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 -مقدمة : 

كمدخل لتدريس نظرية  لوشر للتفضيالت اللونية  كيفية استخدام  يهدف البحث الي إلقاء الدورحول          

  .  بدولة مصر طالب كلية التربية الفنية لدي  الحياتية  مهاراتال  مدي  تنميه مقرر التصوير و

فتعد المهارات الحياتية مهارات شخصية ونفسية واجتماعية يكتسبها الفرد من خالل الوقوع في             

أخطاء أو تعلم أشياء قبل الوقوع في الخطأ، حتى يتمكن من العيش بثقة أكبر وبقدرة عالية، ويكون لديه 

 . اء مستقبلهالمهارات التي تؤهله إلى تحسين فرص حياته واتخاذ قرارات جيدة في بن

وبطبيعة الحال يجب أن تكون هذه القرارات مناسبة للفرد في جميع مستويات حياته الشخصية            

والمهنية، ومن ثم العمل على تطوير الذات واالرتقاء بها إلى مستويات عليا بإتقان المهارات الحياتية، من أجل 

لى تفادي الوقوع في األزمات والتغلب عليها عند التعامل مع اآلخرين بإيجابية وبأسلوب سلس، يؤدي إ

 .حدوثها، كذا عدم ارتكاب نفس األخطاء وتكرار نفس التجارب المؤلمة مرة أخرى

من زاوية أخرى، يجب أن نعترف بأن األشخاص الذين يمتلكون مهاارات حياتياة أفضال مان ميارهم،                 

حدثت للعاالم بأكملاه هاذا العاام بشاكل أفضال، فمناذ بداياة جائحاة          تمكنوا من التعامل مع التغييرات الطارئة التي 

فيروس كورونا المستجد، فقد الكثير من األشخاص القدرة على ضبط حياتهم بشكل فعاال، كماا أبايب الابع      

بأمراض نفسية نتيجة عدم االختالط أو الخوف الشديد، لذا من الضروري االهتمام بتنمية المهارات واالساتفادة  

 . لعواقب التي تقف في حياتنامن كل ا

ومن هذا المنطلق ياأتي اهتمامناا بتعمياق الحاس الفناي لادى طاالب كلياة التربياة النوعياة قسام التربياة                         

الفنية  وإكسابهم العديد من المهارات الحياتية والمعارف  مان خاالل  المهاارات الفنياة فاي ضاوء نظرياة لوشار         

 .لاللوان

ال تقتصاار علااى الجانااب المعرفااي   لطااالب التربيااة الفنيااة رات التعليميااة التااي تقاادمها الباحثااة إن الخباا            

والوجداني فقط، فهي بال شك تتضمن أيضاا مجموعاة مان المهاارات المتنوعاة التاي تنماي الجاناب المهااري أو          

النفس حركي ، وتزودهم بمجموعة مان المهاارات الفنياة المهماة لتمكانهم مان بلاورة وترجماة الاررى واألفكاار           

وذلاك ضامن ساياا عاام متكامال، ماع ماا يقادم لهام فاي مجااالت             بصورة تعكس قدراتهم على التعبيار وابباداع،  

    .نموهم الرئيسي

هم الوسائل التي يحتاجها الفرد الدارة حياته وتكسبه االعتماد علي الانفس  أكم تعد المهارات الحياتية من          

النفسااي ممااا يحقااق لمواجااه عديااد ماان المساا وليات و التحااديات  ،  و تاازوده بالمهااارات الجيااده لتحقيااق الرضااا    

 التكيف مع متغيرات العصر الذي يعيشه
(1) 

و تري عفاف القادوم  ان تنميه المهارات الحياتيه لمختلف ف ات المجتمع ضروره حتميه فهي مان ناوات            

  ةاالجتماعي بالقدرات الط بناء التعلم الهامة المرموب فيها و ذلك من خالل اي منه  او في اي مرحله دراسيه

)  وفر الدعم في المواقف و التغيرات المختلفه التي يمر بهاتالنفسية  و التي و
2
) . 

ابتكار   فلقاد  حيث األلاوان واالساتجابات البشارية     وقد استخدمت الباحثة تجربتها في ضوء نظرية لوشر لاللوان

من خالل معرفة اللون المفضل ، حيث الحا  إن   1491طريقة لتحليل الشخصية عام ” ماكس لوشر” الدكتور

                                                           
الدراسات االجتماعية على تنمية المهارات الحياتية والتحصيل واالتجاه  مسعود، رضا: فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس (2

 ، 0220  ،  ٠2،العدد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس نحو المادة
 

بية ، قسم عفاف محمد القادوم: برنامج مقترح في العلوم لتنمية المهارات الحياتية لدي التالميذ ذوي االعاقة العقلية ،رسالة دكتوراه فلسفة التر       ( 0

     73ص ،  022٠المناهج وطرق تدريس العلوم  
0
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و هذا العلم يسمى اآلن بسيكولوجية ،  لها عالقة بالحالة النفسية لهذا ابنسان ؛ األلوان التي يفضلها الشخص ما 

 . لفنسيكولوجية األلوان و العالج باحيث  األلوان 

 في محاولة لالجابة علي التساؤالت التالية  شخصيتك من لونك المفضلفتبني نظرية   

و إيجابا ، على األعصاب ، المزاج ، التركيز ، الضغط وابجهاد ،النشاط ،  هــــل تؤثر األلوان سلبًا  -

 الصحة العامة ؟

 هــــل حبنا للون معين وكرهنا وبغضنا آلخر له سبب خفي ؟ -

 ل الشخصية عن طريق معرفة اللون المفضل لها ؟هــــل يمكن تحلي -

    هــــل يمكن أن نعال  سلوكياتنا ومن حولنا باأللوان ؟ -

 نسانية ستلهام من الحاالت المختلفة للشخصيات ابفي تناول موضوع البحث في اببع  ما سبق يتأكد      

بالمهارات الحياتية .وتنمية الوعي  عمال تصويريةأستحداث بفي ضوء نظرية لوشر   

يجاد بالتعبير عما بداخله  لىجديدة في تدريس التصوير لتشجيع الطالب عيجاد مداخل ن الحاجة بأكما      

.بوعي  مواجهة الحياةلالمهارات الحياتية وبتكارية اب و الفنية  القدرات من  لديهجيال   

  مشكلة البحث

التاليتتلخص مشكلة البحث الحالي في التساؤل  :    

وتنمية في انتاج أعمال تصويرية مستحدثة نظرية لوشر كمدخل لتدريس التصوير استخدام ما مدي فاعلية 

 ؟  الوعي بالمهارات الحياتية لطالب التربية الفنية

 : ض البحثوفر

 يفترض البحث الحالي

نتاج أعمال تصويرية إ وستخدام نظرية لوشر كمدخل لتدريس التصوير إ بين طرديةنه يوجد عالقة أ  -1

 مستحدثة

تنمية الوعي بالمهارات الحياتية لطالب التربية الفنية .  وستخدام نظرية لوشرإ طردية بيننه يوجد عالقة أ -2      

  : البحث أهداف

 : يهدف البحث الحالي إلي

o كمدخل لتدريس مادة التصوير لطالب التربية الفنية لوان ادة من نظرية لوشر لألفستاب 

o عمال تصويرية مستلهمه من الحاالت المختلفة للشخصيات أستحداث إ. 

o الفنية.دي طالب التربية جتماعية لتحسين الحياة النفسية واب 

o  الفنيةلطالب التربية تنمية الخصائص الشخصية. 

o  جيدةإقامة عالقات اجتماعية. 

o  الواعيةتنمية المالحظة.  

o اببداعي التخيلكتساب مهارات ا.  

o  الفنية أسهلطالب التربية حياة تجعل الوقوف على المهارات التي .  
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همية البحثأ  

 جديدة لالستلهام في التصوير المصادر النظرية لوشر كأحد  لقاء الدور عليإ .   
 والقدرات التشكيلية لطالب التربية  لوانيسهم في تنمية المهارات الحياتية في ضوء نظرية لوشر لأل

 . الفنية

البحثحدود    

نوعية جامعة االسكندرية طالب كلية التربية العينة من تجربة تطبيقية علي يقتصر البحث الحالي علي  •

 . طالب(  11قوامها )

 . يقتصر البحث علي مجال الرسم والتصوير •

  يقتصر البحث الحالي علي مهارات اربعة وهي •

 مهارة االمتنان  –أ  •

 مهارة تقدير الذات  -ب •

 مهارة الدافعية لالنجاز -ج  •

 مهارة الخيال  -د  •

 . ساسية للوشراألاالربعة  الت األلواندالكما يقتصر البحث علي انتاج اعمال تصويرية معبرة عن  •

 مصطلحات البحث

العالقة بين تفضيل أو رف  ألوان  يوضح هو أسلوب تقييم إسقاطي Lüscherاختبار  نظرية لوشر :   

مختلفة مع تعبير بع  الحاالت النفسية. وهو اختبار يستخدم على نطاا واسع في مجاالت مختلفة ، وقد أدى 

وهو أداة الستكشاف الشخصية والنفسية ،  بسبب طبيعة تطبيقه ومعاييره المنهجيةتعددة إلى اختالفات م

 . ختلفة المستخدمة ألمراض التشخيص في مناطق م
كونه إسقاطيًا ، فهو اختبار يسعى إلى استكشاف أبعاد نفسية ال يمكن الوبول إليها بوسائل أخرى         

 (7) )على سبيل المثال ، من خالل اللغة اللفظية أو السلوك المرئي(.

المهارات المتصلة بالبي ةالمهارات الحياتية : يعرفها )هنجر( بأنها: مجموعة من  المهارات الحياتية :          

 التي يعيش فيها الطفل وما يتعلق بها من معارف وقيم واتجاهات يتعلمها بصورة

 مقصودة ومنظمة عن طريق مجموعة من األنشطة والتطبيقات العملية، وتهدف إلى

 بناء شخصيته المتكاملة بما يمكنه من تحمل المسؤولية والتعامل مع مقتضيات الحياة

)  1442 ,ح وتجعل منه فردًا بالحًااليومية بنجا
9
 )  

                                                           
  (
3
https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors-15030 

  
4 ( Heegner’s ( 1992 ) : life skills across, the curriculum 0٢- 
 combined teacher student, basic books, new York.  

https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors-15030
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 الدراسات المرتبطة

  : منهجية البحث

كما اعتمد البحث الحالي علي المانه  التجريباي مان خاالل االطاار العملاي واالطاار النظاري فاي جماع                     

و مناقشااة الحقااائق و المعااارف و المضااامين الفكريااة، و كااذالك إسااتقراء الدراسااات السااابقة و اعااداد األدوات      

  . النتائ 

 تتضح كاالتي :وقامت الباحثة بتقسيم منهجية البحث علي ثالث محاور أساسية 

 

 (2شكل ) 

  :االطار النظري: اًلأو

 : اجراءات البحث

  : يسير البحث الحالي وفقا لإلجراءات التالية

 : االطالع علي االطار النظري ويشمل  -1

  . المهارات الحياتية  -ب                         لوشر للتفضيالت اللونية  اختبار -أ    

   من دولة مصر طالب التربية الفنيةختيار عينة البحث من إ -1

 . تعريف الطالب بهدف البحث وإعالمهم بابجراءات التي ستتبع من أجل تحقيق هذا الهدف -9

 . الجلسة االوليتعريف الطالب بالجوانب النظرية في   -5

تعريف الطالب بالجوانب العملية والمهارات التشكيل المختلفة عن طريق بيان عملي الهم التقنيات  -6

  . الخابة بفن الرسم والتصوير في ثالث جلسات

 . عمال التصويريةنتاج األعطاء فربة للطالب بإ-7

 .  المحددة مسبقا بلوان لوشر األربعة األساسيةعمال الفنية وفقا األ حكيمت -8

المحاور  
  االساسية

إختبار 
لوشر   

المهارات 
  الحياتية

التجربة 
  التطبيقية
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 لوان االربعة االساسية للوشر تطبيق قياس الوعي بالمهارات الحياتية المرتبطة باأل  -4

 : اختبار لوشر

 :مقدمه عامة عن اختبار لوشر وكيفية نشأته

قد تبدو جديدة ومير  تيليس للعلم نهاية  او حدود فى كل مكان وزمان وكالمنا هنا عن احدى التقنيات ال         

معلومة لدى الكثيرين حيث انها مير منتشرة بالوطن العربى ولكنها تدرس فى جامعات امريكا واوربا . كالمنا 

م فاى سويسارا    1421عن تقنية تسمى لوشر وتعود تسميتها الاى العاالم الفيزياائى مااكس لوشار الاذى ولاد عاام         

فساى وحصال علاى درجاة الادكتوراه فاى علام الانفس برساالة          م . قام بلوشر بدراسة الطاب الن 2117وتوفى عام 

ه .حياث يهادف اختباار لوشار     (كانت بعنوان )االلوان وسيلة التشخيص النفسى (واكتسب شهرة كبيرة فى مجاال 

الى معرفه النفس البشريه عن طريق االلوان وقام العالم مااكس لوشار بااجراء اول اختباار نفساى باااللوان عاام        

استخدام هذا االختبار من قبل االطباء النفسايين واالخضاائيين النفسايين وايضاا المهتماين بمعرفاه       يتم فم. 1497

الخصائص البشرية الواعية وتشجيع االخرين
(5 ).

 

، على الرمم من سهولة وسرعة إجرائه ، فهو اختبار نفسي "عميق" ، تم تطاويره  باأللواناختبار لوشر         

وعلماااء الاانفس واألطباااء وأول ااك الااذين يشاااركون مهنيااًا فااي الخصااائص والاادوافع   السااتخدام األطباااء النفساايين

الواعية والالواعية  اآلخرين.  إنها ليست لعبة بالون ، واألكثر تأكيًدا أنها ليست سالًحا الستخدامه في مسابقة 

ماات نفساية دقيقاة    هاو أناه يمكان اكتسااب معلو     Luscher Color Test عامة لـ "التفوا الفردي". مبدأ اختبار

عان الشااخص مان خااالل اختياراتااه ورفضاه.  ماان األلاوان.  يمكاان أخااذ نساخة مبسااطة مان االختبااار وتفساايرها       

 . بسرعة ويمكن للشخص العادي إدارتها لنفسه

 العالقة بين األلوان والحاجات النفسية

والتكميلياااة ، ماااع االحتياجاااات مااان خاااالل رباااط نظرياااة األلاااوان األساساااية  Lüscher يبااادأ اختباااار         

 .واالحتياجات األساسية التي تتدخل بشكل مير مباشر في اآلليات النفسية

وبعبارة أخرى ، فإنه يأخذ في علم النفس من األلوان بنشاء عالقة بين التفاعالت النفسية والمحفزات          

. وهكذا ، يمكن تنشيط لوني ردود الفعل اللونية ، حيث يفترض أن كل فرد يتفاعل نفسيا في وجود لون معين

 .التي تحدث عن االرتياح ، أو عدم الرضا ، من االحتياجات النفسية األساسية

يعتبر ما سبق بمثابة ظاهرة عالمية ويتقاسمها جميع الناس ، بغ  النظر عن السياا الثقافي أو الجنس         

وبالمثل ، تدافع عن نفسها تحت الحجة القائلة بأن جميع  أو األبل العرقي أو اللغة أو ميرها من المتغيرات.

 يةاألفراد يتشاركون في نظام عصبي يسمح باالستجابة للتحفيز اللوني ، ومع هذا ، تفعيل مختلف اآلليات النفس

(
 
6) 

 ما هى اهمية اختبار لوشر وكيف يستخدم ؟

النفسية الجسدية للشخص وكذلك ايضا يقيس قدرته يقوم اختبار لوشر التشخيصى لاللوان بقياس الحالة          

 . على مواجهة الضغوط والتوابل واالداء كما يكشف الضغوط النفسية التى تؤدى الى االمراض الجسدية

                                                           
5
 (https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors- 

 1،ص 2114سعيد منى نورى : سيلوجية علم األلوان ، ( 0
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اختبار لوشر التشخيصى بيتكون من تسع اختبارات مدة اجرائها جميعا اليتعدى العشر دقائق.كل اختبار          

نب حياة الشخص ،حيث اوجد العالم فى هذا االختبار عالقة ما بين االلوان وبين يكشف جانب معين من جو

المشاعر التى يشعر بها االنسان بمعنى ان االنسان عندما ينظر للون معين فقط يشعر باحساس معين وعن 

اة طريق حسابات ومعادالت رياضية معقدة جدا يستطيع ان يستنت  نتائ  دقيقة عن الشخصية وعن جوانب حي

 : الشخص ، حيث يوضح االختبار بع  المعلومات عن الشخص مثل

 عالقة الشخص مع القريبين وكيفية التعامل معاهم . 

 عالقته مع نفسه والطريقة التى يتعامل بيها مع نفسه. 

 عالقته بالعمل وكيفية انجازه له والطريقة التى يحب ان ينجز ويعمل بها . 

 يمطريقته فى السعى واسلوبه فى التعل . 

 طريقته فى انه يتعلم وينظر للحاجات الجديدة . 

 نظرته للمستقبل ورريته للحاجات القادمة . 

  معلومات عن السلوم العام للشخص فى الحياة وعن طريقة التعامالت مع الناس بالخارج  واسلوب

.تفكيره
7
 

 ماهى مزايا استخدام اختبار لوشر ؟ 

 : اختبار لوشر دونا عن باقى االختبارات فى النقاط التاليةمن الممكن ان نذكر بعض مزايا استخدام 

 دقائق 11الى  5مدته قصيرة قد ال تتعدى من  -1

 . االختبار يعتمد على اختيار االلوان وليس على اختيار كلمات او جمل- 2

 . وبما انه مير منطوا فهو ال مجال الى سوء فهم فيه - 1

 . النه يعتمد على علم النفس  التصنيفى والتحليلى امكانية فهم وتفسير سلوك االنسان بدقة-9

تحديد جوانب االضطراب بدقه فى مختلف نواحى حياة االنسان مما يسهل على المعال  او المختص  -5

 .على اعادة اتزانها مرة اخرى

يمها امكانية قياس الضغوط الجسمانية النفسية بدقة مير مسبوقة مما يساعد على فهم الحالة ومعرفة تقي -6

 . جيدا

 . امكانية متابعة الحاالت المرضية الدارة الجلسات العالجية بكفاءة-7

 : الجامعات التى تم تدريس اختبار لوشر بها

 . جامعه بازل بسويسرا -1

 . جامعه باريس -2

 .جامعة زيوريخ بسويسرا -1

 .جامعة امستردام بهولندا -9

 . جامعة موسكو -5

 . جامعة ملبورن باستراليا -6

                                                           
1. 

7 (Max Lüscher : “ Colour Test the remarkable test that reveals personality through colour “ Translted and  edited by 

lan scott based on the Original German text 
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 .تشيلى جامعة سانتياجو فى -7

قسم علم النفس بكلية الطب فى جامعة بيل االمريكية -8
)8(

 

وسوف تتناول الباحثة في هاذا الجازء مان االطاار النظاري دالالت االلاوان االساساية االربعاة للوشار                      

السامات الشخصاية للمرضاى الاذين     . من تصميم الباحثة  في شكل جدول االزرا واالخضر واالحمر واالبفر

تطبيق االختبار عليهم ، واأللوان األساسية ترتبط بالسمات ابيجابية واأللوان الثانوية ذات السمات السلبيةيتم 
4
 

 -: ستجابات البشريةاأللوان واإل

التااي يبغضااها( تكااون ناحيااة  وفًقااا للتفضاايل، فتكااون األلااوان األكثاار تفضاايًلا ناحيااة اليسااار، واأللااوان األقاال تفضاايًلا )أو

مقدَّماة وفًقاا لأللاوان األكثار تفضايًلا واألقال تفضايًلا، ألزواج         ذلك يستشاير الشاخص الكتااب. والتفسايرات    اليمين. وبعد 

 تعليًقااا أو تفساايًرا 121األكثاار تفضاايًلا مااع األقاال تفضاايًلا. وهااذا يكااو ن مااا يقاارب ماان      األلااوان، ولمجموعااات األلااوان 

أوباي بشادة بكتااب لوشار ماع       صار للغاياة. ورمام ذلاك،    تشخيصي ٍّا مختصًرا. وبع  هذه التعليقات أو التفسيرات مخت

أبااف وجهااات نظاار لوشاار حااول األلااوان األكثاار تفضاايًلا   التقاادير الكاماال لغرضااه الجاااد ولاايس العفااوي. دعااوني اآلن 

 معنى أزواج األلوان ومعنى مجموعات األلوان واأللوان األقل تفضيًلا )لمعرفة

 :Lüscher الختبارساسية فيما يلي األلوان اال

 .األزرا واألخضر واألبفر واألحمر       

 (1) جدول رقم

 الموقف المتجاوز المضطرب حالة االتزان الموقف المتناقص المضطرب اللون

 

 االزرق

- -2 

الغير  يشير الي موقف ساخط 

راضي
)
 

11( 

 الرضا والقبول والتعاطف المريح

فاللون األزرا عمق المشاعر 

السالمواالهتمام بفهم الذات وحف  
(11)

 . 

++2 

يشير الي موقف قلق من عدم 

القبول يؤدي الي التفريط  في 

نفسه لمحاولة تمكينه من قبول 

االخريين له
12
 

 

 

 خضراأل

--0 

 الشعور بالنقص الشخصي

 

 يتميز بتقدير الذات

 فيحتاج إلى التقدير واالحترام

 وشعوره بقيمته الشخصية

++0 

يحتاج إلى تقدير واحترام كفرد 

استثنائي ، من أجل زيادة تقديره 

وشعوره بقيمته الشخصية.  يقاوم 

الرداءة ويضع لنفسه معايير 

يعمل على ترسيخ مكانته عالية.  

 وتقويتها.

 3++ نجازيشير الي حالة اب 3-- 

                                                           
   (٠

 

 
 

10 ) Max Lüscher : “ Colour Test the remarkable test that reveals personality through colour “ Translted and  edited by lan 

scott based on the Original German text p54-65 
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 األحمر

يعرضه  الذيالشعور بالعجز

 لالنفعاالت والضيق الشديد.

ويحاول الهروب من ذلك بالتخلي 

فقد يفتقرونعن النضال   

إلى الحيوية أو مهمومون بسبب 

 .مشاكل في حياتهم.

يقيس احترام الناس له بانجازاته  إلى القوة الحيوية والرمبة والفاعلية؛ ,

 ومقارنتها بانجازات االخرين

األهداف التي يريدها تدفعه إلى ف

وبشكل لية دوره بكثافة عالعب 

فوا قدراته يسبب االضطراب  

فالخوف من أنه قد ُيمنع من تحقيق 

خيبة األمل  باالنجازات يسب

بسبب عدم تحقيق أمله والخوف 

من أن بيامة أهداف جديدة لن 

يؤدي إال إلى مزيد من االنتكاسات 

أدى إلى قلق كبير.  إنه يحاول 

الهروب من هذا إلى عالقة سلمية 

حميه من عدم الرضا تناممة ، ومت

 ونقص التقدير

  األصفر

- -4  

 

يضع العراقيل والقيود فعنده خوف 

شديد من المستقبل وخيبة أمل 

وكآبة مع نظرة  تشارمية نحو 

 المستقبل

كما أنه إشارة على خيبة األمل في 

 الحياة والعزلة والشك . 

األبفر الفاقع هو خيار أولي 

فهؤالء مستحسن، وفًقا للوشر؛ 

 األشخاص يتسمون

بالذكاء، ولديهم آمال وتوقعات هائلة، 

 فهم يسعون إلى السعادة

الفلسفات التي تقدم التنوير  لديهم منو

ألبفر هو لون خاص بالفرح والعفوية 

واالهتمام باآلخرين. األشخاص الذين 

يختارون ذلك في المواضع األولى عادة 

ما يكونون متفائلين للغاية ، ومرتاحين 

، ويميلون إلى الفرار من المخاوف 

مالًبا ما  والمشاكل لتجنب المرارة..

يكون هؤالء األشخاص موجهون نحو 

المستقبل ، معتقدين أن جميع التجارب 

التي تأتي ستكون إيجابية وتساعدهم 

 على أن يكونوا أكثر سعادة

 

 

++4 

 

حالة يتجنب فيها الشخص 

الواقع ويهرب منه بعالم افتراضي 

 من خياله عالم سحري خيالي. 

 

 
 :يضم اختبار لوشر في طبعته القصيرة ثمانية ألوان موصوفة على النحو التالي

حياادي،   أحمر برتقالي، وأبفر فاقع، وأخضر مازرا، وأزرا ماامق، وبنفساجي، وبناي، ورماادي                  

لوًناا(. وعناد الخضاوع الختباار      كتاب بيرين لتحليل الشخصايات علاى أسااس األلاوان اثناي عشار       وأسود )يضم

 155لوشر، يرتب الشخصاأللوان الثمانية من اليسار إلى اليمين
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 (0شكل رقم )

) -: األلوان واالستجابات البشرية
23

) 

التاي يبغضاها(    اليسار، واأللوان األقال تفضايًلا )أو  وفًقا للتفضيل، فتكون األلوان األكثر تفضيًلا ناحية             

تكون ناحية اليمين. وبعد ذلك يستشير الشخص الكتاب. والتفسيرات مقدَّمة وفًقاا لأللاوان األكثار تفضايًلا واألقال      

 121تفضيًلا، ألزواج األلوان، ولمجموعات األلوان األكثر تفضيًلا مع األقل تفضيًلا. وهذا يكو ن ماا يقارب مان    

 عليًقا أو تفسيًرا تشخيصي ٍّا مختصًرا. وبع  هذه التعليقات أو التفسيرات مختصر للغاية. ورمم ذلاك، أوبايب  ت

شدة بكتاب لوشر مع التقدير الكامل لغرضه الجاد وليس العفوي. دعوني اآلن أبف وجهات نظر لوشار حاول   

األلاوان ومعناى مجموعاات األلاوان يجاب      األلوان األكثر تفضيًلا واأللوان األقال تفضايًلا )لمعرفاة معناى أزواج     

 إن تفضيل اللون األحمر البرتقالي قد يشير إلى القوة الحيوية والرمبة والفاعلية؛ ( . الرجوع إلى الكتاب نفسه

ابنهااك الجسادي أو    فاللون عفوي وجنسي، ويمكن أن يكون اختياًرا أولي ٍّا لألشخاص الاذين يعاانون مان            

إلى الحيوية أو مهمومون بسبب مشاكل في  الذين يكرهون األحمر البرتقالي فقد يفتقرون اصالعقلي. أما األشخ

 .حياتهم

في كل أشاكالها التاي ال    األبفر الفاقع هو خيار أولي مستحسن، وفًقا للوشر؛ فهؤالء األشخاص يتسمون        

تعاد وال تحصاىمن المغاامرة الجنساية     ». وإذا  بالذكاء، ولديهم آمال وتوقعات هائلة، فهم يسعون إلى الساعادة « 

كان الشخصايكره اللاون األبافر، فهاذه إشاارة علاى خيباة األمال فاي           وحتى الفلسفات التي تقدم التنوير والكمال

 .الحياة والعزلة والشك

والديموماة والمثاابرة.    اختيار األخضر المزرا كخيار أولي، مثل اللون نفسه، يشير إلى الثباات الطبيعاي          

قد يرمب هؤالء األشخاص في األمن ويقاومون التغيير. وقد يشير رف  األخضرالمزرا إلى القلق، والخوف 

 .من خسارة الثروة أو المكانة، أو الفشل

رف  األزرا الغامق  يشير األزرا الغامق إلى ابنجاز، والعزيمة، والنظام، وحاالت السالم. وقد يشير      

 .إلى الرف  الشخصي. وقد يؤدي هذا إلى رمبة في الهروب أو إلى سلوك مريب

». أما رف  البنفسجي فقد  البنفسجي بالنسبة للوشر يعني« اتحاًدا بوفي ٍّا )بين األحمر واألزرا(، وسحًرا، أو 

  ».حلًما تحول لحقيقة، أو حالة سحرية تتحقق فيها األمنيات

يدل على أن الشخص يختار تجنب العالقات القريبة البني لون مادي يرتبط « ية أو المهنية سواء الشخص

وضعه في هذه المرتبة، فإننا « باألمان والتحف ، ونادًرا ما يوضع في المرتبة األولى، وعند المنبوذة والعديمة 

قل تفضيًلا بين األلوان، وقد يعتبر من الممكن أن نجده مرتبًطا باألرواح والبني في أملب األحيان هو اللون األ

 156 .الجذور إشارة جيدة على الرمبة في التفرد واالستقاللية.» هذا 

                                                           
 

27
 0223 مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع ،،  األلوان واالستجابات البشريةر : صفية مختا، ترجمة   فيبربيرين 
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 األلوان المفضلة لألفراد

ليس فاعًلا وال  أما الرمادي الحيادي، مثل البني واألسود، فهو عادة آخر خيار، أو الخيار قرب            

خارجي ٍّا، وال توتًرا وال ». األخير بالنسبة لمعظم األشخاص؛ فالرمادي واألشخاص « مفعوًلا، وال داخلي ٍّا وال 

الرمادي هو سور برلين؛ ستار حديدي الذين يضعونه في الصدارة يرمبون في العيش داخل … استرخاًء 

ي عن الملل والرمبة في االنخراط في الحياة بدًلا من جدران، وأن ُيتركوا بمفردهم. وقد يكشف رف  الرماد

 .العزلة االستمرار في

إنه يحتل المكانة األخيرة  أما األسود فنادًرا ما ُيختار كلون مفضل، وعند اختياره ربما يكون الشخص           

أكثر من أي لون من األلوان السبعة  « متمرًدا على القَدر.»  —في أملب األحيان  —في اختبار لوشر 

 « عدم االضطرار إلى التنازل عن أي شيء ». األخرى، وعند ترتيبه في المكانة األخيرة، فإنه يشير

 

 المحور الثاني المهارات الحياتية : 

وميٍَّاة وتحاد ٍّياتها.   مهاراُت الحياة هي المهاراُت األساسيٍَُّة التي نحتاُج إليها لمواَجهة مشاكالت  الحيااة الي              

كثيًرا ماا نفَتارُض أنٍَّناا نمتلاُك هاذه المهاارات، ميار أنٍَّ الحقيقاَة والخبارَة العمليٍَّاة تقاوالن إنٍَّناا نحتااُج ألن  نتعلٍََّمهاا               

ونتدرٍََّب عليها. هي سلوكيات تستخدم بمسؤولية وعلى نحو مالئم في إدارة الشؤون الشخصية. وهاي مجموعاة   

لتي تكتسب عبر التعلم أو التجربة المباشرة التي تستخدم للتعامل مع المشكالت واالس لة من المهارات البشرية ا

 التي تواجه عادة حياة ابنسان اليومية. 

ويختلف تصنيف المهارات اعتمادًا على المعايير االجتماعية و توقعات المجتمع والصافات الشخصاية              

التعليم والمهارات التي يتقنها الفرد عن ميره، ومستوى االستيعاب  للمتعلمين من حيث العمر والجنس ومستوى

لكل مانهم. تكمان أهمياة وجاود المهاارات الحياتياة فاي حيااة الفارد فاي قدرتاه علاى التكيٍّاف ماع كافٍّاة الظاروف،                 

سان والنجاح في نهضة المجتمعات وازدهارها، وُمنطلق ذلك من الدين الحنيف الذي بيٍّن أنٍّ الغاية من خلق ابن

علاى إتقاان العمال والقياام باه علاى        -بلى اهلل علياه وسالم   -هي إعمار األرض وخالفتها، وقد حثٍّ النبي محمد 

أفضل بورة؛ إلٍّا أنٍّ نقص المهارات الحياتية لدى االجيال الحالية ُيعتبر من أهامٍّ المشاكالت التاي يجاب البحاث      

فتقاار إلااى المهااارات الحياتيٍّااة، وبالتااالي يفشاال عاان حلااول سااريعة لهااا، ذلااك أنٍّ مخرجااات المؤسسااات التربويٍّااة ت

 الكثيرون في حياتهم الوظيفية والشخصيٍّة؛ بسبب مياب هذه المهارات لديهم. 

عرفت منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية بأنها القدرات التي تمكن االفراد القيام بسالوك تكيفاي              

الحياة اليومية وتحدياتها. حياث أنهاا بالغاة األهمياة لمواجهاة المواقاف       وإيجابي يجعلهم قادرين على التعامل مع 

المختلفااة، بشااكل ايجااابي للمشاااركة فااي العااالم الحااديث الممتلااي بالتحااديات الجدياادة. ويكااون ذلااك عباار تعزيااز      

 السلوكات الشخصية االيجابية والتكيف االجتماعي والمواطنة والموقف ابيجابي في العمل.

أو هااي" المهااارات الشخصااية واالجتماعيااة التااي يحتاجهااا الشااباب كااي يتعاااملوا بثقااة وكفاااءة مااع   [1]           

 .أنفسهم أو مع الناس اآلخرين ومع المجتمع المحلي 

[ ويمكاان تعريفهااا أيضااا بأنهااا مجموعااة ماان الساالوكيٍّات والمهااارات الشخصاايٍّة التااي تلاازم كاالٍّ فاارد؛      2]        

ر، وبقدرة  عالية  على اتٍّخاذ القارارات المهمٍّاة فاي حياتاه، واألنساب لاه علاى جمياع         ليتعامل مع المجتمع بثقة  أكب

المسااتويات الشخصاايٍّة واالجتماعيٍّااة، والجنساايٍّة، والعماال علااى تطااوير الااذات؛ ماان أجاال التعاماال مااع اآلخاارين     

 بإيجابيٍّة ، وتفادي الوقوع في األزمات، والتغلٍّب عليها عند حدوثها. 
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نظٍّمااة األماام المتٍّحاادة للطفولااة المهااارات الحياتيٍّااة بأنٍّهااا مجموعااة ماان المهااارات النفساايٍّة        [ َعرٍّفاات م1]        

والشخصيٍّة التي ُتساعد األشخاص على اتخاذ قرارات  مدروسة  بعناية ، والتوابل بفعاليٍّة مع اآلخرين، وتنمياة  

النجاح. أشارت منظمة )اليونيساف(  مهارات التأقلم مع الظروف المحيطة ، وإدارة الذات التي تؤدي إلى التقدٍّم و

للطفولة إلى أنه ليس هناك قائمة نهائية للمهارات النفسية االجتماعية والحياتية. مع ذلاك، ورد فاي دليال منظماة     

األماام المتحاادة للطفولااة الكثياار ماان المهااارات النفسااية االجتماعيااة ومهااارة القاادرة ومهااارات الحياااة التااي علااى     

 تبر مهمة بشكل عام. االخرين اتقانها والتي تع

وتسااتخدم العديااد ماان المهااارات مااع الممارسااة فااي وقاات واحااد. مثاال مهااارة التخطاايط و اتخاااذ القاارار                 

والتوابل مع االخرين لحل خالف شخصي مع االخرين، أي "ماهي خياراتي االن؟. وحيث أن التبادل ما باين  

 يتم دعم االستراتيجيات االخرى في هذا النه . المهارات هو ما يصدر نتائ  سلوكية قوية، خابة عندما

ويمكن ان تختلف المهارات الحياتية عن محو االمياة المالياة مان خاالل الوقاياة مان تعااطي المخادرات،                  

، K12 إلى التقنيات العالجية التي تتعامل مع ابعاقات مثل مرض التوحاد. باممت منااه  المهاارات الحياتياة     

مهااارات التواباال والمهااارات العلميااة الالزمااة إلااى عاايش نجاحااات مسااتقلة لتطااوير ذوي          ومالبااا مااا تؤكااد   

 االحتياجات الخابة/طالب التعليم الخاص مع برنام  التعليم المنفرد
19

  . 

الاادكتور أوساام وباافي يحمااُل درجااة البكااالوريوس فااي الطااب ٍّ والجراحااة، ودرجااة           -أوساام وباافى            

سيٍَّة والعصبيٍَّة ،ويحمل بكالوريوس الالهوت من كلية الالهوت ابنجيلية بالعباساية  الماجستير في األمراض النف

م 1442ويدرس مادتي علم النفس والالهوت و الكنيسة والتعافي بالكلية منذ ذلك الوقت. يعمل منذ عاام   2115

بلادان العربيٍَّاة فاي هاذه     في مجاالت العالج النفسي ٍّ وابرشاد وإعادة تأهيل المدمنين، كما يحاضُر في عدد مان ال 

 ❞الناشارين :   ❝مهاارات الحيااة    ❞ ❝مهاارات الحيااة    ❞لاه مجموعاة مان المؤلفاات أبرزهاا       ❱المجاالت أيًضا. 

 .مكتبة كتب التنمية البشرية -من كتب التنميه البشريه  ❰ ❝جميع الحقوا محفوظة للمؤلف 

 التجربة التطبيقية

 األعمال الفنية  لقياس الخيال اإلبداعي لدي عينة من طالب التربية الفنية 

 موضوعات مستلهمة من دالالت اللون االزرا . النشاط األول..... ⮚

 موضوعات مستلهمة من دالالت اللون االخضر .  النشاط الثاني....... ⮚

 موضوعات مستلهمة من دالالت اللون االحمر . النشاط الثالث....... ⮚

 موضوعات مستلهمة من دالالت اللون االبفر . ......... ال النشاط الرابع ⮚

 

 و مدي استلهام أعمال فنية مستحدثة من  موضوعات فنية للخيال اإلبداعى....... ولالنشاط األ

 دالالت اللون االزرق  في اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنية

 (0جدول رقم )

                                                           
2٢

 0222، القاهرة، للنشر والتوزيع  أوسم وصفى   ، ❝ الحياة مهارات ❞ :أوسم وصفى  
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 والثانى العمل األول

+2 

 متناناإل

 

 

 

رابع ال لث والثا العمل  

-2  

عمق الشعور والتواصل مع الذات حيث 
لتتأمل  رأة لنفسها بالمرآة رؤية الم

 شعورها 

 

 

 

 

 

 

 العمل الخامس

-2  

اآلخرعمق الشعور والتواصل مع   
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   .......موضوعات فنية و مدي امكانية استلهام أعمال فنية مستحدثة من دالالت   النشاط الثاني

 في اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنية  خضراللون األ

 (3جدول رقم )

 
  

 والثانى  العمل األول

+0 
  تقدير الذاتيتميز ب

 حترامالتقدير وااليحتاج إلى ف
وأعتزازه  الشخصيةوشعوره بقيمته 

بهويتة ولكن فى العمل األول  فعبرت 
الطالبة عن إنتمائها لقارة إفريقيا ورسمت 

الشجر رمزًا للجذور وفى العمل الثانى 
 فرسمت صورة ذاتية بذى فالحة مصرية 

 
 

 
والرابع العمل الثالث  

+2  

 تقدير الذاتيتميز ب

 حترام التقدير وااليحتاج إلى ف

والهوية فعبرت  الشخصيةوشعوره بقيمته 
 الطالبة فرسمت صورة ذاتية 
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خامسلعمل الا   

+2  

 تقدير الذاتيتميز ب

 حترام التقدير وااليحتاج إلى ف

والهوية فعبرت  وشعوره بقيمته الشخصية
الطالبة فرسمت صورة ذاتية بشكل ملكى 

والعمل االخر وأنها أميرة من األميرات 
 رسمة الحدي االميرات 

 

 
سادسلعمل الا  

++2  

 

 كفرد استثنائي  يحتاج إلى تقدير واحترام 

، من أجل زيادة تقديره  زائد عن الحد

وشعوره بقيمته الشخصية.  يقاوم الرداءة 

ويضع لنفسه معايير عالية.  يعمل على 

.  مثل النرجسي ترسيخ مكانته وتقويتها  
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 مدي امكانية استلهام أعمال فنية مستحدثة من دالالت موضوعات فنية و   .......  الثالنشاط الث

  اللون األحمر في اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنية

 ( 4جدول رقم) 

 
 

 ولالعمل األ

+3 

 

 يشير الي حالة اإلنجاز

إلى القوة الحيوية 

 والرغبة والفاعلية

 
  

 الثالثو لعمل الثانىا

والرابع والخامس 

 والسادس والسابع

   -  - 

3 

 الذيالشعور بالعجز

يعرضه لالنفعاالت 

والضيق الشديد. 

ويحاول الهروب من 
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ذلك بالتخلي عن النضال 

 فقد يفتقرون

إلى الحيوية أو 

مهمومون بسبب مشاكل 

 في حياتهم.
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 اإلبداعىو مدي استلهام أعمال فنية مستحدثة من موضوعات فنية للخيال   .......  رابعالنشاط ال

 صفر في اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنيةدالالت اللون األ

 (5جدول رقم )

 

  

 

 

 

 

والثانى والثالث  العمل األول

 والرابع 

++4 

 

حالة يتجنب فيها الشخص الواقع 

ويهرب منه بعالم افتراضي من 

 عالم سحري خيالي .خياله 
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 العمل الخامس والسادس

+4 

يمثل اللون األصفر المتزن الحرية 

 واإلنطالق والمثابرة

 

 

 

 

 
 

  

 العمل السابع والثامن

+4  

لون خاص بالفرح والعفوية واالهتمام 

باآلخرين. األشخاص الذين يختارون 

ذلك في المواضع األولى عادة ما 

متفائلين للغاية ، ومرتاحين ، يكونون 

ويميلون إلى الفرار من المخاوف 

والمشاكل لتجنب المرارة.. غالًبا ما 

يكون هؤالء األشخاص موجهون نحو 

المستقبل ، معتقدين أن جميع التجارب 

التي تأتي ستكون إيجابية وتساعدهم 

 على أن يكونوا أكثر سعادة
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تاسعالعمل ال  

- -4  

العراقيل والقيود  يضعاالصفر الضعيف 

فعنده خوف شديد من المستقبل وخيبة 

أمل وكآبة مع نظرة  تشاؤمية نحو 

 المستقبل

كما أنه إشارة على خيبة األمل في 

 الحياة والعزلة والشك .

 

 (2ملحق ) 

لإلجابااة عاان أساا لة البحااث،  يتنااول هااذا الجاازء عرضااًا لُخطااة المعالجااة ابحصااائية التااي قاادمتها الباحثااة 

وتفسيرًا لنتائ  البحث، ومناقشتها في ضاوء ابطاار النظاري والدراساات الساابقة، واساتخدمت الباحثاة لإلجاباة         

 عن أس لة البحث:

ومعامااال االخاااتالف   Standard Deviationواالنحاااراف المعيااااري   Meanالمتوساااط الحساااابي   

Coefficient of Variation .والنسبة الم وية ، 

، ويستخدم فى تحديد ما إذا Sign –rankويسمى اختبار إشارات الرتب Wilcoxon اختبار ويلكوكسون 

كان هناك اختالف أو فروا بين عينتين مرتبطتين، ويعد بدياًل البارامتريًا الختبار"ت" لعينيتين 

 (.294، ص2118مرتبطتين )حلمي الفيل، 

للتعرف على حجم تأثير استخدام نظرية لوشر لأللوان في تنمية المهارات  (η2)حجم التأثير مربع إيتا  

(، حيث 1 -الحياتية ومجموعها الكلى لدى طالب التربية الفنية، وتتراوح قيمة حجم التأثير من )بفر

( حجم 1.1( تعني حجم تأثير منخف ، بينما تعني القيمة )1.1أن القيمة ) Cohen (1988)يري كوهين 

 ( حجم تأثير مرتفع. 1.5تأثير متوسط، فى حين تعني القيمة )

(Corder, G; Foreman, D , 2009, p59)  

 اإلجابة عن السؤال األول:

موادة التصووير لودى طوالب     ما إمكانية االستفادة من نظرية لوشر لأللووان كمودخل لتودريس    والذي ينص على: 

 التربية الفنية؟

واالنحاااراف المعيااااري   Meanولإلجاباااة عااان هاااذا الساااؤال اساااتخدمت الباحثاااة المتوساااط الحساااابي        

Standard Deviation    ومعامال االخاتالفCoefficient of Variation     والنساب الم وياة اتفااا الساادة ،

 المحكمين على جودة األعمال الفنية.

( النسااب الم وياة التفاااا السااادة المحكماين علااى إمكانيااة االساتفادة ماان نظريااة لوشاار    6ويوضاح جاادول ) 

 لأللوان كمدخل لتدريس مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية.

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CE0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.arabicstat.com%2Fboard%2Fshowthread.php%3Ft%3D5426&ei=1yK8T9ymPIPatAa2sdnIDQ&usg=AFQjCNE9wZEukD1zuMzxaYypfTnpVjK8BA&sig2=LGalkCIbomDuBvpUQICUCg
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CE0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.arabicstat.com%2Fboard%2Fshowthread.php%3Ft%3D5426&ei=1yK8T9ymPIPatAa2sdnIDQ&usg=AFQjCNE9wZEukD1zuMzxaYypfTnpVjK8BA&sig2=LGalkCIbomDuBvpUQICUCg
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CE0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.arabicstat.com%2Fboard%2Fshowthread.php%3Ft%3D5426&ei=1yK8T9ymPIPatAa2sdnIDQ&usg=AFQjCNE9wZEukD1zuMzxaYypfTnpVjK8BA&sig2=LGalkCIbomDuBvpUQICUCg
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النسب المئوية التفاق السادة المحكمين على إمكانية االستفادة من نظرية لوشر لأللوان كمدخل ( 7جدول )

*7)ن= التصوير لدى طالب التربية الفنيةلتدريس مادة 
25

) 

 (6جدول رقم )

 المتغيرات
 المتوسط  موضوعات مستلهمة من دالالت اللون

 الكلي تبًعا 

 للمعيار
 األصفر األحمر األخضر األزرق

 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 تتسم بالتعبير الجيد عن دالالت اللون باختبار لوشر.

 93.33 86.67 86.67 100 100 دالالت اللون في اختبار لوشر.فكرة معبرة عن أحد 

 95 100 86.67 100 93.33 تعدد العناصر وارتباطها ومرونتها داخل الموضوع.

 95 93.33 93.33 93.33 100 طبيعه العناصر داخل العمل تخدم العمل الفنى.

 94.17 93.33 90 96.67 96.67 المتوسط الكلي لالتفاق على جودة األعمال تبعًا للون

 4.25 5.44 3.85 3.85 3.85 االنحراف المعياري لجودة األعمال تبعًا للون

 4.52 5.83 4.28 3.98 3.98 معامل االختالف لجودة األعمال تبعًا للون

( اللون األزرق)بلغ متوسط نسب اتفاا السادة المحكمين على إمكانية االستفادة من نظرية لوشر لأللوان  

 %(.46.67كمدخل لتدريس مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية )

اللووون بلااغ متوسااط نسااب اتفاااا السااادة المحكمااين علااى إمكانيااة االسااتفادة ماان نظريااة لوشاار لأللااوان )        

 %(.46.67( كمدخل لتدريس مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية )األخضر

( اللون األحمور المحكمين على إمكانية االستفادة من نظرية لوشر لأللوان ) بلغ متوسط نسب اتفاا السادة 

 %(.41كمدخل لتدريس مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية )

( اللون األصفربلغ متوسط نسب اتفاا السادة المحكمين على إمكانية االستفادة من نظرية لوشر لأللوان ) 

 %(.41.11التربية الفنية )كمدخل لتدريس مادة التصوير لدى طالب 

بلغ متوسط نسب اتفاا السادة المحكمين على إمكانية االستفادة من نظرية لوشر لأللوان كمدخل لتدريس  

 %(.49.17مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية )

بلااغ معاماال االخااتالف بااين السااادة المحكمااين علااى إمكانيااة االسااتفادة ماان نظريااة لوشاار لأللااوان كماادخل   

 %( وهي قيمة معامل اختالف منخف .9.52دريس مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية )لت

األعمدة البيانية للنسب الم وية التفاا السادة المحكمين على إمكانية االستفادة  (6) ويوضح شكل

 من نظرية لوشر لأللوان كمدخل لتدريس مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية.

                                                           
25

 عدد المحكمين. - 
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لنسب المئوية التفاق السادة المحكمين على إمكانية االستفادة من نظرية لوشر األعمدة البيانية ل( 7شكل )

 لأللوان كمدخل لتدريس مادة التصوير لدى طالب التربية الفنية

 وُترجع الباحثة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية 

نسان بدقة النه يعتمد على انه من خالل دراسة اختبار لوشر يوجد امكانية فهم وتفسير سلوك اال .2

 النفس  التصنيفى والتحليلى  علم

امكانية قياس الضغوط الجسمانية النفسية بدقة غير مسبوقة مما يساعد على فهم الحالة  .0

 ومعرفة تقييمها جيدا . 

 اإلجابة عن السؤال الثاني:

المهوارات الحياتيوة لودى    الووعي ب ما إمكانية االستفادة من نظرية لوشور لأللووان فوي تنميوة     والذي ينص على: 

 طالب التربية الفنية؟

 Wilcoxonالباحثة اختبار"ويلكوكسون" )ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة 

Signed Ranks Test لحساب داللة الفرا بين متوسطى رتب درجات طالب المجموعة التجريبية فى )

 .ومجموعها الكلي لبع  المهارات الحياتيةالقياسين القبلى والبعدى 

حجم تأثير استخدام نظرية لوشر للتعرف على  (η2)حجم التأثير بحساب الباحثة كما قامت 

 لأللوان في تنمية الوعي بالمهارات الحياتية لدى طالب التربية الفنية.

( وقيمة حجم التأثير لداللة الفروا بين Zنتائ  اختبار ويلكوكسون وقيمة )( 6) ويوضح جدول

لبع  المهارات الحياتية متوسطى رتب درجات طالب المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى 

 .ومجموعها الكلي
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المتوسط الكلي تبًعا  اللون األصفر اللون األحمر اللون األخضر اللون األزرق

 للمعيار

 تتسم بالتعبير الجيد عن دالالت اللون باختبار لوشر

 فكرة معبرة عن أحد دالالت اللون في اختبار لوشر

 تعدد العناصر وارتباطها ومرونتها داخل الموضوع

 طبيعه العناصر داخل العمل تخدم العمل الفنى

 المتوسط الكلي لالتفاق على جودة األعمال تبعًا للون
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متوسطى رتب ( وقيمة حجم التأثير لداللة الفروق بين Z( نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة )7جدول )

لبعض المهارات الحياتية ومجموعها درجات طالب المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى 

 (23الكلي )ن=

 

 

 مستوى (η2)حجم التأثير 

 الداللة

 قيمة

" Z" 

 مجموع

 الرتب

 متوسطات

 الرتب
 توزيع الرتب العدد

 االنحراف

 المعيارى

 المتوسط

 الحسابى
 المتغير القياس

 لقيمةا الداللة

 2.812 0.01 0.629 مرتفع

0 

71.5 

0 

5.5 

 الرتب السالبة 0
1.29 

2.03 

11.10 

25.20 

 القبلى

 البعدى
 الرتب الموجبة 13 الخيال اإلبداعي

 الرتب المتعادلة 0

 2.807 0.01 0.628 مرتفع

0 

71.5 

0 

5.5 

 الرتب السالبة 0
4.33 

2.15  

98.50 

184.80 

 القبلى

 البعدى
 الرتب الموجبة 13 تقدير الذات

 الرتب المتعادلة 0

 2.807 0.01 0.628 مرتفع

0 

71.5 

0 

5.5 

 الرتب السالبة 0
2.81 

2.30 

83.90 

135.20 

 القبلى

 البعدى
 الرتب الموجبة 13 الدافعية لإلنجاز

 الرتب المتعادلة 0

 2.812 0.01 0.629 مرتفع

0 

71.5 

0 

5.5 

 الرتب السالبة 0
1.63 

1.87 

81.00 

122.80 

 القبلى

 البعدى
 الرتب الموجبة 13 االمتنان

 الرتب المتعادلة 0

 2.814 0.01 0.629 مرتفع

0 

71.5 

0 

5.5 

 الرتب السالبة 0
2.54 

4.52 

176.00 

283.20 

 القبلى

 البعدى

 المجموع الكلى

 للمهارات الحياتية
 الرتب الموجبة 13

 الرتب المتعادلة 0

( باين متوساطي رتاب درجاات طاالب المجموعاة       1.11توجد فروا دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى داللاة )      

لصالح القياس البعدى؛ ويرجع ذلك الفرا  لمهارة الخيال اإلبداعيالتجريبية فى القياسين القبلى والبعدى 

 .ابيجابي إلى استخدام نظرية لوشر لأللوان

( باين متوساطي رتاب درجاات طاالب المجموعاة       1.11توجد فروا دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى داللاة )      

لصاالح القيااس البعادى؛ ويرجاع ذلاك الفارا        لمهوارة تقودير الوذات   التجريبية فى القياسين القبلى والبعادى  

 .يجابي إلى استخدام نظرية لوشر لأللواناب

( باين متوساطي رتاب درجاات طاالب المجموعاة       1.11توجد فروا دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى داللاة )      

لصالح القياس البعدى؛ ويرجع ذلك الفرا  لمهارة الدافعية لإلنجازالتجريبية فى القياسين القبلى والبعدى 

 .ابيجابي إلى استخدام نظرية لوشر لأللوان

( باين متوساطي رتاب درجاات طاالب المجموعاة       1.11توجد فروا دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى داللاة )      

لصااالح القياااس البعاادى؛ ويرجااع ذلااك الفاارا    لمهووارة االمتنووانالتجريبيااة فااى القياسااين القبلااى والبعاادى   

 .ابي إلى استخدام نظرية لوشر لأللوانابيج

( باين متوساطي رتاب درجاات طاالب المجموعاة       1.11توجد فروا دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى داللاة )      

لصالح القياس البعدى؛ ويرجاع   للمجموع الكلى للمهارات الحياتيةالتجريبية فى القياسين القبلى والبعدى 

 .لأللوانذلك الفرا ابيجابي إلى استخدام نظرية لوشر 
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متوسطي درجات طالب المجموعاة التجريبياة فاي القياساين     ( األعمدة البيانية ل6ويوضح شكل )

 .القبلى والبعدى للمهارات الحياتية ومجموعها الكلي

متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين القبلى والبعدى ( األعمدة البيانية ل8شكل )

 ومجموعها الكليللمهارات الحياتية 

استخدام نظرية لوشر لأللوان في تنمية الوعي بالمهارات الحياتية لدى  (η2)حجم تأثير وعن 

 ( أن:7طالب التربية الفنية، يالح  من جدول )

  بلغ  لدى طالب التربية الفنية استخدام نظرية لوشر لأللوان في تنمية مهارة الخيال اببداعيحجم تأثير

( وهي قيمة حجم تأثير مرتفع؛ أي أن نسبة التباين في مهارة الخيال اببداعي والتى ترجع 1.624)

 %(.62.4الستخدام نظرية لوشر لأللوان هي )

  بلغ  لدى طالب التربية الفنية استخدام نظرية لوشر لأللوان في تنمية مهارة تقدير الذاتحجم تأثير

فع؛ أي أن نسبة التباين في مهارة تقدير الذات والتى ترجع ( وهي قيمة حجم تأثير مرت1.628)

 %(.62.8الستخدام نظرية لوشر لأللوان هي )

  بلغ  لدى طالب التربية الفنية استخدام نظرية لوشر لأللوان في تنمية مهارة الدافعية لإلنجازحجم تأثير

دافعية لإلنجاز والتى ترجع ( وهي قيمة حجم تأثير مرتفع؛ أي أن نسبة التباين في مهارة ال1.628)

 %(.62.8الستخدام نظرية لوشر لأللوان هي )

  بلغ  لدى طالب التربية الفنية استخدام نظرية لوشر لأللوان في تنمية مهارة االمتنانحجم تأثير

( وهي قيمة حجم تأثير مرتفع؛ أي أن نسبة التباين في مهارة االمتنان والتى ترجع الستخدام 1.624)

 %(.62.4لأللوان هي ) نظرية لوشر

  لدى طالب  استخدام نظرية لوشر لأللوان في تنمية المجموع الكلى للمهارات الحياتيةحجم تأثير

( وهي قيمة حجم تأثير مرتفع؛ أي أن نسبة التباين في المجموع الكلى 1.624بلغ ) التربية الفنية

 %(.62.4) للمهارات الحياتية والتى ترجع الستخدام نظرية لوشر لأللوان هي
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 :وُترجع الباحثة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية 

 تعريف الطالب بالجوانب النظرية في الجلسة االولي  اهتمام الباحثة ب

 شغف الطالب بالمهارات الحياتية وتعطشهم للمعرفة في هذا الجانب من العلوم .

 

 -:والمتمثلة فى النقاط التالية مما سبق  يتضح نتائج البحث 

أنه يوجد عالقة طردية بين إستخدام نظرية لوشر كمدخل لتدريس التصوير و إنتاج أعمال تصويرية   -1

 مستحدثة

 أنه يوجد عالقة طردية بين إستخدام نظرية لوشرو تنمية الوعي بالمهارات الحياتية لطالب التربية الفنية .     -2 

 التوصيات :

من خالل الدراسات والتجارب التي قامت بها الباحثة تم التوبل لمجموعة من التوبيات 

 للدارسين والمهتمين بمجال تدريس التصوير تتلخص فيما يلي : 

 ايجاد مداخل جديدة لتدريس التصوير باالستلهام من نظرية لوشر للتفضيالت اللونية . .1

 االهتمام بالمهارات الحياتية في تدريس المقررات الدراسية الهميتها في بناء االنسان.  .2

 االهتمام بمجال علم نفس االلوان . .1

 االستفادة من الدراسات البينية في تنمية المهارات الحياتية للطالب .  .9

  -المراجع :

 -أواًل المراجع العربية :

التنظير والتطبيق والتفسير". ابسكندرية: " SPSS للبيانات باستخدام(. التحليل ابحصائى 2118حلمي الفيل ) .2

 .دنيا الطباعة والنشر"دار الوفاء ل

 ، القاهرة 2114،سيلوجية علم األلوان "سعيد منى نورى : .2

 ، القاهرة كارول ريتبرجر:" الحب وجوه األئتالف واألختالف ، دار الفاروا لإلستثمارات الثقافية  .1

: برنام  مقترح في العلوم لتنمية المهارات الحياتية لدي التالميذ ذوي االعاقة العقلية ،رسالة القادوممحمد عفاف  .9

 71،  2118 دكتوراه فلسفة التربية ، قسم المناه  وطرا تدريس العلوم 

 2117فيبربيرين ، ترجمة  بفية مختار : األلوان واالستجابات البشرية ، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع ،  .5

 تنمية على االجتماعية الدراسات تدريس في التعاوني التعلم استراتيجية استخدام فعالية): )رضا مسعود، .6

 المناه  في دراسات مجلة ، ابعدادي األول الصف تالميذ لدى المادة نحو واالتجاه والتحصيل الحياتية المهارات

  ،2112   ، 81،العدد التدريس وطرا

7.  
 

 -األجنبية :المراجع -ثانيًا :

8. Corder, G; Foreman, D  ( .2114 ). Nonparametric statistics for non-

statisticians A Step-by-Step Approach. USA. New Jersey: john Wiley & Sons. 

Sons, Hoboken. 
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9. Max Lüscher : “ Colour Test the remarkable test that reveals personality 

through colour “ Translted and  edited by lan scott based on the Original German 

text 

10. Heegner’s ( 1992 ) : life skills across, the curriculum 29- 

11. combined teacher student, basic books, new York. 

 مواقع اإلنترنت :

1
 ( https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors-

15030 

2  https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors 

7(https://www.youtube.com/watch?v=oxuTCXPfY2w 

٢(https://www.youtube.com/watch?v=oxuTCXPfY0w&feature=share&fbclid=IwAR
70٠Lq2HBy2s007fUCLZR7OkNsHY07faVs0Fv-DadGAaQz2AS3prVnUQrA 

  

https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors-15030
https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors-15030
https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors-15030
https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors
https://ar.yestherapyhelps.com/the-l-uscher-test-what-it-is-and-how-it-uses-colors
file:///D:/بحث%20ارت%20لوجيكا/(https:/www.youtube.com/watch%3fv=oxuTCXPfY2w
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  -: المالحق

 ملحق

 .طالب التربية الفنية الخطاب الموجه إلى الساده المحكمين لالعمال الفنيه لدي عينة من 

استلهام أعمال فنية مستحدثة من اختبار لوشر للتفضيالت  دي امكانية مإستمارة تقويم األعمال الفنية لقياس 
 . من طالب التربية الفنية .لدى عينة  اللونية 

 اسم المقيم.............. ●
 الوظيفة............... ●

مدي استلهام أعمال فنية مستحدثة من اختبار لوشر للتفضيالت تقوم الباحثة بإجراء بحث يهدف إلى قياس  
والمطلوب من سيادتكم المشاركة واألطالع علي فقرات االستمارة اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنية 

 وتحكيم هذه األعمال وذلك بإبداء ارائكم ومالحظتكم لتحقيق هدف البحث.

 تعليمات تقدير درجات االستمارة

 

اءاألد   الدرجة  

 درجة3 ( إذا كان مستوى األداء متميز )غير مألوف

 درجة2  (إذا كان األداء متوسط )إلى حد ما

 درجة 1    (إذا كان األداء دون المستوى )مألوف

   

 

 وشكرًا لحسن تعاونكم إلثراء البحث العلمى 

 الباحثة                                                                                               

 أميرة احمد الهندوم                                                                                              
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  إستبيان

 األعمال الفنية  لقياس الخيال اببداعي لدي عينة من طالب التربية الفنية 

 النشاط األول........ موضوعات مستلهمة من دالالت اللون االزرا . ⮚

 النشاط الثاني.......  موضوعات مستلهمة من دالالت اللون االخضر . ⮚

 االحمر .النشاط الثالث........... موضوعات مستلهمة من دالالت اللون  ⮚

 موضوعات مستلهمة من دالالت اللون االبفر . النشاط الرابع ......... ال ⮚

 

استمارة تحكيم  موضوعات فنية للخيال اببداعىو مدي استلهام أعمال فنية مستحدثة من دالالت اللون االزرا  في 

 اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنية 

اللوحاتأرقام    الدرجة 

 3 1 2 3 4 5 مستلهمة من اللون االزرق موضوعات 

 اوال: من حيث أختيار عناصر الموضوع

بالتعبير الجيد عن دالالت اللون االزرق باختبار تتسم       

 لوشر 
 1 اللون 

فكرة معبرة عن احد دالالت اللون االزرق في اختبار       

 لوشر 
 2 الفكرة 

 7 االيقاع العناصر وارتباطها ومرونتها داخل الموضوع.تعدد       

 ٢ العناصر  طبيعه العناصر داخل العمل تخدم العمل الفنى .      
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 والثانى العمل األول

+2 

  متناناإل

 

 

رابع ال لث والثا العمل   

-2  

عمق الشعور والتواصل مع 
رأة الذات حيث رؤية الم

لنفسها بالمرآة لتتأمل  
 شعورها 

 

 

 

 
 العمل الخامس

-2  

عمق الشعور والتواصل مع 
خراآل  
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استلهام أعمال فنية مستحدثة من  امكانية  و مدي ستمارة تحكيم  موضوعات فنية للخيال اإلبداعىإ

 الفنيةفي اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية خضر دالالت اللون اال

  الدرجة أرقام اللوحات

 3 1 2 3 4 5 6 مستلهمة من اللون االخضر موضوعات 

 اوال: من حيث أختيار عناصر الموضوع

بالتعبير الجيد عن دالالت اللون ااالخضر  باختبار تتسم        

 لوشر 
 1 اللون 

فكرة معبرة عن احد دالالت اللون االخضر  في اختبار        

 لوشر 
 2 الفكرة 

ارتباط  تعدد العناصر وارتباطها ومرونتها داخل الموضوع.       

العناصر 

 ببعضها

7 

 ٢ العناصر  طبيعه العناصر داخل العمل تخدم العمل الفنى .       

 

 

 

 

 

 والثانى  العمل األول

+0 

  تقدير الذاتيتميز ب

 حترامالتقدير وااليحتاج إلى ف

وأعتزازه  وشعوره بقيمته الشخصية

بهويتة ولكن فى العمل األول  فعبرت 

الطالبة عن إنتمائها لقارة إفريقيا 

ورسمت الشجر رمزًا للجذور وفى 

العمل الثانى فرسمت صورة ذاتية بذى 

 فالحة مصرية 
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 العمل الثالث والرابع

+2  

 تقدير الذاتيتميز ب

 حترام التقدير وااليحتاج إلى ف

والهوية  الشخصيةوشعوره بقيمته 

 فعبرت الطالبة فرسمت صورة ذاتية 

 

 

 

 

 

خامسالعمل ال  

+2  

 

 تقدير الذاتيتميز ب

 حترام التقدير وااليحتاج إلى ف

والهوية  وشعوره بقيمته الشخصية

فعبرت الطالبة فرسمت صورة ذاتية 

 بشكل ملكى وأنها أميرة من األميرات 

سادسلعمل الا   

++2  

 

واحترام كفرد يحتاج إلى تقدير  

، من أجل  زائد عن الحد استثنائي

زيادة تقديره وشعوره بقيمته 

الشخصية.  يقاوم الرداءة ويضع 

لنفسه معايير عالية.  يعمل على 

 ترسيخ مكانته وتقويتها.  

استلهام أعمال فنية مستحدثة من دالالت اللون امكانية استمارة تحكيم  موضوعات فنية و مدي 
 اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنيةفي األحمر 
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  الدرجة أرقام اللوحات   

 3 1 2 3 4 5 6 7 8 مستلهمة من اللون األحمر موضوعات 

 اوال: من حيث أختيار عناصر الموضوع

بالتعبير الجيد عن دالالت اللون تتسم          

 االحمر باختبار لوشر 
 1 اللون 

فكرة معبرة عن احد دالالت اللون          

 االحمر في اختبار لوشر 
 2 الفكرة 

تعدد العناصر وارتباطها ومرونتها          

 داخل الموضوع.
 7 االيقاع

طبيعه العناصر داخل العمل تخدم          

 العمل الفنى .
 ٢ العناصر 

  
 ولالعمل األ

+3 

 

 يشير الي حالة اإلنجاز

الحيوية والرغبة إلى القوة 

 والفاعلية

 

 

 

 

 

والرابع  الثالثو لعمل الثانى

 والخامس والسادس والسابع

   -  - 3  

يعرضه  الذيالشعور بالعجز

لالنفعاالت والضيق الشديد. 

ويحاول الهروب من ذلك بالتخلي 

 عن النضال فقد يفتقرون

إلى الحيوية أو مهمومون بسبب 

 مشاكل في حياتهم.
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ثامنالعمل ال  

+3  

 يشير الي حالة اإلنجاز

, إلى القوة الحيوية والرغبة  

 والفاعلية

 

مدي استلهام أعمال فنية مستحدثة من  وستمارة تحكيم  موضوعات فنية للخيال اإلبداعىإ
 اختبار لوشر للتفضيالت اللونية  لدى عينة من طالب التربية الفنية دالالت اللون االصفر في 
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اللوحاتأرقام    الدرجة 

 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9  موضوعات الخيال اإلبداعى .

 اوال: من حيث أختيار عناصر الموضوع

 1 األصالة تتسم باألصالة والتفرد.          

 2 األصالة عناصر غير مألوفة وغير روتينية.          

 –ظهور  المبالغات )األستطالة           

لتخدم العمل التضخيم(  –التصغير 

 الفنى  .

 3 األصالة

 4 المرونة أحكام العالقة بين الخيال والواقع  .          

تعدد العناصر وارتباطها ومرونتها           

 داخل الموضوع.
 5 الطالقة

 6 الطالقة إحكام العالقة بين األزمنة واألمكنة .          

تنوع الحركة داخل الموضوع           

 حيوية .بصورة 
 7 األصالة

العناصر والتفاصيل ثترى الفكرة           

 الخيالية فى الموضوع.
 8 األصالة

تغير شكل ووظيفة العناصر           

 المرسومة عن العناصر الواقعية .
 9 األصالة

القدرة على إستخدام الشفافية التانجة           

 .عن الدمج والتركيب بين العناصر

 10 األصالة

القدرة على الجمع بين صفات           

 العناصر المتباينة.
 11 األصالة

 ثانيا: من حيث القيم الفنية و التشكيلة.    

تنوع فى أستخدام الخطوط بشكل           

 يبرز الفكرة الخيالية.
 12 الطالقة

 13 الطالقة يوحى العمل الفنى بالمنظور والبعد.          
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المالمس متنوعة تؤكد على  استخدام          

 تفاصيل  األشكال الخيالية.
 14 المرونة

توزيع العناصر بطريقة غير تقليدية           

 داخل مساحة العمل. 
 15 األصالة

العناصر المرسومة تبرزالتصور           

 الخيالى .
 16 األصالة

توظيف اللون للتعبير عن الصورة           

 الخيالية .
 17 األصالة

توظيف اللون بشكل يخالف الواقع           

ويكسر المعتادويعبر عن الشكل 

 الخيالى .

 18 األصالة

طبيعه العناصر داخل العمل تخدم           

 العمل الفنى .
 19 المرونة

التكوين مترابط ومتناسق يعبر عن           

 الصورة الخيالية.
 20 المرونة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والثانى والثالث  العمل األول

 والرابع

++4 

 

حالة يتجنب فيها الشخص الواقع 

ويهرب منه بعالم افتراضي من 

 خياله عالم سحري خيالي .
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 العمل الثانى

++4  

حالة يتجنب فيها الشخص الواقع 

ويهرب منه بعالم افتراضي من خياله 

 عالم سحري خيالي .

 

 

 

 

 

 العمل الخامس والسادس

+4 

األصفر المتزن يمثل اللون 

 الحرية واإلنطالق والمثابرة
 

 

 

 

  

 العمل السابع والثامن

+4  

لون خاص بالفرح والعفوية واالهتمام 

باآلخرين. األشخاص الذين يختارون 

ذلك في المواضع األولى عادة ما 

يكونون متفائلين للغاية ، ومرتاحين ، 

ويميلون إلى الفرار من المخاوف 

المرارة.. غالًبا ما والمشاكل لتجنب 

يكون هؤالء األشخاص موجهون نحو 

المستقبل ، معتقدين أن جميع 

التجارب التي تأتي ستكون إيجابية 

 وتساعدهم على أن يكونوا أكثر سعادة

 كما أنه لون المثتبرة والعمل 
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تاسعالعمل ال  

- -4  

يضع العراقيل والقيود فعنده خوف 

 شديد من المستقبل وخيبة أمل وكآبة

 مع نظرة  تشاؤمية نحو المستقبل

كما أنه إشارة على خيبة األمل في 

 الحياة والعزلة والشك .

 

 

 

 


