيقاع منتظمة وخطوط

 ذلك عن تعبر -

    

 
  3 د3           ج          3     ب       3         أ      

 ب احساسا ليحقق اللوحة عبر المتشابهة االشكال تكرار
 

 الحركة                    - أ
 الشكل      -ب 

 اتزان متماثل       -ج 
  التأكيد -د 

 حالة:  في الهندسية االشكال فيو تكون المقابل الشكل
    كلي تراكب- أ

    جزئي تراكب -ب
     سبق ما كل -ج
  لوني تراكب -د

 المربع: ان نستنتج ان نستطيع المقابل الشكل في
 ماس الزوايا         -أ 

 تماس الجوانب    -ب
تماس الركن مع  -ج الجانب    

 كل ما سبق  -د 

                

 


