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 ملخص الرسالة

 مهارات لتنمية البصري  الذكاء على قائم مقترح برنامج فاعلية عن شفالك إلى الدراسة هدفت
 وقد األقصى، بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم
 البصري  الذكاء على قائم مقترح برنامج فاعلية ما: الرئيسي السؤال في الدراسة مشكلة تحددت

 بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى فنيال التصميم مهارات لتنمية
 :التالية الفرعية األسئلة منه ويتفرع األقصى؟

 الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى تنميتها المراد الفني التصميم مهارات ما -1
 األقصى؟ بجامعة الجميلة

 لتنمية المستخدمة البصري  الذكاء نظرية على القائم المقترح للبرنامج العامة الصورة ما -2
 بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم مهارات

 األقصى؟
 متوسط بين( α≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل -3

 في لضابطةا المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالبات درجات
 الفني؟ التصميم لمهارات المنتج تقييم بطاقة

( 30) من الدراسة عينة وتألفت التجريبي، المنهج الدراسة هذه في الباحثة استخدمتو 
 والمسجلين األقصى، بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات من طالبة

 عشوائيا   وزعت بحيث ،(م7102/7102)للعام الثاني الدراسي للفصل 2 تصميم لمساق
( 15)وعددها تجريبية واألخرى  طالبة،( 15) وعددها ضابطة إحداهما مجموعتين على

 منتج تقييم ببطاقة تمثلت والتي الدراسة وأداة  القائم، البرنامج ببناء الباحثة وقامت طالبة،
 اإلحصائية تالمعالجا وإجراء التجريبية، المجموعة على البرنامج تطبيق وتم المهارات،

 إحصائية داللة ذات فروق  وجود النتائج وأظهرت والبعدي، القبلي التطبيق درجات على
 التجريبية، المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α≤ 0.05) الداللة مستوى  عن

 التصميم لمهارات المنتج تقييم بطاقة في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط
 :يلي ما الباحثة وأوصت ،لتجريبيةا المجموعة لصالح الفني

 الذكاء إثراء على يساعد بصرية ومحفزات محركات الفن معلم استخدام ضرورة -
 كمدخالت وتحليلها البصرية األدوات قراءة على وتدريبهم الطلبة، لدى البصري 

 .الفني التصميم لمهارات معلوماتية
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Abstract   
This study aimed at finding out the effectiveness of a proposed program based on 

visual intelligence in developing technical design skills among female students of Art 

Education Department at the Faculty of Fine Arts in Al-Aqsa University. The study 

problem was defined in the following main question: " What is the effectiveness of a 

proposed program based on visual intelligence in developing technical design skills 

among female students of Art Education Department at the Faculty of Fine Arts in 

Al-Aqsa University". From which, the following sub questions were derived: 

1. What are the technical design skills that needed to be developed among 

female students of Art Education Department at the Faculty of Fine Arts in 

Al-aqsa University? 

2. What is the general theme of the proposed program that is based on visual 

intelligence used in developing technical design skills among female students 

of Art Education Department at the Faculty of Fine Arts in Al-aqsa 

University? 

3. Are there any statistically significant differences at the level of (α≤0.05) 

between the mean scores of experimental group students and the mean scores 

of control group students in the product rating card of the technical design 

skills? 

In the current study, the researcher adopted the experimental approach. The study 

sample consisted of (30) female students selected from Art Education Department at 

the Faculty of Fine Arts in Al-aqsa University who are already enrolled in "design 2" 

course in the second semester of the academic year (2017/2018). The sample was 

randomly distributed to two groups, the first is the control group consisting of (15) 

students, and the second is the experimental group consisting of (15) students either. 

The researcher constructed the proposed program and the study tool, which is 

represented in a rating card of the skills product. The program was applied on the 

experimental group, and the necessary statistical processes were conducted on the 

pre and after application scores.  

The study results revealed that there are statistically significant differences at the 

level of (α≤0.05) between the mean scores of the experimental group students and 

the mean scores of the control group students in the product rating card of technical 

design skills in favor of the experimental group students. 

The researcher recommended art teachers to use visual stimulus and drivers that 

assist in enriching visual intelligence among students. This is in addition to training 

them on reading the visual tools and analyzing them as informational inputs for 

design technical skills. 
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 اآلية القرآنية
 

  َلُ  َوَكانَ  تَع لَمُ  تَُكن   لَم   َما َوَعلََّمك  َعلَي كَ  اللَّه   فَض 

يًما   َعظ 
 [221:النساء]



 

 ح
 

 ْاإِلهَدْاء  

 

 محمد سيدنا العالمين ونور الرحمة نبي لىإ األمة، ونصح األمانة، وأدى الرسالة بلغ من لىإ
 وسلم عليه الله صلى

 نجاحي سر دعائها كان من لىإ التفاؤل، نبع ىلإ والتفاني، الحب معنى لىإ

 الحبيبة امي الحبايب ىأغل لىإ

 حدود ال ومحبة   قوة   منه استمد من الى والدعم، الحب معنى الى ،ةالحيا في سنديو  صديقي لىإ
 محمد العزيز زوجي... الدرب رفيق الى ،لهما

  اإليجابية طاقتي نتنأ الجميالت، بناتي والغد، اليوم يباتوحب المستقبل صديقات لىإ

 وحبيبة شريفة....  وذاتي وعلمي حبي ديكنوأه أشكركن

 طريق على معي كنتن الغاليات، اخواتي الى وظهيرة، صباح   ُكل   المدرسة الى الدرب رفقاء لىإ
 وأزواجكم ألبنائكم ذخرا وجعلكن الله حفظكم والخير، النجاح

 العزيز أخي إلى

 طيبا ورزقا نافعا علما يعطيك ان الله من أرجو قة،الصاد والنية الطيب القلب صاحب

 على وقف من لىإو  عملي دروب في شمعة أشعل من إلى بموقف أو بكلمة سندا   كان من إلى
 دربي بها لينير فكرة حصيلة وأعطى المنابر

 المتواضع الجهد هذا أهدي... جميعا   إليهم

  



 

 خ
 

 وتقديرٌ شكٌر 

 مباركا   حمدا   هلل فالحمد والكرم العطاء وصاحب شكر لكل المستحق تعالي سبحانه لله الحمد
 األمة معلم محمد سيدنا على والسالم والصالة شأنه، وعظيم قدرته لجالل يليق دا  حم طيبا  

 .أجمعين وصحبه آله وعلى األمين، الناصح

 فانوالعر  بالشكر أتقدم أن إال المقام هذا في يسعني ال لذا الله، يشكر ال الناس يشكر ال من إن
 إلى والمعرفة العلم طريق لنا مهدوا الذين إلى الحياة في رسالة أقدس حملوا الذين إلى الجميل

 بالذكر وأخص اإلسالمية، بالجامعة التدريس وطرق  المناهج بقسم الفاضلين أساتذتي جميع
 لي قدم الذي ،الله حفظه       عقل سعيد مجدي/ الدكتور: الرسالة على ومشرفي أستاذي

 ميزان في وجعله خيرا ، الله فجزاه  العمل، هذا إتمام على أعانني مما والتوجيهات حةالنصي
 .حسناته

 كطالبة مشواري  في لي قدمته ما على الجميلة الفنون  كلية إلى والتقدير الشكر حجم أقدم كما
 الذي ،الله حفظه     القيق صبح نمر/ الدكتور: وعميدها التدريسية بهيئتها متمثلة فيها، وعاملة
 عني الله فجزاه  وتوجيه، ونصح جهد من بذله ما وعلى رسالتي، على اإلشراف بقبول شرفني

 .الجزاء خير

 وعلمي معرفتي بذور فيها نبتت التي غزة تدريب مجتمع كلية إلى شكري  بخالص أتقدم كما
 .النبريص الكريم عبد األستاذ الفاضل مدرسي رأسهم وعلى وفني

 .ولقبه باسمه كل المحكمين والسادة المناقشة لجنة أعضاء إلى موصول والشكر

 في الله أراعي أن واعدكم المتواضع، العمل هذا إتمام في ساهم ما لكل الشكر أقدم الختام وفي
 .مهنيتي على انسانيتي تفوق  وأن علمي
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة 2.2

 تسعى الدقيقة التخصصات وعصر التكنولوجية والمستحدثات التكنولوجي والتقدم السريع التطور ظل في
 ضرورة البشرية بالثروة االهتمام وأصبح التطور، هذا لمواكبة واعدة أجيال وخلق مستقبلها لبناء األمم

 محور اإلنسان أن باعتبار والرقي التقدم وسائل أهم من التربية وتعد المجتمعات، هذه لتقدم حتمية
 لفة،المخت التعليم بمراحل االهتمام والنامية المتقدمة الدول جميع على لزاما   كان لذا التعليمة، العملية
 .والتكنولوجية العلمية التحديات مواجهة من الفرد لتمكن

 وأكاديميا   اجتماعيا   البشرية الموارد إعداد في لدوره وذلك  الجامعي بالتعليم خاصا   اهتماما   تولي فهي لذا
 رهواستثما وقدراته ذاته وفهم الفكرية مهاراته وتنمية العصر، وطبيعة العمل سوق  متطلبات ليساير ومهنيا  

 وأكثرها وأخصبها الحياة فترات أهم يعيش الجامعي الطالب أن خاصة   المجتمع، ينفع بما بعد فيما
 لديه أن العمرية المرحلة هذه في للطالب المميزة الخصائص أهم ومن واالستكشاف، للتجارب صالحية

 لخوض والدينامية الفاعلية يمتلك فهو الواقع، تغيير على وحرصه ومجتمعه نفسه لبناء مستقبلية نظرة
 (712 ،م7101 سليمان،. )القائمة المشكالت لمواجهة والتقصي البحث عمليات وإجراء التجارب

 إمكانات وتطوير القدرات تنمية في تلعبه الذي الدور في التدريس واستراتيجيات طرائق أهمية تبرز وهنا
 المناهج على نفسها وفرضت يثةالحد واالتجاهات التربية مداخل تعددت ولقد واستعداداتهم، الطالب

 داخل والمناقشة والحوار اإللقاء طريقة على يعتمدون  عادة   الجامعي التعليم أساتذة أن إال التعليمية،
 (0 ،م7101 جان،) .للطالب والحقائق المعلومات توصيل بهدف المحاضرات،

 مختلفين البشر فطبيعة الطالب، نبي الفردية الفروق  تراعي ال أنها إال فاعليتها من بالرغم الطرائق وهذه
 الحقيقة وهذه الذكاء، من متباينة مستويات وعلى التفكير أنماط في كذلك واللون  الشكل في بينهم فيما

 بمفهومه الواحد الذكاء بوجود التسليم ورفض البشري  العقل في بالبحث والباحثين المفكرين قادت
 نظرة ولتغيير الذكاء بمفهوم النظر لتعيد المتعددة الذكاءات عن جاردنر نظرية جاءت لذا التقليدي،
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 علماء استدعى مما الذكاءات، أنماط مع التعامل وكيفية للطلبة العقلية القدرات اختالف في المعلمين
 (0 ،م7101 الخليلي،) النظرية هذه وفق تدريسية ومداخل استراتيجيات عن البحث في التربية

 من يقرب ما وأن الدقيقة، في صورة 11111 استيعاب يستطيع ناإلنسا أن إلى البحوث أشارت ولقد
 السمعية الحواس أن رغم البصر خالل من تأتي المخ يتسلمها التي المعلومات من %21 إلى 21

 عبد) األول بالمقام بصريا   معالجا   يعد البشري  المخ أن إال البصرية، المعالجة مع متكاملة والحركية
 (.017 ،م7101 الملك،

 يفضلون  الذين التالميذ نسبة أن على الدراسة نتائج أظهر حيث دراسته في Golon أكده ما ذاوه 
 الفصل، تالميذ مجموع من %11 حوالي البصرية األشياء على تعلمهم في ويعتمدون  البصرية النماذج

 %12 إلى السمعية أو المقروءة األلفاظ على تعلمهم أسلوب في يميلون  الذين التالميذ نسبة تصل بينما
 (Golon, 2008, 7. )فقط

 ظل في البصري  الذكاء على القائمة التعلم مداخل باستخدام التعليمية العملية على القائمون  اهتم لذا
 يقوم بحيث المعلومات، وشرح تقديم في المرئية الصور استخدام في ودوره البصري  المعلوماتي التدفق
 واستنباط وتفسير العالقات وتوضيح والمقارنة المالحظة عمليات مثل التعلم عمليات بممارسة المتعلم

 تعليمية مواقف في األفكار من العديد وإنتاج توليد في واستخدامها البصرية المعلومات هذه واستنتاج
 (01 ،م7101 بعبوط،) واألصالة بالجدة تتسم جديدة

 والقدرة المرئية الصور وتخزين معالجة عن والمسئول المتعددة الذكاءات أنماط أحد البصري  الذكاء ويعد
 التي والعالقات واللون، والشكل، الخط، تجاه الحساسية يتطلب والذي الصور، هذه واسترجاع تذكر على
 خالل من العقلية التصورات وتكوين البصري، والتصور التخيل على والقدرة العناصر، هذه بين توجد

 األدوات من وغيرها التعليمية واألفالم والرموز والرسوم كالصور البصرية الوسائط ببعض االستعانة
 (Hegarsy&Kozhevrkof, 1999, 685) .البصرية

 متبادل تناسق يحدث حيث البصرية، الحسية بالجوانب مباشرة مرتبطة عقلية قدرة البصري  الذكاء ويعتبر
 الرؤيا على عتمدةم عقلية ونتائج ربط من يحدث وما وعالقات، ورسومات أشكال من المتعلم يراه  ما بين

 بحت، ميكانيكي إجراء العملية هذه تعد حيث واألرقام الحروف بقراءة يقوم طفل بين فرق  فهناك والرسم،
 وأوراق الفروع من المعقدة والتشابكات الهيكليات رسم في إبداعا   تتطلب والتي شجرة يرسم طفل وبين
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 بمجرد المرء أن ذلك ويرجع البصري، الحسي إلدراكه القدرة الطريقة هذه في يجد الطفل أن إال الشجر،
 واالتجاه، والحجم والمساحة واللون  الشكل: الخمس عناصرها خصائص يدرك فإنه الصورة إلى النظر
 تمزج حيث البصرية، القشرة مجال خالل من الدماغ إلى العينين طريق عن بينهم فيما العالقات وإدراك

 (Arnheim, 2013, 494)  .للتجزئة قابلة غير بطريقة العناصر هذه

 والدروس للمعلومات أفضل بشكل ويستجيبون  البصري  الذكاء يمتلكون  الذين األشخاص أكثر أن نجد لذا
 بدون  الفنون  دراسة في صعوبة فهناك والفنون، الهندسة طلبة من هم مرئي بشكل شرحها يتم التي

 كما العقلية، والمعرفة الحدسية لمعرفةا فيه تتفاعل البصري  فالذكاء البصري، الذكاء مهارات استخدام
 المعرفة يشبه ما رموزها وحل اللوحة في تفكيره فإن فني عمل أو لوحة تفهم شخص يحاول عندما يحدث

 هناك وليس الفني، العمل في المختلفة والعالقات المكونات بتحديد فتقوم العقلية المعرفة أما الحدسية،
 الذكاء عمليات خالل من ضروري  بشكل يمتزجان وإنما العقلية والمعرفة الحدسية المعرفة بين صراع

 (0112 ،م7101 حشاد،. )البصري 

 قاصرا   يعد لم الفن تعليم أن خاصة   الفنون، لتدريس البصرية بالمعرفة االستعانة أهمية إلى دعا ما وهذا
 وتوجيهها واالبتكارية لعقليةا الطالب بقدرات االهتمام بقدر اليدوية والمهارات الفنية المعلومات تلقين على
 بأساليب وتطبيقاتها العلمية بالنظريات االهتمام خالل من وذلك السليمة، العلمية واألطر األسس نحو

( 2،م7101) جمال دراسة في االستبيان نتائج أفادت وقد البصري، بالذكاء الخصوص وجه وعلى حديثة
 إلى يحتاجون  الطالب من %21 نسبة أن حلوان، بجامعة الجميلة الفنون  كلية طلبة على طبقها التي

 الذكاء إثراء على تعمل التي البرامج أن كما اإلبداعية، مهاراتهم وتنمية أداءهم لتحسين بصرية وسائط
 الفني العمل أن ذلك والبصرية، الفنية والمعرفة الثقافة إكسابهم في يساهم الفنون  كليات لطلبة البصري 

 .البصري  الذكاء على معتمدة وتخيلية وعقلية يةإبداع عمليات إنتاجه يسبق

 الثقافي والوعي اإلبداعي النمو جوانب في شخصيته تنمية في تسهم للطالب مناشط الفنية التربية وتقدم
 على الفنية التربية مناشط وترتكز جميل، هو ما لكل والتذوق  والطبيعة، الفن في الجمالي واإلحساس

 مجاالتها بكافة التشكيلية الفنية المناهج تنفيذ في التدريس أساليب لفتخت حيث التطبيقية، الممارسة
 يتم ثم المعرفي، الجانب من الموضوعات شرح على األساتذة يعتمد بحيث العملية، المحاضرات بصورة
 طالب كل ويقوم جماعي، أو فردي بشكل إما المشروع بطريقة الفنية الفكرة بتنفيذ الطالب تكليف
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 نظر وجهة من أهميتها لها محددة، أهداف لتحقيق كوسيلة واألمثلة والنماذج ماتالمعلو  بتحصيل
 (0، م7101 جان،. )الفني العمل أو المشروع تنفيذ ثم ومن الطالب،

 كونها وغيرهم والنسيج والنحت والخزف والرسم الزيتي التصوير بين ما الفنية التربية مجاالت وتتنوع
 في وتجسدها أحاسيسه وتترجم اإلنسان فكر عن وتعبر الحضاري، زالتعزي في تسهم إبداعية مجاالت

 من الحياة مجاالت لكل أساسا   باعتباره أهمهم ولعله المجاالت هذه من واحدة التصميم ويعد فنية، أعمال
 والتنظيم التصميم من قدرا   تتضمن أعمال من اإلنسان به يقوم ما فمعظم إنسانية سمة أنها حيث ناحية

 والوصول الفوضى من للتخلص حياة أسلوب فهو والطعام، واألثاث والمالبس األفكار كتنظيم والترتيب،
 يصل حتى وينفذها خطواته وينظم له يخطط فإنه إتمامه على اإلنسان يقبل عمل أي فإن النظام، إلى
 ةوالقاعد الفنية األسس أحد يعتبر أخرى  ناحية ومن ،(012،م7112 الصغير،. )المطلوب الشكل إلى

 من وغيرها والحدائق والصناعة واألثاث والعمارة والنسيج الطباعة ليشمل المجاالت من لكثير األساسية
 .والوظيفية الجمالية القيم ذات المنتجات

 بل فقط، الوظيفية الناحية من ليس مرضية بطريقة ما شكل وتخطيط لتنظيم كاملة عملية التصميم فيعد
 هو التصميم فإن إذن والنفس، العين على والرضا السرور لتضيف أيضا   الجمالية الناحية تحقق أن البد

 وأفكار ودالالت معاني تحمل والتي المنتج، للشيء الداخلية واألجزاء العناصر مجموع وتنسيق تنظيم
 م7111 شوقي،. )لها الجمالية والنواحي التصميمية الوظيفة بتحقيق فيستشعر الجمهور ليتلقاها متنوعة

،00) 

 بصري  أساس على يقوم خاص بشكل والتصميم عام بشكل الفن تعلم أن( 00،م7111) جابر أشار وقد
 والمجال والشكل والخط اللون  تجاه حساسية يتطلب وهذا البصري، والتصور اإلدراك على وقدرة

 .بصريا   األفكار ويصور الفرد يمثل وأن العناصر، هذه بين والعالقات

 ويوظف أفكاره عنان يطلق فالمصمم والتحليل، والحدس الخيال على مدتعت مركبة عملية التصميم وألن
 من الغرض أو الموضوع مع تتفق مبتكرة وبدائل وعناصر أشكال على ليحصل التخيلية؛ قدراته

 وجود ضرورة من فالبد فني، عمل لبداية نواة  لتؤسس الذهن من تنشأ التصميم فكرة وألن التصميم،
 الفكرة عملية في ذهنيا   للبدء واإلدراك اإلحساس يالزم الذي االنفعال ثم لدافعا لظهور تهيئ التي الحاجة

 ترى  المنطلق هذا ومن ،(012 ،م7107 العبيدي،) التنفيذ حيز إلى الحقا   ستنتقل التي التصميمية
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 لسلوك الداخلية المحركات ودعم التعلم، عملية في الكبرى  المسئولية عليه تقع الفن معلم أن الباحثة
 والمهارات، االدراك لتنمية الخارجية المثيرات توفير خالل من ودوافع، وغايات حاجات من المتعلمين

 تحسين طريقه عن له يتسنى بصري  ذهني مخزون  لتكوين الطالب يحتاجها التي المثيرات أهم ومن
 .البصرية المثيرات هي التصميمية وقدراته استجاباته

 معطيات ضوء في الجديدة، الفن تعليم مداخل كأحد البصري  الذكاء على قائمة برامج واستخدام
 تكوين لعمليات أساسا   باعتباره التصميم مجال في التعليم مواقف في تحديا   يمثل البصرية االستراتيجيات

 من الطالب كونها أن سبق التي البصرية الحصيلة على يعتمد الطالب أن ذلك بالفن، المرتبطة المفاهيم
 بشحذ تسمح والتي وأدواته أساليبه خالل من الفن معلم دور يأتي وهنا والبصرية، لفنيةا خبراته خالل

 إلى الطالب خيال تدعم التي البصرية المثيرات من أنماط تنظيم نحو واالنطالق المتعلمين تخيالت
 (7 ،م7101 عبدالمنعم،) .واإلبداع االبتكار

 

 :الدراسة مشكلة  2.1

 لتنمي ة البص ري  ال ذكاء فاعلي ة م دى عل ى للتع رف الباحث ة ل دى تول دت يالت  الدافعية إلى باإلضافة
 :خالل من لديها تنامى بالمشكلة اإلحساس أن إال التصميم، مهارات

 ودراس    ة ،(م7101) مرس    ي ودراس    ة ،(م7101) العم    رو دراس    ة أك    دت حي    ث ،الســــابقة الدراســــات -
 الفن    ون، تعل    يم ف    ي كافي    ا   ام    ا  اهتم تلق    ى ال الفن    ي التص    ميم مه    ارات أن عل    ى( م7107) إس    كندر

 .الفنية التربية طلبة وخاصة الفني، التصميم مهارات تنمية إلى الطالب حاجة إلى باإلضافة

( م7101) صرص   ور ودراس   ة ،(م7101) جم   ال ودراس   ة ،(م7101) الص   فار دراس   ة أك   دت كم   ا
 .لوالتحصي المهارات تنمية في البصري  الذكاء على القائمة البرامج فاعلية على

 التص ميم مساق تدريس ممارستها أثناء الدراسة بمشكلة الباحثة شعرت حيث ،للباحثة العملية الخبرة -
 ف ي الطالب ات وأعم ال لمنتج ات عام فني ضعف يوجد حيث األقصى، بجامعة الفنية التربية قسم في
 راتمها في اإلبداع بضعف والطالب التدريس هيئة أعضاء بعض شعور كذلك التصميم، مساق هذا

 ال  ذكاء ب  إثراء ته  تم ال والت  ي التقليدي  ة الطريق  ة عل  ى المس  اق ه  ذا محاض  ري  واعتم  اد الفن  ي، التص  ميم
 .تدريسهم أساليب في البصري 
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 مه   ارات لتنمي   ة البص   ري  ال   ذكاء عل   ى ق   ائم برن   امج فاعلي   ة م   دى عل   ى للتع   رف الباحث   ة دع   ا مم   ا 
 .األقصى بجامعة الجميلة فنون ال بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم

 قــائم مقتــرح برنــامج فاعليــة مــا: الت  الي ال  رئيس التس  اؤل ف  ي البح  ث مش  كلة ص  ياغة يمك  ن وعلي  ه
 كليـة فـي الفنيـة التربيـة قسـم طالبـات لـدى الفنـي التصـميم مهـارات لتنميـة البصري  الذكاء نظرية على

 األقصى؟ بجامعة الجميلة الفنون 

 :التالية عيةالفر  التساؤلت منه وتنبثق

 الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى تنميتها المراد الفني التصميم مهارات ما .1
 األقصى؟ بجامعة

 مهارات لتنمية المستخدمة البصري  الذكاء نظرية على القائم المقترح للبرنامج العامة الصورة ما .2
 األقصى؟ بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم

 درجات متوسط بين( α≤ 1.11) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل .3
 تقييم بطاقة في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالبات
 الفني؟ التصميم لمهارات المنتج

 الفني التصميم مهارات تنمية في فاعلية البصري  ءالذكا على القائم المقترح البرنامج يحققهل  .4
 ؟لبالك المعدل الكسب نسبة حسب( 0.7) من أكبر بنسبة التجريبية المجموعة لدى

 

  الدراسة فرضيات  2.1
 :التالية الفرضيات إلى ستنادباال الرئيسة االسئلة عن اإلجابة الدراسة هذه تتولى

 درجات متوسط بين( α≤ 0.05) الداللة ى مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال .5
 تقييم بطاقة في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالبات
 .الفني التصميم لمهارات المنتج

 الفني التصميم مهارات تنمية في فاعلية البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج يحقق ال .6
 لبالك المعدل الكسب نسبة حسب( 0.7) من أكبر نسبةب التجريبية المجموعة لدى
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 :الدراسة أهداف 2.4

 : التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تهدف
 الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى تنميتها المراد الفني التصميم مهارات على التعرف -1

 .األقصى بجامعة الجميلة
 طالبات لدى الفني التصميم مهارات لتنمية البصري  الذكاء نظرية ضوء في مقترح برنامج بناء -2

 .األقصى بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم
 متوسط في( α≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود عن الكشف -3

 إلى تعزى  يالفن التصميم لمهارات المنتج تقييم بطاقة في الفنية التربية قسم طالبات درجات
 .الطريقة

 التصميم مهارات لتنمية البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج فاعلية مدى عن الكشف -4
 .التجريبية المجموعة لدى الفني

 

   :الدراسة أهمية 2.1
 مساق في خاصة الفنية، التربية قسم طالبات لدى التعليمية الكفايات تطويرب الدراسة هذه تسهم -0

 .2فني تصميم
 .الجميلة الفنون  مساقات تدريس في البصري  الذكاء نظرية ألهمية والمعلمين المحاضرين توجيه -7
 تطوير في البصري  الذكاء نظرية ضوء في معد برنامج لتوظيف جديدة رؤية الدراسة تقدم -1

 .الفنون  مساقات كافة على تطبيقها إمكانية مع الفنية التربية مقررات بعض في التصميم مهارات
 لتنمية الفنية التربية قسم محاضري  تفيد والتي الفني التصميم بمهارات قائمة دراسةال هذه تقدم -1

 .الطالبات لدى الفني التصميم مهارات

 
 : الدراسة حدود 2.9

 للفصل األقصى بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات من عينة على الدراسة تقتصر ا
 التصميم مهارات لتنمية( 2 تصميم) لمساق والمسجلين ،2017/2018دراسيال للعام الثاني الدراسي
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 موضوعين على الدراسة تطبيق قتصرا حيث البصري، الذكاء على قائم رحمقت برنامج باستخدام الفني
 (الملصق- الشعار) التصميم في

 

 : الدراسة مصطلحات 2.8
 :فاعلية

 التصميم مهارات تنمية في البصري  الذكاء نظرية على قائم برنامج استخدام يحدثه الذي الكسب مدى
 كلية في الفنية التربية قسم طالبات على الفني المنتج تقييم بطاقة خالل من قياسه يمكن والذي الفني،
 .األقصى بجامعة الجميلة الفنون 

 :المقترح البرنامج

 األهداف على شملوت البصري  ذكاءال نظرية على بناء   المعدة والدروس اللقاءات من مجموعة عن عبارة
 مساق بتدريس الخاصة التقويم، واساليب التعليمية، والوسائل واالجراءات، واالنشطة، والخاصة، العامة

 .الفنية التربية قسم طالبات مع يتناسب بما ،2 تصميم

 :البصري  الذكاء

 واستنباط المرئية، الاالشك واستيعاب فهم في المتعلم يمتلكها التي القدرة: " بأنه إجرائيا   الباحثة وتعرفه
 وهذا جديدة، مواقف في وتوظيفها محسوسة عقلية صور تخيل على المتعلم قدرة ثم منو  جديدة، معان

 هذه بين توجد التي والعالقات المساحة أو والمجال والطبيعة والشكل والخط للون  الحساسية يتطلب
 مهارات لتنمية تدريسية خطط خالل من النظرية هذه استخدام إلى الحالي البحث يسعى والتي العناصر
 ". الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم

 :الفني التصميم مهارات

 والشكل والخط كالنقطة التصميم عناصر مجموع وتنسيق تنظيم عملية: " بأنها إجرائيا   الباحثة وتعرفه
 للتصميم العام الشكل تخدم بحيث ،وجمالية إنشائية وعالقات ألسس تخضع والتي واللون، والملمس

 من المعنى وإدراك لفهم للمشاهد الفرصة تتيح مما واحد، وقت في والوظيفي الجمالي الجانب وتحقق
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 وف ق للطالب ات اليدوية الفني ة والمشاريع األعم ال خ الل من الفني التصمي م مه ارات قي اس وسيتم العمل،
 .وطني ملصق تصميم مشروع شعار، يمتصم مشروع من تتكون  والتي" 7تصميم"  مس اق وصف

 

 :الفنية التربية قسم

 التي الوسيطة العلوم حد، وهو أاألقصى بجامعة الجميلة الفنون  كلية أقسام أحد الفنية التربية قسم يعد
 كما والثقافية، والمهارية المعرفية الجوانب في الفرد شخصية بناء في تسهم والتي والتربية الفن بين تجمع

 الفن ممارسة خالل من واإلبداعية الفنية القدرات بتنمية تهتم كما الوجداني، الجمالي بالجانب تهتم اأنه
 .المختلفة بمجاالته

 :األقصى جامعة

 تهدف معلمين كمعهد األقصى جامعة بدأت وقد ،فلسطينفي  حكوميةال يعالال تعليمإحدى مؤسسات ال
 جامعة إلى الكلية تحويل تم الحكومية، التربية ليةك إلى تطورت ثم وتأهليهم، المعلمين إعداد إلى

 .الجميلة الفنون  كلية بينها من كليات سبع حاليا   الجامعة تضم حيث م،2000عام في األقصى
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 الثاني الفصـــل

 للدراسة النظري  اإلطار
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 ج

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 الذكاء البصري ومهارات التصميم الفني
 

 الذكاء البصري : المحور األول 1.2
 

 الذكاء:  1.2.2

 بقوة والتمييز والتحليل واالستنتاج الفهم على اإلنسان قدرة أنه على الذكاء الجامع المعاني معجم عرف
 بأنه الذكاء colvin كلفن عرف فقد تعريفه في الباحثون  اختلف فقد اصطالحا أما خاطره، وذكاء فطرته
 في النواتج وتشكيل المشكالت حل على المهارة أو القدرة انه على جاردنر عرفه نمابي التعلم، على القدرة
 غريب،) أشار كما الذكاء إلى نظر فقد جولفرد أما ،(م2003 جابر،) طبيعي وموقف خصب سياق

 مجال في تقع أو اإلنسان يميزها أن يمكن التي للمعلومات وتجهيز معالجة بوصفه( 255 ،م2001
 .إدراكه

 الجنس بها ينفرد خاصية على يدل الذكاء أن األولى: زاويتين من نظريته في الذكاء جاردنر ويرى 
 بمزيج يختص إنسان فكل البشر، بين الفردية الفروق  وجود على يدل أو يرمز الذكاء أن والثانية البشري،

)  المختلفة التوالمشك للمواقف ومواجهته تعامالته في يستخدمها التي الذكاءات من متفردة توليفة أو
 (.194 ،م2004 المفتي،

 حدد حيث للذكاء واإلجرائية الشمولية التصورات من كانيي تصور أن( 226 ،م2001) غريب وأوضح 
 واالستراتيجيات العقلية والمهارات اللفظي اإلخبار وهي عقلية قدرات خمس في الشخصية الكفايات
 أساليب وبين الخمس القدرات هذه بين جسر مد لىع عمل كما الحركية، والمهارات والمواقف المعرفية

 .اكتسابها واستراتيجيات

 :نقاط عدة في( م2004المفتي،) ،(م2003 جابر،) الذكاء مفهوم جاردنر حدد ولقد
 .الحياة في الواقعية الموجهات من واحدة باعتبارها المشكالت حل على القدرة -
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 .للمشكالت جديدة وبدائل حلول توليد على القدرة -
 .األقل على واحدة ثقافة نطاق في قيمة ذات نواتج ابتكار على لقدرةا -
 ومناقشة بتحليل تسمح التي المعلومات لعالج األساسية واألليات العمليات من مجموعة الذكاء -

 .المعطيات أنواع مختلف
 وتنميته الذكاء زيادة يمكن لذلك قياسها، يمكن ثابتة كمية أنه على الذكاء وصف يمكن ال -

 .والتعلم دريببالت

 منها الذكاء تعريف في التباين تسبب التي المسلمات بعض هناك أن( 112 ،م2007) الدرمكي وذكرت
 الفرد، سلوكيات في ونتائجه آثاره خالل من عليه يستدل معنوي  شيء بل ملموسا   شيئا   ليس الذكاء أن

 محاوالت كذلك والتعلم، والفهم التفكير مثل أخرى  عقلية نشاطات مع يتداخل عقلي نشاط الذكاء أن كما
 التعلم مجال وبين بينه تربط تعريفات وجود عليه يترتب اإلنساني النشاط وميادين الذكاء بين الربط

 .والنجاح التوافق ومجال

 الذكاءات المتعددة: 1.2.1

 أداة  يضعوا أن وزمالئه بينيه الفرنسي النفس عالم من فرنسا في التعليم وزارة طلبت م1904 عام في
 وقد عالجيا ، اهتماما   يتلقوا حتى الرسوب لخطر المعرضين االبتدائي األول بالصف التالميذ لتحديد
 يمكن كموضوع الذكاء وجود وفكرة االختبار هذا وانتشر للذكاء اختبار أول وضع عن جهودهم أسفرت
 Howard جاردنر هاورد اعتبر للذكاء اختبار أول وضع من تقريبا   عاما   ثمانين وبعد وتقديره، قياسه

Gardner النظرة به تحدى الذي" العقل أطر" كتابه في واقترح جدا   ضيقة الشائعة الذكاء تعريفات أن 
 سبعة وجود على فقط المنطقية الرياضية والقدرة اللغوية القدرة قياس على المرتكز للذكاء التقليدية
 عن نظريته ولقيت اإلنساني، الجهد أو اطالنش من واسعا   نطاقا   تغطى األقل على أساسية ذكاءات

 المتعددة الذكاءات نظرية وأصبحت الميدان في المدارس من العديد بين واسعا   انتشارا   المتعددة الذكاءات
 :إلى الذكاءات جاردنر صنف وقد والتربويين، الناشرين لدى حركة بمثابة

 :المكاني البصري  الذكاء 1.2.1.2

 عرفته وقد المقترح، البرنامج بناء في عليه استندت والذي دراستها في الباحثة تناولته الذي الذكاء وهو
 بينها، والتمييز األشكال وإدراك والمكاني البصري  العالم إدراك على القدرة بأنه( 8 ،م2015) جان
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 مختلفة زوايا من الموضوعات وتخيل الذهنية، الصورة وتكوين الثالث، البعد أبعاد واستيعاب وفهم
 .بإبداع المشكالت لحل ذهنية وخياالت صور إنتاج من كنهتم

 تصور على والقدرة بصري، بشكل التفكير على القدرة أنه على( 248 ،م2007) الصباغ عرفه كذلك
 .واألماكن األشياء بين العالقات وإدراك بدقة، والبصرية المكانية األفكار

 بدوي،: )يلي ما المكاني البصري  ءالذكا في المرتفع المستوى  ذوي  من األشخاص خصائص منو 
 (13 ،م2002

 .الفراغ في البصرية والعناصر األشكال بين العالقات إدراك على القدرة -
 .البصري  التخيل على القدرة -
 .والديكورات الفنية بالتصميمات االستمتاع -
 .ومبتكرة جديدة بطريقة المكانية البصرية البيئة عناصر إلى النظرة -
 .الطبيعة في مجاالتوال الفراغات تنظيم -

 لدى توفره الحظ حيث البصرية المجاالت على مقصورا   ليس البصري  الذكاء أن جاردنر الحظ وقد 
 .الدماغ من األيمن الكروي  النصف نشاط على الذكاء هذا ويعتمد المكفوفين، األطفال

 :اللغوي  الذكاء 1.2.1.1

 التالعب على والقدرة كتابيا ، أو شفويا   كان واءس فاعلة بصورة والكلمات اللغة استخدام على القدرة وهو
 معاني أو األلفاظ دالالت وعلم ،(الكالمية األصوات علم) والفونولوجيا اللغة تراكيب أو الجمل بتراكيب

 والشرح الذاكرة تقوية وفن الخطابة استخدامات مثل للغة، الواقعية االستخدامات أو العملية واألبعاد اللغة
 (112 ،م2007 الدرمكي،) ي اللغو  فوق  وما

 وترتبيها، الكلمات بين بالفروق  واإلحساس المعاني وتقدير للتعبير واستخدامها اللغة امتالك على القدرة
 المفردات استخدام قدرات ويضم اللفظي الذكاء علم أيضا   عليه ويطلق الذكاء هذا تدعم التي والشواهد

 محيسن،) شفهيا   بكفاءة المفردات استخدام على والقدرة ةاللفظي المادة وفهم اللفظي والتعليل اللغوية
 (564 ،م2015
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 يتمكن الفرد تجعل التي الكلمات وإليقاع والمعاني لألصوات والحساسة اللفظية المهارات من عال مستوى 
 اللغة باستخدام أو الشعر أو بالمخاطبة إما النفس عن للتعبير الكلمات استخدام على والقدرة اللغة، من

 والكتاب الشعراء من كل أعمال في الذكاء من النوع هذا ويتجسد المعلومات، ولتذكر للتواصل أداة ك
 (145 ،م2004 المفتي،) واألدباء

 :الرياضي المنطقي الذكاء 1.2.1.1

 الشرطية القضايا بين العالقات وإدراك الرياضي، االستدالل على القدرة( 12 ،م2002) بدوي  عرفته وقد
 المستوى  ذوي  من األفراد ويتسم المعلومات، وتجريد والنتائج األسباب وعالقات إذن،.. .إذا هيئة في

 :الرياضي المنطقي الذكاء من المرتفع

 .واالستقراء االستنباط على القدرة -
 .النظرية التصورات ووضع والتحليل والتنبؤ المعلومات تفسير على القدرة -
 .مختصرة بصورة المعلومات عن التعبير -
 .الرمزي  رالتفكي -

 وذكر عامة، بصفة والعلوم والرياضيات للمنطق االستعداد أنه على( 234 ،م2001) غريب عرفه
 والتفكير التجريدي التفكير على القدرة هو الرياضي المنطقي الذكاء أن( 248 ،م2007) الصباغ

 والمحاسب الرياضي مثل بكفاءة األعداد استخدام على والقدرة المفاهيمي، والتفكير االستنباطي
 النوع وهذا واألشياء، المفاهيم من واألنماط العالقات وتمييز علميا ، المشكالت مع والتعامل واإلحصائي،

 الضرورية الفروض ووضع واستنباط بمالحظة للفرد تسمح التي الذهنية القدرات مجمل يغطي الذكاء من
 .للمشكالت الحلول إليجاد

 :الحركي الجسمي الذكاء 1.2.1.4

 الشربيني،) المشكالت لحل الفم أو اليد مثل جزئيا   أو كليا   لجسمه الفرد استخدام على لقدرةا هو
 (735 ،م2011

 دقيقة حركية مهارات تتضمن التي األعمال ببعض والقيام المشكالت لحل الجسم استعمال على القدرة
 والمرونة والقوة وازن والت التآزر مثل معينة جسدية مهارات الذكاء من النوع هذا ويتضمن واضحة،
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 الصباغ،) والرياضيين والحرفيين القوى  أللعاب الممارسين أداء على الذكاء هذا ويظهر والسرعة،
 (248 ،م2007

 حركاته لتنسيق العقلية لقدراته الفرد استخدام على القدرة بأنه( 154 ،م2010) عطيو عرفه كما
 إلنتاج اليدين استخدام على والقدرة واألفكار، المشاعر عن للتعبير الجسم استخدام ويشمل الجسمية،

 والراقص والرياضي الممثل لدى الذكاء هذا ويتوفر يدويا ، العملية التجارب وإجراب األشياء بعض
 .والجراح والميكانيكي والنحات والحرفي

 والمشاعر األفكار عن للتعبير ككل الجسم حركات مع المرتبطة العقلية القدرات استخدام على القدرة وهو
 والتطريز النحت مثل وتحويلها األشياء تشكيل على والقدرة داخلية، دوافع أو خارجية بمؤثرات وتحريكها

 (8 ،م2015 جان،) الرياضية واأللعاب والعمارة الهندسة وفنون 

 (13 ،م2002 بدوي،: )الحركي الجسمي الذكاء في المرتفع المستوى  ذوو خصائص ومن

 .الجسم حركة خالل من جدانيالو  التعبير على القدرة -
 .المعلومات من الجديد وتعلم المهم إنجاز في الجسم على االعتماد -
 .الحركية المهارات أداء في والحركة الحس أعضاء بين التنسيق -
 .الطبيعية بالحركة االستمتاع -

 

 :الموسيقي الذكاء 1.2.1.1

 الذهنية القدرة هذه وتسمح للتعبير، يلةكوس الموسيقى واستخدام الموسيقي والتحليل اإلدراك على القدرة
 الموسيقية بالمقامات واإلحساس الفني إيقاعها وإدراك الموسيقية للنغمات دقيق بتشخيص بالقيام لصاحبها

 حساس يكون  الذكاء بهذا يتمتع الذي والشخص الموسيقية، العناصر لهذه العاطفية باآلثار االنفعال وكذا
 (249 ،م2007 الصباغ،) محددة بطريقة بأفكاره التعبير على وقادر واألصوات اللغة إيقاعات تجاه

 والقدرة والنغمة، الصوت وطبقة لإليقاع الحساسية مثل المهارات من مجموعة الموسيقي الذكاء ويضم
 على والقدرة واللحن، واإليقاع السرعة حيث من العزف في التنويع مع موسيقية آلة على العزف على
 (154 ،م2010 طيو،ع. )األلحان تذكر
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 ومن الموسيقية، النغمات خالل من الموسيقي الذكاء من مرتفع بمستوى  يتميزون  الذين األفراد ويتعلم
 (13 ،م2002 بدوي،: )يلي ما خصائصهم

 .الشعر وسجع الصوت ودرجة والنغمات لإليقاع الحساسية -
 .األصوات تذكر على القدرة -
 .الموسيقية التعبيرية لصيغا تذوق  على والقدرة النغمات بين التمييز -
 . الموسيقية اآلالت واستخدام الغناء على القدرة -

 

 :الجتماعي الذكاء 1.2.1.9

 بيراتتع تجاه والحساسية اآلخرين، ومشاعر وانطباعات والمزاجية النفسية الحالة اكتشاف على القدرة
 (9 ،م2015 جان،) واإليماءات والصوت الوجه

 جدا   مهم الذكاء من النوع وهذا حولنا من ودوافع ومشاعر نوايا على التعرف على القدرة ويتضمن
 (235 ،م2006 طه،) والمدرسين النفسيين والمعالجين المبيعات ومندوبي للسياسيين

 ودوافعهم اآلخرين فهم على القدرة أنه على االجتماعي الذكاء( 155 ،م2010) عطيو وعرف
 :مثل المهارات بعض الذكاء هذا يضم كذلك معهم، التعاون  وكيفية ألعمالهم أدائهم وكيفية ومقاصدهم

 .واإليماءات والصوت الوجهية للتعبيرات الحساسية -
 .بفعالية معهم والتجاوب اآلخرين في التأثير -
 .الزمالء بين االختالف ومواقف النزاعات وفض المشكالت حل على القدرة -
 والطالب واالمهات واآلباء الدين ورجال الفنادق في والعاملون  والمدرسون  السياسيون  الذكاء بهذا ويتمتع
 النوادي لعضوية واالنضمام األدوار، لعب طريق عن التعلم أو صغيرة مجموعات في العمل يحبون  الذين

 .الكشافة وفرق  االجتماعية والجمعيات
 البين الذكاء أو اآلخرين مع التعامل ذكاء أو التفاعلي بالذكاء االجتماعي الذكاء على يطلق كما

 (249 ،م2007، الصباغ) .شخصي
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 :الشخصي الذكاء 1.2.1.8

 عن صحيحة رؤية تكوين على والقدرة تفكيره، وعمليات معتقداته وقيمة الداخلية بمشاعره الفرد وعي وهو
 الذكاء من النوع هذا يتجسد كما الرؤية، هذه على بناء   حياته في القرارات واتخاذ ذلك، ضوء في النفس
 اتخاذ في تفكيره صحة على والحكم لديه، الضعف ونواحي القوة نقاط تحديد على الفرد درةمق على

 (146 ،م2004 المفتي،) البدائل واختيار القرارات
 الداخلية، االنفعالية بالحالة والوعي الذاتي التأمل على القدرة بأنه( 113 ،م2007) الدرمكي وعرفته
 المزاجية الحاالت ومعرفة المعرفة، تلك أساس على تكيفية ورةبص التصرف على والمقدرة الذات ومعرفة

 وتقدير الذات وفهم الذاتي االنضباط على المقدرة الى إضافة والرغبات والدوافع والنوايا الداخلية والنفسية
 .الذات

 نحو بتوجهه عنه يتميز أنه إال شخصي، البين الذكاء أو االجتماعي بالذكاء الشخصي الذكاء ويرتبط
 وصادق دقيق تصور تكوين على الفرد تساعد التي الكفاية أو الملكة الذاتي الذكاء ويمثل الفرد، اتذ

 (235 ،م2001 غريب،) وناجح سليم بشكل العامة الحياة في التصور ذلك توظيف مع الذات، عن
 (14 ،م2002 بدوي،: )يلي بما الشخصي الذكاء أصحاب ويتسم
 .وتأملها بالذات اإلحساس -
 .وتقييمها الذات ومراقبة الوعي مثل المعرفة وراء ما إدراك على القدرة -
 .الذات في والضعف القوة جوانب فهم على القدرة -
 .وتنظيمها الذات باكتشاف االستمتاع -

 

 :الطبيعي الذكاء 1.2.1.8

 وتصنيف إدراك في والخبرة الطبيعية، األشياء نحو والميل الطبيعي بالمحيط الوعي على القدرة وهو
 النجوم ومجموعات ومعادن صخور من الطبيعة تتضمنه وما والحيوانات النباتات من الحية نواعاأل

 ،م2011 الشربيني،) األخرى  الطبيعية الظواهر تجاه الحساسية أيضا   ويتضمن والمحيطات، والبحار
735) 
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 العالقات إدراكو  وتصنيفها الطبيعية األشياء مالحظة في وقت قضاء إلى الفرد ميل الذكاء هذا ويتضمن
 والجيولوجيين التصنيف علماء لدى الطبيعي الذكاء ويظهر لها، واالرتياح بالطبيعة واالستمتاع بينها،

 (155 ،م2010 عطيو،) الزهور وبائعي والبساتين والفالحين الفلك وعلماء
 الذي ،م0222 العام في مرة ألول المتعددة الذكاءات نظرية إلى الطبيعي الذكاء جاردنر أدرج ولقد

 عالم داروين تشارلز وأعتبر الطبيعة، في وأنواعها الموجودات أنماط وتصنيف إدراك على القدرة تضمن
 الذكاء من النوع هذا لتوضيح الرئيسي جاردنر مثال التطور نظرية وصاحب المشهور البريطاني األحياء

 (236 ،م2006 طه،)
 في الشائعة النظريات من أصبحت حيث التعليمية، مليةالع في مهمة المتعددة الذكاءات أنواع أن وبالرغم
 البصري  الذكاء مع كبير بشكل يتناسب الفني التصميم تدريس أن رأت الباحثة أن إال الحاضر، الوقت
 والقدرة والصور األشكال وحفظ اللون  واستيعاب والعناصر األشياء بين العالقات إدراك على يقوم الذي
 .جديدة تعليمية مواقف في واستخدامها الذاكرة من استرجاعها على

 

 :المتعددة الذكاءات منطلقات 1.2.1

 بالذكاءات التعريف منها ينطلق التي القاعدة وهي النظرية هذه في األساس هي جاردنر ذكاءات تعتبر
 (:155 ،م2010 عطيو،) وهي النظرية لهذه رئيسية منطلقات على التأكيد يتم أن يجب وعليه المتعددة

 من عالية مستويات الناس بعض يمتلك ولكن بأنواعها، المتعددة الذكاءات شخص كل يمتلك -
 .الذكاءات من خاصة توليفة له فرد كل أن أي بعضها، أو الذكاءات جميع في األداء

 له تيسر إذا األداء من مناسب مستوى  إلى بأنواعها الذكاءات تنمية على القدرة لديه فرد كل -
 .المناسب يعوالتشج واإلثراء التعلم

 بعضها مع الذكاءات تتفاعل ولكن األخرى، الذكاءات باقي عن ذاته في مستقال   الذكاء يعمل ال -
 بصورة الذكاءات يستخدم فإنه حلها ويحاول معينة مشكلة الفرد يواجه فعندما مستمرا ، تفاعال  

 .ومتكاملة متفاعلة
 فقد آلخر، شخص من معين ذكاء في قوته بها الفرد يظهر التي والطرق  الخصائص تتنوع -

 على قدرته عدم من بالرغم الشفوية المفردات من حصيلة لديه عالية لغوية قدرة للشخص يكون 
 .القراءة
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 من جديدة ذكاءات إضافة ويمكن أولي، نموذج المتعددة الذكاءات عن نموذجه أن جاردنر يرى  -
 .وغيرها...اإلبداعي كاءوالذ الخلقي والذكاء الروحي الذكاء مثل عديدة بحوث إجراء خالل

 على وقدرته سيادته في تشكك ولكنها العام، الذكاء وجود في تشكك ال المتعددة الذكاءات نظرية -
 يركز ولكن ومكتسب، مورث إلى الذكاء تقسيم جاردنر يرفض كما اإلنساني، السلوك تفسير

 .الوراثية والعوامل البيئية العوامل بين التفاعل على
  

 :المتعددة الذكاءات خصائصو  مميزات 1.2.4

 :أهمها لعل مميزات عدة المتعددة الذكاءات لنظرية أن( 151 ،2004)المفتي ويرى 
 مداخل تكون  أن يمكن المتعددة الذكاءات فأنشطة اتساعا ، أكثر منظور من الذكاء إلى النظرة -

 على الصف حجرة اشتملت عندما تعلموا التحصيل ضعيفي فالتالميذ للتعلم، وهامة حيوية
 .وغيرها والموسيقية والجسمية الفنية النواحي

 .واهتماماتهم ومواهبهم التالميذ حاجات على المبني األصيل للتعلم بفرص النظرية هذه تسمح -
 المدرسة، في المحلى والمجتمع اآلباء مشاركة تشجع فإنها التعليم في النظرية هذه تطبيق عند -

 .المحلي المجتمع في المهن أو الحرف عضب تعلم المتعددة الذكاءات أنشطة أن خاصة
 يصبح لكي الدافعية لديه يولد مما وتنميتها، لديه القوة نقاط فرد كل بتحديد النظرية هذه تسمح -

 .ذاته قيمة من ويزيد متخصصا  
 

 
 

 :المتعددة الذكاءات نظرية أهمية 1.2.1

 أنواع بتعدد متعددة بصور التعلم كيفية توضح أنها المتعددة الذكاءات نظرية مالمح أهم من إن
 لدى الذي الذكاء نوعية نراعي أن ينبغي فإنه والتعلم التدريس في جاردنر نظرية تطبيق فعند الذكاءات،

 المفتي،) لتنميتها تشجيعه فينبغي الموسيقي أو البصري  الذكاء التالميذ أحد لدى كان فإذا الفرد،
 األشياء بين العالقات إدراك على يقوم لذيا البصري  الذكاء المثال سبيل فعلى ،(154 ،م2004

 .ذهنية صور وتخيل وتكوين وابتكار بينها والتمييز واألشكال

 المتعلم لدى الذكاء من النوع هذا عن الكشف على تعمل دراسية ومناهج تدريس طرق  تطبيق من والبد
 برنامج فاعلية على( م2010 الملك، عبد) دراسة توصلت فقد أهدافه، إلى للوصول ومساعدته وتنميته
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 قراءة ومهارات العلوم في التحصيل لتنمية والمكاني البصري  المدخل على قائم مدمج الكتروني
 الذكاء على قائم برنامج فاعلية على( م2013 صرصور،) دراسة أكدت كما الذات، وتقدير البصريات

 تصميم فاعلية على( م2018 الشهري،) دراسة وتوصلت العربي، النسخ خط مهارات تنمية في البصري 
 .اآللي الحاسب مادة تحصيل على باإلنفوجرافيك البصري  التعلم على قائم تعليمي

 لها التي النظريات من المتعددة الذكاءات نظرية أن في( 115 ،م2007) الدرمكي أوضحته ما وهذا
 تناسبه التي للوظيفة فرد كل يوجه أن على النظرية هذه تساعد حيث التربوي، الجانب في كبير دور

 من الكثير حل على يساعد فإنه جيد بشكل المناسب الذكاء نوع استخدم فإذا قدراته، مع وتتالءم
 :المتعددة الذكاءات به تفيد ما أهم ومن المشكالت،

 .التعاوني التعلم تحقيق في المتعددة الذكاءات نظرية تسهم -
 .أصيلة نتائج إلى الوصول للمشكالت، الواقعية الحلول عن البحث على القدرة -
 التي األنشطة واالندماج الدراسية المادة بنية فهم خالل من باالكتشاف التعلم على الفرد تساعد -

 .واالستقصاء االستدالل عمليات على تعتمد
 والقدرة الناقد التفكير قدرات تنمية خالل من واإلبداعي االبتكاري  التفكير قدرات تنمية في تسهم -

 .والتخطيط القرارات اتخاذ والتقييم التحليل على
 

 :البصري  الذكاء مفهوم 1.2.9

 على والمقدرة المشكالت، حل بغرض معها والتعامل الذهنية الصور تكوين على المقدرة هو -
 من تكوينها إعادة أو المعلومات هذه وتحويل بالفراغ تتعلق التي أو المرئية المعلومات إدراك

 (146 ،م2004 المفتي،) الذاكرة
 عند الحال هو كما بدقة المكاني البصري  العالم إدراك على القدرة بأنه جاردنر رفهيع كما -

 مصمم عند الحال هو كما اإلدراكات تلك على معتمدا   بتحويالت يقوم وأن والمرشد، الصياد
 والخط للون  الحساسية يتطلب الذكاء وهذا والفنان، المعماري  والمهندس الداخلية اتر الديكو 

 القدرة ويضم العناصر، هذه بين توجد التي والعالقات المساحة أو والمجال عةوالطبي والشكل
 .بيانيا   البصرية األفكار ويصور الفرد يمثل وأن البصري، التصوير على
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 وتنسيق البصري، الفراغي التصور على القدرة بأنه البصري  الذكاء( 10 ،م2003) جابر وعرف -
 التخيل إلى المستند الفني اإلبداع عن فضال   ألبعاد،ا ثالثية الصور وإدراك المكانية، الصور

 والطبيعة والشكل والخط للون  الحساسية من درجة توافر الذكاء من النوع هذا ويتطلب الخصب،
 .العناصر هذه بين توجد التي والعالقات

 االتجاهات ومعرفة بدقة، البصري  العالم إدراك على بالقدرة( 498 ،م2015) مبروك تعرفه كما -
 هذه بين والعالقات واألشكال والخطوط لأللوان الحساسية ويتضمن واألحجام المسافات تقديرو 

 .العناصر
 

 :البصري  الذكاء مهارات 1.2.8

 البصري  الذكاء مفهوم فورث هانز النفس علم أستاذ مع واتش هاري  قدم عندما المصطلح هذا ظهور بدأ
 بين الجمع خالل من تطويره يمكن ديناميكيا   ذكاءال أن واقترحوا الذكاء، جوانب من كجانب المكاني

 (Coulter, 2014, 212) .المعرفي اإلدراك على التركيز مع البصرية األنشطة
 لكننا البصري، بالذكاء لتتسم فنيا   معرضا   تزور أو الفن عن كتابا   تقرأ أو فنانا   تكون  أن بالضرورة فليس

 الصور أو اإلعالنات في سواء وفهمه العالم حول والتنقل والبقاء للتواصل كطريقة الذكاء هذا نستخدم
 فإن قوية، إدراكية أداة  البصرية الصورة أن منطلق ومن الحصر، وليس المثال سبيل على والشعارات

 الفرد تمكن ألنها المشكالت، لحل جدا   ضروري  اليومية الحياة في الذهنية الصورة مع والتعامل التشكيل
 ورقة خالل من صور تكوين ببساطة يستلزم وهذا المجردة، األشياء لمواجهة موسةمل وسائل استخدام من

 McLoughin, krakowshi) واألفكار الحقائق من ذهنية صور بتكوين عقليا   حتى أو رصاص وقلم
2014 ,2 ) 

( م2010) الشوبكي ودراسة( م2009) شعث ودراسة( م2006) مهدي دراسة من كل أشارت وقد
 إلى تقود التي والخطوات المهارات من مجموعة إلى( م2016) دبور ودراسة( م2012) دان أبو ودراسة

 لغة، إلى للوصول المعرفي اإلدراك مع البصرية التصورات دمج خالل من البصري  بالذكاء التدريس آلية
 :المهارات هذه من

 عتهاطبي وتحديد البصرية األشكال على التعرف وهي: البصري  الشكل على التعرف مهارة -
 من وضعت التي المعلومات يمثل البصري  الشكل وأن األخرى، األشكال عن وتمييزها وأبعادها

 .خرائط أو بيانية رسوم أو صور أو رموز عن عبارة البصري  الشكل هذا كان سواء أجلها
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 البصرية األشكال عالقات بين الربط على القدرة وهي: البصري  الشكل في العالقات ربط مهارة -
 كذلك وتناسب، وايقاع توازن  من الطبيعة وقوانين قوى  مع يتناسب بما الفراغ، في ووضعها

 .األبعاد وثالثية ثنائية األشكال دراسة
 األشكال وأبعاد بتفاصيل واالهتمام التركيز على القدرة وهي: البصري  الشكل تحليل مهارة -

 إلى البصري  الشكل تجزئة ىعل والقدرة كلية، كبنية األشكال هذه بين العالقات ورؤية والعناصر
 .األساسية مكوناته

 البصري، الشكل جزئيات من جزئية كل تفسير على القدرة وهي: البصري  الشكل تفسير مهارة -
 .وفهمها وتحليلها

 الشكل خالل من جديدة ومعاني ومبادئ مفاهيم إلى التوصل وهي: المعاني استخالص مهارة -
 الذكاء منظومة( 7.0) رقم الشكل ويوضح قةالساب للخطوات تضمنها مراعاة مع البصري 
 .البصري 

 

 

 

 

 
 (34، 2009)شعث،  البصري  الذكاء منظومة(: 1.2) شكل

 

 والتخيل اإلبصار وهي البصري  الذكاء الستراتيجية رئيسية أسس ثالثة واألبحاث الدراسات وحددت
 البد البصري  الذكاء لىع تستند التي التدريس استراتيجيات والستخدام( 26 ،م2006 مهدي،) والرسم

 :التالية بالعمليات بها المرور من

 وغيرها واألفالم الصور من المختلفة البصرية المثيرات عرض فيها يتم المرحلة هذه وفي: الرؤية -
 وتراكبت عرضها سبق التي الصور وحفظ وتفسير مناقشة ثم ومن تعليمي بغرض الطالب على

 .البصرية الذاكرة عليها تتغذى لكي العقلي المخزون  داخل مثيالتها مع
 عملية بيئة من الفرد يدركه ما أو ذهنية صور من الذاكرة من استدعائه يتم ما وهو: التخيل -

 جديد إبداعي عمل تنفيذ من تمكن التي اإلبداعية الومضة وتحدث الفكرة لتتولد والخيال التخيل
 (7 ،م2010 المنعم، عبد)

 مدخالت

 البصري الشكل

 مخرجات

  بصرية لغة

 جديدة

 .والوصف التعرف-1
 .التحليل-2

 .الربط-3

 .لتفسيرا-4

 المعاني استخالص-5
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 فيها يفكر لم التي المواقف يبتكر عالية خيالية قدرة ذو لفنانفا لها، مهمة التخيل عملية وتعتبر
 ،م2017 القيق،. )جديدة مواقف أو أشكال إيجاد أنه على الخيال وصف ويمكن قبله، من أحد
86) 

 وهنا صور، أو رموز أو رسوم سواء الروق  على ونقلها الذهنية والصور األفكار ترجمت: الرسم -
 الحقيقة في هي فرشاة أو قلم حركة فكل فنية، وتجارب خبرات إلى تخيالته بنقل الفنان يقوم

– األولى مراحله في العمل كان لو حتى للعمل، تضيفه ما بالتحديد تعرف لألفكار، ترجمة
 أشكاال   يخلق أو سابقة أشكاال   ليلغي وأشكاله وألوانه خطوطه يضيف يظل الفنان فإن-االسكتش

 .بمخيلته موجودة تكن لم جديدة
 

 :البصري  الذكاء ذوي  األفراد سمات 1.2.8

 وتطوريها البصري  التعلم على قوية قدرة لديهم المبكرة الطفولة مرحلة في األطفال أن الدراسات أثبتت
 فالطفل بعد، االستخدام قيد ليس اللغوي  الذكاء مثل األخرى  الذكاءات بعض أن خاصة   جيد، بشكل
 في تتطور الصور هذه وتسمية الدماغ، في الصور تشكيل هافي يتم تجارب باعتبارها العالم ويلمس يراقب
 التواصل على قوية قدرة الطفل هذا لدى ويكون  األسرة، قبل من المنتظم تكرارها خالل من الحق وقت

 الذين األشخاص أن يقال ما غالبا   لذلك والوزن، والمسافة األحجام وتقدير الصور استيعاب في بصريا  
 مختلفة أشكاال   يتخذ قد اإلبداع وهذا مبدعين، يكونوا األقل على أو فنانون  هم البصري  بالذكاء يتسمون 

 (Hoskstra ,2,2013)ِ  والتخطيط والمنتجات بالتصميم تتعلق

 البصري  التوجيه على القدرة إلى يمتد البصري  الذكاء أن( Jennifer ,2002) جينيفر أكده ما وهذا
 .لالتخي أو الرسم على القدرة غياب في وذلك

 البصري  بالذكاء يتسمون  الذين األفراد على الدالة والمؤشرات السمات واألبحاث الدراسات أوضحت وقد
 :المؤشرات هذه ومن

 (500 ،م2015 ،مبروك) القراءة أثناء الكلمات من أكثر واألشكال للصور االنتباه -
 باألفكار والتالعب التخيل خالل من عقلية ذهنية صور إنتاج على القدرة -

(Benzon,1990,55) 
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 .العناصر هذه بين العالقات وإدراك والمساحة والتكوين والشكل والخط للون  العالية الحساسية -
 .جماليا   حسا   تتطلب التي الفنية والتصميمات المشروعات تنفيذ على القدرة  -
 .الفنية التصاميم على والمؤثرات المالمس وإضافة والعناصر األشكال بتفاصيل االهتمام -
 أو خرائط أو مخططات صورة في الورق  على وترجمتها بصريا   المعلومات تمثيل على ةالقدر  -

 .رسوم
 ،م2010 عطيو،) والخطوط واأللوان والمسافات الفراغات وتشكيل البصري  التصوير على القدرة -

154) 
 (Maxwell,2017,5) القوية البصرية الصور فيها يكثر التي الكتب تفضيل -
 (Silverman, Freed,2013, 32) المجرد التفكير على وقدرة قوية بصرية ذاكرة لديهم -
 (43 ،م2003 جابر،) .البصرية العروض من وغيرها والشرائح المتحركة األفالم مشاهدة يحب -

 

 البصري  الذكاء أدوات 1.2.9

 بطريقة معهم التعامل يمكن وال الوتيرة، بنفس يتعلمون  ال األفراد أن( saurino, 2002) دراسة تشير
 وكانت إنتاجية، أكثر بطرق  المتعلمين مع بالتفاعل تسمح أفضل نهج إليجاد الحاجة كانت لذا حدة،مو 

 وألعاب واألفالم للتلفاز الهائل التأثير وبسبب المتعددة، الذكاءات نحو الموجه التدريس هي الطرق  إحدى
 على المعتمدة التدريس تاستراتيجيا اعتبرت الحالي، عصرنا في البصرية التأثيرات من وغيرها الفيديو
 .المتعلمين على إيجابية األكثر التأثير هي البصري  الذكاء

 ثالثة إلى ،(م2014) العنزي  ودراسة ،(م2009) شعث ودراسة ،(م2006) مهدي دراسة اتفقت ولقد
 :األداة  هذه لتخدم فرعية أدوات عدة أداة  كل تحت تندرج البصري، الشكل لتمثيل أدوات

 واألكثر للوقت المضيع النوع هي األحيان أغلب في ولكن االتصال، في دقة أكثر وهي: الصور -
 .صعوبة

 .تجريدا   األكثر أنها رغم االتصال في واستخداما   شيوعا   األكثر وهي فقط بالكلمات تمثل: الرموز -
 :وتشمل المثالي الحل وتصور األفكار لتصور التخطيطي الفنان ويستخدمها: التخطيطية الرسوم -
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  واستعمال فكرة، أو لجسم التمييز سهلة اعتراضات ذات وتكون : بالصور متعلقة ترسوما 
 قصاصات باستخدام بالتفصيل الجسم عن لمحة عليها يكتب ظلية كصور األشياء هذه

 .بالحاسوب أو مطبوعة
 سهل ما لجسم األحيان أغلب في والتجديد التفصيل نفس تزيل: ما بمفهوم متعلقة رسوم 

 .التمييز
  األفكار تلخص التي اللفظية بالصور االعتباطية المخططات وتسمى: اعتباطية ورسوم 

 .شبكية وخرائط انسيابية ومخططات هندسية أشكال وتتضمن ما، لفقرة الرئيسية
 

 :البصري  بالذكاء التدريس استراتيجيات 1.2.20

 أسرع بشكل يستجيب العقل أن ذلك التدريسية، الطرق  أهم من والرسوم واألشكال بالصور التعلم يعد
 تنتمي التي البصرية الصور يستخدمون  الذين المعلمون  أن أثبتت( kaya,2012) دراسة وفي للصور،

 خالل من الدرس بموضوع التنبؤ على القدرة لديهم تالميذهم فإن المدرسية الكتب في النصوص إلى
 لتنشيط صممت تدريسية يجياتاسترات خمس يلي وفيما النص، قراءة قبل بالمحتوى  والتنبؤ الصور دراسة
 (98 ،م2003 جابر،: )البصري  التالميذ ذكاء

 وتذكرها، مادة أو كتاب ترجمة على التالميذ لمساعدة الطرق  أيسر من وهي :البصري  التصور -
 وأن الداخلية، العقلية سبورتهم داخل درسه ما ويتصور عيناه يغمض أن المتعلم من ويطلب
 المواد، من وغيرها تاريخية حقائق معادالت، كلمات، هجاء مثل تذكره يحتاجوا ما فيها يضعوا
 .العقلية سبورتهم من فحسب واستدعائها محددة معلومات استرجاع التالميذ من ويطلب

 المدرسية الحجرة فإن الحظ ولسوء للون، عالية حساسية لديهم التالميذ من كثير: اللون  إلماعات -
 بينما والطباشير، العمل وورق  والكتب النصوص في دواألسو  األبيض اللون  يسودها ما عادة
 السبورة وأقالم الملونة الطباشير كاستخدام تعلم كأداة  الدراسة حجرة إلى اللون  إدخال يمكن

 التصنيفات باللون  يرمزوا أو تعييناتهم، عليه ليكتبوا الملون  والورق  الملونة الحبر وأقالم الملونة
 األخضر، باللون  المساندة والبيانات األحمر، باللون  الرئيسية طالنقا يكتب كأن الهامة والنقاط

 لونه يتخيل أن أو المفضل بلونه كتابتها فيمكنه مفهومة غير فكرة أو مشكلة مواجهة وعند
 .الصحيحة اإلجابة إلى التوصل على يساعده أن يمكن فهذا رأسه، يمأل المفضل
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 أو مفهوم يرسموا أن التالميذ من يطلب نأ االستراتيجية هذه وتتضمن :للفكرة تخطيطي رسم -
 وتوضيح لتحديد وذلك والواقعية بالدقة االهتمام دون  يدرسوها، التي الدراسية االدة في نقطة
 خالل من االستراتيجية هذه تتنفذ أن ويمكن الدرس، في عليه التركيز المراد المفهوم أو الفكرة
 وبعد سريعة، رسوم إلى المركزية األفكار لتحوي فكرة على التالميذ يتعود لكي الفوز، لعبة

 تقوم ال حيث الدراسية، والمادة الرسومات بين العالقة مناقشة تتم الرسم نشاط من االنتهاء
 .التخطيطي الرسم من التلميذ فهم تستخرج ذلك من بدال   إنما نفسها الرسومات

 صور أو الكلمات كتابة تتطلب التي التقليدية التدريس استراتيجيات أقدم من: المرسومة الرموز -
 البصرية، النزعة ذوي  التالميذ لفهم جدا   هامة تكون  قد الصور أن من الرغم وعلى السبورة، على
 قد بالكلمات وكذلك والرموز والرسوم بالصور تدريسهم يدعموا أن يستطيعون  الذين المعلمون  فإن

 جزء في األقل على الرسم ممارسة تتطلب االستراتيجية فهذه المتعلمين، من أوسع مدى يبلغون 
 توضيحية رموز تكفي بل الرسم، في عالية مهارات االستراتيجية هذه تحتاج فال دروسنا، من

 بالخجل يشعرون  الذين للتالميذ فعلي كمثال تفيد وقد متقن، أو تام غير رسم نمذجة أو تقريبية
 . الصف مع رسمهم مشاركة حول

 نع تعبر المجازية والصورة أخرى، فكرة إلى لإلشارة فكرة استخدام وهي :المصورة المجازات -
 خالل من المصورة المجازات استراتيجية على الباحثة استندت ولقد بصرية، صورة في فكرة

 قبل من يعرفونه ما بين ترابطات بتكوين للطالبات تسمح متنوعة ألفكار بصرية مثيرات عرض
 النقطة على التركيز خالل من وذلك جديدة، كرةف أو مادة إتقان على ليساعدهن لهن يقدم وما
 .البصرية بالصور الفكرة هذه ربط ثم ومن إتقانه الطالبات من المراد األساسي المفهوم أو

 فكرة باستخدام تهتم والتي الحالية، الدراسة في الباحثة عليها استندت التي االستراتيجية وهي
 .مرئية بصورة لفكرةا عن التعبير أو أخرى  فكرة إلى للوصول معينة

 

 :البصري  الذكاء أهمية 1.2.22

 أثر فقد الفني، التصميم تدريس في البصري  الذكاء على قائم برنامج استخدام خالل من الباحثة ترى 
 :حيث من التعليمية العملية على إيجابي بشكل
 .وتحليلها ترجمتها على والقدرة المحيطة البصرية المثيرات فهم -
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 .المكتوبة بالنصوص مقارنة   بسهولة واألشكال الرسوم بين زالتميي على القدرة -
 .متكاملة غير أجزاء من كاملة صورة وتصور تجميع على القدرة -
 .ذهنيا   البصرية الصور وتكامل تراكب خالل من جديدة وأفكار معاني استنباط على القدرة -
 .الفنية المشكالت لحل جديدة وحلول بدائل وابتكار التخيل على القدرة -
 .اإلبداعي والتفكير الناقد والتفكير واالستنتاج والمقارنة المالحظة عمليات تحسين على يساعد -
 .مرئية صور خالل من والمعلومات األفكار وشرح تقديم على القدرة -
 .طويلة لفترة التعلم أثر واستبقاء المعلومات تذكر على يساعد -
 .للتعلم الدافعية وإثارة انتباه جذب على تساعد -
 .اآلخرين مع المباشر البصري  االتصال مهارات تنمية على ديساع -
 اللغة على االعتماد فاعلية أكدت التي والبحوث الدراسات من الكثير نتائج البصري  الذكاء ويعزز

 دراسة مثل خاصة الفنية التربية ومواد عامة الدراسية المواد في والتعلم التعليم عمليتي في البصرية
 طلبة تحصيل على فاعليته مدى لقياس البصري  الذكاء استراتيجية استخدمت يالت( م2016 الصفار،)

 الذهنية الخرائط( م2010 ،حشاد) دراسة استخدمت كما الوصفي، المنظور مادة في الفنية التربية قسم
 المعدنية واإلنشاءات األثاث لمنتجات التصميم مشكالت حل في البصري  الذكاء وأدوات تقنيات كأحد

 صرصور،) دراسة استخدمت كذلك الذهنية، الخرائط رسم في اآللي الحاسب الغرض لهذا دماستخ وقد
 المهارات تنمية في كبير بشكل ساعد الذي العربي النسخ خط تدريس في البصري  الذكاء( م2013
 نتيجة أعطى كبار؛ لخطاطين خطية نماذج واستخدام السبورة على الحروف رسم خالل من الخطية

( 2015 السيد،) دراسة كذلك العربي، الخط تدريس في البصري  الذكاء أهمية مدى عن تعبر ملحوظة
 واالتجاه البصري  التفكير مهارات تنمية الفنية التربية في مقترح إلكتروني مقرر الباحثة فيه قدمت التي
 .الفن نحو المتعلمين ذهن لتحفيز إلكترونية بصرية أدوات استخدام تم حيث الرقمي الفن نحو
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 :البصرية باللغة المتعلقة والمصطلحات البصري  الذكاء بين الفرق  1.2.21
 

 :المكاني البصري  الذكاء 1.2.21.2
 الفراغ، في لألشياء النسبي المكان تصور على القدرة وهو لجاردنر المتعددة الذكاءات أنواع أحد هو

 (11 ،م2003 جابر،) العناصر ههذ بين العالقات وفهم واأللوان واألشكال والرسوم الصور وإدراك
 االلغاز، وحل الشرائح، وعرض حاسوب، شاشات من المتعددة التعليمية الوسائط المعلم فيه ويستخدم

 (281 ،م2004 عبيد،. )االلكترونية واأللعاب الخرائط، ورسم ومجسمات،
 

 :البصري  المدخل 1.2.21.1
تعمل على تعزيز  تعليمية، استراتيجية لخال من توظيفها يمكن التي البصرية األنشطة من مجموعة

 المنظمة الخطوات من العديد تتضمنالقدرات البصرية في تمييز المعلومات واألفكار الممثلة بصريا ، و 
، من خالل بعض الوسائل والمواد التعليمية مثل الصور التوضيحية وخرائط للمتعلم الفهم لتيسير

 (41 ،م2001 عفانة،)المفاهيم. 
 :البصري  لتفكيرا 1.2.21.1

 يحمله الذي البصرية اللغة وتحويل البصري  الشكل قراءة على الفرد قدرة تترجم العمليات من منظومة
 (8 ،م2006 مهدي،. )منه المعاني واستخالص منطوقة أو مكتوبة لفظية لغة إلى الشكل ذلك

 :البصري  اإلدراك 1.2.21.4
 المثير على تفسير أو تأويل أو معنى أو داللة فاءوإض البصرية المثيرات بها ندرك التي الطريقة هو

 (م2003، الحميد عبد. )البصري  الحسي
 :البصرية الذاكرة 1.2.21.1

. وغيرها واألشكال واألرقام الحروف استدعاء مثل الحديثة البصرية الخبرات استرجاع على القدرة هي
 (32 ،م2009 شعث،)
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 مهارات التصميم الفني: الثاني المحور 1.1
 

 ومشاعره أحاسيسه ويترجم فكره عن به يعبر الذي لإلنسان اإلبداعي النتاج التشكيلية الفنون  تعتبر
 األساليب عن والتنقيب البحث دائم جعله مما اإلنسان بحياة مرتبط الفن وألن الفنية، أعماله في ويجسدها
 ابتكارية عمليات من الفنية ريةالبص اللغة تحويه ما على ذلك في معتمدا   والمبتكرة المالئمة والوسائل
 .الطاقات وتحرير التعبير درجات أعلى إلى للوصول ذهنية بآثار مرتبطة

 عاداتهم وتغيير المتعلمين سلوك تعديل في كبيرا   دورا   لها التي البصرية الفنون  من الفنية التربية وتعد
 لتحقيق الفنية والممارسات األنشطة توظيف يتم عندما إيجابيا   تأثيرا   ولها واالتزان، الجمالية القيم مواكسابه
 التلقين على قائم تعليم من التربية مفهوم تغيير هي الفنية التربية أهداف أهم ولعل وتربوية، فنية أهداف

 إحدى الفنية التربية أن( 1 م،2003) طه أورد فكما اإلبداعية، والقدرات الفكر خيال يطلق تعليم إلى
 لطبيعة ذلك ويعود شخصيته، وتكامل وتعليمه وتنشئته اإلنسان بحياة تختص التي الحديثة التربية وسائل
 والوعي اإلبداعي النمو جوانب في المتعلمين شخصية تنمية في تسهم مناشط من تقدمه وما الفنية التربية
 في تطبيقية وممارسات معرفية جوانب من تعرضه وما والطبيعة، الفن في الجمال واإلحساس الثقافي
 الطاقات تفجير في تنصب التي الفني، والتصميم والتصوير والخزف الزخرفية والفنون  والنحت الرسم

 .الفنية والمهارات اإلبداعية
 

 التصميم مفهوم 1.1.1

 تحدد التي الزاوية وحجر القاعدة فهو الفنون، مجاالت لكل أساسا   تعد التي الفنون  من التصميم يعتبر
 الجانب على الشتماله وذلك نهائي، بشكل للمتلقي الموضوع فكرة ووصول فيذالتن قبل الفني العمل شكل

 ومبتكرة حديثة تصاميم لتحقيق والشاملة المتكاملة الوحدة الفنان أو المصمم يعطي مما والتطبيقي النظري 
 .للتصميم والوظيفية الجمالية النواحي وتحقق والتميز باألصالة تتميز

 ويتم ما، شيء لتخطيط الكاملة العملية بأنه( 43 م،2007) شوقي عرفه فقد التصميم مفهوم ولتوضيح
 وقواعد قوانين إلى خاضعين وألوان وأحجام ومساحات خطوط من المرئية التركيبية عناصره تفاعل ذلك

 .النفسية والراحة السرور له ويجلب والنفعية، الوظيفية ناحية من والمشاهد المصمم ترضي ومبادئ
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 كامل تخطيط بإجراء المتعلمين قيام هو التصميم أن دراسته في( 73 م،2015 مرسي،) عرف كما
 .له نافع ويكون  السرور ليجلب الجمالي الحس فيه ويظهر الجيد، التصميم وأسس قواعد له مبتكر لشكل

 وفق التصميم وعناصر مفردات تنظيم على الطالب قدرة بأنه( 493 ،م2015 مرسي،) عرفه كذلك
 .الفني التصميم مسطح على( التناسب- السيادة- الوحدة-االتزان-يقاعاإل) محددة أسس

 ألسس هاوإخضاع وتركيباتها صياغتها طرق  معرفة التصميم عناصر توظيف التصميم يتضمن كما
 التصميم في محددة ومبادئ
 (13 ،م2005 شوقي،: )إلى التصميم ويهدف
 المتاحة الحواس كل باستخدام المالحظة على القدرة. 
 في والقوانين العالقات واكتشاف المحيطة واألشكال المعلومات وربط وتنظيم التخيل على درةالق 

 .البيئة
 البسيطة الفنية المشكالت حل في التجارب ممارسة على القدرة. 
 التصميم من الغرض تحقيق على القدرة. 

 

 التصميم والطبيعة 1.1.1

 يمتع بما وثرائها موضوعاتها لتنوع الجمالي، رهشعو  لديه وتنمي للجمال، اإلنسان حاجة الطبيعة تشبع
 بين الناشئة وبالعالقات البنائي نظامها ةر وبقد الشجر أوراق ألوان بتعدد يستمتع فاإلنسان األبصار
 لديه نشأ الطبيعة، من خوفه وقهر اإلنسان خيال تحرر فمنذ والنقاء، بالرشاقة تتصف والتي خطوطها

 (11 ،م2005 عطية،) .بجمالها إحساسه بتوليد ساهم معها متعاطف شعور

 صلةويعتبر الفن ذو  الطبيعة، جمال وصف على العصور عبر اهتمامهم ركزوا من أكثر هم والفنانين
 نعي خالل من الطبيعة هو فالفن الطبيعة عن يختلف الفن أن إال إبداع، لكل مصدر باعتبارها بالطبيعة

 فالفكرة الخاصة، نظره وجهة من يراها فهو وتترجمها طبيعةال ترى  التي هي الفنان عين مادامت الفنان،
 كبيرا   دورا   تلعب الذاتية وخبراته الفنان حواس أن حيث الفن، في مستحيلة تكون  تكاد للطبيعة الموضوعية

 اإلنسان بين تفاعل بمثابة هو الفن أن بل للطبيعة نقل مجرد يعد لم الفن كذلك الطبيعة، ترجمة في
 أجزاء يستوحي فالفنان الشكل، أو اللون  في سواء منها واالختيار االنتقاء متي ذلك على اءوبن والطبيعة،

 فنيا   عمال   لتصبح وثراء خصوبة يكسبها مجاال   عليها يضفي بل نموذجا   يعدها أن دون  الطبيعة من
 بل لطبيعةا في يحدث لما المكررة بالصور إمدادنا في مهمته تنحصر ال الفنان أن ذلك ويعني مبدعا ،
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 وهو أال فريد عالم في ليضعنا وثراء وتعبير معنى وإضافة للطبيعة، رؤيته وتعديل الواقع بتبديل يقوم
 (28 ،م1994مليح،) .الفني العالم

 ومن إبداعية مناظر ومن نهائية ال خامات من تحويه لما للمصمم األساسي المصدر هي الطبيعة إذن
 خط من تستلهمها التي والخطوط والرمال، النجوم في نجدها يوالت كالنقاط مختلفة تصميمية عناصر

 التي والمالمس والكواكب، والحيوانات األزهار أشكال في المتمثلة واألشكال العنكبوت، وخطوط األفق
 من وغيرها والطيور، والفراشات األزهار تصبغ التي واأللوان الحيوانات، وجلود األشجار في نجدها

 .العناصر

 خصبة بيئة يعد المبدع الخالق صنع من هو والذي الطبيعة له تخضع الذي المحكم ظامالن أن كما
 ووحدة اإلنسان جسم أعضاء وحدة في والمتمثلة الوحدة مثل( 68 ،م2009 علي،)  الجمالية لألسس

 فاإلحساس واألسود واألبيض والنهار الليل في الكون  في نجده الذي والتوازن  الشمسية، المجموعة
 كذلك إيقاع، قلبه وضربات إيقاع فتنفسه اإلنسان حياة في نجده حيث واإليقاع غريزية، رغبة انباالتز 

 في نجده والتناسب واأليسر، األيمن الجانبين بين لإلنسان الجسدي التكوين تماثل في نجده التماثل
 القوانين من وغيرها للجسم، بالنسبة اإلنسان رأس حجم نسبة مثل والمساحات، األطوال بين العالقات

 . الطبيعة من المستلهمة

 :منها والعناصر والتكوينات القوى  من ينضب ال وعاء هو الكون  بأن القول يمكن سبق ما ضوء وفي
 .الكون  في الموجودة البرية الحية المخلوقات سائر -
 .السماوية واألجرام الفضاء عالم -
 .البحرية والكائنات البحار أعماق -
 .المجهرية الكائنات -
 .واألحجار ورالصخ -

 باألجهزة أو المجردة بالعين سواء حولنا من نراها المرئية الظواهر عالم في متعددة صور كلها
 تجاه اإلنسان إحساس في تؤثر التي الجمالية القيم من ذلك وغير واإليقاع بالنسق تتميز العلمية،
 .الطبيعة

 هذه من جديدا   أسلوبا   لنفسه يضع فإنه لية،األز  الطبيعية القواعد هذه المصمم أو الفنان يستوعب أن وبعد
 مفردات مع التعامل في جديدة طرائق البتكار خاللها من ينطلق بيانات قاعدة ويعتبرها السابقة، القواعد

 (21 ،م2010 شراب،. )التصميم وعناصر
 :هما بعمليتين يمر الطبيعة من أعماله المصمم يستلهم وعندما
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 .وبيولوجية فسيولوجية وقدرات وأمزجة ثقافة من فيها بما اإلدراكية هبقدرات متصلة داخلية: األولى -
 التي الهندسية النظم واستخالص رؤيتها وكيفية بالطبيعة، عالقته في تتمثل خارجية: الثانية -

 .الطبيعة في واإلنشائية الجمالية األسس تحقق
 

 :التصميم في المؤثرة العوامل 1.1.4

 أن ،(م2015 حجازي،) ودراسة ،(م2010 شراب،) ودراسة ،(م2009 علي،) دراسة من كال   أشارت
 :التالية بالعوامل وإخراجه الفني التصميم عملية وتتأثر بها يقوم وظيفة تصميم لكل

 .بالتصميم المتصلة األدائية والمهارات الخامات -
 .المصمم ينتجها التي الفني العمل وظيفة -
 .التصميم موضوع -

 :سابقةال العوامل تفصيل يلي وفيما
 

 :بالتصميم المتصلة األدائية والمهارات الخامات: أولا 

 وقدرته التخيلية أفكاره ازدياد إلى ذلك أدى معالجتها وطرق  الخامة بإمكانيات الفنان معرفة اتسعت كلما
 السطحية وقيمتها الخامات ألوان له توحي فقد الفنان إللهام نهائي ال مصدر فالخامات اإلبداع، على

 والتي الطبيعية، قصورها ونواحي وإمكانياتها حدودها خامة ولكل التصميم، في عديدة بابتكارات وصفاتها
 من مستفيدا   خامته إطار حدود في يبتكر أن الفنان وعلى اختالفها، بحسب الفنان على قيودا   تفرض قد

 .اإلنتاج عملية في أيضا   بصفاتها يحتفظ وأن للتصميم، الخامة تتيحها التي الخاصة الظروف

 :المصمم ينتجها التي الفني العمل وظيفة: ثانياا 
 وباختالف خاصة وظيفة لخدمة تصمم المصنوعة األشياء من فكثير منه الغرض المبتكر الشكل يحقق

 ليضمن المطلوب الشيء وظيفة متطلبات يدرس أن يجب المصمم فالفنان لذلك الشكل، يختلف الوظيفة
 .منه الهدف يفي لكي بوعي ويشكله للتصميم مناسب هو ما كل ويختار التصميم نجاح

 الحل ذلك يكون  أن ويجب الجمالية، الناحية ونسيان لها الخضوع لدرجة المصمم تقيد أال يجب فالوظيفة
 .المصمم عن الجمالية الحاجة يرضي جماليا   حال   الوظيفي

 :التصميم موضوع: ثالثاا 
 يوحي ألنه الفنية؛ بالنواحي ومتشبعا   الفنية بالمادة زاخرا   ا  أحيان ويجعله الفني العمل على الموضوع يؤثر

 هذا من يستخلص أن المصمم وعلى الموضوع، بنفس تتعلق سطحية وقيم وألوان بأشكال المصمم
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 هو ما منها فيختار السطحية، والقيم واللون  كالخط فنية عناصر إلى ويحللها الفنية، سماته الموضوع
 .المصمم إللهام مصدرا   الموضوع يكون  وبذلك إحساساته، عن يعبر وما ميمهلتص ومناسبة أهمية أكثر

 التصاميم تنفيذ أثناء السابقة العوامل جميع الدراسة عينة تحقق أن الدراسة تطبيق عند الباحثة راعت ولقد
 .الممكنة النتائج أفضل إلى للوصول

 

 :التصميم لبناء التشكيلية العناصر 1.1.1

 إلى نسبة بذلك وسميت المصمم، الفنان يستخدمها التي الشكل لغة مفردات هي ميمالتص عناصر تعتبر
 شكال   لتكون  بعض، مع بعضها والتوحد والتآلف لالندماج وقابليتها هيئة أي اتخاذ في المرنة إمكانياتها

 :الفني التصميم عناصر ألهم عرض يلي وفيما للمصمم، الفني للعمل كليا  

 :النقطة -1

 بطبيعتها ساكنة المنفردة والنقطة هندسية، أبعاد وال مساحة لها ليس التصميم، في جزء أصغر وهي
 على أو المياه وقطرات الرمل كحبات الطبيعة في النقطة نجد أننا كما بالمركزية، وتوحي اتجاه لها وليس
 ( 43 ،م2006 شعيرة، أبو) واألزهار النباتات ألشكال الملمسي السطح على أو والمحارات القواقع سطح

 لتشكيالت حاالت ثالث وحدد الفني، العمل لبناء أساسية وحدة أنها( 382 ،م2012 غزوان،) ويعتبرها
 :يأتي كما الفني العمل في النقطة

 إلى تخضع منفردة كنقطة ذاتها، بحد فنيا   عمال   بأنها النقطة تظهر وهنا: المركزي  الموضع -أ
 في المركزية النقطة وتوحي العمل، في السيادة كزمر  فيه وتأخذ الفضاء، داخل حركتها في التقيد

 تمثل رايتهم في الحمراء النقطة اليابانيون  اعتبر بينما والحزن، والحصار بالقيود مغلق فضاء
 .واالنفتاح بالحرية الشعور كبير حد إلى تشبه الشمس رمز

 صوت وتينص لها يسمع وهنا السطح، جانب إلى النقطة تصبح عندما أي: الالمركزي  الموضع -ب
 .السطح على النقطة موقع وصوت المجرد النقطة

 من مجموعة الكل يصبح وهنا الفنية، األعمال تحليل وبداية التركيب بداية وهي: النقاط تعدد -ت
 .والمجسمة المتداخلة األصوات

 لها يعطي الذي المساحة داخل عددها وزيادة وقربها أحجامها باختالف بالنقطة اإلحساس ويختلف
 الخلفية، من العلوي  الجزء في تكون  عندما معلقة تبدو النقطة أن حيث بالخلفية النقطة وعالقة ،نشاطا  

 حجم وتغير المساحة، جانب على كانت إذا منجذبة أو المساحة، لأسف وسط وضعها عند متأرجحة أو
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 وعند وموضعها، وعددها النقطة حجم حسب وتقل القوى  تلك وتزداد بالتباين إحساسا   يعطي النقطة
 (75 ،م2009 سالمة،: )التالية لالختالفات االنتباه ينبغي بالنقطة التصميم

 .الفني العمل في النقاط أحجام اختالف -
 .الواحد العمل في( غامق-فاتح) اللونية النقطة درجة في اختالف -
 .الواحد التكوين في النقاط بين والمسافات النقطة وضع في اختالف -
 .الفني العمل في يةالخارج النقطة شكل اختالف -
 .الفني العمل في النقطة وشفافية لون  اختالف -

 

 :الخط -2

 طول له النقاط من متصلة سلسلة اعتباره ويمكن معين، اتجاه في نقطة تحرك من الحاصل التأثير هو
 ( 316 ،م2013 سلمان،) .عرض له وليس

 أو الكهوف، رسوم في سواء الفني التعبير في استخدمت التي الوسائل أقدم هي الخطوط وتعتبر
 تفصل فهي الفني، العمل في هاما   دورا   الخطوط وتلعب األطفال، رسومات في األولى الخطوات

 عن الخطوط وتعبر الصورة، حدود في الداخل الموضوعات بشكل وتعرفنا واأللوان والكتل المساحات
 الصورة في االنتباه مراكز إلى العين قودتو  بالعمق إحساس تعطي انها إلى باإلضافة ومعان، أحاسيس

 (77 ،م2008 الحيلة،)

 وإنشاء األشكال، وتحديد الفراغ، تقسيم: وظائفه فمن الصورة، في البنائية العناصر من الخط يعد كذلك
 يدعو مما العناصر، بين ممتعة فواصل إليجاد الخطوط الفنان ويستخدم المساحات، وتجزئة الحركات،
 (112 ،م2012الوهاب، عبد) وأخرى  مساحة بين الجمالية العالقات في التأمل الستمرار

 موضعا   توضح ببعضها، والمتصلة المتتالية النقاط من مجموعة بأنه( 13 ،م 1994مليح،) وتعرفه
 أو الخارج من الشكل هيئة لتحديد كان سواء المسار عن لتعبر بالتحريك تظهر كامنة قوى  على وتحتوي 

 يمكن التي أنواعه تحددت الحركة لنوع وتبعا   العمل، في الوحدة قوتحقي التفاصيل إلظهار داخله من
 خطوط نوعين، إلى الخطوط( 51 ،م2005)شوقي قسم حيث لها، حصر ال تشكيالت في استغاللها

 أساسها خطوط وتشمل مركبة وخطوط المستقيمة، غير والخطوط المستقيمة الخطوط وتشمل بسيطة
 المتعرج الخط مثل المستقيم غير الخط أساسها وخطوط لمتعامد،وا المنكسر الخط مثل المستقيم الخط

 الخطوط مثل بينهم تجمع قد أو مستقيم الغير الخط أساسها وخطوط واللولبي، والمتموج والحلزوني
 .والمتشابكة والهندسية والحرة المتقطعة
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 في أو اليدوية الرسوم في نراها التي الطريقة بنفس الطبيعة في واضحة تكون  ال الخطوط أن المؤكد ومن
 غامقة، أو فاتحة تكون  فقد الخطوط هذه وتتباين للمساحات، الخارجية الحدود لبيان الفوتوغرافية الصور
 منفصلة، أو متصلة أو متقاطعة منحني، أو مستقيم أو متعرج إما وشكلها ملونة، أو سوداء أو بيضاء

 .حادة غير أو حادة ة،رفيع أو سميكة مائلة، أو أفقية أو رأسية إما ووضعها

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوط أنواع(: 1.1) شكل
 

 

 :الخطوط أنواع أهم ومن

 : األفقية الخطوط -أ
 فمن فوقها، ما لكل القاعدة أو باألرضية توحي بأنها ووصفت األفق، لخط موازيا   يكون  الذي هو

 ألرضيةوا الدعامة تمثل فهي وبالتالي الهواء، في معلقا   بيتا   أو شجرة نتخيل أن العسير
 المستقيمة فالخطوط البصري  للتعبير الرمزية الناحية من أما التكوينية، الناحية من هذا لألجسام،

 .الصورة من األسفل الجزء في وضعت إذا وخطوطا   واالستقرار والهدوء بالثبات توحي األفقية
 :األفقي للخط النفسية والرموز الدالالت على األمثلة ومن 

 .األرض بخط مرتبط نهأل والثبات االستقرار -
 .الجسم استرخاء في الراحة -
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 .الموت أو المرض أو اإلرهاق -
 من تزيد ثم ومن اإليقاعات، من نوعا   تثير والطول السمك مختلفة المتوازية األفقية الخطوط -

 (53 ،م2010 شراب،. )األفقي باالتساع اإلحساس
 :منها مختلفة بخصائص تتميز بأنها األفقية للخطوط وصفا   شوقي إسماعيل أوضح وقد

 .فوقها المرسومة والخطوط االشكال لكل قاعدة أو كأرضية تعمل -
 نستشعر أن دون  شجرة مثل شكال   تتقبل ال أنها نجد للخطوط المكتسبة البصرية الخبرة -

 .الرأسية األشكال عليه ترتكز أفقيا   خطا   نرى  أن ينبغي لذا ما، أرضية على باستقرارها
 والهدوء، واالستقرار بالثبات اإلحساس للمشاهد تعطي التكوين أو لتصميما في األفقية الخطوط -

 .التصميم من األسفل الجزء في واقعة كانت إذا السيما
 هذه وتستغل األفقي، واالتساع بالعرض اإلحساس زيادة على التصميم في تعمل األفقية الخطوط -

 .الجدران زخارف أو اآلثار تصميم في الظاهرة
 أو األشكال بعد مدى لتقدير وسيلة أحيانا   يكون  التكوين أو التصميم في فقيةاال الخطوط وضع -

 .المشاهد عين من قربها
 
 :الرأسية الخطوط -ب

 الخط ويوجد وجهته، تتغير ال مستقيما   ويكون  األفق، خط مع متعامدا   يكون  الذي الخط وهو
( 76 ،م2009 سالمة،) وغيرها والمآذن واألبراج واألعمدة النخيل، في الطبيعة في الرأسي
 والوقار، والعظمة والشموخ النامية القوى  إلى ترمز خطوط بأنها( 79 ،م2008) الحيلة وعرفها

 كما الخطوط تلك مالت حال في التوازن  وإخالل االرتياح بعدم اإلحساس النفس في تثير وهي
 المتكررة األعمدة في الحال هو كما الرأسية الخطوط تكرار وإن المائل، بيزا برج في الحال هو
 .والصالبة بالقوة اإلحساس تزيد الغابات في األشجار أو
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 :المائلة الخطوط -ت
 المائلة الخطوط كانت سواء مركبة أحاسيس التكوين أو التصميم في المائلة الخطوط تعطي

 الرأسية للخطوط المستقرة األوضاع عن الخطوط هذه انحراف فطبيعة تنازلية، أو تصاعدية
 .التوتر أو بالترقب إحساسا   المشاهد تمنح يةواألفق

 فالمشاهد بالسقوط، باإلحساس مباشرة يرتبط الحركة معان من المائلة الخطوط تثيره ما إن
 االتجاهات أحد في السقوط إلى يميل متوتر وضع في تعتبر فهي استقرارها، بعدم يستشعر
 (54 ،م2005 شوقي،) حركة ذاته حد في والسقوط

 

 :منحنيةال الخطوط -ث
 في ونجدها ومتصلة منحنية خطوط مجموعة من يتكون  الذي الخط هو: المتموج المنحني الخط -

 .والمرونة بالحركة ويوحي الثعبان، وحركة البحر موج
 في ونراه  ومحورية، متداخلة دائرية صورة في نقطة تحرك من يحدث الذي وهو: الحلزوني الخط -

 والسرعة بالحركة ويوحي المتسلقة، والنباتات الرياح وحركة والدوامات البحرية القواقع في الطبيعة
 (76 ،م2009 سالمة،) والعمق

 يصل وعندما والسماحة، واالنسيابية والرقة بالوداعة المنحنية الخطوط ذي التصميم ويتميز
 فقد والكتل المساحات تحديد في أو الخطوط في سواء االستدارة إلى المنحنية الخطوط زيادة

 الضعف أو االسترخاء معنى الكبيرة الزيادة تلك تعطي
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 :شوقي إسماعيل قدمه كم الخطوط ألنواع وصفا   التالي المخطط ويوضح

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :يلي فيما الخط وظائف( 57 ،م2005) شوقي وضح وقد

 .اللوحة أو التصميم إطار تحدد -
 .وتحددها األشكال تعرف -
 .التصميم هيكل بنيت -
 .التصميم في الفراغ حصد -
 .والكروكيات التخطيطات إعداد -
 .بالمسطحات التأثيرات إحداث -

 الخطــوط

 مركبة خطوط بسيطة خطوط

 مستقيمة غير خطوط مستقيمة خطوط
 أساسها

 الخط

 المستقيم

 أفقية

 رأسية

 مائلة

 منحنية

 مقوسة

 انسيابية

 منكسر

 متوازي

 متعامد

 متعرج

 حلزوني

 متموج

 مضفرة

 منقطة

 متقاطعة

 لولبي

 متشابكة

 متالقية

 حرة

 هندسية

 متماسة

 أساسها

 غير الخط

 المستقيم

 الخط أساسها

 غير أو المستقيم

 الجمع أو المستقيم

 بينهم
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 .اللونية المساحات بين الفصل -
 .التصميم في الثالث بالبعد اإليهام -
 .الفراغ إغالق -
 .الخطي واإليقاع واالستقرار التباين تحقيق -
 .البصري  الخداع إحداث -
 .السيادةو  بالحركة الشعور تحقيق -

 
 الشكل أو المساحة -3

 البصري، تناولها سهولة على يساعد ووضوحها باألشكال، تدعى مساحات بينها فيم الخطوط تحصر
 األساسي الموضوع بأنه الشكل(  73،م2004 طوالبة،) عرف وقد باألرضية الشكل عنصر ويرتبط

 في يختلف الذي للتصميم الهام الجزء هو فالشكل الموضوع، وضوح على تساعد والخلفية للتصميم،
 .والنسبة والتركيب الحجم حيث من به المصمم يهتم حيث األرضية عن المرئية صفاته

 وهي الفني، العمل بناء وحدة وهي الخطوط، بين والمحدد المحصور الفراغ هي عام بشكل والمساحة
 .والخط النقطة من تعقيدا   أكثر

 (113 ،م2012 الوهاب، عبد: )التالية المداخل بعض على االطالع خالل من الشكل قراءة ويمكن
 الوراء، إلى الخلفية وتتوارى  كشكل األمام إلى تبرز والتي حولنا الموجودة باألشكال االعتناء -

 سلسلة المثال سبيل فعلى بتركيبتها، االهتمام بل الحسي اإلدراك مجرد ال بها، الوعي بقصد
 بجمال جديد بإحساس نشعر عندئذ بها، واعتزاز يانهالك واحترام طويلة بنظرة نتأملها حين الجبال
 . ونسترجعه شعوريا   ال به نحتفظ سوف الشعور هذا شكلها،

 المعاني تبادل في األرضية مع عالقته وتذبذب وحجمه أجزاءه وتناسب الشكل باستخدام الوعي -
 .والوظائف واأللوان

 : يننوع إلى األشكال ،(م2015 حجازي،)و ،(م2005 شوقي،) ويقسم

 : الهندسية األشكال -أ
 األولية الهندسية األشكال وتنقسم الطبيعة، في خارجيا   موضوعا   تحاكي أو تمثل ال مجردة أشكال وهي

أنماط ثالث إلى انتظامها في ِِ: 
 أكثر هي الدائرة وتعتبر الدائرة،-المربع-األضالع متساوي  المثلث مثل: منتظمة أشكال -

 .كزهامر  حول وتناظرا   تماثال   العناصر
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-المنحرف شبه-الساقين المتساوي  المثلث-المعين-المستطيل مثل: المنتظمة شبه األشكال -
 حيث بمركزها، المار المحور حول النسبي بالتناظر تتميز عناصر وهي المستطيالت، متوازي 

 .غيرها دون  الجهات بعض من متطابقين شكلين إلى محور كل يقسم
 محدد، هندسي قانون  إلى بنائها في تخضع ال التي األشكال وهي: المنتظمة غير األشكال -

 .المنتظمة وشبه المنتظمة العناصر بعض تركيبها في تتداخل أن ويمكن
 

 :الحرة العضوية األشكال -ب
 واضحة صلة ذات أشكال فهي الحية، الكائنات تميز التي الحيوية الصفات بوجود انطباعا   تعطي

 األشكال وتكون  الطبيعية، األشياء صفات خلصتست أو تحاكي أشكال هي أو الطبيعة بعناصر
 النباتات أشكال مثل تحاكيه، كشيء الظاهرة الخصائص تمثل أي المظهر، تمثل طبيعية العضوية

 .وغيرها والخضروات
 :إلى األشكال( 76 ،2009) سالمة يصنف بينما
 (:المسطحات) البعدين ذات األشكال -

 .والمعين المنحرف وشبه األضالع توازي وم والمستطيل والمربع والدائرة المثلث مثل
 :الثالثة األبعاد ذات األشكال -

 .والمخروط واالسطوانة والهرم والكرة والمكعب المنشور
 

 :الملمس -4

 الملمس على الساقط بالضوء تشعر حيث األشكال، سطوح على الضوء وزوايا بالضوء الملمس يرتبط
 يعد كما حقيقي، ملمس ذات خامات استخدام عند وذلك باللمس أو العين، تتحسسه عندما بصريا  

 أن ذلك الشكل، سطح خصائص إلى يشير كونه التصميم، في الرئيسية المرئية العناصر أحد الملمس
 أو الصلب أو الشفاف أو الالمع أو الخشونة أو بالنعومة يوصف فقد معينة، خصائص يمتلك سطح كل

 .األشياء لسطوح البصري  أو الحسي التأثير وفي ليالعق اإلحساس في دورا   يلعب السطح وملمس اللين،
 (130 ،م2014 الشقمان،)

 ولكن اللمس، بحاسة نستشعره الذي السطوح ملمس أنها على السطحية القيم إلى ننظر أننا آخر وبمعنى
 يوجهنا وهذا المرئية، السطوح لوصف يميل العقل ألن العقل، يستشعرها أن يمكن أيضا   السطحية القيم
 البصرية، الرؤية طريق عن به باإلحساس بل باللمس، نتحسسه ال حيث الفني العمل في لملمسا إلى

 والتهشيرات القوية، الفرشاة بضربات عنها يعبر مالمس تتضمن البعدين ذات الفنية األعمال بعض فنجد
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 كالنحت األبعاد ثالثية التشكيلية الفنون  مجال في الملمس مدلول أما والحك، التجريح وتقنيات المتقاطعة
 البصري  اإلدراك عن الناتج وذلك الملمس الناتج اإلحساس من كال   يجمع خليط فهو والعمارة، والخزف

 .معا  

 األحيان بعض في يالقي ال التشكيلي الفني العمل عن الناتجة السطحية القيم تقدير أن المالحظ ومن
 األشكال عن الكشف أهمية إلى اإلشارة من والبد والفني، الجمالي الوعي ضعف بسبب الناس من قبوال  

 .بها الجمهور يستمتع فني عمل من كجزء للناس وقدمت السطحية، قيمها منها استلهمت التي الطبيعية
 (114 ،م2012 الوهاب، عبد)

 :حيث من المالمس شوقي صنف وقد

 :الدرجة حيث من -أ
 .ناعمة مالمس -
 .خشنة مالمس -
 .منتظمة مالمس -
 .منتظمة غير مالبس -

 

 :النوع حيث نم -ب
 :حقيقية مالمس -

 وتنقسم السطحي، مظهرها لتباين نتيجة اللمس حاسة خالل من ندركها أن نستطيع التي المالمس وهي
 :إلى الحقيقية المالمس
 والحيوانية النباتية العناصر مثل: طبيعية مالمس. 
 البصمات وتقنية اللونية والعجائن الحفر تقنيات مثل: صناعية مالمس. 

 
 :اإليهامية المالمس -

 تمييزه ن دو  البصر بحاسة إدراكه يمكن بعدين، ذو بأنه الملمس من النوع هذا ويتميز
 الصخر ملمس مثل الحقيقية للمالمس تقليدا   اإليهامية المالمس تكون  ما وغالبا   باللمس،
 ويمكن الشجر، وأوراق الطيور وريش المرجانية والشعب الحيوانات وجلود والخشب والرخام

 توظيف خالل من التشكيلية والمعالجات التقنيات طريق عن الفنية األعمال في هاتحقيق
 .والمساحة والخط كالنقطة التصميم عناصر
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 :وهي الملمس إدراك مجال في تؤثر رئيسية عوامل ثالثة على( 36 ،م1992) الصيفي أكد وقد
 .صناعي ضوء أو النهار ضوء مثل ونوعه األسطح على الساقط الضوء شدة -
 .نفسها األسطح طبيعة بايناتت -
 .بالملمس اإلحساس يتلقى الذي لإلنسان البصري  الجهاز -

 
 اإليهامية المالمس أشكال(: 1.1) شكل

 

 الكتلة -5

 في وتؤثر التصميم، في دورا   لها عناصر وهي والثقل بالوزن  اإلحساس يعطينا الذي العنصر وهي
 توزيع أجل من التصميم فضاء توزيع في كبير دور له وتناسبها واالشكال والحجوم اإلبداعية، العملية

 إلى نسبيا   شيئا   دائما   الحجم ويبقى واالتزان، باالنتظام المباشر اإلحساس يحقق بما داخلها العناصر
 ،م2014 الشقمان،) بعيدة أو قريبة لنسبتها تبعا   صغيرة أو كبيرة كانت سواء الحجوم مقارنة ويتم غيره،
129) 

 بأبعاده وتميزه الجسم صالبة وتعني المكان، في حيزا   وتشغل وثقل كثافة ولها فراغا   ليشغ شيء والكتلة
 عبد) كتلة شكل على الحجم يظهر وفنيا   الحجم، خواص أهم أحد وهي والعمق، والعرض الطول الثالثة

 للعمل المكون  المحسوس العنصر هي الكتلة أن( 83 ،م2008) الحيلة ويرى  ،(112 ،م2012 الوهاب،
 والفراغ الكتلة أن نجد لذا بها، المحيط الفراغ رؤية دون  رؤيتها يمكن ال والذي الثالثية، األبعاد ذي الفني

 ألن المجرد؛ بالمعنى حقيقية وفراغات كتل مع يتعامل ال الفنان أن اعتبار على ببعضهما، مرتبطان
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 الكتل بين ما السطح على مساحات عن عبارة وهي الكتل هي والرسوم سطح عن عبارة البيضاء اللوحة
 فالعالقة والخزف النحت مثل األبعاد ثالثية الفنية التشكيلية األعمال صعيد على أما الفراغات، تكون 
 .والملمس والفراغ الكتلة بين جيدة تكون 

 

 الفراغ -6

 المساحات على شخصيتها وتفرض اتجاهات تتخذ التي واألشكال الخطوط بين الموجود الفراغ هو
 مجموع إلى عمل ألي األصلية المساحة( 62 ،م2010) شراب وتقسم( 77 ،م2009 سالمة،) المحيطة

 تمثل فاألشكال اإلطار، مجموع داخل الفراغات مجموع إلى باإلضافة اإلطار، حدود داخل المساحات
 .الفني العمل في السالب العنصر هي باألشكال يحيط الذي الفراغ بينما الموجب، العنصر

 األخطاء ومن علويا ، أو خلفيا   أو أماميا   كان سواء الفراغ حدود إظهار على عمل الذي وه الصورة إطار
 تتناسب أن فالبد إيجاده، الموجب من كان فراغا   يترك أال أو له، معنى ال كبيرا   فراغا   يترك أن الكبيرة

 :التالي النحو على الفراغ داللة توضيح ويمكن الفراغ، كتلة مع المساحات كتلة

 .واتجاهها بالحركة اإلحساس يقوي : الموضوع أمام لفراغا -
 .للخلف بالتقهقر اإلحساس يقوي : الرئيسي الموضوع خلف الفراغ -
 الخناق ضيقت قد للصورة الخارجية الحدود بأن شعورا   يعطي: الرئيسي للموضوع العلوي  الفراغ -

 .الرئيسي الموضوع على
 

 والظل ءالضو  -7

 األجسام على تسقط ثم صناعية، أم طبيعية كانت سواء مضيئة مصادر من أشعة انبعاث هو الضوء
 من كبيرا   قدرا   يعكس ما األجسام أو المسطحات فمن خصائصها، على يتوقف بقدر منها فتنعكس
 يرتبط ما وغالبا   شيئا ، عكسي ال أو منها القليل إال يعكس ال ما ومنها الطبيعية، لخصائصها وفقا   األشعة
 (89 ،م2005شوقي،) السطحية وقيمته الشكل بلون  وثيقا   تباطا  ار  والمضيء المعتم

 يمثل بينما اإليجابي، العنصر تمثل فاإلضاءة التصميم، في الهامة العناصر من والنور الظل ويعتبر
 (132 ،م2014 الشقمان،) األجسام على الضوء لسقوط حتمية نتيجة وهي له، السلبي المقابل الظل

 لوحاته إلى الفنان يضيفها درامية عناصر هي والظالل األضواء أن (64 ،م2005) عطية ويؤكد
 اإليطالي المصور لوحات واعتبرت بالتفاصيل، واالهتمام التعبير قوة على ليؤكد الفنية، وأعماله
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 أماكن على الفنان ركز إذ لوحاته، في والساكنة الحادة المسرحية باإلضاءات اهتم الذي" كارافاجيو"
 على يؤكد مما والنور، الظل بواسطة الحاد العاطفي بالتوتر اإلحساس وكثف الضوء، باستخدام معينة

 .التعبير قوة

 مع بالتعاون  اإلضاءة مع تتحقق أن يمكن الذي الفنية الغايات بعض( 90 ،م2005) شوقي وأضاف
 :أخرى  عناصر

 .األساسي للموضوع السيادة تحقيق -
 .التوازن  تحقيق -
 .الدرامي التأثير تحقيق -
 .الفراغي بالعمق اإلحساس ارةإث -

 

 اللون  -8

 المرئي العالم في لها حدود ال جمالية إبداعات في ويسهم الطبيعة، في المدركات أبهج من اللون  يعتبر
 (318 ،م2013سلمان،) الحسي اإلدراك لنظام متمم كجزء

 وئيةالض الموجات طول على إدراكه يتوقف بصري  إحساس بأنه اللون ( 77 ،م2009) سالمة ويعرف
 إلى فيترجمها المخ إلى نبضاتها تصل التي العين شبكية تدركها حيث العين، إلى الجسم من المنبعثة

 .وإشارات وعالمات وأشكال رموز

 اللون  كان سواء العين شبكية عن الناتج الفسيولوجي التأثير ذلك بأنه( 99 ،م2005) شوقي عرفه كذلك
 .الملون  الضوء عن أو الملونة الصبغية المادة عن ناتجا  

 عن المسئولة اإلنسان عين شبكية في المخروطية الخاليا م1802 عام" ينج" البريطاني العالم قسم وقد
 لمختلف الحس متساوية غير مجموعات ثالث إلى مرتفعا ، اإلضاءة مستوى  يكون  حين باللون  اإلحساس

 :اللونية اإلشعاعات

 يطلق الذي اإلحساس تحدث التي الطويلة ةالضوئي للموجات اإلحساس ذات: األولى المجموعة -
 .األحمر اللون  عليه

 اإلحساس تحدث التي الطول المتوسطة الضوئية للموجات اإلحساس ذات: الثانية المجموعة -
 .األخضر اللون  عليه يطلق الذي
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 أو البنفسجي باللون  إحساس تعطي التي القصيرة بالموجات تتأثر التي وهي: الثالثة المجموعة -
 .األزرق 

 

 :وهي للون  صفات أو خواص ثالث( 99 ،م2005) شوقي حدد وقد
 :اللون  كنه -

 هذا فنقول وآخر، لون  بين بها نفرق  أو تميز التي الصفة تلك وهي اللون، وأصل صفة وهي
 فعلى آخر، بلون  بمزجه اللون  كنه في نغير أن ويمكننا أزرق، أو أحمر لون  ذلك أو أصفر لون 

 التغير وهذا البرتقالي اللون  ينتج فإنه األصفر اللون  مع األحمر اللون  مزج عند المثال سبيل
 .اللون  كنه يسمى

 :اللون  قيمة -
 قيمة خالل من فيمكن غامق، أو فاتح اللون  أن بها ويقصد استضاءته، أو اللون  بعتمة وتقدر
 .األبيض أو باألسود مزج إذا الغامق، واألحمر الفاتح األحمر اللون  بين نفرق  أن اللون 

 :اللون  ةشد -
 اللون  تشبع ويرتبط وتشبعه، اللون  نقاء مدى على تدل التي الخاصية وهي بالكروما وتسمى

 .الرمادي اللون  من تقترب التي المخلوطة باأللوان اختالطه كمية بمقدار أي نقائه بمدى
 
 ج

 :اللونية الدائرة 1.1.9

 على اللونية الدائرة وتحتوي  الطيف، ألوان تسلسل مع تتفق وهي األلوان، لدراسة الفعالة الوسيلة وهي
 (104 ،م2005 شوقي،: )مجموعات ثالثة

 (:األولية) األساسية األلوان .أ
 عليها أطلق وقد األزرق،-األصفر – األحمر: هم ألوان ثالثة الفنانين عند األساسية األلوان تشمل
 مزجها أن إال األخرى، األلوان مزج طريق عن نظريا   عليها الحصول يمكن ال لكونها أساسية ألوانا  
 .األخرى  األلوان على الحصول إلى يؤدي

 :الثانوية األلوان .ب
 بين متوسطا   موقعا   تحل والتي معا ، أساسيين لونين مزج من عليها الحصول يمكن التي األلوان وهي

 صفرواأل واألزرق  البرتقالي، اللون  ينتجان واألصفر فاألحمر اللونية، الدائرة على ةيسااألس األلوان
 .البنفسجي اللون  ينتجان واألحمر األزرق  اللون  بينما األخضر، اللون  ينتجان

 
 (:المشتقة) الثالثية األلوان .ج



 

11 
 

 لون  مع أساسي لون  خلط من تنشأ حيث الثانوية، واأللوان األساسية األلوان بين الثالثية األلوان وتقع
 :مثل ثانوي، آخر
 .المصفر قاليالبرت اللون  ينتج برتقالي لون  مع أصفر لون  -
 .المحمر البرتقالي اللون  ينتج برتقالي لون  مع أحمر لون  -
 .المحمر البنفسجي اللون  ينتج بنفسجي لون  مع أحمر لون  -
 .المزرق  البنفسجي اللون  ينتج بنفسجي لون  مع أزرق  لون  -
 .المصفر األخضر اللون  ينتج أخضر لون  مع أصفر لون  -
 .مزرق ال األخضر اللون  ينتج أخضر لون  مع أزرق  لون  -

 مكانا   على منها لون  كل يحتل لونا ، عشر االثنا ذات اللونية الدائرة تكوين يتم األساس هذا وعلى
 لأللوان نسبية حرارة درجة وهناك الطيف، ألوان أو قزح قوس ألوان ترتيب نفس لها ومحددا ، معينا  
 الساخنة باأللوان وتسمى البرتقالي-األصفر-األحمر اللون  مثل بالدفء تشعرنا ألوان خالل من تظهر

 باأللوان وتسمى والبنفسجي واألخضر األزرق  اللون  مثل بالبرودة تشعرنا أخرى  وألوانا   الحارة، أو
 األبيض اللون  وتشمل المحايدة أو الحيادية باأللوان تسمى أخرى  لونية مجموعة هناك كذلك الباردة،
 .والرماديات واألسود

 
 اللونية الدائرة(: 1.4) شكل
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 :لتصميمل الجمالية األسس 1.1.8

 الجمالي الغرض تعكس بصورة تحقيقه الفنان حاول الذي واألساسي الجمالي الهدف هي
 الصور وتتعدد التعبيرية، وفرديته الفنان ذاتية العمل هذا ويحمل المصمم، العمل من والوظيفي

 من تتطلب صةخا كيفية منها لكل يصبح بحيث التصميمة األسس هذه تحقق التي واألساليب
 الفني العمل يؤديها التي الجمالية أو الفكرية الرسالة توصل التي بالصورة مراعاتها المصمم
 (145 ،م2005 شوقي،) المصمم

 على والدراسات الكتابات اتفقت ولكن األسس، هذه عرض في والفنانين الكتاب اختلف ولقد
 :التالية األسس

 .الوحدة -1
 .التوازن  -2
 .اإليقاع -3
 .ناسبوالت النسبة -4
 .السيادة عنصر -5
 .التباين -6
 .الصراع -7

 :التالي النحو على التفصيل من بشيء األسس هذه نستعرض وسوف

 :الوحدة -1
 ترابط وتعني بالجزء، الجزء عالقة أي بينهم يربط هدف وجود نتيجة الفني العمل أجزاء انسجام هي

 الفني، العمل في بالكمال ساإلحسا من تنشأ والوحدة واحدة، وحدة جميعا   لتكون  بينها فيما األجزاء
 ،م2014 الشقمان،. )وحدته خالل من الفني العمل أجزاء يربط الذي النظام ذلك بالكمال والمقصود

133) 
 الوحدة نجد المثال سبيل فعلى والحياة، الطبيعة من الفني العمل في الوحدة لمبدأ العلماء وتوصل

 أو نظام ولكنه واألعضاء، األجزاء تجميع ردمج ليس أنه تجد النبات أو كاإلنسان حي كائن أي في
 التي الشمسية المجموعة في أيضا   نجدها كما وظيفته، أداء من تمكنه التي وحدته له معين منهج
 (146 ،م2005شوقي،) خاص بنظام واحد محور حول ونجومها كواكبها ترتبط

 ،م2000 رياض،: )نهام متعددة عناصر يشمل واسع، تعبير يه التشكيلي الفن مجال في والوحدة
265) 
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 :الشكل وحدة -

 سمة لها كأرضية ما مساحة بتحديد الفنية، اللوحة داخل المرسومة األشكال بين عالقة إيجاد وهي
 يجمعا أن والعقل العين تستطيع حتى البعض بعضها من قربا   أكثر األشكال يجعل أو هندسية،
 البصرية الوحدات بين الوصل خالل من الشكل وحدة تتحقق كذلك واحدة، وحدة ضمن األشكال
 إلى األجزاء بعض بانتماء اإلحساس خالل من أو طبيعي، إطار طريق عن أو رابطة بخطوط
 .لبعضها البصرية العناصر بعض تبعية أو بعضها،

 :الفني األسلوب وحدة -
 سلوبهأ مصمم أو فنان فلكل الوحدة، تحقق التي المتعددة العوامل بين من هو الفني العمل أسلوب

 التعليم نتاج يحدث الفني واألسلوب شخصيته، عن ويعبر الفنانين من غيره عن يميزه الذي الخاص
 .ونضجه العمل وتطور المكتسبة والخبرات

 :الفني العمل من الهدف أو الفكرة وحدة -
 بين والفصل األجزاء، مترابط واحد موضوع سوى  يشمل فال متكامال ، الفني العمل موضوع يكون  أن
 بين الجمع يمكن ال كذلك الفكرة، وحدة تحطيم على يؤدي قد موضوعها في المتصلة عناصرال

 .الفكرة لتحقيق المادة يوجه الذي هو والفنان الفنان، توجه التي هي فالفكرة بينهما، رباط ال عنصرين
 

 :التوازن  -2
 نفس في والسعادة حاالرتيا على تبعث الحالة وهذه المتضادة، القوى  فيها تتعادل التي الحالة وهو

 .الراحة مبعد والشعور القلق على يبعث عكسها أن كما اإلنسان،
 قائم معتدل اإلنسان شكل طبيعة عن ينشأ غريزي  إحساس االتزان أن( 16 ،م1994) مليح ويذكر
 وفي اإلنسان جسم في يالحظ داخلي إحساس باالتزان واإلحساس أفقية، أرضية على متوازن  راسيا  
 .المرئية المشاهد في افتقاده عند االستقرار بعدم المشاهد ويشعر يطالمح العالم
 مركز خالل من وذلك فيها، توافره عدم أو الصورة في التوازن  توافر على نحكم أن العسير من وليس
 معين، مرئي حقل في الموجودة األجزاء جميع موازنة بل الفراغ، في جسم موازنة ليست فالمسألة الثقل،
 من وينشأ المتعارضة، القوى  جميع حوله تتزن  الحقل في موضع أو مركزي  محور وجود يتطلب وذلك

 (54 ،م1951سكوت،: )وهم االتزان لنظام واضحة أنواع ةثالث اإلدراكية القاعدة هذه
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 :المحوري  االتزان -
 الذي السميتري، أو المتماثل باالتزان ويسمى الصورة، جانبي كال في متماثلة قوى  تتواجد أن ويعني
 مرآة  صورة بمثابة أحدهما يكون  بحيث األيسر، الجانب مع تاما   تماثال   األيمن الجانب فيه يتماثل

 هيئة أبسط التوازن  من النوع هذا ويعتبر معا ، والسفلي العلوي  الجانبي في التماثل يكون  وقد لآلخر،
 .الرسمية الصيغة ذات الكالسيكية والتكوينات الزخرفية النماذج مع ويتناسب االتزان نظام من

 

 :المستتر االتزان -
 سواء الصورة أو التصميم نصفي من أي في الكائنة البصرية العناصر لون  أو شكل يتفق ال ففيه

 والحكم الصورة، نصفي بين القوى  في بتعادل فقط نشعر فيه بل واأليسر، األيمن أو والسفلي العلوي 
 على يعتمد ال أنه حيث مرهفا ، فنيا   إحساسا   يتطلب هتوفر  عدم أو التوازن  من النوع هذا توافر على

 أو المستتر االتزان ان اعتبار ويمكن العناصر، قوى  بين تفصل مركزية نقاط أو واضحة محاور
 تتطلب التي الحرية من كبيرا   قدرا   يعطي أنه حيث من صعوبة، واألكثر االتزان أنواع أهم من الوهمي

 .والسيطرة التحكم من مزيدا  
 

 :اإلشعاعي االتزان -
 

 شكل، في إيجابية بقعة تكون  قد مركزية، نقطة حول بالدوران المتعارضة الجاذبيات في التحكم ويعني
 األشكال مع االتزان هذا ويتناسب دائرة، حركة ذا دائما   اإلشعاعي الشكل فيكون  خالي، فضاء أو

 .الزخرفية
 
 :اإليقاع -3

 وفي آخر، لشكل شكل من أو لون، على لون  من لالنتقال العين تحتاجها التي الزمنية الفواصل هو
 متقاربة أو مختلفة أو متماثلة تكون  قد" وحدات" مكونة والمساحات الكتل بتكرار اإليقاع يكون  التصميم

 (13 ،1994 مليح،) بالفترات تعرف مسافات وأخرى  وحدة كل بين ويقع متباعدة أو
 :أساسيين عنصرين لإليقاع أن بمعنى

 .اإليجابي العنصر وهي: الوحدات -أ
 .السلبي العنصر وهي: الفترات -ب
 وقد السلبي، العنصر هو يعقبه الذي والسكون  اإليجابي العنصر هو فالصوت الموسيقي اإليقاع ويشبه
 (87 ،2008 الحيلة،) متباينا   أو متزايدا ، أو متناقضا ، أو حرا ، أو رتيب غير أو رتيبا   اإليقاع يكون 
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 ذهنيا   المتتابعة الحركة بأنه التصميم بأسس وعالقته اإليقاع( 133 ،2014) مانالشق عرف قد وكذلك
 :التالية المراتب من أي في يقع وأن البد الصورة أو التصميم في شكله كان مهما واإليقاع باإلدراك،

 

 :الرتيب اإليقاع -
 إذ اللون  باستثناء موقع،وال والحجم الشكل في تاما   تشابها   والفترات الوحدات من كل فيه تتشابه وفيه

 سطح مثل اختالف، دون  منتظم بشكل اإليقاع تشكل التي الوحدات فيه وتتكرر األلوان، فيه تختلف
 .الشطرنج

 

 :الرتيب غير اإليقاع -
 ولكن أيضا ، بعضها مع الفترات جميع فيه تتشابه كما بعضها، مع الوحدات جميع فيه تتشابه الذي وهو

 التنظيم في واآللية الرتابة حدة تنكسر وفيه ولونا ، وحجما   شكال   الفترات عن اتالوحد من كال   فيه تختلف
 .التنظيم نوع على معتمدا   يظل ولكنه رتيب، غير إيقاعا   يحقق مما

 
 :والمتزايد المتناقص اإليقاع -

 ا  تناقص الفترات حجم تتناقص أو الفترات، حجم ثبات مع تدريجيا   تناقصا   الوحدات حجم فيه تتناقص
 المتزايد اإليقاع في العكس يحدث بينما معا ، تدريجيا   تناقصا   أو الوحدات، حجم ثبات مع تدريجيا  
 .تكرارها ونظم الوحدات إلى منه ننظر الذي الجانب على ذلك ويتوقف

 
 :الحر اإليقاع -

 اما ،ت اختالفا   بعضها عن الفترات تختلف كما تاما   اختالفا   بعضها عن الوحدات شكل فيه تختلف
 الذي التكرار على تقوم خاصة لنظم وصياغتها وعناصره مفرداته ترتيب في الفنان يخضع وفيه

 مفرداته تناول في الكاملة الحرية للفنان ويكون  معا ، كليهما أو والفترة الوحدة ثبات على يتوقف
 .معينة تنظيمية قوالب دون  المتكررة

 

 والتناسب النسبة -4
 وتظهر الطبيعية، الهيئات خصائص أخص في موجودة لنسبةا أن( 21 م،0210)سكوت يذكر

 األشكال، هيئات منها تتكون  التي واألفرع الجذوع زوايا ودرجات األجزاء، وعدد الحجم في واضحة
 .والتناغمات واألحجام لألشكال مكررا   إيقاعا   تخلق بدورها النسب وهذه
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 وجود عن تفصح التي القيم من قيمة أنه على التناسب( 157 ،م1992) الصيفي عرف بينما
 تحقيقها معايير من ومعيارا   الجمالية فاعليتها تعكس التي األسس من أساسا   وتعد الطاقة،

 .عليها واالستدالل
 عالقة فهو أجزائه، من لجزء أو ككل، للعمل سواء والعرض الطول بين العالقة هي النسبة أن ونجد

 وإطار األشكال مجموع مراعاة مع األبعاد، ثنائية ةالمسطح األعمال في خاصة   اثنين شيئين بين
 الحجوم بين خاصة   أكثر أو أشياء ثالثة بين العالقة عدا ما سبق ما كل فهو التناسب أما اللوحة،

 شراب،) جماليا   مقبولة إيقاعات إيجاد هو والتناسب النسبة من والهدف األبعاد، ثالثية األجسام في
 (42 ،م2010

 أسس عن كتاباتهم في سكوت وروبرت شوقي وإسماعيل رياض الفتاح عبد من كال   حدد وقد
 :الفني العمل في والهندسية الرياضية التناسبات استخدام طرق  نفس الفني التصميم

 .العددية التوالي استثمار -
 .البسيط الذهبي القطاع أو الذهبية النسبة -
 .الذهبية النسبة ذو المستطيل -
 .الدوران الدائم المربع إلى الذهبي المستطيل تطوير -
 .الخمسة الجزر مستطيل -
 .الخمسة الجزر مستطيل تطوير -

 وهنا جماليا ، قبوال  " النسب" قبول مدى على الحكم في عليها نعتمد التي هي البشرية واألحاسيس
 أن يحتمل أال وحسابات؟ رياضية قواعد على يعتمد أن الفني العمل في يمكن كيف سؤاال   يأتي

 لدى االبتكارية والقدرات األحاسيس أمام العراقيل وضع الحسابية العالقات هذه ودوج على يترتب
 الرياضيات؟ تستهويهم ال الذين المصممين أو الفنانين بعض

 جانب من والرياضيات جانب، من األحاسيس بين صراع الواقع في يوجد ال أنه األسئلة هذه وإجابة 
 حاجاتنا عن البعد كل بعيدة الرياضيات انتعلم أننا الخاطئ الظن هذا في السبب يرجع بل آخر،

 بناء عليها الحكم في نعتمد متعددة مورا  أ وأن البشري، العقل وضعها لغة فالرياضيات اإلنسانية،
 لغة بفضل دراستها بعد ظهرت األساس في هي جماليا ، مقبولة بنسب وتتميز األحاسيس على

 عليها سار التي الرياضية األسس وهذه ذكرها، السابق الرياضية القواعد على معتمدة الرياضيات
 من وخاصة الطبيعة من النسب هذه استمدوا فقد العصور، مر على والمعماريين الفنانين من الكثير
 بأقصى يتميز الذي الخالق اإلله عمل من هو اإلنساني الجسم بأن منهم اقتناعا   اإلنسان جسم

 في يتوافر أن يمكن لما مصغرا   نموذجا   اإلنسان جسم عتبرا  لذا النسب، وتناسق المثالية مراحل
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 يتحقق ال جمال إلى يؤدي أن البد الفنية أعمالهم في النسب هذه تحقيق أن ورأوا جمال، من الكون 
 (237 ،م2000 رياض،) .اإللهي العمل نماذج في إال
 

 :السيادة عنصر -5
 رسالة لتحقيق التصميم، في اصرعن عدة أو معين عنصر إبراز هي التصميم في السيادة تعني
 التي النواة  هو الفني العمل في السيادة مركز ويعد للمشاهد، إظهارها الفنان أو المصمم يريد معينة
 إليهما، االنتباه لفت في يتصارعان مركزان به يكون  أن إطالقا   مستحبا   وليس العمل، حولها يبنى
 تقوية ويتم متعددة، بصرية مجاالت في العين نوزوغا الرائي مشاعر تقسيم على يعمل قد ذلك ففي

 :التالية الوسائل طريق عن السيادة مركز
 .اللون  درجة أو األلوان في التباين طريق عن السيادة -
 .التصميم عناصر شكل أو الخطوط شكل اختالف طريق عن السيادة -
 .التصميم أجزاء أحد حدة طريق عن السيادة -
 .العمل أجزاء دأح في االنعزال طريق عن السيادة -
 .السكون  أو الحركة طريق عن السيادة -
 .النظر اتجاه توحيد طريق عن السيادة -
 (169 ،م2005 شوقي،) .والبعد القرب طريق عن السيادة -

 

 :التباين -6
 كرة وضعنا أننا فرضنا لو فمثال   المرئي، الحقل في االختالفات نتيجة الهيئة إدراك هو والتباين
 نستطيع فإننا الجانبين، كال من متساوية بقوة والكرة الصفحة أضأنا ثم بيضاء، صفحة أمام بيضاء

 حد إلى جدا   ضعيفا   المرئي المجال في التباين أوجه يصبح وهنا واقعيا ، تختفي الكرة نجعل أن
 (16 ،م1951 سكوت،) ضعيفة الشكل لهيئة إدراكنا يجعل

 نضع كأن الفني، العمل في نقيض طرفي بين الجمع بأنه التباين( 88 ،م2008) الحيلة ويعرف
 والحية الطبيعة تتمتع الحسية، الوجهة من ممتعا   نمطا   فيكون  الباردة، األلوان مع الحارة األلوان
 يوجد الخير ومع الظالم، نجد الضوء فمع ونقيضه، الشيء بين تجمع التي التباينات من بالكثير
 .الموت يوجد الحياة ومع الشر،

 من مزيدا   الفني لتذوقها يستلزم قد الصور أو التصاميم فبعض الفني، العمل يف جدا   مهم والتباين
 له أن ذلك الفني، للعمل معينة دالالت التباين ويضيف القليل، إال منه تتطلب ال وأخرى  التباين،
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 ينشا الذي الشديد التباين فمثال   األحاسيس على تأثير لها الدرجات من درجة وكل متنوعة درجات
 .الحيوية أو والعنف القوة معاني إلى تشير النصوح شديدة وأخرى  قاتمة مساحات ورتجا من

 
 

 :الحركة أو الصراع -7
 الزمن أن باعتبار وجوهرها، الحياة طبيعة من جزء الحركة أن( 189 ،م1951) سكوت اعتبر ولقد

 مثل المرئية الفنون  من لمجموعة بالنسبة موضوعيان مقياسان أنهما كما الحركة، لب هما والتغيير
 في الشكل عن بها نعبر التي الحركة مقاييس ومن األدائية، والفنون  والمسرح المتحركة الصور

 :التصميم
 .االتجاه -
 .الحركة معدل -
 .النوع -
 .الهيئة -

 خصائص في التنوع عن الناتج هو الصراع أو الحركة( 168 ،م1998) رياض اعتبر بينما
 :عن ينتج الذي البصري  التوتر ذلك هو فراغيةال الفنون  في والصراع البصرية الوحدات

 .بينها الفاصلة الفراغات أو أشكالها أو الخطوط اتجاه في تعارض -
 .الفني العمل في حجم أو مساحة من منها كل تشغله وما العناصر ألوان في اختالف -
 .السطح ملمس في التباين -

 

 :التصميم أهمية 1.1.8

 حل من شكال   التصميم أن باعتبار الدماغ، من واأليسر األيمن الجانبين كال يستخدم الجيد المصمم إن
 الفنية والمحاوالت والبدائل االحتماالت رؤية على قادرا   المصمم يكون  أن فالبد اإلبداعية، المشكالت

 اتخاذ وقت يحين عندما وموضوعيا   حاسما   يكون  أن يجب كذلك كبيرة، بسرعة النتائج إلى القفز دون 
 (Tam, 2008, 9) الجادة القرارات بعض
 بل الفنية األعمال لبناء شائع كأساس فقط ليس تربويا   التصميم أهمية أن( 46 ،م1998) شوقي وذكر

 :في أيضا   يساعد
 .المختلفة الحواس باستخدام المالحظة على القدرة تنمية -
 .المحيطة البيئة في واالشكال المعلومات وربط وتنظيم تحليل على القدرة تنمية -
 .واإلنتاج بالتطبيق المرتبطة الفنية المشكالت حل في التجارب ممارسة على القدرة يةتنم -
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 .النهائي التصميم إلى الوصول أجل من الفنية المحاوالت وممارسة التجريب على القدرة تنمية -
 .للتصميم والوظيفي الجمالي الغرض تحقيق على القدرة تنمية -
 في ألهميته وذلك والمجتمع، للفرد ضروريا   التصميم أصبح قدف بصرية، عالمية لغة التصميم أن ونظرا  

 من الجانب هذا لتنمية تسعى المتقدمة الدول من فالعديد والتحديث، التطور نحو االقتصار عجلة دفع
 دوره ومدى الشأن هذا أهمية مدى إلى م،1990 العام في روسيا أدركت فقد التصميم، وهو أال الفنون 

 في البريطانية York University جامعة من التصميم مجال في متخصص ريقبف واستعانت الفاعل،
 مناهج في التصميم مجال وإدخال ومتطورة حديثة علمية مناهج إعداد بغرض وذلك ،م1996 عام

 (465 ،م2010 النفيسي،) روسيا في التعليم
 أدواتها بناء في باحثةال أفادت والتي الفني التصميم مجال في أجريت سابقة دراسات هناك أن شك وال

 في مصممة مقترحة وحدة استخدمت التي( م2013) المال كدراسة الحالية، الدراسة هذه إلعداد الالزمة
 الحلى مجال في والتشكيلية التصميمية والمهارات البصرية المعرفة لتنمية الكويتي الشعبي الفني التراث

( WiD's) بنظام مقترحا   برنامجا   قدم الذي( م2009) الحداد دراسة كذلك االبتدائية، المرحلة طلبة لدى
 بالتصميم، المتعلقة المشكالت لحل العلمي التفكير مبدأ اتخاذ ضوء في التصميم أسس مقرر لتدريس
 لتنمية تدريبي تعليمي برنامج فاعلية مدى عن الكشف إلى هدفت التي( م2015) حجازي  ودراسة
 قدم الذي( م2005) الجبالي ودراسة رفح، بمحافظة العاشر الصف طلبة لدى الزخرفي التصميم مهارات

 المرحلة لطالب الصناعي الرسم مادة في االبتكاري  التصميم لتنمية االلكتروني المحتوى  لتطوير مقترح
 الكمبيوتر استخدام فاعلية على التعرف إلى هدفت التي( م2014) سليمان ودراسة الصناعية، الثانوية

 تنميتها يجب التي التصميم في الفني اإلبداع مهارات وتحديد النوعية التربية بكليات الفنية التربية بقسم
 الكمبيوتر خالل من البيئية الخامات بعض تشكيل مفردات توظيف حول ودراسة المعلم، الطالب لدى

 صقر ودراسة ،(م2005) الكشكي قدمها والتي الفنية األشغال مجال في التصميمية الجوانب لتنمية
 كلية لطالب التصميمية المهارات لتنمية بالحاسوب التصميم في مقترح تصور قدمت التي( م2009)

 .بالبحرين دلمون  بجامعة الجميلة الفنون 
 مساق على الدراسة طبقت حيث الدراسة، في الرئيسية المحاور كأحد الفني التصميم الباحثة تناولت ولقد

 .األقصى جامعة في الجميلة الفنون  بكلية الفنية ةالتربي مساقات أهم أحد وهو الفني، التصميم
 

 طبيعة وفلسفة مساق التصميم الفني: 1.1.9

 والفنون  المواد بجميع الخاصة التصميم عمليات إلنجاز األساسي المدخل هي التصميم مادة تعتبر
 الطالب منها طلقين تكوينية وأسس قواعد من فيه لما الفنية، التربية بقسم الطالب يدرسها التي التشكيلية
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 مادة الدراسية خططها ضمن األقصى بجامعة الجميلة الفنون  كلية وتدرس فني، عمل أي إلنتاج
 النمو أن ذلك ،(3)تصميم ،(2)تصميم ،(1)تصميم منها مساقات مجموعة خالل من وتقدمه التصميم،

 المعلومات يمتقد على قائم ،(1)تصميم مساق فوصف بنائي، شكل على قائم التصميم في المعرفي
 على والتعرف األلوان ونظرية ودالالتها، الخطوط كأنواع التصميم عناصر على للتعرف المعرفية

 عملية تدريبات إلى باإلضافة واإلنشائية، الجمالية التصميم أسس مراعاة مع وغيرها، والخامات المالمس
 وأسس عناصر توظيف على يعتمد فهو ،(2)تصميم مساق أما الطبيعة، من مستوحاة فنية لتكوينات
 تصميم مشروع شعار، تصميم مشروع مثل يدوية مشاريع خالل من فنية وأعمال تطبيقات في التصميم
 على الفنية والتصاميم األعمال جودة على الحكم يكون  وهنا زخرفية، لوحة تصميم ومشروع ملصق،

 تتوافر بحيث العمل، بناء في النهائية صياغات واستحداث واألشكال والمفردات العناصر توظيف مدى
 وذلك للتصميم، الوظيفي الجانب مع الجمالي الجانب توافق مع للتصميم األساسية والقيم األسس فيه

 وعمليات األفكار طرح على القائم التطبيقي والجانب النظري  الجانب بين الربط من الطالب لتمكين
 تطبيق في الباحثة اقتصرت وقد بالتصميم، لقةالمتع المعاني واستنباط المشكالت وحل والتحليل الوصف
 من والمهارية العملية التطبيقات على أساسي بشكل يعتمد والذي ،(2)تصميم مساق على الحالية الدراسة

 في الفنية الطالب إمكانات تعزيز أجل من التصميم، مهارات الطالب اكتساب إلى تهدف مشاريع خالل
 مع التفاعل من تمكنهم اإلبداعية التصميمية المهارات في هموقدرات مواهبهم وصقل وتنمية تطوير

 بشكل يعتمد الحديث العالم أن خاصة التطور، عجلة في والمشاركة المجتمع وحاجات الحياة متطلبات
 الرسائل توصيل في هاما   دورا   التصميم ويلعب الحياة، مجاالت شتى في البصري  االتصال على كبير

 كبير بشكل الحديث عالمنا في انتشرت والتي المتنوعة والوسائل الوسائط لخال من المتعددة البصرية
 عدة المصمم للطالب الفني التصميم مساق يقدم المنطلق هذا ومن والمكان، الزمان في محدود وغير

 تتفاعل والتي البصرية والتداولية بالوظيفية تتميز التي الملصق الشعار تصميمات مثل هامة تطبيقات
 أم تجريديا   أم واقعيا   سواء التشكيلي الفن وتوجهات أساليب كل بتوظيف تتمتع كذلك الحياة، باتمتطل مع

 .رمزيا  
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 الفني التصميم مساق تطبيقات 1.1.20

 الشعار تصميم 1.1.20.2

 فنحن للنوم، خلودنا وقت حتى استيقاظنا لحظة من نراها فنحن حياتنا من جزء الشعارات تعتبر
 في إليها ننتقل زاوية كل في وألوانها بهيئاتها الشعارات من متنوعة بجملة الحالي رناعص في محاطون 

 حيث والمجالت، والصحف والمحالت الشارع وفي وقنواته، ببرامجه التلفزيون  في نجده حيث البيت،
 الوس أحد هو ورموزه عالماته بتنوع فالشعار المضيئة، وغير المضيئة والمتحركة الثابتة اإلعالنات

 توظيف اتجاهات وتختلف. اآلخر إلى الرسالة أو الفكرة نقل في اإليجاز على تعتمد التي االتصال
 تسعى التي النظرية االتجاهات تختلف كما التصميم، مجال في تدريسه وأساليب الفنية وأساليبه الشعار
 في أعلنت رويترز ةمجل أن ،(م2010)airey أشار ولقد. التصميمية الشكلية وبناءاته أنواعه لتفسير

 في عليه كانت مما أكثر معلومات البشرية ستنتج القادمة الثالثين السنوات في أن م،1997 عام
 بصريا   نفسها تميز ان تحاول التي للشركات بالنسبة كبيرا   تحديا   يشكل وهذا مرة،" 5000" ب السابق

 من والغرض المميزة، الشعارات يملتصم الكافية المهارات ذوي  من للمصممين فرصا   أيضا   يخلق وهذا
 المستهلك تعطي والتي واأللوان الخطوط استخدام خالل من لشركاتها الوجه تمثل أنها الشعارات هذه
 للمستهلكين يعطي إنما الشركة، تفعله ما الشعار يصف ان بالضرورة فليس الشركة، قصة او فكرة
 .الشركة تجاه الوقت مع الثقة من نوعا  

 
 

 :ارالشع مفهوم -1
 في المنتشرة تسميتها أما العالمة او الرمز تعني(  (logotipos اليونانية الى الكلمة اصل يعود -

 .السابقة الكلمة من(  (logo كلمة الي اختصارها وتم(  (logotype الحالي الوقت
 منتج او مؤسسة او شركة او شخص خصوصية على للداللة يستخدم ايضاحية بصرية صورة -

 الشعار ويتسم تعبيري، رسم او مختصرة حروف أو اسم أو رمز خالل نم وذلك فكرة، او
 التعرف سهل ويكون  مطول تفسير دون  المنتج او الشركة الشعار يصف بحيث باالختصار،

 (893 ،م2008 عيسى،) .االخرين ذهن في ويرسخ وتمييزه عليه
 غيرها، عن شركة كل تميز الشركات، بين التواصل هيكل في دور تلعب تجارية عالمة أو رمز -

 فيما محددة تحليالت نتيجة الحدث، او المؤسسة او للشركة توقيع بمثابة الشعار يعتبر حيث
 عاطفة تحرك متناغم خليط تحدث والتي المختلفة، والرموز واأللوان والخطوط باألشكال يتعلق
 (3 ،م2014 أحمد،) .الشعار هذا صاحب نحو الناس
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 :الشعار ونشأة تاريخ -2
 :الكهف سانإن رسوم -

 بين ما نفسية صراعات عن ناجمة كانت التي البسيطة تخطيطاته في األول البدائي اإلنسان عبر
 ورموز المفترسة الحيوانات تمثل رموزا   رسم إذ أخرى، جهة من واإلنسان جهة من والبيئة الطبيعة
 تشبع الرسومات ههذ كانت حيث الكهوف، سطح على ومختزلة مبسطة بطريقة والمطر، كالبرق  الطبيعة
 (227 ،م2010 غزوان،. )وتخطيطات بسيطة رموز إلى يترجمه الذي النفسي وصراعه رغباته

 
 

 :القديمة الحضارات في الرمزية البصرية الفنون  -
 الحضارات كافة في البدائية الشعوب استخدمت الميالد قبل( 7000) الى الميالد قبل( 70000) بين ما

 واالجتماعية والثقافية واألخالقية الجمالية المعلومات نقل بدأ حيث ة،الرمزي البصرية الفنون  أسس
 بالد او مصر حضارة في سواء واألدوات الفخار على والرموز الصور رسم خالل من والدينية والسياسية

 .الرافدين بالد او فارس
 في الفراعنة راضط مما الشعوب، هذه وثقافة أفكار تمثل التوضيحية والرسوم الرموز هذه كانت حيث

 شملت بفنانين استعانوا كذلك الرسمي، الكتابة ونظام الهيروغليفية بتطوير الميالد قبل الرابعة االلفية
 (Lant, 2017, 9 .)محددة معاني تحمل رمزية صور ونحتهم لوحاتهم
 الشعار، تصميم في ضروريا   تطورا   الشبكات هذه احدثت حيث المصرية، التصاميم في شبكات ظهرت

 الفراعنة ان يعني ال وهذا التصميم، نفس من موحد واستنساخ والتناسب النسبة على الحفاظ يضمن ألنه
 لغتها اعتمدت التي الصين، مثل بعيدة أخرى  حضارات في موجودة كانت فقد الرمزية، الصور احتكروا

 انتقل مراأل وهذا بها، خاص رمز وفكرة كلمة لكل وضعت حيث البصرية، الرموز على أساسي بشكل
 .الحقا   األخرى  اللغات من العديد إلى
 

 :الوسطى العصور في الشعارات -
 في ظهرت متميزة بصرية لغات شكل على الوسطى العصور في أوروبا في الشعارات إرث ظهور بدأ

 لمقابلة كانت الشارات هذه تصميم من األصلي الغرض أن من الرغم وعلى الرمزية، والالفتات الشارات
 العليا الوسطى العصور في أن إال أعداءهم، وفرق  فرقهم بين المقاتلين وليميز الحرب ناءأث العدو

 تجارية حياة إلى والزراعية القتالية الحياة عن واالبتعاد واالنتشار النمو في السكان بدأ( 900-1300)
 العالمات عليقت إلى التجار احتاج حيث والخدمات السلع من العديد يعني وهذا وتوسعا ، تخصصا   أكثر

 .يقدمونها التي السلع لتحديد والشعارات التجارية
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 الخمور تصنع التي الحانات بوضع يقتضي قانونا   الثاني رتشارد بريطانيا ملك أصدر 1389 عام وفي
 صالحة غير الوقت ذلك في المياه كانت حيث-للشرب صالحة مياه يستخدمون  بأنهم تفيد معينة شعارات

 لتمييز والعالمات الصور استخدام والمؤسسات الشركات قيام الى بعد فيما لكذ أدى-للشرب دائما
 .للمستهلكين أفضل بشكل أنفسهم وتقديم نفسها،

 
 :الصناعية الثورة -

 المطبعة واختراع ،(م1495)عام حوالي اوروبا دول في وانتشارها الصين في الورق  صناعة بداية ومع
 .الحديثة الشعارات لتصميم الساحة وازدهار بوعةالمط المواد انتاج الى أدى ،(1440) في

 الوحيد النوع هذا ليس ولكن البخارية والمحركات المصانع الذهن في يتبادر الصناعية بالثورة التفكير عند
 المتحدة الواليات في الملونة الطباعة مرة ألول استخدمت حيث الوقت، ذلك في تحسن التكنولوجيا من
 .المطبوعة والملصقات الناتاإلع في( م1840) عام في
 بمثابة هو الشعار هذا أن المؤرخين يرى  حيث IBM شركة شعار راند بول صمم( م1956)عام في

 استخدام بداية مع خاصة الفكر من نوعية لنقلة أكبر واتجاها   الشعار تصميم تاريخ في تحول نقطة
 . والتصميم الدعاية مجال في الحاسوب

 

 :الشعار تصميم أهمية -3
 لتعزيز مباشرة واألكثر األبسط الطريقة فهي الكلمات، من أكثر الناس عند كبيرا   أثرا   الشعار كيتر 

 المبيعات، على وبالتالي الشركات تمثله ما ومعرفة إدراك من الجمهور وتمكن التجارية، األعمال حضور
 لحسن ولكن للمنتج، تسوق  كي اللغات من العديد الى تحتاج فأنك الدولي الصعيد على المنتجات ولبيع
 واللغة، الثقافة عن النظر بغض عليه للتعرف ترجمة الى يحتاج وال اللغات هذه يتخطى الشعار أن الحظ
 الحداد،: )التالية النقاط في الشعار أهمية وتكمن بصرية، ورموز صور على أساسي بشكل تعتمد ألنها

 (134 ،م2014
 .والجمهور المنتج بين والتواصل االتصال على يحافظ: االتصال تحقيق -
 للجمه     ور الح     دث أو الخدم     ة أو المن     تج ح     ول معلوم     ات يق     دم: الش     ركة هوي     ة وتحدي     د ش     رح -

 .المستهدف
 للغ   ات ترجم   ة أو مط   ول ش   رح إل   ى الحاج   ة دون  الش   ركة وفك   رة رس   الة يفس   ر: الترجم   ة وظيف   ة -

 .مختلفة
 .ممنه لكل خاصا   طابعا   ويعطي األخرى  عن شركة كل يميز: التوقيع وظيفة -
 .والحساسية بالمتعة المستهدف الجمهور يلهم: الجمالية يحقق -
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 :الشعار تصميم أسس -4

 فهناك ناجحا ، شعارا   تصميم الجميع بمقدور ليس ولكن شعار، يصمم أن شخص ألي يمكن
 ,.Adîr, Victor., Adîr, George: )منها الناجح الشعار في توفرها من البد وأسس متطلبات

Pascu, Nicoleta 2012, 651) 

 :البساطة -
 دون  عليه التعرف يسهل المعقدة، التصاميم من غيره من فعالية أكثر البسيط التصميم يعتبر

 استخدام في البساطة وكذلك الشعار، وراء من يقصد ما إلى والتقصي البحث الى الحاجة
 إلى واحد من يحتوي  أن الشعار على لذا المتلقي، على يشوش األلوان من فاإلكثار األلوان؛

 .األكثر على ألوان ثالث
 :صلة ذو -

 في الجاد البحث من الكثير يتطلب وهذا والجمهور، بالعميل صلة ذو التصميم يكون  أن يجب
 .ممكن شعار بأفضل للوصول الخاص منهما كل عالم

 :مقروء -
 أن حيث عليها، ومتعارف متماسكة البصرية ومرادفاته رموزه تكون  بحيث وفهمه قراءته يسهل
 (332 ،م2009 عابد،) .نظرة أول من وقراءتها فهمها يمكن التي هي الناجحة اتالشعار 

 :ومتميز فريد -
 يراعي أن يجب حيث العمالء، عند سلبي فعل رد والمستهلكة المألوفة للشعارات تكون  أحيانا

 مشابه لتصميم والنشر الطبع ملكية حقوق  انتهاء يمكن ال كذلك الفكرة، وحداثة التفرد التصميم
 .أخرى  شركات تصاميم مع متداخل أو
 

 :الذاكرة في يبقى -
 من التصميم وخلو صغيرة، لمحة لمجرد لو حتى شاهده من ذهن في يبقى الجيد التصميم

 .الزمن من طويلة لفترة خالد ويظل تذكره على يساعد التفاصيل
 :للتكيف قابل -

 عرضه مكان مع تالءموي الظروف مختلف مع للتكيف وقابل االستخدام متعدد الشعار يكون  أن
 او كأس مثل وصغيرة دقيقة أماكن في استخدامه أو صغير ملصق أو إعالنية لوحة على سواء

 .الشعار ووضوح معالم في خلل حدوث دون  صغير، ملصق
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 :االستنساخ -
 .لونين من بأكثر ملون  او واسود ابيض بلونين كان سواء نسخه سهولة

 
 

 :الشعار مكونات -5

 (Adîr, Victor., Adîr, George., Pascu, Nicoleta 2014, 141: )من الشعار يتكون 
 . وحدة– زهرة-طير-حيوان: مثل إشارة او رمز-بياني رسم -
 .ارقام– حروف-كلمات مثل نص -
 .كلمة او حرف سواء نص مع رمز فيه يجتمع تكوين -

 
 :الشعارات أنواع -6
 والحروف الكلمات شعارات .أ

 :الحرفي الشعار -
 أسماء تحمل الشركات هذه أن ونالحظ الحروف على أساسي كلبش تعتمد التي الشعارات من

 مؤسسة المثال سبيل فعلى كلمات، ثالث أو كلمتين من األولى باألحرف يستبدلونها لذلك طويلة
 الجوية للمالحة الوطنية اإلدارة في متمثلة كلمات لمجموعة األولى الحروف هي  NASA ناسا

 .والفضاء
 المؤسسة، او الشركة من األولى االحرف على التركيز يجب وعالن هذا من شعار تصميم وعند

 يفضل األحيان بعض وفي الطباعة، عند مقروءا   يكون  أن المناسب الخط اختيار ومراعاة
 .وفهمه معرفته من الجمهور يتمكن حتى الشعار أسفل بالكامل المؤسسة اسم يكون  أن العميل

(Evamy, 2012, 176) 
 :النصي الشعار -

: مثل بالكامل المنتج او الشركة اسم على يركز لكنه السابق، الحرفي بالنوع شبيه لنصيا الشعار
Coca-Cola -Facebook-visa) )يكون  عندما جيد بشكل الشعارات من النوع هذا ويعمل 

 التصميم في واضحا الشعار اسم يكون  أن ننسى وال للقراءة، وجذاب ومتميز صغير الشركة اسم
 .والطباعة

 سبيل فعلى نفسه، االسم على سيكون  التركيز الن الخط، نوعية باختيار االهتمام بيج أيضا  
 خطوط نوعية الى تحتاج النسائية المنتجات أو األزياء لماركات التابعة التجارية األسماء المثال
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 الجمهور تشعر التي التقليدية النصوص والحكومية القانونية الوكاالت تلتزم بينما ومنحنية، انيقة
 .باألمان

Adîr, Victor., Adîr, George., Pascu, Nicoleta, 2012, 652)) 
 

 :التالية الحاالت في والنصي الحرفي الشعار يستخدم أن المصمم الطالب على وينبغي
 الى اختصاره ويتم طويل، المؤسسة او الشركة اسم كان حالة في الحرفي الشعار يستخدم -

 .التصميم لتبسيط األولى الحروف
 القصير االسم أن وتأكد وقصيرا ، مميزا   الشركة أو المؤسسة اسم كان إذا النصي الشعار خدميست -

 يسبب ما عادة التصميم في الطويل االسم بينما للتصميم، جيد يكون  غالبا   الكفاية فيه بما
 .الفوضى

 لديها أن يرغ التجارية، والعالمات التسويقية المواد عبر تداولها سهل والنصية الحرفية الشعارات -
 .المتعددة واالستخدامات التكيف في قابليتها في ميزة

 

 والرموز الصور شعارات .ب
 :الرمزي  الشعار -

 الرسم، على قائم تصميم أو رمز عن عبارة وهو التجارية، بالعالمة أحيانا يسمى الرمزي  الشعار
 أو مزالر  على أساسي بشكل تصميمها يعتمد الشعارات هذه (apple-Twitter) شعار مثل

 قد لذلك فقط، الصورة على تصميمها يعتمد التي هي التجارية العالمة أن القول ويمكن الصورة،
. الشعار من النوع هذا مثل استخدام الضعيفة المنتجات أو الجديدة الشركات على صعب يكون 

 (321 ،م2009 عابد،)
 :التجريدي الشعار -

 طائر، أو تفاحة مثل بسهولة اليه التعرف يمكن مزر  استخدام من بدل ولكن المصورة، الشعارات من نوع
-Pepsi Mitsubishi) شعار مثل التجاري، المنتج أو الشركة يمثل تجريدي هندسي شكل يستخدم فانه

adidas )جيد، بشكل فعالة التجريدية والشعارات هندسية، أشكال على أساسي بشكل يعتمدون  والذين 
 شيء بخلق للمصمم تسمح أشكال بل عليه، التعرف مكني شيء صورة استخدام على تقتصر ال حيث
 .المنتج او الشركة ليمثل نوعه من وفريد جديد

 ما نقل على المصمم قدرة من البد الشركات، احدى على وتطبيقه الشعار من النوع هذه من لالستفادة
 .الشعار هذا جاهت العاطفة حس إعطاء الى باإلضافة والشكل، اللون  خالل من رمزيا ، الشركة به تقوم
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 :المرسوم الشعار -
 ويحتل للجمهور متعة الشعارات أكثر من النوع وهذا شخصيات، رسوم على يعتمد الذي الشعار وهو

 الزائدة، التفاصيل حذف نحو والسعي البساطة ثورة مع تراجعها من بالرغم التصنيف، في مهمة مكانة
 في المستخدمة الشخصية خالل من والجمهور جالمنت بين حوار لخلق رائعة وسيلة المرسوم والشعار
 وهذه( KFC-android –hello kitty) مثل لها، سفير بمثابة تعتبر وقد الشركة تمثل والتي الشعار

 .واألطفال للعائالت جدا   مناسبة الشعارات
 :التالي مراعاة الشعار من النوع هذا تصميم عند المصمم الطالب على ويجب
 ولكنها ثابتة، تجارية عالمة او منتج بالفعل لدينا كان إذا فعاال   يكون  مزيةالر  الشعارات استخدام -

 .للجمهور المنتج عاطفة او فكرة لنقل النوع هذا استخدام يمكن حيث صارمة قاعدة ليست
 بالتجارة المتعلقة الشعارات في خاصة جدا   قوي  والتجريدي الرمزي  الشعار استخدام يعتبر -

 .ترجمة الى يحتاج ال حيث العالمية
 النشاط في تغييرات حدوث حال في األفضل هو الشعار من النوع هذا استخدام يعتبر ال قد -

 بدأت لو ماذا ولكن بيتزا، رمز على يحتوي  شعار البيتزا لصنع شركة تضع فقد للشركة، التجاري 
 أخرى؟ ومنتجات الفطائر ببيع الشركة

 الصغار لألطفال جدا   مناسبة شخصية على تحتوي  التي المرسومة الشعارات استخدام فكرة -
 واالعالم للتسويق عظيمة أداة  وتعتبر العمالء، مع التفاعل تشجع أن ويمكن والعائالت،

 المفضل؟ منتجه شخصية مع فوتوغرافية صورة يأخذ أن يريد ال فمن االجتماعي،
 خاصة ارية،التج العالمات لكافة ومالئم ناجح شعار هو المرسوم الشعار تصميم يعتبر ال قد -

 بطاقة على طباعتها مثل التسويقية المواد جميع في الستخدامها مالئمة تكون  ال عندما
 .األعمال

 

 المزج شعارات .ج
 :الجمع شعار -

 أو تحت أو بجانب الشخصية أو الصورة أو الرمز من مزيج من الشعار من النوع هذا ويتكون 
 فإن بالصورة؛ مرتبط االسم نهوأل ،Doritos-polo-(Pringles) شعار مثل النص، مع مدمج
 على النص مع الصورة تعمل بحيث االستخدام، متعدد لشعار األفضل الخيار هو الجمع شعار
 .فوري  بشكل بالصورة الشركة او المنتج اسم بربط الجمهور وسيبدأ التجارية، العالمة تعزيز

 (897 ،2008 عيسى،)
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 :الشارة شعار -
 هذا يميل األختام، شكل الى أقرب وهو مغلق، بخط محاط زرم من الشعار من النوع هذا يتكون 

 والوكاالت والمنظمات المدارس من العديد خيار يكون  وغالبا   التقليدي، المظهر إلى الشعار
 مثل الشعار، تصميم من النوع هذا تحبذ الكالسيكية السيارات شركات بعض كذلك الحكومية،

 النوع هذا في التفاصيل من الكثير استخدام ببوبس ،Starbucks-(Harvard university)شعار
 هذه تقليد أو تكرار يصعب وبالطبع السابقة، األخرى  األنواع من تنوعا   أقل نجده الشعار من

 مناسبة لتصبح حجمها يتقلص عندما خاصة الشارة شعارات قراءة يصعب كذلك المعقدة، الشارات
 شعار تصميم عند بالحسبان االخذ يجب لذلك ،والقمصان القبعات على تطريزها أو العمل لبطاقات

 .التصميم شكل على للحفاظ كقاعدة بالبساطة يتميز ان الشارة
 الذي النوع مراعاة مع الشعارات تصميم في التدريبات من مجموعة الدراسة عينة طالبات نفذت ولقد

 .التصميم موضوع وطبيعة لغرض تبعا   استخدامه ينبغي
 

 :الشعار تصميم في الفنية األسس -7
 والمحققة والمترابطة المتجانسة والعناصر لألجزاء موحدا   كيانا   الشعار تصميم في البنائي النظام يعد

 الهدف تحقيق إلى تسعى التي الفكرة إلظهار الرئيسي الهدف إلى الوصول بغرض التصميم ألسس
 (238 ،م2011 مالك،) المطلوب أو المعين بالمنتج

 العالقات أنساق فيها يتوفر أن فالبد التصميمية التطبيقات من يتجزأ ال جزء الشعارات تصميم وألن
 العناصر توافر ضرورة على ،(م2010)وغزوان ،(م2011)مالك دراسة اتفقت ولقد التصميمية،
 :التالية التصميمية

 الخط،: وهي الشعار، بنية في تدخل والتي حسيا   المدركة العناصر وهي: التصميم عناصر -
 .الضوئية القيمة اللون، الفضاء، لملمس،ا االشكال،

: العالقات هذه ومن التصميم، عناصر بين العالقات بفعل والمتولدة: اإلنشائية العالقات -
 .اللونية التوافقات التشابك، الشفافية، التراكب، التماس، التجاور،

 إلى الوصول على تعمل تركيبية تجارب خالل من عليها اتفق أسس وهي: الجمالية األسس -
 اإليقاع، الوحدة،: وهي المجردة العالقات من بمجوعة وتتمثل العام، للذوق  مشترك قاسم

 .االنسجام التناسب، التوازن، السيادة، التباين، الهيمنة،
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 التقنيات التصميمة للشعار: -8
التي  ال تقل أهمية التقنيات عن األولويات األخرى التي يهتم بها المصمم، فالتقنية هي أدوات المصمم

)مالك، يجب اإللمام بها واستعمالها في مواضعها، ومن هذه التقنيات التي تدخل في تصميم الشعار هي:
2011 ،244) 
التصغير والتكبير: فعلى الشعار أن يكون مرنا  لدرجة كافية تمكنه الخضوع للكبير والتصغير  -

 دون أي تغيير في مالمحه.
ختزل من العناصر وهيئتها ووفق ضرورة تنفيذية االختزال والتكثيف: يجب على المصمم أن ي -

 وجمالية، من خالل الشكل واللون والملمس وغيرها.
األلوان: على المصمم أن يعي أن التصميم البد له من المرور بعمليات الطباعة الرقمية فالبد  -

 من مراعاة درجة الوضوح واأللوان وصفة البساطة وعدم التعقيد.
 جمل عمليات النظام البنائي للشعار:ويتمثل التخطيط اآلتي بم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (242، 2011)مالك،  األسس الفنية في تصميم الشعار(: 1.1) شكل
 

 :الشعار تصميم مراحل -9

 .والتصميم الرسم ثانيا البحث، اوال   شعار، أي تصميم عند جدا   مهمتين مرحلتين هناك
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 :البحث: األولى المرحلة

 الشعار؟ موضوع هو ما -
 السوق؟ من موقفهم وما الشركة نشاط هي ما -
 الشركة؟ نطاق نفس من السوق  في الموجودة الشعارات هي ما -
 المؤسسة؟ او الشركة ثقافة هي ما -
 الشركة؟ لهذه الجمهور او المستهدفة الفئة نوع ما -
 الشعار؟ تدعم ان يمكن التي والرموز العناصر هي ما -

 

 :والتصميم الرسم: الثانية المرحلة

 .للشعار والحلول والبدائل والعناصر الرموز وتحليل لتحديد نيالذه العصف -
 .لألفكار العنان إلطالق األولية والرسوم االسكتشات رسم -
 .النهائي الشعار الى بهم والوصول فاعلية والرموز العناصر أكثر الى األفكار تنقيح -
 ,.Adîr, Victor., Adîr, George. وداللتها اللون  نظرية على استنادا   األلوان اختيار -

Pascu, Nicoleta, 2012, 652)) 
 

 :الشعار تصميم في السلبية المظاهر -11

 (80 ،م2002 الصديق،: )وهي الشعار من الهدف تحقيق دون  تعوق  سلبية مظاهر هناك

 الشعار يفقد مما المفردات، تتبع في للعين وإرهاقا   تشتتا   يسبب الشعارات في العناصر ازدحام -
 .والوظيفية الجمالية القيم على تؤثر التي الفنية للعوامل

 عند المفردات أغلب طمس إلى يؤدي مما والنصوص، الكتابات أو األشكال في سواء التفاصيل كثرة -
 .لقراءتها ووقت جهد إلى تحتاج التكبير عند وحتى الشعار تصغير

 المستخدمة لوانواأل اختيارها تم التي والمفردات والرموز االسم بين ربط أو جيدة عالقة وجود عدم -
 .للمتلقي الرسالة توصيل مهمة الشعار يفقد مما

 .والوظيفية الجمالية قيمته الشعار يفقد وتداخلها األلوان استخدام كثرة -
 الجهة رسالة بمضمون  اإلحساس تعطي ال هندسية أطر داخل تقليدية رتيبة تصميمات استخدام -

 .جاذبيتها وتفقد المتلقي عند الملل تثير أنها كما بالشعار، الخاصة
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 :الملصق تصميم 1.1.20.1

 الملصق ويعتبر الطباعة، تطور مع الملصق ظهور وتزامن وتقنياتها، الطباعة بفن الملصق فن يرتبط
 المرسل بين والمعلومات األفكار نقل خاللها من يتم التي البصرية االتصال وسائل من هامة وسيلة

 .اهتمامه وتثير المتلقي انتباه جذبت التي والكلمات والرسوم بالصور والمتلقي
 

 :الملصق تعريف 1.1.20.2.2

 تلصق ورق  على مرسومة أو مطبوعة إعالنات إما تكون  والتي المرئية االتصالية الوسائل أحد -
 (13 ،م2017 حمدان،) جدران على أو الغرض لهذا مخصصة لوحات على تعلن أو

 تلصق أو تعلق إما واحد ومضمون  فكرة ذات إعالمية رسالة يحمل مطبوع تصميم عن عبارة -
 بعض لمخاطبة ومبسطة سهلة بطريقة الكتابة أو الرسوم او بالصورة عنها ويعبر جدران، على

 (202 ،م2016 علي،. )محدد غرض تحقيق بغرض المستهدفة المجتمعات
 

 :الملصق أهمية 1.1.20.2.1

 لتوسيع فعال عنصر وهو االجتماعية، الحياة في مباشر بشكل المختلفة بأنواعه الملصق يؤثر -
 إلى( النفسي-الحسي-الذوقي)الفني الوعي لتحقيق وسيلة فهي والثقافية، السياسية المعارف

 بين الملصق أهمية إلى( 14 ،م2016) حمدان أشار وقد واالجتماعي، السياسي الوعي جانب
 :يلي فيما اإلعالم وسائل

 يحملها التي الرسالة فإن ولهذا يفهم، لكي ةوالثقاف التعليم من عالية درجة الى الملصق يحتاج ال -
 .واألمي المتعلم عقل إلى تصل الملصق

 أو موجود الملصق طالما أثره يمتد بل زمنية فترة على يتوقف وال المدى، وبعيد دائم تأثيره -
 .معلق

 مرات ومراجعته الملصق، في المهمة النقاط على التركيز من الفرد تمكن المشاهدة مرات تعدد -
 .المشاهد ذهن في المعلومات تثبيت على يساعده مما ،أخرى 

 .المشاهدين لدى االنتباه من المزيد جذب على للملصقات والطباعية الفنية اإلمكانات تساعد -
 العامة األماكن في طرحها وسهولة األخرى  البصرية الوسائل بإنتاج مقارنة انتاجها تكلفة قلة -

 .الجمهور عليها يتردد التي
 

 



 

12 
 

 :الملصقات أنواع 1.1.22.1
 الوظيفي التنوع حسب عدها ويمكن التصميمي اإلبداعي العمل مجاالت في بتنوعها الملصقات تتميز

 :التالية األنواع على( 14 ،م2017) حمدان ودراسة( 208 ،م2016) علي من كال   دراسة واتفقت لها،
 :التعليمية الملصقات -

 المصمم ويسعى المشاهد، أو المتعلم كسلو  في تغيير اثإحد ووظيفتها والتعليم التربية مجال في تستخدم
 وتعليمية تربوية أهداف لتحقيق والتصميم المتلقي بين التفاعل عملية إحداث على الملصق هذا في

 .وترفيهية واجتماعية
 :السياحية الملصقات -

 وإعطاء واألثرية، والدينية السياحية للمرافق والخدمات النشاطات إلبراز الملصقات من النوع هذا ويوظف
 .الملصق عن المعلنة الجهة تقدمها التي الخدمات عن مؤثر انطباع

 :الفنية الملصقات -
 الفنية االتجاهات فيها وتوظف وتعبيري  جمالي هدف تحمل الفنان فكر تجسد التي الملصقات هي

 األشكال من افيه موجود لما غيرها عن الملصقات هذه وتختلف ،...التجريدية االنطباعية، كالحداثة،
 . نفسها عن المعلنة هي الخالصة الفنية المسحة ذات والمفردات

 :الثقافية الملصقات -
 واإلعالمية الثقافية الجوانب تغطي التي واإلعالمية والفنية الثقافية والمؤسسات الهيئات تصدرها ملصقات
 .والفنية الثقافية والمهرجانات الفعاليات تغطية أهدافها ومن الملصقات، عبر لها والدعوة عنها واإلعالن

 :واإلخبارية اإلرشادية الملصقات -
 الدفاع مثل كافية حقائق عنها يعرف ال والتي للجمهور المعروفة والمنشآت والخدمات باألفكار تتعلق

 .وغيرها االجتماعية الشئون  المرور، وإدارة والتعليم، المدني،
 :التجارية الملصقات -

 المنتج يمثل الذي الشعار تصميم األحيان غالب في وتتصدر الجمهور ذهن في صورة خلق على تعمل
 إلخ.. والسيارات والمعدات كاألجهزة
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 :الصحية اإلرشادية الملصقات -
 جديدة حالة أو قضية أو فكرة الى االنتباه وتلفت وتوعوية توجيهية أهداف يحمل الذي الملصق وهو

 .نحوها الجمهور وتوعية
 :السياسية الملصقات -
 حول واستقطابه العام الرأي في فعال تأثير وتكون  الزمن، من حقبة لكل األفكار تجسد الملصقات ههذ

 .العالم في الفلسطينية القضية إبراز في فعاال دورا الملصقات لعبت ولقد ما، فكرة أو موقف
 

 :الملصق تصميم مكونات 1.1.22.4

 :العنوان -1

 ويجب نجاحه، وسائل من ووسيلة العام يكلهه وتحديد الملصق بناء في أساسي الكتابة عنصر
 أن يجب كذلك الملصق، موضوع مع حروفه نوعية وتناسب العنوان مكان استقرار المصمم مراعاة
 :نوعين الى العنوان وينقسم التصميم، في متماسكة وحدة يشكالن فهما بالرسوم، العنوان يرتبط

 : الرئيس العنوان -

 .المتلقي انتباه وجذب التأثير، قوة حيث من كبيرة يةأهم للملصق الرئيسي العنوان يحتل

 :الفرعي العنوان -

 القارئ  توجيه في ويستخدم المقدمة، الفكرة عرض في التوسع الى ويهدف الرئيسي للعنوان امتداد يعد
 (206 ،2016 علي،: )الفعال العنوان مميزات ومن الملصق، صلب قراءة الى بالتدرج

 .للرسالة الرئيسية الفكرة يحمل فهو الملصق، او لإلعالن القارئ  انتباه جذب -
 .الجمهور من أكثر أو لفئة موجها   العنوان يكون  أن -
 .للملصق المكونة الكلمات انتقاء أثناء الدقة مراعاة -
 .الفهم وسهولة بالبساطة العنوان يمتاز أن -
 .بصريا   االنتباه وتثير ومختصرة رنانة الكلمات تكون  أن -
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 :والرسوم الصور -2

 عالمية بصرية لغة وهي الملصق، بناء في الهامة التصميمية الوحدات من والصور الرسوم دتع
 التي والمضمون  فالمعنى التصميم، فكرة بناء في العنوان مع وترتبط بسهولة، الناس جميع يفهمها

 المتلقي، حاجات لتخدم الملصق رسالة بل المصمم، وأفكار شخصية تعكس ال والرسوم الصور تنقله
 بالحذف إما الصورة ومكونات مفردات في التغيير وإضافة الصور معالجة في الحرية للمصمم يكون و 

 الرسوم مثل الملصق في يستخدمها أن للمصمم يمكن الرسوم من متعددة أنواع وهناك اإلضافة، أو
 والتي: دسيةالهن والرسوم ،..والجبال والنبات االنسان كأشكال باالنسيابية وتمتاز: الطبيعية الواقعية
 والرسوم الملصق، في الشكل تصميم في الطبيعة من المستوحى الهندسي الشكل فيها توظف

 (5 ،2015 أحمد،) .الطبيعية االشكال من مستوحاة ومجردة مبسطة اشكال وهي: التجريدية
 

 :اللون  -3
 اللونية اناتاإلمك بمعرفة مطالب والمصمم واالشكال، للمفردات التباين تحقيق وسائل أحد اللون  يعد

 لغرضين اللون  ويستخدم التصاميم، من وغيره الملصق تصميم في وفعال مؤثر دور له لما وتأثيراتها،
 المتلقي، في النفسي التأثير ودعم الفكرة إليصال التعبيرية الدالالت يوظف الذي الرمزي  الغرض هما

 (344 ،2005 ،حيدر) .المتلقي لعين النفسي القبول يحقق وهو الجمالي الغرض كذلك
 

 :الملصق تصميم في الشكلية التنظيمات 1.1.22.1
 بوصفها التصميمية واألشكال للمفردات المظهرية الصفة تمثل تقنية تنويعات عدة المصمم يستخدم
 الناحيتين من التصميم من الهدف تحقيق لغرض اتجاها ، اإلنشائية العملية يعطي الذي المادي الوسيط

 تخرج عام، لنظام محددة وظيفة ضمن الجمالية واألسس التصميم عناصر وتتفاعل والجمالية، الوظيفية
 ومفردات عناصر بين بتوفيق الفعال النظام اختيار في المصمم دور يأتي وهنا خاصة، أنظمة منه

 الملصق تصميم عمليات في اعتمادها يتم التي الشكلية التنظيمات من عدد وهناك التصميمي، العمل
 (145 ،م2013 فتحي، د،فؤا: )ومنها
 (:البؤري ) المركزي  التنظيم -

 ويعد األصلية، المركزية األشكال حول والمتمركزة الثانوية األشكال به تحيط ذاته نحو يتمركز محور
 مرتبطة العناصر جميع تظهر حيث مرئي، أو إيهامي مركز حول وتمركزا   ومستقرا   ثابتا   التنظيم هذا

 .الدائرية األنماط في كما متكافئ بشكل ببعضها
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 :الخطي التنظيم -
 مع النمط هذا استعمال ويفضل مستقيم، أو متقطع أو مستمر خط هيئة على األشكال فيه تتوزع

 مباشر، غير ارتباطا   أخرى  أشكال مع أو مباشرة بصورة بعضها مع ترتبط التي الهندسية التشكيالت
 .واالستطالة تمراريةواالس باالتجاهية والشعور المرونة التنظيم هذا ويحقق

 (:العنقودي) التجميعي التنظيم -
 وتتجمع العام، طابعه في يؤثر أن دون  والتغيير النمو على القابلية وله مرنا   بكونه التنظيم هذا يتميز

 في مكون  شكل على إدراكها ليتم والبعد، القرب تقنية مستخدمة مشتركة مرئية بصفة األشكال
 .التصميم

 :الشبكي التنظيم -
 داخل المفردات فيها تتوزع شبكة شكل على ومتقاطعة متوازية خطية مجموعات على الفضاء سميق

 المجال في مستمرة حركة وتحقق التنظيم هذا مركزية من تعزز الشبكي التقطيع وخاصية حدودها،
 .المرئي

 

 :الملصق تصميم خصائص 1.1.22.9

 .الملصق من بالغرض تفي ومباشرة بسيطة واحدة، فكرة على التركيز -
 .الطويلة الجمل وتفادي واختصارها الكلمات إبراز -
 .واالحجام واأللوان االشكال تباين: خالل من االنتباه يجذب -
 .الملصق وهدف فكرة يحقق بما بل عشوائي، بشكل األلوان اختيار يتم ال -
 .ومترابطة متماسكة واحدة وحدة الملصق يكون  أن يجب -
 (17 ،م2016 حمدان،. )الملصقات اقيب عن وتميزه العمل واختالف التفرد -

 

 :الملصق تصميم خطوات 1.1.22.8
 .عنه الكافية المعلومات وجمع له الملصق تصميم المراد الموضوع تحديد -
 صلة لها وعناصر ومفردات مفاهيم على تحتوي  والتي الملصق لموضوع أفكار عدة تصميم -

 .التصميم بموضوع
 .االنتباه وجذب داثةوالح البساطة حيث من فكرة أفضل اختيار -
 (.الملصق تلوين- الخطوط تشكيل-الفني الشكل تصميم) خالل من للفكرة تكوينات عدة تصميم -
 (7 ،م2015 أحمد،. )النهائي بالشكل وتنفيذه تكوين أفضل اختيار -
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 الفنية المهارات المصمم الطالب يمتلك أن البد الممكنة التصاميم أفضل إلى الوصول أجل ومن
 التصميم، وأسس ومبادئ عناصر اتباع خالل من التصميمات إتقان على قادر تجعله تيال األساسية

 مهارة خاصة الفنية المهارات ممارسة في جيد إتقان عنها يتولد أن يمكن للمهارة الجيد التدريب أن إذ
 .التصميم

 :المهارة مفهوم 1.1.22

 يكتسب فإنه والتطبيق الممارسة خالل نم وذلك المتعلم يكتسبها التي بالمهارة الفني التصميم يرتبط
 مبادئ إتباع خالل من وذلك التصميمات عمل إتقان على القدرة هي الفنية المهارة أن حيث مهارة،

 العلوم باقي كشأن التعلم في شأنه فإن اإلنسانية العلوم من الفن أن وبما التصميم، وأسس وعناصر
 التخصص ممارسة في جيد إتقان عنها يتولد أن يمكن رةللمها الجيد والتدريب التقنية أن إذ األخرى،
 (75 ،م2014 مرسي،) .الفنية المهارات المتعلمين إلكساب

 وفيما للمهارة المختلفة التعريفات مراجعة خالل من وذلك للمهارة، تعريفهم في الباحثون  اختلف ولقد
 :التعريفات هذه من مجموعة يلي

 الطالب بها يقوم مباشر، غير أو مباشر بشكل هامالحظت يمكن التي الحركات من سلسلة -
 لزم كلما والتكرار لإلعادة قابلة محددة خطوات المهارة وتشمل مهمة، أداء أو هدف لتحقيق

 (م2010 البسيوني،) .األمر
 تحقيق بهدف التعليمي نشاطهم في الطالب يظهرها التي التدريسية السلوكيات من مجموعة -

 تتميز خارجي، لمثير لفظية أو حركية أو انفعالية استجابات ةصور  في وتظهر معينة، أهداف
 ،م2002 جامل،) .التعليمي الموقف ظروف مع والتكيف األداء في والسرعة الدقة بعناصر

116) 
 ،م2014 سليمان،) .والتكاليف والجهد الوقت توفير مع الفهم على القائم الدقيق السهل األداء -

241) 
 

 :وهي المهارة بها تتميز التي الخصائص من مجموعة الباحثة استخلصت قةالساب التعريفات خالل ومن
 .متناسق بشكل عمل أداء على القدرة هي المهارة -
 .خارجي لمثير استجابة العمل أداء يكون  أن يشترط -
 .والتكاليف والجهد بالوقت واالقتصاد والسهولة بالدقة المهارة تمتاز -
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 بنوع التصميم، في واألشكال الخطوط توظيف خالل من الفني تعبيرال على القدرة فهي الفنية المهارة أما
 الفني والتشكيل البصرية المعرفة بين العالقة وإيجاد ممكن، وجهد وقت أقل في والكفاءة الفهم من

 (167 ،م2008 الحيلة،)
 

 :المهاري  األداء أشكال 1.1.21

 :يلي فيما ويتمثل المهاري، األداء ألنماط تصنيفات( 75 ،م1990) الرب أبو حدد
 .العمل أثناء بالشيء المعرفة به ويقصد: التمييز -
 .العمل وسبب عمله يجب ما معرفة: التذكر -
 .العمل وصف به يقصد: التعبير -
 .عمله يجب ما تقرير كيفية: المشكلة حل -
 .العمل أداء كيفية: اليدوية المعالجة أو التشغيل -

 
 :يلي فيما المهارى  لألداء الخمسة األنماط هذه ضمن سةالدرا عينة طالبات تعلم كيفية الباحثة وتعرض

 : التمييز -
 البصرية والمدخالت الصور وقراءة المختلفة، البصرية المثيرات لعرض االستجابة كيفية الطالبات تعليم

 عرض يتم المثال سبيل فعلى المتشابهة، المثيرات بين والتمييز ووصفها بينها، الفروق  ومعرفة وتحليلها
 قراءتها خالل من الصور هذه بين يقارنوا أن ويطلب الطالبات، على المتنوعة التصاميم من مجموعة
 .عليها الحكم إصدار ثم ومن وتحليلها

 
 :التذكر -

 بصرية مثيرات من وعرضه دراسته تم ما استدعاء على القدرة لديهن الطالبات تكون  أن وهو
 األفكار عندها فتتولد والخيال التخيل عملية ينشط مما البصرية، الذاكرة في بها واالحتفاظ
 .اإلبداعية

 :التعبير -
 على الطالبات قدرة في واضحا   ويظهر المهاري، األداء أنماط من آخر نمطا   التعبير تمثل

 تعتمد التي الملموسة الفنية األعمال إلى وتحويلها فنية، تجارب إلى تخيالته ونقل األفكار ترجمة
 .الفني يرالتعب في القدرة على كثيرا  

 :المشكالت حل -
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 لحل توظف التي والبدائل والمبادئ األفكار توليد على قدرة المشكالت حل مهارة وتعتبر
 خطوط ويعالج ويعدل يضيف يظل فالفنان الخطوات، من سلسلة يتطلب وهذا المشكالت،

 ناصرالع تكوين إعادة أو للمكونات والتأليف التركيب عمليات خالل من الفني، العمل وأشكال
 .جديدة أشكال في

 .العمل أداء كيفية: اليدوية المعالجة أو التشغيل -
 القدرة كذلك السليمة، األداء وطرق  واأللوان واألدوات الخامات مع التعامل القدرة خالل من وذلك
 إلنتاج واإلنشائية الجمالية الفنية األسس ومراعاة ومعالجتها التصميم عناصر توظيف على

 .والخامات األدوات على المحافظة مع وجهد، وقت وأقل بإتقان مطلوبال الفني التصميم
 

 :المهارة تعلم مراحل 1.1.21

 :التالية الجوانب ضمن يأتي المهارة تعلم أن( 76 ،م2014) مرسي ذكر
 بالمهمة المتعلقة المعلومات تلقي فيه ويتم المهارة تعلم مراحل أول وهي: المعرفي الجانب -

 .أدائها لتعلم الالزم ووصفها
 المهاري، أداءه على أو الفنية الطالب تعبيرات على الفردية االنفعاالت تؤثر: االنفعالي الجانب -

 .للسلوك موجهات باعتبارها
 خالل من وذلك له قدمت التي المعلومات من االستفادة من الطالب إمكانية: األدائي الجانب -

 األعمال وأداء تطبيق في االنفعالي نبالجا خالل من انفعاالته عن والتنفيس المعرفي الجانب
 .الفنية

 ،م2014 سليمان،: )يلي فيما تتلخص الفنية المهارات الطالب اكتساب على تؤكد دالئل هناك أن كما
255) 

 اإلبداع مرحلة إلى والمحاكاة التقليد مرحلة من ابتداء التصميمية العمليات تحسين في التدرج -
 .الفني

 .الفني أداءهم مستوى  في يظهر والذي الجيد النهائي واإلخراج العمل في الدقة -
 والتجربة العشوائي التخبط دون  التصميم، موضوع من والغرض الفكرة إلى مباشرة الوصول -

 .والخطأ
 مع ويقل الخبرة قلة مع الزمن فيزداد التصميمية العملية فيه تؤدى الذي الزمن في االقتصاد -

 .الخبرة
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 المشكالت ووصف وتصور لفهم اإلبداعي التفكير لتطبيق منهجية هي الفني التصميم فمهارات إذن
 المعرفة حفظ خالل من التصميم تعلم يمكن فال حلها، ليباأس وتطوير المعقدة، وغير المعقدة

 الممارسة أرض على ويطبقه ومبادئه التصميم مفردات الطالب يفهم أن يجب بل فقط، والمعلومات
 ,Rayan) .االرتجال وفن التنفيذ وفن المشكلة تأطير فن مثل بجوان عدة خالل من وذلك المهنية،

2000, 27 ) 
 المهارات ناحية من للتصميم، األدائية المهارات تعلم جوانب كافة الدراسة تطبيق أثناء الباحثة راعت لذا

 . مللتصمي الوظيفية المهارات ناحية ومن واإلنشائية، الجمالية وأسسه التصميم عناصر خالل من الحسية
 

 :الفني التصميم مهارات 1.1.24

 مهارات تناولت التي واألبحاث الدراسات على االطالع بعد الفني التصميم مهارات الباحثة حددت
 خاصة الدراسة أدوات بناء في عليها االستناد تم التي التصميم مهارات قوائم على للتعرف الفني التصميم

 خمس على( م2015) مرسي دراسة في التصميم راتمها قائمة تضمنت فقد الفني، المنتج بطاقة
 :وهي رئيسية مهارات
 .التصميم من الهدف -
 .التصميم مشكلة تحديد -
 .التصميم ومفردات عناصر وتحديد تجميع -
 .والتصميمة الفنية القيم مراعاة -
 .النهائي اإلخراج -

 مهارة لكل يسيةرئ مهارات ست على( م2014) سليمان بدراسة الفني التصميم مهارات قائمة واحتوت
 :وهي فرعيين بندين

 .التقارب -
 .المحاذاة  -
 .التكرار -
 .الحركة -
 .التباين -
 .السيادة مركز -
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 دراسة في الفني التصميم مهارات بعض مع الحالية للدراسة الفني التصميم مهارات قائمة تشابهت وقد
 :هي رئيسية مهارات أربعة على موزعة فقرة( 19) من تكونت التي( م2015) حجازي 
 .التصميم وبناء التشكيلية العناصر هاراتم -
 (.التكوين هيكل) البنائي النظام مهارات -
 .اإلنشائية األسس مهارات -
 .الجمالية األسس مهارات -

 الفني التصميم مهارات ألداء الالزمة التعليمية الكفايات يحقق أن البد المصمم الطالب أن منطلق ومن
 :الكفايات هذه ومن راقية، فنية أعمال في وتطبيقها

 .ومعالجتها التصميم وعناصر مفردات صياغة في التنوع -
 .الفنية األعمال من استنباطها على والقدرة التصميم في الجمالية والقيم الفنية األسس تحقيق -
 .المتلقي على النفسي وتأثيرها اللون  مدلوالت وفهم التصميم في األلوان نظريات تطبيق -
 .الدقة عالية بتكرةم فنية تصاميم إنتاج على القدرة -
 .للتصميم الوظيفي بالغرض اإليفاء -
 .منها والمفاهيم المبادئ واستخالص التصميمية األعمال وتحليل دراسة على القدرة -
 .نجاحها مدى على الحكم وإصدار الفنية األعمال بين التمييز على القدرة -
 .الجيد مالتصمي إلنتاج المشكالت وحل األفكار وطرح الخيال تنمية على القدرة -

 الطالب يمتلكها التي الفنية والمهارات القدرات من مجموعة" بأنها التصميم مهارات تعريف خالل ومن
 بهدف وإنشائية، جمالية ومبادئ ألسس وتخضع التصميم عناصر معالجة من تمكنه والتي المصمم

 .واحد وقت في والوظيفي الجمالي الجانب تحقيق
 على موزعين فرعية فقرة( 31) على لتشمل الفني التصميم مهاراتل قائمة إلى الباحثة توصلت فقد

 :هي رئيسية مهارات خمسة
 .للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة -
 .الفني التصميم عناصر معالجة مهارة -
 .الفني للتصميم واإلنشائية الجمالية األسس تحقيق مهارة -
 .التصميم في البنائي النظام تحقيق مهارة -
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 .للتصميم الفني اجاإلخر  مهارة -

 خرائط من البصرية والمثيرات األدوات باستخدام الباحثة قامت الفني التصميم مهارات ولتحقيق
 ضوء في الجديدة، الفن تعليم مداخل كأحد البصري  الذكاء إلثراء فنية ولوحات وصور ومخططات

 البصري  الذكاء تناولت التي واألبحاث الدراسات من العديد وهناك البصرية، االستراتيجيات معطيات
 بين العالقة دراسة إلى هدفت والتي ،(م2018)القيق دراسة الخصوص وجه على ومنها معا   والتصميم

 ودراسة األقصى، بجامعة الجميلة الفنون  كلية طالبات لدى النفسية والصحة المكاني الذكاء
 البصري  الذكاء على قائم الوسائط متعدد برنامج فاعلية عن للكشف هدف التي ،(م2013)جمال

 تناولت والتي ،(م2010) حشاد دراسة كذلك الفنون، كليات طلبة لدى التصميم أسس لتنمية المكاني
 األثاثات منتجات مجال في التصميم مشكالت مع التعامل في فاعليته ومدى البصري  التفكير

 التصميم في مقترح ترونيالك مقرر تدريس أثر عن للكشف ،(م2015)السيد دراسة المعدنية، واإلنشاءات
 التربية بكلية الفنية التربية طالب لدى الرقمي الفن نحو واالتجاه البصري  التفكير مهارات تنمية على

 .النوعية
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 بناء في منها لالستفادة الدراسة، وضوعبم الصلة ذات واألجنبية العربية الدراسات الفصل هذا يتناول
 :أساسيين محورين الدراسة هذه وتتناول الحالية، الدراسة

 .البصري  الذكاء تناولت دراسات: األول المحور

 .الفني التصميم مهارات تناولت دراسات: الثاني المحور

   :البصري  الذكاء تناولت دراسات: األول المحور 1.2
 (:م2016) ناجي دراسة .1

 في االبداعي للحل( تريز) نظرية الى مستند تعليمي برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة تهدف
 األساسي السادس الصف طالبات لدى الهندسة تعلم نحو واالتجاه البصري  التفكير مهارات تحسين

 من الدراسة عينة تكونت وقد. التجريبي شبه المنهج الباحثة اتبعت الهدف هذا ولتحقيق األردن، في
 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل خالل األساسي، السادس الصف طالبات من طالبة( 72)

 التعليمي البرنامج على بناء   التجريبية المجموعة درسن   حيث قصديا ، اختيارهن تم ،2015/2016
 الباحثة دتوأع االعتيادية، بالطريقة درسن   الضابطة والمجموعة ،(تريز) استراتيجيات الى المستند
 وتم الهندسة، تعلم نحو االتجاه ومقياس البصري، التفكير مهارات اختبار: هما للدراسة أداتين

 عند احصائية داللة ذو فرق  وجود الدراسة نتائج وأشارت. وثباتهما االداتين صدق من التحقق
 ختبارا من كل في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي بين (α = 0.05) مستوى 
 درست التي التجريبية المجموعة لصالح الهندسة، تعلم نحو االتجاه ومقياس البصري  التفكير مهارات
 (.تريز) استراتيجيات الى المستند التعليمي البرنامج

 (:م2016) الصفار دراسة .2
 يةالفن التربية قسم طلبة تحصيل في البصري  الذكاء استراتيجية فاعلية قياس الى الدراسة هذه تهدف

 وطبق الواحدة، المجموعة ذو التجريبي المنهج الباحث استخدم لذلك وتحقيقا   المنظور، مادة في
( 6) على موزعين وطالبة طالب( 109) عددهم الفنية التربية قسم طلبة من عينة على الدراسة
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 على المنظور مادة يدرسون  وطالبات طالب( 10) من مكونة واحدة عشوائية عينة اختيار تم شعب
 إلظهار( متعدد من اختيار) نوع من موضوعي اختبار الباحث ولقد البصري، الذكاء استراتيجية وفق

 لصالح( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود الى توصلت والتي البحث نتائج
 ىعل المنظور درسوا الذين التجريبية المجموعة طلبة ان اتضح لذلك البعدي، التحصيلي االختبار

 االختبار بنتائج مقارنة البعدي االختبار نتائج في تفوقا   اظهروا البصري  الذكاء استراتيجية وفق
 . القبلي

 

 (:م2015)العامري  دراسة .3
 المكاني/البصري  بالذكاء وعالقته الرياضي التفكير أنماط مستوى  على التعرف الى الدراسة هدفت

 بناء تم كذلك بالتجربة، الخاصة البيانات جمع لغرض الوصفي المنهج استخدام وتم الرياضي،
 طالبات من عينة على الرياضي المكاني البصري  الذكاء واختبار الرياضي التفكير ألنماط اختبارين

 بغداد، في للتربية العامة المديريات مراكز في واالعدادية الثانوية المرحلة في العلمي الرابع الصف
 :إلى الدراسة إليها توصلت التي النتائج أشارت وقد

 والمتوسط ،23).(33 والبالغ الدراسة لعينة الحسابي المتوسط بين إحصائية داللة ذو فرق  يوجد .4
 .الفرضي المتوسط ولصالح الرياضي التفكير أنماط اختبار على 35 والبالغ الفرضي

 20 الفرضي والمتوسط ،16.27 للعينة الحسابي المتوسط بين إحصائية داللة ذو فرق  يوجد .5
/ المكاني الذكاء من منخفض مستوى  لديهن الدراسة عينة طالبات وإن الفرضي، المتوسط ولصالح
 .الرياضي البصري 

 عند الرياضي البصري / المكاني والذكاء الرياضي التفكير أنماط بين معتدلة طردية عالقة توجد .6
 .الدراسة عينة طالبات

 طالبات عند الرياضي البصري / المكاني ءوالذكا الرياضي التفكير بين ضعيفة طردية عالقة توجد .7
 .الدراسة عينة

 طالبات عند الرياضي البصري / المكاني والذكاء المنظومي التفكير بين ضعيفة طردية عالقة توجد .8
 .الدراسة عينة

 عينة طالبات عند الرياضي البصري / المكاني والذكاء الناقد التفكير بين ضعيفة طردية عالقة توجد .9
 .الدراسة
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 عند الرياضي البصري / المكاني والذكاء االستداللي التفكير بين ضعيفة طردية عالقة توجد .11
 .الدراسة عينة طالبات

 (:م2015) حمد دراسة .11
 والبصري  اللغوي  الذكاء على قائم مقترح عالجي تصور فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 من وطالبة طالب( 60) من نةعي على تطبيقه وتم اللغوية، األخطاء على التعرف مهارة لتنمية
 بورسعيد، بمحافظة سرحان محمد ومدرسة األقصى المسجد بمدرسة االبتدائي السادس الصف تالميذ

 تحصيلي اختبار الباحثة واستخدمت التجريبي، المنهج باستخدام العشوائية بالطريقة اختيارهم وتم
( 0.05) مستوى  عند إحصائيا   دال فرق  جديو : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد للدراسة، كأداة 
 التحصيل الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسط بين

 .البعدي التطبيق لصالح
 الضابطة المجموعتين تالميذ درجات متوسط بين( 0.05) مستوى  عند إحصائيا   دال فرق  يوجد

 .التجريبية المجموعة لصالح التحصيل ختبارال البعدي التطبيق في والتجريبية
 (:م2015) الخليلي دراسة .12

 البصري  والذكاء العاطفي الذكاء نمطي باستخدام العلوم تدريس أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
 ولتحقيق عمان، بمدينة األساسي السابع الصف طالبات لدى التأملي والتفكير التحصيل في المكاني

 على توزيعهم تم طالبة( 115) من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، لمنهجا الباحثة استخدمت ذلك
 والثانية العاطفي، الذكاء نمط باستخدام درست األولى تجريبيتان، منهما اثنتين: مجموعات ثالث

 الضابطة بالمجموعة فتمثلت الثالثة المجموعة أما المكاني، البصري  الذكاء نمط باستخدام درست
 نوع من تحصيلي اختبار: هما للدراسة أداتين الباحثة استخدمت ولقد التقليدية، يقةبالطر  درست التي

 نتائج أظهرت ولقد وثباتهما، صدقهما من التأكد وتم التأملي، التفكير ومقياس متعدد، من اختيار
 الداللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود إلى الدراسة

 ((0.05 ≤ α التحصيلي االختبار على والتجريبية الضابطة تينالمجموع درجات متوسطي بين 
 ≥ 0.05)) الداللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  ووجود التجريبيتين، المجموعتين طالبات لصالح

α طالبات لصالح التأملي التفكير مقياس على الدراسة مجموعتي أفراد أداء متوسطي بين 
 .التجريبيتين المجموعتين
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 :(م2015) مبروك دراسة .13
 المعرفي التحصيل مستوى  تنمية في المنظومي المدخل فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 اإلعدادي األول الصف طالبات على الدراسة عينة اقتصرت ولقد التعلم، أثر وبقاء البصري  والذكاء
 المنهج مستخدمة طالبة،( 63) عددهن البالغ طنطا بمحافظة اإلعدادية عمر المرشدي مدرسة من
 البصري، الذكاء ومقياس تحصيلي اختبار من تكونت التي الدراسة أدوات بناء وتم التجريبي، بهش

 االختبار في( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائيا   دال فرق  وجود إلى الدراسة نتائج أظهرت ولقد
 بين إحصائيا   دالة فروق  وجود وعدم التجريبية، المجموعة لصالح البعدي المعرفي التحصيلي

 المعرفي، التحصيل الختبار والمؤجل البعدي التطبيقين في التجريبية المجموعة درجات طيمتوس
 التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين(  (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائيا   دال فرق  ووجود

 المعرفي، التحصيل الختبار التجريبية المجموعة لصالح المؤجل التطبيق في الضابطة والمجموعة
 دال فرق  وجود كذلك بالتعلم، االحتفاظ في المنظومي المدخل استخدام فاعلية على يؤكد مما

 مقياس في والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين( (α≤0.05 مستوى  عند إحصائيا  
 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي البصري  الذكاء

 : Kakmaci, Yenilmez  (2015)دراسة .14
 البصري  الذكاء وقدرات المكاني التصور نجاح بين العالقة دراسة هو لدراسةا لهذه الرئيسي الهدف

 تم السادس، الصف من طالب( 1011)من الدراسة عينة وتكونت السادس، الصف لطالب المكاني
 ووفقا   البيانات، وتحليل جمع في الوصفي المنهج مستخدما   االبتدائية، المدارس من عشوائيا   اختيارهم

 فيما المكاني التصور في الطلبة نجاح بين إحصائية داللة ذات فروق  هناك أن أكدت سةالدرا لنتائج
 وجود إلى باإلضافة المكاني، البصري  بالذكاء مستوياتهم وبين الرياضي واالنجاز بالجنس يتعلق
 طالب لدى المكاني البصري  الذكاء وقدرات المكاني التصور نجاح بين منخفضة إيجابية عالقة

 .ادسالس الصف
 (:م2014) صالح دراسة .15

 الناشئين الالعبين لدى البصري  والذكاء التصويب دقة بين العالقة عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 عينة تكونت ولقد اليد، بكرة التصويب ودقة الخداع مهارتي لتطوير مقترح برنامج ووضع اليد، بكرة

 بالمنهج مستعينا   الرياضي، ديالي اديلن اليد بكرة الناشئين الالعبين من العب( 30) من الدراسة
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 الرمي، وقوة التصويب دقة لقياس خاصة اختبارات الباحثة واستخدمت البيانات، لجمع الوصفي
 االستغناء يمكن ال التصويب دقة في مهم دور البصري  للذكاء أن على الدراسة نتائج وتوصلت

 .التصويب ودقة البصري  الذكاء بين معنوية ارتباطية عالقة وجود كذلك عنه،

 (:م2014) فهد دراسة .16
 طلبة لدى الرياضيات مادة في بالتحصيل وعالقته البصري  الذكاء على التعرف الى الدراسة هدفت

 عينة على التحليلي الوصفي البحث منهج الباحثة استخدمت الغرض ولهذا متوسط، األول الصف
 واستخدمت بغداد، لتربويات لعامةا مديريات على موزعين وطالبة طالب( 400) من تكونت دراسية
 كأدوات المكاني البصري  للذكاء ومقياس متعدد من اختيار نوع من تحصيلي اختبار الباحثة

 بالرغم التحصيل في ضعف: التالية النتائج إلى التوصل وتم الدراسة فرضيات اختبار وتم للدراسة،
 .المكاني البصري  والذكاء حصيلالت بين االرتباطية العالقة ضعف للذكاء، العينة امتالك من
 (:م2013) النجا أبو دراسة .17

 الذكاء تنمية في المتشعب التفكير استراتيجيات استخدام فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 النظري، اإلطار إعداد في الوصفي المنهج الباحثة استخدمت ولقد الهندسة، في والتحصيل البصري 
 ألدوات والبعدي القبلي والتطبيق وتجريبية ضابطة مجموعتين خدامباست وذلك التجريبي شبه والمنهج
 وتم الهندسة، في التحصيل واختبار الهندسة، في البصري  الذكاء اختبار في تمثلت والتي الدراسة
 من تتكون  عينة على الثاني الدراسي للفصل 2010/2011 الدراسي العام خالل الدراسة هذه تطبيق

 على وبناء دمياط، بمحافظة الحكومية بالمدارس االعدادي األول فالص طالب من طالب( 110)
 α ≥ 0.05)) الداللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  وجود: التالي إلى الدراسة نتائج أظهرت ذلك
 لصالح الهندسة في التحصيلي االختبار على والتجريبية الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين

 متوسطي بين α ≥ 0.05)) الداللة مستوى  عند إحصائيا   دالة فروق  ودووج التجريبية، المجموعة
 المجموعة لصالح الهندسة في البصري  الذكاء اختبار في والتجريبية الضابطة المجموعة درجات

 .الهندسة في البصري  الذكاء واختبار التحصيلي االختبار بين ارتباطية عالقة ووجود التجريبية،
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 :(م2013) صرصور دراسة .18

 خط مهارات لتنمية البصري  الذكاء على قائم برنامج فاعلية مدى معرفة الى الدراسة هذه هدفت
 الذكار على والقائم المقترح البرنامج بناء في البنائي المنهج الباحث واستخدم العربي، النسخ

 في األساسي التعليم طالبات من عينة على التجريبي شبه المنهج الباحث استخدم كما البصري،
 في الباحث واعد البسيطة، العشوائية بالطريقة اختيارهن تم طالبة( 20) من مكونة األقصى جامعة
 من التأكد وتم العربي، النسخ لخط األداء تحليل وبطاقة تحصيلي، اختبار: هما اداتين الدراسة
: التالية ائجالنت الى الباحث توصل البرنامج تطبيق وبعد المناسبة، العلمية بالطرق  االداتين صدق
 في الطالبات درجات متوسطي بين( (α≤0.05  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 لصالح وبعده التطبيق قبل العربي النسخ خط لمهارات المعرفي الجانب في التجريبية المجموعة
 درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  ووجود البعدي، التطبيق

 لصالح العربي النسخ خط لمهارات األداء جودة تحليل بطاقة في التجريبية المجموعة في الطالبات
 درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 عند إحصائية دالة ارتباطية عالقة وجود كذلك البعدي، التطبيق

 لتطبيقا لصالح نفسها للمهارات األداء تحليل وبطاقة التجريبية المجموعة في المعلمات الطالبات
 .البعدي

 (:م2013) حافظ دراسة .19

 الرياضيات تدريس في البصري  المدخل استخدام فاعلية الى الوقوف الى الدراسة هذه هدفت
 استخدم ولقد اإلعدادية، المرحلة تالميذ لدى الرياضي المنطقي الذكاء تنمية في الحاسوب بمساعدة
 مقسمين طالب( 40)من مكونة عينة اختيارو  الدراسة تجربة تنفيذ في التجريبي شبه المنهج الباحث

 التقليدية، بالطريقة تدرس ضابطة وأخرى  البصري  المدخل باستخدام تدرس تجريبية مجموعة الى
 النتائج الى الباحث وصول الرياضي المنطقي الذكاء لمهارات تحصيلي اختبار الباحث واستخدم

 درجات متوسطي بين( (α≤0.05  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود: التالية
 لصالح الرياضي المنطقي الذكاء الختبار البعدي التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين

 .التجريبية المجموعة
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 (:م2013) جمال دراسة .21

 المكاني البصري  الذكاء لتنمية الوسائط متعدد برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
 المنهج الباحثة اتبعت حيث المتعددة، الذكاءات نظرية ضوء في الفنون  كليات طالب أداء على

 من مكونة عينة على التجريبي المنهج اتبعت كما النظري، اإلطار لتجميع التحليلي الوصفي
 اختبار الباحثة واستخدمت حلوان، بجامعة الفنية التربية بكلية األولى بالسنة وطالبة طالب( 120)

 وجود:  إلى الدراسة نتائج وأظهرت للدراسة، كأدوات منتج تقييم وبطاقة ةمالحظ وبطاقة تحصيلي
 الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين( (α≤0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق 

 لصالح المكاني البصري  الذكاء مستوى  لقياس التحصيلي االختبار في التجريبية والمجموعة
 متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  ووجود التجريبية، المجموعة

 لصالح الطالب ألداء المالحظة بطاقة في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات
 متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود كذلك التجريبية، المجموعة

 لصالح الطالب مشاريع منتج تقييم بطاقة في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات
 .التجريبية المجموعة

 (:م2010) الحميد عبد دراسة .21
 التعليم، تكنولوجيا لطالب الرقمية التعليمية الرسومات إنتاج مهارات تحديد إلى الدراسة هدفت

 لباحثا استخدم وقد المكاني، البصري  الذكاء على قائم الوسائط متعدد برنامج فاعلية عن والكشف
 قسم طالب من( 25) من تكونت التي الواحدة التجريبية المجموعة ذو التجريبي الوصفي المنهج

 في الطالب رأي استطالع استبانة استخدام تم. الفيوم جامعة النوعية التربية بكلية التعليم تكنولوجيا
 وأداتي التطبيقي، نبالجا تدريس على القائمين رأي واستبانة الرقمية، التعليمية الرسومات مهارات
 الرسومات إنتاج لمهارات الطالب تحصيل لقياس( بعدي/ قبلي) مالحظة وبطاقة اختبار: التقويم

 في العينة درجات متوسطي بين إحصائيا دال فرق  يوجد: يلي ما النتائج أظهرت الرقمية، التعليمية
 التعليمية الرسومات إنتاج مهارات مالحظة لبطاقة التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي التطبيق
 البصري  الذكاء على القائم الوسائط متعدد البرنامج تأثير وتبين. البعدي التطبيق لصالح الرقمية
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 إنتاج مهارات مالحظة لبطاقة األدائي الجانب وفي للبرنامج، المعرفي الجانب من كل في المكاني
 الوسائط متعدد البرنامج فعالية وظهرت الفوتوشوب، برنامج باستخدام الرقمية التعليمية الرسومات

 للبرنامج، المعرفي الجانب من كل في كبيرة فعالية حقق حيث المكاني، البصري  الذكاء على القائم
 برنامج باستخدام الرقمية التعليمية الرسومات إنتاج مهارات مالحظة لبطاقة األدائي والجانب

 .الفوتوشوب
 (:م2007) المنير دراسة .22

 ما مهارات تنمية في المكاني البصري  المدخل على قائم برنامج فاعلية قياس إلى ةالدراس هدفت
. الفائقين غير مع دمجهم ظل في الرياض أطفال من الفائقين لدى الوجداني والذكاء المعرفة وراء

 مالحظة وبطاقة المعرفة، وراء ما مهارات مقياس اختبارات: التالية األدوات الدراسة واستخدمت
 قوامها عينة على المجموعتين ذو التجريبي بالمنهج الباحثة استعانت وقد الوجداني، الذكاء تسلوكيا

: التالي إلى الدراسة نتائج وتوصلت اإلسماعيلية، بمحافظة األطفال رياض من وطفلة طفل( 200)
-نفائقي) الضابطة المجموعة أطفال على ،(فائقين غير-فائقين) التجريبية المجموعة أطفال تفوق 
-فائقين) التجريبية المجموعة أطفال تفوق  كذلك المعرفة، وراء ما مهارات مستوى  في ؛(فائقين غير
 الوجداني، الذكاء مستوى  في ؛(فائقين غير-فائقين) الضابطة المجموعة أطفال على ،(فائقين غير

 الفائقين لدى الوجداني والذكاء المعرفة وراء ما مهارات بين إحصائيا   دالة ارتباطية عالقة ووجود
 .الفائقين وغير

 :Li-Ming Liu( 2007)دراسة .23
 البصري  والذكاء الرسم على والقدرة اإلبداع صفات بين العالقات دراسة هو الدراسة هذه من الغرض
 الوصفي المنهج على معتمدا   الصين، بجمهورية تايوان في الثالث الصف طلبة لدى المكاني

 بشكل اختيارهم تم ابتدائية، مدرسة( 99)أصل من مدرسة (16)من العينة وتكونت االستنتاجي،
 البيانات تحليل وبعد األدائية، المهارات لقياس واستبانة لإلبداع، تحصيلي اختبار مستخدما   عشوائي،

 باإلضافة لهم، الفنية الذاتية والصورة الطالب عند اإلبداع إمكانات بين إيجابية عالقة هناك أن وجد
 والمجتمع، الجنس، عوامل الى تعزى  الطلبة استجابات في إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلى
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 تطوير في المكاني البصري  الذكاء أهمية إلى الدراسة وأكدت االختبار، انجاز في والوقت والعمر،
 .الفن تعلم

 :Saurino, Saurino, see( 2002)دراسة .24
 المتكامل، المنهج لتطوير المكاني صري الب الذكاء واستراتيجيات تقنيات استخدام إلى الدراسة هدفت

 الدراسي، المنهاج تكامل على التقنيات هذه تأثير كيفية الكتشاف تعاونية مجموعة شاركت وقد
 الدراسة مجموعة وتألفت الثامن، الصف في العلوم وطالب معلمي على الدراسة عينة واختصرت

 طالب،( 4) عددهم يبلغ الطلبة من ةومجموع العليا الدراسات من ومعلمين الخدمة في معلمين من
 واختبار مالحظة وبطاقة مقابالت باستخدام التجريبي، والمنهج الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت
 باقي مع المكاني البصري  الذكاء بتضمين قاموا المعلمون  أن الدراسة نهاية في وتبين تحصيلي،
 انطباعات على الحصول وتم العينة في طالبال مقابلة وتم المعينة، الوحدات في بسهولة الذكاءات

 .المكاني البصري  الذكاء واستراتيجيات تقنيات تأثير حول ممتازة
 

 البصري  الذكاء: األول المحور دراسات على التعقيب 1.2.2

 :األهداف حيث من 1.2.2.2
 لتنمية صري الب الذكاء على قائم مقترح برنامج فاعلية مدى على التعرف إلى الحالية الدراسة هدفت

 األقصى، بجامعة الجميلة الفنون  كلية في الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم مهارات
 البصري  الذكاء على قائم برنامج تناولت التي السابقة الدراسات من عدد مع الدراسة هذه اتفقت ولقد

 حافظ ،(م2013) صرصور ،(م2015) الخليلي ،(م2015) حمد ،(م2016)الصفار كدراسة
 ،(م2016) ناجي دراسة اختلفت بينما ،(م2007) المنير ،(م2010) الحميد عبد ،(م2013)

 الذكاء مهارات تنمية إلى هدفت أنها في ،(l2013) جمال ،(م2013) النجا أبو ،(م2015) مبروك
 فهد دراسة مثل آخر بمتغير وعالقته البصري  الذكاء تناول في الدراسات باقي واختلفت البصري،

 (.م2007) Li-Ming Liu ،(م2015) صالح ،(م2015) العامري  ،(م2014)
 :المنهج حيث من 1.2.2.1

 ناجي مثل للدراسة، كمنهج التجريبي المنهج اتباع في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت
 النجا أبو ،(م2015) مبروك ،(م2015) الخليلي ،(م2015) حمد ،(م2016) الصفار ،(م2016)
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 ،(م2010) الحميد عبد ،(م2013) جمال ،(م2013) حافظ ،(م2013) صرصور ،(م2013)
 ،(م2014) فهد ،(م2014) صالح ،(م2015) العامري  دراسة استخدمت بينما ،(م2007) المنير

Li-Ming Liu (2007)، (2015) Kakmaci, Yenilmez   الوصفي المنهج. 
 

 :األدوات حيث من 1.2.2.1
 التصميم مهارات) التابع والمتغير المنهج طبيعة مع تتالءم التي األداة  لحاليةا الدراسة استخدمت

 جمال ،(م2013) صرصور دراسة في معه اتفقت ما وهذا منتج، تقييم بطاقة وهي( الفني
 .الدراسة في التحصيلي االختبار على اعتمدت التي الدراسات باقي مع اختلفت بينما ،(م2013)
 

 :الدراسة عينة حيث من 1.2.2.4
 قسم من طالب اختيار في( م2013) جمال ،(م2016) الصفار دراسة مع الحالية الدراسة اتفقت
 عينة( م2010) الحميد عبد ،(م2013) صرصور دراسة واتخذت الفنون، بكليات الفنية التربية
 من عينة على الدراسات باقي شملت فيما الفنون، كليات دون  الجامعي التعليم مرحلة من طالب

 .والعليا الدنيا األساسي التعليم طلبة
 

 :النتائج حيث من 1.2.2.1
 في فاعليتها البصري  الذكاء على قائمة برامج بدراسة اختصت التي السابقة الدراسات نتائج أظهرت

 .المختلفة المهارات تنمية
 

 :الفني التصميم مهارات تناولت دراسات: الثاني المحور 1.1
 (:م2016) العمرو دراسة .1

 مقرر في الذاتي التعلم على قائمة الكترونية تعليمية وحدة فاعلية مدى معرفة الى الدراسة هذه دفته
 االلي الحاسب قسم طالب لدى الفني واالنتاج التصميم ومهارات مفاهيم لتنمية الفني واالخراج الرسم

 التجريبي شبه لمنهجوا التحليلي الوصفي المنهج على الباحث واعتمد حائل، بجامعة التربية كلية في
 واالخراج الرسم مقرر في المسجلين االلي الحاسب قسم طالب جميع من الدراسة عينة وتكونت

 الدراسة لهذه الباحث وأعد وتجريبية، ضابطة مجموعتين الى مقسمين طالب( 120) وعددهم الفني
 عن النتائج واسفرت الفني، التصميم اسس لمفاهيم الطالب تحصيل لقياس وبعدي قبلي اختبار
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 المجموعتين طالب درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق  وجود
 عند احصائية داللة ذات وفروق  الفني، التصميم واسس مفاهيم تحصيل في والتجريبية الضابطة

 .التجريبية المجموعة طالب لصالح وذلك الفني، واالنتاج التصميم مهارات تنمية في مستوى 
 (:م2015) مرسي دراسة .2

 التصميم مهارات لتنمية الفوتوشوب على قائم برنامج استخدام أثر معرفة الى الدراسة هده هدفت
 ذو التجريبي شبه المنهج الدراسة لتطبيق الباحث واستخدم الثانوية، المرحلة طلبة لدى الفني

 ألدوات والبعدية القبلية تالمعالجا تصميم خالل من البرنامج فاعلية لقياس الواحدة المجموعة
 ولقد الفني، التصميم مهارات تقييم وبطاقة الفني التصميم مهارات اختبار على شملت والتي الدراسة
 يوسف خديجة بمدرسة الثانوي  االول الصف طالب من واحدة عشوائية عينة على الدراسة طبقت
: التالية النتائج الى الدراسة نهاية في الباحث توصل ولقد طالب،( 40) عددهم والبالغ اسيوط بمدينة
 مجموعة الطالب درجات متوسطي بين( (α≤0.05 مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق  وجود

 مما البعدي، التطبيق لصالح الفني التصميم مهارات الختبار والبعدي القبلي التطبيقين في الدراسة
 .الفني التصميم مهارات تنمية في عالية يةفاعل ذو الفوتوشوب على القائم المقترح البرنامج أن يدل

 (:م2014) مرسي دراسة .3

 الفني التصميم مهارات بعض تنمية على المشروع طريقة استخدام أثر معرفة الى الدراسة هذه هدفت
 الواحدة المجموعة ذات التجريبي المنهج الباحث واستخدم االبتدائي، السادس الصف تالميذ لدى
 الباحث واستخدم العشوائية، بطريقة االبتدائي السادس الصف من طالب (40) من مكونة عينة على

 وبناء بالمشروع القيام اثناء مالحظة وبطاقة الفني، التصميم لمهارات المعرفي الجانب في اختبار
( (α≤ 0.01 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود: التالية النتائج الى الباحث توصل عليها

 كذلك التصميم، مهارات اختبار على للمجموعة والبعدي القبلي التطبيقين تدرجا متوسطي بين
 الدراسة مجموعة درجات متوسطي بين( (α≤ 0.01 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 في تحسن هناك أي البعدي، التطبيق لصالح الفني التصميم لمهارات والبعدي القبلي التطبيقين في
 .المشروع بطريقة التدريس بعد المجموعة لدى الفني التصميم مهارات
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 (:م2013) الخفاجي دراسة .4
 المعرفي التحصيل في التفاعلية السبورة باستخدام التدريس أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت

 طلبة من الدراسة عينة اختيار تم إذ الفنية، التربية قسم طلبة لدى التصميم أسس لمادة والمهاري 
 بكليات الفنية التربية قسم من الثالث الصف طلبة من المستنصرية بالجامعة ساسيةاأل التربية كلية

 عدد كان إذ قاعتين، على مقسمين ،(ميسان ديالى، المستنصرية،) جامعات في األساسية التربية
 وطالبة طالب( 35) بواقع الضابطة المجموعة وعدد وطالبة، طالب( 35) بواقع التجريبية المجموعة

 الدراسة أدوات بناء الدراسة إجراءات وتطلبت متكافئتين، لعينتين التجريبي التصميم فقو  أيضا،
 التجربة تطبيق قبل السابقة الخبرة لقياس معرفيا   اختبارا   وصمم التفاعلية السبورة فاعلية قياس لغرض

 للطلبة المهاري  األداء لتقويم استمارة تصميم تم ذلك عن فضال بعدي، معرفي اختبار إعداد وتم
 ذات فروق  وجود: فهي الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم أما المهاري، االختبار متطلبات لتنفيذ
 والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة

 داللة ذات فروق  وجود كذلك التجريبية، المجموعة لصالح البعدي المعرفي االختبار في الضابطة
 الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية

 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي المهاري  االختبار في
 (:م2012) إسكندر دراسة .5

 يف للمعلومات العالمية الشبكة على قائم مقترح إثرائي برنامج أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت
 عينة وتكونت الفنية، التربية لطالب المعلوماتي والوعي الرقمي والبحث التصميم مهارات تنمية

 الدقهلية بمحافظة المنصورة جامعة في الفنية التربية بشعبة الثالثة الفرقة من طالب ا( 24) من الدراسة
  الدراسي العام خالل

 اختبار استخدام وتم الواحدة، مجموعةال ذو التجريبي شبه المنهج الباحث واتبع ،2011/ 2011
 معلوماتي وعي ومقياس ، التصميم مهارات تقييم وبطاقة الرقمي، البحث مهارات لقياس رقمي

 التطبيق في الطالب درجات متوسطي بين إحصائيا   داال   فرقا   هناك أن النتائج وأظهرت رقمي،
 وهناك. البعدي القياس درجات متوسط لصالح الرقمي البحث مهارات قياس الختبار والبعدي القبلي

 مهارات تقييم لبطاقة والبعدي القبلي التطبيق في الطالب درجات متوسطي بين إحصائيا   دال فرق 
 متوسطي بين إحصائيًّا دال فرق  هناك كذلك،. البعدي القياس درجات متوسط لصالح رقمي تصميم
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 درجات متوسط لصالح المعلوماتي الوعي لمقياس والبعدي القبلي التطبيق في الطالب درجات
 في للمعلومات العالمية الشبكة على القائم المقترح اإلثرائي البرنامج فاعلية وتبين. البعدي القياس

 .الفنية التربية لطالب المعلوماتي والوعي الرقمي والبحث التصميم مهارات تنمية
 (:م2012) الشمري  دراسة .6

 التصميم مهارات تنمية على وأثرها باالستكشاف التعلم طريقة استخدام عن للكشف الدراسة هدفت
 الثالث الصف طلبة من عينة اختيار وتم التصميم، أسس لمادة الفنية التربية قسم طلبة لدى الفنية
مة المستنصرية الجامعة في األساسية التربية بكلية الفنية التربية بقسم  األولى مجموعتين، إلى مقس 

 تصميم تم أيضا، وطالبة طالب( 28) بواقع ضابطة والثانية وطالبة، طالب( 28) بواقع تجريبية
 الفني، التصميم مهارات لقياس كأداة  التصميم أسس مادة من للطلبة المهاري  األداء لتقويم استمارة

 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود: فهي الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم أما
≥α) )البعدي المعرفي االختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات يمتوسط بين 

  مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود التجريبية، المجموعة لصالح
0.05 ≥α) )المهاري  االختبار في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين 

 .باالستكشاف التعلم طريقة وفق التصميم أسس مادة درست يالت التجريبية المجموعة لصالح البعدي
 : shu،Tsung ،Yen (2012)دراسة .7

 عبر األقران تقييم نظام مع المشروع على القائم التعلم فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت
( 73) من تتكون  عينة على الدراسة تطبيق تم حيث المهنية، التصميم مهارات لتعزيز اإلنترنت

 إذ مجموعتين على مقسمين تايوان، في تشانجوا بجامعة والفيزياء الطبيعة قسم من وطالبة البط
 ومهاراتهم الطالب معرفة الدراسة قاست كما الدراسة، لتنفيذ التجريبي المنهج الباحثين استخدم

 ولوحة لالتشغي لمبادئ الطالب فهم لتقييم المعرفة خريطة: هما للقياس أدواتين باستخدام ومواقفهم
 المجموعة أداء بأن النتائج أظهرت وقد التصميم، مهارات تطبيق مستوى  لقياس الضوئية النتائج

 يكن لم ولكن المهنية، التصميم ومهارات المفهوم توضيح في التقليدية المجموعة من أفضل التجريبية
 .المجموعتين هذه أداء بين كبير الفرق 
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 (:م2010) شراب دراسة .8
 اتبعت ولقد التصميم، مهارات بعض لتنمية مقترح برنامج فاعلية عن الكشف لىإ الدراسة هدفت

 وتطبيق بناء في التجريبي شبه والمنهج النظري، اإلطار بناء في التحليلي الوصفي المنهج الباحثة
 كلية طالب من وطالبة طالب( 37) من تتكون  عينة على2 الدراسة الباحثة طبقت حيث البرنامج،

 وقد التصميم، مهارات مالحظة وبطاقة تحصيلي اختبار مستخدمة األقصى، بجامعة يةالفن التربية
 بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود: التالي إلى الدراسة نتائج أظهرت

 القبلي التطبيق في التصميم لمهارات المعرفي التحصيلي االختبار في الذكور درجات متوسطي
 بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  ووجود البعدي، لتطبيقا لصالح والبعدي

 القبلي التطبيق في التصميم لمهارات المعرفي التحصيلي االختبار في اإلناث درجات متوسطي
( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود وعدم  البعدي، التطبيق لصالح والبعدي

 لمهارات المالحظة وبطاقة المعرفي التحصيلي االختبار في واإلناث ورالذك درجات متوسطي بين
 .التصميم

 :Ara ،Chunawala ،Natarajan (2010)دراسة .9

 تجاه الهند في المتوسطة المرحلة مدارس طالب ومواقف أفكار دراسة إلى الدراسة هذه هدفت
 التاسع الصف حتي سابعال الصفوف طالب من الدراسة عينة وتكونت والمصممين، الفني التصميم

 استخدمت بحيث طالبة،( 154)و طالب،( 152) عددهم البالغ مومباي مدينة مدارس من
 وأظهرت االستنتاجي، الوصفي المنهج مستخدمين للدراسة، كأدوات واالستبانات الشخصية المقابالت

 وتكنولوجيا التصميم في خبرة لديهم ليس الذين الهندية المتوسطة المرحلة المدارس طالب أن النتائج
 أن الطالب معظم واعتبر المصممون، يفعله وما التصميم حول كامل فهم لديهم ليس التعليم،

 كما لألعمال، جذاب شكل وإعطاء تزيين على المصمم يعمل حيث فني تقديم عملية هي التصميم
 جيدة آثار وجود على يدل مما التعليم، وتصميم المصممين نحو ايجابيا   موقفا   اإلحصائيات أظهرت
 .المدارس مستوى  على التصميم منهاج لتطوير
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 (:م2009) صقر دراسة .11
 الفنون  كلية لبرنامج بالحاسوب الفني التصميم مقررات دراسة واقع على التعرف الى الدراسة هدفت

 دلمون  بجامعة الجميلة الفنون  كلية طالب لدى التصميمية المهارات تطوير وإمكانيات الجميلة
 على الثاني الدراسي للفصل م،2008/2009 الدراسي العام في الدراسة أجريت وقد رين،بالبح

 المنهج الباحث واعتمد وطالبة، طالب( 76) عددهم والبالغ الداخلي والتصميم التصميم قسمي
 تحصيلي اختبار التالية القياس أدوات بناء وتم الدراسة، تطبيق في التجريبي والمنهج الوصفي
 ذات فروق  وجود: التالية النتائج إلى الباحثة توصلت ولقد التصميمية، المهارات منتج يمتقي وبطاقة

 والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة
 ذات فروق  ووجود التجريبية، المجموعة لصالح التصميم لمهارات التحصيلي االختبار في التجريبية

 والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى  عند صائيةإح داللة
 .التجريبية المجموعة لصالح الطالب لمشاريع منتج تقييم بطاقة في التجريبية

 (:م2009) علي دراسة .11
 االلكتروني التعلم باستخدام الفني التصميم في مقترح برنامج فاعلية عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 ولقد الرياض، بجامعة التربية كلية طالبات لدى التصميم أسس نحو واالتجاه تحصيلال على
 الفرقة طالبات من مجموعة على الواحدة المجموعة نظام وفق التجريبي المنهج الباحثة استخدمت

 لهذا الباحثة أعدت وقد طالبة،( 43) عددهن والبالغ التربية بكلية المنزلي االقتصاد شعبة األولى
 التصميم، أسس مقرر نحو اتجاهات ومقياس التصميم مهارات لقياس تحصيلي اختبار ضالغر 

( (α≤ 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  بوجود البرنامج نهاية في الدراسة نتائج وتبينت
 التصميم لمهارات المعرفي التحصيلي االختبار في البحث مجموعة طالبات درجات متوسطي بين
 عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود كذلك البعدي، التطبيق لصالح وبعده برنامجال دراسة قبل

 مقرر نحو االتجاه مقياس في البحث مجموعة طالبات درجات متوسطي بين( (α≤ 0.05 مستوى 
 .البعدي التطبيق لصالح وبعده البرنامج دراسة قبل التصميم أسس
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 الفني التصميم مهارات: الثاني المحور دراسات على تعقيب 1.1.2

 :األهداف حيث من  1.1.2.2
 العمرو دراسة في معه اتفقت ما وهذا الفني التصميم مهارات تنمية إلى الحالية الدراسة هدفت

 شراب ،(م2012) الشمري  ،(م2012) إسكندر ،(م2014) مرسي ،(م2015) مرسي ،(م2016)
 دراسة هدفت بينما ،(م2010) Ara ،Chunawala ،Natarajan ،(م2009) صقر ،(م2010)

 .التصميم مادة في والمهاري  المعرفي التحصيل تنمية إلى( م2009) علي ،(م2013) خفاجي
 :المنهج حيث من 1.1.2.1

 مرسي دراسة مثل التجريبي المنهج اتباع في الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات غالبية اتفقت
 خفاجي ،(م2009) صقر ،(م2010) شراب ،(م2012) الشمري  ،(م2012) إسكندر ،(م2014)
 ،(م2010) Ara ،Chunawala ،Natarajan دراسة واختلفت ،(م2009) علي ،(م2013)

shu،Tsung ،Yen  (2012م )الوصفي المنهج استخدام في. 
 :األدوات حيث من  1.1.2.1

 مثل لدراسةل كأداة  المنتج تقييم بطاقة استخدام في الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات بعض اتفقت
 صقر ،(م2012) الشمري  ،(م2012) إسكندر ،(م2013) الخفاجي ،(م2015) مرسي دراسة

 وكانت معرفي، تحصيلي اختبار( م2009) علي ،(م2016) العمرو دراسة استخدمت بينما ،(م2009)
 (. م2010) شراب ،(م2014) مرسي من كل دراسة في المالحظة بطاقة

 :العينة حيث من  1.1.2.4
 إسكندر ،(م2013) الخفاجي دراسة مثل فنون  كليات من طلبة السابقة الدراسات معظم شملت

 شراب ،(م2009) علي ،(م2016) العمرو ،(م2009) صقر ،(م2012) الشمري  ،(م2012)
( 2014) مرسي ودراسة الثانوية، المرحلة من طلبة ،(م2015) مرسي دراسة اتخذت بينما ،(م2010)

 .ئيةاالبتدا المرحلة من طلبة
 :النتائج حيث من 1.1.2.1

 الخفاجي كدراسة الفني التصميم مهارات تنمية في الحالية الدراسة مع السابقة الدراسات غالبية اتفقت
 علي ،(م2016) العمرو ،(م2009) صقر ،(م2012) الشمري  ،(م2012) إسكندر ،(م2013)
 (.م2014) مرسي ،(م2010) شراب ،(م2009)
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 :السابقة راساتالد على عام تعقيب 1.1
 تناولت دراسات على األول المحور ركز حيث الحالية الدراسة محوري  بين ما الدراسات قسمت .1

 .الفني التصميم مهارات على ركزت دراسات الثاني المحور تناول بينما البصري، الذكاء
 .بيالتجري المنهج على ركزت غالبيتها ولكن السابقة الدراسات في المستخدمة المناهج تنوعت .2
 وباألخص الجامعات طلبة من عينات على الفني التصميم مهارات تناولت التي الدراسات ركزت .3

 .الجميلة الفنون  كليات طلبة
 الدراسات ركزت بينما منتج، تقييم وبطاقة المالحظة وبطاقة االختبار بين ما الدراسة أدوات تنوعت .4

 .جمنت تقييم بطاقة على الفني التصميم مهارات تناولت التي
 .البصري  الذكاء على القائمة البرامج فاعلية على البصري  الذكاء تناولت التي الدراسات معظم اتفقت .5

 

 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت 1.4
 برنامج وهي التصميم مادة لتدريس جديدة طريقة استخدام وهو مهما   مجاال   الحالية الدراسة تناولت .1

 .الفني التصميم مهارات لتنمية البصري  الذكاء على قائم
 ،(م2015) العامري  دراسة مثل المتبع المنهج في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اختلفت  .2

 .الوصفي المنهج اتبعوا الذين ،(م2014) فهد ،(م2014) صالح
 ،(م2012) إسكندر ،(م2013) الخفاجي ،(م2015) مرسي دراسة مع الحالية الدراسة اختلفت .3

 استخدمت بينما تحصيلي، واختبار منتج تقييم بطاقة للدراسة أدواتين استخدم حيث ،(م2009) صقر
 .التطبيقية التعليمية المادة لطبيعة نظرا   منتج تقييم بطاقة وهي للدراسة واحدة أداة  الحالية الدراسة

 خلفية وبناء لدراسةا مشكلة تحديد في السابقة الدراسات من الحالية دراستها في الباحثة استفادت قدلو 
 الدراسة أداة  إعداد من االستفادة إلى باإلضافة البصري، الذكاء مجال في المقترح البرنامج حول

 .الالزمة المعايير وفق البرنامج وتصميم
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 الرابع الفصـــل

 واإلجراءات الطريقة
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 فاعلية عن بالكشف الدراسة في الباحثة اتبعتها التي الدراسة جراءاتإل شامال   وصفا   الفصل هذا يتناول
 الفنية، التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم مهارات تنمية في البصري  الذكاء على قائم برنامج

 الفصل هذا يتضمن كذلك الميدانية، اإلجراءات من مجموعة الباحثة اتبعت الدراسة أهداف ولتحقيق
 وثباتها، صدقها من والتأكد اعدادها وكيفية الدراسة، أدوات الدراسة، عينة الدراسة، مجتمع الدراسة، منهج
 .للنتائج للوصول المستخدمة اإلحصائية واألساليب الدراسة خطوات الى باإلضافة المتغيرات، ضبط

 

 : الدراسة منهج 4.2
 على لتجريبه البصري  الذكاء على ئمالقا البرنامج بإعداد قامت حيث التجريبي؛ المنهج الباحثة استخدمت

 تقوم واحد متغير باستثناء ما ظاهرة في تؤثر التي بالمتغيرات التحكم فيه يتم منهج وهو الدراسة، عينة
 المنهج ان الباحثة رأت ولقد الدراسة، ظاهرة على أثره وقياس تحديد بهدف وتغييره بتطويعه الباحثة

 مهارات لتنمية فاعليته مدى عن والكشف البرنامج ولتجريب استهادر  لطبيعة مالئمة األكثر هو التجريبي
 الضابطة المجموعة درست بحيث المجموعتين ذو التجريبي التصميم استخدام تم وقد الفني، التصميم
 .البصري  الذكاء على القائم رنامجالب باستخدام التجريبية المجموعة درست بينما التقليدية، بالطريقة

 :الدراسة وعينة مجتمع 4.1
 والمسجلين األقصى بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات من الدراسة مجتمع يتكون 
 (.2018-2017) الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل من( 2 تصميم) مساق

 

 :الدراسة عينة 4.1
 :إلى الدراسة عينة تنقسم

 :استطالعية عينة 4.1.2
 والبالغ غزة تدريب مجتمع كلية في الجرافيك تصميم قسم من استطالعية عينة باختيار الباحثة قامت

 والتأكد الدراسة أداة  تجريب بهدف وذلك الفني، التصميم درسوا أن سبق مما طالبة،( 15) عددهم
 .الدراسة أهداف تحقيق على قدرتها من
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 :فعلية عينة 4.1.1

 بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية سمق من طالبة( 30) من القصدية الدراسة عينة تكونت
 مجتمع لمحدودية ونظرا   م،2018-2017 الثاني الدراسي للعام 2"تصميم" لمساق والمسجلين األقصى
 الضابطة للمجموعة طالبة( 15) مجموعتين على قسموا دراسة، كعينة أفرده جميع أخذ تم فقد الدراسة

 بطريقة بالبرنامج للتدريس الخاضعة التجريبية للمجموعة طالبة( 15)و التقليدية، بالطريقة درست والتي
 في جامعي كمدرس عملها طبيعة بحكم القصدية بالطريقة للعينة الباحثة اختيار وجاء العشوائي، التعيين

 الدراسة أدوات وتطبيق العينة مع قرب عن التعامل لها يوفر مما األقصى، بجامعة الفنية التربية قسم
 .المقترح البرنامج وتنفيذ

 البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج بناء  4.4
 الذكاء نظرية على المستندة التعليمية واللقاءات والنشاطات واإلجراءات الخطوات من مجموعة وهو

 .الفني التصميم مهارات تنمية بهدف البرنامج وإعداد بتصميم الباحثة قامت حيث البصري،

 :البرنامج اءبن مبررات  4.4.2
 .التصميم مهارات لتنمية حديثة تعليمية بطرق  الفنية المناهج إثراء -
 .الفني التصميم في الفنية التربية قسم طالبات لدى العملي األداء مستوى  رفع في االسهام -
 .الفني التصميم مساق تعلم نحو الطالبات دافعية إثارة في اإلسهام -
 .الطالبات لدى ذاتيال والتعلم البصري  التعلم مبدأ تحقيق -
 .التصميم مهارات تدريس في المحاضرين يواجهها قد التي للمشكالت حال   البرنامج يكون  قد -

 :وتصميمه المقترح البرنامج إعداد مراحل  4.4.1

 :التالية الخطوات البرنامج إعداد مرحلة تضمنت
 :البرنامج أهداف تحديد -1

 :يلي كما كانتو  المقترح البرنامج أهداف بتحديد الباحثة قامت
 :المقترح البرنامج من العام الهدف .أ

 تنمية خالل من وذلك ، 2تصميم مساق في الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم مهارات تنمية
 .عملية فنية مشاريع على وتطبيقه التصميم في األساسية المهارات
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 :التالية الخاصة األهداف العام الهدف من وينبثق
 :المقترح للبرنامج خاصةال األهداف .ب

 .متقن بشكل ومعالجتها التصميم ومفردات عناصر استخدام -
 .الصحيحة التصميم وقواعد واإلنشائية الجمالية التصميم أسس تحقيق -
 .التصميم في الجمالي والجانب الوظيفي الجانب بين التوافق تحقيق -
 .للتصميم الجيد النهائي اإلخراج مراعاة -
 والمرئية الفكرية الملكية واحترام النفس على االعتماد مثل سلوكية عادات الطالبات اكساب -

 .لآلخرين
 .جديدة بصرية صور وإنتاج البصرية، الصور وتحليل وتفسير قراءة على القدرة -

 :البرنامج مصادر تحديد -2
 .البرنامج بناء في بها لالسترشاد واألدبيات والبحوث السابقة الدراسات -
 .التصميم يمتعل في المعاصرة االتجاهات -
 .المقترح البرنامج بناء خصائص -
 .2تصميم مساق محاضري  خبرات -
 .الشخصية الخبرة -

 :التعليمي المحتوى  تحديد -3
 في وتمثلت الفني، التصميم مهارات تستعرض والتي 2تصميم مساق يتناولها التي الموضوعات تحديد

 .الملصق تصميم ومشروع الشعار، تصميم مشروع هما مشروعين
 :المتعلمين ئصخصا تحديد -4

 .الفني التصميم عناصر مع التعامل مهارات امتالك -
 .الجمالية الفني التصميم ومبادئ أسس مهارات امتالك -
 .الوظيفية ودالالتها اللون  نظرية حول خبرات امتالك -
 .األلوان خامات مع التعامل مهارات امتالك -

 :السلوكية األهداف وصياغة تحديد -5
 .الفني التصميم في تنميتها بهدف غتهاوصيا السلوكية األهداف تحديد
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 :البرنامج وأنشطة مكونات تحديد -6
 .انفوجرافيك عروض -
 .الكترونية مواقع -
 .تعليمية وفيديوهات صور: متعددة وسائط عرض -
 .توضيحية ورسوم رموز -
 .ذهنية خرائط -
 .بوربوينت شرائح -
 .فنية وتصميمات لوحات -
 .فنية اسكتشات -

 :على الذكاء البصري لتنمية مهارات التصميم الفنيالمقترح القائم  لبرنامجا إعداد -7

 وعدم التصميم، لمهارات العملية التطبيقات على أساسي بشكل تعتمد حيث التعليمية المادة لطبيعة نظرا  
 لعرض نظري  إطار الباحثة أعدت فقد البرنامج، تطبيق أثناء الباحثة إليها تستند نظرية مادة وجود

 كذلك وأهميته، للتصميم اإلجرائية التعريفات فيه تستعرضو  ،على الذكاء البصري البرنامج المقترح القائم 
 التصميم نجاح وأسس التصميم، ومراحل وخطوات منهما، كل وأنواع وأهمية والملصق الشعار تعريف
 (.5) الملحق في انظر ناجح تصميم الى للوصول الفنية والنصائح التوصيات وبعض

 :حيث من لتحكيمه المحكمين على البرنامج عرض -8
 .الموضوعة واألهداف الدراسة لطبيعة مناسبته -
 .للبرنامج العام الغرض ضوء في مناسبا   يرونه ما إضافة -
 (4الملحق رقم ) .النهائية بالصورة لصياغته المحكمين من المقترحة التعديالت إجراء -

 :البرنامج تنفيذ -9
 تحقيقها المراد سلوكية األهداف من ضمنهيت وما للبرنامج التنفيذي الدليل الباحثة أتمت أن بعد

 لتقوم للباحثة مرجعا   ليكون  التقويم، وأساليب التعليمية والوسائل والمصادر التعليمية واألنشطة واإلجراءات
 التدريسية اإلجراءات من بمجموعة الباحثة قامت ولقد التجريبية، المجموعة على البرنامج بتطبيق
 :اآلتي في خطواتها وتمثلت البصري، الذكاء على قائم مقترح امجبرن وفق التصميم مادة لتدريس

 :بصريا   الطالبات استثارة مرحلة -
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 الطالبات على البصرية المثيرات عرض. 
 البصرية المثيرات في الممثلة المعلومات ومناقشة تحليل. 

 :البصرية المهمة طرح مرحلة -
 تنفيذه المراد_ فني وملصق شعار تصميم_ المشروع أو المهمة عرض. 
 المثير الموقف أو للمهمة المتضمنة البصرية والوسائط المثيرات عرض. 
 جزئية أفكار إلى وتحليلها المثيرات معلومات حول الطالبات مناقشة. 
 جديدة وأفكار بدائل واستخالص استنباط. 
 فردية مشاريع صورة في البصرية المهمة أو المشروع أداء مرحلة. 
 ريةالفو  الراجعة التغذي تقديم. 
 التصميم مهارات لقياس وضعت التي الدراسة أداة  على بناء   التقويم مرحلة. 

 
 :التقويم أساليب -11

 :يلي كما البرنامج أهداف تحقق لضمان تقويم أساليب الباحثة استخدمت
 :القبلي التقويم  -

 اتالطالب تمكن مدى عن الكشف بهدف البرنامج تطبيق في البدء قبل تنفيذه تم الذي التقويم وهو
 .المحددة المشاريع في األساسية الفني التصميم مهارات من

 :البنائي التقويم -
 األهداف من التحقق بهدف التدريس، عملية مدار على وينفذ البرنامج تطبيق اثناء مستمرة عملية

 المرجوة المخرجات وتطوير لتحسين كذلك مسبقا ، المعد التنفيذي والدليل البرنامج وفق الموضوعة
 المراد للمهارات عملية وتطبيقات بصرية وعروض مناقشات خالل من الفورية راجعة التغذية وتقديم

 .تنميتها
 :النهائي التقويم -

 مهارات تنمية على البرنامج تطبيق فاعلية مدى قياس الى ويهدف البرنامج، تطبيق نهاية في تنفيذه يتم
 البصري  الذكاء على القائم المقترح نامجالبر  أهداف تحقق مدى ومعرفة الطالبات، لدى الفني التصميم

 .التصميم مهارات منتج تقييم بطاقة أداة  خالل من وذلك
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 :البرنامج تنفيذ دليل -11
 التجريبية المجموعة طالبات على البرنامج تطبيق أثناء به تسترشد إجرائي دليل بإعداد الباحثة قامت
 دليلين الباحثة أعدت ولقد البصري، الذكاء نظرية وفق الفني التصميم مهارات تنمية خالله من يهدف
 ،(الملصق تصميم) مشروع لتدريس واآلخر ،(الشعار تصميم) مشروع لتدريس أحدهما البرنامج لتنفيذ

 :على البرنامج تنفيذ دليل واشتمل
 .تنميتها المراد التصميم مهارات -
 .العملية البرنامج تطبيق وإجراءات خطوات -
 .لتعليميةا والوسائل البرنامج مكونات -
 .تنفيذه المطلوب النهائي المنتج -
 .البرنامج لتنفيذ الزمنية الخطة -

 وطبيعة لغرض الدليل مناسبة من للتأكد المحكمين، على البرنامج تنفيذ دليل بعرض الباحثة قامت ولقد
 البرنامج تنفيذ دليل من النهائية للصورة للتوصل التعديالت إجراء وتم الدراسة،

 (.2-1) الملحق في انظر 
 

 :المقترح البرنامج تنفيذ في الزمنية الحدود -12

 لمساق والمسجلين األقصى بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات البرنامج استهدف
 تشمل أسبوع، كل واحد لقاء بمعدل أسابيع( 7) أقصاه كلي زمن في البرنامج تنفيذ وتم ،2تصميم
 :كالتالي موزعة اللقاءات كانت حيث برنامج،ال من والعملي النظري  الجانب

 أداة  تطبيق تنفيذ تم كما منها، والهدف الدراسة بطبيعة الطالبات لتعريف اللقاء هذا هدف :األول اللقاء
 التصميم لمهارات الطالبات امتالك مدى لقياس( التصميم مهارات منتج تقييم بطاقة) القبلي الدراسة
 .المجموعتين تكافؤ من للتأكد كذلك الفني،

 المفردات واستنباط والمؤسسات، للشركات كواجهة الشعار طبيعة على التعرف إلى هدف :الثاني اللقاء
 النفسي التأثير وكيفية المستهلك، خصائص ودراسة اللغوية، الصياغات من الشعار لتصميم البصرية
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 المثيرات عرض خالل من صميم،الت في والوظيفية الجمالية األلوان نظرية دور أهمية مدى كذلك عليه،
 .المعاني واستنباط وتحليلها قراءتها بهدف والتحفيزية البصرية

 حقوق  على الحفاظ وأهمية الشعار، تصميم في الخطوط أهمية على التعرف الى هدف :الثالث اللقاء
 يحقق افيم والتفرد بالحداثة تتميز شعارات تصميم ابتكار على والقدرة التصميم، وخصوصية الملكية

 شرح تم كذلك بوربوينت، وشرائح إعالنية وحقائب صور عرض خالل من وذلك والمعاصرة، األصالة
 .للتصميم العملية والخطوات مفرداته وتحليل الشعار تصميم مشروع موضوع

 الموجودة التصميم مهارات لتحديد الشعار بتصميم تكليفهم بعد العملي التطبيق الى هدف :الرابع اللقاء
 الذكاء على القائم البرنامج) المتبع البرنامج في المتضمنة التصميم خطوات وفق الطالبات لدى ا  فعلي

 .النتائج أفضل إلى للوصول العملي، التطبيق أثناء المستمرة الراجعة التغذية تقديم كذلك ،(البصري 

 أنواع كذلك ي،الفلسطين الملصق خاصة الملصق وتاريخ مفهوم على التعرف الى هدف :الخامس اللقاء
 بصرية مثيرات عرض خالل من الملصق، تصميم وخطوات التصميم نجاح وعوامل وعناصره، الملصق
 تحديد تم كذلك جديدة، بصرية لغة إنتاج في منها واالستفادة مفرداتها واستنباط وتحليلها قراءتها بغرض

 .للتصميم يةالعمل والخطوات وعناصره، مفرداته وتحليل الملصق، تصميم مشروع موضوع

 فعليا   الموجودة التصميم مهارات لتحديد الملصق لتصميم العملي التطبيق الى هدف :السادس اللقاء
 المستمرة الراجعة التغذية تقديم كذلك المتبع، البرنامج في المتضمنة التصميم خطوات وفق الطالبات لدى
 .النتائج أفضل إلى للوصول العملي، التطبيق أثناء

 تنمية في المتبع البرنامج فاعلية مدى لقياس الطالبات، مع البعدي التطبيق تنفيذ: واألخير بعالسا اللقاء
 .الفني التصميم مهارات

 

  الدراسة أدوات  4.1
 :الفني التصميم مهارات منتج تقييم بطاقة

 :التالية الخطوات وفق المنتج تقييم بطاقة ببناء الباحثة وقامت
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 :البطاقة من الهدف تحديد -1
 لمساق والمسجلين الفنية التربية طالبات لدى للتصميم العملية المهارة مستوى  قياس إلى البطاقة دفته

 .2تصميم
 :الفني التصميم مهارات قائمة بناء -2

 لمساق الفنية التربية قسم طالبات لدى تنميتها المراد الفني التصميم مهارات قائمة بإعداد الباحثة قامت
 :يةالتال الخطوات وفق ،2تصميم

 تابع، كمتغير الفني التصميم مهارات تناولت التي التربوي  واألدب السابقة الدراسات على االطالع -
 .الفني التصميم مهارات على للتعرف

 الرئيسية المجاالت في المهارات وتمثلت سبق، ما على بناء المطلوبة الفني التصميم مهارات تحديد -
 تحقيق مهارة-الفني التصميم عناصر معالجة مهارة-للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة: )التالية

 اإلخراج مهارة-للتصميم البنائي النظام تحقيق مهارة-الفني للتصميم واإلنشائية الجمالية األسس
 (.للتصميم النهائي

 (2. )ملحق رقم فقرة( 32) على شملت والتي األولية صورتها في التقييم بطاقة إعداد -
 وتحديد ،(الملصق تصميم-الشعار تصميم:)وهما البرنامج لبناء تعليمي ى كمحتو  مشروعين تحديد -

 مجال لكل فرعية بنود وإعداد رئيسية، مجاالت بخمسة متمثلة فيهما المطلوبة الفني التصميم مهارات
 :التالي الجدول في موضح هو كما المهارات، لهذه النسبي الوزن  يوضح جدول كذلك رئيسي،

  الفني التصميم لمهارات النسبي ن الوز(: 4.2) رقم جدول
 النسبة الفقرات عدد المهارة 

 %11.18 8 للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة .0
 %11.82 8 الفني التصميم عناصر معالجة مهارة .7
 %29.21 1 الفني التصميم أسس تحقيق مهارة .1
 %29.11 9 التصميم في البنائي النظام تحقيق مهارة .1
 %29.21 1 للتصميم الفني اإلخراج ارةمه .1

 %200 12 المجموع
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 .الدراسة لغرض ومالءمتها مدى الختيار الدراسة مشرفي على البطاقة عرض -
 .المشرفين رأي وفق أولي بشكل التقييم بطاقة تعديل -
 حيث من اآلراء وإبداء تحكيمها أجل من والمصممين التربويين المحكمين على البطاقة عرض -

 .الدراسة لطبيعة تهامناسب
 النهائية صياغتها بعد البطاقة فقرات عدد بلغ المحكمون  بها أوصى التي التعديالت إجراء بعد -

 متوسطة، عالية، جدا ، عالية) خماسي متدرج سلم وفق مدرج وزن  فقرة لكل أعطي حيث فقرة،( 31)
 الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني التصميم مشاريع منتج تقييم لمعرفة( جدا   منخفضة منخفضة،

 :يلي كما الخماسي التدرج توصيف تم حيث ،2تصميم مساق في

 .عالي واتقان كبيرة بدقة المهارات تتوفر: جداً  عالية درجة

 .المنتج في المهارات تتوفر: عالية درجة

 .المنتج في المهارات بعض تتوفر: متوسطة درجة

 .قليل بشكل جالمنت في المهارات بعض تتوفر: منخفضة درجة

 .المنتج في كاف بشكل المطلوبة المهارات تتوفر ال: جداً  منخفضة درجة

 .درجة( 31-155) بين ما الدراسة عينة أفراد درجات تنحصر وبذلك

 :الدراسة أداة ضبط 4.9
 .للتطبيق وصالحيتها وثباتها صدقها من التأكد الدراسة أداة  بضبط يقصد

 أداه الدراسة: صدق .1
 المحكمين صدق: 

 الفنية، التربية في والمتخصصين المحكمين من مجموعة على التقييم بطاقة الباحثة عرضت
 للهدف البطاقة مهارات مناسبة مدى في بآرائهم لالسترشاد وذلك ،(0 ملحق) التدريس وطرق  ومناهج

 التعديالت إجراء بعد البطاقة وأصبحت ووضوحها، اللغوية الصياغة صحة من للتأكد وكذلك منها،
 .الخمسة الرئيسية المهارات على موزعة فقرة( 10) من كونةم
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 البنائي: الصدق 
 .لفقرات البطاقة الكلية بالدرجة البطاقة مجاالت من مجال كل مدى ارتباط البنائي الصدق يوضح

 :يأتي كما للبطاقة الكلية والدرجة للمجال الكلية الدرجة بين االرتباط معامل بحساب الباحثة قامت

  التقييم لبطاقة الكلية الدرجة مع التقييم بطاقة مجالت من مجال لكل الرتباط معامالت(: 4.1) مرق جدول
 الرتباط معامل المهارة م
 1**863. للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة  .1
 1**907. الفني التصميم عناصر معالجة مهارة  .2
 **0.802 الفني التصميم أسس تحقيق مهارة  .3
 1**719. التصميم في البنائي النظام حقيقت مهارة  .4
 1**742. للتصميم الفني اإلخراج مهارة  .5

 .α=0.02 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط **
 .α=0.01 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط *

(، 1.10عند مستوى ) طردي ا ارتباطا   مرتبطة أن كافة مجاالت البطاقة (1.7)يتضح من الجدول
 البطاقة فقرات أن الباحثة يطمئن مما للبطاقة، الكلية بالدرجة الرئيسية المهارات ارتباط على وتدل

 .لقياسه وضعت لما صادقة

 الداخلي التساق صدق: 

 للمجال الكلية والدرجة البطاقة، فقرات من فقرة كل درجات بين االرتباط قوة الداخلي االتساق بصدق ويقصد

 :اآلتية الجداول في :يلي كما االتساق حساب وتم إليه، تنتمي الذي الرئيسي

 للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق: الرئيسية للمهارة الداخلي التساق نتائج .1
 للمجال الكلية الدرجة مع الرئيسية المهارة من مهارة لكل الرتباط معامالت(: 4.1) رقم جدول

 الرتباط معامل المهارة م
 1**693. .للمتلقي التصميم وغرض فكرة توصيل في ةالبساط التصميم يحقق  .1
 1**694. .ومباشر سهل بشكل المستهدفة الفئة مع والتفاعل التأثير التصميم يحقق  .2
 1**680. .للتصميم الجمالي الجانب مع الوظيفي الجانب يتوافق  .3
 1**646. .للمتلقي البصرية الثقافة مع تتفاعل وظيفية دالالت ذات عناصر التصميم يستخدم  .4
 *0.516 .التصميم لفكرة الوظيفي للغرض التصميم في المستخدمة األلوان دالالت تحقق  .5
 1**813. .للتصميم الوظيفية الناحية لتالئم التصميم فكرة لصياغة البدائل يستخدم  .6
 1**808. .لها الوظيفية الدالالت في االخالل دون  التصميم وعناصر مفردات في االختزال تحقيق  .7
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 .α=0.02 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط **
 .α=0.01 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط *

 طردي ا ارتباطا ( أن فقرات المهارة )تحقيق الناحية الوظيفية للتصميم( مرتبطة1.1يتضح من الجدول )
 مع داخليا متسقة أنها يعني مما بمجالها، الفقرات ارتباط على وتدل ،(1.11) معنوية مستوى  عند

 .الرئيسية المهارة

 الفني التصميم عناصر معالجة: الرئيسية للمهارة الداخلي التساق نتائج .2
 للمجال الكلية الدرجة مع الرئيسية المهارة من مهارة لكل الرتباط معامالت(: 4.4) رقم جدول

 الرتباط معامل المهارة م
 1**770. .ناصروالع األشكال صياغة في التصميم يتنوع 0
 *0.530 .التصميم وفكرة موضوع لخدمة االنسجام على واألشكال العناصر تعتمد 7
 1*638. .التصميم ومفردات لعناصر واالبتكار بالجدة التصميم يتميز 1
 **0.720 .العين على إيجابيا   تأثيرا   تحدث منسجمة ألوان التصميم يستخدم 1
 **0.830 .التصميم في الفراغ وحيز رالعناص كتلة بين التوازن  يراعي 1
 1**711. .التصميم غرض تخدم رمزية ومعان دالالت ذات واألشكال الخطوط يستخدم 1
 **0.720 .والخطوط األلوان درجات توزيع في الفراغي العمق مراعاة 2
 **0.652 .واألشكال العناصر على المالمس تأثيرات التصميم يستخدم 2

 .α=0.02 دللة مستوى  عند صائياا إح دال الرتباط **
 .α=0.01 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط *

 ارتباطا ( أن فقرات المهارة )معالجة عناصر التصميم الفني( مرتبطة1.1يتضح من الجدول )
 مع داخليا متسقة أنها يعني مما بمجالها، الفقرات ارتباط على وتدل ،(1.11) معنوية مستوى  عند طردي ا

 .الرئيسية المهارة

 الفني التصميم أسس تحقيق: الرئيسية للمهارة الداخلي التساق نتائج .3
 للمجال الكلية الدرجة مع الرئيسية المهارة من مهارة لكل الرتباط معامالت(: 4.1) رقم جدول

 الرتباط معامل المهارة م
 *0.823 .التصميم وعناصر أجزاء بين الوحدة تحقيق يراعي  .1
 *0.515 .التصميم في والديناميكية وااليقاع لحركةا تحقق  .2
 **0.632 .واالستقرار التوازن  محققا   التشكيل مساحة على التصميم أجزاء توزيع  .3
 **0.835 .الفني التصميم في والمساحات الخطوط تقسيم في والتناسب النسبة يراعي  .4
 **0.732 .إليه النظر أولية اللين خاصة طبيعة وإعطاءه الفني العمل في السيادة بعنصر يهتم  .5
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 .α=0.02 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط **
 .α=0.01 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط *

 عند طردي ا ارتباطا ( أن فقرات المهارة )تحقيق أسس التصميم الفني( مرتبطة1.1يتضح من الجدول )
 المهارة مع داخليا متسقة أنها يعني مما بمجالها، فقراتال ارتباط على وتدل ،(1.11) معنوية مستوى 

 .الرئيسية

 التصميم في البنائي النظام تحقيق: الرئيسية للمهارة الداخلي التساق نتائج .4
 للمجال الكلية الدرجة مع الرئيسية المهارة من مهارة لكل الرتباط معامالت(: 4.9) رقم جدول

 الرتباط معامل المهارة م
 1**889. .للتصميم العام البصري  االدراك لتحقيق متكامل بنائي نظام في التصميم أجزاء حدةو  يراعي  .1
 1**911. .التصميم في واألرضية الشكل بين بالعالقة يهتم  .2
 1**888. .التصميم في واأللوان االشكال بين التباين يراعي  .3
 1**945. (.االسكتش) األولية الخطوط خالل من التصميم فكرة يوضح  .4
 1**892. .والمباشرة البساطة على التصميم بنية يعتمد  .5
 1**892. .التصميم في المعاصرة للقيم البنائي النظام يواكب  .6

 .α=0.02 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط **
 .α=0.01 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط *

 ارتباطا لنظام البنائي في التصميم( مرتبطة( أن فقرات المهارة )تحقيق ا1.1يتضح من الجدول )
 مع داخليا متسقة أنها يعني مما بمجالها، الفقرات ارتباط على وتدل ،(1.10) معنوية مستوى  عند طردي ا

 .الرئيسية المهارة

 .للتصميم الفني اإلخراج: الرئيسية للمهارة الداخلي التساق نتائج .5
 

 للمجال الكلية الدرجة مع الرئيسية المهارة من هارةم لكل الرتباط معامالت(: 4.8) رقم جدول
 الرتباط معامل المهارة م
 1**684. .التصميم في والعناصر واألشكال الخطوط رسم يقتن  .1
 **0.772 .التصميم مساحة وترتيب نظافة على يحافظ  .2
 *0.520 .القراءة وسهل متقن بشكل التصميم في المستخدمة والكلمات الحروف يكتب  .3
 1*514. .التصميم وتلوين تنفيذ في واألحبار األلوان استخدام تقني  .4
 1**796. .للتصميم المناسبة واألفكار األلوان اختيار يذوق   .5

 .α=0.02 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط **
 .α=0.01 دللة مستوى  عند إحصائياا  دال الرتباط *
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 عند طردي ا ارتباطا ارة )اإلخراج الفني للتصميم( مرتبطةأن فقرات المه (،1.2رقم ) يتضح من الجدول
 المهارة مع داخليا متسقة أنها يعني مما بمجالها، الفقرات ارتباط على وتدل ،(1.11) معنوية مستوى 

 .الرئيسية

 :البطاقة ثبات -3
  باإلضافة التقييم، بطاقة مجاالت من مجال كل ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل حساب تم

 :البطاقة لمجاالت الثبات معامالت( 1.2) الجدول ويبين ككل، البطاقة ثبات سابح إلى

 التقييم بطاقة لمجالت الثبات معامالت(: 4.8) رقم جدول

 عدد المهارة م
 الفقرات

 معامل
 الثبات

 1.217 2 للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة  .1
 1.111 2 الفني التصميم عناصر معالجة مهارة  .2
 1.272 1 الفني التصميم أسس تحقيق رةمها  .3
 1.111 1 التصميم في البنائي النظام تحقيق مهارة  .4
 1.111 1 للتصميم الفني اإلخراج مهارة  .5

 1.212 10 ككل البطاقة
 مجاالت جميع في مقبولة كرونباخ ألفا معامل قيمة أن إلى (1.2) رقم الجدول في المبينة النتائج تشير

 .بالثبات تتمتع المستخدمة التقييم بطاقة بأن القول يمكن وبالتالي ككل، والبطاقة البطاقة،
 قامت حيث االتفاق معامل حساب خالل من المقيميين ثبات بحساب الباحثة قامت: المقيميين ثبات

 في مشابهة نتائج إعطائها من للتأكد االتفاق، معامل إيجاد خالل من المقيميين ثبات من بالتأكد الباحثة
 بزميل*واالستعانة طالبات،( 01) بمالحظة الباحثة قامت حيث أخرى، مرة استخدامها عادةإ  حال

 .الطالبات نفس لمالحظة
 
 
 
 
 

 محمد حمدان 
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 االتفاق مدى بحساب الباحثة قامت الطالبات، ألداء الكمية التقديرات رصد وبعد 
 :على تنص والتي Cooper كوبر معادلة باستخدام الثاني والمقيم الباحثة بين واالختالف

 = االتفاق نسبة
 االتفاق مرات عدد

× 011 
 االختالف مرات عدد+  االتفاق مرات عدد

 :التالي الجدول في كما االتفاق نسب الباحثة وجدت الكمية التقديرات على للمعادلة الباحثة تطبيق وبعد

 التقييم بطاقة لمجالت الثبات معامالت(: 4.9) رقم جدول
 النسبة مرات الختالف مرات التفاق عدد الفقرات ساسيةاأل المهارة #
 % 21.2 1 12 2 للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق  .1
 % 22.2 2 20 2 الفني التصميم عناصر معالجة  .2
 % 21 2 17 1 الفني التصميم أسس تحقيق  .3
 % 21 2 10 1 التصميم في البنائي النظام تحقيق  .4
 % 21 1 12 1 للتصميم الفني اإلخراج  .5

 % 21.2 722 101 10 ككل البطاقة
 نسبة أعلى كانت حين في % 21 كانت مهارة ألقل االتفاق معامل نسبة أن السابق الجدول من يالحظ

 على دالة النسب هذه وتعتبر ،% 21.2 ككل البطاقة في االتفاق نسبة بلغت بينما ،% 21.2 هي اتفاق
 .التقييم بطاقة يقتطب قبل الباحثة يطمئن مما المالحظة، ثبات

 صالحة النهائية صورتها في البطاقة وأصبحت التقييم بطاقة وثبات صدق من الباحثة تأكدت قد وبذلك
 .الدراسة عينة على للتطبيق

 

 الدراسة متغيرات 4.8
 التجريبية، للمجموعة البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج وفق التدريس وهو: المستقل المتغير
 .الضابطة للمجموعة المعتادة التدريس وطريقة

 تقييم بطاقة خالل من قياسه ويتم تابع، كمتغير الفني التصميم مهارات الدراسة تتناول: التابع المتغير
 .لذلك معد منتج
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 :البرنامج تجريب بدء قبل المتغيرات ضبط
 المتغيرات بعض عن تنجم قد التي لآلثار وتجنبا   النتائج، سالمة على الباحثة من حرصا  
 التجريبية للمجموعتين المتغيرات من مجموعة بضبط قامت فقد التجربة، على الدخيلة

 :وهي والضابطة،
 لمساق السابق المدخل وهو 1تصميم مساق نتائج على بناء   التحصيلي المستوى  ضبط -

 .2تصميم
 .والضابطة التجريبية المجموعتين بتدريس الباحثة قامت -

 :يلي كما للمجموعتين المتغيرات ضبط من الباحثة وتحققت

 :القبلي الفني التصميم مهارات منتج تقييم بطاقة في والضابطة التجريبية المجموعتين تكافؤ

 في والضابطة التجريبية المجموعتين متوسطات بين الفرق  دللة عن للكشف( ت) اختبار(: 4.20) رقم جدول
 التقييم لبطاقة القبلي التطبيق

 المتوسط العدد المجموعة الرئيسية المهارة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 درجة
 الحرية

" ت"
 الدللة Sig قيمة المحسوبة

 الوظيفية الناحية تحقيق
 للتصميم

 2.33 11.53 01 ضابطة
 دالة غير 1.211 1.110 72

 2.52 11.27 01 تجريبية

 التصميم عناصر معالجة
 الفني

 2.43 13.80 01 ضابطة
72 1.111 1.210 

 دالة غير

 1.92 13.53 01 تجريبية

 التصميم أسس تحقيق
 الفني

 1.30 8.47 01 ضابطة
72 0.122 1.021 

 دالة غير

 1.03 9.07 01 تجريبية

 في البنائي النظام تحقيق
 التصميم

 1.49 11.27 01 ضابطة
72 1.121 1.121 

 دالة غير

 1.00 11.00 01 تجريبية

 تصميملل الفني اإلخراج
 1.92 8.47 01 ضابطة

72 1.122 1.212 
 دالة غير

 1.93 8.20 01 تجريبية

 دالة غير 1.212 1.020 72 7.20 53.53 01 ضابطة ككل البطاقة
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 المتوسط العدد المجموعة الرئيسية المهارة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 درجة
 الحرية

" ت"
 الدللة Sig قيمة المحسوبة

 6.95 53.07 01 تجريبية

 والبطاقة الخمسة الرئيسية المهارات في كانت( Sig) االحتمالية القيمة أن( 1.01) الجدول من ويتضح
 في الطالبات استجابات بين حقيقي فرق  وجود عدم يعني وهذا ،(1.11) مستوى  من أكبر لكك

 تتحقق وبهذا الفني، التصميم لمهارات المنتج تقييم لبطاقة القبلي التطبيق في التجريبيتين المجموعتين
 .الدراسة تطبيق قبل المجموعتين تكافؤ من الباحثة

 :منها النتائج على قبلياا  الدراسة أداة تطبيق عند المالحظات بعض هناك وكانت
 .النتائج وسوء التصميمات ضعف -
 .تصميماتهن في الطالبات تناولنها التي األفكار لندرة وذلك الفني اإلنتاج في تشابه وجود -
 .إنهائها في والتركيز االهتمام وعدم التصميمات بعض اكتمال عدم -
 .التصميمات إنجاز في طويل وقت أخذ -

 

 :دراسةال خطوات 4.8
 .الدراسة محاور تناولت التي السابقة والدراسات التربوي  األدب على االطالع -
 للفقرات، النسبي الوزن  مواصفات جدول ووضع الفني، التصميم مهارات قائمة إعداد -

 .والتربويين المختصين قبل من وتحكيمها
 .العملية اريعالمش موضوعات تحديد البصري، الذكاء على القائم المقترح البرنامج إعداد -
 .التصميم مجال في المختصين قبل من المقترح البرنامج تحكيم -
 .المحكمين على وعرضه البرنامج بتنفيذ خاص دليل إعداد -
 .البرنامج ومكونات متطلبات تجهيز -
 .المختصين قبل من وتحكيمها( منتج تقييم بطاقة) الدراسة أداة  إعداد -
 .المحكمين على رضهوع التعليمي للمحتوى  النظري  اإلطار إعداد -
 .استطالعية عينة على الدراسة أداة  تطبيق -
 في الكلية إدارة مع بالتعاون  الباحثة قامت إذ األقصى، بجامعة الجميلة الفنون  لكلية التوجه -

 .2018/3/22بتاريخ بدأت حيث الدراسة، بتطبيق البدء
 وضبط لمجموعتينا تكافؤ من والتأكد القبلي، المنتج تقييم بطاقة الدراسة أداة  تطبيق -

 .المتغيرات
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 .الدراسة عينة على الباحثة قبل من البرنامج تطبيق -
 .البرنامج فاعلية مدى لقياس المجموعتين على البعدي التقييم بطاقة تطبيق -
 .إحصائيا   البيانات ومعالجة الدرجات رصد -
 .الدراسة نتائج الى والتوصل اإلحصائية األساليب تفسير -
 .حاتوالمقتر  التوصيات تقديم -
 

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب  4.9
 األساليب استخدام وتم ،(SPSS) اإلحصائي التحليل برنامج خالل من البطاقة وتحليل تفريغ تم    

 :التالية اإلحصائية

 .المتوسط الحسابي: وهو عبارة عن مجموع القيم على عددها 
 كرونباخ ألفا اختبار (Cronbach's Alpha) البطاقة اتفقر  ثبات لمعرفة. 
 سبيرمان ارتباط معامل (Spearman Correlation Coefficient) الداخلي االتساق لحساب 

 .للبطاقة البنائي والصدق
 اختبار T عينتين حالة في (Independent Samples T-Test )هناك كان إذا ما لمعرفة 

 .المستقلة البيانات من مجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروقات

 فاعلية البرنامج. للتحقق من عامل إيتا:مربع م 
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 الخامس الفصـــل

 وتفسيرها الدراسة نتائج
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 

يتناول هذا الفصل عرضا  تفصيليا  لنتائج الدراسة، واإلجابة على أسئلة الدراسة، والتحقق من 
 ا يلي:فرض الدراسة، التي يمكن توضيحها ومناقشتها كم

 

 :وتفسيره ومناقشته األول بالسؤال المتعلقة النتائج 1.2
 :على الدراسة أسئلة من األول السؤال ينص

 بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى تنميتها المراد الفني التصميم مهارات ما
 األقصى؟

 تناولت التي السابقة والدراسات التربوي  دباأل على باالطالع الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة
 تحديد وتم التصميم، مجال في والمتخصصين التربويين رأي واستطالع الفني، التصميم مهارات تنمية
 وعرضها البصري، الذكاء على قائم برنامج خالل من تنميتها المراد الفني التصميم مهارات قائمة

 لطالبات المهارات هذه مناسبة مدى في آرائهم الستطالع ن؛المحكمي من مجموعة على األولية بصورتها
 القائمة الى والتوصل الالزمة التعديالت وعمل االعتبار بعين الملحوظات أخذ وتم الفنية، التربية قسم

 :التالية المهارات على تشمل والتي النهائية، بصورتها

 .للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة -
 .الفني التصميم عناصر معالجة مهارة -
 .الفني للتصميم واإلنشائية الجمالية األسس تحقيق مهارة -
 .للتصميم البنائي النظام تحقيق مهارة -
 .للتصميم النهائي اإلخراج مهارة -
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 وتفسيره ومناقشته الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج 1.1
 :على الدراسة أسئلة من الثاني السؤال وينص

 لدى الفني التصميم مهارات لتنمية المستخدمة البصري  الذكاء نظرية على قائمال المقترح البرنامج ما
 األقصى؟ بجامعة الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم طالبات

 إلى تستند والتي الفني، التصميم مهارات تنمية في البصري  الذكاء على قائم برنامج بإعداد الباحثة قامت
 لغة انتاج الى للوصول منها المعاني واستنباط وتفسيرها وتحليلها تهاوقراء البصرية المثيرات عرض
 على باإلجابة الباحثة قامت ولقد البرنامج، إلعداد الخطوات من مجموعة تحديد تم وقد جديدة، بصرية

 . الرابع الفصل في تفاصيله بكامل السؤال هذا
 

 وتفسيره ومناقشته الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج 1.1
 : الثالث السؤال عن جابةاإل

 بين( α≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد هل: على ينص والذي
 بطاقة في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالبات درجات متوسط

 الفني؟ التصميم لمهارات المنتج تقييم
 :السؤال عن لإلجابة اآلتية الفرضية صياغة وتم

 درجات متوسط بين( α≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 المنتج تقييم بطاقة في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالبات
: ينمستقلت لعينتين" ت" اختبار الباحثة استخدمت الفرض صحة والختبار. الفني التصميم لمهارات
 :التحليل نتائج يوضح( 1.0) والجدول
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 في والضابطة التجريبية المجموعتين متوسطات بين الفرق  دللة عن للكشف( ت) اختبار(: 1.2) رقم جدول
 التقييم لبطاقة البعدي التطبيق

 العدد المجموعة الرئيسية المهارة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

 درجة
 الحرية

" ت"
 الدللة Sig قيمة بةالمحسو 

 الوظيفية الناحية تحقيق
 للتصميم

 4.49 28.47 01 تجريبية
72 1.102 1.117 

 عند دالة
 5.15 22.27 01 ضابطة 1.11

 التصميم عناصر معالجة
 الفني

 4.41 32.80 01 تجريبية
72 1.201 1.111 

 عند دالة
 3.90 25.33 01 ضابطة 1.11

 التصميم أسس تحقيق
 نيالف

 2.13 22.53 01 تجريبية
72 1.211 1.111 

 عند دالة
 2.76 18.07 01 ضابطة 1.11

 في البنائي النظام تحقيق
 التصميم

 4.34 25.47 01 تجريبية
72 1.110 1.117 

 عند دالة
 3.81 20.47 01 ضابطة 1.11

 للتصميم الفني اإلخراج
 4.08 20.73 01 تجريبية

72 7.172 1.102 
 ندع دالة

 3.86 17.07 01 ضابطة 1.11

 ككل البطاقة
 18.54 130.00 01 تجريبية

72 1.171 1.111 
 عند دالة

 17.97 103.20 01 ضابطة 1.11

 الخمسة الرئيسية المهارات في كانت( Sig) االحتمالية القيمة أن( 1.0) الجدول من ويتضح
 في الطالبات استجابات بين حقيقي فرق  جودو  يعني وهذا ،(1.11) مستوى  من أقل ككل والبطاقة

 الفني، التصميم لمهارات المنتج تقييم لبطاقة البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين
 يتم وبالتالي البص ري، الذك اء على القائم المقترح للبرنامج وفقا   درست التي التجريبية المجموعة ولصالح

 عند إحصائية داللة ذو فرق  يوجد" على ينص الذي البديل فرضال وقبول الصفري، الفرض رفض
 طالبات درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالبات درجات متوسط بين( α≤ 0.05) الداللة مستوى 

 ".التجريبية المجموعة ولصالح الفني التصميم لمهارات المنتج تقييم بطاقة في الضابطة المجموعة
 مهارات تنمية إلى أدى البرنامج، أتاحها التي البصرية والمكونات واتاألد أن الباحثة ترى  ولذلك

 جديدة معان واستنباط وتحليلها وغيرها، الرموز الفنية واللوحات الصور قراءة خالل من الفني التصميم
 تتحقق مبتكرة فنية تصاميم إنتاج على المصمم الطالب ساعد مما جديدة، تعليمية مواقف في واستخدامها

 .الناجحة التصميم وأسس عناصر فيها
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 : وتفسيره ومناقشته الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج 1.4
 مهارات تنمية في فاعلية البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج يحقق هل: على ينص والذي

 ؟كالبال المعدل الكسب نسبة حسب( 0.7) من أكبر بنسبة التجريبية المجموعة لدى الفني التصميم

 الباحثة قامت ،الفني التصميم مهارات لتنمية البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج فاعلية ولحساب
 القائم المقترح البرنامج يحقق ال: "اآلتي الفرض صحة الختبار لبالك المعدل الكسب نسبة باستخدام

 من أكبر بنسبة التجريبية موعةالمج لدى الفني التصميم مهارات تنمية في فاعلية البصري  الذكاء على
 ".لبالك المعدل الكسب نسبة حسب( 0.7)

 ككل والبطاقة الخمسة الرئيسية للمهارات لبالك المعدل بالكس نسبة(: 1.1) رقم جدول

 الدرجات متوسط المهارة
 (س) القبلي

 الدرجات متوسط
 (ص) البعدي

 النهاية
 العظمى

 الكسب نسبة
 المعدل

 1.216 11 28.47 11.27 للتصميم ةالوظيفي الناحية تحقيق
 1.210 11 32.8 13.53 الفني التصميم عناصر معالجة
 1.383 71 22.53 9.07 الفني التصميم أسس تحقيق
 1.244 11 25.47 11 التصميم في البنائي النظام تحقيق

 1.247 71 20.73 8.2 للتصميم الفني اإلخراج
 1.251 011 130 53.07 الكل

 ككل والبطاقة الخمسة الرئيسية للمهارات لبالك المعدل الكسب نسبة أن دولالج من ويتضح
 الصفرية، الفرضية نرفض وبالتالي ،لبالك المعدل الكسب نسبة حسب( 0.7) األدنى الحد من أكبر

 في فاعلية البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج يحقق: على تنص التي البديلة الفرضية ونقبل
 الكسب نسبة حسب( 0.7) من أكبر بنسبة التجريبية المجموعة لدى الفني التصميم اراتمه تنمية

 في وإيجابي واضح أثر له البصري  الذكاء على القائم المقترح البرنامج أن على يدل مما ،لبالك المعدل
 من كال دراسة مع توافقت الحالية الدراسة نتائج أن الباحثة الحظت كما التصميم، مهارات تنمية

 حيث من ،(م2016)وناجي الصفار ودراسة ،(م2015)حمد ودراسة ،(م2013)النجا وأبو صرصور
 بينما عليه، القائم والبرنامج البصري  للذكاء تأثير وجود على دراستهم في الباحثون  توصل حيث النتائج،
 بين باطيةارت عالقة وجود عدم دراسته أظهرت حيث ،(م2014)فهد دراسة مع الحالية الدراسة اختلف
 .والتحصيل البصري  الذكاء
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 : والتوصيات النتائج 1.1

 :النتائج 1.1.2
 طالبات درجات متوسط بين( α≤ 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد .0

 المنتج تقييم بطاقة في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة
 .الفني التصميم لمهارات

 لدى الفني التصميم مهارات تنمية في فاعلية البصري  الذكاء على القائم المقترح برنامجال يحقق .1
 .لبالك المعدل الكسب نسبة حسب( 0.7) من أكبر بنسبة التجريبية المجموعة

 تطبيق بعد التجريبية المجموعة طالبات أداء في وملموس واضح تحسن حدوث إلى الدراسة نتائج تشيرو 
 مهارات تنمية في إيجابيا   تأثيرا له البصري  الذكاء على القائم التجريبي لبرنامجا أن أي البرنامج،
 :التالية األسباب إلى يعزى  التأثير هذا أن الباحثة وتري  الفني، التصميم

 خالل من مبتكرة تصاميم إنتاج على المصمم الطالب البصري  الذكاء على القائم البرنامج ساعد -
 .المعاني واستخالص المشكالت وحل والوصف التحليل عمليات

 التصميم عمليات أثناء األفكار تسلسل في المنظم المنطقي األسلوب بين الربط على البرنامج ساعد -
 .الفني التصميم في اإلبداعي واألسلوب

 .التعليمية العملية في إيجابيا   دورهم وجعل المتعلمين، انتباه جذب على البرنامج ساعد -

 .بشغف الفني التصميم ممارسة على يقبلون  جعلهم مما للتعلم الطالبات دافعية زيادة -

 والطلبة المعلم وبين ناحية من بينهم فيما الطلبة ببين والتفاعل التطبيق في بالمرونة البرنامج تميز -
 .أخرى  ناحية من

 ساعد مما بصرية، مثيرات من المناسبة األمثلة وإعطاء وفهمها الحقائق إدراك علىالبرنامج  ساعد -
 .الجديدة التعليمية المواقف في استعادتها على والقدرة الذاكرة في المعلومات تخزين لىع

  
 :التوصيات 1.1.1

 :يلي بما وصىفهي ت النتائج، من الباحثة إليه توصلت وما وفروضها الدراسة أسئلة ضوء في
 لدى البصري  الذكاء إثراء على يساعد بصرية ومحفزات محركات الفن معلم استخدام ضرورة -

 التصميم لمهارات معلوماتية كمدخالت وتحليلها البصرية األدوات قراءة على وتدريبهم الطلبة،
 .الفني
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 وأجهزة عرض أجهزة استخدام خالل من البصري  الذكاء إلثراء مناسبة تعليمية بيئة توفير ضرورة -
 .حاسوب

 .البصري  هممخزون وتنمية التعلم على لتساعدهم للطلبة، متنوعة مصادر توفير ضرورة -

 الطلبة لتشجيع التصميم؛ مجال في ودولية محلية فنية مسابقات في المشاركة على الطلبة حث -
 .العملية الحياة في وتطبيقها أفكارهم إطالق على

 الفنية الجمعيات في والمشاركة الفنية والورش المشروعات لعمل للطلبة كافية مساحة إتاحة ضرورة -
 .العمل سوق ل تأهيلهم أجل من والثقافية،

 العمل خبرة إلكسابهم الجامعي، الحرم خارج الميداني بالتدريب للطلبة فرص بإعطاء الباحثة توصي -
 .واالبداع

 

 :المقترحات 1.1.1
 :المقترحات من مجموعة الباحثة تقترح الحالية للدراسة امتدادا  

 العملية بالمساقات المتعلقة المهارات لتنمية البصري  الذكاء في الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء -
 .الفنية التربية في

 . التصميم مادة في المعرفي التحصيل على البصري  الذكاء على قائم برنامج فاعلية دراسة -

 برامج استخدام تصميم على الفنون  معلمي لتدريب مقترح تدريبي برنامج فاعلية حول دراسة إجراء -
 .البصري  الذكاء على قائمة

 الحديثة واالستراتيجيات الفنية المهارات متغيرات دراسة حول والبحوث لدراساتا من المزيد إجراء -
 .التشكيلية الفنون  مجال تدريس في
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 والمراجع المصادر

   



 

070 
 

 المصادر والمراجع
 

 الكريم القرآن

 العربية المراجع: أولً 

 تالميذ لدى الرياضي التفكير تنمية في البصري  المدخل على قائم مقترح برنامج(. م2017).رشا إبراهيم،
 .538-507 ،(109)28 مصر، بنها، بجامعة التربية كلية مجلة. االبتدائية المرحلة

 في المعرفة وراء ما مهارات بعض تنمية في المكاني البصري  المدخل فاعلية(. م2016).عماد إبراهيم،
 للدراسات التربوية الجمعية مجلة. العام الثانوي  األول الصف طالب لدى الجغرافيا مادة

 .147-112 ،(84) العدد. مصر االجتماعية،
 Augmented) المعزز الواقع تكنولوجيا على قائم برنامج فاعلية(. م2016. )إسالم أحمد، أبو

reality) بغزة التاسع الصف طالب لدى العلوم مبحث في البصري  التفكير مهارات تنمية في .
 .فلسطين األزهر، جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة)
 .حالة دراسة: المؤسسة تنافسية تحسين في التجارية العالمة استراتيجية دور(. م2014). العقون  أحمد،
 .الجزائر خيضر، محمد جامعة(. منشورة غير دكتوراه  رسالة)
 في الرياضية المسائل حل على القدرة تنمية في البصري  المدخل استخدام أثر(. م2015). بالل أحمد،

 غير ماجستير رسالة. )بغزة األساسي العاشر الصف طالب لدى نحوها واالتجاه الفراغية ندسةاله
 .فلسطين اإلسالمية، الجامعة(. منشورة

 التعلم أنماط في المكاني البصري  بالمدخل والتدريس الرياضي المنطق أثر(. م2001). نعيمة أحمد،
 ورقة. العلوم مادة في اإلعدادي الثاني صفال تالميذ وتحصيل المكانية القدرة وتنمية والتفكير

 في المنعقد مصر، للمواطنة، العلمية التربية-الخامس العلمي المؤتمر مقدمة
 .البحري  والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية ،2001اغسطس/يوليو

 تنمية في علوماتللم العالمية الشبكة على قائم مقترح إثرائي برنامج أثر(. م2012). رامي إسكندر،
 غير ماجستير رسالة. )الفنية التربية لطالب المعلوماتي والوعي الرقمي والبحث التصميم مهارات
 .مصر القاهرة، جامعة(. منشورة

 والتخصص الدافعية والتوجهات المتعددة بالذكاءات وعالقتها التعلم أساليب(. م2002). زينب بدوي،
 .79-9 ،(53)12 مصر، بنها، بجامعة التربية كلية مجلة. الدراسي

 الشكل وإنتاج تصميم مهارات تنمية في االلكترونية المقررات مولد فاعلية(. م2010). أحمد البسيوني،
 المؤتمر إلى مقدمة ورقة. (تجريبية دراسة) واألكاديمي المؤسسي األداء تطوير ضوء في الخزفي
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 المؤسسي األداء تطوير في الحديثة تاالتجاها) الثاني الدولي-الخامس العربي السنوي  العلمي
 ابريل في المنعقد مصر،( العربي والعالم مصر في النوعي العالي التعليم مؤسسات في واألكاديمي

 .المنصورة جامعة النصر، ومنية غمر بميت وفرعيها بالمنصورة النوعية التربية كلية ،2010
 الفكر دار: مصر. 0ط. وتعميق تنمية الفهمو  المتعددة الذكاءات(. م2003). الحميد عبد جابر جابر،

 .والنشر للطبع العربي
 دار: عمان (.ط.د) ،التعليمية بالموديوالت الذاتي التعلم(. م2000). السالم عبد الرحمن عبد جامل،

 .المناهج
 التشكيلية الفنون  مجال تدريس في الحديثة االستراتيجيات استخدام فاعلية(. م2014). الهام جان،

 الفنية التربية في بحوث مجلة. الطائف جامعة لطالبات التقني الجانب لتنمية المشروع بطريقة
 .22-1 (.43) العدد. مصر حلوان بجامعة التربية كلية والفنون،

 قانون  ضوء في الفنية التربية في المتعددة للذكاءات اإلبداعي التفكير تنمية(. م2015). غادة جان،
 العدد. مصر حلوان بجامعة الفنية، التربية كلية والفنون، الفنية ةالتربي في بحوث مجلة. الجذب

(46.) 1-19. 
 الرسم مادة في االبتكاري  التصميم لتنمية االلكتروني المحتوى  تطوير(. م2005). سعد الجبالي،

 تكنولوجيا العاشر، العلمي المؤتمر إلى مقدمة ورقة ،الصناعية الثانوية المرحلة لطالب الصناعي
 البنات وكلية التعليم لتكنولوجيا المصرية الجمعية الشاملة، الجودة ومتطلبات االلكتروني يمالتعل

 .مصر شمس، عين جامعة
 أداء على وأثره البصري  المكاني الذكاء لتنمية الوسائط متعدد برنامج فعالية(. م2013). رشا جمال،

 .مصر هرة،القا جامعة(. منشورة غير دكتوراه  رسالة. )الفنون  كليات طالب
 بمساعدة الرياضيات تدريس في البصري  المدخل استخدام فاعلية(. م2013). الرحمن عبد حافظ،

 تربويات مجلة. اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الرياضي المنطقي الذكاء تنمية في الحاسوب
 .251-231 ،(4)16 مصر، الرياضيات،

 الصف طلبة لدى الزخرفي التصميم مهارات نميةلت تعليمي برنامج فاعلية(. م2015). إبراهيم حجازي،
 .فلسطين االزهر، جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )رفح بمحافظة العاشر

 مجلة. العلمي التفكير ضوء في التصميم أسس مادة لتدريس مقترح برنامج(. م2009). الله عبد الحداد،
 .166-136 (.27) العدد ،مصر لوان،ح جامعة الفنية، التربية كلية الفنية، التربية في بحوث

(. منشورة غير دكتوراه  رسالة) .التجارية العالمة قيمة لمحددات نموذج بناء(. م2015). الله عبد الحداد،
 .مصر االعمال، إلدارة العالي المعهد
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 للنشر العلوم دار: القاهرة. 0ط. المتعددة الذكاءات دروس سيناريوهات قوة(. م2007). محمد حسين،
 .لتوزيعوا
 االثاثات لمنتجات التصميم مشكالت حل في البصري  التفكير فاعلية(. م2010). عماد حشاد،

 الخامس، الدور الخامس العربي السنوي  العلمي المؤتمر إلى مقدمة ورقة. المعدنية واإلنشاءات
 في نوعيال العالي التعليم مؤسسات في واألكاديمي المؤسسي األداء تطوير في الحديثة االتجاهات)

 .مصر المنصورة، جامعة ،2010 إبريل في المنعقد مصر،( العربي والعالم مصر
 مهارات لتنمية التاريخ تدريس في المتحركة الرسوم على قائم برنامج فاعلية(. م2017). عادل حماد،

 .190-163 ،(3)33 مصر، التربية، كلية مجلة. اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى البصري  التفكير
 تنمية في الدماغ إلى المستند التعلم نظرية على قائم تعليمي برنامج أثر(. م2016. )ناصر حماد، أبو

 الدراسات مجلة. اللفظي غير التعلم صعوبات طلبة لدى البصري  واإلدراك التخيلي التفكير مهارات
 .166-150 ،(2)25 بغزة، اإلسالمية الجامعة والنفسية، التربوية

 عن التعبير في بصرية اتصال كوسيلة الفلسطيني الملصق نجاح عوامل(. م2016). محمد حمدان،
 .33-2 ،(21) العدد ،والتنمية االتصال مجلة. الفلسطينية القضية

 القضية نشر في الفلسطيني الملصق فن بأهمية الثقافي الوعي دور(. م2017). محمد حمدان،
 (4)1 التخصصية، لألبحاث االجتماعية والعلوم اإلعالم مجلة. عالميا   الفلسطينية

 .والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان. 1ط. تدريسها وأساليب الفنية التربية(. م2008). محمد الحيلة،
 والمهاري  المعرفي التحصيل في التفاعلية السبورة باستخدام التدريس أثر(. م2013). عمار الخفاجي،
 الجامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )الفنية التربية قسم طلبة لدى التصميم أسس لمادة

 .العراق المستنصرية،
 باستخدام عمان بمدينة األساسي السابع الصف لطالبات العلوم تدريس(. م2015). شرين الخليلي،

 رسالة. )التأملي والتفكير التحصيل في ذلك وأثر البصري  المكاني والذكاء العاطفي الذكاء نمطي
 .األردن األوسط، الشرق  جامعة(. منشورة غير ماجستير

 تنمية على الكسور وحدة تدريس في المحسوسة النماذج توظيف أثر ،(م2013. )مريم دان، أبو
 ماجستير رسالة. )بغزة األساسي الرابع الصف طالبات لدى البصري  التفكير ومهارات التحصيل

 .فلسطين اإلسالمية، الجامعة(. منشورة غير
 الجغرافية المفاهيم بعض لتنمية البصري  المدخل على قائم ترحمق منهج(. م2016). ميرفت دبور،

 مجلة. األساسي التعليم مرحلة من األولى الثالثة الصفوف تالميذ لدى البصري  التفكير ومهارات
 .196-159 ،(1)17 مصر، التربية، في العلمي البحث
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-111 ،(16) العدد ،انعم سلطنة التربية، مجلة. المتعددة الذكاءات(. م2007). عائشة الدرمكي،
117. 

 .71-53 ،(4)31 األردن، المعلم، رسالة مجلة. المهارات تعليم أسس(. م1990. )أحمد الرب، أبو
 .األلوان معامل جمعية: مصر. 1ط. التشكيلية الفنون  في التكوين(. م2000). الفتاح عبد رياض،
 مصر نهضة دار: مصر(. وسفي ومحمد إبراهيم الباقي عبد ترجمة. )التصميم أسس روبرت، سكوت،

 .والنشر للطبع
 كلية طالب لدى التعليمية للمواد الفني التصميم مهارات توافر درجة ،(م2009). الحافظ عبد سالمة،

 مصر، المنوفية، جامعة كلية والتربوية، النفسية البحوث مجلة. سعود الملك بجامعة المعلمين
24(2)، 72-94. 

 طفل قسم طالبات لدى التعليمية للمواد الفني التصميم مهارات توافر درجة(. م2013). أحالم سلمان،
 .338-311 ،(207)1 العراق، قابوس، السلطان بجامعة التربية كلية مجلة. المدرسة قبل ما

 التربية قسم طالبات لدى الفني االبداع مهارات لتنمية كمبيوتر برنامج فاعلية(. م2014). طارق  سليمان،
 .279-233 ،(147) العدد ،مصر-والمعرفة القراءة مجلة. النوعية تربيةال بكليات الفنية

 البصري  التفكير مهارات تنمية على التصميم في مقترح الكتروني مقرر تدريس أثر(. 2015)هبة السيد،
 للدراسات المصرية المجلة. النوعية التربية بكلية الفنية التربية طالب لدى الرقمي الفن نحو واالتجاه

 .352-342 ،11 مصر، صصة،المتخ
 الفنية التربية طلبة لدى التصميم مهارات بعض لتنمية مقترح برنامج أثر(. م2010). دعاء شراب،

 .فلسطين األزهر، جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )بغزة األقصى بجامعة
 أنشطة امباستخد األطفال رياض بمرحلة الموهوبين األطفال تشخيص(. م2011). هانم الشربيني،

 شمس، عين بجامعة النفسي لإلرشاد السادس السنوي  المؤتمر إلى مقدمة ورقة. المتعددة الذكاءات
 .مصر النفسي، اإلرشاد مركز شمس، عين جامعة ،2011 ديسمبر في والمنعقد مصر

 بمهارات األساسي العاشر الصف منهاج في الفراغية الهندسة محتوى  إثراء(. م2009). ناهل شعث،
 .فلسطين اإلسالمية، الجامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )البصري  كيرالتف

 .جدة: والتوزيع للنشر جرير دار(. ط.د. )الفنية التربية إلى المدخل(. م2006. )خالد شعيرة، أبو
 هيئة أعضاء نقابة األستاذ، مجلة. التطبيقية وأبعاده التصميم مفهوم(. م2014). السالم عبد الشقمان،

 .140-123 ،(6) العدد ،ليبيا-طرابلس بجامعة يسالتدر 
 التربية قسم طلبة لدى الفنية المهارات تنمية في باالستكشاف التعلم فاعلية(. م2012). لميس الشمري،

 .العراق المستنصرية، الجامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )التصميم أسس مادة في الفنية
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 تحصيل على باإلنفوجراف البصري  التعلم على قائم تعليمي يمتصم فاعلية(. م2018). سلطان الشهري،
 العلمي للبحث العربية المؤسسة والنفسية، التربوية للعلوم الدولية المجلة. اآللي الحاسب مادة

 .254-203 ،(10) العدد،مصر البشرية، والتنمية
 البصري  التفكير مهاراتو  المفاهيم تنمية في المنظومي المدخل توظيف أثر(. م2010). فداء الشوبكي،

 اإلسالمية، الجامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )عشر الحادي الصف طالبات لدى بالفيزياء
 .فلسطين

 زهراء مكتبة: مصر ،1ط. التشكيلي الفن في وأسسه عناصره التصميم(. م2005). إسماعيل شوقي،
 .المعرفة كنوز مكتبة: السعودية جرير، مكتبة: جدة الشرق،

 .جرير مكتبة: جدة الشرق، زهراء مكتبة: مصر ،1ط. والتصميم الفن(. م2007). إسماعيل ي،شوق
 لالعبين الذكاء مستويات وفق على البصري  بالذكاء وعالقتها التصويب دقة(. م2014). مها صالح،

 .150-123 ،(17) العدد،العراق الرياضة، علوم مجلة. اليد بكرة الناشئين
 إلى مقدمة ورقة. مقترحة استراتيجيات: الكبار وتعليم المتعددة الذكاءات. (م2007). حمدي الصباغ،

 مركز ،2007 في المنعقد مصر، ،(وحلول مشكالت العربية المرأة  محو) الرابع السنوي  المؤتمر
 .مصر والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة شمس، عين جامعة الكبار، تعليم
 .األهرام دار: مصر ،0ط. العربي الخط على القائم الشعار يلدل(. م2002). سامية الصديق،

 العربي النسخ خط مهارات لتنمية البصري  الذكاء على قائم برنامج فاعلية(. م2013). هاني صرصور،
(. منشورة غير ماجستير رسالة. )األقصى بجامعة األساسي التعليم بمرحلة المعلمات الطالبات لدى

 .فلسطين االزهر، جامعة
 العامة النقابة الجامعي، مجلة. الفني واالبداع التصميم في التفكير منهجية ،(م2008). علي لصغير،ا

 .188-175 ،(16) العدد ،ليبيا الجامعي، التدريس هيئة ألعضاء
 في الفنية التربية قسم طلبة تحصيل في البصري  الذكاء استراتيجية فاعلية(. م2016)أسامة الصفار،

 .198-181 ،(76) العدد ،العراق الفنية، التربية بحوث ةمجل. المنظور مادة
 كلية لطالب التصميمية المهارات لتنمية مقترح كمدخل بالحاسوب التصميم(. م2009). أحمد صقر،

 الدولي الرابع، العبي العلمي المؤتمر إلى مقدمة ورقة. بالبحرين دلمون  بجامعة الجميلة الفنون 
 مصر في النوعي العالي التعليم وبرامج لمؤسسات األكاديمي االعتماد) النوعية التربية لكلية األول

 بالمنصورة النوعية التربية كلية ،2009 إبريل في والمنعقد مصر، ،(والمأمول الواقع العربي والعالم
 .مصر النصر، ومنية غمر بميت وفرعيها
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 المصري  الكاتب: رمص ،0ط. للتصميم واالنشائية الجمالية األسس(. م1992). إيهاب الصيفي،
 .والنشر للطباعة

 .المعرفة عالم: الكويت. 7ط .نقدية وقضايا معاصرة اتجاهات: اإلنساني الذكاء(. م2006). محمد طه،
 دراسات مجلة. التعليمية البرمجيات إلنتاج الفني التصميم عناصر معايير(. م2004). محمد طوالبة،

 .87-68 ،(1)31 األردن، التربوية، العلوم
 مجلة. العالمات سيميوطيقيا ضوء في المعاصر الشعار تصميم إلثراء مدخل(. م2009). أحمد د،عاب

 .372-336 ،(9) العدد ،مصر بالفيوم، التربية كلية
 عند الرياضي البصري  المكاني بالذكاء وعالتها الرياضي التفكير أنماط(. م2015). سلوى  العامري،

 .العراق بغداد، جامعة(. منشورة غير جستيرما رسالة. )العلمي الرابع الصف طالبات
 لتنمية المكاني البصري  الذكاء على قائم الوسائط متعدد برنامج فعالية (.م2010). أسماء الحميد، عبد

 ماجستير رسالة. )التعليم تكنولوجيا طالب لدى الرقمية التعليمية الرسومات إنتاج مهارات بعض
 .مصر القاهرة، جامعة(. منشورة غير

 لتنمية والمكاني البصري  المدخل على قائم مدمج الكتروني تعلم برنامج(. م2010). لويس الملك، دعب
 المعاقين اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى الذات وتقدير البصريات قراءة ومهارات العلوم في التحصيل

 .209-150 ،(159) العدد،مصر التدريس، وطرق  المناهج دراسات مجلة. سمعيا  
 بين الجمع على قائم بصري  تعلم لبناء كأساس البصري  والتفكير الخيال(. م2010). أحمد نعم،الم عبد

 .46-1 مصر، التربية، تكنولوجيا مجلة. له الممثلة والصورة الواقع
 اإلنسانية العلوم مجلة. واإليحاء الحقيقة بين التشكيلية الصورة قراءة(. م2012). طارق  الوهاب، عبد

 .126-103 ،(1) العدد،والتكنولوجيا للعلوم السودان عةبجام واالقتصادية
 ،التفكير وثقافة المعايير متطلبات ضوء في األطفال لجميع الرياضيات تعليم(. م2004) .وليم عبيد،

 .والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان ،0ط
 األردن، جتماعية،واال اإلنسانية العلوم مجلة. التصميم في والتعبير الشكل(. م2012). باسم العبيدي،
39(1)، 108-117. 
: القاهرة. 0ط. والعشرين الحادي القرن  مشارف على التشكيلي الفن آفاق(. م2000). مختار العطار،

 .والنشر للطبع الشروق  دار
 .الكتب عالم: مصر ،0ط. والجمال الفن في مفاهيم(. م2005). محسن عطية،
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 المؤتمر إلى مقدمة ورقة. تطبيقية نظرة المتعددة توالذكاءا العلوم مناهج(. م2010). محمد عطيو،
 أغسطس في المنعقد مصر، ،(والتطبيق الفكرة والمعايير العلمية التربية) عشر الرابع العلمي
 .العلمية للتربية المصرية الجمعية ،2010

 يةالرياض المسائل حل على القدرة تنمية في البصري  المدخل استخدام أثر(. م2001). عزو عفانة،
 والثورة التعليم مناهج) عشر الثالث العلمي المؤتمر. بغزة الثامن الصف طلبة لدى بها واالحتفاظ

 دار يوليو 25-24 التدريس وطرق  للمناهج المصرية الجمعية ،(المعاصرة والتكنولوجية المعرفية
 .51- 4الثاني المجلد شمس، عين جامعة الضيافة،

 عمان، سلطنة التربوي، التطوير مجلة. المتعددة بالذكاءات يالصف التدريس(. م2010). عزو عفانة،
9(58)، 59-64. 

 على وأثره االلكتروني التعلم باستخدام الفني التصميم في مقترح برنامج(. م2009). زينب علي،
 ،90 السعودية، ،الرياض جامعة التربية كلية طالبات لدى التصميم أسس نحو واالتجاه التحصيل

58-90. 
 إلى مقدمة ورقة .الفني التصميم ومهارات جرافيك بالكمبيوتر المشكالت حل(. م1997). مودمح علي،

 وتحديات التعليم تكنولوجيا مستحدثات)التعليم لتكنولوجيا المصرية للجمعية الخامس العلمي المؤتمر
 لتعليما لتكنولوجيا المصرية والجمعية األزهر جامعة ،1997 أكتوبر في والمنعقد مصر،( المستقبل

 .اإلسالمي لالقتصاد أمل صالح ومركز
 بجامعة األكاديمي مجلة. الفني الملصق في المضمون  إبراز في الشكل دور(. م2016). منير علي،

 .2018-201 ،(80) العدد ،العراق بغداد،
 المكاني البصري  المدخل ضوء في معدة الفراكتال هندسة في مقترحة وحدة(. م2011). ميرفت علي،

 ،مصر باإلسماعيلية، التربية كلية مجلة. السمع وضعاف الصم االبتدائي الثامن الصف ذلتالمي
 .112-77 ،(19) العدد

 
 تنمية في الذاتي التعلم على قائمة الكترونية تعليمية وحدة فاعلية(. م2016). العزيز عبد العمرو،

 بجامعة التربية كلية في اآللي الحاسب قسم طالب لدى الفني واإلنتاج التصميم ومهارات مفاهيم
 .543-459 ،(2)9 السعودية، القصيم، جامعة والنفسية، التربوية العلوم مجلة حائل،

 صعوبات لذوي  الكتابة مهارات تنمية في البصري  التفكير استراتيجيات فاعلية(. م2014). مقبل العنزي،
 األزهر، بجامعة التربية لةمج. القصيم بمنطقة بريدة مدينة في االبتدائية المرحلة لطالب التعلم

 .549-523 ،(5)159 مصر،
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 اكتساب على المتعددة الذكاءات نظرية ضوء في المتعددة بالوسائط برنامج أثر(. م2008). منى عياد،
 غير ماجستير رسالة. )بغزة السابع الصف طالبات لدى التعلم أثر وبقاء التكنولوجية المفاهيم
 .طينفلس. اإلسالمية الجامعة(. منشورة

 تصميم مجال في الفنية التربية طالب إلبداع كمثير الخط بعنصر التشكيل(. م2008). سمية عيسى،
 ،(العربي والوطن مصر في النوعي التعليم تطوير)الثالث العلمي المؤتمر إلى مقدمة ورقة. الشعار
 .مصر المنصورة، جامعة النوعية التربية كلية ،2008 إبريل في المنعقد

 رسالة(. الجيوسي محمد ترجمة) ،المتعددة الذكاءات نظرية العقل أطر(. م2004). اورده غاردنر، 
 .السعودية العربي، الخليج

 ،المغرب التربية، سيكولوجية مجلة. الكفايات إلى المتعددة الذكاءات من(. م2001). الكريم عبد غريب،
 .238-223 ،(2) العدد

 والعلوم واللسانيات للفلسفة الرك مجلة. الشعار تصميم في الخصوصية(. م2010). معتز غزوان،
 .270-225  1،(1) العدد ،بغداد جامعة االجتماعية،

 مجلة(. أنموذجا   الملصق) الطباعي التصميم في ودالالتها النقطة فاعلية(. م2012). معتز غزوان،
 .403-373 ،(2)2 والتاريخية، الحضارية للدراسات بابل مركز

 األكاديمي، مجلة. الغذائي الملصق في الرقمية الصورة توظيف(. م2006). لينا وفتحي، . نبيل فؤاد،
 .152-139 ،(106) العدد ،بغداد جامعة

 .الجامعي الطالب ومطبعة مكتبة: فلسطين. 0ط.الفني اإلبداع سيكولوجية(. م2017). نمر القيق،
 لتنمية الكمبيوتر خالل نم البيئية الخامات بعض تشكيل مفردات توظيف ،(م2005). عمرو الكشكي،

 العلمي المؤتمر وبحوث دراسات إلى مقدمة ورقة .الفنية األشغال مجال في التصميمية الجوانب
 مايو في المنعقد مصر، المعرفة، مجتمع في التربية تكنولوجيا التربية، لتكنولوجيا العربية للجمعية
 والبرنامج القاهرة جامعة التربوية، تالدراسا ومعهد التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية ،2005
 .التعليم لتكنولوجيا القومي

 ،بغداد جامعة األكاديمي، مجلة. بغداد جامعة كليات لشعارات البنائي النظام(. م2011). لبيد مالك،
 .264-235 ،(10) العدد

 كاءوالذ المعرفي التحصيل مستوى  تنمية في المنظومي المدخل فاعلية(. م2015). حنان مبروك،
 مصر، األزهر، بجامعة التربية مجلة. اإلعدادية المرحلة تلميذات لدى التعلم أثر وبقاء البصري 

166(3)، 484-523. 
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 بالذكاءات وعالقته الدماغ نصفي على المعتمد والتفكير التعلم أنماط(. م2015). عون  محيسن،
 .598-559 ،(114)29 الكويت، التربوية، المجلة المتعددة،

 طالب لدى الفني التصميم مهارات لتنمية الفوتوشوب على قائم برنامج(. م2015). دأحم مرسي،
 .515-492 ،(5)31 مصر، بأسيوط، التربية كلية مجلة الثانوية، المرحلة

 لدى الفني التصميم مهارات بعض تنمية على المشروع طريقة استخدام أثر(. م2014). حمدي مرسي،
 .93-70 ،(4)30 مصر، بأسيوط، التربية كلية مجلة. االبتدائي السادس الصف تالميذ

 العلمي المؤتمر إلى مقدمة ورقة. والتطبيق النظرية: المتعددة الذكاءات(. م2004). محمد المفتي،
 وطرق  للمناهج المصرية الجمعية ،2004 يوليو في المنعقد ،مصر ،(المعلم تكوين) عشر السادس

 .مصر التدريس،
 البصرية المعرفة لتنمية الكويتي الشعبي الفني التراث في مقترحة وحدة صميمت(. م2013). هناء المال،

 الكويت، دولة في االبتدائية المرحلة تالميذ لدى الحلي مجال في والتشكيلية التصميمية والمهارات
 .467-442 ،(17) العدد ،مصر طنطا، بجامعة التربية كلية مجلة

 في منها واالستفادة النباتية العناصر من لمختارات البنائية النظمو  الجمالية القيم(. م1994). آمال مليح،
 العربية المملكة القرى، أم جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )الزخرفي التصميم مجال

 .السعودية
 وراء ما مهارات تنمية في المكاني البصري  المدخل على قائم برنامج فاعلية(. م2007). راندا المنير،

 جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )الرياض أطفال من الفائقين لدى الوجداني والذكاء المعرفة
 .مصر السويس، قناة

 تحسين في اإلبداعي للحل تريز نظرية إلى مستندر تعليمي برنامج فاعلية(. م2016). عبير ناجي،
 في األساسي السادس الصف طالبات لدى الهندسة تعلم نحو واالتجاه البصري  التفكير مهارات
 .األردن البيت، آل جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة. )األردن

 البصري  الذكاء تنمية في المتشعب التفكير استراتيجية استخدام فاعلية(. م2013. )نورا النجا، أبو
(. منشورة غير ماجستير رسالة. )اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى الهندسة في والتحصيل

 .مصر ،القاهرة جامعة
 مجلة. واالقتصادية العلمية ومؤثراتها العولمة عصر في التصميم ثقافة(. 2011). الله عبد النفيسي،

 .513-460 ،(1)76 مصر، بالمنصورة، التربية كلية
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 المالحق

 المحكمين بأسماء قائمة(: 1) ملحق

 العمل مكان  العلمية الدرجة االسم الرقم

 سالميةاإل جامعةال تعليم تكنولوجيا دكتوراه شقير أبو محمد. د.أ 2

 األقصى جامعة معماري  هندسة دكتوراه حلس عاهد. د 1

 األقصى جامعة تصوير ستيرماج أحمد الشيخ علي. أ 1

 األقصى جامعة تصميم ماجستير حمدان محمد. أ 4

 غزة تدريب مجتمع كلية فنية تربية بكالوريوس الحلبي محمد. أ 1

 األقصى جامعة ماجستير خزف الصوالحي سلوى  .أ 9

 التطبيقية العلوم كلية حاسوب هندسة ماجستير غانم أسامة. أ 8

 اإلسالمية الجامعة معلومات ولوجياتكن ماجستير رشيد رائد. أ 8
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 )األولية( الفني التصميم مهارات منتج تقييم بطاقة(: 2) ملحق

 
 

     غ      زة- االسالمي   ة الج   امعة

 العلي      ا الدراس     ات كلي      ة

 التدري س وطرق  المناهج قسم

 لفنيا التصميم مهارات منتج تقييم بطاقة تحكيم/ الموضوع

 .الله حفظه: ........................................... األستاذ/ الدكتور السيد

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

 التصميم مهارات لتنمية البصري  الذكاء على قائم برنامج فاعلية:" بعنوان تجريبية بدراسة ةالباحث قومت
 على للحصول وذلك ،"األقصى جامعة في الجميلة فنون ال بكلية الفنية التربية قسم طالبات لدى الفني
 .الفني التصميم مهارات منتج تقييم بطاقة الغرض لهذا ةالباحث تأعد وقد الماجستير، درجة

 التكرم سيادتكم من ويرجى تحكيمها، بغرض البطاقة هذه عليكم يعرض آرائكم بسداد ةالباحث من وإيمانا  
 .نظركم وجهة من مناسبا   ترونه فيما آرائكم بإبداء

 .والتقدير االحترام فائق بقبول وتفضلوا تعاونكم حسن لكم شاكرين
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 (األولية الصورة) الفني التصميم مهارات قائمة
 

 المهارة 
 درجة
 عالية
 جداا 

 درجة
 عالية

 درجة
 متوسطة

 درجة
 منخفضة

 درجة
 منخفضة

 جداا 
 الرئيسي المجال

      تصميملل الوظيفية الناحية تحقيق مهارة -2
 الفرعية البنود
 وغرض فكرة توصيل في البساطة التصميم يحقق .2

 .للمتلقي التصميم
     

 بشكل المتلقي مع والتفاعل التأثير على التصميم قدرة .1
 .ومباشر سهل

     

 الجمالي الجانب مع الوظيفي الجانب وانسجام تكامل .1
 .للتصميم

     

 وظيفية دالالت تذا عناصر التصميم يستخدم .4
 البصري  والمخزون  المعرفية البنية مع تتفاعل
 .للمتلقي

     

 المخزون  مع تتفاعل التصميم في عناصر استخدام .1
 .للمتلقي البصري 

     

 التصميم في المستخدمة األلوان دالالت تحقق .9
 .التصميم لفكرة الوظيفي للغرض

     

 لتالئم التصميم فكرة لصياغة البدائل استخدام مرونة .8
 .للتصميم الوظيفية الناحية

     

8. 
 

 دون  التصميم وعناصر مفردات في االختزال تحقيق
 .لها الوظيفية الدالالت في االختالل

     

 ويحقق التصميم من المستهدفة الفئة التصميم يجذب .9
 .بينهما البصري  االتصال من حالة

     

    الرئيسي المجال
      .الفني التصميم عناصر ةمعالج مهارة -1

    الفرعية البنود
 في المستخدمة والعناصر األشكال صياغة في التنوع .2

 .التصميم
     

      االندماج على وقابليتهم واألشكال العناصر انسجام .1
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 .التصميم وفكرة موضوع لخدمة
 جديدة صياغات وابتكار استنباط على القدرة .1

 .والمفردات لألشكال
     

 تأثيرا   تحدث التصميم في منسجمة ألوان استخدام .4
 .العين على إيجابيا  

     

 في الفراغ وحيز العناصر كتلة بين التوازن  مراعاة .1
 .التصميم

     

 ومعان دالالت ذات واألشكال الخطوط استخدام .9
 .التصميم غرض تخدم رمزية

     

 الفاتحة ساحاتالم توزيع في الفراغي العمق مراعاة .8
 .التصميم في والغامقة

     

    الرئيسي المجال
 للتصميم واإلنشائية الجمالية األسس تحقيق مهارة -1

 .الفني
     

    الفرعية البنود
 التصميم وعناصر أجزاء بين الوحدة تحقيق مراعاة .2

 .مترابط تكوين في
     

 ةالحرك تحقق اتجاهات في التصميم عناصر تنظيم .1
 .التصميم داخل والديناميكية واإليقاع

     

 محققا   التشكيل مساحة على التصميم أجزاء توزيع .1
 .الفني العمل في واالستقرار االتزان

     

 الخطوط تقسيم في والتناسب النسبة مراعاة .4
 .الفني التصميم في والمساحات

     

 هوإعطاء الفني العمل في السيادة بعنصر االهتمام .1
 .إليه النظر أولية لينال خاصة طبيعة

     

    الرئيسي المجال
      .للتصميم البنائي النظام تحقيق مهارة -4

    الفرعية البنود
 متكامل بنائي نظام في التصميم أجزاء وحدة مراعاة .2

 .للتصميم العام البصري  االدراك لتحقيق
     

      .التصميم في يةواألرض الشكل بين بالعالقة االهتمام .1
 بين بصريا   الفروق  إلدراك التصميم في التباين مراعاة .1

 .واأللوان األشكال
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 األولية الخطوط خالل من التصميم فكرة وضوح .4
 (.االسكتش)

     

      .والمباشرة البساطة على التصميم بنية اعتماد .1
 في المعاصرة القيم مع البنائي النظام تماشي .9

 .التصميم
     

    الرئيسي المجال
      .للتصميم النهائي اإلخراج مهارة -1

    الفرعية البنود
 التصميم في والعناصر واألشكال الخطوط رسم .2

 .متقن بشكل
     

 مساحة على الشطب وعدم والترتيب النظافة مراعاة .1
 .التصميم

     

 لتصميما في المستخدمة والكلمات الحروف كتابة .1
 .متقن بشكل

     

 وتلوين تنفيذ في واألحبار األلوان استخدام اتقان .4
 .التصميم

     

 واألفكار األلوان اختيار في الفني التذوق  على القدرة .1
 .للتصميم المناسبة

     

 

 التقييم لبطاقة النسبي الوزن

 النسبة العدد المهارة 
 %72.01 2 يمللتصم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة .0
 %70.22 2 الفني التصميم عناصر معالجة مهارة .7
 %01.17 1 الفني التصميم أسس تحقيق مهارة .1
 %02.21 1 التصميم في البنائي النظام تحقيق مهارة .1
 %01.17 1 للتصميم الفني اإلخراج مهارة .1

 %011 17 المجموع
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 المنتج تقييم لبطاقة مقياس داللة

 عالي واتقان كبيرة بدقة المهارات تتوفر جداً  عالية درجة

 المنتج في المهارات تتوفر عالية درجة

 المنتج في المهارات بعض تتوفر متوسطة درجة

 قليل بشكل المنتج في المهارات بعض تتوفر منخفضة درجة

 المنتج في كاف بشكل المطلوبة المهارات تتوفر ال جداً  منخفضة درجة

 

 :مالحظات

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
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 (النهائية الصورة) الفني التصميم مهارات قائمة(: 3) ملحق

 المهارة 
 درجة
 عالية
 جداا 

 درجة
 عالية

 درجة
 متوسطة

 درجة
 منخفضة

 درجة
 منخفضة

 جداا 
 الرئيسي المجال

      للتصميم الوظيفية الناحية قتحقي مهارة -2
 الفرعية البنود
 وغرض فكرة توصيل في البساطة التصميم يحقق .2

 .للمتلقي التصميم
     

 المستهدفة الفئة مع والتفاعل التأثير التصميم يحقق .1
 .ومباشر سهل بشكل

     

 الجمالي الجانب مع الوظيفي الجانب يتوافق .1
 .للتصميم

     

 وظيفية دالالت ذات عناصر التصميم ميستخد .4
 .للمتلقي البصرية الثقافة مع تتفاعل

     

 التصميم في المستخدمة األلوان دالالت تحقق .1
 .التصميم لفكرة الوظيفي للغرض

     

 الناحية لتالئم التصميم فكرة لصياغة البدائل يستخدم .9
 .للتصميم الوظيفية

     

8. 
 

 دون  التصميم وعناصر داتمفر  في االختزال تحقيق
 .لها الوظيفية الدالالت في االخالل

     

    الرئيسي المجال
      .الفني التصميم عناصر معالجة مهارة -1

    الفرعية البنود
      .والعناصر األشكال صياغة في التصميم يتنوع .2
 لخدمة االنسجام على واألشكال العناصر تعتمد .1

 .يمالتصم وفكرة موضوع
     

 ومفردات لعناصر واالبتكار بالجدة التصميم يتميز .1
 .التصميم

     

 إيجابيا   تأثيرا   تحدث منسجمة ألوان التصميم يستخدم .4
 .العين على

     

 في الفراغ وحيز العناصر كتلة بين التوازن  يراعي .1
 .التصميم

     



 

012 
 

 ومعان دالالت ذات واألشكال الخطوط يستخدم .9
 .التصميم غرض تخدم رمزية

     

 األلوان درجات توزيع في الفراغي العمق مراعاة .8
 .والخطوط

     

 العناصر على المالمس تأثيرات التصميم يستخدم .8
 .واألشكال

     

    الرئيسي المجال
 للتصميم واإلنشائية الجمالية األسس تحقيق مهارة -1

 .الفني
     

    الفرعية البنود
      .التصميم وعناصر أجزاء بين الوحدة تحقيق ييراع .2
      .التصميم في والديناميكية وااليقاع الحركة تحقق .1
 محققا   التشكيل مساحة على التصميم أجزاء توزيع .1

 .واالستقرار التوازن 
     

 الخطوط تقسيم في والتناسب النسبة يراعي .4
 .الفني التصميم في والمساحات

     

 طبيعة وإعطاءه الفني العمل في السيادة بعنصر تميه .1
 .إليه النظر أولية لينال خاصة

     

    الرئيسي المجال
      .للتصميم البنائي النظام تحقيق مهارة -4

    الفرعية البنود
 متكامل بنائي نظام في التصميم أجزاء وحدة يراعي .2

 .للتصميم العام البصري  االدراك لتحقيق
     

      .التصميم في واألرضية الشكل بين بالعالقة يهتم .1
      .التصميم في واأللوان االشكال بين التباين يراعي .1
 األولية الخطوط خالل من التصميم فكرة يوضح .4

 (.االسكتش)
     

      .والمباشرة البساطة على التصميم بنية يعتمد .1
      .التصميم في اصرةالمع للقيم البنائي النظام يواكب .9

    الرئيسي المجال
      .للتصميم النهائي اإلخراج مهارة -1

    الفرعية البنود
      .التصميم في والعناصر واألشكال الخطوط رسم يقتن .2
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      .التصميم مساحة وترتيب نظافة على يحافظ .1
 التصميم في المستخدمة والكلمات الحروف يكتب .1

 .القراءة وسهل نمتق بشكل
     

 وتلوين تنفيذ في واألحبار األلوان استخدام يتقن .4
 .التصميم

     

      .للتصميم المناسبة واألفكار األلوان اختيار يذوق  .1
 

 

 التقييم لبطاقة النسبي الوزن

 النسبة العدد المهارة #
 %77.12 2 للتصميم الوظيفية الناحية تحقيق مهارة .0
 %71.20 2 الفني التصميم عناصر عالجةم مهارة .7
 %01.01 1 الفني التصميم أسس تحقيق مهارة .1
 %02.11 1 التصميم في البنائي النظام تحقيق مهارة .1
 %01.01 1 للتصميم الفني اإلخراج مهارة .1

 %011 10 المجموع
 

 المنتج تقييم لبطاقة مقياس داللة

 عالي واتقان كبيرة قةبد المهارات تتوفر 1 جدا   عالية درجة

 المنتج في المهارات تتوفر 1 عالية درجة

 المنتج في المهارات بعض تتوفر 1 متوسطة درجة

 قليل بشكل المنتج في المهارات بعض تتوفر 7 منخفضة درجة

 المنتج في كاف بشكل المطلوبة المهارات تتوفر ال 0 جدا   منخفضة درجة
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 الفني التصميم مهارات القائم على الذكاء البصري لتنميةالبرنامج المقترح (: 4) ملحق
 

     غ      زة- االسالمي   ة الج   امعة

 العلي      ا الدراس     ات كلي      ة

 التدري س وطرق  المناهج قسم

 

 الفني التصميم القائم على الذكاء البصري لتنمية مهارات البرنامج تحكيم/ الموضوع

 .الله حفظه: ........................................... اذاألست/ الدكتور السيد

 وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

 طالبات لدى الفني التصميم مهارات لتنمية البصري  الذكاء على قائم برنامج فاعلية:" بعنوان تجريبية بدراسة ةالباحث قومت
 ةالباحث تأعد وقد الماجستير، درجة على للحصول وذلك ،"قصىاأل جامعة في الجميلة الفنون  بكلية الفنية التربية قسم
 .الفني التصميم القائم على الذكاء البصري لتنمية مهارات برنامج الغرض لهذا

 فيما آرائكم بإبداء التكرم سيادتكم من ويرجى تحكيمها، بغرضا البرنامج هذ عليكم يعرض آرائكم بسداد ةالباحث من وإيمانا  
 .نظركم وجهة نم مناسبا   ترونه

 .والتقدير االحترام فائق بقبول وتفضلوا تعاونكم حسن لكم شاكرين

 :مالحظات

: القوة نقاط
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 :تعزيز إلى تحتاج التي الضعف نقاط

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 



 

017 
 

 
 

 (5ملحق رقم )
 

 برنامج مقترح قائم على الذكاء البصري 
 لتنمية مهارات التصميم الفني

 قسم التربية الفنية

 
 
 
 

 شعيرة أبو نسمة
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 الهدف العام من البرنامج المقترح:
، وذلك من خالل تنمية  2نية في مساق تصميمتنمية مهارات التصميم الفني لدى طالبات قسم التربية الف

 المهارات األساسية في التصميم وتطبيقه على مشاريع فنية عملية.
 وينبثق من الهدف العام األهداف الخاصة التالية:

 األهداف الخاصة للبرنامج المقترح:
 استخدام عناصر ومفردات التصميم ومعالجتها بشكل متقن. -1
 واإلنشائية وقواعد التصميم الصحيحة. تحقيق أسس التصميم الجمالية -2
 تحقيق التوافق بين الجانب الوظيفي والجانب الجمالي في التصميم. -3
 مراعاة اإلخراج النهائي الجيد للتصميم. -4
 اكساب الطالبات عادات سلوكية مثل االعتماد على النفس واحترام الملكية الفكرية والمرئية لآلخرين. -5
 يل الصور البصرية، وإنتاج صور بصرية جديدة.القدرة على قراءة وتفسير وتحل -6
 

 طرائق التدريس المتبعة:
 طريقة التدريس باستخدام برنامج قائم على الذكاء البصري 

 الوسائل واألدوات المستخدمة في البرنامج:
 عروض انفوجرافيك. -1
 مواقع الكترونية. -2
 عرض وسائط متعددة: صور وفيديوهات تعليمية. -3
 رموز ورسوم توضيحية. -4
 ائط ذهنية.خر  -5
 شرائح بوربوينت. -6
 لوحات وتصميمات فنية. -7
 اسكتشات فنية. -8

 المحتوى التعليمي المراد تدريسه في مساق التصميم الفني:
والتي تستعرض مهارات التصميم الفني، وتمثلت في  2الموضوعات التي يتناولها مساق تصميم تحددت

 مشروعين هما مشروع تصميم الشعار، ومشروع تصميم الملصق.
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 م:ـــــالتقوي

 استخدمت الباحثة أساليب تقويم لضمان تحقق أهداف البرنامج كما يلي:
 التقويم القبلي: -

وهو التقويم الذي تم تنفيذه قبل البدء في تطبيق البرنامج بهدف الكشف عن مدى تمكن الطالبات من 
 مهارات التصميم الفني األساسية في المشاريع المحددة.

 التقويم البنائي: -
ملية مستمرة اثناء تطبيق البرنامج وينفذ على مدار عملية التدريس، بهدف التحقق من األهداف ع

الموضوعة وفق البرنامج والدليل التنفيذي المعد مسبقا ، كذلك لتحسين وتطوير المخرجات المرجوة وتقديم 
 المراد تنميتها.التغذية راجعة الفورية من خالل مناقشات وعروض بصرية وتطبيقات عملية للمهارات 

 التقويم النهائي: -
يتم تنفيذه في نهاية تطبيق البرنامج، ويهدف الى قياس مدى فاعلية تطبيق البرنامج على تنمية مهارات 
التصميم الفني لدى الطالبات، ومعرفة مدى تحقق أهداف البرنامج المقترح القائم على الذكاء البصري 

 ارات التصميم.طاقة تقييم منتج مهوذلك من خالل أداة ب
 
 

 البرنــــــامج:
 المحاضرة األولى:

 :مقدمة
تعتبر الفنون التشكيلية النتاج اإلبداعي لإلنسان الذي يعبر به عن فكره ويترجم أحاسيسه ومشاعره 
ويجسدها في أعماله الفنية، وألن الفن مرتبط بحياة اإلنسان مما جعله دائم البحث والتنقيب عن األساليب 

الئمة والمبتكرة معتمدا  في ذلك على ما تحويه اللغة البصرية الفنية من عمليات ابتكارية والوسائل الم
 مرتبطة بآثار ذهنية للوصول إلى أعلى درجات التعبير وتحرير الطاقات.

وتعد التربية الفنية من الفنون البصرية التي لها دورا  كبيرا  في تعديل سلوك المتعلمين وتغيير عاداتهم 
القيم الجمالية واالتزان، ولها تأثيرا  إيجابيا  عندما يتم توظيف األنشطة والممارسات الفنية  واكسابهن

لتحقيق أهداف فنية وتربوية، ولعل أهم أهداف التربية الفنية هي تغيير مفهوم التربية من تعليم قائم على 
( أن التربية الفنية 0،7111التلقين إلى تعليم يطلق خيال الفكر والقدرات اإلبداعية، فكما أورد طه )

إحدى وسائل التربية الحديثة التي تختص بحياة اإلنسان وتنشئته وتعليمه وتكامل شخصيته، ويعود ذلك 
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لطبيعة التربية الفنية وما تقدمه من مناشط تسهم في تنمية شخصية المتعلمين في جوانب النمو اإلبداعي 
بيعة، وما تعرضه من جوانب معرفية وممارسات تطبيقية والوعي الثقافي واإلحساس الجمال في الفن والط

في الرسم والنحت والفنون الزخرفية والخزف والتصوير والتصميم الفني، التي تنصب في تفجير الطاقات 
 اإلبداعية والمهارات الفنية.

تي تحدد يعتبر التصميم من الفنون التي تعد أساسا  لكل مجاالت الفنون، فهو القاعدة وحجر الزاوية الو 
شكل العمل الفني قبل التنفيذ ووصول فكرة الموضوع للمتلقي بشكل نهائي، وذلك الشتماله على الجانب 
النظري والتطبيقي مما يعطي المصمم أو الفنان الوحدة المتكاملة والشاملة لتحقيق تصاميم حديثة ومبتكرة 

 صميم.تتميز باألصالة والتميز وتحقق النواحي الجمالية والوظيفية للت
( بأنه العملية الكاملة لتخطيط شيء ما، ويتم 11،7112ولتوضيح مفهوم التصميم فقد عرفه شوقي )

ذلك تفاعل عناصره التركيبية المرئية من خطوط ومساحات وأحجام وألوان خاضعين إلى قوانين وقواعد 
 الراحة النفسية.ومبادئ ترضي المصمم والمشاهد من ناحية الوظيفية والنفعية، ويجلب له السرور و 

 
 التصميم والطبيعة:

الطبيعة هي المصدر األساسي للمصمم لما تحويه من خامات ال نهائية ومن مناظر إبداعية ومن 
عناصر تصميمية مختلفة كالنقاط والتي نجدها في النجوم والرمال، والخطوط التي تستلهمها من خط 

األزهار والحيوانات والكواكب، والمالمس التي األفق وخطوط العنكبوت، واألشكال المتمثلة في أشكال 
نجدها في األشجار وجلود الحيوانات، واأللوان التي تصبغ األزهار والفراشات والطيور، وغيرها من 

 العناصر.
كما أن النظام المحكم الذي تخضع له الطبيعة والذي هو من صنع الخالق المبدع يعد بيئة خصبة 

( مثل الوحدة والمتمثلة في وحدة أعضاء جسم اإلنسان ووحدة 12، 7112لألسس الجمالية ) علي، 
المجموعة الشمسية، والتوازن الذي نجده في الكون في الليل والنهار واألبيض واألسود فاإلحساس 
باالتزان رغبة غريزية، واإليقاع حيث نجده في حياة اإلنسان فتنفسه إيقاع وضربات قلبه إيقاع، كذلك 

اثل التكوين الجسدي لإلنسان بين الجانبين األيمن واأليسر، والتناسب نجده في التماثل نجده في تم
العالقات بين األطوال والمساحات، مثل نسبة حجم رأس اإلنسان بالنسبة للجسم، وغيرها من القوانين 

 .المستلهمة من الطبيعة
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 ينات والعناصر منها:وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن الكون هو وعاء ال ينضب من القوى والتكو 
 سائر المخلوقات الحية البرية الموجودة في الكون. -1
 عالم الفضاء واألجرام السماوية. -2
 أعماق البحار والكائنات البحرية. -3
 الكائنات المجهرية. -4
 الصخور واألحجار. -5

لمية، كلها صور متعددة في عالم الظواهر المرئية نراها من حولنا سواء بالعين المجردة أو باألجهزة الع
 تتميز بالنسق واإليقاع وغير ذلك من القيم الجمالية التي تؤثر في إحساس اإلنسان تجاه الطبيعة.

 
 العوامل المؤثرة في التصميم:

 أوال : الخامات والمهارات األدائية المتصلة بالتصميم:
ه التخيلية وقدرته كلما اتسعت معرفة الفنان بإمكانيات الخامة وطرق معالجتها أدى ذلك إلى ازدياد أفكار 

على اإلبداع، فالخامات مصدر ال نهائي إللهام الفنان فقد توحي له ألوان الخامات وقيمتها السطحية 
وصفاتها بابتكارات عديدة في التصميم، ولكل خامة حدودها وإمكانياتها ونواحي قصورها الطبيعية، والتي 

ن أن يبتكر في حدود إطار خامته مستفيدا  من قد تفرض قيودا  على الفنان بحسب اختالفها، وعلى الفنا
 الظروف الخاصة التي تتيحها الخامة للتصميم، وأن يحتفظ بصفاتها أيضا  في عملية اإلنتاج.

 ثانيا : وظيفة العمل الفني التي ينتجها المصمم:
ف يحقق الشكل المبتكر الغرض منه فكثير من األشياء المصنوعة تصمم لخدمة وظيفة خاصة وباختال

الوظيفة يختلف الشكل، لذلك فالفنان المصمم يجب أن يدرس متطلبات وظيفة الشيء المطلوب ليضمن 
 نجاح التصميم ويختار كل ما هو مناسب للتصميم ويشكله بوعي لكي يفي الهدف منه.

فالوظيفة يجب أال تقيد المصمم لدرجة الخضوع لها ونسيان الناحية الجمالية، ويجب أن يكون ذلك الحل 
 الوظيفي حال  جماليا  يرضي الحاجة الجمالية عن المصمم.

 ثالثا : موضوع التصميم:
يؤثر الموضوع على العمل الفني ويجعله أحيانا  زاخرا  بالمادة الفنية ومتشبعا  بالنواحي الفنية؛ ألنه يوحي 

ذا المصمم بأشكال وألوان وقيم سطحية تتعلق بنفس الموضوع، وعلى المصمم أن يستخلص من ه
الموضوع سماته الفنية، ويحللها إلى عناصر فنية كالخط واللون والقيم السطحية، فيختار منها ما هو 

 أكثر أهمية ومناسبة لتصميمه وما يعبر عن إحساساته، وبذلك يكون الموضوع مصدرا  إللهام المصمم.
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 العناصر التشكيلية لبناء التصميم:
كل التي يستخدمها الفنان المصمم، وسميت بذلك نسبة إلى تعتبر عناصر التصميم هي مفردات لغة الش

إمكانياتها المرنة في اتخاذ أي هيئة وقابليتها لالندماج والتآلف والتوحد بعضها مع بعض، لتكون شكال  
 كليا  للعمل الفني للمصمم، وفيما يلي عرض ألهم عناصر التصميم الفني:

 النقطة. -1
 الخط. -2
 الشكل. -3
 الملمس. -4
 الكتلة. -5
 والنور.الظل  -6
 اللون. -7

 :األسس الجمالية التصميم
هي الهدف الجمالي واألساسي الذي حاول الفنان تحقيقه بصورة تعكس الغرض الجمالي والوظيفي من 
العمل المصمم، ويحمل هذا العمل ذاتية الفنان وفرديته التعبيرية، وتتعدد الصور واألساليب التي تحقق 

ها كيفية خاصة تتطلب من المصمم مراعاتها بالصورة التي هذه األسس التصميمة بحيث يصبح لكل من
 (011، 7111توصل الرسالة الفكرية أو الجمالية التي يؤديها العمل الفني المصمم )شوقي، 

ولقد اختلف الكتاب والفنانين في عرض هذه األسس، ولكن اتفقت الكتابات والدراسات على األسس 
 التالية:

 الوحدة. -1
 التوازن. -2
 اإليقاع. -3
 لنسبة والتناسب.ا -4
 عنصر السيادة. -5
 التباين. -6
 الصراع. -7
 
 
 



 

012 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 :النشاط

 تنفذ الطالبة عمل تصميمي من اختيارها مستوحى من الطبيعة.

 :التقويم

 استخدام عناصر التصميم ومفردات من الطبيعة. -

 يرهم.مراعاة أسس ومبادئ التصميم من وحدة وإيقاع واتزان وغ -

 استخدام اللون األبيض واألسود في التصميم. -

 :الوسائل واألدوات

 صور فوتوغرافية من الطبيعة. -

 لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة -

 :اإلجراءات

استتتتتتنباط المفتتتتتردات والصتتتتتياغات البصتتتتترية للتصتتتتتميم متتتتتن ختتتتت ل التعتتتتترف علتتتتتى الشتتتتتركات او  -

 المؤسسات المعنية بالتصميم وأهدافها وخدماتها.
وأفكتتتتار ملصتتتتقات وتحويلهتتتتا التتتتى صتتتتياغات بصتتتترية عتتتترض صتتتتياغات لالويتتتتة لحمتتتت ت توعويتتتتة  -

 مفهومة.
 تحليل الخصائص العامة للفئة المستهدفة وكيفية التأثير النفسي عليها. -
 فهم طبيعة عمل الجهة المعنية بالتصميم وجمع معلومات عن أهدافها وأفكارها. -
لتتتتى األلتتتتوان  فهتتتتم معتتتتاني ودالالت األلتتتتوان المختلفتتتتة باالستتتتتعانة بتتتتبعض التصتتتتميمات المعتمتتتتدة ع -

 لهذه األلوان على المتلقي. يوفهم مدى التأثير النفس
عرض حلول وصياغات مختلفة لتصاميم شعارات من أجل تحفيز الطالبات على استنباط أفكار وحلول  -

 جديدة.
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 المحاضرة الثانيــة:
 محاطون  فنحن للنوم، خلودنا وقت حتى استيقاظنا لحظة من نراها فنحن حياتنا من جزء الشعارات تعتبر

 البيت، في إليها ننتقل زاوية كل في وألوانها بهيئاتها الشعارات من متنوعة بجملة الحالي عصرنا في
 ومالعب والمحالت الشارع وفي واإلنترنت والكمبيوتر والفيديو وقنواته ببرامجه التلفزيون  في نجده حيث
حف والمجالت ووسائل المواصالت حيث اإلعالنات الثابتة والمتحركة المضيئة وغير والص الكرة

مد على اإليجاز في نقل الفكرة المضيئة، فالشعار بتنوع عالماته ورموزه هو أحد وسال االتصال التي تعت
أو الرسالة إلى اآلخر. وتختلف اتجاهات توظيف الشعار وأساليبه الفنية وأساليب تدريسه في مجال 

 ولقدالتصميم، كما تختلف االتجاهات النظرية التي تسعى لتفسير أنواعه وبناءاته الشكلية التصميمية. 
 مما أكثر معلومات البشرية ستنتج القادمة الثالثين السنوات في أن 0222 عام في رويترز مجلة أعلنت
 تميز ان تحاول التي للشركات بالنسبة كبيرا   تحديا   يشكل وهذا مرة،" 1111" ب السابق في عليه كانت
 .المميزة الشعارات لتصميم الكافية المهارات ذوي  من للمصممين فرصا   أيضا   يخلق وهذا بصريا   نفسها

 تعطي والتي واأللوان الخطوط استخدام خالل من لشركاتها الوجه تمثل أنها الشعارات هذه من والغرض
 يعطي إنما الشركة، تفعله ما الشعار يصف ان بالضرورة فليس الشركة، قصة او فكرة المستهلك

 .الشركة تجاه الوقت مع الثقة من نوعا   للمستهلكين
 ليس بأسمائهم ندعوهم أن نفضل فنحن بالناس تفكر كأنك بالشعارات فكر: "كاس جاكوب شرح كما

 به تقوم ما يصف أن الشعار على يجب ال المنوال نفس على يكون  والشعار سريعا، تنسى التي بصفاتهم
 ".العقل في يثبت مختصر بمفهوم الشركة بتعريف بل الحرفي بالمعنى الشركة

 باقي عن تمييزه من والبد تمثله، وما الشركة رسالة عن يتحدث أن شعار أي تصميم عند يجب لذلك
 الذي والتأثير الحقيقية القوة تكمن وهنا العالم انحاء جميع في قراءته وسهولة فوري  بشكل الشعارات

 .الشعار يمتلكه
 :الشعار مفهوم

 الوقت في المنتشرة تسميتها أما العالمة او الرمز تعني(  (logotipos اليونانية الى الكلمة اصل يعود
 .السابقة الكلمة من(  (logo كلمة الي اختصارها موت(  (logotype الحالي
 فكرة، او منتج او مؤسسة او شركة او شخص خصوصية على للداللة يستخدم ايضاحية بصرية صورة
 .تعبيري  رسم او مختصرة حروف او اسم او رمز خالل من وذلك

 سهل ويكون  مطول تفسير دون  المنتج او الشركة الشعار يصف بحيث باالختصار، الشعار ويتسم
 .االخرين ذهن في ويرسخ وتمييزه عليه التعرف

 .غيرها عن شركة كل تميز الشركات، بين التواصل هيكل في دور تلعب تجارية عالمة أو رمز
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 والخطوط باألشكال يتعلق فيما محددة تحليالت نتيجة الحدث، او المؤسسة او الشركة توقيع الشعار
 .الشعار هذا صاحب نحو الناس عاطفة تحرك متناغم خليط حدثت والتي المختلفة، والرموز واأللوان

 :الشعار ونشأة تاريخ
 القديمة الحضارات في الرمزية البصرية الفنون  -

 الحضارات كافة في البدائية الشعوب استخدمت الميالد قبل( 2111) الى الميالد قبل( 21111) بين ما
 الجمالية المعلومات نقل بدأ حيث الكهوف، في الحيوانات رسم طريق عن الرمزية البصرية الفنون  أسس

 واألدوات الفخار على والرموز الصور رسم خالل من والدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية واألخالقية
 .الرافدين بالد او فارس بالد او مصر حضارة في سواء

 
 هذه وثقافة أفكار تمثل التوضيحية والرسوم الرموز هذه كانت حيث
 بتطوير الميالد قبل الرابعة االلفية في الفراعنة اضطر مما وب،الشع

 شملت بفنانين استعانوا كذلك الرسمي، الكتابة ونظام الهيروغليفية
 .محددة معاني تحمل رمزية صور ونحتهم لوحاتهم

 
 
 
 
 
 
 في شبكات ظهرت الميالد قبل 0220و 7071 عامي بين ما

 في ضروريا   تطورا   بكاتالش هذه احدثت حيث المصرية، التصاميم
 والتناسب النسبة على الحفاظ يضمن ألنه الشعار، تصميم

 .التصميم نفس من موحد واستنساخ
 كانت فقد الرمزية، الصور احتكروا الفراعنة ان يعني ال وهذه

 اعتمدت التي الصين، مثل بعيدة أخرى  حضارات في موجودة
 األمر وهذا بها، خاص رمز وفكرة كلمة لكل توضع حيث البصرية، الرموز على أساسي بشكل لغتها
 .الحقا   األخرى  اللغات من العديد إلى انتقل
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 :الوسطى العصور في الشعارات -
 الوسطى العصور في أوروبا في الشعارات إرث ظهور بدأ

 والالفتات الشارات في ظهرت متميزة بصرية لغات شكل على
 .الرمزية

 الشارات هذه صميمت من األصلي الغرض أن من الرغم وعلى
 فرقهم بين المقاتلين وليميز الحرب أثناء العدو لمقابلة كانت
-211) العليا الوسطى العصور في أن إال أعداءهم، وفرق 

 الحياة عن واالبتعاد واالنتشار النمو في السكان بدأ( م0111
 وتوسعا ، تخصصا   أكثر تجارية حياة إلى والزراعية القتالية

 التجار احتاج حيث والخدمات السلع نم العديد يعني وهذا
 التي السلع لتحديد والشعارات التجارية العالمات تعليق إلى

 .يقدمونها
 
 

 قانونا   الثاني رتشارد بريطانيا ملك أصدر 0122 عام وفي
 تفيد معينة شعارات الخمور تصنع التي الحانات بوضع يقتضي

 في هالميا كانت حيث-للشرب صالحة مياه يستخدمون  بأنهم
 الى بعد فيما ذلك أدى-للشرب دائما صالحة غير الوقت ذلك
 لتمييز والعالمات الصور استخدام والمؤسسات الشركات قيام

 .للمستهلكين أفضل بشكل أنفسهم وتقديم نفسها،
 اوروبا دول في وانتشارها الصين في الورق  صناعة بداية ومع

 الى ىأد( 0111) في المطبعة واختراع ،(م0121)عام حوالي
 الشعارات لتصميم الساحة وازدهار المطبوعة المواد انتاج

 .الحديثة
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 :تجارية وشعارات عالمات  =اعالن+ تصنيع
 ليس ولكن البخارية والمحركات المصانع الذهن في يتبادر الصناعية بالثورة التفكير عند
 الطباعة مرة ولأل استخدمت حيث الوقت، ذلك في تحسن التكنولوجيا من الوحيد النوع هذا

 .المطبوعة والملصقات اإلعالنات في( 0211) عام في المتحدة الواليات في الملونة
 الشعار هذا أن المؤرخين يرى  حيث IBM شركة شعار راند بول صمم( 0211)عام في
 الفكر من نوعية لنقلة أكبر واتجاها   الشعار تصميم تاريخ في تحول نقطة بمثابة هو

 .والتصميم الدعاية مجال في الحاسوب خداماست بداية مع خاصة
 

 
 

 :النشاط

 لكلية الفنون الجميلة يكون بمثابة واجهة للكلية  شعار تصميم

 :التقويم

 تستلهم الشعار من الطبيعة ومن نشأة الشعارات. -

 تصمم الشعار من خ ل مفردات وعناصر التصميم ومراعية ألسس ومبادئ التصميم. -

 :الوسائل واألدوات

 الجامعات العالمية.صور شعارات لكليات الفنون الجميلة في  -

 صور فوتوغرافية ألدوات ومفردات كلية الفنون الجميلة. -

 خرائط ذهنية لتحليل شعار كلية الفنون الجميلة. -

 :إلجراءاتا

 عرض صور لتكوينات هندسية مختلفة لكل منها مدلول ومعنى مختلف. -
عتتترض تصتتتميمات مختلفتتتة لتتتنفس فكتتترة التصتتتميم لفهتتتم الحلتتتول والصتتتياغات المتاحتتتة والتتتتي يمكتتتن  -

 ان تستخدم في تنفيذ التصميم.
 فهم واستيعاب نظرية ومدلوالت اللون. -
ارتبتتتاط اللتتتون بطبيعتتتة غتتترض عتتترض مجموعتتتة متتتن الشتتتعارات لكتتتل لتتتون للتعتتترف علتتتى متتتدى  -

 التصميم.
عتتتترض صتتتتور لتكوينتتتتات وتصتتتتميمات هندستتتتية تلعتتتتب فيهتتتتا االشتتتتكال واأللتتتتوان دورا فتتتتي تحديتتتتد  -

 العمق الفراغي في التصميم.
تحليتتتل تصتتتاميم ونمتتتاذج الفنيتتتة والتعتتترف علتتتى األستتتس الفنيتتتة والقتتتيم الجماليتتتة متتتن تحقيتتتق التبتتتاين  -

 والوحدة والتناسب وااليقاع واالتزان.
 تخ ص عناصر السيادة في التصاميم من خ ل حركة واتجاه العناصر.اس -
عتتتترض بعتتتتض التصتتتتميمات غيتتتتر الموفقتتتتة واستتتتتخراج نقتتتتاط الضتتتتعف فيهتتتتا وأستتتتباب فشتتتتل هتتتتذه  -

 التصميمات.
 عرض بعض التصميمات التي تعتمد بشكل كبير على النسبة الذهبية. -



 

011 
 

 :الثالثــــةالمحاضرة 
 :الشعار تصميم أهمية
 لتعزيز مباشرة واألكثر األبسط الطريقة فهي الكلمات، من أكثر الناس عند كبيرا   أثرا   الشعار يترك

 .المبيعات على اليوبالت الشركات تمثله ما ومعرفة إدراك من الجمهور وتمكن التجارية، األعمال حضور
 وجه بمثابة فهو الشعار كذلك العنوان، خالل من ال ام جيدا   كان إذا الكتاب على نحكم عادة   فنحن

 أصبحت ولقد الشركة، هذه تجاه لديهم الثقة وتبني معها تجاربهم تذكر على العمالء تساعد الشركة
 شركة شعار ويعد اللفظي، الجانب من أكثر العاطفي بالجانب متصلة التجارية والعالمات الشعارات

 ما وفكرة قصة يمثل بل والتكنولوجيا الكمبيوترات يمثل ال فالشعار ذلك على رائع مثال" Apple"ابل
 لهم يقدم المؤسسة أو الشركة لجمهور األول االنطباع هو الشعار وألن أنيقة، منتجات من الشركة تجسده

 تصعب التعقيد مفرطة التصاميم بينما الشركة، لماهية ريعالس الفهم على لمساعدتهم مختصرة ذهنية نبذة
 .تنجح ما وقليال الفهم عليهم
 لحسن ولكن للمنتج، تسوق  كي اللغات من العديد الى تحتاج فأنك الدولي الصعيد على المنتجات ولبيع
 واللغة، الثقافة عن النظر بغض عليه للتعرف ترجمة الى يحتاج وال اللغات هذه يتخطى الشعار أن الحظ
 .بصرية ورموز صور على أساسي بشكل تعتمد ألنها

 :التالية النقاط في الشعار أهمية وتكمن
 .والجمهور المنتج بين والتواصل االتصال على يحافظ: االتصال تحقيق -

 .المستهدف للجمهور الحدث أو الخدمة أو المنتج حول معلومات يقدم: الشركة هوية وتحديد شرح
 :الترجمة وظيفة -

 .مختلفة للغات ترجمة أو مطول شرح إلى الحاجة دون  الشركة وفكرة رسالة سريف
 :التوقيع وظيفة -

 .منهم لكل خاصا   طابعا   ويعطي األخرى  عن شركة كل يميز
 :الجمالية يحقق -

 .والحساسية بالمتعة المستهدف الجمهور يلهم
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 :الشعار تصميم أسس
 متطلبات فهناك ناجحا ، شعارا   تصميم الجميع ربمقدو  ليس ولكن شعار، يصمم أن شخص ألي يمكن

 :منها الناجح الشعار في توفرها من البد وأسس
 :البساطة -

 الى الحاجة دون  عليه التعرف يسهل المعقدة، التصاميم من غيره من فعالية أكثر البسيط التصميم يعتبر
 من فاإلكثار األلوان؛ استخدام في البساطة وكذلك الشعار، وراء من يقصد ما إلى والتقصي البحث
 .األكثر على ألوان ثالث إلى واحد من يحتوي  أن الشعار على لذا المتلقي، على يشوش األلوان

 :صلة ذو -
 كل عالم في الجاد البحث من الكثير يتطلب وهذا والجمهور، بالعميل صلة ذو التصميم يكون  أن يجب
 .ممكن شعار بأفضل للوصول الخاص منهما

 :مقروء -
 الشعارات أن حيث عليها، ومتعارف متماسكة البصرية ومرادفاته رموزه تكون  بحيث وفهمه تهقراء يسهل

 .نظرة أول من وقراءتها فهمها يمكن التي هي الناجحة
 :ومتميز فريد -

 التصميم يراعي أن يجب حيث العمالء، عند سلبي فعل رد والمستهلكة المألوفة للشعارات تكون  أحيانا
 مع متداخل أو مشابه لتصميم والنشر الطبع ملكية حقوق  انتهاء يمكن ال كذلك الفكرة، وحداثة التفرد

 .أخرى  شركات تصاميم
 :الذاكرة في يبقى -

 التفاصيل من التصميم وخلو صغيرة، لمحة لمجرد لو حتى شاهده من ذهن في يبقى الجيد التصميم
 .الزمن من طويلة لفترة خالد ويظل تذكره على يساعد

 :للتكيف قابل -
 سواء عرضه مكان مع ويتالءم الظروف مختلف مع للتكيف وقابل االستخدام متعدد الشعار يكون  أن

 ملصق او كأس مثل وصغيرة دقيقة أماكن في استخدامه أو صغير ملصق أو إعالنية لوحة على
 .الشعار ووضوح معالم في خلل حدوث دون  صغير،

 :االستنساخ -
 .لونين من بأكثر ملون  او واسود ابيض بلونين كان سواء نسخه سهولة
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 مكونات

 الشعار

 :الشعار مكونات
 
 

 
 
 

 
 
 

 :الشعارات أنواع
 والحروف الكلمات شعارات -2

 (:Monogram logo) الحرفي الشعار -
 هذه أن ونالحظ الحروف على أساسي بشكل تعتمد التي الشعارات من وغيرها IBM-CNN-HP  مثل

 سبيل فعلى كلمات، ثالث أو كلمتين من ألولىا باألحرف يستبدلونها لذلك طويلة أسماء تحمل الشركات
 للمالحة الوطنية اإلدارة في متمثلة كلمات لمجموعة األولى الحروف هي  NASA ناسا مؤسسة المثال
 .والفضاء الجوية

 ومراعاة المؤسسة، او الشركة من األولى االحرف على التركيز يجب النوع هذا من شعار تصميم وعند
 اسم يكون  أن العميل يفضل األحيان بعض وفي الطباعة، عند مقروءا   يكون  نأ المناسب الخط اختيار

 .وفهمه معرفته من الجمهور يتمكن حتى الشعار أسفل بالكامل المؤسسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . وحدة- زهرة-طير-حيوان: مثل إشارة وا رمز-بياني رسم

 .ارقام– حروف-كلمات

 كلمة او حرف مع رمز فيه يجتمع تكوين



 

011 
 

 (:Logotype)النصي الشعار -
: مثل بالكامل المنتج او الشركة اسم على يركز لكنه السابق، الحرفي بالنوع شبيه النصي الشعار

Coca-Cola -Facebook-visa اسم يكون  عندما جيد بشكل الشعارات من النوع هذا ويعمل 
 .والطباعة التصميم في واضحا الشعار اسم يكون  أن ننسى وال للقراءة، وجذاب ومتميز صغير الشركة

 
 
 
 
 
 
 

 المثال سبيل فعلى نفسه، االسم على سيكون  التركيز الن الخط، نوعية باختيار االهتمام يجب أيضا  
 ومنحنية، انيقة خطوط نوعية الى تحتاج النسائية المنتجات أو األزياء لماركات التابعة التجارية األسماء

 .باألمان الجمهور تشعر التي التقليدية النصوص والحكومية القانونية الوكاالت تلتزم بينما
 والنصي؟ الحرفي الشعار استخدام ينبغي متى

 الحروف الى اختصاره ويتم طويل، المؤسسة او الشركة اسم كان لةحا في الحرفي الشعار يستخدم
 .التصميم لتبسيط األولى

 فيه بما القصير االسم أن وتأكد وقصيرا ، مميزا   الشركة أو المؤسسة اسم كان إذا النصي الشعار يستخدم
 .فوضىال يسبب ما عادة التصميم في الطويل االسم بينما للتصميم، جيد يكون  غالبا   الكفاية

 في ميزة لديها أن غير التجارية، والعالمات التسويقية المواد عبر تداولها سهل والنصية الحرفية الشعارات
 .المتعددة واالستخدامات التكيف في قابليتها

 
 
 
 
 
 
 

 :النشاط

 .الطالبة السم األولى األحرف من يتكون شعار تصميم

 :التقويم

 مراعاة الطالبة المصممة ألسس تصميم الشعار. -

 م ومراعية ألسس ومبادئ التصميم.تصمم الشعار من خ ل مفردات وعناصر التصمي -

 تستخدم نوع الخط المناسب للشعار  مراعية أسس استخدام الشعار الحرفي والنصي.  -
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 :اإلجراءات

عتتترض مجموعتتتة متتتن التصتتتميمات البستتتيطة والمعقتتتدة وبيتتتان الفتتتر  فتتتي وضتتتوح المعنتتتى متتتن  -

 فكرة التصميم.

هتتتذه التصتتتميمات عتتترض بعتتتض التصتتتميمات وتحليلهتتتا بالتتترض معرفتتتة متتتدى ستتتهولة قتتتراءة  -

 بسهولة ويسر.
عتتتتترض تصتتتتتميمات مبتكتتتتترة وغيتتتتتر تقليديتتتتتة وتتميتتتتتز بالحداثتتتتتة والتفتتتتترد واستتتتتتنباط متتتتتتدى  -

خصوصتتتية هتتتذه التصتتتتاميم دون تشتتتابه متتتع تصتتتتميمات أختتترى  والقتتتدرة علتتتتى االبتكتتتار فيمتتتتا 

 يحقق االصالة والمعاصرة.

 :الوسائل واالدوات

 ر رسمية.عرض مجموعة من الصور لشعارات لشركات رسمية وغي -
 عرض فيديو حول نظرية اللون ومدلوالته. -
 عرض شرائح بوربوينت لعدة شعارات بألوان مختلفة. -
 عرض صور شعارات تعتمد على العمق الفراغي في قراءتها.  -
 عرض صور لكيفية تجميع عناصر الشعار. -

عتتترض شتتترائح بوربوينتتتتت لتصتتتميمات بستتتتيطة وأختتترى معقتتتتدة واستتتتنتاج الفتتتتر  بينهمتتتا فتتتتي  -

 كرة التصميم.وضوح ف
 عرض صور شعارات متنوعة بهدف قراءتها. -
 عرض صور تصميمات عصرية وأخرى تقليدية وايضاح الفر  بينهم. -
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 :الرابعــــةالمحاضرة 
 والرموز الصور شعارات -1

 (:Logo symbols) الرمزي  الشعار -
 مثل الرسم، على قائم تصميم أو رمز عن عبارة وهو التجارية، بالعالمة أحيانا يسمى زي الرم الشعار
 ويمكن الصورة، أو الرمز على أساسي بشكل تصميمها يعتمد الشعارات هذه apple-Twitter شعار
 على صعب يكون  قد لذلك فقط، الصورة على تصميمها يعتمد التي هي التجارية العالمة أن القول

 .الشعار من النوع هذا مثل استخدام الضعيفة المنتجات أو الجديدة الشركات
 
 
 
 
 
 

 (:abstract logo) التجريدي الشعار -
 طائر، أو تفاحة مثل بسهولة اليه التعرف يمكن رمز استخدام من بدل ولكن المصورة، الشعارات من نوع
-Pepsi-Mitsubishi شعار مثل التجاري، المنتج أو الشركة يمثل تجريدي هندسي شكل يستخدم فانه

adidas جيد، بشكل فعالة التجريدية والشعارات هندسية، أشكال على أساسي بشكل يعتمدون  والذين 
 شيء بخلق للمصمم تسمح أشكال بل عليه، التعرف يمكن شيء صورة استخدام على تقتصر ال حيث
 .المنتج او الشركة ليمثل نوعه من وفريد جديد
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 ما نقل على المصمم قدرة من البد الشركات، احدى على وتطبيقه الشعار من النوع هذه من ةلالستفاد
 الشعار، هذا تجاه العاطفة حس إعطاء الى باإلضافة والشكل، اللون  خالل من رمزيا ، الشركة به تقوم
 .والحرية الحركة حس على اعتمد الذي Nike شعار مثل

 (:mascots)المرسوم الشعار -
 ويحتل للجمهور متعة الشعارات أكثر من النوع وهذا شخصيات، رسوم على يعتمد الذي رالشعا وهو

 الزائدة، التفاصيل حذف نحو والسعي البساطة ثورة مع تراجعها من بالرغم التصنيف، في مهمة مكانة
 المستخدمة الشخصية خالل من والجمهور المنتج بين حوار لخلق رائعة وسيلة المرسوم الشعار ويعتبر

 KFC-android –hello kitty شعار مثل لها، سفير بمثابة تعتبر وقد الشركة تمثل والتي الشعار في
 .واألطفال للعائالت جدا   مناسبة الشعارات وهذه

 
 
 
 
 
 
 

 والرموز؟ الصور شعارات استخدام ينبغي متى
 ليست ولكنها ثابتة، تجارية عالمة او منتج بالفعل لدينا كان إذا فعالة الرمزية الشعارات استخدام يكون 
 .للجمهور المنتج عاطفة او فكرة لنقل النوع هذا استخدام يمكن حيث صارمة قاعدة
 حيث العالمية بالتجارة المتعلقة الشعارات في خاصة جدا   قوي  والتجريدي الرمزي  الشعار استخدام يعتبر

 .ترجمة الى يحتاج ال
 التجاري  النشاط في تغييرات حدوث حال في األفضل وه الشعار من النوع هذا استخدام يعتبر ال قد

 ببيع الشركة بدأت لو ماذا ولكن بيتزا، رمز على يحتوي  شعار البيتزا لصنع شركة تضع فقد للشركة،
 أخرى؟ ومنتجات الفطائر

 والعائالت، الصغار لألطفال جدا   مناسبة شخصية على تحتوي  التي المرسومة الشعارات استخدام فكرة
 أن يريد ال فمن االجتماعي، واالعالم للتسويق عظيمة أداة  وتعتبر العمالء، مع التفاعل تشجع نأ ويمكن

 المفضل؟ منتجه شخصية مع فوتوغرافية صورة يأخذ
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 ال عندما خاصة التجارية، العالمات لكافة ومالئم ناجح شعار هو المرسوم الشعار تصميم يعتبر ال قد
 .األعمال بطاقة على طباعتها مثل التسويقية لموادا جميع في الستخدامها مالئمة تكون 

 المزج شعارات -1
 :combination logo)) الجمع شعار -

 مع مدمج أو تحت أو بجانب الشخصية أو الصورة أو الرمز من مزيج من الشعار من النوع هذا ويتكون 
 هو جمعال شعار فإن بالصورة؛ مرتبط االسم وألنه ،Doritos-polo-Pringles شعار مثل النص،
 التجارية، العالمة تعزيز على النص مع الصورة تعمل بحيث االستخدام، متعدد لشعار األفضل الخيار
 .فوري  بشكل بالصورة الشركة او المنتج اسم بربط الجمهور وسيبدأ

 
   
 
 
 
 
 
 

 :الشارة شعار -
 الشعار هذا يميل األختام، شكل الى أقرب وهو مغلق، بخط محاط رمز من الشعار من النوع هذا يتكون 

 بعض كذلك الحكومية، والوكاالت والمنظمات المدارس من العديد خيار غالبا   وهو التقليدي المظهر إلى
-Starbucks- Harley شعار مثل الشعار، تصميم من النوع هذا تحبذ الكالسيكية السيارات شركات

Davidson- Harvard university، الشعار من النوع هذا في لالتفاصي من الكثير استخدام وبسبب 
 كذلك المعقدة، الشارات هذه تقليد أو تكرار يصعب وبالطبع السابقة، األخرى  األنواع من تنوعا   أقل نجده

 تطريزها أو العمل لبطاقات مناسبة لتصبح حجمها يتقلص عندما خاصة الشارة شعارات قراءة يصعب
 بالبساطة يتميز ان الشارة شعار تصميم دعن بالحسبان االخذ يجب لذلك والقمصان، القبعات على

 .التصميم شكل على للحفاظ كقاعدة
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 الشارة؟ وشعار الجمع شعار استخدام ينبغي متى

 .البارزة الشعارات بين من شيوعا األكثر ويعتبر منتج أو شركة ألي جيد خيار الجمع شعار يعتبر
 شعارات الى المؤسسات هذه تلجأ لذلك ليديالتق المظهر والمدارس العامة الوكاالت من الكثير يفضل
 باألسلوب تتميز كانت إذا خاصة والمشروبات األغذية صناعة في استخدامها من يمنع ال وهذا الشارة،

 .الطباعة عند ووضوحها التفاصيل من الشارة شعار تصميم عند انتبه ولكن الكالسيكي،
 :الشعار تصميم مراحل
 .والتصميم الرسم ثانيا البحث، اوال   شعار، أي تصميم عند جدا   مهمتين مرحلتين هناك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األولى المرحلة

 :البحث

 الشعار؟ موضوع هو ما-
  وما الشركة نشاط هي ما-

 السو ؟ من موقفهم
  الشعارات هي ما-

  من السو  في الموجودة

 الشركة؟ نطا  نفس
  او ركةالش ثقافة هي ما-

 المؤسسة؟
  او المستهدفة الفئة نوع ما-

 الشركة؟ لهذه الجمهور
  والرموز العناصر هي ما-

  تدعم ان يمكن التي

 الشعار؟

 :الثانية المرحلة

 :والتصميم الرسم

  لتحديد الذهني العصف-

  الرموز وتحليل

  والبدائل والعناصر

 .للشعار والحلول
  االسكتشات رسم-

  إلط   األولية والرسوم

 .لألفكار العنان
  كثرأ الى األفكار تنقيح-

  فاعلية والرموز العناصر

  الى بهم والوصول

 .النهائي الشعار
  استناداً  األلوان اختيار-

  اللون نظرية على

 .وداللتها
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 :الشعار تصميم عند والتوصيات النصائح بعض
 معلومات وجمع مؤسسة أو شركة كانت سواء بالتصميم المعنية الجهة عمل طبيعة فهم 

 .ومنتجاتها أفكارها وعن عنها
   لموقع وفقا"Web Design Depot "إلطالق" اولي رسم" اسكتش 71 بحدود بالعمل إبدأ 

 غير العناصر من تخلص ثم ومن الورق، على األفكار من العديد ووضع لمخيلتك العنان
 .النهائي واالشعار الفكرة الى لتصل المهمة

 النصائح بعض وهناك األلوان، اختيار على المصمم تساعد وداللتها اللون  نظرية فهم 
 :األلوان حول

 مناسبة تراها التي األلوان ضع ثم واألسود، األبيض فقط بلونين البداية في الشعار صمم. 
 يمثل ان يجب األلوان واختيار الشعار، تجاه والعاطفة المشاعر يحفز األلوان استخدام 

 .جيدا   تمثيال   الشركة
 على يجب لذا التصميم، فشل او نجاح في دور له يكون  وقد الشعار في جدا   مهم الخط 

 يكون  نأ عليه يجد لم ذاإو  المناسب، الخط يجد حتى خط نوع من أكثر يجرب أن المصمم
 .بنفسه خطه ويصنع فريدا  

 واتزان، وايقاع ووحدة وتناسب تباين من والجمالية اإلنشائية التصميم وأسس مبادئ تحقيق 
 في خلل وجود تدرك بطبيعتها فالناس، ووجدانيا   وفكريا   بصريا   المشاهد انتباه لجذب

 .التوازن 
 الجمهور، انتباه تشتت أو فوضى تسبب قد التي والتأثيرات المقعدة التفاصيل عن تعاداالب 

 .جدأ ضرورية البساطة أن وتذكر
 أو تشابهه وعدم واألصالة الجدة حيث من التصميم في االبتكاري  الجانب على التأكيد 

 .والمعاصرة الحداثة روح وإعطاءه شائع، هو لما تقليده
 يعتبر آخر مصمم شعار نسخ ولكن االلهام، بغرض المنافسة الشعارات على االطالع 

 يجعله ما وهذا صيلأو  فريد الشعار يكون  أن يجب لذلك الملكية، لحقوق  وانتهاء عيبا  
 .الشعارات بين مميزا  

 شعار فمثال   ومبادئ، أفكار من الشركة تمثله ما بل الشركة، تفعله ما يقول ال الشعار 
 .سيارة على يحتوي  ال مرسيدس وشعار حاسوب، زجها على يحتوي  ال ابل شركة

 غير االتجاهات ألن السوق، في الموجودة االتجاهات اتباع تجنب شعار تصميم عند 
 .المدى بعيد شعار تصمم أن حاول الزمن، مع تتغير بل ثابتة
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 على والمؤسسات الشركات مساعدة في كبير دور لها القوية الشعارات أن تذكر النهاية في 
 .الشركات بين والمنافسة وقوفال

 
 
 
 

 :النشاط

 الفلسطيني الطفل شخصية تحاكي شخصية من يتكون األطفال  وعرائس دمى تصنيع لشركة شعار تصميم -

 .للشركة واجهة ليكون

 نص الى باإلضافة رمز  من يتكون والمطرزات  الم بس وإنتاج لصناعة فلسطينية لشركة شعار تصميم -

 (.للمطرزات عكا)

 .الشركة واسم رمز من الشعار ليتكون( MedPal) فلسطينية طبية لشركة شعار تصميم -

 

 :اإلجراءات

عتتتترض بعتتتتض االسكتشتتتتات والنمتتتتاذج األوليتتتتة لتصتتتتاميم واستتتتتنتاج متتتتدى مراعتتتتاة نظافتتتتة وترتيتتتتب  -

 التصميم.
لخطتتتوط المتنوعتتتة المستتتتخدمة فتتتي التصتتتميم والتعتتترف علتتتى متتتدلوالت عتتترض مجموعتتتة متتتن أنمتتتاط ا -

 هذه الخطوط ومدى ارتباطها بطبيعة وغرض التصميم.
عتتترض حقيبتتتة إع ميتتتة متكاملتتتة متتتن شتتتعارات واستتتتنتاج متتتدى توافتتتق وانستتتجام األلتتتوان والخامتتتات  -

 المستخدمة.

 :التقويم

 مراعاة الطالبة المصممة ألسس ومراحل تصميم الشعار. -

 ائية والجمالية.ميم ومراعية ألسس ومبادئ التصميم اإلنشتصمم الشعار من خ ل مفردات وعناصر التص -

 مراعاة تحقيق الالرض الجمالي والوظيفي للشعار. -

 استخدام الصور والرموز والعناصر واأللوان المناسبة لتحقيق الالرض من الشعار. -

 العمل على اسكتشات فنية سريعة للوصول إلى فكرة الشعار النهائية. -

 

 :الوسائل واألدوات

ة لطلبتتتتة التصتتتتميم لمعرفتتتتة أهميتتتتة نظافتتتتة عتتتترض اسكتشتتتتات واعمتتتتال تصتتتتميمية متتتتن األعتتتتوام الستتتتابق -

 وترتيب مساحة التصميم.
 عرض أنماط خطوط متنوعة. -
 عرض حقائب إع مية كاملة لشعارات ومطبوعات. -



 

011 
 

 :الخامســـةالمحاضرة 
 (البوستر) الملصق تصميم

 الملصق ويعتبر الطباعة، تطور مع الملصق ظهور وتزامن وتقنياتها، الطباعة بفن الملصق فن يرتبط
 المرسل بين والمعلومات األفكار نقل خاللها من يتم التي البصرية االتصال وسائل من هامة وسيلة

 .اهتمامه وتثير المتلقي انتباه تجذب التي والكلمات والرسوم بالصور لمتلقيوا
 :الملصق تعريف

 تعلن أو تلصق ورق  على مرسومة أو مطبوعة إعالنات إما تكون  والتي المرئية االتصالية الوسائل أحد
 .جدران على أو الغرض لهذا مخصصة لوحات على
 على تلصق أو تعلق إما واحد ومضمون  فكرة ذات إعالمية رسالة يحمل مطبوع تصميم عن عبارة

 المجتمعات بعض لمخاطبة ومبسطة سهلة بطريقة الكتابة أو الرسوم او بالصورة عنها ويعبر جدران،
 .محدد غرض تحقيق بغرض المستهدفة

 :الملصق أهمية
 الملصق يحملها لتيا الرسالة فإن ولهذا يفهم، لكي والثقافة التعليم من عالية درجة الى الملصق يحتاج ال

 .واألمي المتعلم عقل إلى تصل
 .معلق أو موجود الملصق طالما أثره يمتد بل زمنية فترة على يتوقف وال المدى، وبعيد دائم تأثيره
 أخرى، مرات ومراجعته الملصق، في المهمة النقاط على التركيز من الفرد تمكن المشاهدة مرات تعدد
 .المشاهد ذهن في تالمعلوما تثبيت على يساعده مما

 .المشاهدين لدى االنتباه من المزيد جذب على للملصقات والطباعية الفنية اإلمكانات تساعد
 يتردد التي العامة األماكن في طرحها وسهولة األخرى  البصرية الوسائل بإنتاج مقارنة انتاجها تكلفة قلة

 .الجمهور عليها
 :الملصقات أنواع

 :التعليمية الملصقات
 المصمم ويسعى المشاهد، أو المتعلم سلوم في تغيير إحداث ووظيفتها والتعليم التربية مجال في تستخدم

 وتعليمية تربوية أهداف لتحقيق والتصميم المتلقي بين التفاعل عملية إحداث على الملصق هذا في
 .وترفيهية واجتماعية
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 ة:السياحي الملصقات
 وإعطاء واألثرية، والدينية السياحية للمرافق والخدمات نشاطاتال إلبراز الملصقات من النوع هذا ويوظف
 .الملصق عن المعلنة الجهة تقدمها التي الخدمات عن مؤثر انطباع

 
 

 

 
 
 

 :النشاط

 ياحي للترويج لألماكن السياحية واألثرية في فلسطين.ملصق س تصميم -

 

 :التقويم

 ملصق سياحي للترويج لألماكن السياحية واألثرية في فلسطين. تصميم -

 مراعاة عناصر وأسس التصميم. -

 االستعانة بالصور واأللوان ال زمة والمناسبة للملصق السياحي بشكل يجذب السياح إلى الب د  -
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 :الوسائل واألدوات

 عرض أسماء فعاليات ومناسبات وطنية. -
 عرض جمل إع نية وحم ت توعوية وتحويلها لصيغ بصرية. -
 عرض صور ملصقات موجهة لفئات معينة لفهم طبيعة الفئة المستهدفة وع قتها بالتصميم. -
 عرض انفوجرافيك لدالالت اللون واستخداماته في التصميم. -
شرح ملصق سياحي(  و-ملصق إرشادي-ملصق وطني-الملصقات: )ملصق تجاري ععرض صور ألنوا -

 مكونات الملصق.

 عرض مجموعة من الصور لملصقات فعاليات ومناسبات وطنية وحم ت توعية. -
 عرض صور ملصقات تعتمد على العمق الفراغي في قراءتها. -

 :اإلجراءات

اط المفتتتردات والصتتتياغات البصتتترية للتصتتتميم متتتن ختتت ل التعتتترف علتتتى تتتتاري  ومفهتتتوم ونشتتتأة ستتتتنبا -

 الملصق  والتنويه إلى نشأة الملصق الفلسطيني.
عتتتترض صتتتتياغات لالويتتتتة لحمتتتت ت توعويتتتتة وأفكتتتتار ملصتتتتقات وتحويلهتتتتا التتتتى صتتتتياغات بصتتتترية  -

 مفهومة.
 فها وأفكارها.فهم طبيعة عمل الجهة المعنية بالتصميم وجمع معلومات عن أهدا -
عتتترض ملصتتتقات مختلفتتتة لتتتنفس فكتتترة التصتتتميم لفهتتتم الحلتتتول والصتتتياغات المتاحتتتة والتتتتي يمكتتتن ان  -

 تستخدم في تنفيذ التصميم.
عتتتترض صتتتتور لملصتتتتقات تلعتتتتب فيهتتتتا االشتتتتكال واأللتتتتوان دوراً فتتتتي تحديتتتتد العمتتتتق الفراغتتتتي فتتتتي  -

 التصميم.
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 المحاضرة السادســــة:
 :الفنية الملصقات

 الفنية اهاتاالتج فيها وتوظف وتعبيري  جمالي هدف تحمل الفنان فكر تجسد التي الملصقات هي
 األشكال من فيها موجود لما غيرها عن الملصقات هذه وتختلف ،...التجريدية االنطباعية، كالحداثة،
 . نفسها عن المعلنة هي الخالصة الفنية المسحة ذات والمفردات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الثقافية الملصقات
 الثقافية الجوانب تغطي تيال واإلعالمية والفنية الثقافية والمؤسسات الهيئات تصدرها ملصقات

 والمهرجانات الفعاليات تغطية أهدافها ومن الملصقات، عبر لها والدعوة عنها واإلعالن واإلعالمية
 .والفنية الثقافية
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 :السياسية الملصقات
 العام الرأي في فعال تأثير وتكون  الزمن، من حقبة لكل والشعارات األفكار تجسد الملصقات هذه

 في الفلسطينية القضية ابراز في فعاال دورا الملصقات لعبت ولقد بعينها، فكرة أو موقف حول بهواستقطا
 .العالم
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 :واإلخبارية اإلرشادية الملصقات
 الدفاع مثل كافية حقائق عنها يعرف ال والتي للجمهور المعروفة والمنشآت والخدمات باالفكار تتعلق

 .وغيرها االجتماعية لشئون ا المرور، وإدارة والتعليم، المدني،

 
 

 :التجارية الملصقات
 المنتج يمثل الذي الشعار تصميم األحيان غالب في وتتصدر الجمهور ذهن في صورة خلق على تعمل

 ..الخ والسيارات والمعدات كاالجهزة
 

 
 

 :الصحية اإلرشادية الملصقات
 جديدة حالة أو قضية أو فكرة الى هاالنتبا وتلفت وتوعوية توجيهية أهداف يحمل الذي الملصق وهو

 .نحوها الجمهور وتوعية



 

021 
 

  

 

 :النشاط

 ملصق إرشادي صحي للتوعية بخطر مخلفات الحروب. يمتصم -

 :اإلجراءات

تحليتتتتل تصتتتتاميم ونمتتتتاذج الفنيتتتتة والتعتتتترف علتتتتى األستتتتس الفنيتتتتة والقتتتتيم الجماليتتتتة متتتتن تحقيتتتتق التبتتتتاين  -

 ع واالتزان.والوحدة والتناسب وااليقا

 .استخ ص عناصر السيادة في التصاميم من خ ل حركة واتجاه العناصر -
عتتتتترض بعتتتتتض التصتتتتتميمات غيتتتتتر الموفقتتتتتة واستتتتتتخراج نقتتتتتاط الضتتتتتعف فيهتتتتتا وأستتتتتباب فشتتتتتل هتتتتتذه  -

 التصميمات.

 

 :التقويم

 مراعاة استخدام عناصر وأسس التصميم اإلنشائية والجمالية. -

 استخدام صور وألوان وجمل رئيسية تتناسب مع الالرض الوظيفي والجمالي للملصق. -

 تحليل مفردات التصميم وعناصره من خ ل دراسة فكرة وهدف الملصق. -

 :الوسائل واألدوات

عتتترض مستتتابقات فنيتتتة لملصتتتقات وعتتترض بعتتتض االعمتتتال وتوضتتتيح أستتتباب نجتتتاح وفشتتتل التصتتتاميم  -

 ضة.المعرو

 عرض صور ملصقات تعتمد على النسبة الذهبية. -
-  
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 :السابعـــــةالمحاضرة 
 :الملصق تصميم مكونات

 :العنوان -
 مراعاة ويجب نجاحه، وسائل من ووسيلة العام هيكله وتحديد الملصق بناء في أساسي الكتابة عنصر

 يرتبط أن يجب كذلك الملصق، وضوعم مع حروفه نوعية وتناسب العنوان مكان استقرار المصمم
 :نوعين الى العنوان وينقسم.التصميم في متماسكة وحدة يشكالن فهما بالرسوم، العنوان

 : الرئيس العنوان -
 .المتلقي انتباه وجذب التأثير، قوة حيث من كبيرة أهمية للملصق الرئيسي العنوان يحتل

 :الفرعي العنوان -
 القارئ  توجيه في ويستخدم المقدمة، الفكرة عرض في التوسع الى ويهدف الرئيسي للعنوان امتداد يعد

 .الملصق صلب قراءة الى بالتدرج
 :الفعال العنوان مميزات 
 .للرسالة الرئيسية الفكرة يحمل فهو الملصق، او لإلعالن القارئ  انتباه جذب -
 .الجمهور من أكثر أو لفئة موجها   العنوان يكون  أن -
 .للملصق المكونة الكلمات ءانتقا أثناء الدقة مراعاة -
 .الفهم وسهولة بالبساطة العنوان يمتاز أن -
 .بصريا   االنتباه وتثير ومختصرة رنانة الكلمات تكون  أن -

 :والرسوم الصور -
 يفهمها عالمية بصرية لغة وهي الملصق، بناء في الهامة التصميمية الوحدات من والصور الرسوم تعد

 الصور تنقله التي والمضمون  فالمعنى التصميم، فكرة بناء في نوانالع مع وترتبط بسهولة، الناس جميع
 للمصمم ويكون  المتلقي، حاجات لتخدم الملصق رسالة بل المصمم، وأفكار شخصية التعكس والرسوم
 اإلضافة، أو بالحذف إما الصورة ومكونات مفردات في التغيير وإضافة الصور معالجة في الحرية
: الطبيعية الواقعية الرسوم مثل الملصق في يستخدمها أن للمصمم يمكن لرسوما من متعددة أنواع وهناك
 الشكل فيها توظف والتي: الهندسية والرسوم ،..والجبال والنبات االنسان كأشكال باالنسيابية وتمتاز

 مبسطة اشكال وهي: التجريدية والرسوم الملصق، في الشكل تصميم في الطبيعة من المستوحى الهندسي
 .الطبيعية االشكال من مستوحاة دةومجر 
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 :اللون  -
 اللونية اإلمكانات بمعرفة مطالب والمصمم واالشكال، للمفردات التباين تحقيق وسائل أحد اللون  يعد

 لغرضين اللون  ويستخدم التصاميم، من وغيره الملصق تصميم في وفعال مؤثر دور له لما وتأثيراتها،
 المتلقي، في النفسي التأثير ودعم الفكرة إليصال التعبيرية تالدالال يوظف الذي الرمزي  الغرض هما

 .المتلقي لعين النفسي القبول يحقق وهو الجمالي الغرض كذلك
 

 :الملصق تصميم خصائص
 .الملصق من بالغرض تفي ومباشرة بسيطة واحدة، فكرة على التركيز -
 .الطويلة الجمل وتفادي واختصارها الكلمات إبراز -
 .واالحجام واأللوان االشكال تباين: خالل من االنتباه يجذب -
 .الملصق وهدف فكرة يحقق بما بل عشوائي، بشكل األلوان اختيار يتم ال -
 .ومترابطة متماسكة واحدة وحدة الملصق يكون  أن يجب -
 .الملصقات باقي عن وتميزه العمل واختالف التفرد -
 .اللون  وا بالحجم أهميتها حسب الكلمات او للشكل سواء السيادة مركز -

 :الملصق تصميم نجاح عوامل
 إلدراك العلوي  الجزء في التصميم لمركز موضع انسب حيث: الملصق في واالشكال الرسوم وضع
 ذاإ إال القراءة، لتسهيل افقي وضع في والجمل الكلمات استخدام يفضل كما للتصميم، السيادي الشكل

 مع الخط ثقل مراعاة مع الكلمات اتجاه تغيير او انحراف خالل من المشاهد انتباه لفت المصمم أراد
 .االتزان لتحقيق واالشكال الرسوم
 وال الملصق، تأثير وتقوية لرؤيتها الكافية بالدرجة مناسبة تكون  أن يجب الملصق في الشكل مساحة
 مثل معينة صفات على تتوقف الشكل مساحة ولكن أكثر، جذب قوة لها الكبيرة االشكال بأن يقصد

 .للتصميم الكلية والمساحة الشكل مساحة بين النسبة ومراعاة ولونها موضعها
 الى يؤدي مما األرضية عن الشكل قيمة لرفع اللوني التباين خالل من السيادي العنصر او الشكل ابراز

 .نحوها المشاهد نظر وتوجيه األساسية الملصق فكرة على التركيز
 في النص استخدام دون  الرسالة، توصيل في الصورة نمط على تصميمها ترتكز ملصقات هناك

 تجمع وملصقات كامل، بشكل الملصق على يسيطر الذي النص على يعتمد نمط يوجد كذلك الملصق،
 .للمشاهد الرسالة إلبراز والنص الصورة بين
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 :الملصق تصميم خطوات
 .عنه الكافية المعلومات وجمع له الملصق تصميم المراد الموضوع تحديد -
 صلة لها وعناصر ومفردات مفاهيم على تحتوي  والتي الملصق لموضوع أفكار ةعد تصميم -

 .التصميم بموضوع
 .االنتباه وجذب والحداثة البساطة حيث من فكرة أفضل اختيار -
 او العربية سواء الخطوط تشكيل-الفني الشكل تصميم)خالل  من للفكرة تكوينات عدة تصميم -

 (.الملصق تلوين-اإلنجليزية
 .النهائي بالشكل وتنفيذه تكوين أفضل راختيا -

 :النشاط

 شعار سياسي لذكرى يوم العودة )الذكرى السبعون للنكبة(. تصميم -

 :التقويم

 مراعاة استخدام عناصر وأسس التصميم الجيدة. -

 استخدام الصور والرسوم والرموز واأللوان المناسبة لالرض الملصق الجمالي والوظيفي. -

 مراعاة أسس ومكونات تصميم الملصق. -

 ن خ ل خرائط ذهنية.تحليل مفردات الملصق م -

 :اإلجراءات

عتتترض مجموعتتتة متتتن التصتتتميمات البستتتيطة والمعقتتتدة وبيتتتان الفتتتر  فتتتي وضتتتوح المعنتتتى متتتن فكتتترة  -

 التصميم.
عرض تصميمات مبتكرة وغير تقليدية وتتميز بالحداثة والتفرد واستنباط مدى خصوصية هذه التصاميم  -

 رى  والقدرة على االبتكار فيما يحقق االصالة والمعاصرة. دون تشابه مع تصميمات أخ
عرض مجموعة من أنماط الخطوط المتنوعة المستخدمة في التصميم والتعرف على مدلوالت هذه  -

 الخطوط ومدى ارتباطها بطبيعة وغرض التصميم.
عتتتتترض ملصتتتتتقات ومطبوعتتتتتات وغيرهتتتتتا واستتتتتتنتاج متتتتتدى توافتتتتتق وانستتتتتجام األلتتتتتوان والخامتتتتتات  -

 مة.المستخد

 :الوسائل واألدوات

عتتترض شتتترائح بوربوينتتتت لتصتتتميمات بستتتيطة وأختتترى معقتتتدة واستتتتنتاج الفتتتر  بينهمتتتا فتتتي وضتتتوح  -

 فكرة التصميم.
 عرض صور ملصقات متنوعة بهدف قراءتها. -
 عرض صور ملصقات عصرية وأخرى تقليدية وايضاح الفر  بينهم. -

التصتتتتميم لمعرفتتتتة أهميتتتتة نظافتتتتة عتتتترض اسكتشتتتتات واعمتتتتال تصتتتتميمية متتتتن األعتتتتوام الستتتتابقة لطلبتتتتة  -

 وترتيب مساحة التصميم.
 عرض أنماط خطوط متنوعة. -
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 دليل تنفيذ البرنامج )لمشروع الملصق((: 6) ملحق

 

 المنتج النهائي مكونات البرنامج اإلجراءات المهارة 

0. 

مه              ارة تحقي              ق 
الناحي      ة الوظيفي      ة 

 للتصميم

اس            تنباط المف            ردات والص            ياغات البص            رية  -
للتص        ميم م        ن خ        الل التع        رف عل        ى ت        اريخ 

الملص      ق، والتنوي      ه إل      ى نش      أة  ومفه      وم ونش      أة
 الملصق الفلسطيني.

ع         رض ص         ياغات لغوي         ة لحم         الت توعوي         ة  -
وأفك        ار ملص        قات وتحويله        ا ال        ى ص         ياغات 

 بصرية مفهومة.

تحلي        ل الخص        ائص العام        ة للفئ        ة المس        تهدفة  -
 وكيفية التأثير النفسي عليها.

فه       م طبيع       ة عم       ل الجه       ة المعني       ة بالتص       ميم  -
 رها.وجمع معلومات عن أهدافها وأفكا

فه              م مع               اني ودالالت األل               وان المختلف               ة  -
باالس           تعانة ب            بعض التص           ميمات المعتم            دة 

له    ذه  يعل    ى األل    وان، وفه    م م    دى الت    أثير النفس    
 األلوان على المتلقي.

ع       رض حل       ول وص        ياغات مختلف       ة لتص        اميم  -
الملص      قات م      ن أج      ل تحفي      ز الطالب      ات عل      ى 

 استنباط أفكار وحلول جديدة.

 ات وطنية.عرض أسماء فعاليات ومناسب -

ع     رض جم     ل إعالني     ة وحم     الت توعوي     ة وتحويله     ا  -
 لصيغ بصرية.

ع        رض ص        ور ملص        قات موجه        ة لفئ        ات معين        ة  -
 لفهم طبيعة الفئة المستهدفة وعالقتها بالتصميم.

ع       رض انفوجرافي       ك ل       دالالت الل       ون واس       تخداماته  -
 في التصميم.

الملص           قات: )ملص            ق  عع           رض ص           ور ألن            وا  -
ملص      ق -ملص      ق توع      وي -ملص      ق وطن      ي-تج      اري 

 ترويجي(، وشرح مكونات الملصق.

تحلي       ل مناس       بة ي       وم  -
األس          ير الفلس          طيني 

 من

 -ت           اريخ -) مفه          وم
 عناصر(
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7. 

مه            ارة معالج            ة 
عناص                                                ر 

 التصميم الفني

ع    رض ملص    قات مختلف    ة ل    نفس فك    رة التص    ميم  -
لفه          م الحل          ول والص          ياغات المتاح          ة والت          ي 

 يمكن ان تستخدم في تنفيذ التصميم.

 ت اللون.فهم واستيعاب نظرية ومدلوال -

ع     رض ص     ور لملص     قات تلع     ب فيه     ا االش     كال  -
واألل      وان دورا  ف      ي تحدي      د العم      ق الفراغ      ي ف      ي 

 التصميم.

ع     رض مجموع     ة م     ن الص     ور لملص     قات فعالي     ات  -
 ومناسبات وطنية وحمالت توعية.

 عرض فيديو حول نظرية اللون ومدلوالته. -

ع         رض ص         ور ملص         قات تعتم         د عل         ى العم         ق  -
 الفراغي في قراءتها.

الت       ي  رس       م عناص       ر -
ت           م التوص           ل له           ا 

 بأكثر من صياغة.

اختي     ار نوعي     ة الخ     ط  -
المس                    تخدم ف                    ي 

 الملصق.

تحدي    د خلفي    ة مناس    بة  -
 للتصميم.

1. 

مه              ارة تحقي              ق 
األس      س الجمالي      ة 
واإلنش                                        ائية 

 للتصميم الفني

تحلي     ل تص     اميم ونم     اذج الفني     ة والتع     رف عل     ى  -
األس        س الفني        ة والق        يم الجمالي        ة م        ن تحقي        ق 

 اسب وااليقاع واالتزان.التباين والوحدة والتن

اس        تخالص عناص        ر الس        يادة ف        ي التص        اميم  -
 من خالل حركة واتجاه العناصر.

ع          رض بع          ض التص          ميمات غي          ر الموفق          ة  -
واس      تخراج نق      اط الض      عف فيه      ا وأس      باب فش      ل 

 هذه التصميمات.

ع     رض بع     ض الملص     قات الت     ي تعتم     د بش     كل  -
 كبير على النسبة الذهبية.

ط أس     س ع     رض لوح     ات فني     ة وتص     ميمات الس     تنبا -
 التصميم منها.

ع     رض مس     ابقات فني     ة لملص     قات وع     رض بع     ض  -
االعم    ال وتوض     يح أس     باب نج     اح وفش     ل التص     اميم 

 المعروضة.

ع         رض ص         ور ملص         قات تعتم         د عل         ى النس         بة  -
 الذهبية.

ع      رض في       ديو ح       ول النس       بة والتناس       ب واس       تخدام  -
 النسبة الذهبية في التصميم.

تجمي              ع العناص              ر  -
والرم           وز والكتاب           ات 

الي    ة ف    ي تكوين    ات جم
تحق         ق فيه         ا أس         س 

 التصميم.

1. 
مه              ارة تحقي              ق 
النظ            ام البن            ائي 

 في التصميم

ع       رض مجموع       ة م       ن التص       ميمات البس        يطة  -
والمعق    دة وبي    ان الف    رق ف    ي وض    وح المعن    ى م    ن 

 فكرة التصميم.

ع      رض بع      ض التص      ميمات وتحليله      ا بغ      رض  -

ع          رض ش          رائح بوربوين          ت لتص          ميمات بس          يطة  -
وأخ    رى معق    دة واس     تنتاج الف    رق بينهم     ا ف    ي وض     وح 

 فكرة التصميم.

 ة بهدف قراءتها.عرض صور ملصقات متنوع -

إع    ادة بن    اء العناص     ر  -
لتس      هيل ق      راءة وفه      م 

 البوستر.
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معرف      ة م      دى س      هولة ق      راءة ه      ذه التص      ميمات 
 بسهولة ويسر.

غي          ر تقليدي          ة ع          رض تص          ميمات مبتك          رة و  -
وتتمي           ز بالحداث           ة والتف           رد واس           تنباط م           دى 
خصوص        ية ه        ذه التص        اميم دون تش        ابه م        ع 
تص    ميمات أخ     رى، والق     درة عل     ى االبتك     ار فيم     ا 

 يحقق االصالة والمعاصرة.

ع     رض ص      ور ملص      قات عص      رية وأخ      رى تقليدي      ة  -
 وايضاح الفرق بينهم.

1. 

مه           ارة اإلخ           راج 
 الفني للتصميم

عرض بعض االسكتشات والنماذج األولية  -
لتصاميم واستنتاج مدى مراعاة نظافة وترتيب 

 التصميم.

خطوط المتنوعة عرض مجموعة من أنماط ال -
المستخدمة في التصميم والتعرف على مدلوالت 

هذه الخطوط ومدى ارتباطها بطبيعة وغرض 
 التصميم.

عرض ملصقات ومطبوعات وغيرها واستنتاج  -
مدى توافق وانسجام األلوان والخامات 

 المستخدمة.

ع     رض اسكتش     ات واعم     ال تص     ميمية م     ن األع     وام  -
نظاف        ة الس        ابقة لطلب        ة التص        ميم لمعرف        ة أهمي        ة 

 وترتيب مساحة التصميم.

 عرض أنماط خطوط متنوعة. -

 

تق                  ديم التص                  ميم  -
النه               ائي لملص               ق 
فعالي       ة ي       وم األس       ير 
الفلس                طيني، م                ع 

 الشرح.
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 دليل تنفيذ البرنامج )لمشروع الشعار((: 7) ملحق

 المنتج النهائي مكونات البرنامج اإلجراءات المهارة 

0. 

مه              ارة تحقي              ق 
الناحي      ة الوظيفي      ة 

 ميمللتص

اس            تنباط المف            ردات والص            ياغات البص            رية  -
للتص      ميم م      ن خ      الل التع      رف عل      ى الش      ركات 
او المؤسس          ات المعني          ة بالتص          ميم وأه          دافها 

 وخدماتها.
ع         رض ص         ياغات لغوي         ة لحم         الت توعوي         ة  -

وأفك        ار ملص        قات وتحويله        ا ال        ى ص         ياغات 
 بصرية مفهومة.

تحلي        ل الخص        ائص العام        ة للفئ        ة المس        تهدفة  -
 فسي عليها.وكيفية التأثير الن

فه       م طبيع       ة عم       ل الجه       ة المعني       ة بالتص       ميم  -
 وجمع معلومات عن أهدافها وأفكارها.

فه              م مع               اني ودالالت األل               وان المختلف               ة  -
باالس           تعانة ب            بعض التص           ميمات المعتم            دة 
عل    ى األل    وان، وفه    م م    دى الت    أثير النفس    ي له    ذه 

 األلوان على المتلقي.

ع       رض حل       ول وص        ياغات مختلف       ة لتص        اميم  -
أج        ل تحفي        ز الطالب        ات عل        ى  ش        عارات م        ن

 استنباط أفكار وحلول جديدة.

ع          رض أس          ماء ش          ركات ومؤسس          ات وفعالي          ات  -
 ومناسبات وطنية.

ع      رض جم      ل إعالني      ة وخ      دمات ش      ركات تجاري      ة  -
 لتحويلها لصيغ بصرية.          

ع    رض ص    ور ش    عارات موجه    ة لفئ    ات معين    ة لفه    م  -
 طبيعة الفئة المستهدفة وعالقتها بالتصميم.        

اق           ع الكتروني           ة لمنتج           ات وش           ركات وجم            ع مو  -
 معلومات حولها.

ع       رض انفوجرافي       ك ل       دالالت الل       ون واس       تخداماته  -
 في التصميم.     

 -ع     رض ص     ور ألن     واع الش     عارات:) ش     عار نص     ي -
 -ش       عار مرس       وم -ش       عار رم       زي  -ش       عار حرف       ي
 شعار الجمع(       

تحلي                  ل مف                  ردات  -
ش     ركة عك     ا للتطري     ز 
إل        ى ع         دة مف         ردات 

 لفظية.

7. 
ة معالج            ة مه            ار 

عناص                                                ر 
ع     رض ص     ور لتكوين     ات هندس     ية مختلف     ة لك     ل  -

 منها مدلول ومعنى مختلف.
ع      رض مجموع      ة م      ن الص      ور لش      عارات لش      ركات  -

 رسمية وغير رسمية.     
تحوي              ل المف              ردات  -

اللفظي       ة إل       ى رم       وز 
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ع            رض تص            ميمات مختلف            ة ل            نفس فك            رة  - التصميم الفني
التص       ميم لفه       م الحل       ول والص       ياغات المتاح       ة 

 والتي يمكن ان تستخدم في تنفيذ التصميم.

 فهم واستيعاب نظرية ومدلوالت اللون. -

ل        ون ع        رض مجموع        ة م        ن الش        عارات لك        ل  -
للتع        رف عل        ى م        دى ارتب        اط الل        ون بطبيع        ة 

 غرض التصميم.

ع      رض ص      ور لتكوين      ات وتص      ميمات هندس      ية  -
تلع     ب فيه     ا االش     كال واألل     وان دورا ف     ي تحدي     د 

 العمق الفراغي في التصميم.

 عرض فيديو حول نظرية اللون ومدلوالته. -

بوربوين       ت لع       دة ش       عارات ب       ألوان  ع       رض ش       رائح -
 مختلفة.

ع         رض ص         ور ش         عارات تعتم         د عل         ى العم         ق   -
 الفراغي في قراءتها.      

 عرض صور لكيفية تجميع عناصر الشعار.          -

مرس        ومة والت        ي ت        م 
التوص                       ل له                       ا 
باس              تخدام اش              كال 
هندس            ية وعض            وية 
مختزل        ة ب        أكثر م        ن 

 صياغة.

1. 

ارة تحقي              ق مه              
األس      س الجمالي      ة 
واإلنش                                        ائية 

 للتصميم الفني

تحلي     ل تص     اميم ونم     اذج الفني     ة والتع     رف عل     ى  -
األس        س الفني        ة والق        يم الجمالي        ة م        ن تحقي        ق 

 التباين والوحدة والتناسب وااليقاع واالتزان.
اس        تخالص عناص        ر الس        يادة ف        ي التص        اميم  -

 من خالل حركة واتجاه العناصر.

الموفق          ة ع          رض بع          ض التص          ميمات غي          ر  -
واس      تخراج نق      اط الض      عف فيه      ا وأس      باب فش      ل 

 هذه التصميمات.

ع    رض بع    ض التص     ميمات الت    ي تعتم    د بش     كل  -
 كبير على النسبة الذهبية.

ع     رض لوح     ات فني     ة وتص     ميمات الس     تنباط أس     س  -
 التصميم منها.

ع      رض مس      ابقات فني      ة لش      عارات وع      رض بع      ض  -
االعم    ال وتوض     يح أس     باب نج     اح وفش     ل التص     اميم 

         المعروضة.    

ع          رض ص          ور ش          عارات تعتم          د عل          ى النس          بة  -
 الذهبية.        

ع      رض في       ديو ح       ول النس       بة والتناس       ب واس       تخدام  -
 النسبة الذهبية في التصميم.

تجمي              ع العناص              ر  -
والرم                        وز ف                        ي 
تكوين               ات جمالي               ة 
تحق         ق فيه         ا أس         س 

 التصميم.

1. 
مه              ارة تحقي              ق 
النظ            ام البن            ائي 

س        يطة ع       رض مجموع       ة م       ن التص       ميمات الب -
والمعق    دة وبي    ان الف    رق ف    ي وض    وح المعن    ى م    ن 

ع          رض ش          رائح بوربوين          ت لتص          ميمات بس          يطة  -
وأخ    رى معق    دة واس     تنتاج الف    رق بينهم     ا ف    ي وض     وح 

دم      ج إع     ادة تركي      ب و  -
العناص            ر لتس            هيل 
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 فكرة التصميم. في التصميم
ع      رض بع      ض التص      ميمات وتحليله      ا بغ      رض  -

معرف      ة م      دى س      هولة ق      راءة ه      ذه التص      ميمات 
 بسهولة ويسر.

ع          رض تص          ميمات مبتك          رة وغي          ر تقليدي          ة  -
وتتمي           ز بالحداث           ة والتف           رد واس           تنباط م           دى 
خصوص        ية ه        ذه التص        اميم دون تش        ابه م        ع 

الق     درة عل     ى االبتك     ار فيم     ا تص    ميمات أخ     رى، و 
 يحقق االصالة والمعاصرة.

 فكرة التصميم.       
 عرض صور شعارات متنوعة بهدف قراءتها. -

ع     رض ص     ور تص     ميمات عص     رية وأخ     رى تقليدي     ة  -
 وايضاح الفرق بينهم.     

 قراءة الشعار.

1. 

مه           ارة اإلخ           راج 
 الفني للتصميم

ع       رض بع       ض االسكتش       ات والنم       اذج األولي       ة  -
لتص           اميم واس           تنتاج م           دى مراع           اة نظاف           ة 

 وترتيب التصميم.
ع            رض مجموع            ة م            ن أنم            اط الخط            وط  -

المتنوع       ة المس       تخدمة ف       ي التص       ميم والتع       رف 
عل     ى م     دلوالت ه     ذه الخط     وط وم     دى ارتباطه     ا 

 عة وغرض التصميم.بطبي

ع     رض حقيب     ة إعالمي     ة متكامل     ة م     ن ش     عارات  -
واس           تنتاج م           دى تواف            ق وانس           جام األل            وان 

 والخامات المستخدمة.

ع     رض اسكتش     ات واعم     ال تص     ميمية م     ن األع     وام  -
الس        ابقة لطلب        ة التص        ميم لمعرف        ة أهمي        ة نظاف        ة 

 وترتيب مساحة التصميم.
 عرض أنماط خطوط متنوعة. -

لش              عارات ع             رض حقائ              ب إعالمي              ة كامل              ة  -
 ومطبوعات.

تق           ديم التص           ميمات  -
النهائي     ة للش     عار م     ع 

 شرحه
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 الدارسة عينة طالبات أعمال(: 7) ملحق
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 الضابطة المجموعة .ب
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