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 الفكر االبداعي بني االدراك والتقنية
 أ.م.د. نضال كاظم مطر الربيعي

 معـــيد الفنـون التطبيقية /الجامعــة التقنية الوسطى
 

 ممخص البحث 
 ومعمميف متعمميفوتييئة  إعداد التربوي النظاـعاتؽ  ات التعميمية الميمة الممقات عمىمسؤوليال مف اف     

 يتطمبىذا و  . المجاالت شتى في المتسارعةاتيا تغير ب الحياة لمواجية وتربويا عمميا متخصصيف ومتسمحيف
 العمـ ميارات امتالؾ عمى قادرةالطالب محكمة في التخصص يكوف بيا  تربوية ومفردات مناىج تصميـ

 وميارات واالستكشاؼ البحث مياراتفضال عف  وميارات الحرفة التي تعمميا او اختص بيا األساسية
 تيامواجيل مف ادراؾ المواقؼ وتبادؿ الخبرات تمكنيـ التي )اإلبداعي رالفك ميارات) المختمفةالسميـ  التفكير
بداعية مثالية عممية بطرؽ   .وا 

 امتالؾوامكانية  والعصؼ الذىني الفكر االبداعي عمى منصبا أصبح ثاحدي لياالع عميـالت اىتماـ جؿّ  إف    
لـ يكف والفنوف التطبيقية  الفنية التربيةالفف و واف تعميـ  . التي يدرسوىا المختمفة المياراتتقنية  المتعمميف

 الناقد االبداعير الفك ميارات لديوِ  تنمي التيالمختمفة  المياراتالطالب  تعميـ بعيدا عف ىذا االىتماـ اذ يتطمب
 خالؿ مف تفاعمية تعميمية بيئة وخمؽ واالستنتاج التحميؿ عمى المبني التفكير .اي اً وتقويمي اً واستنتاجي اً استقرائي
 الخبرات تبادؿ خالؿ مف يـمعمم وبيف يـبينفيما  التفاعؿالفف  مبةط تثري مستحدثة تعمـفكار ا استخداـ
تمكنيـ مف استخداـ التقنيات الحرفية  التي التطبيقيةالمحاوالت و  العممية رباوالتج والمناقشات واآلراء التربوية

 صوف بيا والتي تعتبر حرفة مينية في ذات الوقت .يختلمفنوف التطبيقية التي 
 عممية دراسات وجود عدـ المعيد في بالتدريس القياـ اثناء الباحثة مالحظة فيالبحث  مشكمة تكمف    

ومنيا عمى وجية لممعيد المواد العممية  تدريس في او الفكر االبداعيالناقد  التفكير ميارات تطبيؽ تتناوؿ
التي تعتمد عمى التقنية في التصميـ والتطبيؽ العممي والتي تدرس تقنيات الطباعة الحديثة  مادة الخصوص

في التساءالت  المشكمة تتحدد عميو وبناءً ساعة عممي (.  ٘ساعة نظري . ٕساعات اسبوعيا . ٚبواقع )
 التالية .

الفكر االبداعي الذي ينطمق بو الفنان في االدراك الشكمي والمعرفة بالتقنية المستخدمة مدى استخدام  .1
 الظيار ذلك الفكر ؟.

 مادة تقنيات الطباعة الحديثة بالمعيد ؟ تدريس الفكر االبداعي في ادراكمن  االستفادة يمكن كيف .2
 الميارات التي تعمميا والتي تيدفتطبيق  تقنية فنية عند  من أكثر استخدام الطالب من استفادة مدى .3

 ؟لديو  الناقد التفكير ميارات تنمية الى
 

 وتمثمت أىداؼ الدراسة بما يمي :   
 التعرف عمى الفكر االبداعي لمنظام البنائي في الفن التشكيمي . .1
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التعرف عمـى دور ادراك الفكـر االبـداعي فـي إسـتخدام التقنيـات الفنيـة المختمفـة فـي تنفيـذ االعمـال  .ٕ
 التشكيمية .

 
العماؿ  تكشؼ عف ادراؾ الفكر االبداعيمالحظة تـ تحقيؽ اىداؼ البحث مف خالؿ اعداد استبانة     

 الدراسة الييا توصمت مف النتائج التيو التقنيات الفنية المختمفة  يـستخدامالتـ تطبيقيا عمى اعماليـ  الطمبة 
 . الحالية
 .االبداعي التصميـ لعممية وانسبيا التفكير اشكاؿ اىـ مف االبداعي التفكير يعتبر .ٔ
 .االبداعي التفكير عممية عمى تاالمحفز  قائمة في واالجتماعية الشخصية الدوافع تأتي .ٕ
مكانية . ةِ تنميت وأساليباالبداعي والناقد  التفكير بميارات امكانية تزويد الطالب .ٖ  بأنواع طوِ رب وا 

 .تفاعمية  تعميمية فنية بيئة بوجود وذلؾ دراكياأل التفكير
 الفراغ في الموحة . ةاستغالؿ النظاـ الفضائي بضـ االشكاؿ المختمفة بموازن .ٗ
 س لبناء الموحة وتنظيـ االشكاؿ عمييا .ااعتماد االشكاؿ اليندسية كاس .٘
إف التقنيات المتعددة التي اعتمدىا الطمبػة فػي أعمػاليـ المنجػزة تظيػر التبػايف فػي المػوف الػذي يجعميػا  .ٙ

 وضوحا وتشويقا فضال عف التماسؾ والترابط بيف أجزائيا .أكثر 
 معالجة العالقات التصميمية بطريقة مػثيرة لالىتماـ .تتـ  .ٚ
إالظيار في التقػنية التي تالئـ ترابط عالقات التماسؾ بيف كؿ المفػردات وعمػى نحػو مػنظـ  ةدعػـ غاي .ٛ

 لممتمقي .واثارة  يجعػميا أكثر تشػويقا 
 
Abstract 
It is one of the important educational responsibilities of the educational system to 
prepare and prepare learners and teachers specialized and armed scientific and 
educational to face life with rapid changes in various fields. This requires the 
design of curricula and teaching vocabulary in the specialization in which the 
student is able to possess the basic science skills and skills of the craft that he 
learned or specialized in addition to the skills of research and exploration and 
different thinking skills (creative thinking skills), which enables them to understand 
positions and exchange experiences to meet them in scientific ways And creative. 
   Most of the recent interest in higher education has become focused on creative 
thinking, brainstorming and the ability of learners to possess the different skills 
technology they study. The teaching of art, art education and applied arts was not 
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far from this interest as it requires the student to teach the various skills that 
develop his critical thinking skills. Critically, intellectually, figuratively and  
proactively.  Thinking based on analysis and conclusion and  creating an 
interactive learning environment through the use of innovative learning ideas. 
Between them and their teacher through the exchange of educational 
experiences, opinions, discussions, practical experiments and practical attempts 
that enable them to use the art techniques of the applied arts that are specialized 
in them and which are considered professional craft at the same time . 
   The problem of research in the observation of the researcher during the 
teaching at the Institute of the absence of scientific studies dealing with the 
application of critical thinking skills or creative thinking in the teaching of scientific 
materials of the Institute, including in particular the article of modern printing 
techniques, which depend on technology in design and practical application, 
which taught (7 hours Weekly .2 theoretical clock .5 practical hours). The 
problem is therefore determined in the following questionnaires. 
1. The extent of the use of creative thought, which starts the artist in the formal 
perception and knowledge of the technology used to show that thought? 
2. How can you benefit from the realization of creative thinking in the teaching of 
modern printing techniques at the Institute? 
3. The extent to which students benefit from using more than one technical 
technique when applying the skills they have learned, which aim to develop their 
critical thinking skills? 
 
The objectives of the study were as follows: 
1. To identify the creative thinking of the structural system in plastic art. 
2. Recognizing the role of creative thinking in the use of different technical 
techniques in the implementation of plastic works. 
    The objectives of the research were achieved through the preparation of a 
questionnaire that revealed the realization of the creative thinking of the students' 
work, which was applied to their work for the use of different technical techniques 



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                            8102نيسان 
 
 

042 
 

and the results of the current study. 
1. Creative thinking is one of the most important forms of thinking and the most 
appropriate for the process of creative design. 
2. Personal and social motivations come in the list of motivations to the process 
of creative thinking. 
3. The possibility of providing the student with the skills of creative thinking and 
criticism and development methods. And the possibility of linking it to types of 
cognitive thinking with an interactive educational technical environment. 
4. Exploiting the space system by combining different shapes by balancing the 
space in the painting. 
5. Adopting the geometric shapes of the canvas to construct the painting and to 
organize the shapes on them. 
6. The multiple techniques adopted by the students in their completed work show 
the contrast in color that makes them more clear and interesting as well as the 
cohesion and interconnectedness between their parts. 
7. Design relationships are handled in an interesting manner. 
8. Supporting the purpose of showing in the technique that fits the coherence of 
the relations of cohesion between all vocabulary in an orderly manner makes 
them more interesting and exciting to the recipient. 

 
 الفصل األول

   مشكمة البحث
ومف ضمنيا الفف .  ير المجتمع تغل اتر يتأثالحياة اإلنساف في ظؿ  مفيـ يعتبر الفكر االبداعي الجزء الم   

 الفناف الذي يمبي حاجات اإلنساف مف خالؿ ادراؾ . الخصوص ةبشكؿ عاـ والفف التشكيمي عمى وجي
سواء الرسـ او  ويجسدىا في االعماؿ الفنية المختمفة التي تمر عمى ناظرهِ  الفكار والمعارؼ المختمفةل

 .في معيد الفنوف التطبيقية عمى طمبتو موضوعات الدراسة ويطبقيا كالتصميـ او الخزؼ 
لتكوينات ببناء مدرؾ عمى مجموعة مف ااو الفنوف التطبيقية  التربية الفنية واالفف التشكيمي دراسة قوـ ت     

بتقنية االبداع عمى العالقات التصميمية بترابط عناصر التشكيؿ الفني والموني . معتمدا عمى الميارة شكمي 
العنصر األكثر ادراكا  والتخيؿ  في تجسيد االفكار االبداعية . ويعتبر الموف أىـ ركائز االنجاز الفني كونوُ 

 يزا الظيار العمؿ الفني والفكراإلبداعي لمفناف الذي جسد مالمح الصورة بتقنية المدرؾ الشكمي . اوتم
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 الى تعرضيتجمى عف ال اف الفكر االبداعي ىو جؿ اىتماـ الدراسة الحالية . واف الخوض في أىميتوِ     
مف العالقات والفعاليات التي  الذي يعد نسيجاً  والتصميـ جوىر التقنيات االدراكية اإلبداعية لمفف التشكيمي

 والتبايف والتدرج والتكراروالتضاد تعتمد الشكؿ والحجـ والموف أساسا في بناء أنظمتيا المتعددة )االنسجاـ 
 والسيادة ( في االدراؾ والتقنية لمتميز في اظيار الفكر االبداعي . والسيمترية

 عدـ الفنوف التطبيقية معيد في بالتدريس القياـ ثناءا الباحثة مف خالؿ مالحظةوقد تجمت مشكمة البحث      
المواد العممية لممعيد تدريس  في او الفكر االبداعي الناقد التفكير ميارات تطبيؽ تتناوؿ عممية دراسات وجود

التي تعتمد عمى التقنية في التصميـ والتطبيؽ  تقنيات الطباعة الحديثة مادة ومنيا عمى وجية الخصوص
 تتحدد عميو وبناءً  ساعة عممي (.  ٘ساعة نظري . ٕساعات اسبوعيا . ٚالعممي والتي تدرس بواقع )

 .التساءالت التالية في  المشكمة
 مدى استخدام الفكر االبداعي الذي ينطمق بو الفنان في االدراك الشكمي والمعرفة بالتقنية المستخدمة .ٔ

 الظيار ذلك الفكر؟. 
 مادة تقنيات الطباعة الحديثة بالمعيد ؟ تدريس الفكر االبداعي في ادراكمن  االستفادة يمكن كيف .ٕ
 تطبيق الميارات التي تعمميا والتي تيدف تقنية فنية عند من أكثر استخدام الطالب من استفادة مدى .ٖ

 ؟لديو  الناقد التفكير ميارات تنمية الى
 

 والحاجة إليوأىمية البحث 
 . تتمثؿ أىمية البحث في كونيا

 والفنػػػوف التطبيقيػػػة تسػػػيـ بشػػػكؿ فاعػػػؿ فػػػي اإلثػػػراء المعرفػػػي والعممػػػي فػػػي مجػػػاؿ الفػػػف والتربيػػػة الفنيػػػة .ٔ
فػػي انتػػاج توظيػػؼ الفكػػر االبػػداعي الدراؾ التقنيػػات العاليػػة التػػي يسػػتخدميا الفنػػاف العراقػػي والتصػػميـ ب

 .الفني  جزهِ من
والفنػػػوف  لمدارسػػػيف والبػػػاحثيف المتخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ الفػػػف والتربيػػػة الفنيػػػةوحػػػافزا فكريػػػا تكػػػوف عونػػػًا  .ٕ

 .التطبيقية 
 االفكػػار االبداعيػػػة المنتقػػات مػػف قبػػؿ الفنػػػاف فػػي تطػػوير مدركػػػوِ و تسػػيـ فػػي االطػػالع عمػػػى األسػػاليب  .ٖ

 الشكمي .
لمعرفػة سػبؿ . ة الخصػوص عمػى وجيػوالفنػوف التطبيقيػة  تفيد الفناف التشكيمي ومدرسي التربية الفنية  .ٗ

عػػدميا فضػػال عػػف الفنيػػة االبداعيػػة العاليػػة المسػػتخدمة او  التقنيػػةتوظيػػؼ الفكػػر االبػػداعي فػػي إظيػػار 
 .  في المنجز الفني يالحركادراؾ اإليياـ اظيار 

بوضػع  والبحث العممي التعميـ العالي وزارةتستند الييا يمكف اف تضيؼ نتائج البحث معمومات جديدة  .٘
ممف لػدييـ فكػر ابػداعي وتقنيػة عاليػة فػي تعمػيـ ضوابط جديدة في اختيار مدرسوا الفف في الجامعات 

 . لطمبتيـ فضال عف اكاديميتيـ العممية  الحرفة
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 الفنػػي الفكػػر االبػػداعيو  الفػف فػػتح دورات تدريبيػة تخصصػػية حػػوؿالتنويػػو الػػى تسػيـ نتػػائج البحػػث فػي  .ٙ
  .واتقاف الحرفة مينية في مجاؿ التخصص الدة كفائتيـ المتدريسييف لزي

 أىداف البحث
 تمثمت أىداؼ الدراسة بما يمي :

 التعرؼ عمى الفكر االبداعي لمنظاـ البنائي في الفف التشكيمي . .ٔ
 التعرؼ عمى دور ادراؾ الفكر االبداعي في إستخداـ التقنيات الفنية المختمفة في تنفيذ االعماؿ التشكيمية  .ٕ

 حدود البحث
 أقتصر البحث الحالي عمى     

في اعماؿ الفنية المستخدمة  اتالتقنيو  الفكر االبداعيمفاىيـ ادراؾ بتعريؼ  : د الموضوعيــالح .ٔ
 .الطمبة بمادة تقنيات الطباعة حديثة 

 قسـ تقنيات التصميـ الطباعي  في معيد الفنوف التطبيقية / الجامعة التقنية الوسطى. ي:ـــــــد المكانــالح .ٕ
تقنيات اعماؿ الطمبة في مادة تقنيات طباعة حديثة . طمبة المرحمة الثانية قسـ ي: ـــــــد الزمانــالح .ٖ

 -ٕٙٔٓلمعاـ الدراسي ) طبيقية/الجامعة التقنية الوسطىفي معيد الفنوف الت التصميـ الطباعي
ٕٓٔٚ). 

 تحديد المصطمحات
 : و التفكيرالفكر ا
قدـ فيو الحقائؽ لتمثؿ حقائؽ أخرى بطريقة الذي تُ بانو ذلؾ اإلجراء "Dewey  1933جون ديوي -

 (:45ٕ)".تستقرىء معتقدا ما مف طرؽ معتقدات سابقة عميو 
 ذكاء مف خالليا نشاطوِ العممية التي يمارس اليرى اف التفكير ىو  ."Debono 1985 و نبو  دي -

خراجوِ  يتضمفْ  أي انوُ عمى الخبرة   ((33:3 ."الى ارض الواقع القدرة عمى استخداـ الذكاء الموروث وا 
يرى التفكير بمعناىا البسيط يمثؿ سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقـو بيا " .ٜٜٚٔ Barellباريؿ  -

 (79:4) " ةعف طريؽ إحدى الحواس الخمس لمثير ما بعد استقبالوِ  الدماغ عند تعرضوِ 
ذىني أو نفسي لظواىر فنية  "بأنيا حركة وىمية غير انتقالية تفسر كمفيوـْ . ٜٜٚٔعبد الرضا  -

 ( ٕٗٔ: ٘تحضرىا التجارب السابقة والذاكرة اإلنسانية" )
 

  :التعرف االجرائي 
 نشاطال اي, متغيير االنساف ل الزمف الذي يستغرقوِ و  الحدثمكاف بيف  المتزامف  فعميال " إنو التغيير

الماضي المكتسبة مف لخبرة ا نتيجةالعميؽ التفكير  ذي  بعض مياديف النشاط اإلنسانيلحدث يي ذال
مجموعة ارة فكرة أو ععممية أستالمترتبة مف او االستقرائية االستنتاجية سمسمة مف األفكار لنتيجة أو 

 ."عقمي لحدث مشابو فعمي  نشاط تنتيي بو محددة  وجود مشكمةبأ بدت سابقة , لمواقؼ متشابوافكار 
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   اإلبداع
 في القرآف جاءت  -

َذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقوُؿ َلُو ُكف َفَيُكوُف {}َبِديُع   ( ٚٔٔالبقرة)السََّماَواِت َواأَلْرِض َواِ 
ـْ َتُكف لَُّو َصاِحَبٌة َوَخَمَؽ ُكؿَّ َشْيٍء وُىَو ِبُكؿ   َشْيٍء َعِميـٌ  }َبِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َأنَّى َيُكوُف َلُو َوَلٌد َوَل

   (ٔٓٔاألنعاـ){
براىيـ  - الن ينتج شيئا جديدا غير معروف  بيئتو   استعداد ذىني لدى الفرد ىيأتو  ."  ٜٛٛٔىرمز وا 

 وقد اتخذتو  الباحثة كتعريف اجرائي . (42:6) ".سمفا كتمبية متطمبات الواقع االجتماعي 
 التفكير اإلبداعي 

- 2003 Debono  او اتخاذ القرار او الفيـ "التقصي المدروس لمخبرة مف اجؿ غرض ما . قد يكوف
 (.ٖٔ-ٕٔ:7التخطيط او حؿ المشكالت او الحكـ عمى االشياء او القياـ بعمؿ ما ".)

- Olson  1999 ". ِيؿ األفكار مف خبرة معرفية سابقة عممية ذىنية يتـ فييا توليد األفكار وتعد بأنو
 (62-61 :ٛ) " . وموجودة لدى الفرد فال يمكف تكويف حموؿ جديدة لممشكالت

حوؿ  مف األفكار الشخص في إنتاج اكبر عدد ممكفْ  ." انو أسموب فكري يستخدموُ ٜٜٙٔ كامؿ -
 . (ٖٕ: ٜ: )وتتصؼ ىذه األفكار بالطالقة والمرونة واألصالة" . يتعرض ليا, ما مشكمة 

- Dinca  1993"  انو عممية ذىنية تيدؼ الى تجميع الحقائؽ ورؤية المواد والخبرات والمعمومات في
 (ٕٕ: ٓٔ". ) ابنية وتراكيب جديدة الضاءة الحؿ 

 : التعريف االجرائي

التفكير المتقارب الذي يتضمن إنتاج ,  المعتمد عمى بعدين من التفكيرتفكير ال من ىو نمط"
نتاج واستميام  لذياالتفكير التباعدي و صحيحة ومحددة تحديدا مسبقا ا معمومات   يستخدم لتوليد وا 

مشاىدات معطاة أي إنتاج أشياء جديدة  األفكار المختمفة والمعمومات الجديدة من معمومات او
  . السابقةاعتمادا عمى خبراتيم المعرفية 

 االدراك :
العين ومحدوديتيا في استجابة بصر المتمقي يفة ظ"ىو وسيمة اتصال بصرية تعتمد عمى و   -

 وقد اتخذتو  الباحثة كتعريف اجرائي . (.111:11اإلدراكية" )

  التقنية :

 التعريف االجرائي :
اعـداد الموحـات التشـكيمية او التصـاميم  بو الخامـة الموظفـة فـي خدمي تستذالالعممي   نشاطىي ال -

 .العمل الفني  من حيث الظل والضوء والمممس واالنفعاالت السيكولوجية في مؤثرات  ال الظيار
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 الفصل الثاني
 :السابقة الدراسات

 بعرض الباحثة وستكتفي االبداعي. التفكير ميارات تنمية تناوؿت التي السابقة الدراسات مف العديد ىناؾ     
التي يمكف االستفادة منيا في ىذا  اإلبداعي والتفكير العممية األنشطة بمجاؿ صمة ليا التي الدراسات بعض

 البحث .
 التفكير ميارات تنمية في العممية األنشطة بعض عمى قائم برنامج : أثر 2011 خضر بدر دراسة نجوى .1

  الروضة . طفل لدى اإلبداعي
 دمشؽ . مدينة في سنوات( 5-6)عمر مف الروضة أطفاؿ مف عمى عينة التجريبية ) اجريت ىذه الدراسة

وأالصالة  الطالقة اإلبداعي التفكير ميارات تنمية في العممية األنشطة بعض أثر تعريؼ إلى الدراسة ىدفت
 ضابطة مجموعتيف وبشكؿ عشوائي الى قسمت مناصفتا وطفمة طفال (40) تكونت العينة مف والتخيؿ
 . البيانات جمعت ثـ التجريبية المجموعة عمى طبقتوُ  العممية أالنشطة برنامج الباحثة أعدت  .وتجريبية

 النتائج إحصائيا وحممت والحركات باألفعاؿ  (TCAM ) اإلبداعي التفكير اختبار ومف ثـ استخدمتْ 
  :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصمت  (spss )حزمة باستخداـ
 مف كؿ درجات أطفاؿ متوسط بيف (5%)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ 

 .القبمي في القياس اإلبداعي التفكير اختبار عمى والتجريبية الضابطة المجموعتيف
 مف أطفاؿ كؿ درجات متوسط بيف (5%)داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود 

 القياس في باألفعاؿ والحركات اإلبداعي التفكير اختبار عمى والتجريبية الضابطة المجموعتيف
 ( 12: 7) (.التجريبية المجموعة لصالح الفرؽ وكاف البعدي

 بعض تنمية عمى األطفال رياض معممات لتدريب برنامج فاعمية: ( 2009 )  عويس رزان دراسة .2
 . الروضة أطفال لدى التفكير ميارات

 لدى التفكير ميارات بعض تنمية عمى األطفاؿ رياض معممات لتدريب برنامج بناء إلى الدراسة ىدفت)  
 ميارات لتنمية الالزمة والطرائؽ األساليب المعممات اكتساب في البرنامج أثر الروضة . وقياس أطفاؿ

 استخدمتْ  البحث أىداؼ ولتحقيؽ. التفكير  لمياراتْ  الروضة أطفاؿ اكتساب مدى وقياس التفكير االبداعي
 : اآلتية األدوات الباحثة

 .التفكير ميارات وفؽ التربوية لمخبرات تعميميا أثناء المعممة ميارات لرصد مالحظة بطاقة  -
  ساباك في المقترح التدريب برنامج فاعمية لمعرفة مؤجؿ   بعدي - قبمي تحصيمي اختبار بناء - 

 . البرنامج في المحددة التفكير ميارات لتعميـ الالزمة  المياراتو  المعارؼ المعممات
 المحددة التفكير ميارات الروضة أطفاؿ ساباك مدى لمعرفة مؤجؿ  بعدي  -قبمي تحصيمي اختبار بناء  -

 . البرنامج في
 :فئات ثالث الدراسة عينة وشممت
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 .تجريبية مجموعةك وطفمة طفال  (199)ىـعدد بمغ التدريب معمماتيـ شاركت الذيف األطفاؿ عينة .1
 .ضابطة مجموعةك وطفمة طفال (114) ىـعدد بمغالتدريب  معمماتيـ تتمؽ لـ الذيف األطفاؿ عينة .2
 رياض مف معممة (15 ) عددىف بمغ التدريب عمى وافقوا الذيف األطفاؿ رياض معممات مف عينة .3

 . ة المحميةياإلدار  وزارةمول التربية لوزارة التابعة األطفاؿ
 عمى يدؿ مما البعدي االختبار في المعمماتْ  أداء تحسف إذ . البرنامج فاعمية الدراسة نتائج أظيرت     
 نتائج بينت كما . األطفاؿ لدى التفكير ميارات ةتنميفي  تساعدىف  التي والطرائؽ لممعارؼ اكتسابيفمدى 
 وأظيرتْ   .التفكير ميارات لتطبيؽ العممية الممارسة في المعممات أداء تحسف المالحظة بطاقة تطبيؽ
 التطبيؽ في والتجريبية الضابطة المجموعتيف درجاتمتوسط  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود الدراسة
 ( ٔٔ: ٖٔ).التجريبية المجموعة لصالح التفكير ميارات الختبار البعدي
  :السابقة الدراسات مناقشة

 . ما يمي السابقة الدراسات مف يتضح    
 ميارات تنمية في البرامج ىذه فاعميةيا جميع أكدت وقد االبداعيالتفكير  بموضوع الواضح االىتماـ .ٔ

 .اإلبداعي التفكير وميارات األساسية التفكير
 تعميميةال مراحؿ في واإلبداعية األساسية التفكير ميارات تنمية إمكانية عف السابقة الدراسات كشفت .ٕ

 االولى رياض االطفاؿ والتدرج بعد ذلؾ الى كافة المراحؿ الدراسية .
 تجانس ضبط تـ. و  المصممة األنشطة فاعمية مف لمتحقؽ التجريبي المنيج اتدراسال استخدمت .ٖ

 االبداعي . التفكير ميارات واختبارات الذكاء اختبارات باستخداـ والتجريبية الضابطة العينيتيف
 رياض لمرحمة المصممة العممية األنشطة برامج ومف السابقة الدراسات منيجية مف الباحثة أفادت .ٗ

 بؿ استخدمت استبانة مالحظة . .عمى الرغـ مف انيا لـ تستخدـ المنيج التجريبياألطفاؿ
اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات السايقة في كونيا طبقت عمى طمبة الجامعة بينما اغمب الدراسات  .٘

 او التي اطمعت عمييا تقيس الفكر االبداعي لدى طمبة مرحمة رياض االطفاؿ . المثبتَ 
 الدراسة الحالية .بقة في تعزيز نتائج ااستفادت الباحثة مف نتائج الدراسات الس .ٙ

 
 اإلطار النظري

 الفكر االبداعي المبحث األول: 
ـْ )الكريـ  وتعالى في كتابوِ  قاؿ اهلل سبحانوُ        ـُ اْلَغْيَب َوال َأُقوُؿ َلُك ـْ ِعنِدي َخَزآِئُف الّمِو وال َأْعَم ُقؿ الَّ َأُقوُؿ َلُك

. بيذه االية  ٓ٘األنعاـ( ِإن ي َمَمٌؾ ِإْف َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ ُقْؿ َىْؿ َيْسَتِوي اأَلْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفاَل تََتَفكَُّروَف 
ِو في ادراؾ كؿ ما حولنا وتعالى وىبنا العقؿ الذي يميزنا عف باقي مخموقات وُ  سبحانالكريمة ندرؾ اف اهلل

العميؽ التفكير االدراؾ و ب ممكوتوِ فضاء لى النظر في ا ناوحثكؿ ما حولنا  وصور لنا . والمنطؽ بالعقؿ
َوُىَو الَِّذي َمدَّ اأَلْرَض َوَجَعَؿ ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَيارًا َوِمف ) في سورة الرعد:  كما وجاء . التدبيربالعقؿ  روأعما
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فاالنساف .  ٖ الرعد( كَُّروَف ُكؿ  الثََّمَراِت َجَعَؿ ِفيَيا َزْوَجْيِف اْثَنْيِف ُيْغِشي المَّْيَؿ النََّياَر ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت ل َقْوـٍ َيَتفَ 
التي  تغيرات السريعةالتطور المجتمع و وفقا ل. تيا وتعقيداتيا صعوب باختالؼ الحياةأف يواجو مشكالت  توِ استطاعب

 ووفقا لمتطور الفكري لديوِ . .تجري مف حولو 

الى تحديد نوع التفكير لدى طمبتيـ منذ المحظة االولى  والفنوف التطبيقية التربية الفنيةالفف و يسعى مدرسوا    
منو في مجاؿ  ـاستفادتيِ امكانية ومدى  مف العالـ ـه بخبرتيو د نوع التعميـ الذي اكتسبيحدتلدراسة اللتحاقيـ بال

في  والذي يأتي ترتيبوُ  .يمثؿ " التفكير نوعًا معقدًا مف أنواع السموؾ البشري اذ . تخصصيـ في جانب الفف 
وأنو عممية معرفية تتميز باستخداـ الرموز لتنوب عف األشياء واألشخاص  .أعمى مستويات النشاط العقمي 

عممية التفكير تمر بمراحؿ تشبو الدائرة لذا أطمؽ عمييا )الدائرة الفكرية( حيث أف " ف. كو ( ٘ٔ: ٗٔ والحوادث " )
وتظير ىذه  (, تنفيذ , تفسير, تقرير, تخطيط وصؼ)التفكير اإلنساني ينجز خمس مياـ أو وظائؼ رئيسة ىي

الفكرية بوصؼ لممعمومة أو المنبو الذي  فالفكر يبدأ فعالياتوِ  . الوظائؼ كما لو أنيا متصمة ببعضيا البعض
مف خبرات ومعارؼ  الدماغ ويبدأ اإلنساف بالتوسع بيذه المعمومة وتفسيرىا بأف يضيؼ ليا مما في ذاكرتوِ  يستقبموُ 

إلى تقرير ما يجب فعمو  , وينتقؿ الفكر بعد ذلؾَ  ابيا أو التنبؤ بنتائجياإللقاء المزيد مف األضواء عمييا وتبيف أسب
 (ٚٔ: ٗٔ "., وقد يتخذ قرارًا بشأف منبو جديد  خطة لتنفيذ العمؿ وتوجييوُ  فيضعْ  . تجاه ىذه المعمومة

التفكير  بو الى . الذي يوصؿ ىو التفكير السميـ التي يتحمى بيا االفراد األساسية  يةاإلنسان مميزاتالاف مف      
في المشاكؿ اإلنساف أف يفكر  ىعم. ف الذي يعيش فيو بالمجتمع مباشرة بارتباطة عالقة الذي لو و االبداعي . 
 ـ التفكيراف يتعم . وعميو ايضامف التكيؼ مع المجتمع  تمكنوُ التي  لحميا سميمة القرارات الويتخذ التي تواجيو 

توجب تالتي و  . عمى وجية الخصوص يةية والتعميمو الترب اتقرار مف ال وميـ جزء اساسيوىذا االنساني الالئؽ 
 ىعمؼ تصر ال حسف الىوتؤىميـ  جياؿالكصفة مالزمة في بناء ا ـأبنائي عند يياالثقة بالنفس واالعتماد عمغرس 

  . الوعي والفيـاالدراؾ و مف  قوي ساسأ

لقد حظى الفكر االبداعي باىتماـ العديد مف الباحثيف والفالسفة والمربييف عبر التاريخ " حيث عنيت جميع     
لدى المعمـ والمتعمـ كي يصبح اكثر  المنطقي والتفكيراالبداعي المدارس الفمسفية والفكرية والتربوية بتنمية الفكر 

واف  . االجتماعية واالقتصاديةاالكاديمية و الحياة قدرة عمى مواجية الصعوبات والمشكالت في مختمؼ جوانب 
االبداع وسيمة فاعمة لتقميص الفجوة الحضارية والعممية بيف االمـ . وىو عامؿ حاسـ في تقدـ المجتمعات في كؿ 

"وقد حاوؿ الفالسفة أف يصموا الى ماىية التفكير مف خالؿ تعريفيـ . ( ٘ٔ:٘ٚ) "مجاالت النشاط االنساني 
 , والعقؿ , والخبر الصادؽ وىي : الحواس السميمة . دوا العقؿ أحد األسباب الثالثة الموصمة الى العمـلمعقؿ وعٌ 

فروؽ بيف السيطرة النصفية لمدماغ وجود )دراسات ال(. كما أوضحت ٜٛ: ٙٔأف التفكير نتاج ليا ")و  ,
استخداـ التفكير التحميمي والواقعي اما إلى سيطرة النصؼ األيسر مف الدماغ إلى وا أشار و أساليب التفكير   وبيف

.  ( ٓٙ : ٚٔ) ( سيطر النصؼ األيمف مف الدماغ فقد تؤدي الى استخداـ أساليب التفكير التركيبي والمثالي
وفي كافة  ةطمبالالجيود التربوية نحو تعميـ ميارة الفكر االبداعي لدى  ةكاف ىناؾ اىتماـ بتوجيدائما و 

 في ضوء تعدد الخيارات .ت الجديدة التخصصات لمواجية التحديا
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    أنواع التفكير

  يا .ىناؾ أنماط وأنواع وأشكاؿ متعددة مف التفكير ومن    
 Scientific Thinkingالتفكير العممي :  .ٔ
 . Critical Thinkingالتفكير الناقد  .ٕ
  Creative Thinking التفكير اإلبداعي أو األبتكاري  .ٖ
 (.Superstitious Thinkingالتفكير الخرافي ) .ٗ
 Indirect reasoning. التفكير االستداللي .٘
 :Logical Thinkingالتفكير المنطقي:  .ٙ
    Reflective Thinking or Problem Solvingالتفكير التأممي أو تفكير حؿ المشكمة  .ٚ
 Associative thinking. التفكير الترابطي .ٛ
 Comprehensive thinking. التفكير الشامؿ .ٜ
 Thinking Alstbesari التفكير أالستبصاري  .ٓٔ
  Higher Order Thinkingالتفكير عالي الرتبة : .ٔٔ
 Tolerance thinking. التفكير التسمطي .ٕٔ
 Conforming or conciliatory thinking. التفكير المساير او التوفيقي .ٖٔ
 Conceptual thinking التفكير التصوري  .ٗٔ
  Meta Cognitive Thinking  التفكير ما وراء المعرفي : .٘ٔ

 اإلبداعي :  خصائص التفكير
 يعكس التفكير اإلبداعي ظاىرة متعددة األوجو والجوانب حيث انو قدرة عمى اإلنتاج الجديد .) .1
 .  تصؼ بالمرونة والطالقة الفكرية او األصالة والحساسية لممشكالتي .2
 .والقبوؿ االجتماعي بشكؿ عاـ يفصح عف نفسو في شكؿ إنتاج جديد يمتاز بالتنويع ويتصؼ بالفائدة .3
 .مف خالؿ مادة تعميمية او تدريبية اإلبداع  كؿ فرد لديو االستعداد اف يتعمـ ميارةيمكف ل .4
اإلبداع ليس حكرا عمى الطمبة المتفوقيف او األشخاص ذوي الذكاء العالي كما أنيا تعتمد عمى  .5

 .وخصائصو الشخصية  ةالذىنية وخبرات ةِ أىداؼ الفرد وعمميات
 .اإلبداع يعني التحرر مف الخوؼ و يعتمد عمى الوسط البيئي المناسب والمعمـ الجيد .6
  .عمييا حكما سريعا  . تقتؿ اذا أصدرالفكرة المبدعة فكرة ضعيفة ىشة ال تصمد لمنقد في بدايتيا  .7
 (ٕٕٔ-ٜٚ: ٛٔ)( . مثمو الفرد المبدع يفترض اف اآلخريف مبدعوف  .8

 مكونات اإلبداع 
  .أربع جوانب او مظاىر أساسية لإلبداع  في ميزتتظاىرة متعددة الوجوه. و  اف اإلبداع   
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 .بخصائصو المعرفية والتطورية  (: Creative Personالشخص المبدع ) ) .ٔ
بيف الفرد وما ظيور اإلنتاج الجديد مف خالؿ التفاعؿ  :( Creative productاإلنتاجية اإلبداعية )  .ٕ

 .يوصمو إلى صورة جديدة يواجيو مف خبرات وما  
 .مراحؿ وأنماط التفكير ومعالجة المعمومات  ( : Creative Processالعممية اإلبداعية )  .ٖ
مجموعة الظروؼ والمواقؼ المختمفة التي توفرىا البيئة  ( : Creative Pressالموقف اإلبداعي )  .ٗ

 (  ٜٙ: ٜٔ)  . (لمفرد المتعمـ والتي تسيؿ األداء اإلبداعي لديو

 اإلبداعي التفكير ميارات
ير االبداعي ىي استندت ميارات التفكير االبداعي عمى النظريات المعرفية ومف اىـ النظريات في التفك    

التي تبيف اف  تورانسجيمفورد و  والتي تمثؿ وجية نظر كؿ مفلتفكير اإلبداعي التي تبنت دراسة ا النظرية العاممية
في كونو تفكير تباعدي واف التفكير التباعدي ليس بالضرورة تفكيرا ابداعيا . وقد المكونات األساسية لإلبداع 

 ىي كما يأتي. صنفيا الى اربع ميارات 

فالشخص  .يقصد بيا القدرة عمى إنتاج اكبر عدد مف األفكار اإلبداعية  ( : Fluencyالطالقة ) ) .ٔ
موضوع معيف في وحدة زمنية ثابتة المبدع يكوف متفوقا مف حيث كمية األفكار التي يقترحيا حوؿ 

توليدىا . وىنالؾ ثالثة أساليب  أي انو عمى درجة عالية مف سيولة األفكار وسيولة  .مقارنة بغيره 
 لقياس الطالقة ىي : 

 سرعة التفكير بإعطاء كممات في نسؽ واحد .  - أ
 التصنيؼ السريع لكممات في منبيات خاصة .  - ب
 .  واحد عدد ممكف مف الجمؿ والعبارات ذات معنى القدرة عمى وضع كممات في اكبر -جػ

التي يمر  قؼ اقدرة الشخص عمى تغيير حالتو الذىنية بتغير المو وتعني  ( : Flexibilityالمرونة )  .ٕ
كي يكوف عمى درجة عالية . فالشخص المبدع مطالبا أي اف المرونة ىي عكس التصمب العقمي  .بيا 

وىنالؾ مظيريف  .قؼ االبداعي اكي تناسب المو العقمية  يير حالتوِ قادرا عمى تغ مف المرونة حتى يكوف
 لممرونة ىما : 

قدرة الشخص اف يعطي عددا مف االستجابات المنوعة التي ال تنتمي لفئة  المرونة التمقائية : - أ
 واحدة او مظير واحد . 

 ىي السموؾ الناجح لمواجية موقؼ او مشكمة معينة .  المرونة التكيفية : - ب
 .وتعني اف الشخص المبدع ذو تفكير أصيؿ أي ال يكرر أفكار اآلخريف  ( : Originalityاألصالة )  .ٖ

 (   ٖٕٔ: ٕٓ)  . (حيث تكوف أفكاره جديدة وغير متضمنة لألفكار الشائعة
ىي القدرة عمى اكتشاؼ المشكالت " : (Senitivyto Problems) الحساسية لحل المشكالت .ٗ

. وتتمثؿ بوعي الفرد بوجود مشكالت  بالمعمومات قبؿ التوصؿ الى الحؿ والصعوبات واكتشاؼ النقص
 (ٕٕٚ:  ٕٔ)او عناصر في مثيرات البيئة مما يستدعي الشعور بالحساسية نحو المشكمة "
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 :بالتصميم اإلبداعي التفكير دوافع
مستنبطة مف ميارات التفكير االبداعي والتي استندت الى النظريات المعرفية  الدوافع مف مجموعة ىناؾ    
 . اوليا..الفناف  في انجاز دورا ميماً  منيا كؿ يمعب بحيث بالتصميـ التفكيراإلبداعي عممية وراء تكوف

 تحقيؽ عمى القائـ الذاتي الدافعتظير في االساسية  االبداع دوافع )ىي :لمفنان الشخصية الذاتية الدوافع .ٔ
 ذلؾ إلى وسيمتيـ االبداعي واالنتاج.  بيـ المحيط بالعالـ لالرتباط بحاجتيـ يتميزوف فالمبدعوف.  الذات
 ايضاً  وىو منو جزء ىو أنتجو ما الف فيو يعيش الذي وبيف العالـ المبدع بيف يربط الذي رابطال ىو ألنو
 قدرات مف المصمـ الفناف او يميز ما ىي الذاتية والدوافع77 -78 ) : ٕٕ)) بو المحيط العالـ مف جزء
 تصنع بحيث اديةتيعاال غيرال األمور في والبحث االبداعي . التفكير عمميةل ميوالً  لديو تجعؿ وبحثية عقمية
.  الشخصية األىداؼ تحقيؽل . ليا حموؿ إيجاد وبالتالي والمعقدة الصعبة المغامرات في لمخوض حباً  لديو

دالة عمى االبداع  مبتكرة ,جديدة اتصياغب رائعة كايقونة لمجماؿ قيمةذات  مبتكرة مساىمة تقديـ في والرغبة
باسموبية  والمعقدة الغامضة األشياء معالجة عمى القدرةوفي ذات الوقت . الفكري والتقنية العالية في االداء 

 . الذات وتحقيؽ يالنفس ارض عمى الحصوؿ في الرغبةوال يخموا ذلؾ مف  .الفناف
 إلى الوصوؿ ىف ويساعد أفضؿ بطريقة اإلنسانية الحاجات إلشباع مجاالً ولد ي الذاتي الدافعاذف ف      

 مجتمعو طموحات إلى الوصوؿ أجؿ مف إبداعية بطريقة الفناف يفكر بأف  .أسيؿ بطريقة وتحقيقيا ىداؼالأ
في ظؿ  والمنتجات األفكار مف جديد ىو ما كؿ إيجاد إلى الحاجة تعتبر والتي الحاجة دوافع وىناؾ .

  .ظروؼ قد تكوف صعبة او مشتتو يمر بيا تجعؿ منو فناف مبدع 
 االفكار مف عدد ممكف اكبر انتاج عمى المصمـ الفناف او قدرة ىنا الطالقة وتعني : المصمم الفنان طالقة .ٕ

 قضية المالئمة تجاه واإليحاءات األفكار مف ممكف قدر أكبر استحضار امكانية ىي اي . واحد وقت في
 مف ممكف قدر أكبر كصياغة المفظية الطالقة مف خالؿ الطالقة استخداـ ويمكف.   إعالنية مشكمة أو

 البحث لموضوع المالئمة مف األفكار كـ كإنتاج الفكرية الطالقة أو معينة صياغية شروط تحت الكممات
 عالقة ذات أو األفكار الكممات مف عدد خالؿ مف وذلؾ االرتباطية الطالقة معينة وىناؾ زمنية فترة ضمف

 تاحقيقوياتي ذلؾ وجميعيا تجسد في منجز الفناف االبداعي .  " 52-53 ):ٖٕ) (معيف جانب في مشتركة
 قدرةبال المصمـوحي لمفناف او ي مما  ممكنة ذكاء اعمى نسبة ممارسةو  لمدماغ الفسيولوجية الناحية مف

 وامكانياتيا لمخامات واستخدمتاىا التفصيمية والمعرفة في اداء عمموِ  تواجيو التي لممشكمة مناسبحؿ  إليجاد
  بحسب االسموب المستخدـ .

 وىي .الفنانيف اوالمصمميف لدى االبداعية العوامؿ اىـ مف التفكير مرونة تعتبر  :المصمم الفنان مرونة .ٖ
 .العناصر تربط التي العالقات طبيعة في النظر واعادة .وطريقتو لمسار التفكير السريع التغير ىمكانية فاال
 موضوعالفي  التفكير مسار وتوجيو . تقميديةوغير  أفكار متنوعة إيجاد عمى قدرةال في المرونة وتأتي 

 قابمة وغير سمفاً  ومحددة ثابتة أفكار تبني في الذي يتمثؿ الذىني الجمود عكس المرونةو  المراد انجازه .
فعمى .  78 ):ٕٗ)) ومكررة  ومألوفة نمطية أنيااي  ...اإلبداعي التفكير عمميةال تمت بصمة لأي  لمتغيير
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التكيؼ  معتمدا عمى االولية عناصرىاالتصميمية وفقا  ل لعالقاتبناء ال التحميمية القدرةالمصمـ اف يمتمؾ 
 ىف الدافع ىي المشكمة أف اعتبار عمى إليو الوصوؿ يريد الذياالمثؿ  الحؿ ايجادو  تفكيره طريقةو  العقمي
إنتاج  عمى قدرةال في وتتمثؿ لديو . ضيةرااالفت الحموؿ مع تناسبتجديدة  رؤية وفؽ العناصر بناء اعادة
 عمى المصمـ مقدرة تبرز وىنا . ةالمحددمشكمة ال أو موضوعالب عالقة ذات األفكار مف ومتنوع كبير مقدار
 .المستمرة تراالمتغي مع والتكيؼ . الجامدة الفكريةالقوالب  مف التحرر

 االنجاز تقدـ التي االعتيادية الحموؿ قبوؿ وعدـ لمتجديد الشديدة الرغبة ىيو  : التصميم في األصالة .ٗ
 والتفكير باإلبداع المرتبطة الخصائص وىي . صورة افضؿ في الواقع استجابات وتحقؽ ما لتصميـ
 لمفرد الذاتية الخبرة إطار في محددة ولكنيا مطمقة صفة ليست األصالة وأف والتفرد الجّدية وتعني اإلبداعي

 سبؽ التي المألوفة األفكار إىماؿ عدـ مع جديدة أفكار إيجاد عمى القدرة تعني فيي بالتصميـ يتعمؽ وفيما
لياـ إيحاء مصدر أو أساساً  تكوف ربما ألنيا . إلييا التوصؿ  . :ٖٕ ) (تقدما أكثر أفكار إلى لموصوؿ لو وا 
 تكتسب وعممية موضوعية بطريقة الفكرة تحقيؽ ىو التصميـ في االبداعية لمعممية االساسي الدور اف118 )
 البشرية التجربة صمب في االبداعية العممية ادخاؿ لدرجة   لممجتمع وفائدتيا نجاحيا خالؿ مف صدقيا
  .والنفعية واالدائية اليومية

 
 :  مستويات اإلبداع

 -( اإلبداع الى خمس مستويات ىي :   Taylor , 1959قسـ تايمور )  
ويظير مف خالؿ التعبير المستقؿ مثؿ في الرسوـ التمقائية لألطفاؿ يت:  (Expressiveالتعبيري)"اإلبداع  .ٔ

 .دوف الحاجة الى الميارة او األصالة او نوعية اإلنتاج 
لتقبؿ النشاط الحر وتحسيف أسموب األداء في ضوء  فنافيميؿ ال :  ( Productiveاإلبداع المنتج )  .ٕ

 مما يؤدي الى ظيور منتجات متكاممة .  .ضوابط معينة 
لالساليب المختمفة  المكتشفيف والمخترعيف الفنانيف يتضمف اعماؿ :  (Inventiveاإلبداع أالبتكاري ) .ٖ

إدراؾ العالقات الجديدة امكانية و  .في منجزواحد الذيف تظير عبقريتيـ باستخداـ المواد واألساليب المبتكرة و 
 التي كانت منفصمة مف قبؿ . او العناصر بيف األجزاء 

مف  .بتطوير وتحسيف أشياء وأساليب كانت موجودة سابقا  ىن: يع ( Innovativeاإلبداع التجديدي )  .ٗ
 خالؿ استخداـ الميارات المناسبة لذلؾ . 

. يعد أعمى مستويات اإلبداع :  (Imaginative or Emergentiveاإلبداع التخيمي او االنبثاقي )  .٘
 .( ٜ٘:  ٕ٘) "ر مبدأ او نظرية او مسممة جديدة ويتحقؽ عند ظيو  النِو يعتمد عمى الفكر والخياؿ لمفناف .

 ميمكات التفكير اإلبداعي 
ث ميمكات لمتفكير اإلبداعي عمي الحمادي في كتابو أطفالنا والتفكير اإلبداعي الى إف ىناؾ ثال. ذكر د    
. 
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أكثر أجزاء الدماغ حساسية لمتيديد وىي المسؤولة عف تركيز Amygdale تعتبر الموزة :التيديد" .ٔ
انتباىنا واف الباعثات العصبية الصادرة عف الموزة الدماغية توقظ الجياز العاطفي مما يزيد مف إفراز 

وىذا يؤدي إلى تغير طريقة . ( في الدـ والفاسوبريسيفناليف والكورتيسوؿ يات مثؿ )االدر ءالكيميا
حساسنا  و أشار اف التعميقات الجارحة والسخرية تؤدي الى اضطرابات في . تفكيرنا وتصرفنا وا 

سبب في عدـ اتزاف تبيئة التيديد يمكف اف تاف كما . القمب عند األشخاص الذيف يتعرضوف ليا 
 .الدـ أيضا  ءيات كيميا

ي اإلجياد ومواجية األخطار الى إفراز مادة الكورتيسوؿ وتسبب ىذه المادة سمسمة يؤد :اإلجياد  .ٕ
بيرة وارتفاع في وتوتر في العضالت الك  مناعة  مف التفاعالت في الجسـ ومف ضمنيا ضعؼ نظاـ

ارتفاع نسبة الكورتيسوؿ يؤدي الى موت خاليا الدماغ في المنطقة المسماة قريف  ضغط الدـ وتكرار
 .لمذاكرة  وىي منطقة ضرورية  (hippocampus)اموف 

بمعنى عدـ الثقة بالنفس والفتور والالمباالة ومف العوامؿ المسببة لمشعور بالعجز ىي  :تعمم العجز  .ٖ
الموـ المستمر والنقد اليداـ او وضع الطفؿ فيما يفوؽ إمكانياتو وبالطبع التعميقات السمبية صدقت 
منتسوري عندما قالت اف ما يعاني منو الطفؿ مف سمبيات نابع مف خطا في تنشئتنا الف الطفؿ 
. بطبيعتو قوي اإلرادة ولديو عزيمة ولكننا بإحباطنا المستمر لمحاوالتو نعممو العجز وضعؼ الحيمة 

ومعالجة حالة العجز تحتاج الى عشرات المحاوالت االيجابية حتى يعيد الدماغ االرتباطات الداخمية 
 ( ٜ٘: ٕٙ)  " ويوسعيا ويعمقيا وينسقيا لتتحوؿ إلى حالة التفاؤؿ والثقة بالنفس .

 العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي 
 ىناؾ عوامؿ اخرى تؤثر بشكؿ ايجابي او سمبي عمى الفكر االبداعي . منيا .

 الذات اثبات المرونة المبادرة والحساسية والدافعية والمزاجية واالستقاللية و  : الصفات الشخصية لمفرد) .ٔ
عامؿ سمبي الف تقميد اآلخريف تحد مف قدرة الفرد عمى اإلبداع بينما االستقاللية عف اآلخريف  :  المحاكاة .ٕ

 وعدـ االكتراث بآرائيـ يسيـ في تطوير السموؾ اإلبداعي 
اف طرؽ التنشئة االجتماعية القاسية تحد مف قدرات األفراد عمى التفكير اإلبداعي حيث النقد  الرقابة : .ٖ

لقمع يحد مف قدرتيـ عمى التعبير عف أفكارىـ بعكس غيرىـ ممف لدييـ الفرص الف والسخرية والتسمط وا
 .والدعـ المعنوي والعاطفي وحرية التعبير وتقدـ ليـ الدؼء  أسرة تشجع االستقاللية والمرونةيعيشوا في 

الطمبة بالمعمومات ال  اف أساليب التعميـ التي تعتمد عمى التمقيف وحشو أدمغة أساليب التربية والتعميم : .ٗ
لمتفكير اإلبداعي المنتج بينما األساليب التربوية غير المقيدة  ـاف يقدموا زناد فكرىـ وتسخيرىتفسح أماميـ 

      (ٕٔ: ٕٚ)  ( . تفسح المجاؿ فرصة التفكير الحر
 . التصميم في التقنيات الحديثة في تنمة التفكير االبداعي  

 جديدة فتبقى التفكير ميارات أما أىميتيا مف الرغـ عمى قديمة تصبح ما غالبائ بالش اف المعرفة       
 . اف.المعرفة نوع أو الزماف والمكاف عف النظر بغض ستدالؿ عميياالوا المعرفة اكتساب نستطيع وبوساطتيا
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 وىذه والتكنولوجيا والعمـ الفف أساس ىو اإلبداع وأف مبدعيف يكونوف الصغار األطفاؿ وحتى البشر جميع
 التصميـ فير االبداعي المستخدمة في تنمة الفك التقنيات الحديثة  وعمىتعتمد عمى االدراؾ  اإلبداعية القدرة

 .النقاط التالية عمى . الى جانب االعتماد 
 التي المعارؼ في والتكوينية المعرفية جوانبال اىـ مف ىي   .وبمورتيا صناعتيا وآلية الفكرة اف :الفكرة .ٔ

 وىذه االبداعي التفكير لعممية المثالي الناتج ىي فالفكرة ).  اليومية حياتو في االنساف يامع يتعامؿ
 توصمنا حاؿ تتوقؼ التفكير عممية فاف السبب وليذا.   المشكمة حؿ بيدؼ مباشرً  ارتباطاً  ترتبط العممية

الى الفكرة االبداعية التي يرسـ  فغاية الفناف ىو الوصوؿ.  (157: 28)) األساسية لممشكمة حؿ إلى
 الييا العديد مف المقطات لموصوؿ الى الحؿ االمثؿ او المقطة االمثؿ في ايصاؿ ابداعة .

وجود مشكمة ما تحتاج الى حؿ ومف ىذه االمور  مبدأ عمى قائمة االمور كؿ : بالتصميم االبداعي رالفك .ٕ
 .وغالبا ما تكوف ليا وظيفة . مدارسيا او معطياتياىي الفنوف التي تجسد كؿ شيء وبكافة اتجاىاتيا او 

 التصميـف . افضؿ وظيفي اداء ذا حديثال التصميـ كوف حالة في حاجتو تنتفيقديـ ال التصميـ ووظيفة 
 عمى قائمة التصميمة العممية افالى جانب  .المستويات كؿ عمىو  فضؿالا حالة إلى يةتطوير  عممية
راد الم التصميمة الى الفكرة والتوصؿ .االبداعي التفكير تيا الىنتيج تشير التي الخطوات مف سمسمة
  . ىاتنفيذ

 يجعؿ مما الثقافية حياتنا جوانب جميع في اإلبداع ويتجمى إبداعي عمؿ كؿ أساس الخياؿ يعد الخيال : .ٖ
 وتأتي اإلبداعية باألنشطة عمييا التدرب ويتـ ُتكتسب ميارة والتفكير ممكف والتقني والعممي الفني اإلبداع
 بشكؿ يفكر أف عمى يتدرب لـ الذي فاإلنساف " مستقؿ بشكؿ التفكير عمى اإلنساف )تدرب بأنيا أىميتيا
 الطبيعة لو منحتيا التي مواىبو يظير أف يستطيع لف مفصؿ و جاىز بشكؿ يستوعب والذي مستقؿ,

 والتربية النفس عممي معطيات حسب اإلبداعي بالنشاط االىتماـ منا يتطمب وىذا
ىو تحديد خصوصية وسمة مميزة لمفناف في اداء منجزة او في استخداـ التقنيات التي  االسموب : .ٗ

 .يستخدميا وفقا لموسائؿ والقواعد والعناصر التي يستخدميا 
التي يستخدميا الفناف في وااللواف : ىي مجموعة القواعد واالساليب والمواد والخامات والتكنيكات التقنية  .٘

 اخراج منجزِه الفني . 
 

 مف وتأتي . جديدة رافكا والنيايب تنتج ابداعية عممية اال ىي ما بينيا فيما المتداخمة الخطوات هىذاف "     
 في التصميمة العممية جوىر يتطمبو ما وىو تنفيذاً  واسيؿ فاعمية اكثر وسائؿ عف االبداعي صؿاالتو  اجؿ

 الوصوؿ تتطمب والتي الفيـ مرحمة مف ابتداء محددة خطوات عمى قائمة االبداعي التفكير عممية اف .الحياة
 بانيا القوؿ يمكننا وىنا الموضوع عف األساسية األسئمة وتحديد التصميـ موضوع عف اساسية معارؼ إلى

 وىنا المستيدؼ والجميور بالتصميـ حميا يتطمب التي المشكمة وتعريؼ تحديد بذلؾ ونقصد . التعريؼ مرحمة
 التوصؿ عند. "(2:30-9) وتطويرىا المناسبة الحموؿ وضع السيولة مف فإنو والتحديات المشكمة فيـ عند
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 تحديد المشكمة تاريخمعرفة .المعمومات جعةمرا)التي تتطمب  البحث مرحمة تأتي لممشكمة وتعريؼ فيـل
 فيميـ مف اكثر ستفيديف مف الزبائفالم فيـ عمى ارً دقا  المصمـ يكوف بذلؾو " (األفكار وضعوقات.المع

 الحموؿ لرؤية وذلؾ المطموبة النماذج إعداد مرحمة لتسييؿ .ومعتقداتيـ عاداتيـ معرفة خالؿ مف ألنفسيـ
 لمجميور نيائيال يابشكم اظيارىا قبؿ المصالح وأصحاب فيديفلممست ستُقدـ التي المتولدة األفكار ومتابعة
 .المتمقي
 تطوير عممية تتـ . السابقة الخطوات خالؿ مف ناتجة بصرية عممية التنفيذ عمميةاف ومجمؿ الحديث     

 المصمميف تساعد حؿاالمر  وىذه والتعمـ االستفادة عممية تأتي ثـ . لمجميور نيائي بشكؿ وتقديمو التصميـ
 مف جعاالر  األثر عممية يتابعوا أف المصمميف عمى ينبغي السبب وليذا وتتقانو  أدائيـ تطوير عمى والفنانيف
  اـ ال. االبداعي فكرال اىداؼ حقؽي قد  التصميـ كاف ما إذا وتحديد المستيدؼ متمقيوالفيديف المست

 
 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

جراءاتو.  منيج البحث وا 
  .اآلتيوىي عمى النحو لتحقيؽ اىداؼ البحث  بعتْ يتضمف ىذا المبحث وصؼ لالجراءات التي اتُ    

 أوال : منيج البحث . 
طبيعة التي تحقؽ اليدؼ المرسوـ حيػث اف البحػث الاستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي لمالحظة    

 (.٘ 29: " ) واتساع مضمونوِ  الوصفي " يعد مف الخطوات الميمة في بناء النظريات بػفضؿ دقػتوِ 
دعـ البحث الحالي و استخالص االحكاـ  فيوقد استمدت الباحثة المفاىيـ واالفكار والمبادى التي تساعد     

 . ة وتحقيؽ االىداؼ المنشودة فيو بأحسف صوره ممكن
 ثانيا: إجراءات البحث 

 . مجتمع البحث 
الطباعي طمبة المرحمة الثانية تـ تحديد مجتمع البحث ) معيد الفنوف التطبيقية / قسـ تقنيات التصميـ      

بواقع  كوف الطمبة يدرسوف مادة تقنيات طباعة حديثة في المرحمة الثانية . . (ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ)لمعاـ الدراسي
 . ساعة عممي (. ٘ساعة نظري . ٕساعات اسبوعيا . ٚ)
 

 عينة البحث 
 تػػػـ اختيػػػار عينػػػة البحػػػث بصػػػورة قصػػػدية مػػػف طػػػالب وطالبػػػات القسػػػـ المػػػذكور اذ بمغػػػت عينػػػة البحػػػث )     
تػـ  .ٔثػالث شػعب كمػا فػي الجػدوؿ  مػوزعيف عمػى ( طالبػة. ٓٙطالػب ) ( ٓ٘طالػب وطالبػة ( بواقػع )ٓٔٔ

( عمػال ٜٜٓعدد العينػات ))وبذلؾ اصبح لتسع مواضيع مقررة في المفردات المنيجية . تحميؿ اعماليـ الفنية 
( الػػذي يبػػيف اعػػداد الموحػػات المنفػػذة ومواضػػيعيا وطريقػػة انجازىػػا والتقنيػػة ٕفنيػػا . كمػػا موضػػح فػػي )الجػػدوؿ 
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) لجنػػة تصػػحيح االعمػػاؿ (و مػػف ذوي الخبػػرة  المسػػتخدمة فييػػا والمػػؤثرات السػػيكموجية . وبعػػد مشػػاركة الخبػػراء
اختيػػار مجتمػػع الدراسػػة األصػػمي معتمػػدا فػػي ذلػػؾ االختيػػار والتخصػػص فػػي القسػػـ العممػػي .تػػـ االتفػػاؽ عمػػى 

 ألقصػػدي الػػذي يعػػد أكثػػر الطرائػػؽ مالئمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة وبػػذلؾ فقػػد تحػػددت عينػػة البحػػث بأعمػػػاؿ
تػػـ اختيارىػػا وفػػؽ تنػػوع األسػػاليب البنائيػػة ألنظمػػة التصػػميـ المعتمػػدة . فضػػال عػػف اعتمػػاد درجػػة  اكميػػالطمبػػة 

 كمحؾ التقيـ احصائيا .الطمبة عمى العمؿ 
 لطمبة المرحمة الثانية( يبين اعداد ا1)الجدول 

 المجموع انثى ذكور المرحمة الدراسية الثانية ت
 ٖٚ ٕٓ ٚٔ شعبة أ ٔ
 ٖٛ ٛٔ ٕٓ شعبة ب ٕ
 ٖ٘ ٕٕ ٖٔ شعبة ج ٖ
 ٓٔٔ ٓٙ ٓ٘ المجموع 

  
 أده البحث  -ثالثا 
تحميؿ األعماؿ  مالحظة نظرا لعدـ توفر أداة جاىزة لتحميؿ العينات المنتقات . استخدمت الباحثة استبانة    

الطالبية بصورة دقػيقػة وموضوعيػة .اعدتيا بعد االطالع عمى االدبيات ذات العالقة وما تمخض عنو اإلطار 
التخصص التي عرضتيا في الفصؿ الثاني  النظري مف مؤشػرات أساسية والتي كػػانت خالصة دقيقة ألدبيات

مالحظة مع االخذ بنظر االعتبار اىداؼ البحث وغايتة  في جمع المعمومات لتػمػثػؿ أداة البحث باستبانة 
 .التي شػممت مػحاور متعددة تػفي بمتػطمبات البحث وتحقػػيؽ أىدافوِ ( ٕ)الجدوؿ التحػميؿ 

 
 لمادة تقنيات طباعة حديثة ..ولجنة تصحيح االعماؿ في القسـ العممي 

 د. اياد ذياب حميد . مدرس المادة .ٔ
 عضوا د. نضاؿ كاظـ مطر . .ٕ
 عضوا ـ. ىند احساف صادؽ . .ٖ

( يبين اعداد الموحات المنفذة ومواضيعيا وطريقة انجازىا والتقنية المستخدمة فييا 2)الجدول  .4
 والمؤثرات السيكموجية

 انواع التقنيات لكافة االنجازطريقة  الخامات العدد مواضيع الموحات ت
 الطرق 

المؤثرات 
 السيكولوجية

تخطيطات بقمم الرصاص  ٔ
لتصاميم مستوحاة من الورقو 

 النباتيو.

 الخامات  111
 الجافة

 التنقيط قمم الرصاص
 التيشير
 المطخ

 الظل والضوء
 
 



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                            8102نيسان 
 
 

051 
 

أعداد أسطح طباعيو من  ٕ
 المينيوم أوالخشب أوالجبس لعمل
طبعات بالطباعو البارزه أوالغائره 

. 

  الشفافية الممونة األقالم 111
 العتمة

 
 

 

األعداد لعممية المونوتايب  ٖ
بأستخدام السطوح الممساء 
وتييئة المستمزمات الخاصو 

 بالطباعو.

 الخامات 111
 السائمة 

 السائمة الخامات

التييئو لعمل االستنسل الورقي  ٗ
من خالل أختيار نماذج لتصاميم 

وحدات نباتيو مشتقو من 
 أوحيوانيو أوأشكااًل زخرفيو.

 المائية األلوان 111

أعداد تصاميم بالحاسوب بأربع  ٘
قيم لونيو وعمل األحتماالت 

المونيو لموحدات االساسيو مع 
التأكيد عمى نوع التكرار 

 coreldrowبأستخدام برنامج  
          

 الصيني الحبر 111

التصاميم أجراء عمميو تنفيذ  ٙ
بالحاسوب وأعداد تصاميم 

تصمح أن تطبع بمكائن األقمشو 
 الحديثو المرتبطو بالحاسوب

 الخامات 111
 المتنوعة 

 الكوالج تقنية
 

أجراء الطباعو عمى نتاجات  ٚ
 مصممو جاىزه 

 الطباعة الورقية 111

أجراء تخطيطات تصمح أن تكون  ٛ
ورق جدران أومغمفات ورقيو مع 

األحتماالت المونيو أعداد 
والتركيز عمى نوع التكرار 
المطموب ألنجاز الوحده 

 التصميميو .

 الطباعة الحريرية 111
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أعداد تصاميم تطبع بمكائن  ٜ
الفمكس كأن تكون )تي شيرت, 

 ربطات نسائيو,ستائر(.

 الجبس 111

     991 المجموع 
 
 

 الدراسة االستطالعية. .1
 لغرض إعداد أداة البحث تـ إجراء ما يمي . 

 . تحديد االىداؼ المرسـو لمبحث مف قبؿ الباحثة 
 . تحديد فقرات الفكر االبداعي واالدراؾ والتقنيات المستخدمة وحسب ما تتوفر في الكتب والمصادر 
 .  تحديد الفقرات وفقا لمتطمبات دعـ التمقي 
 عمى الخبراء  مف ذوي االختصاص. ة المالحظةستبانعرض ا 

 
بناءا  و بحسب المواضيع المدروسة .( ٕ)الجدوؿ المالحظة شكميا النيائي كما في استبانة اتخذت وقد     

عمى مقترحات بعض االساتذة المختصيف الذيف عرضت عمييـ االستبانة في صيغتيا االبتدائية . وتتمثؿ كؿ 
فيبيف اسماء الخبراء والقابيـ العممية  (ٖ)الجدوؿ . اما (ٕ)الجدوؿ حسب  ةمف عدد مف الفقرات موزع ةفقر 

 .ومكاف عمميـ
 

 ( يوضح اسماء الخبراء والقابيم العممية ومكان عمميم3الجدول )
 مكان العمل التخصص لقبو العممي اسماء الخبراء 
 الكمية التقنية االدارية تشكيمي استاذ مساعد د. اياد ذياب حميد ٔ
 كمية فنوف تطبيقية طباعي استاذ مساعد د.ابراىيـ حمداف سبتي ٕ
 معيد فنوف تطبيقية تشكيمي مدرس ىند احساف صادؽ  ٖ
 معيد فنوف تطبيقية اقمشة مدرس تيجانية عدناف عبد الرحمف ٗ
 معيد فنوف تطبيقية طباعي مدرس مساعد ميا عبد الرحمف ٘

 
 صدق أداة البحث )االستبانة (.  -3

فأداة البحث الحالية الدراسة  ىاالواجب توفرىا في االداة التي تعتمد ةيعد الصدؽ مف الشروط الميم     
تكوف صادقة وصالحة اذا كاف بمقدورىا اف تقيس فعال السبب الناتج وفؽ الدراسة . وقد اختارت الباحثة 

ء واالساتذة في مجاؿ مف الخبرا ةاسموب الصدؽ الظاىري وذلؾ بعرض اداة االستبانة عمى مجموع



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                            8102نيسان 
 
 

011 
 

( الذي يبيف اسماء الخبراء والقابيـ ٖ)الجدوؿ  ة المالحظةاناستبداء مالحظاتيـ حوؿ فقرات االختصاص ألب
كؿ فقره مف الفقرات او عدـ صالحيتيا او تعديميا  ةبياف مالحظالعممية وتخصصيـ العممي ومكاف عمميـ. ل

مف قبؿ الخبراء في مدى  ةجديده .وبعد تقيـ االستبان اضافة فقرات ومناسبة لممجاؿ الذي نسبت اليو او
( فأكثر مف موافقو  % ٓٛقياسيا لمموضوع واىداؼ البحث الذي يسعى الى تحقيقو وحددت الدراسة نسبة )

 الفقرات . االخبراء معيارأ لقبولي
 
 ثبات األداة البحث. -4

مف فقره الى اخرى ويشير الى المالحظة   ستبانةفقرات ا تـ حساب قيمة الثبات التي تعتمد عمى اتساع    
( وىذه القيمة ٙٛ,ٓالتميز التي يشترؾ ليا جميع الفقرات في قياس خاص ومعيف حيث تبمغ نسبة الثبات )

 مؤشرأ مقبوأل العتماد الفقرات . تعتبر
 رابعا : التطبيق

. وبعد  عمال فنيا( ٜٜٓعددىا )لطمبة البالغ ا اعماؿ( عمى جميع ٕجدوؿ ) ة المالحظةستبيانتـ تطبيؽ ا    
رارات لمتوصؿ الى افضؿ عمى حدة تـ توحيد االجابات لمحصوؿ عمى عدد التك عمؿاجراء التحميؿ عمى كؿ 

 النتائج .
 خامسا: الوسائل االحصائية :

اعتمادا عمى الدرجات  المئوية في عرض وتحميؿ النتائج وترتيب الجداوؿ . درجةاستخدمت الدراسة ال     
 التي حصؿ عمييا العمؿ في التقيـ اليومي ليا مف قبؿ لجنة التصحيح في القسـ العممي .

 
 الفصل الرابع 

 نتائج البحث 
 .يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصمت الييا الباحثة . تحقيقا الىداؼ البحث     

 لمنظام البنائي في الفن التشكيمي .التعرف عمى الفكر االبداعي اليدف االول : 
في  المختمفة المستخدمة مف خالؿ المصادر)الفصؿ الثاني( مف خالؿ االطار النظري  اتـ الكشؼ عني
 ومجمميا .ىذا البحث .

 .االبداعي التصميـ لعممية وانسبيا التفكير اشكاؿ اىـ مف االبداعي رالفك يعتبر .ٔ
 .االبداعي التفكير عممية عمى تاالمحفز  قائمة في واالقتصادية واالجتماعية الشخصية الدوافع تأتي .ٕ
مكانية ربطوِ  . ةِ تنميت االبداعي والناقد وأساليب التفكير بميارات امكانية تزويد الطالب .ٖ  بأنواع وا 

 تفاعمية . تعميمية فنية بيئة بوجود وذلؾ األدراكي التفكير
 مف لألفكار وضعو ومرونةالمختمفة  الحموؿ وضع عمى وقدرتوِ  لمشكمةبا ممصمـل االحساس العميؽ .ٗ

 .بالتصميـ االبداعي رفكلم الخصائص اىـ
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 تتـ معالجة العالقات التصميمية بطريقة مػثيرة لالىتماـ . .٘
 االبداعي التفكير عمميةتمخصت تو  .االبداعية لمعممية والمسار التقرير بمثابة االبداعي فكرال يعتبر .ٙ

 بيا المناسبة االفكار وطرح يافيم ثـ بالمشكمة بالتعريؼ بدأ . اساسية حؿامر  سبع عمى بالتصميـ
. بالنياية  التصميمية لممشكمة حالً  نتجلي وتنفيذه االنسب النموذج واختيارالمناسبة  النماذج ووضع

 بالصورة التي يرضاىا المستفيدوف ويستمتع بيا المتمقي .
 

 
التعرف عمى دور ادراك الفكر االبداعي  في إستخدام التقنيات الفنية المختمفـة فـي  اليدف الثاني : .ٖ

 تنفيذ االعمال التشكيمية .
 

منجػزا فنيػا فػي مػادة تقنيػات ( ٜٜٓتـ  الكشؼ عف ىذا اليدؼ مف خالؿ  تحميػؿ نتاجػات الطمبػة البالغػة )    
أسػموب وتضػمف  . المحػدداتي يحتوي عمى مجموعة مػف الت  ةة المالحظانستب. مف خالؿ ا الطباعة الحديثة

ناسػػػب تبمػػػا ي ابترتيػػػػب خطواتيػػػ تأسػػػموبا مناسػػػبا لتحميػػػؿ عينػػػات الدراسػػػة وقامػػػ ةالباحثػػػ وتػػػاختار الػػػذي  التحميػػػؿ
 ضػمف التسمسػؿ المنطػقي لػو وجاءت وفؽ اآلتي:  ايتذج المختار ووضعانمالو 

 الموضوعات المنفذة واعدادىا . الكشؼ عف .ٔ
رؼ عمى األنظمة المونية األساسية والتعليا لتكويػف العاـ لمصورة وا البصرية  اتالمالحظ عفالكشؼ  .ٕ

 .بتثبيت طريقة االنجاز في المنجز التدريبي التي يتـ بواسطتيا إظيار الحركة
وفقػا لمتقنيػة المسػتخدمة فييػا موحػة تحديد المكونات األساسية لأللواف وعالقتيا البنائػػية داخػػؿ فػػضاء ال .ٖ

 سواء عف طريؽ التنقيط او التيشير او المطخ او الشفافية او العتمة .
ز سػواء كػاف  وفقا لطريقة االنجا.بإيياـ العمؽ ي حيو  ناتجا  ذي يضعوال المعتمد اـ المونينظال اظيار .ٗ

 تقنيػةاو الصػيني  الحبػراو المائيػة  األلػوافاو السػائمة  الخامػات او الممونػة األقالـ او قمـ الرصاصب
 . الجبساو  الطباعة الحريرية او الطباعة الورقيةاو الكوالج 

 إظيار ناتج العالقات المونية التي تػظير الحركػػة داخؿ فػضاء الفف البصري. .٘
 ماىية التقنيات الفنية المستخدمة في تطوير حرفية الطمبة  االبداعية .الكشؼ عف  .ٙ

 
 نتائج الدراسة

 اعتمـادا عمـى االسـتبانة المعـدة . عينـة البحـث  الباحثة المؤشرات التالية في نتاجـات الطمبـة رصدتوقد    
 .بالنتائـج التاليةتمثمت 
 الفراغ في الموحة . ةاؿ المختمفة بموازنشكاالضـ ب فضائيال نظاـالاستغالؿ  .ٔ
 س لبناء الموحة وتنظيـ االشكاؿ عمييا .ااعتماد االشكاؿ اليندسية كاس .ٕ
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حجػاـ واالشػكاؿ وااللػواف الطمبة البنى اليندسػية المختمفػة وتوزيػع األلػواف المسػطحة والمتفاوتػة األاعتماد  .ٖ
 مف خالؿ اإليياـ بالعمؽ والحركة. الجذب لتحقيؽ

 المونيف األسود واألبيض في الخطوط.دا عمى ستناوالتبايف االتضاد البناء الشكمي د ااعتم .ٗ
ة في أعماليـ المنجزة تظير التبايف في الموف الذي يجعميا أكثػر اعتماد التقنيات المتعددة مف قبؿ الطمب .٘

 وضوحا وتشويقا فضال عف التماسؾ والترابط بيف أجزائيا .
اعتمد الطمبة في أعماليـ البػصػرية إلى معالجة األلواف بطػرؽ متعددة جػاءت مثػيرة لالىتمػاـ مػف خػالؿ  .ٙ

وترابػطيا بعالقػات متبادلػة عمػى نحػو منتػػظـ محققػو منػاطؽ فػعميا وتأثػيرىا عمى بصر المتمقي لتالئػميا 
 جذب ىامة .

الحساس بالحركػة واضفاء الجماليػة  .ٚ استغؿ الطمبة التدرج الموني استغالال تاما لتحقيؽ الفكر االبداعي وا 
. 
ظيار و نتباه الشد ا .ٛ  فػي غالػب بػصورة جميػػة وواضػحةوالعمؽ  بالحػركة  حاءاإلي امحدثػالبصري خػداع الا 

 .االعماؿ
 . شكال ولونا وحجما  التضاد بطريقة مػثيرة لالىتماـالعالقات التصميمية ومنيا معالجة  .ٜ

 مفػرداتالعالقػات التماسػؾ بػيف كػؿ  فػي التقػػنية التػي تالئػـ تػرابطفكر االبػداعي ملظيار الإ ةغايدعػـ  .ٓٔ
 لممتمقي . وعمى نحو منظـ ليجعػؿ منيا أكثر تشػويقا

الحاصػػػػؿ بػػػيف  (والتعػػػارض التػػػداخؿ والتمػػػاس والتجػػػاورالتػػػي درسػػػيا الطالػػػب )القواعػػػد التصػػػميمية إف  .ٔٔ
 .االبداعية الدالة عمى الفكر االبداعي المتطورتقديـ العديد مف اإلمكانيات في يـ الشكمية تسالمفردات 

إلضػػفاء الواقعػيػػػة و بػػػصر المتمقػػي ليػػػدؼ لػػػخمؽ منػػاطؽ جػػذب ىامػػة كمتكاممػػة الخمػػؽ وحػػدة التصميػػػـ  .ٕٔ
 .في اف واحد  يويػة والحػ

 .او الحجـ سواء بالموف او الشكؿ خمؽ التأثيرات النفسية الفاعمة لممتمقي واإلحساس بالحركة الوىمية  .ٖٔ
متسمسػمة  اتؿ المتعاقػػبة لػعمميػػبيف المراحية يار عالقات تنظيمظألفي االسموب والتقنية  خمؽ التػنوع  .ٗٔ
 والحركة.والعمؽ حساس لػدى المتمقػي باالتجاىػية الؽ إحقت
دليػػؿ عمػػى الفكػػر االبػػداعي النػػاطؽ الػػذي  اسػػتخداـ االشػػكاؿ المتكػػررة بػػاأللواف المختمفػػة الحػػارة والبػػاردة .٘ٔ

 .كي االدراؾ الشكمي ايح
استثمر الطمبة مبدأ السيادة المونيػة إلعطاء إحساسا بإثارة االنتباه لسػحب بصػر المتمقػي نحػو الموقػػع   .ٙٔ

 السػائد ليوىػمو بالحركة.
جػػعؿ يإثػارة االنتبػاه و  يػتقفالحسي يتجمى في الموضوع الجمػالي الػذي  لالدراؾالبنية التنظيمية المونية  .ٚٔ

واثػػػارة لمفكػػػر والحػػػوارات النقاشػػػية فػػػي الوصػػػوؿ الػػػى الشػػػكؿ المػػػدرؾ  مػػػف العمػػػؿ البصػػػري أكثػػػر تشػػػويقاً 
 ومضمونو .
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المػػػوف الواحػػػد او او بػػػيف  األلػػػوافالعكس بػػػيف بػػػاالنتقػػػاؿ التدريػػػػجي بػػػالموف مػػػف الفػػػاتح إلػػػى الغػػػامؽ أو  .ٛٔ
 . متمقي البزيادة التأثػير ل الظؿ والضوءتأثيرات  يعطيالمتبايػنػة  االلواف

الفنػػػي . تػػػاتي مثيػػػرة لالىتمػػػاـ و الظيػػػار العمػػػؽ التقنػػػي معالجػػػة األلػػػواف بػػػػطرؽ متعػػػددة  التػػػدريب عمػػػى .ٜٔ
  عمى المتمقي.ىا الفعمي تأثػير ب
عػػابرا بػػػؿ لػػػو شػػػأف خػػاص وصػػػفة متميػػزة فػػػيو العنصػػر األسػػاس عنصػػػرا الطمبػػة لػػـ يػػػكف المػػوف لػػدى  .ٕٓ

 والميـ ولػو تأثػير فاعؿ في تحقيؽ التناسػؽ والتوازف في تصػميـ الفف البصري.
أثمر التنوع في العالقات المونية المتعددة والمتمثمة بحاالت التراكػب والشػفافية والتجػاور والتمػاس إلػى   .ٕٔ

 بالحركة. حاءلػو اإليإظيار ناتج بالعمؽ يتولد مف خال
الدرجات الغػامقػة والفاتحػة  ىػو التبايف الذي يبيف الطمبةإف العالقػة السػائد في القيػـ المونيػة في أعماؿ  .ٕٕ

 ممتمقي.ل يةبصر ال ات حاءلتػعزز اإلي
البػصػريػػة إلظيػػار  ـيلاسػػتخداـ نػػظاـ التػدرج ألحجمػػي لأللػػواف كوسػػيمة إجرائيػة فػي أعمػػا الطمبػةػمد تػعا .ٖٕ

الحركػػػة مػػػػف خػػػػالؿ االنتقػػػػاؿ التدريػػػػػجي لبػصػػػػػر المتمقػػػػي مػػػػف األحجػػػػاـ الكبيػػػػػرة إلػػػػى الصػغػيػػػػػرة إلعطػػػػاء 
 التأثػيرات باالمتػداد المسافي الذي يػوىـ بالعمؽ والحركة.

 التوصيات
 بما يأتي:   ةوصي الباحثتفي ضوء نتائج البحث        
 . التصميـ فيدور التقنيات الحديثة في تنمة التفكير االبداعي االىتماـ ب .1
عادة النظر االىتماـ بالمناىج الدراسية و  .2  واغنائيا بميارات التفكير اإلبداعي . فييا ا 
تساعد في تنمية التفكير مثؿ الفكر االبداعي او العصؼ الذىني ل حديثةالتدريس التبني طرائؽ  .3

 اإلبداعي 
وتمكينيـ  الدورات حوؿ الفكر االبداعي لدى الطمبة العدادىـ لحياة مستقبمية مثالية .اقامة العديد مف  .ٗ

 ليكونوا حرفيف ومحترفيف في تخصصيـ .
وتقنيات التصميـ الغناء طمبة الفف  اإلبداع إجراء المحاضرات والسمنارات والمناقشات حوؿ الفكر  .٘

  بيذا التوجو العممي .
جديدة تستند الييا مؤسسة التعميـ العالي بوضع ضوابط جديدة في قد تضيؼ نتائج البحث معمومات  .ٙ

 اختيار مدرسوا الفف في الجامعات ممف لدييـ فكر ابداعي وتقنية عالية في تعميـ الحرفة .
قد تسيـ نتائج البحث في فتح دورات تدريبية تخصصية حوؿ الفكر االبداعي لمتدريسييف لزيادة  .ٚ

 ص .كفائتيـ المينية في مجاؿ التخص
 

 المقترحات
 جاءت الدراسة الحالية بالمقترحات التالية .
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 الفف البػصػري. باادراؾدراسػة عػالقػة التػبايف الموني  .1
 جمالية التصػميـ ثػنائي األبعاد وثالثي األبعاد )دراسة مقارنة(.تقنيات الموحة الفنية وعالقتيا بدراسػة  .2
 .مف وجية نظر الفكر االبداعي  دراسػة الجذب البػصري .3
 . الدراؾ الحسيادراسة البنية التنظيمية المونية و  .4
 واالتجاىية . دراسة القيػـ المونيػة وعالقتيا باإليياـ  البصري اوالعمؽ او  الحركة .٘

 
 
 المصادر .

 (.  ٖ( )الرعد ٓ٘( ) األنعاـٔٓٔ(  )األنعاـ ٚٔٔالقرآف الكريـ . )البقرة .ٔ
ة محمد عمي العرياف , القاىرة , مكتبة م: قاموس جوف ديوي لمتربية , ترج (ٜٗٙٔديوي , جوف ) .ٕ

 األنجمو المصرية.
ياد احمد ممحـ. تعميـ التفكير : ( ٜٜٛٔدي بونو ادوارد ) .ٖ مؤسسة  .ترجمة عادؿ عبد الكريـ ياسيف وا 

 الكويت الكويت لمتقدـ العممي .
, مكتبة  ٔ: عمـ النفس التربوي وتطبيقاتو ط (ٜٜٚٔ, محمد عبد اهلل وعبد القادر والصمادي )البيمي .ٗ

 الفالح لمنشر والتوزيع , اإلمارات العربية المتحدة .
: بناء قػواعد لدالالت المضموف في التكوينات الخطيػة, أطروحة دكتوراه ٜٜٚٔعبد الرضػا بيية داود .٘

    بغداد.. جػامعػة بػغداد. غير منشورة 
دار الكتب  . الطفولة والمراىقة  عمـ النفس التكويني:( ٜٛٛٔىرمز صباح , وابراىيـ يوسؼ ) .ٙ

 العراؽ . .بغداد . لمطباعة والنشر
  . السعودية.الرياض.الشقري   مكتبة ,ٖطالتفكير, تعميـ  ( 2003 ) :براىيـأ الحارثي, .ٚ
 الجامعي, دار الكتاب ,1 وتطبيقات,ط التفكيرمفاىيـ تعميـ ( 1999 ) :الرحمف عبد جرواف,فتحي .ٛ

  .األردف عماف,
 ( . " التعمـ باستخداـ استراتيجيات العصؼ الذىني " , ٖٕٓٓمحمد , حفني إسماعيؿ ) .ٜ

نماذج   تنمية ميارات التفكير :( ٕٚٓٓعبد الناصر الجراح و موفؽ بشارة )و عدناف يوسؼ العتوـ ,   .ٓٔ
 .األردف .عماف .لمنشر والتوزيع والطباعة .   ٔط,   نظرية وتطبيقات عممية

حػوار الرؤيػا مدخػؿ إلى تذوؽ الفف والتجربػة الجماليػة, ترجػمة فخري خميؿ,  ( :ٕٜٜٔ) مرناثاف, نوب .ٔٔ
 لبناف. , بيروت.ٔمراجػعة جػبرا إبراىيـ جػبرا, ط 

 التفكير ميارات تنمية في العممية األنشطة بعض عمى قائـ برنامج : أثر (2011 )بدر نجوى,خضر  .ٕٔ
 . دمشؽ سوريا . ٕٚتجريبية . مجمة جامعة دمشؽ  . المجمد دراسة الروضة .  طفؿ لدى اإلبداعي
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 ميارات بعض تنمية عمى األطفاؿ رياض معممات لتدريب برنامج : فاعمية( 2009 ) عويس رزاف .ٖٔ
 . دمشؽ سوريا . ٕٚدراسة تجريبية . مجمة جامعة دمشؽ  . المجمد  . الروضة أطفاؿ لدى التفكير

 المدخػؿ إلى عػمـ النفس, بيروت, لبناف,.: ( ٜٜٗٔ)عػبد الرحمف عػدس وآخػر .ٗٔ
:االسرة وابداع االبناء. دار المعارؼ لمطباعة والنشر والتوزيع ( ٜٗٚٔ)عبد الحميـ محمود السيد  .٘ٔ

 القاىرة.
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