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 المقدمة:

تصال غير اللفظي ) البصري ( هو جزء هام من دراسة الطالب معلمى التربية الفنية ، فتدريب إلاعملية  إن

هامة في الطالب المعلمين علي تحويل تلك المفاهيم الفنية إلي شكل يمكن لتالميذهم التفاعل معه من العمليات ال

ة إلي أدوات و لوحات تعليمية ( التحويل البصري ) من لوحات فنية و مصادر تراثيالتدريب علي التدريس، ف

يحتاج إلي مهارات في تصميم تلك اللوحات التعليمية ،وتوظيف عناصر وأسس التصميم بما يخدم الهدف 

 والتفاعل علي المستوي المحلي والدولي لأساس للتواصاللفظي أنه تصال غير من مميزات اإل والتعليمي ،

عند استخدام  سواءهم ،لعمليات التي تسبق التواصل هي األا، ف التواصلوتأكيد دور التكنولوجيا في تفعيل هذا 

في  ةإنتاج الصوريضا عمليات وعمليات التعديل واإلضافة عليها ، وأأأو الصور ، التطبيقات لتحليل اللوحات 

 سلوب الذي يعبر عن المعني المطلوب تقديمه .حد ذاتها باإل

 

 بداع الفني:واإلاللغة البصرية بين الوظائف المادية 

نسان للتفاهم والتعليم والتواصل وتحقيق األهداف هي وسيلة اإل ةشاريإكانت نظرية أو بصرية أو  اللغة سواء

 التي تشكل تقدم الفكر وتجلياته من ناحية اخري. ناحية،العملية والنفعية من 

كالخط والمساحة  التشكيلية،تعتمد الثقافة البصرية على عناصر اللغة  مفردات اللغة البصرية: -

، وهي ما يسمي عناصر بما في ذلك الكتل والفراغات والحجوم،واللون ومالمس السطوح 

 .التصميم

كالوحدة  ،و التكوينأسس التصميم بؤصطلح على تسميتها إوهي ما  المداخل واألسس الناظمة: -

 تزان واإليقاع والتجانس.إلوا

ة يالطبيعتصالي، البعد المتحفي، البعد النابع من البيئة البعد اإل األبعاد المتعددة للثقافة البصرية: -

 .مصنوعةوال

 

 من خالل الحالى إلى وضع منهج مستقبلى للتربية الفنية قائم على الثقافة البصرية  بحثويهدف ال

اإلستبصار – البصيرة - البصري التصور -الرؤية
*

 

 

                                                           
*
أهداف ومناهج واستراتيجيات التربية الفنية  –البحث الحالى خالصة كتاب تم نشره تحت عنوان"الثقافة البصرية من منظور ما بعد الحداثة   

 . 7272أ.د/ دينا عادل ، دار الكتاب الحديث  –المعاصرة" أ.د/ سرية صدقى 
 الثقافة لمفهوم التاريخية الخلفية ، الفني واإلبداع المادية الوظائف بين البصرية اللغة حيث من البصرية الثقافة الفصل هذا فى الكتاب تضمن فقد

 والتصور.  الجمالى للتطور الخمس" هاوسن أبيغيل" راحلم ، البصرية الثقافة ،مستويات البصرية النصوص دراسة ومداخل ،إستراتيجيات البصرية
 تدريس الفنانون؟، يبدأ أين ،من بالسعادة اإلحساس نشر الفكرة؟ تبدو كيف: الفن في البصرى ،التصور البصرى التصور أنماط خالل من البصرى
 التصور تقنيات ،مميزات اإلبداعي ،التصور للبيانات البصرى ،التصور لقصة مرئية صورة ،تكوين لمفهوم بصرية صورة ،تكوين البصرى التصور
 لتطبيق ،أنشطة الفنية التربية فى البصرى التصور تنمية إستراتيجيات الفنية، التربية فى اإلبداعى الخيال اإلبداعي، التصور استخدام ،خطوات اإلبداعي
 .البصيرة وكذلك. الفنية التربية مجاالت فى اإلبداعية للممارسة مداخل ، البصرى التصور أساليب
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  Visual Litracy البصريةالثقافة 

 الثقافة البصرية:تعريف 

الرابطة الدولية ( أول من صاغ مصطلح " الثقافة البصرية " في 9191) Jone Debes "جون ديبيس"كان 

إلى مجموعة من الكفاءات البصرية التي يمكن لإلنسان تطويرها من  تشير الثقافة البصريةف .البصرية لثقافةل

ة هذه الكفاءات أمر أساسي ن تنميأكما أشار إلي ، الحسية األخرى ودمجها في منظومة خالل تنشيط الخبرات 

واألشياء والرموز الطبيعية أو التي من صنع  البصريةوهو يمكن التلميذ من التمييز وتفسير العناصر  ،للتعلم

التواصل مع اآلخرين  ستخدام اإلبداعي لهذه الكفاءات يتمكن مناالالموجودة في بيئته. ومن خالل واإلنسان 

 فهم والتمتع باألنشطة المتعددة لالتصال البصري. الراته على دوتنموا ق ،مستخدما تلك المهارات

أنها القدرة على قراءة وكتابة وصناعة  عتبارإلثقافة البصرية والفن والتصميم باكما ربطت التعريفات بين 

مثلها مثل اإلعالم المرئي كأداة  ،من حيث كون الثقافة البصرية لغة للتواصل والتفاعل ،الصور المرئية

 ها ونتبادل األفكار ونبحر في عالمنا المعقد والممتع.بنتواصل 

تعريفات الثقافة البصرية والتي غالبا ما تهمل في أن الثقافة  اومن أهم العناصر التي يجب أن تركز عليه

عن كثب للنصوص البصرية المتنوعة عبر مجموعة من أنواع المصادر التي  البصرية تتضمن فحصًا

والفن واإلعالنات ، والكتب المصورة  والخيال والكتب المدرسية، تشمل الطبيعة بأبعادها المتعددة 

ومقاطع األفالم وصفحات  والرسوم المتحركة والمجالت الهزلية، والملصقات والقصص ذات الرسوم 

 في البيئة المصنوعة. وأء موجود من حولنا سواء في الطبيعة ىكل ش الويب، فضال عن

 للثقافة البصرية : المعاصرالمفهوم 

متزايد تنمية  فإن المعلمين يشجعون على نحو،  جي ما زال يتطور بمعدل غير مسبوقبما أن التقدم التكنولو  

المعلومات. وعلى غرار محو األمية اللغوية عتبارها ال غنى عنها للحياة في عصر إب ،الثقافة البصرية

أهمية كبري في ن والمعلم )صنع المعنى المستمد من اللغة اإلنسانية المكتوبة أو الشفوية( التي يوليها

إذ  ،المدارس، فإن معظم المعلمين يتفقون على أن محو األمية في القرن الحادي والعشرين له نطاق أوسع

د ادزبيئة ت ل التكيف والتواصل في  على تنمية ثقافتهم البصرية من أج ذالتالمييدركون أهمية مساعدة 

 تعقيدا. 

القدرة على تقييم أو تطبيق أو "أنها الثقافة البصرية على  ليإ Many scholar "  ماني سكولر"وتشير 

وتحسين أوجه ، مهارات تقييم مزايا وعيوب التمثيل البصري وتشمل  ،تمثيالت بصرية مفاهيميةإنشاء 

نهج مالبتكار طرق جديدة لتمثيل األفكار. ويتألف إالقصور واستخدامها لخلق المعرفة وإيصالها، أو 

التعليمي من تأصيل الثقافة البصرية في سياقات تطبيقه، أي إعطاء الموقف النقدي الالزم والمبادئ 

 . "دة لمشاكل محددةلتطوير أشكالها في صورة عالية الجو ،  واألدوات والتغذية المرتدة

 دراسة النصوص البصرية :ومداخل  تستراتيجياإ

أو البيئة التي  لتنمية الثقافة البصرية كفحص الصورة في سياقها ،حيث يعتبر السياق هناك العديد من األشكال

من ، األولى من فحص صورة أو نص مرئي. ستجابة إلى النص أو إنشاؤه عامال مهًما في المراحليتم فيها اإل
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العديد من الطرق المختلفة لتعليم التالميذ كيفية تفسير المعرفة و ،بدأ من خالل دراسة الصورة ككلنالمهم أن 

 . البصرية

  مستويات الثقافة البصرية:

على سبيل المثال يمكن أن يبني التلميذ معنى من مواد بصرية ،هناك مستويات من محو األمية البصرية

يقوم التلميذ قد ، وعةأو أكثر تركيبا مثل الطبي، األعمال الفنية(  الهزلية( ومعّقدة )مثلبسيطة )مثل الرسوم 

المجاالت  ذاتلتحليل ، ستخالص المزيد من اإلمكانيات إأكبر بتفكير ومهارات األكبر سنًا الذي يتمتع بخبرة 

سب قاعدة بصرية وقدرة على أما الناقد الفني الذي اكت، ل الرموز أو العالقات التشكيليةالبصرية من خال

هذا العمل بناء  ،التحليل البصري فلديه ربط العمل الفني بالحقبة التاريخية أوالمدرسة الفنية التي ينتمي اليها

 على دراسة التقنية واألساليب وطبيعة التعبير الفني وعوامل أخري.

عتراف بأن تدريب وال حتى اإلي المدارس أو خارجها، ال يوجد تعليم في محو األمية البصرية سواء ف

يوجد نظام مقبول لتعليمه إما أن يكون ال و ،ءة عملية مبنية علي مراحل متعددةمهارات الرؤية هو مثل القرا

ية تسمح في نهاية المطاف استراتيجأو  حتياجات وقدرات التلميذ في لحظة معينة،إتسلسليا استراتيجيا لتلبية 

 البصرية المحيطة به سواء كانت طبيعية أو مصنوعة وظيفية أو جمالية.للتلميذ أن يتفاعل مع البيئة 

يئة التطور تتقدم وينبغي النظر إلى محو األمية البصرية على أنها مجموعة من المهارات ومراحل فهم بط

، وكل خطوة تبني على خطوات سابقة، كل منها يالئم تالميذ معينين من خالل عملية ىبشكل غير متساو

القراءة للمساعدة في إلقاء الضوء على ما هو مفقود في تعليم الفنون البصرية أهمية فيجب اإلشارة إلى  التعلم.

 يسمى "بحاجة إلى تقييمنحن أو"،يمكن أن تسمى "محو األمية الوظيفية"  "تحديد  نقطة تحول،فمثال "

مراحل قابلة للقياس أو  وأ اعلى وصف طريقة أخرى يمكن مالحظته القدرة، وأن "القراءة من أجل الفهم"

على أنها تدريجية وتتطور  فهم مستويات القراءة البصريةل -على األقل للمهنيين في هذا المجال-الظواهر

 ببطء، مما يسمح بتغييرات تنموية كبيرة وصغيرة في المهارات والفهم والمشاركة. 

 وهم: بصريةلتدريس الثقافة ال ةالثالث بعادسوف يتم في الجزء التالي تناول األ

 البصرية المعاصرة والتكنولوجيا. األول: الثقافة بعدال -

 المتحفية. والتربية البصرية الثقافة :الثانى البعد -

 والمصنوعة. والبيئة الطبيعية الفنية التربية في اإلبداعية البصرية الثالث: الثقافة البعد -

 لوجي للثقافة البصرية:وتصالي التكناألول: البعد اإل لبعدا

 :الثقافة البصرية المعاصرة والتكنولوجيا

عند صياغة الثقافة البصرية في ، فالتكنولوجي لمحو األمية البصريةتصال ستخدام اإلمخطط إل بعديقدم هذا ال

متمركزا في الفنون  البصرية،بداعي في اللغة إلاالجانب التعبيري و لىإثمانينيات القرن الماضي كان يشار 

والتي تحقق التنمية الفكرية والرمزية والتعبيرية بالتفاعل مع المجتمع والبيئة  ،ةتنوعمالووتجلياتها الواسعة 

طور الدراسات مع ت وقد أهمل هذا الجانب بصورة كبيرة. ر الفلسفية والمصادر السيكولوجيةوالعالم ومع األفكا

طبيعته وقوانين الرؤية "الجشطالت" والتي ساهم في بلورتها من حيث دراك البصري السيكولوجية حول اإل
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ستجابات األنسب قابلة للتعميم في قياس وتوقع اإل مشتركةأصبحت هناك لغة ف ،علماء روس وأوربيين وألمان

 للمثير البصري.

ستمرار إر في تعريف وإعادة تعريف معناه بستمرامفهوم عضوي يتطلب منا اإلبطبيعتها إن الثقافة البصرية 

ية حيث نرى اآلن التالميذ عالمنا. لقد أثرت التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير على فهمنا للثقافة البصرمع تغير

ها طرتباوأجهزة الكمبيوتر وأصبحوا يتفاعلون مع هذه "اللغة" الجديدة نتيجة إل مع أقراص يكبرون

بتكار صيغ متجددة قوية إالكمبيوتر بقوة في باستخدام  ىجرافيكالتصميم الكما ساهم  .بالتكنولوجيا الرقمية

 ،األوساطالتأثير والوضوح ثنائية وثالثية األبعاد، وأصبح التصميم المعرفي أو المعلوماتي منتشر في مختلف 

التجريبي وعلم  عالم التوجيهية والتسويقية بمعطيات وتعميمات علم النفسوتغذت تصميمات وبرامج اإل

 لتحقيق النتائج المرجوة من موضوع التصميم.تصال جتماع وعلم اإلاإل

ال يعني بالضرورة أن التالميذ قادرون على عرض المحتوى المرئي  البصريةالصور والوسائط نتشار إن إ

بل يجب على التالميذ تطوير هذه المهارات األساسية من أجل المشاركة  ،واستخدامه وإنتاجه بشكل نقدي وفني

 لديهم، محو األمية البصرية للتالميذ من خالل تنمية الثقافة البصريةفيه ن مكُي بصرًيا قتدار في مجتمع موجهإب

كثر انغماًسا حتى اآلن، حيث يمثل تالميذ اليوم الجيل األ البصريةي أكثر العصور أننا نعيش ف الكثيرون يعتقدو

ينظر إليها على أنها تعادل  ،مهارة رئيسية في مكان العملمحو األمية البصرية عتبر يو بصرًيا في العالم.

تصال المرئي وممارستها أن نكون على دراية بمهارات اإل هممى القراءة والكتابة. وأصبح من الالقدرة عل

إذ أن هناك حاجة أكبر للمبدعين للتواصل بشكل فعال وأخالقي مع اآلخرين  ،إبداعيةوتطويرها وإنشاء نتائج 

 ومشاركتهم أعمالهم. 

فإن برامج التعليم أغلبها تولي  والتعليم،عالم صال واإلتهمية الثقافة البصرية في لغة اإلأوبالرغم من وضوح 

ورسالة هذا الفصل من الكتاب هي مواجهة الفجوة  ، رينتها البصريةالثقافة والمعرفة اللغوية أهمية كلية دون ق

البصرية، سواء في دروس التربية  إذ أصبح من المهم بناء منهج تعليمي لمحو األمية البصرية وتنمية الثقافة

 الفنية أو في تدريس المواد الدراسية األخرى. 

 تعريف الثقافة البصرية التكنولوجية:

ال تقتصر على  ،بسبب التلفزيون واإلعالن واإلنترنت فإن ثقافة القرن الحادي والعشرين أصبحت مرئًية 

بين  ،والصور والتنقل بطالقة بين النص والصوربل تشمل معالجة كل من الكلمات  وكتابته،قراءة النص 

التعليم في العالم المرئي بشكل أساسي فى البصرية  وتهدف الثقافة التصويرية،الكلمات المكتوبة والرموز 

 ،تأثير اللون استخدام المرئيات، حيث تجمع بين العالم الحقيقي والتصوري ،كاستخدامات الخطوط المختلفة

برامج تعلم التالميذ في الفصول الدراسية من رياض األطفال وحتى  ويمكن تدريس الثقافة البصرية لتعزز

 المرحلة الثانوية.

 التراكيب البصرية لألعمال الفنية:

ودمجها مع  فالنظر إليها بالتوازي مع الصورة ،بينما يمكن دراسة التركيب اللغوي والدالالت بشكل فردي

التي ال تقتصر علي تعلم ، لجمالي للصورة هو أحد مداخل محو األمية والمعرفة البصرية البعد البصري وا

نسان لممارسة اإلهام والبصري  لفظىزدوج الفالمدخل الم ، مجموعة من المهارات أو القواعد الثابتة

 لمتطلبات حياته العقلية والحسية وفي مقدمتها فرص التعبير والتعلم والتفاهم والتواصل. 
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و الداللة، وهي المدخل إلي ربط الصورة البصرية أفي األعمال الفنية على العالمة  تعتمد التراكيب البصرية

 البصريةفهي تبني على الدالالت  العالمة،دراسة  بالسيمائية، أيا وثيق ارتباطإبقضايا العالم وهي غالبا ترتبط 

ها تحقيق فيتصال الثقافي والبصري التي يتم عمال الفنية والصور مع عملية اإلتكوينات األوتناسب تكي 

 المعني من خالل: 

 

 الشكل وبناء التكوين. -

 تشكل وتفسر العالمات والرموز التمثيلية والمجردة. التى ثقافةالاألفكار المبنية على  -

 صورة.مجتماعي مع الطبيعة واألعمال الفنية الالتفاعل اإل -

 

 :لثقافة البصرية التاريخ والجمال ا: ىالثانبعد ال

 :الثقافة البصرية والتربية المتحفيةبعد                   

 ،المناهج التخصصية ومتعددة التخصصاتتدريس زدهر يأصبحت المتاحف الفنية بيئات تعليمية مرنة حيث 

يتم وذلك حتى  البصرية،من منظور الثقافة  هاتناوللزم يولكن لكي تؤدي المتاحف خدمة للمتعلمين بنجاح 

حيث تشير  ،أولويات وممارسات المتاحف الفنيةإن . حددةمكونات بصربة مو اتمفاهيم ومعالج على التركيز

  :عليالدراسة إلى أن غالبية المتاحف الفنية التابعة لمعاهد جيتي اإلقليمية تؤكد  هنتائج هذ

 تربوي لبرامج وممارسات التعليم بمتاحف الفنون. سأساكتعليم الفن  -

 أهمية الشراكات المستمرة بين المتاحف والمدرسة. -  

 برامج الشراكة في تطوير محتوي البرامج التعليمية. -

 متداد الخدمة المتحفية إلي المؤسسات التعليمية في مواقعها. إ -

 

 محو األمية البصرية في المتحف:

القدرة على قراءة اللغة "على أنها  بصريةسبانيا محو األمية الأللفنون ب Toledo توليدومتحف  خبراء يعرف

تنمية الوعي والفهم والتذوق ل تصال المرئيإللل امثأعظم المتاحف الفنية ف "،وفهمها واستخدامها البصرية

لغة  وكذلك التجريدية،حورة فنيا أو للغة البصرية التي تشمل الرموز والعالقات واألشكال التمثيلية أو الُم

 شارة والجسد.اإل

 مشتركة: الحاجة إلى لغة بصرية

توفير مجال معرفي من المصطلحات يشارك فيه المربي المتحفي والمعلم  بصريةيتطلب تعليم محو األمية ال

كي يتمكنوا من الوصول إلى لغة لفظية وبصرية مشتركة تعبر بقدر من الوضوح عن كيفية بناء  ،والتلميذ

بنفس الطريقة التي نستخدم بها قواعد اللغة المقروءة للتعبير عن المعنى في  البصريةالمعنى في اإلبداعات 

 .النصوص المكتوبة والمنطوقة

 :مستويات الفهم الثالثة لقراءة العمل الفني

برامج الثقافة البصرية منهًجا مركًزا ومتسلسًلا بعناية لتنمية التفكير التحليلي ومهارات المالحظة  تتطلب
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عي الو هي،و إلى ثالثة مستويات متدرجة علي التالميذاألعمال الفنية كيفية تأثيريمكن تقسيم و، المستنيرة

 .ستنتاج والتقييمواإل

 مع العمل الفني. خبرات، التواصلالستدعاء إتحديد الموقع، ويعنى  الوعي:: األولالمستوى 

ما الدليل في النموذج " " لماذا؟ " "ذا يعني ذلك؟ما "،ستنتاج والتفسيراإل ويعنى اإلستنتاج:: الثانىالمستوى 

 .الفني الذي يدعم إجابتك

النقدي والتفكير التقييم والتعميم والفرضية والتوليف والتفكير  ويعنى: تطبيقال/تقييمال الثالث: المستوى

 .اإلبداعي والتطبيق على سياقات أخرى

 

 :معايير تحدد معنى الثقافة البصرية

 فهم األدوات والمواد المستخدمة في العمل الفني.  -

 ة.الفعال البصريةتحديد الوسائط   -

التاريخي في الثقافة مة هذا العمل ئاد العمل الفني ومقارنتها مع مالعدإفهم الصلة الثقافية المرتبطة بوقت   -

 الحالية.

والكتلة والفراغ والملمس.                   فهم المكونات التشكيلة للعمل الفني بما في ذلك اللون والخط والشكل والحجم -

 .تحليل فعالية وموثوقية العمل الفني -

، الكبيرة والصغيرة في المقدمة والخلفية كمؤشرات للتعبير عن المسافة األجسام المنظور،مفهوم  -

 .تجاهات التي تقود العين إلى نقطة أو كائن معين في العمل الفني، والمسافة وخط األرض ونقطة التالشيواإل

 واتجاهات الخطوط.

 :للثقافة البصريةاإلبداعي المحوري البعد  الثالث: بعدال

 البيئة الطبيعية والمصنوعة:وبداعية في التربية الفنية الثقافة البصرية اإل 

 حورينبل يمكن أن يكون المظلة التي تحتوي الم الثقافة البصريةثالث حيوي يرتبط بقوة مع  بعدهناك 

لمجتمع والبيئة والمناخ لوالتي يكون مسرحها العالم الحقيقي ، السابقين في منظومة إبداعية متكاملة 

طار رحب بال إنسان المتكامل المتفاعل في من خاللها اإل بلورالحيوية التي يتوالكون، وهي العوامل 

وهو يمثل المفهوم الشامل لوظيفة الفن البالغة األهمية، وهي في الواقع الوظيفة األم للثقافة  ،حدود

فالفن بمثابة الكرة البلورية الساحرة  ،البصرية والتي تربط الثقافة البصرية بالممارسة اإلبداعية الفنية

لبات الحاضر العاطفية ستبصار بمتطختراع واإلومساره نحو اإل، للخيال والحلم والطموح اإلنساني 

 .روحانية والمفاهيمية واإلبداعيةوال

 الثقافة البصرية في التربية الفنية:

والرسم، والتصوير،  اإلشارة،ولغة الجسد  ، ولغةالوجهتعابير  الثقافة البصرية القدرة على قراءةتشمل 

وهي مصدر  .والنحت، ومختلف منتجات الفنون التشكيلية والحرفية، وعالمات الشوارع، والرموز الدولية

بداعي جديد إلى إبحيث يحولون كل منتج  الصورة،المصدر المرجعي لصناع تكنولوجيا  يعد الذيبداع الفنان إ

مستخدمي برامجهم مع عداد كبيرة من أبرنامج يختصر الخبرة والوقت واإلمكانات ليصبح في متناول يد 

حتماالت المتنوعة لكل فكرة أو تطبيق سواء البدائل اللونية أو صياغة الرموز أو اإل فرص البحث عنزيادة 

توغرافية والمتحركة، والرسوم التخطيطية وترتيب الحروف والكلمات في واج الصور الفتنإو تكوينها.
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تتوافر في  الكتاب، وأنواع خطوط الكتابة وصور الكمبيوتر، والتحليل النقدي لإلعالنات وعدة أشياء أخرى

 مصنوعة.الطبيعية والالبيئات المختلفة 

تكاملة والمتجددة. المركبة والمتآزرة المفي رحاب الطبيعة نستخدم كل الحواس في سلسلة من الخبرات الحية 

كتشاف عالقة اللحظة والضوء في مظهر ما يرسموه ن بينهم التأثيريين تجارب فنية إلن مووقد أجري فنان

 تحت نور ساعات متغيرة من النهار والليل.

 تعريف الثقافة البصرية في مجال التربية الفنية:

القراءة النشطة  باستخدم ،الطبيعة واألعمال الفنية والصور المرئيةهي القدرة على بناء وتكوين المعنى من 

ستكشاف والنقد الالزمة في عالم متعدد الوسائط المهارات األساسية لإلتنمية و ،القائمة على التفكير والتصور

وعلى فهم واستخدام ، الحاضر والماضي عن بما يشمل تفسير وإنتاج صور ،بصرىتصال اللتحقيق اإل

فيجب أن يكون الشخص المثقف بصرًيا قادًرا على استخدام ، للتواصل مع اآلخرين  البصريةالعناصر 

ويفسرها بكفاءة ووعي،  البصريةبفك تشفير الرسائل و حيث يري بعين العقل ، البصريةمفردات وصيغ اللغة 

 .سالته بشكل فعال إلى الجمهور المقصودتصاالت مرئية ذات مغزى لنقل رإويتمكن من الترميز وإنشاء 

  

 Visualization         البصري التصور
 

 عالمية لغة ومن مميزاته أنه. رسم جرافيكى شكل في التى المعلومات ومعالجة إدراك إمكانية هو التصور  

 لالتصال وشاملة موحدة أداة ويخلق االتصال تسريع التصور يتيح اللغات، تنوع عن النظر مشتركة بغض

 .الحياة مدى التعلم في أيًضا ولكن للطالب، المعرفة اكتساب في فقط ليس أساسي عنصر فالتصور. اليومي

كل يوم فنري كل ما يدور حولنا، ونتلقى بعض المعلومات ونستجيب لبعضها.  البصرينمارس التصور 

ثل فالتصور جزء من جميع المجاالت العلمية م ،واستخدام الصورة أمًرا ال مفر منه البصريأصبح التصور 

أن التكنولوجيا الرقمية  Bílek "بيليك"أيًضا في الجغرافيا والكيمياء. ويوضح الفنون والهندسة المعمارية، و

وتجلب اكتشاًفا مهًما للمعرفة والمبادئ الجديدة وتحوًلا في أهمية التصور  العضوية، مكوناتهمن أصبحت 

 رًفا به بشكل كبير لمعظم المعلمين والطالب والتالميذ من مختلف األنظمة المدرسية. معت، وأصبح البصري

ة وما يتبع ذلك من إنشاء مفاهيم مناسبة للتالميذ ليس فقط يإن اإلدراك البصري ومعالجة المعلومات البصر

بتطبيق المفاهيم العلمية للتعليم يسمح التصور و ،التصورات مرتبطة باألنشطة المعرفيةف ،مكوًنا أساسًيا للتعليم

 في سياق جديد.

 ،Duval "دوفال"كما ذكر سم "الصورة الذهنية" أو "التمثيل العقلي" إيمكن أيًضا اإلشارة إلى التصور ب 

تصاالت في التعليم في جميع أنواع األنظمة المدرسية تمثل الرسوم البصرية بداية تكنولوجيا المعلومات واإل

" لألشياء والظواهر بصريالتصور بأنه "أداء  . ويتميز"بيليك "لمواد التعليمية كما ذكركجزء أساسي من ا

والعمليات والعواطف. قد ال يحل التصور دائًما محل الكلمات المنطوقة بالكامل ولكن يمكننا من التركيز على 

 التالية:األهداف 

 تركيز وجذب انتباه المستقبل لجوهر المحتوى المقدم.  -9

 المساعدة في توجيه المستقبل. وتقليل عبء المعلمين  -2
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 تسهيل فهم المعلومات المقدمة للوصول إلى جوهر المحتوى المقدم.  -3

 ى المحتوى المقدم. فالرأي  تكوينتعميق الكلمة المنطوقة لدعم تذكر المحتويات المقدمة لتشجيع  -4

 ع. واإلبداهالتصور  فىالمفتاح حيث أن ز الكفاءة بشكل كبير يعزت -5

قواعد ، نقاط الدعم األساسية للتصور ،تخطيط التصور جوانب:يتعلق األمر بشكل أساسي بثالثة  -9

 على األسئلة التالية:  ةجابيجب اإل مهمةولتخطيط تصور. للالتركيب 

             ماذا أريد أن أقدم؟     

 ما الهدف من العرض المحضر )الغرض من العرض(؟  

 ؟به أو إقناع المجموعة المستهدفةمن الذي أريد إبالغه   

 

  البصري:أنماط التصور 

 

  البصريأنماط التصور  يوضحشكل 
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 البصري: تدريس التصور

يعد تصور الموضوع طريقة هامة لتحسين الفهم والرؤية.  الفهم.استخدام التخيل لتحسين  التالميذتعليم وهو 

إنها تقنية يمكن تدريسها باستخدام استراتيجية النمذجة المباشرة لعمليات التفكير النشط المتضمنة في تصور 

  التالية: اتالخطو من خالل نص،فكرة أو موضوع أو 

 الفكرة أو الموضوع.تخير  -9

 اسيسه تجاه الفكرة أو الموضوع.تخيل وبناء صورة ذهنية خيالية حول أح -2

 وصف الصورة الذهنية.  -3

 أشكال ورموز بصرية. ىلإترجمة الصورة الذهنية  -4

 توظيف العناصر والقيم التشكيلية في بناء العمل الفني المبني على الرموز والصور البصرية. -5

 مناقشة األعمال الفنية لربط التعبير الفني بالفهم وتعزيز مفهوم التصور.  -9

 التخيل جزًءا من النشاط األساسي في أول كل حصة.جعل   -7

 

 اإلبداعي: التصور

هو عملية تجميع وريد في الحياة. نعلى التعبير عما  التصور اإلبداعي هو أداة قوية يمكن أن تساعد       

 .المشاعر المرتبطة بالصورة المرغوبة تكوينوبالتالي  إظهاره،ريد نالصور الذهنية البصرىة لما 
لتحقيقها. وهو يشبه إلى حد  والشعور بالدافعرغبات تحديد الهداف واألعلى وضع  التصور اإلبداعىيساعد 

ة مادية، على الرغم من أن كل من التصور اإلبداعي والرؤي العقل وليستالصور في  الرؤية ولكنكبير 

ستخدم عين العقل إلنشاء صور ن ناللغاية ألن ًاأن التصور اإلبداعي قوي إال ،ًاجدالمادية لهما أغراض متشابهة 

 ،ريد إظهاره. يمكن أن يساعد هذا على الشعور بمزيد من اإليجابية والدافع لتحقيق هذه األهدافنمفصلة لما 

 .ناأهداف تخاذ إجراءات لتحقيقستعداد إلشعر باإللهام واإلنبعد التخيل ف

 

 اإلبداعي:مميزات تقنيات التصور 

مساعدة في اليمكن أن تقدم تقنيات التخيل اإلبداعي العديد من الفوائد ويمكن أن تفعل أكثر بكثير من مجرد  

 .بناء الشخصية

 يعزز العالقات  .5  مصدر لإللهام .4 . ينمي الثقة بالنفس3 . يزيد التركيز2 . يقلل من التوتر9

 

 الفنية:فى التربية  الخيال اإلبداعى

 

ظهرت إتجاهات مضادة للخيال ركزت بدورها على العقل وحده، فظهر اإلهتمام بما يسمى التعليم الزائد 

Overteaching  الذى يركز على تعليم الحساب والقراة والكتابة والمواد الدراسية بطرق تقليدية .وقد أظهرت

في عملية  التعلم، فالخيال لم   لتالميذانتائج الدراسات الحديثة أنه لتحقيق التعلم الناجح  يجب إنخراط خيال 

يعد ترف بل أصبح جوهر التعليم، والسماح للطالب  بدوام "التعبير عن أنفسهم" من خالل الفنون المختلفة 

يزيد من قدراتهم فى جميع المناحى حتى التحصيلية منها.وعلى العاملين فى مجال التربية أن يجعلوا هناك 

بشكل عام ، وتوجيه الطفل إلكتشاف نوع خياله المميز )تشكيلى،علمى،  هل وأهميتمن األلفة  بفكرة الخيا نوع
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األنماط الثابتة والقوالب الجامدة فى التفكير،وتشجيع المرونة  من لغوى....(، والتحرر تجارى، هندسى،

 ن ِبنى معرفية خاصة. واألصالة وتكوي

 

يغطي كال من مجاالت التعلم واإلبداع. فتنمية خيال المرء  الذيالخيال هو جزء ال يتجزأ من العقل البشري 

مثل  الموجهة،يخلق اإلحتماالت، وهو يعتبر القدرة اإلبداعية للعقل التى تساعد الشخص في تطبيق األنشطة 

 الرأي.التفكير والحفظ والتذكر، أو تكوين 

 

على أن الخيال اإلبداعى  (Limont,1998) "ليمونت"و (Colangeo&Davis,2003) "كولنجو وديفز"يؤكد 

لألشياء واألفكار، ويتم خالله مزج عناصر التحدى فى طرق وأساليب غير  البصرييشتمل على التصور 

 متوقعة تقود إلى فهم جديد للظواهر العادية.

الموجود بعد  فى حين أن الخيال هو القوة الفطرية الروحية لدينا لتكوين الصورة العقلية أو مفهوم الشيء غير

ن اإلبداع هو القدرة على إظهار أو إنتاج شيء أو حدث أو ظروف إنجد  الحاضر،أو ال ينظر إليه في الوقت 

الخيال اإلبداعى إجرائيًا على أنه "القدرة اإلبداعية للفرد التى  2199تعرف "دينا عادل" محيطة. وعليه 

تمثيالت عقلية ألشياء قد ال تكون  الخارجية، وتكوينتمكنه من تجسيد إحساسه بطبيعة الصورة البصرية 

 موجودة فى الواقع بعد".

 الخيال والذكاء: -

فالمبدع ال يشترط أن يكون مرتفع  أن نسبة الذكاء ليست محكًا للموهبة،   Termanأظهرت دراسات "تيرمان"

كذلك فإن مثل هذه  الخيال،فدرجة متوسطة من الذكاء يمكن أن تكون كافية لإلبداع وتكمل قدرات  الذكاء،

المهارات الخاصة بالتفكيرالمنطقى والذكاء المرتفع والقدرة على حل المشكالت واتخاذ القرار...إلخ ما لم 

يجعل التعليم أكثر إبداعًا وأكثرحيوية وتجددًا  الذيفإنه سينقصه العنصر  يزود صاحبها أيضا بالخيال،

 ومستقبلية.

ء اإلبداعي على أنه القدرة على تطبيق العمليات العقلية العليا على المواقف الذكاحديثًا تم تناول مصطلح 

 والمهام والمشكالت الجديدة نسبيًا، ويرى البحث الحالى أن الخيال اإلبداعى أحد أهم مداخل الذكاء اإلبداعى.

 :البصريالخيال والتفكير  -

أن  واإلبداع، كماإلى أن هناك جوانب مشتركة بين المنطق  R.Byrne (2117)أشارت "روث بايرون" 

وهذا هو جوهر اإلبداع  أفضلها،المنطق والتفكير الناقد وحل المشكالت تقوم على إقتراح البدائل والتفكير فى 

 يقوم على أساس الخيال، وأن الخيال فى جوهره هو التفكير فى البدائل. الذي

قدرة الخيال واحدة من القدرات العقلية، جنبا إلى جنب  اإلبداعي، وتعتبرال يمكن فهم الرمزية دون الخيال و

  .(2بشكل )ال غنى عنها فى الحياة اليومية كما هو موضح  والذاكرة، ومهارةمع المنطق والتأمل 

 

فى فهم العالم وإدراكه وتفسيره واستكشافه من خالل لغة الصورة  البصريويعتمد الخيال على التفكير 

 لمحاولة فهم العالم من خالل لغة الشكل والصورة.  Arnheimوالشكل، كما أشار أرنهايم 
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يعتمد الخيال على التفكير بالصورة، أوالتفكير من خالل الصور، كما أنه ال يوجد طريقة واحدة فى التفكير 

إلى ما حدث من تحوالت من التفكير البصرى الحسى إلى التفكير  Millar، ويشير "أرثر ميللر" البصري

 البصرى من خالل موضوعات سبق أن أدركت بالفعل.

 إن التفكير بالصور يرفع من كفائة التفكير، وقد يعزى ذلك إلى:

ديدة أكثر من عملية الطبيعة الخاصة لهذا التفكير التى تتيح حرية ومرونة لتكوين األفكار الج -

 التفكير التقليدية.

الواقع وربطه  والحركة، وتجسيدالطبيعة العيانية والكلية الثرية للصور من حيث الشكل واللون  -

 والمرونة.باألحداث واألشخاص وتفاصيله مع قابلية التحرر 

حقق على إلى أشكال قابلة للت والزمان، وتحويلهاالحدس المكانى والتعامل بحرية عبر المكان  -

 أرض الواقع.

أكبر مقارنة بالصور اللفظية  البصريالتأثير اإلنفعالى والحسى للصور العقلية ونواتج التفكير  -

 األكثر تجريدًا. 

ألن العلماء  الفن، وذلكأشارت الدراسات السيكولوجية الحديثة إلى أن اإلبداع فى العلم يتشابه مع اإلبداع فى 

يات فى تفكيرهم وفى حل المشكالت.وعند "أينشتين" فإن التفكير راتيجستوالفنانين يستخدمون ذات اال

فى جميع األحيان و البصري.على التفكير بالصور والخيال  الاللفظى، القائم البصرياإلبداعى هو التفكير 

   .البصريوالتصور  البصريمطلبًا أساسيًا لعمليتى التدوين  البصرييعتبر التفكير 

 

 والتكنولوجيا:الخيال 

القدرة اإلبداعية لألطفال حاليا  طردية، وأنأظهرت بعض الدراسات أن العالقة بين الخيال واإلبداع عالقة 

وتعزى الدراسة ذلك أنه ال يوجد الوقت الكافى  مضت،سنة  30-21أقل من القدرة األبداعية لألطفال من 

لألطفال للتخيل وأن معظم الوقت يقضيه الطفل فى استهالك التكنولوجيا.وذلك قد يختلف للظروف البيئية ومن 

 .دوله ألخرى

ستفيد من الجانب األيجابى الستخدام التكنولوجيا فى إنها وسيلة محفزة لخيال الطفل، أن ن يجب وعلى ذلك

 عد عن اإلغراق فى إستهالكها.بأن تجمع بين اللغة البصرية واللفظية، وال يمكنها

 

 والتربية:الخيال 

إن الخيال هو الذى جعل منا بشرًا" وقد وجد من دراساته أنه قبل سن  "Leu Vygotskyيذكر " فيجوتسكى

الثانية من العمر تكون هناك دالئل قليلة فقط على وجود الخيال، وأن الخيال يرتبط فى ظهوره باإلحباطات 

قيدًا التى يشعر بها األطفال عندما ال تشبع رغباتهم المباشرة، ومع نمو الطفل تصبح رغباته وأمانيه أكثر تع

وأقل قابلية للتحقق الفورى وعندما ال تكون قابلة للتحقق فى الواقع فإنها تتحقق فى عالم الخيال من خالل 

اللعب الخيالى ولعبة تبادل األدوار واستخدام معينات مساعدة للخيال مثل العصا واللعب الخشبية واألحجار 

 والمكعبات كبدائل للنقود والمنازل...وهكذا. 
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أن خيال األطفال هو األداة األكثر قوة وحيوية فى التعلم. فالخيال  إلى  Kieran Eganإيجان  اشار كيران

ضرورى  جديدة، فهوضرورى من أجل تنشيط القدرة الخاصة بتجاوز العقبات وحل المشكالت بطرائق 

  لإلبداع.

فى القرن الحادي اإلبداع والخيال واإلستحداث من المهارات الالزمة للمتعلمين من جميع التخصصات 

المشاكل، وغرس المعنى. واالبتكارلدى األفراد إلستخدام هذه  الجوهرية لحلمن الحاجة  والعشرين، تنطلق

 المهارات تقريبا في كل جانب من جوانب حياتهم المهنية. 

إن النشاط الخيالى يشتمل على درجة عالية من اإلنتباه الداخلى والتركيز والمقاومة للمشتتات الخارجية.وهذا 

للتفاصيل  الخاصة باإلنتباهيعنى أن الخيال يشتمل على عمليات بصرية فى المقام األول إضافة إلى العمليات 

ثر من صورة فى الوقت ذاته من أجل المزج بينهما والمتابعة لها ، كما أن الخيال يشتمل على عمليات إنتباه أك

فى شكل جديد، وأنه يتجه من الكل إلى الجزء وبالعكس من أجل إكتشاف شكل جديد ذى داللة. وعلى هذا 

 النشطة، والخيالفالخيال مجموعة من العمليات الحسية واإلدراكية والمعرفية وماوراء المعرفة واإلنفعالية 

الصور واألفكار التى تنظم بعد ذلك فى  الداخلية، حريةلى يقوم على أساس الحرية فى جوهره إبداعى مستقب

 أشكال جديدة ومفيدة.(

اكتساب  على نظموقد وجه بعض التربويين فكرة الصور العقلية في دراستهم عن أنماط التعلم التي تؤكد 

ستخدام المحتوى والوسائل التى الخبرة من النمط البصري أوالسمعي أوالحركي. وأنها تشجع المعلمين على إ

 تدمج بشكل جيد مع النظم البصرية، السمعية، والحركية كلما كان ذلك ممكنا ألنه مفيد للعملية التعليمية. 

 مبدعين، ومنهاتنشئتهم على أنهم  هناك بعض الجوانب األساسية فى التربية الخيالية لألطفال ومن ثم

 والحكايات.واللعب أن يكون موضع اهتمامنا العمل الخيالى  -

 عدم اصدار الحكم من منطق الواقع والحقيقة. -

 استخدام معينات مساعدة للخيال وتجريدها من وظيفتها الواقعية. -

اإلجتماعى للمتخيل فالخيال ال  للخيال، البعداالستفادة من األنشطة اليومية لتزويد األطفال بمادة خصبة 

المسئول عن أشكال اإليهام التى تمزج عناصر الخبرة بطرق  هواإلبداعى ينفصل عن الواقع. فيكون الخيال 

 .جديدة

 فى التربية الفنية: البصريإستراتيجيات تنمية التصور 

بالممارسة فى التربية  البصرييرتبط التصور  والتأمل،فى حين يرتبط تدريس الثقافة البصرية بالتذوق الفنى 

وقد يكون فى األغلب األعم خطوة سابقة وأولية للبناء الفكرى والتأسيس للممارسة، ولكن فى تدريس  الفنية،

الحرية فى إختيار الترتيب  فللمعلم‘ماالتربية الفنية ال يوجد إشتراطات أو خطوات منطقية إال لتحقيق هدف 

ذ وبلورة قدراته. ومن أساليب المنطقى للوحدات والدروس وفق أهداف منهج مرن يسعى لبناء شخصية التلمي

 الفنية:فى التربية  البصريتحفيز التصور 
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 الفنية التربية فى البصري التصور تنمية إستراتيجيات يوضحشكل 

 البصيرة:

مستوى متقدم كثيرًا عن مجرد الرؤية بكل إمكاناتها ألنها توظف العقل والفكر  وهي بالرؤية،التفكير  وهي

الخيال واإللهام وتمهيد لممارسة أنشطة إبتكارية وإبداعية من خالل التصور وبلورة األفكار  والوجدان مع

 ق مختارات منها جماليا وتعبيريا.وتنويع إمكاناتها وتطبي

وبينما وظيفة اإلبصار والرؤية لها حدودها فإن وظيفة البصيرة منفتحة إلى آفاق غير محدودة من النشاط 

مجال أرحب إلستقراء البدائل وإستنباط  وهي والتأملية،والعمليات اإلبداعية  بالوعيز اإلنسانى الراقى المعز
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النتائج مما يجعل من اإلستبصار سلوكا رفيعا فى النشاط اإلنسانى المتحضر من خالل سلسلة التجارب مع 

 يف واسع من البدائل واإلحتماالت.المثيرات وتوليد اإلستجابات الذكية ضمن ط

أداة الشخص المثقف واإليجابى لتفعيل حاسة اإلبصار فيما وراء وظيفتها األولية إلى مستويات  والبصيرة هى

وثيقة اإلرتباط بالفن بل أحد  وكلها عمليات اإلبداع،من التعبير والتوصيل والتفاعل والتأمل والتجلى ومن ثم 

 من شروطه الحيوية.

 

عمليات البصيرة تؤدى إلى وظائف ذات طبيعة كمية وأخرى قيمية. فمن الوجهة الكمية يستخدم اإلستبصار 

فى شرح العالقات الكمية والتباينات والتوازنات الوعية كما يحدث فى تصميم المصفوفات والشبكات الناظمة 

 تقدير والمقارنة.واضحة ويسيرة الللكميات والمواصفات النوعية وفق معايير مركبة لجعلها 

وتتطلب خياال وقدرة تصور  والشرح،هذه النوعية من وظيفة البصيرة هى نوعية وظيفية ضرورية للفهم 

ا كمفردات للغة التوصيف األشكال والخطوط وإتجاهاتها وألوانها ومساحاته ووعى بأوزان تخطيطى،وذكاء 

بمختلف أشكالها ، وقد تصل إلى تصميم ومن هذه الوظائف أنواع عديدة تبدأ بعمل المصفوفات البصرية.

خرائط العقل الذهنية التى تترجم القضايا المتداخلة والمعقدة فى منظومة بصرية شارحة للعالقات البينية 

لعناصرها ومحركاتها ومسارات تفاعالتها داخل المعنى المركزى. وفى هذه الحالة تتزاوج المخيلة البصرية 

 لهندسة فى توليف صيغا مبتكرة ومؤثرة.وقيم التصميم مع الرياضيات وا

 

 :المنهج المقترح

 والتصور البصريالبصرية" قائم على الرؤية  "الثقافة وهو منهج الفنية للتربية المقترح المستقبلى فالمنهج

، ولمعلم التربية الفنية بناء الموضوعات وفق المحاور واألبعاد الموضوعة للثقافة واإلستبصار والبصيرة

 وإختيار اإلستراتيجيات التدريسية والتقويمية المناسبة لها ووفق المرحلة السنية المستهدفة.البصرية 

 

، ومستويات ناولها وفق الهدف المراد تحقيقهال يشترط فى المنهج تناول األبعاد بتسلسل معين ولكن يتم ت

التكامل مع المواد و والمحافظة،الطبيعة المحيطة للمدرسة  المادية،، اإلمكانات والتسهيالت التالميذوخلفيات 

 الدراسية األخرى.
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 المقترح خريطة منهج الثقافة البصرية 

 تقييمات

/  تكوينية

 نهائية

 مهام،

 مشاريع،

 عروض

أهداف 

استراو

 ياتتيج

 تعليمية

 مهارات

 أساسية

 إلى مستندة

/  المعايير

 التي المفاهيم

 يجب

 استهدافها

 عيضامو

 أسابيع

94 

 أسبوع

 التساؤالت الرئيسية

 للمحتوى

أبعاد 

المنهج 

 المقترح

   

 

 

 

 

 

 العمل هذا في يحدث الذي ما -

  الصورة؟ أو الفني

 أول عند ببالك يخطر الذي ما - 

 أو الفني العمل هذا على نظرة

  الصورة؟

 من مزيد بعد إكتشفت ماذا -

 ل؟والتأم الفحص

 مدخل عام

 

استراتيج

 يات

 ومداخل

 دراسة

 النصوص

 :البصرية

 

   

 

 

 من أبدع هذه الصورة؟ -

وفي  التاريخ،في أي مرحلة من  -

 أي سياق تم ابتكارها؟

 نتاج الصورة؟إألي غرض تم  -

 في أي سياق تري الصورة؟ -

من هو الجمهور المستهدف  -

 للصورة؟

في أي شكل من أشكال الوسائط  -

 ستري الصورة؟

فه أو تعديله أو ذما الذي تم ح -

 الصورة؟ ضافته فيإ

ما الذي تعكسه الصورة عن  -

 تاريخنا؟

ما الذي تعكسه الصورة عن  -

 هويتنا الفردية والقومية؟

عبر عن المجتمع يما الذي  -

 بالصورة؟

ما الذي تقوله الصورة عن  -

 الحدث؟

ما هي األبعاد الثقافية التي  -

تنمية 

الثقافة 

البصرية 

والدالالت 

 البصرية

 البعد وفق

 اإلتصالي

التكنولوج

 للثقافة ي

 :البصرية
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 تعكسها الصورة؟

   

 

 

فهم استخدام العناصر التكوينية  -

 .إلنشاء العمل الفني

التوسع في اإلجابة من خالل   -

 .شرح األسباب

استخدام األدلة من العمل الفني  - 

 .لتبرير ردودهم

 استخدام التصميم المرئي- 

Metalanguage. 

العمل الفني؟ )عمل  انوع هذ ام- 

 فني، ملصق، إعالن(؟

 ما الهدف من العمل الفني ؟ -

 من أبدعه؟- 

 الفنى؟يدور هذا العمل  عن ماذا -

ما رأيك في هذا العمل الفني؟   -

 لماذا؟

 لماذا؟كيف يجعلك تشعر؟   -

 ما الذي يحيرك؟  -

 بماذا يذكرك؟  -

ما هي الروابط بين هذا العمل   -

 األخرى؟واألعمال الفنية 

ن أما هي الرسالة التي تعتقد   -

 الفنان يقدمها للمشاهد ؟

ختار الفنان إظهار هذا إلماذا  -

 العمل الفني بهذه الطريقة؟

ما الذي يمكنك أن تضيفه لهذا  -

 العمل الفني؟

ؤكد أهمية هذا تكيف يمكن أن  - 

 الفني؟الجزء من العمل 

كيف يمكن أن تفسر وتحلل  -

 العمل الفني؟عناصر تكوين 

 

 دراسة عناصر وأسس التصميم:

 .ةالشكل، الهندس تجاه،الخط واإل

 السرعة. التدفق، اإليقاع، الحركة،

الترتيب، التلخيص، 

 تجاورالصور، التكوين.

لثقافة ا

البصرية 

التاريخ 

والجمال: 

 بعد

الثقافة 

البصرية 

والتربية 

 :المتحفية
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 الخلفية.المقدمة، التركيز على  

، نقطة "جوي  خطي، "المنظور

 "، خطدرجة  391 "منظور 

تعدد زوايا  األفق، خط-األرض 

 الرؤية.

التوافق،  الظل، ،اللون الضوء،

 الجرأة. ، النغمة،التكامل، التباين

 التنظيم، القص، إعادةعادة إ 

 بتكارية.إالتوزيع وفقا لرؤية 

 التبسيط، اإلنسجام. التجريد، 

التمثيل، التسميات، التعليقات،  

 الساخرة. اإلستعارة، المحاكاة

بصري التشابه ال الرمزية،

 نصية.العالقة وال

   

 

 

أنشطة الثقافة البصرية في 

 الطبيعة:

على المشهد الذي أمامك ز رك -

بأكبر قدر من  هوقم بشرح

 التفاصيل.

شرح ما إرب داخل المشهد وتقإ -

 رأيته من تفاصيل جديدة.

وأسفل تجول بعينيك إلي أعلي  -

التغيرات  ويسار، وإشرح ويمين

 ختالف الزوايا.في المنظر تبعا إل

تأمل التجمعات الخضراء  -

ألوراق شجرة ما وقارنها بنوعيتنا 

من األشجار المحيطة، من حيث 

شكل ورقة الشجر في كل منها، 

نوعية تجمع األوراق حول 

 األفرع.

تأمل منطقة تقع في الضوء  -

 وقارنها بأخرى في الظل.

تأمل لحظة الشروق والغروب  -

وأذكر التغيرات اللونية في السماء 

 في كل حالة.

استخدم جميع الحواس مع  -

رن مثال بين ملمس االرؤية وق

 وشكل الرخام.

لثقافة البصرية في التراث األثري 

البعد 

المحوري 

اإلبداعي 

للثقافة 

 :البصرية

الثقافة  

البصرية 

اإلبداعية 

في 

التربية 

الفنية 

 البيئةو

الطبيعية 

والمصنو

 عة
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 والحي:

هل تواجدك في قلب المكان  -

 يساوي النظر إلى صورة له؟

تشعر أن زوايا الرؤية في هل  -

الصورة قد حددت مجال الرؤية 

 في نمط تقليدي واحد؟

هل نقلت لك الصورة اإلحساس  -

حسست أبضخامة حجم الهرم كما 

 ؟ )كمثال(مام الهرمأنت أبه و

حاول أن تمشي تجاه الهرم هل  -

حساسك بحجم الحجر إتشعر أن 

 يختلف كلما اقتربت منه؟

وكلما  ،تجول بعينيك فيما حولك -

انتقلت من نقطة إلى أخري ما هي 

المفردات واألشكال البصرية 

 الجديدة التي تراها؟

ركز على عنصر بصري واحد  -

شرح التفاصيل الدقيقة التي إو

 كتشفتها فيه؟ إ

تخيل أنك مخرج أو مصور  -

 يمكنك:سينمائي، حيث 

رؤية مركزة على منطقة بعيدة  - 

 .ةبنظره بانورامي

رؤية مركزة على منطقة  -

 تساع.اإل متوسطة-متوسطة معينة 

رؤية مركزة على أهم العناصر  -

 التي جذبت اهتمامك.

يه ئرؤية مركزة مقربة على جز -

    تفصيلية مختاره.

في حالة ثبات موقعنا ورغم عدم 

الحركة نملك حرية التجول بأعيننا 

ختيار منطقة إتساع الموقع أو بإب

دقق لتفاصيل تلفت قتراب المأو اإل

هتمام، وكأننا نملك أن نحرك اإل

المسافات بأعيننا ونحن ثابتون في 

 موقعنا. 

أنظر إلى مستوي اإلتقان  -

والتحكم في بناء هذا التراث، 

وتذكر أنها أنجزت منذ آالف 
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السنين، وأن القدرات التكنولوجية 

األلية ونوع الوقود المحرك لها لم 

قد تم  كتشفت بعد، وأنهاإتكن قد 

ختراعات تكنولوجية إبنائها ب

رادة وتقدير إوهندسية مبكرة جدا و

نجازها إتقان مكنتهم من قيمة اإل

 لتبقي طول ذلك الزمن.

 ختراعات.تخيل أحد هذه اإل -

نضباط تأمل مستوي اإل -

 والتخطيط والتعاون والطموح.

فكر في العقلية التي نجحت في  -

داره العمل الفردي إتنظيم و

عي، ووزعت األدوار، والجما

وحددت مواهب وقدرات كل 

خططت  شخص وكل مجموعة

 لمراحل اإلنجاز.

فكر في المبادرات والتضحيات  -

البطولية التي بذلها األفراد في 

 مواقع العمل.  

وأنت تشاهد وتتأمل وتتصور البد 

عتزاز بأنك وأن ينتابك شعور باإل

اء عبقري من ساللة شعب بّن

عريق  وطموح، وصاحب تاريخ

وحضارات عظيمة متعاقبة عبر 

 الزمان.

-التقمص-التصور-الرؤية

  الماضي: إستدعاء

 أغمض عينيك -

 سرح بخيالك.إ -

الف آفكر في أحداث ترجع إلى  -

 .سترجعها بعين عقلكإالسنين، و

   

 

 

 الفكرة أو الموضوع.تخير -

تخيل وبناء صورة ذهنية خيالية -

حول أحاسيسه تجاه الفكرة أو 

 الموضوع.

 وصف الصورة الذهنية. -

 ىلإترجمة الصورة الذهنية -

 أشكال ورموز بصرية.

توظيف العناصر والقيم التشكيلية -

 التصور

  البصري
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في بناء العمل الفني المبني على 

 والصور البصرية.الرموز 

مناقشة األعمال الفنية لربط -

التعبير الفني بالفهم وتعزيز مفهوم 

 التصور. 

جعل التخيل جزًءا من النشاط  -

 األساسي في أول كل حصة.

 

 لمفهوم:تكوين صورة بصرية 

في بعض المفاهيم التي تثير  فكر

المشاعر أو الخيال أو اإللهام 

 .()الذاكرة، القصة، الحلم، إلخ

 :تدريب

اختر من الشيء الذي تؤمن به أو -

األمل / الهدف / المستقبل لونه ، 

أنواع الخطوط أو األشكال التي قد 

 .يحتوي عليها؟

نشء تصميم تشعر أنه يعبر عنه ا-

، دون استخدام أي رموز يمكن 

 .التعرف عليها

 :تكوين صورة مرئية لقصة

اختر من قائمتك الحلم أو الذاكرة -

 .أي شيء تستمتع بهأو القصة أو 

 تدريب :

في أي نوع من الفضاء أو المكان -

هو؟ اي وقت من اليوم هو؟ 

وصف الطقس؟ إذا كان هناك أ

أشخاص فيه؟ ماذا يفعلون؟ ما 

 أنواع األشياء التي تراها؟

يات تنمية التصور استراتيج

 البصرى فى التربية الفنية:

 الرؤية -

 إدراك في الرغبةهل يملك التلميذ 

 قد ما وإدراك( تجاةاإل) الصور

  .؟تسببه

 البصري اإلدراكما إمكانية تنمية 

 صور على التركيز خالل من

 أو العاطفة فيها يتحكم) معينة

  .؟(التعرف
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 الخالصة:

 ومناهج أهداف – الحداثة بعد ما منظور من البصرية الثقافة" تناول البحث الحالى ما توصل إليه كتاب

فى أحد فصوله وهو الفصل الرابع الذى يعد نتاج لبحث فى األبعاد  "المعاصرة الفنية التربية واستراتيجيات

أهمية التربية الفنية فى القرن الحادى و أهمية تعليم الفنون اإلبداعيةالمتعددة للتربية الفنية فقد تم تناول 

 الفنيةبناء األهداف في التربية من خالل مقدمة الكتاب ، كما تم تناول  مفهوم المنهج وكذلك والعشرين

نظرة تحليلية  وإلقاءالمفهوم العام والمعاصر "لمناهج التربية الفنية ".من خالل فى الفصل األول من الكتاب 

اإلطار الفكري للصياغة السلوكية مع التركيز على  نقدية للتطور التاريخى لصياغة األهداف  فى التربية الفنية

 Brentمصفوفة  " برنت ولسن و قليديبلوم التتصنيف و( APAكية للطب النفسي )يللجمعية األمر

Wilson"9179 .استخدام والمشكالت التي تواجه تطبيق التربية الفنية لمصفوفة بلوم المعدلة.أهم لألهداف

 الفنية للتربية المعاصرة األهدافوصوال إلى  وإساءة استخدام األهداف السلوكية في ميدان التربية الفنية

  مناهج التربية الفنية فى القرن العشرين والحادى والعشرين ى تم تحليلالفصل الثانوفى  .صياغتها وكيفية

 منهج تشابمنبداية من  الفصل الثالثفى   نماذج تطبيقية لمناهج التربية الفنية المعاصرة، كما تم تناول 

Laura H. Chapman (9171)  قائم  منهجو  منهج قائم على إطار مهارات القرن الحادى والعشرينو

رفاهة  -( OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) -2131على مشروع مستقبل التعليم والمهارات 

التكاملي وتطبيقاته في التربية الفنية لتحقيق الرفاهة فى القرن الحادى  المنهج ، وصوال إلى  الفرد والمجتمع

 .2121سرية صدقى لألستاذة الدكتورة والعشرين 

 

 )أو تذكر حفظهل يمكن للتلميذ 

 على التعرف( ذلك على وبناء

 .؟الصور

 الخيال -

 العقلي التمثيليمتلك التلميذ 

 ؟التخيل على والقدرة

 االستخدامهل يمارس التلميذ 

 ؟والتقنية للمواد اإلبداعي

 الخياليمكن للتلميذ أن يستخدم 

 ؟الصور في للتفكير كوسيلة

 الممارسة -

 إطار إنشاءهل يمكن للتلميذ 

 لمفردات البصرية؟ل مرجعي

 ؟لصورل سياقإطار و يضع التلميذ

 وتحليل دراسةيمارس التلميذ 

  صور؟ال

 التركيبيميز التلميذ بين 

 ؟والوظيفة

 بنية وتقدير تقييميستطيع التلميذ 

 ؟الصور ووظيفة
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