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 ملخص البحث:

تأسست فكرة البحث في ذهن )الباحثة( من خالل اجرائها لدراسة استطالعية 

 –معهد الفنون الجميلة  هدفت الى التعرف على مهارات طلبة قسم الفنون التشكيلية /

ديالى في تنفيذ متطلبات مادة عناصر العمل الفني المقررة في المرحلة االولى، اذ تم 

تأشير مجموعة من نقاط الضعف التي قد يكون اساسها مستوى التفكير البصري الذي 

ان مادة  يتمتع به  هؤالء الطلبة، لذلك وضعت مسوغات لمشكلة البحث الحالي:

عملي( تتطلب من المتعلم  –الفني من المواد الفنية التطبيقية )نظري  عناصر العمل

 ان يمتلك مهارات فنية تؤهله النجاز االعمال الفنية المختلفة.

التعرف على فاعلية منظومة التفكير البصري في تطوير هدف البحت الحالي إلى اذ 

 مهارات تنفيذ عناصر العمل الفني.

ادة عناصاار العماال الفنااي المقااررة فااي اقسااا  الفنااون بمااا ان البحااث الحااالي تناااول ماا

/معاهااد الفنااون الجميلااة )للبنااين   التشااكيلية والتصااميم والخااخ والوخرفااة والمساار 

والبنااات( التابعااة للمديريااة العامااة لتربيااة ديااالى، لااذلك فقااد اعتماادت )الباحثااة( مجتمااع 

، 0222/0223 البحااث ماان طلبااة الصااف االول الااذين يدرسااون المااادة للعااا  الدراسااي

( 92اختارت الباحثة منهم عينة عشوائية بلغت )( طالباً  وطالبة، 042والبالغ عددهم )

 طالباً وزعت الى مجموعتين )ت، ض(.

تم تصميم اختبار التفكير البصري وتصميم اساتمارة لتقاويم االداء المهااري للطلباة فاي 

لااى مجموعااة ماان تنفيااذهم لمتطلبااات مااادة عناصاار العماال الفنااي عرضاات االدوات ع

الخبراء للتعرف على معامل الصدق وتم تطبيقها على عيناة اساتطالعية للتعارف علاى 
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( T-testمعامل الثبات، اما اهم الوسائل االحصائية التي اعتمدتها الباحثة هي اختباار )

 خرج البحث بمجموعة من االستنتاجات اهمها:لذلك ومعادلة قياس الفاعلية 

التجريبياة التاي تعلمات التادريس علاى وفام منلوماة التفكيار ان تفوق المجموعة  

البصااري علااى وفاام الخطااخ التدريسااية لمااادة عناصاار العماال الفنااي علااى المجموعااة 

الضابطة التي درست المادة نفساها علاى وفام الطريقاة االعتيادياة يااتي بسابي التنلايم 

لفنياة المطلوباة في تعلام المعلوماات والخبارات التعليمياة وتسلسال خطاوات المهاارات ا

وايصااالها الااى الطلبااة ماان خااالل وضااو  االهااداف التعليميااة والساالو ية ذات االداء 

 المهاري المنلم التي سهلت للطلبة تعلم مفرداتها.

 

Visual thinking system and its effectiveness in implementing 

the skills of technical work elements For students of fine arts 

institutes 

Preparation 

M. Nawras Haider 

Research Summary: 

The idea of the research was established in the mind of the 

researcher through conducting an exploratory study aimed at 

identifying the skills of students of the Fine Arts Department / 

Institute of Fine Arts - Diyala in implementing the requirements 

of the material elements of artistic work established in the first 

stage, as a group of weaknesses that may be Its basis is the level 

of visual thinking that these students enjoy. So justifications 

have been put in place for the current research problem: The 

subject of elements of artistic work from the applied technical 

materials (theoretical - practical) requires the learner to possess 

technical skills that qualify him to accomplish various artistic 

works. 

The current pure aim is to identify the effectiveness of the visual 

thinking system in developing the skills of implementing the 

elements of artistic work. 

Since the current research dealt with the subject of the elements 

of artistic work established in the departments of plastic arts, 

design, calligraphy, decoration and theater / Institutes of Fine 

Arts (for boys and girls) of the Directorate General of Diyala 

Education, therefore, (the researcher) adopted the research 

community of first-grade students who study the subject for the 

2018 academic year / 2019, and their number (240) male and 
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female students, the researcher selected a random sample of (30) 

students and distributed into two groups (T and Z). 

The visual thinking test was designed and a questionnaire was 

designed to evaluate the skillful performance of the students in 

their implementation of the requirements of the material 

elements of the technical work. The tools were presented to a 

group of experts to identify the validity parameter and they were 

applied to an exploratory sample to identify the reliability 

coefficient. As for the most important statistical means adopted 

by the researcher is the T- test test) and the formula for 

measuring effectiveness. Therefore, the research came out with a 

set of conclusions, the most important of which are: 

The superiority of the experimental group that learned to teach 

according to the visual thinking system according to the teaching 

plans of the subject of technical work elements over the control 

group that studied the same subject according to the usual 

method comes because of the organization in learning the 

information and educational experiences and the sequence of 

steps of the required technical skills and their delivery to 

students through clarity Educational and behavioral goals with 

structured skill performance that made it easier for students to 

learn their vocabulary. 

 

 الفصل االول

 مشكلة البحث

تمثل عملية التعلم مجموعة االجراءات واألنشطة التي يقو  بها المتعلم من اجل 

ا تساب خبرات او معارف معينة في مجال محدد، اذ يكتسبها من خالل تعلمه في 

اته الذاتية او من مهارات وخبرات االخرين خارج البيئة التعليمية الصفية او من خبر

المؤسسة التعليمية،  ما ان للقائم بالتدريس )التدريسي( دوراً مهماً في تدريي المتعلم 

على  يفية التعلم وتعريفه بالطرائم واألساليي المالئمة للتعلم النشخ والذي يقو  على 

 لتأمل والتفكير والتعلم.وا ايجابية المتعلم في اتباع أساليي معينة للدراسة

هذه العملية هي نتاج عملية التعليم الصفي  ون التربية الحديثة ألى ان لذلك يشير 

تر و على ان يكون المتعلم قادراً على تعليم نفسه بنفسه بعد ان يكتسي الخبرات 

والمعلومات والمهارات والقدرات المالئمة من خالل عملية التدرس للتفاعل ذاتياً مع 

 . غيره من المتعلمين وافراد المجتمع المحيطين به

أن التدريس الصفي المعاصر لم يعد مجرّد توويد الفرد بالمعلومات  ذلك يؤ د على 

دون ان يفكر، بل هو نشاط عقلي انساني مهني يمكن المتعلم من تعليم نفسه بنفسه، 
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االبتكار واالبداع و يفية ا تساب التفكير البصري وو ذلك تنمية قدراته على التخيل و

ا في المواقف التعليمية وتعويوها وتقويتها، "أي جعل المعلومات واالستفادة منه

المتعلم محوراً للعملية التعليمية ويكون دور القائم بالتدريس مرشداً وموجهاً له وهذا ال 

يحدث عند استخدا  طرائم التدريس التقليدية التي تكون قائمة على الحفظ 

 القائم بالعملية التعليمية.واالستلهار الذي يكون دوره فيها متلقياً فقخ والمدرس هو 

يعد التفكير البصري احد انماط التفكير التي تهتم التربية بتنميته وتعليمه بناًء على ذلك 

ما يحيخ به من  ، فمن خالله يدرك المتعلملما له من اهمية  بيرة لدى المتعلمين

 خبرات تتضمن النلريات والحقائم والمعارف والمفاهيم والمهارات ... وغيرها.

ى من خاللها عل ة التي يطل المتعلملذلك تعد منلومة الحواس هي المنافذ الرئيس

، اذ يثري معلوماته عن العالم الخارجي اختالف انواعها ومستوياتها ومقاديرها

، فهي تشكل احد الر ائو ويتفاعل معه تأثيرا وتأثرا فيتحقم له التوافم المنشود

يمكن للمتعلم ان يستعين به في تنفيذ متطلبات االساسية لعملية التفكير البصري التي 

 .العمل الفني من خالل ادرا ه بصرياً لعناصر هذا العمل والعالقات الرابطة بينها

لعملية  تفسيرياً  ان الممارسة االدائية لمهارات تنفيذ عناصر العمل الفني تمثل نشاطاً 

الل ممارسة العين ، من خةالبصري مدر اتذا يسهم في تنمية الالبصري وه التفكير

مستحدثة في  فتكشف عن عالقات جديدة ودالالت ادرا ية ألساليي االداء البصري،

تشكيل االشكال المختلفة، وهذا يعني ان هناك رصيدا من الخبرات البصرية توخر 

ى بحصيلة خبراتنا ونبتكر بحصيلة بدالالت ادرا ية وحلول متنوعة، اذ اننا نر

 توقعاتنا.

قد  تأسست فكرة البحث في ذهن )الباحثة( من خالل اجرائها لدراسة انطالقاً مما ت

استطالعية هدفت الى التعرف على مهارات طلبة قسم الفنون التشكيلية / معهد الفنون 

في تنفيذ متطلبات مادة عناصر العمل الفني المقررة في المرحلة ديالى  –الجميلة 

تي قد يكون اساسها مستوى التفكير االولى، اذ تم تأشير مجموعة من نقاط الضعف ال

 :مسوغات لمشكلة البحث الحاليالبصري الذي يتمتع به  هؤالء الطلبة، لذلك وضعت 

عملي( تتطلي  –ان مادة عناصر العمل الفني من المواد الفنية التطبيقية )نلري -2

 من المتعلم ان يمتلك مهارات فنية تؤهله النجاز االعمال الفنية المختلفة.

اثبتت الدراسات والبحوث العلمية في مجال علم النفس ان هناك فروق فردية بين -0

المتعلمين في انتاج فكرة الموضوع بشكل عا  والعمل الفني بشكل خاص وهذا يتطلي 

 منهم ممارسة التفكير البصري لتحقيم هذه الفكرة.

حة الفنية التشكيلية ان عناصر العمل الفني تشكل عامالً اساسياً في بناء منلومة اللو-9

من خالل ترتيبها وايجاد العالقات الرابطة بينها، وهذا يتطلي من الطالي ان يكون 

 على دراية وفهم الليات اشتغال هذه العناصر على سطح اللوحة.

 

 

 

 

 



  0202لسنة  اذار والثمانون . الخامس....... العدد.........................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-429- 
 

 اهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث الحالي بما يأتي:

( مراحل أساسية هي 4بما ان التدريس الصفي الفعاّل نشاط عقلي يعتمد على ) .2

ينتبه الى  يفية التقويم(، لذلك يمكن للقائم بالتدريس أن  –القياس  –التنفيذ  –)التخطيخ 

 في ادراك العالقات بين عناصر العمل الفني.للمتعلم البصري  تفكيرالمستوى تنمية 

)الرسام، النحات،  والفناون التشاكيليةالتعليمية بشاكل عاا  قد يفيد المهتمين بالعملية  .0

( هذه المااده فاي الوقاوف التدريسيبشكل خاص تحديداً  )الفخار، التصميم... وغيرها( 

فااي عمليااة التاادريس خاصااة المااواد التفكياار البصااري منلومااة علااى  يفيااة اسااتخدا  

 البحث الحالي.التطبيقية  مادة عناصر العمل الفني اذا ما ثبت جدواه في 

ان تاادريس مااادة عناصاار العماال الفنااي قااد تساامح للقااائم بالتاادريس ان ينلاار فيمااا  .9

لااذلك فانااه يحقاام الااربخ بااين  وياادرسو و يااف ياادرسو ومااا المخرجااات ماان تدريسااه

من خالل مستوى التفكير البصري الذي يتمتع باه الماتعلم فاي ادراك النلرية والتطبيم 

 .العالقات بين العناصر

 

 حث :هدف الب

التفكير البصري في تطوير منلومة فاعلية التعرف على  يهدف البحت الحالي إلى

 مهارات تنفيذ عناصر العمل الفني.

 الفرضيات الصفرية اآلتية: الباحثة تللتحقق من هدف البحث الحالي وضع

 -(:1الفرضية الصفرية )

درجات طلبة ( بين 2،20"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 المجموعتين )ت، ض( حول إجاباتهم على فقرات إختبار التفكير البصري بعدياً.

 -(:0الفرضية الصفرية )

( بين درجات طلبة 2،20"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 المجموعتين )ت، ض( حول ادائهم المهاري لمتطلبات عناصر العمل الفني بعدياً.

 -(:3صفرية )الفرضية ال

( بين درجات طلبة 2،20"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بعدياً  –قبلياً  ر التفكير البصريالمجموعة التجريبية حول إجاباتهم على فقرات إختبا

 .ته في مهارات تنفيذ عناصر العمل الفنيلقياس فاعلي

 -(:4الفرضية الصفرية )

( بين درجات طلبة 2،20إحصائية عند مستوى داللة ) "ال توجد فروق ذات داللة

 –المجموعة التجريبية حول ادائهم المهاري لتنفيذ متطلبات عناصر العمل الفني قبلياً 

 .ابعدياً لقياس فاعليته
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 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي على :

والخخ  والتصميم والمسر نون التشكيلية لالقسا  الفنية الفطلبة الصف االول  .2

للبنين والبنات / التابعة للمديرية العامة لتربية  –الفنون الجميلة  هدامع والوخرفة

 .0223-0222للعا  الدراسي  ديالى

 مادة عناصر العمل الفني. .0

 

 تحديد مصطلحات البحث: 

 التفكير البصري: عرفته الباحثة نظرياً:-1

التفكير غير التحليلي يتكون من تداخل ثالث استراتيجيات هي التفكير  هو احد انماط

بالتصميم والتفكير بالرؤية والتفكير بالتصور، فالرؤية هي االدراك البصري لألجسا  

يتضمن ، اذ ثنائية وثالثية االبعاد وارتباط هذه التصورات بالتجارب الماضية للمشاهد

 للحقائم البديلة، المعطاة وان يكون مدر اً ر مختلفة لألجسا  االتصور ادراك ادو

فاالستعمال البصري ألي نوع يمكن ان يوودنا بمعنى ملموس للكلمات ويمكننا من 

 رؤية العالقات واالتصاالت بين االفكار.

 التفكير البصري: عرفته الباحثة اجرائياً:منظومة -0

خالل تحليل مكونات لوصول الى المعرفة من لهد الفنون الجميلة امع لبةهو قدرة ط

ين ، معتمدوالربخ بينها وتفسيرها واعطاء المعنىاللوحة الفنية وادراك عناصرها 

 .ويقاس بواسطة اختبار التفكير البصري الذاتية معلى الخبرات السابقة وقدراته

 

 عناصر واسس العمل الفني.-0

اللاون، القيماة هي مجموعاة مان العناصار تتمثال بان )النقطاة، الخاخ، الشاكل، الملماس، 

الضوئية( تترابخ بينها بمجموعة من الروابخ النسيجية التاي تادعى باالساس وتتمثال بان 

)االنسجا ، التضاد، االيقاع، التوازن، التناسي، السيادة، الوحدة( تدخل في بناء اللوحة 

 الفنية التشكيلية.

 

 الفصل الثاني / االطار النظري

 في عمليتي التعلم والتعليم: اأهميته –التفكير البصريمنظومة 

ان االستراتيجيات التعليمية تعمل باالساس على اثارة تفاعل المتعلم ودافعيته الستقبال 

المعلومات المعرفية وا تساب االداء المهاري بحيث تؤدي الى توجيهه نحو التغيير 

المطلوب بحيث تشتمل الوسائل والطرائم واالجراءات التي يستعين بها القائم 

التدريس بدالً عن طرائم التلقين او االستنتاج او االستقراء واالتجاه نحو التجريي ب

 (2: 0222الموجه.  )السليتي، 

فاالستراتيجية تمثل تشكيل مكون من عمليات ادرا ية فوق العمليات الطبيعية لتنفيذ 

نشاط  مهمة تعليمية  ونها يمكن ان تنجو اهدافاً معرفية وادرا ية )مثل الذا رة( فهي

يمكن ان يسيطر عليه، فهناك مثال علمي يمكن ان يفسر صورة هذه االستراتيجية 

بشكل افضل فمثالً يتخيل المتعلم انه يريد قراءة فضل في الصف فما هي العمليات 
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االدرا ية التي يجي ان ينفذهاو بالطبع البد ان يفهم المصطلحات والمفاهيم والرموز 

ى الفصل التعليمي من المقدمة حتى نهايته، وهذا ال بشكل طبيعي عند قراءته لمحتو

يشكل نشاطاً استراتيجياً، اذ يشكل ذلك تفسيراً لشيء طبيعي عند تنفيذ مهمة قراءة 

 الفصل التعليمي، لكن ماذا يستطيع ان يفعل عندما يقرأ المقدمة حتى النهايةو

بتنميته وتعليمه لدى  يعد التفكير البصري احد انماط التفكير التي تهتم التربيةلذلك 

من آيات  ، لما له من اهمية  بيرة، فمن خالله يدرك االنسان ما يحيخ بهالمتعلمين

الحواس هي المنافذ الرئيسية التي يطل  اذ تعد منلومة وحقائم ومعارف ومفاهيم، 

، حيث يثري االنسان ى اختالف انواعها ومستوياتها ومقاديرهااالنسان من خاللها عل

 عن العالم الخارجي ويتفاعل معه تأثيرا وتأثرا فيتحقم له التوافم المنشود.معلوماته 

تعد المالحلة شكال من اشكال الكشف عن معطيات االشكال والرسومات، لذلك 

والعالقات الجديدة فيها، فهي صورة من صور ممارسة الحوار مع الشكل مما يساهم 

اي ان الرؤية هي االدراك ، ليةفي زيادة رصيد خبرتنا البصرية ومفرداتنا التشكي

البصري لألجسا  ثنائية وثالثية االبعاد وارتباط هذه التصورات بالتجارب الماضية 

ى ملموس للكلمات للمشاهد، فاالستعمال البصري ألي نوع يمكن ان يوودنا بمعن

:  0224)رزوقي،  ويمكننا من رؤية العالقات واالتصال والتواصل بين االفكار.

064) 

أدوات الحوار مع ممارسة العملية  ما يشير الى ذلك )ابو جادو ونوفل( " ان ان ال

ذا يسهم في تنمية االشكال المختلفة تمثل نشاطا تفسيريا لعملية االدراك البصري وه

فتكشف عن التفكير البصري، من خالل ممارسة العين ألساليي االداء البصري 

، وهذا يعني تشكيل االشكال المختلفةتحدثة في ، مسعالقات جديدة ودالالت ادرا ية

ان هناك رصيدا من الخبرات البصرية توخر بدالالت ادرا ية وحلول متنوعة ، اذ 

 (222: 0220)ابو جادو،  .خبراتنا ونبتكر بحصيلة توقعاتنا" ى بحصيلةاننا نر

عملية التدريي على ممارسة الحوار على ان لذلك يؤ د )ابو رياش( بهذا الصدد "

، فممارسة الحوار تعد من المهارات الضرورية التي يجي ان يكتسبها الفردالشكل 

لة والدراسة والتعبير عن ى الشكل تجعلنا نقو  بفحصه فحصا جيدا بالمالحعل

العالقات داخل الشكل وخارجة، فالمالحلة والتسجيل والكشف والتحليل تنشخ التفكير 

الشكل فمتنوعة ،  االختوال  البصري والحس االدرا ي، اما اجراءات الحوار مع

و ل هذه االجراءات الحوارية التي والتحوير والتر يو والحذف، واالضافة والتجريد 

  .ين تسهم في تنمية التفكير البصري"تمارسها الع

 (204:  0220)ابو رياش، 

جمع بين اشكال االتصال البصرية واللفلية في لذلك فان عملية التفكير البصري ت

ى انه وسيخ لالتصال والفهم االفضل لرؤية الموضوعات المعقدة ضافة الاالفكار باإل

ى استخدا  ، مما يجعله يتصل باألخرين، وهو نوع من االستنتاج القائم علوالتفكير فيها

 الصور العقلية التي تحوي المعلومات المكتسبة من االشياء المرئية.

التفكير البصري من النشاطات والمهارات العقلية التي تساعد المتعلم في  اذ يعد

ثم التعبير عنها وعن  لهاالحصول على المعلومات وتمثيلها وتفسيرها وادرا ها وحف

ن التفكير البصري "ا لذلك يؤ د )الحيلة( بهذا الصدد افكاره الخاصة بصريا ولفليا،
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تخيل والرسم في تفاعل نشخ، فالذين يفكرون يتضح بشكل تا  عندما تندمج الرؤية وال

وينتقلون في اثناء  سلسلةالتخيل والرسم بطريقة نشطة وبصريا يوظفون الرؤية و

، وربما ى المسالة العلمية من زوايا مختلفة، فهم ينلرون الى اخرتفكيرهم من تخيل ال

ان يتوافر لديهم ، وبعد ى الرؤية لحلهايوفقون في اختيار القرينة المباشرة والدالة عل

فهم بصري للمسالة العلمية، يتخيلون حلوال بديلة، ثم يحاولون التعبير عن ذلك برسو  

 .يعة لمقارنتها وتقويمها فيما بعد"سر

 (66:  0224)الحيلة، 

 ذلك يعتبر التفكير البصري احد اشكال مستويات التفكير العليا ، حيث يمكن المتعلم 

ى الشاملة لموضوع الدراسة دون فقد اي جوء من جويئاته بمعنمن الرؤية المستقبلية 

ى التصور لار البصري ،  ما تعتبر القدرة على الشيء بمنلر الان المتعلم ين

البصري المكاني للعالم هي الوسيلة التي تمكن االنسان من ا تساب المهارات التي 

والتشابه واالختالف  تحقم له وصف البيئة وفهمها وتنمي لديه مهارة دراسة االشكال

،  ما تتضمن ايضا تطوير قدراته لوصف حر ة االجسا  والتغير في السرعة بينهما 

علم به الطالي اثناء تدريس تبعا لعامل الومن ، ومهما  ان االسلوب الذي يت

يتمتع طالي ينبغي ان الموضوعات الفنية التي من بينها مادة عناصر العمل الفني التي 

االشكال ى وصف مهارات وقدرات بصرية تساعده علبمجموعة  الفنون الجميلة

عنها بالرسم او التخطيخ او التلوين من ر يتعبالوفهمها وواالجسا  المحيطة في بيئته 

 (20:  0224)جروان،  للتفكير. مصدراً  خالل رؤيتها وتخيلها لتكون
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 التفكير البصري  ما يأتي: اذ قامت )الباحثة( برسم مخطخ يوضح مراحل منلومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكون التعليم الجيد فعاالً عندما يتضمن اجابة عن مجموعة من التساؤالت منها  يف 

يوظفون القدرات الفنية في ممارسة  يف  يف تنمى قدراتهم الفنيةو يتعلم المتعلمونو 

يتذ رون المعلومات والخبرات والمهارات المهارات الفنية لبناء العمل الفنيو  يف 

عند اداءاهاو  يف يفكّرونو  يف يستثيرون دافعيتهمو لذلك ان مفهو  التعلم هو 

مساعدة المتعلم على تطوير طرائم فاعلة في التفكير والتأمل والتذ ر وخون 

 منظومة عمليات التفكير البصري:
 التعرف والوصف-1
 التحليل-2
 الربط-3
 التفسير-4
 

 عرض الشكل او النموذج البصري
 الشكلمهارات التعرف على  
 

 تحليل الشكل
 

 ربط العالقات
 

 تفسير الفجوات
 

 استخالص المعاني
 

 منظومة عمليات التفكير البصري
 

مدخالت الشكل 
 البصري

 

مخرجات اللغة 
 اللفظية
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مات، واسترجاعها بحسي طبيعة المواقف التعليمية لغرض التعامل مع المعلو

:  0223م فعالة. )ابو رياش واخرون، ائالمعلومات المترا مة في بيئة التعلم بطر

02) 

لذلك لم يعد هدف التعليم زيادة المعلومات فقخ بل يؤ د على عملية االستكشاف، 

م واألساليي الحديثة في التدريس التي والتأمل، والتفاعل النشخ، والتأ يد على الطرائ

تتبنى العمل والتجريي بدالً من الحفظ والتلقين، اذ ان الهدف األساس من هذه العملية 

هو تكوين افراد قادرين على عمل اشياء جديدة تتصف باالبداع واالبتكار سواء أ ان 

الن هدف التعليم ذلك بالنسبة لهم او للمجتمع، وليس اعادة ما صنعته االجيال السابقة 

هو خلم عقول متأملة ناقلة متفتحة ال تعتمد على األساليي التي ال تطور قدراتهم 

العقلية والفكرية، فالتعليم الجيد يتيح فرصة للمتعلم ان يكتشف بنفسه ما يالحله 

 : خ( 0222ويجربه ويقارن ويلخص ويقيس بشكل صحيح.)عبد الهادي، 

شير الى أحداث تغيير في السلوك ثابت نسبياً وناتج عن بما ان عملية التعلم والتعليم ت

(، لذلك 26:  2332طريم الخبرات والممارسة من خالل التدريس الفعال )قطامي، 

فان التعلم يكون تعلماً حقيقياً حينما ال يكون ناتجاً بفعل او تأثير عوامل النمو او 

داء الذي يصدر عن النضج وال يالحظ مباشرة، لكن يمكن االستدالل عليه من اال

المتعلم، اذ يتمثل هذا التعلم  في وجود خبرات تتضمن مجموعة من المعارف 

والمهارات تقد  للمتعلم ويبذل المتعلم جهداً  بيراً بهدف تعلمها او ا تسابها الذي يتحدد 

بمدى الفرق بين حالة االبتداء في الموقف وحالة االنتهاء منه، فاذا زاد هذا الفرق في 

اء تضمن ذلك حصول تعلم اي تحسن في االداء المعرفي او المهاري ويقاس االد

االداء اللاهري لتحديد درجة التعلم من خالل مرور المتعلم بخبرة التعلم. )محمد 

 (29: 0222وعامر، 

( ان علماء النفس المعرفيون ير وون اهتمامهم حول امتالك الباحثةرى )تمما تقد  

الذي يساعدهم على ا تساب الخبرات التعليمية المعرفية  االفراد المتعلمون للنشاط

والمهارية من خالل بحثهم المستمر عن المعلومات التي تساعدهم في حل المشكالت 

التي تواجههم ويعيدون ترتيي وتنليم ما ا تسبوه من خبرات تعليمية  محاولة لفهم 

واتخاذ القرار في تحقيم  الخبرة الجديدة،  ما انهم يعتمدون على التجربة، واالختبار،

أهدافهم بدالً عن االعتماد مباشرة على األحداث المحيطة بهم، اذ تتميو هذه الطريقة 

بانها تضفي اثراً مهماً في التأمل والتفكير واسترجاع المعلومات من الذا رة بهدف 

ي التعلم وا تساب الخبرات، لذلك يوداد تأ يد هؤالء العلماء على دور المنهج المعرف

في عملية التعلم، اذ ان ما يتعلمه الفرد سابقاً يحدد بدرجة  بيرة ما يرغي في تعلمه 

 وتذ ره مستقبالً.

اوزوبل ... وغيرهم(  –برونر  – انيه  –لقد وضع علماء النفس المعرفيون )بياجيه 

نلرياتهم المعرفية التي وصفت عملية التعلم بانها تجميع وتنليم واستخدا  المعرفة 

اقف تعليمية، عندما يوداد مخوون المتعلم من المعلومات والمهارات توداد في مو

قدراته على حل المشكالت التي تواجهه، وذلك يعني انه تعلم شيئاً جديداً. )قطامي، 

2332  :44) 
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ين في مجاالت العملية التعليمية بشكل عا  والتدريس بشكل الباحث ما يرى الكثير من 

منلمة يمارسها القائم بالتدريس بهدف نقل ما ا تسبه من خاص ان التدريس عملية 

خبرات معرفية ومهارية في مرحلة اعداده لمهنة التدريس او ما يمتلكه من معلومات 

ومعارف تجول في ذهنه الى المتعلمين الذين هم بحاجة الى تلك المعارف التي تكونت 

 لديه بفعل الخبرة والتأهيل اال اديمي والمهني.

عملية التدريس نشاطاً متواصالً يهدف الى اثارة التعلم، وتسهيل مهمة تحقيقه  تعدلذلك 

في المتعلم ويتضمن سلوك التدريس مجموعة األفعال التواصلية والقرارات التي يتم 

استغاللها وتوظيفها بكيفية مقصودة من قبل المدرس الذي يعمل  وسيخ في اطار 

دة لتشكيل بيئة المتعلم بصورة تمكنه من موقف تربوي تعليمي،  ما انه عملية مقصو

تعلم ممارسة سلوك معين او االشتراك في سلوك معين على وفم شروط محددة 

شروط خاصة بالمتعلم واخرى خاصة بالموقف  –)يقصد بها متطلبات حدوث التعلم 

ن متطلبات التعلم الجيد التدريسي و ذلك خاصة بالقائمة بالتدريس ... وغيرها م

 (200:  0220)الحيلة،  والفعال(.

ان التدريس يتضمن ثالث مهارات تتمثل بالتخطيخ، والتنفيذ، يشير )جامل( "اذ  

والتقويم تعمل على المساعدة في حدوث التعلم، وتنم عن طريم االعداد والمرور 

بالخبرات التعليمية المعرفية والمهارية وهي تمثل اداء سلو ي معين يمكن مالحلته 

 (26: 0220.  )جامل، "على وفم أهداف تعليمية محددة ومعرفة  نتائجه

تشير الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت عملية التدريس وأنواعها وتأثيرها لذلك 

على المتعلم، ان هذه العملية تهدف الى تغيير في البنى المعرفية لدى المتعلم او تطوير 

م لم يعد مجرد اضافة معرفة بنى معرفية جديدة تضمن خبراته وتفسيرها، فالتعلي

جديدة الى معرفة سابقة بطريقة  مية وانما هو عملية ابداع للمعرفة تحدث تغييرات 

 جوهرية في البنية المعرفية للمتعلم.

لكي تتم عملية التعلم من خالل إحدى طرائم التدريس والتدريي البد ان تكون تلك 

يسعى المتعلم من خاللها الى العملية غرضية )اي ذات غرض او هدف محدد سلفاً( 

 ما يؤ د )التميمي( بهذا  حل مشكلة او اجابة عن تساؤالت او ارضاء نوعة لديه،

على بناء معنى لمفاهيم يتعلمها  المتعلم يساعد "ان التدريس والتدريي يمكن ان الصدد

اعتماداً على نفسه من خالل مشار ته الفاعلة عن طريم المناقشة والحوار او 

اف او حل المشكلة التي تواجهه من خالل عمل منلم يقو  به المعلم ويشارك االستكش

 (0:  0222. )التميمي، "فيه المتعلم عن طريم ممارسة تدريسية فاعلة

التدريس عملية إنسانية اجتماعية تحدث اثراً لدى المتعلم وهي تمثل عملية اتصال ف

ثل بالقائم بالتدريس والمتعلم، بما وتفاهم بين طرفين أساسيين في العملية التعليمية تتم

ان عملية االتصال تعني بانها توضيح لمراحل مرور المعلومات والمهارات 

)الرسالة( من المصدر )القائم بالتدريس( الى المستقبل )المتعلم( عبر قناة االتصال 

 (.2 ما موضح في المخطخ )

 

 

 



  0202لسنة  اذار والثمانون . الخامس....... العدد.........................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-422- 
 

 

 المستقبل     القناة   الرسالة  المرسل

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح عملية التدريس باعتبارها عملية اتصال1المخطط )

 

لذلك ان عملية االتصال في التدريس تؤدي الى اثارة استجابة نوعية لدى المتعلم 

التأثير عليه نفسياً وعقلياً وسلو ياً، ومعاونته باتخاذ موقف تعليمي نوعي بهدف 

ومحدد، لذلك فان هذه العملية تعمل على خلم جو من االلفة واالتفاق بين القائم 

بالتدريس والمتعلم، وتحقيم المبدأ المطلوب المتمثل بوقوع فعل تبادل المعلومات بين 

العملية هو توصيل فكرة او خبرة تعليمية او األطراف المتصلة ان الغرض من هذه 

مفهو  او مهارة من القائم بالتدريس الى المتعلم بحيث تؤدي الى عملية مشار ة في 

هذه الخبرات او االفكار مما يجعل أحد طرفي االتصال يؤثر في الطرف الخر، 

  ويؤدي الى أحداث تغيير ايجابي في سلوك االخر.

 (92: 2332)الكناني، 

على انها حالة تدريس يتم   النلر الى منلومة التدريس التفكير البصرييمكن 

لغرض تحقيم أهداف تعليمية  Systemicتصميمها بطريقة منلومية )نسقية( 

وسلو ية معينة، اذ تتعدد صور منلومات التدريس بحسي حدود  ل منها ضيقاً 

واتساعاً، فقد تكون المنلومة لدرس مصغر )جوء من درس( او صورة لدرس  امل 

او لعدة دروس معاً بحيث تشكل وحدة دراسية او برنامج تعليمي او مادة دراسية او 

انجاز  ل تدريس عناصر العمل الفني لغرض توظيفها فيمجال دراسي معين مث

، لذلك تنطبم سمات المنلومات على عملية التدريس على وفم  ونه االعمال الفنية

 (04: 0223)عفانة ونائلة،  -يمثل نلا  متكامل:

باعتباره عملية غرضية  التوجه بمعنى اننا نسعى من خاللها الى تحقيم أهداف -2

عالقة بتعلم المتعلم وهذه األهداف تمثل توقعاتنا المرجوة من تعليمية محددة ذات 

 عملية التدريس.

 ون التدريس مر باً من عدد من االنلمة الفرعية وهي تمثل على نحو مبسخ  ل -0

 من القائم بالتدريس والمتعلم والمادة التعليمية والتقنيات التربوية... وغيرها.

وداً افتراضية تفصله نسبياً عن غيره من يمتلك التدريس خصائص معينة تشكل حد-9

 العمليات االخرى في البيئة التعليمية.

ان عملية التدريس تتشكل ضمن بيئة تعليمية تحيخ بها وهي تؤثر وتتأثر بهذه البيئة -4

 المتمثلة بالبيئة الصفية.

تؤدي الى 
 لغة مشتركة

 المادة التعليمية المتعلم طريقة التدريس القائم بالتدريس

Feed Back تقييم 
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يمكن تمثيل عملية التدريس بانها دينامية في صورة نموذج الضبخ االلي األساسي -0

 (22: 0222ا يشمله من مدخالت وتفاعالت ومخرجات وتغذية راجعة.)دوابشة، بم

 

( ان التعلم النشخ الفاعل يتطلي استعمال القائم بالتدريس الباحثةرى )مما تقد  ت

التعلمية، اذ  )المدرس( ألساليي غير تقليدية عند تعليم المتعلم في العملية التعليمية /

تبعاً لطبيعة األهداف التعليمية والسلو ية المراد وأساليبه تختلف طرائم التفكير 

عملية منهجية تقو  على  بعد اجراء عملية التدريس، فالتفكير البصريالتحقم منها 

أسس علمية تستهدف اشتراك المدرس في تقويم االداء المعرفي والمهاري الداء 

فالتفكير  ت وتفاعالت ومخرجات، لذلكالمتعلم على وفم منلومة التدريس من مدخال

 عملية مستمرة تبدأ قبل التدريس واثناءه وبعد االنتهاء منه. البصري

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته

 ونااه ا ثاار المناااهج العلميااة  االماانهج التجريبااي لتنفيااذ اجااراءات بحثهاا الباحثااة تاعتمااد

 وفرضياته الصفرية . امالئمة لتحقيم أهداف بحثه

 Population Researchمجتمع البحث  

اقسااا  الفنااون بمااا ان البحااث الحااالي تناااول مااادة عناصاار العماال الفنااي المقااررة فااي 

)للبنااين  معاهااد الفنااون الجميلااة/  التشااكيلية والتصااميم والخااخ والوخرفااة والمساار 

مجتمااع لااذلك فقااد اعتماادت )الباحثااة( التابعااة للمديريااة العامااة لتربيااة ديااالى،  والبنااات(

، 0222/0223للعااا  الدراسااي  الااذين يدرسااون المااادةالبحااث ماان طلبااة الصااف االول 

 (.2و ما موضح في الجدول )وطالبة،  ( طالباً 042والبالغ عددهم )

 في الفنيةم اقسالل الصف االول( يمثل مجتمع البحث المكون من طلبة 1جدول )

 0219-0218للعام لمسجلين ا والبناتللبنين  الفنون الجميلة هدامع
معهد الفنون  اعداد طلبة الصف االول  المجموع

 التشكيلي التصميم الخخ المسر  الجميلة

 البنين 92 92 92 92 202

 البنات 92 92 92 92 202

 المجموع 042

 

 Experimental Designالتصميم التجريبي  

فااي هااذا النااوع ماان ، المسااتقلتينالتصااميم التجريبااي ذو المجمااوعتين  الباحثااة تاختااار

التاي درسات  التصاميم التجريبية تكنون احدى المجماوعتين هاي )المجموعاة الضاابطة

( التاااي تاخاااذ القيماااة )صااافر( أي ال معااانالجة للمتغيااار المستااانقل بالطريقاااة االعتيادياااة

ى وفم منلومة التفكيار التي درست عل والمجموعة االخرى هي )المجموعة التجريبية

 ما موضاح فاي  عليها القيمة االخرى )ال صفر( للمتغير المستقل( التي تطبم البصري

 .(0الجدول )
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 االجراءات بحثه الباحثة( يوضح التصميم التجريبي الذي تم اختياره من 0جدول )

عة
و
جم
لم
ا

 

  اإلختبار القبلي 

 المتغير المستقل

  اإلختبار البعدي

 

 المتغير التابع

التفكير 

 البصري

التفكير  مهاري

 البصري

  مهاري

 

 ت

 

× 

 

× 

التدريس بمنظومة 

 التفكير البصري

 

× 

 

× 

التفكير 

 البصري

ات ومهار

عناصر    

 العمل

قياس 

فاعلية 

التدريس 

 البصري
 × × الطريقة االعتيادية × × ض

 

     :االساسية واالستطالعية عينة البحث

الفناون قسام -االول الصاف طلبة عشوائية من البحث االساسية بصورة تم اختيار عينة 

نسابة مقادارها  واشاكل الخاوف( –من فرعي )الرسام  ( طالباً 92بلغت ) ديالى التشكيلية

اما عينااااة البحااااث قياساااااً الااااى البحااااوث التجريبيااااة، %( ماااان المجتمااااع االصاااالي00)

تم تحديدها من معهد الفنون الجميلة للبنين التابع للمديرية العاماة لتربياة  ستطالعية  اال

 .( طالباً 42والبالغ عددهم ) ديالى

 (  يوضح عينة البحث التي تم اختيارها من المجتمع االصلي3جدول )

ف
ص
 ال
بة
طل

 
ل
و
ال
ا

م 
س
/ق ية
يل
شك
لت
 ا
ن
و
فن
ال

 
 

 المجموع اعداد الطلبة المجموعة

 % الخزف % الرسم

 20 %04 2 %09 4 تجريبية

 20 %09 4 %04 2 ضابطة

 92 %02 20 %02 20 المجموع

 

 ضبخ متغيرات البحث:

فاي البحاث الحاالي،  الباحثاةه تالغرض التأ د من سالمة التصميم التجريبي الاذي اعتمد

اذ تم تكافؤ المجموعتين )ت، ض( في عدد مان المتغيارات التاي بامكانهاا ان تاؤثر فاي 

التفكياار  السااالمة الداخليااة للتصااميم المعتمااد وهااي متغياارات )الجاانس، العماار الومنااي،

واالحتفااظ بالادرجات التاي  (فاي ماادة عناصار العمال الفناي الفنية المهارات، يالبصر

حصل عليها افراد العينة لغرض مقارنتها بالدرجات التي يحصلون عليها في االختباار 

 البعدي الظهار الفروق التي يمكن ان تدل على فاعلية المتغير المستقل او عدمه.

 

 مراحل اعداد الخطط التدريسية 

لماادة  التفكيار البصاريبمنلوماة صممت علاى وفام التادريس  ة تدريسخط تم تصميم

( 3الهاادف التعليمااي واالهااداف الساالو ية التااي بلغاات ) ، تضاامنتعناصاار العماال الفنااي

والنشاطات االثرائية معاوزة بمجموعاة مان الصاور التعليمياة المالئماة  اف سلو يةهدا
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الحاجااات والمتطلبااات  وفاام لفكاارة المااادة الدراسااية، ان بناااء هااذه الخطااة جاااء علااى

عيناة العلاى  الباحثةها ها الدراسة االستطالعية التي اجرتالمسبقة للمتعلمين التي اظهرت

تحليال خصاائص المتعلماين ،  اذلك العمال علاى ( طالبااً 42مكونة مان )االستطالعية ال

لفناون االمقاررة فاي قسام تحليل الماادة التعليمياة ب الباحثة تقام، لذلك )الفئة المستهدفة(

 والمتمثلة عناصر العمل الفني. التشكيلية

 

 -:التفكير البصريختبار بناء ا

 عناصر العمل الفنايبما يتالء  ومادة  الباحثةمن قبل  للتفكير البصريتم اعداد إختبار 

التي تمثل محور عملية التعليم في اجراءات البحث الحالي، الهدف مناه لقيااس المتغيار 

 .التابع للبحث الحالي

لهاذا إختباار  الباحثاةجاد تلام  ختباارات الخاصاة باالتفكير البصاريبعد االطالع على اإل

 .يحا ي فقرات مادة عناصر العمل الفني النوع

( ساؤال بصايغته االولياة يحتاوي  ال 09إختباراً خاصااً تضامن ) الباحثة تلذلك صمم

الطالاي ( بادائل يختاار منهاا 9( أسئلة فرعية يتضمن  ل سؤال فرعاي )9سؤال على )

( درجااة واحاادة لالجابااة الصااحيحة عناادما يختااار البااديل 2بااديالً واحااداً، تاام وضااع )

الصااحيح و )صاافر( لالجابااة الخاطئااة وبااذلك تصاابح الدرجااة الكليااة المحااددة ل ختبااار 

 ( درجة.63تساوي )

 :الصدق الظاهري 

بصاياغة مكوناات اإلختباار وتعليماات االجاباة عنهاا، تام عارض  الباحثاة تبعد ان قاما

( ماان الخبااراء ذوي االختصاااص فااي مجاااالت 22الصاايغة االوليااة ل ختبااار علااى )

القياس والتقويم( للحصول على  –طرائم التدريس  -الفنون التشكيلية  –)التربية الفنية 

اخااذت )الباحثااة( اتااه الصاادق اللاااهري ل ختبااار والااذين اباادوا مالحلاااتهم علااى مكون

( 02( اسائلة بحياث اصابح االختباار يتضامن )0( اسئلة وتعديل )9بجميعها فتم حذف )

معادلاة ) اوبر ب تاساتعان( بادائل، اذ 9( فقارة  ال فقارة فيهاا )62سؤاالً يحتاوي علاى )

Cooper يتضمنه مان فقارات فاي هاذا ( للتعرف على مدى اتفاقهم حول  ل سؤال وما

بصااالحيته  ةحيح تاام اعادتااه الااى بعااء الخبااراء فاشاااروا للباحثاابعااد التصاااإلختبااار، 

لقياس الهدف الذي وضاع الجلاه وباذلك اصابح اإلختباار بصايغته النهائياة  ماا موضاح 

 (.4في الجدول )

حية فقرات إختبار التفكير ( يوضح تأشيرات السادة الخبراء على صال4الجدول )

 في مادة عناصر العمل الفني البصري

 العدد النهائي بحاجة الى تعديل غير صالحة صالحة الفقرات األسئلة

 سؤال 03

 

 سؤال 02 فقرة 63

 فقرة 62 

 أسئلة 9

 فقرات 3

 أسئلة 4

 فقرة 20

 سؤال 02

 فقرة 62

 

( فقارة، اذ ان  ال 62( ساؤاالً يتضامن )02وتكون هذا اإلختبار بصورته النهائية من )

( 2( بدائل، وتام تحدياد )9( أسئلة فرعية و ل سؤال فرعي يتضمن )9سؤال يتضمن )
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درجة لالجابة الصاحيحة و )صافر( لالجاباة الخاطئاة، وباذلك اصابحت الدرجاة الكلياة 

 ( درجة. 62ل ختبار تساوي )

بااجراء يتعلام باظهاار القاوة التمييوياة لمكوناات مقيااس التفكيار  الباحثة تامبعد ذلك ق

( طالبااً مان طلباة الصاف 42التأملي مان خاالل تطبيقاه علاى عيناة اساتطالعية بلغات )

تحديادهم الاذين تام  دياالى -/ معهاد الفناون الجميلاة  المسار  والخاخ العربايقسم االول 

ثام تام تصاحيح الادرجات  00/0/0222 وذلك يو  الخميس الموافام  عينة استطالعية 

لعينتااين ( T-testاسااتخدا  معادلااة )وترتيبهااا تنازياااً ماان االعلااى الااى االدنااى، اذ تاام 

 مستقلتين لمعالجة المعلومات االحصائية واظهاار القاوة التمييوياة لالختباار التاي بلغات

 .ات االختبار( وهو يمثل مؤشراً جيداً لفقر2،40-2،42ما بين )

 

 ثبات اإلختبار:

الصف تم قياس ثبات اإلختبار من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية من طلبة 

الموافم  يو  االحدديالى  -المسر  والخخ العربي / معهد الفنون الجميلة قسم  – االول

، ثم تم اعادة تطبيقه على العينة نفسها بعد مرور اسبوعين من التطبيم 0222/ 02/0

في اإلختبارين لمعالجة درجات ( 02تطبيم معادلة ) يودريتشاردسون/االول، اذ تم 

( وهو يعد معامل ارتباط جيد يدل على ثبات اإلختبار 2،24التطبيقين والذي بلغ )

 وبذلك اصبح جاهواً للتطبيم.

 

 :االداء المهارياستمارة تقويم 

لغرض الكشف عن مساتوى مهاارات افاراد العيناة فاي ادائهام لمتطلباات ماادة عناصار 

( فقارات 22العمل الفني صممت )الباحثة( استمارة لتقويم االداء المهاري تكونت من )

 (0ووزن مئاااوي يتكاااون مااان )اشاااتقت مااان هاااذه الماااادة  وتااام تحدياااد مقيااااس خماساااي 

 للمهاااراتاذ اصاابحت الدرجااة الكليااة التااي يحصاال عليهااا الطالااي بعااد ادائااه درجااات، 

تم عارض مكوناات ، ( درجة22( درجة واقل درجة )02مادة  )البشكل جيد لمتطلبات 

اإلختبااار واسااتمارة تقااويم األداء علااى مجموعااة الخبااراء االختصاااص للتعاارف علااى 

 صالحيتها في قياس الهدف الذي وضعت الجله.

 

 :المهاري ثبات الستمارة تقويم األداءمؤشرات ال

 القادراتتنفياذ تام  المهااريالثباات الساتمارة تقاويم االداء  التعرف على معاماللغرض 

ومالحلااين اثنااين الباحثااةامااا  لجنااة مكونااه ماان 
*

معادلااة ) ااوبر ب الباحثااة ت، اسااتعان

cooper و مااا هااو (223الااذي بلااغ ) ( السااتخراج معاماال االتفاااق بااين المالحلااين ،

 (.0موضح في الجدول)

 

 

                                                           
*

 -استعانت الباحثة باثنين من المالحلين هما:   

 مدرس مادة عناصر واسس العمل الفني في القسم.–  -2

 مدرس مادة التخطيخ وااللوان. -0
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 ( يوضح معامل االتفاق بين المالحظين5جدول )
 العمل الفني

 
 المعدل (0( )1المالحظ ) مع الباحثة

 (0م ) (1م )

 2880 2888 2880 2880 الملمس-1

 2888 2888 2892 2880 االلوان-0

 2889 2888 2892 2888 االنسجام-3

 2889 2892 2880 2880 الفضاء-4

 2892 2892 2888 2891 التناسب-5

 2889 المعدل العام

 

 الوسائل االحصائية:

ماان الوسااائل االحصااائية لمعالجااة البيانااات والمعلومااات تحقيقاااً  بعاادد الباحثااة تاسااتعان

 ألهداف البحث الحالي وهي:

 لعينتين مستقلتين. t-testإختبار -2

 معادلة ) وبر(:-0

 معامل ارتباط )بيرسون(:-9

 :ادلة قياس فاعلية التفكير البصريمع-0 

 صَ × َس          

ف ب
*
 = 

 صَ ×د          

 َس= متوسخ درجات االختبار القبلي للمجموعة التجريبية.

 َص= متوسخ درجات االختبار البعدي للمجموعة التجريبية.

 د= الدرجة القصوى لالختبار.

 

 الفصل الرابع

 تحليل النتائج ومناقشتها 

التعرف على فاعلية التفكير البصري في تطوير مهارات  الحالي الىيهدف البحث 

لذلك تم اظهار النتائج على وفم الفرضيات الصفرية تنفيذ عناصر العمل الفني، 

 االتية:

 -(:1الفرضية الصفرية )

( بين درجات طلبة 2،25"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 اباتهم على فقرات إختبار التفكير البصري بعدياً.المجموعتين )ت، ض( حول إج

لعينتين ( T-testللتحقم من صحة هذه الفرضية أستعملت الباحثة معادلة إختبار )

للتعرف على معنوية الفروق حول اجابات طلبة المجموعتين )ت،ض( في مستقلتين 

، اذ تبين ان قيمة )ت( المحسوبة تساوي  ًً ( 02،202)اختبار التفكير البصري بعدياً

(  لذلك تم رفء الفرضية الصفرية 0،242وهي ا بر من القيمة الجدولية البالغة )

                                                           
*
( فا ثر فهذا يعني ان المتغير المستقل المستخد  يكون 2،62بمقدار )اذا ظهرت القيمة المحسوبة لن )ف ب(   

 فعاالً واذا  انت القيمة المحسوبة اقل من ذلك فهذا يعني ان المتغير المستقل غير فعال.
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( وقبول البديلة التي تنص على وجود فروق ذات داللة احصائية بين افراد 2)

المجموعتين )ت، ض( لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يعني أن المجموعة 

التفكير البصري في إ تساب المعلومات التجريبية قد أستفادت من تطبيم التدريس ب

 ( يوضح  ذلك.6الجدول )لمادة عناصر العمل الفني، و

( يوضح قيمة )ت( المحسوبة حول اداء طلبة المجموعتين )ت.ض( في 0جدول )

 إختبار التفكير البصري بعدياً 

الوسط  العينة المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  قيمة )ت(

الداللة 

(2،25) 
 الجدولية المحسوبة

  0،629 02 20 ت

02 

 

02،202 

 

0،242 

دالة 

 2،494 42 20 ض احصائياً 

 -(:0الفرضية الصفرية )

( بين درجات طلبة 2،25"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 العمل الفني بعدياً.المجموعتين )ت، ض( حول ادائهم المهاري لمتطلبات عناصر 

لعينتين ( T-testللتحقم من صحة هذه الفرضية أستعملت الباحثة معادلة إختبار )

للتعرف على معنوية الفروق حول اجابات طلبة المجموعتين )ت،ض( في مستقلتين 

، اذ تبين ان قيمة )ت( ادائهم المهاري لمتطلبات عناصر العمل الفني  ًً بعدياً

(  لذلك 0،242( وهي ا بر من القيمة الجدولية البالغة )22،242المحسوبة تساوي )

( وقبول البديلة التي تنص على وجود فروق ذات 0تم رفء الفرضية الصفرية )

داللة احصائية بين افراد المجموعتين )ت، ض( لصالح المجموعة التجريبية، وهذا 

مهارات  في تنفيذيعني أن المجموعة التجريبية قد أستفادت من تطبيم التدريس 

 ( يوضح  ذلك.4الجدول )، وعناصر العمل الفني

( يوضح قيمة )ت( المحسوبة حول اداء طلبة المجموعتين )ت.ض( في 0جدول )

 بعدياً تنفيذ مهارات عناصر العمل الفني 

الوسط  العينة المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  قيمة )ت(

الداللة 

(2،25) 
 الجدولية المحسوبة

  0،026 49 20 ت

02 

 

22،242 

 

0،242 

دالة 

 2،690 92 20 ض احصائياً 

 

 -(:3الفرضية الصفرية )

( بين درجات طلبة 2،25"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

بعدياً  –المجموعة التجريبية حول إجاباتهم على فقرات إختبار التفكير البصري قبلياً 

 لقياس فاعليته في مهارات تنفيذ عناصر العمل الفني.
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معادلااة نساابة الفاعليااة الباحثااة تعاناساات
*
فكياار لاان )ماااك جوجيااان( لقياااس فاعليااة الت 

للتحقاام ماان صااحة الفرضااية الصاافرية تاام حساااب ، العماال الفناايلعناصاار   البصااري

معادلاة  الباحثاة  تاساتعملبعدياً، اذ –قبلياً  بصريالتفكير الالمتوسخ الحسابي لالختبار 

لعناصار العمال  في تنمية الجاني المهاري لية لقياس فاعلية التفكير البصرينسبة الفاع

فاي هاذه  الفنية مهاراتهمو يفية توظيفها لتنمية  اختبار التفكير البصريمن خالل الفني 

 ( يوضح ذلك.2،  ما موضح في الجدول )المادة

( يوضح  المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية حول 8الجدول )

 بعدياً   –قبلياً فاعلية التدريس بالتفكير البصري 
المجموعة 

 التجريبية 

المتوسخ  العينة

 الحسابي

الدرجة القصوى 

 لالختبار 

 اتجاه الداللة معامل الفاعلية

 

  قبلياً 

20 

  

92  

62 

 

2،69 

 دالة احصائياً 

 02 بعدياً  

( ان قيمة معامل الفاعلية المحسوبة تساوي 2اذ يتضح من خالل الجدول ) 

(، 2،62( وهي ا بر من العتبة المحددة للفاعلية طريقة التدريس البالغة )2،69)

وبذلك ترفء الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق 

بعدياً(  –)قبلياً ذات داللة احصائية بين متوسخ درجات افراد المجموعة التجريبية 

ود فاعلية لطريقة مما يدل على وج لبصريالتفكير ا حول اجاباتهم على فقرات اختبار

 .لطلبةل التفكير البصريفي تنمية التدريس 

 -(:4الفرضية الصفرية )

( بين درجات طلبة 2،25"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعة التجريبية حول ادائهم المهاري لتنفيذ متطلبات عناصر العمل الفني قبلياً 

 لقياس فاعليتها.بعدياً  –

استعانت الباحثة معادلة نسبة الفاعلية
*
مهاارات طلباة لن )ماك جوجياان( لقيااس فاعلياة  

للتحقاام ماان صااحة عناصاار العماال الفنااي، المجموعااة التجريبيااة فااي تنفيااذ متطلبااات 

علااى وفاام اسااتمارة تقااويم االداء  الفرضااية الصاافرية تاام حساااب المتوسااخ الحسااابي

،  مااا ذلااك نساابة الفاعليااة لقياااسبعاادياً، اذ اسااتعملت  الباحثااة معادلااة –قبلياااً  المهاااري

 ( يوضح ذلك.3موضح في الجدول )

 

 

                                                           
*
  Roebuck, (1973):  Floundering among measurement – in education technology – in 

Derek p. cleary, A & Mayer, Deals Aspects of education technology (pp 472-473) 

bath. Pitman press.  
*
  Roebuck, (1973):  Floundering among measurement – in education technology – in 

Derek p. cleary, A & Mayer, Deals Aspects of education technology (pp 472-473) 

bath. Pitman press.  
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( يوضح  المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية حول 9الجدول )

 بعدياً   –قبلياً االداء المهاري فاعلية 
المجموعة 

 التجريبية 

المتوسط  العينة

 الحسابي

الدرجة القصوى 

 لالختبار 

 اتجاه الداللة معامل الفاعلية

 

  قبلياً 

15 

  

30  

02 

 

2،00 

 دالة احصائياً 

 43 بعدياً  

  

( ان قيمة معامل الفاعلية المحسوبة تساوي 3اذ يتضح من خالل الجدول ) 

(، 2،62( وهي ا بر من العتبة المحددة للفاعلية طريقة التدريس البالغة )2،40)

وبذلك ترفء الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق 

 بعدياً( –ذات داللة احصائية بين متوسخ درجات افراد المجموعة التجريبية )قبلياً 

ود فاعلية مما يدل على وج حول ادائهم المهاري لتنفيذ متطلبات عناصر العمل الفني

 -لالسباب االتية:وقد يعود ذلك  لطريقة التدريس، 

النضااج المعرفااي المتحقاام لطلبااة المجموعااة التجريبيااة نتيجااة ماارورهم بااالخبرات -2

بطريقاة التادريس التعليمية المتنوعة التي احتوتها الخطخ التدريسية وطرائام عرضاها 

ممااا ادى الااى خلاام رغبااة ودافعيااة لااديهم ا ثاار ممااا خلقتااه الطريقااة  ،التفكياار البصااري

 ة المجموعة الضابطة.االعتيادية لدى طلب

ان عملية استخدا  صور تعليمية تمثل اعمال فنية لفناانين مبادعين فاي مجاال الرسام -0

ضمن المحتوى التعليمي لعناصار العمال الفناي، قاد اساهمت بدرجاة  بيارة فاي ا سااب 

طلبة المجموعة التجريبية رؤية فنية اوجدت حافواً  قوياً لتعلايم مفرداتهاا والتفاعال ماع 

 الدروس التي اعدت ضمن الخطخ التدريسية. متطلبات

 

 يستنتج االتي: الباحثةاليها  تبناًء على النتائج التي توصل : االستنتاجات

علااى وفاام منلومااة التفكياار ان تفااوق المجموعااة التجريبيااة التااي تعلماات التاادريس -2

علااى المجموعااة  عناصاار العماال الفناايعلااى وفاام الخطااخ التدريسااية لمااادة البصااري 

الضابطة التي درست المادة نفساها علاى وفام الطريقاة االعتيادياة يااتي بسابي التنلايم 

في تعلام المعلوماات والخبارات التعليمياة وتسلسال خطاوات المهاارات الفنياة المطلوباة 

 وايصااالها الااى الطلبااة ماان خااالل وضااو  االهااداف التعليميااة والساالو ية ذات االداء

 ها.سهلت للطلبة تعلم مفردات المهاري المنلم التي

ا سااب الطلباة فاي اساهم  التدريس على وفم منلوماة التفكيار البصاريان استخدا  -0

مان خاالل تبسايطه ، بحياث ان نجاا  هاذه العملياة جااءت مهارات عناصر العمل الفني

لعملية التعليم عن طريم اثارة التساؤالت ومناقشتها والتوصال الاى الحلاول خاصاة ماا 

 عناصر العمل الفني.متطلبات مادة  فيذيتعلم بتن
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 -وصي باالتي:ت الباحثةاليها  تعلى ضوء االستنتاجات التي توصل التوصيات:

لتفكيااار البصاااري ا ختبااااروا فاااي هاااذا البحاااث ةالتدريساااية المعاااد ةاساااتخدا  الخطااا -2

وذلك لثباوت  عناصر العمل الفنيمادة تقويم االداء المهاري من قبل مدرسي استمارة و

ير فاعليتهااا وجودتهااا مقارنااة بتاادريس هااذه المااادة علااى وفاام الطريقااة االعتياديااة لتطااو

 .لبصريلدى الطلبة ومستوى تفكيرهم ا الفنيةالمهارات 

افادة المؤسسات التعليمية ذات العالقة التي تهتم بدورات التعليم المستمر للتدريساين -0

وزياادة  فااءتهم المهارياة فاي الفنية  المهاراتاثناء الخدمة وفي اثناء الدورات لتطوير 

 تدريس مادة عناصر العمل الفني.

 

 المصادر:

، لنلرية والتطبيما –تعليم التفكير ابو جادو، صالح محمد ومحمد بكر نوفل،  .2

 .222:  0220، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان: 0ط

النلرية  –اصول استراتيجيات التعلم والتعليم ابو رياش، حسين محمد واخرون،  .0
 . 0223، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: والتطبيم

، والتوزيعدار المسيرة للنشر ، 0ابو رياش، حسين محمد، التعليم المعرفي، ط .9

 . 0220عمان: 

، دار ومكتي عدنان آلية انتاج الفكر في دماغ االنساناسماعيل، رائف امير،  .4

 . 0229للطباعة النشر، بغداد: 

، دار طرائم التدريس العامة )المألوف والمستحدث(التميمي، عواد جسم،  .0

 .0222الحوراء للطباعة ولنشر، بغداد: 

التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيخ طرق جامل، عبد الرحمن عبد السال ،  .6
 .0220، عمان: 9،  دار المناهج للنشر والتوزيع، طعملية التدريس

، دار الفكر مفاهيم وتطبيقات –تعليم التفكير جروان، فتحي عبد الرحمن،  .4

 .0224للطباعة والنشر، عمان: 

ار المسيرة ، د9، طتكنولوجيا التعليم من اجل تنمية التفكيرالحيلة، محمد محمود،  .2

 .0224للطباعة والنشر، عمان: 

، دار الكتاب للطباعة 0، ططرائم التدريس واستراتيجياتالحيلة، محمد محمود،  .3

 . 0220والنشر، االمارات: 

دوابشة، بلسم عبد الفتا ، اثر استخدا  منحي التعليم التأمل على التحصيل العلمي  .22

ي المدارس الحكومية التابعة لدى طلبة الصف العاشر االساسي لمادة الكيمياء ف

رسالة ماجستير غير لمديرية تربية وتعليم محافلة نابلس واتجاهاتهم نحوها، 
 .0222، جامعة النجا  الوطنية، فلسطين، منشورة

، مكتبة اليازوري التدريس المصغرربيع محمد وطارق عبد الرؤوف عامر،  .22

  0222العلمية للنشر والتوزيع، عمان: 

التفكير  –التفكير وانماطه رزوقي، رعد مهدي وسهى ابراهيم عبد الكريم،  .20
، دار المسيرة التفكير البصري –التفكير المنلومي  –التفكير االبداعي  –االستداللي 

 .0224للطباعة والنشر، عمان: 
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، عالم الكتي، التعلم والتدريس من منلور النلرية البنائيةزيتون، حسن حسين،  .29

 .0229القاهرة: 

، عا  النلرية والتطبيم –استراتيجيات التعلم والتعليم السليتي، فراس،  .24

 .0222االردن:  –الكتي الحديث للطباعة والنشر، اربد 

، الدار العلمية للنشر نلريات التعلم وتطبيقاتها التربويةعبد الهادي، جودت،  .20

 .0222والتوزيع، عمان: 

التدريس والتعلم بالدماغ ذي  عفانه، عوو اسماعيل ويوسف ابراهيم الجيش، .26
 .0223، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان:  الجانبين

الكناني، ماجد نافع، بناء نلا  تعليمي لتطوير االدراك الحسي في مادة المنلور،  .24

 .2332، جامعة بغداد،  لية الفنون الجميلة، بغداد: اطروحة د توراه غير منشورة

، دار الفال  للنشر والتوزيع، التفكير والمنهاج المدرسيوليم عبيد وعفانة عوو،  .22

 .0229الكويت: 

، دار الشروق للطباعة 0، طسايكولوجية التعلم والتعليم الصفييوسف قطامي،  .23

 . 2332والنشر، عمان، 

19-Roebuck, (1973):  Floundering among measurement – in 

education technology – in Derek p. cleary, A & Mayer, Deals 

Aspects of education technology (pp 472-473) bath. Pitman 

press.  

 ( يوضح نتائج االختبار 1ملحق )
 االداء المهاري اختبار التفكير البصري

 بعدي قبلي بعدي قبلي

 ض ت ض ت ض ت ض ت

38 30 52 38 38 34 40 42 

34 30 48 42 30 34 44 30 

42 30 54 40 34 30 40 30 

39 38 52 38 38 30 40 38 

30 39 40 40 34 30 44 38 

39 39 48 40 38 38 42 30 

30 38 50 42 30 34 44 42 

35 38 52 40 30 38 42 42 

39 30 50 42 38 34 42 38 

42 38 54 42 30 38 40 30 

40 38 50 40 30 30 44 30 

38 38 52 42 38 34 40 38 

38 30 48 39 34 30 42 30 

30 30 48 39 30 30 44 38 

30 30 52 39 38 30 38 42 

 500مج  042مج 508مج  540مج 021مج 050مج 558مج  500مج 

 38س 43س 35س 30س 42س 52س  30س  38س 

 1،030 ع 0،510 ع ع 1،801 ع 1،430ع 0،083ع ع  0،281ع 
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1،183 1،914 

 تدريس عناصر الفن )اللون( الخطة التدريسية( 0)ملحق 

 

 

 

 

 تدريس اللون كأحد عناصر العمل الفني

 

 

يتعرف الطلبة على عنصر اللون كاحد عناصر العمل الفني،  الهدف التعليمي :

 .ويتوقع منهم توظيفه في تنفيذ متطلبات االداء المهاري

يستطيع الطالب بعد اكتسابه لمهارات اللون ان يكون قادراً  االهداف السلوكية :

 على:

  يعرف اللون.-1

 يحدد االلوان االساسية والثانوية والمتممة على وفق عجلة االلوان.-0

 ينفذ عمالً فنياً يظهر فيه تأثير اللون على االشكال.-3

  يعرف الخط-4

 يحدد الخط في العمل الفني.-5

 ينفذ عمالً فنياً يظهر فيه تأثير الخط على االشكال.-0

  يعرف الشكل.-0

 يحدد الشكل في العمل الفني.-8

 .لوحة الفنيةينفذ عمالً فنياً يظهر فيه تأثير الشكل على ال-9

 اقالم ملونة –مخططات سبورية  –الوسائل التعليمية : الصور التعليمية 

 الوان مائية. –الوان ماجك  – A4المستلزمات: ورق رسم من نوع 

 التهيئة الذهنية:

الضوئية  اللون هو األحساس البصري المترتب على اختالف طول الموجات  

في األشعة المنظورة للعين بألوان مختلفة، وهو الصفة أو المظهر للسطوح التي 

 تبدو لنا نتيجة وقوع الضوء عليها، ويتم تحديد اللون بثالث خواص:

 

 

 

 

 
 

هي اصل صفة اللون التي يتم من خاللها التمييز بين لون  :Hue)كنه اللون(   .1

 وأخر فنقول هذا لون اصفر  وأخر احمر وازرق وغير ذلك.
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اذ يمكن تغيير كنه اللون أذا مزجنا مادة لونية بأخرى. إي إذا مزجنا لونا احمر مع 

ينتج  ازرق ينتج لونا جديدا هو اللون البنفسجي، او مزج اللون االزرق مع االصفر

اللون االخضر او مزج االحمر مع االصفر ينتج لون البرتقالي وان نواتج مزج هذه 

االلوان تسمى بااللوان الثنائية، كما تشير الكنه إلى فصيلة اللون إي المجموعة التي 

 ينتمي إليها، كما موضح في االشكال التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعنددي شدددة اللددون إي نقاوتدده أو تشددبعه، فددبع  األلددوان  : Intensity)الشدددة ) .0

قوية مشبعة وبعضها ضعيف ممدزوج ذذ يعدد اللدون مشدبعا عنددما ننقيده مدن األلدوان 

 الحيادية )األبي  واألسود( ازرق ممزوج باألبي  يسمى باالزرق الفاتح.

 

 

 

 

 

تدي وهدي كميدة الضدوء التدي يعكسدها اللدون وهدذه الخاصدية ال ( :Valueالقيمة) .3

تجعلنددا نطلددق عليددة اسددم )لددون ناصددع او مشددرق( وقيمددة اللددون يمكددن ان ندددركها اذا 

تخيلنا الفرق الذي ندركه بين جزأي لون سطح اصفر يقع نصدفه فدي الظدل والنصدف 

االخر في النور، وعلى الرغم من ان اصل اللون )كنه( لم يتغيدر اال انندا ندرى اختالفدا 

 كبيرا في 
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ودرجدة نصدوع اللدون تتحددد مدن تداثره باالضداءة السداقطة  درجة نصوع اللدون، .4

 عليه . وكما موضح امامك.

 وهناك تصنيف اخر لاللوان:

 االلوان االساسية.-أ

 االلوان الثانوية.-ب

 االلوان الثالثية )المر بة(.-ج

 كما تقسم االلوان الى :

بحرارة الشمس البرتقالي والتي توحي  –االصفر  -االلوان الحارة: وهي االحمر -أ

 او النار.

النيلي والتي توحي  –البنفسجي  –االخضر  –االلوان الباردة وهي االزرق -ب

 بالطبيعة والبحر والسماء والليل. 

 الدائرة اللونية:

لقد صنف العالم اوزوالد االلوان بحسب تسلسلها بالطيف الشمسي، اذ وضع  

ن المحصورة بين كل لونين ( الوان على جهات قطري الدائرة ثم تتدرج االلوا4)

 -بشكل منسجم وسميت كل مجموعة منها بـ )العائلة( وقسمها على اربعة عوائل:

 العائلة البنفسجية )بين اللونين االحمر واالزرق(.-1

 العائلة التركوازية )بين اللونين االزرق واالخضر(.-0

 العائلة الزيتونية )بين اللونين االصفر واالخضر(.-3

 البرتقالية )بين اللونين االصفر واالحمر(.العائلة -4

 وان كل لونين متقابلين في الدائرة متعارضين

 وكل لونين متجاورين منسجمين. 

 

 

 

 

 هناك صفات مرتبطة باللون داخل العمل الفني:

عند تكرار لون واحد في أجزاء العمل الفني يؤدي إلى إضفاء التكرار اللوني: -أ

 حركة فيه.
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أن عملية تغيير اللون في العمل الفني يعطي حيوية أكثر في العمل  تغيير اللون:-ب

 الفني.

 

 

 

 

 

 

 تأكيد الوحدة في موضوع العمل الفني. التدرج اللوني:-ج

 

 

 

 

 

 

 تجانس األلوان يريح العين دون سيطرة لون معين على بقية األلوان. التناغم :-د

 

 

 

 

 

 

استخدام مختلف طرائق التباين اللونية سواء في التسمية أو الكثافة أو  التباين:-هـ

 الدرجة أو المساحات أو األشكال اللونية للتحكم في أجزاء العمل الفني االساسية.

 

 

 

 

 

 

هيمنة عنصر معين أساس علدى مكوندات العمدل الفندي بمسداعدة العناصدر  الوحدة:-و

كل ادنداه نجدد سديادة اللدون الواحدد علدى بداقي األخرى على تأكيد هذا اللون، ففي الش

 االلوان .
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 ينتج عن طريق التوزيع المتقن لأللوان في العمل الفني.التوازن: -ز

 

 

 

 

 

 النشاط:

 االلوان المتممة(. -االلوان الثانوية -نفذ تكويناً فيه )االلوان االساسية  

 الواجب البيتي:

 نفذ عمالً فنياً توضح فيه: 

 االلوان الحارة والباردة.-أ

 بع  الصفات المرتبطة باللون.-ب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


