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 مقدمة البحث
تعد التربية الفنية جوىر التربية الوجدانية التي تدعم القيم المرتبطة بالذوق العام وتيذيب 

س وحب العمل، وتقدير اإلبداع الفني والفكري واالجتماعي وتعميق الشعور بالمجتمع مما النف
يحقق تكامل الشخصية. فتيدف إلى تنمية الشخصية اإلنسانية ككل عن طريق الفن، وأن يكون 

 الفن وسيمة من الوسائل التربوية التي ت نمي الخ مق والذوق الرفيع.
( نيج شامل أكثر تكام ال DBAEالمجاالت المعرفية ) تعد التربية الفنية المعتمدة عمى

لتعميم الفنون وتفسح المجال بشكل جيد لدمج المزيد من التخصصات األخرى، والتعمم عن طريق 
الفن من خالل دراسة فترات تاريخية أو اجتماعية معينة، ومن خالل فحص األعمال الفنية التي 

نتاج الفن عند الضرورة أجزاء تنتجيا في الممارسة العممية الفنية والجم الية، ويشمل أيضا تاريخ وا 
 (Ksenia Makarova, 2015, 22من المناىج الدراسية. )

 (:DBAEوالمجاالت األربعة األساسية لمتربية الفنية المعتمدة عمى المجاالت المعرفية )
 أو ال: تاريخ الفن

ت والمؤسسات الفنية. تعد دراسة تاريخية لمفنانين والممارسات واالساليب والحركا
(W.J.T. Mitchell, 2002, 167) 

ويدرس المتعمم اإلنجازات الفنية في الماضي والحاضر بدافع التدريب عمى أسموب أو 
 (Ksenia Makarova, 2015, 17تقنية، ومناقشة األحداث والحركات التاريخية الفنية. )

ا تسجي ال لكل الحركات الفنية واالتجاىات واألسالي ب التي مارسيا الفنان عبر وأيض 
العصور المختمفة والثقافات، وتعرف التطور التاريخي لمفنون، وما يصاحب ىذا التطور من إنتاج 
فني، كذلك تعرف حياة الفنانين وأسموبيم الفني وأىم إنتاجيم وتأثيرىم بالعصر الذي يعيشون فيو، 

 (284، 4102العامري، وانعكاس ىذا التأثير عمى أساليب الممارسة الفنية. )محمد 
 ثاني ا: اإلنتاج الفني

 ,Ksenia Makarovaتعمم الميارات والتقنيات بيدف إنتاج أعمال فنية متنوعة )
2015, 17) 

ويعد اإلنتاج الفني أحد المجاالت أو الدعامات األربعة لمتربية الفنية المعتمدة عمى 
اإلدراك والخيال والتعبير من ( حيث يتضمن التفكير واإلحساس و DBAEالمجاالت المعرفية )

خالل المزاوجة ما بين المغة المفظية والمغة البصرية والتدريب عمى ممارسة تمك العمميات، كما 
يسيم في تنميتيا وتطويرىا ويؤدي إلى تكوين النقد الذاتي لدى المتعمم، كما يكسبو المغة البصرية 

كسابو القدرة عمى االبتكار. وأبجديات العمل التي تساعده في تشكيل إنتاجو وصياغت          و وا 
 (284، 4102)محمد العامري، 
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 ثالث ا: النقد الفني
القدرة عمى وصف وتفسير وتقييم خصائص وصفات أي شكل بصري؛ لغرض فيم 

 (Ksenia Makarova, 2015, 17وتقدير األعمال الفنية، ودور الفن في المجتمع. )
، التفسير، التقويم أو الحكم والتنظير لألعمال ويستمزم النقد الفني الوصف، التحميل

الفنية بيدف زيادة الفيم وتقدير دور الفن في المجتمع، وي نمي التفكير الناقد لدى المتعمم من 
خالل ميارة البحث واالستقصاء والقدرة عمى إصدار أحكام حول قيمة العمل الفني، واكتشاف 

واألسباب المنطقية والمعتمدة عمى المعرفة  وتقييم خصائصو مع تدعيم وجية نظره باألدلة
واإلدراك واالستجابة وتأمل األعمال ومناقشتيا في إطار من التعمم الديناميكي الحيوي والعمل 
التعاوني داخل الفصل والمدرسة، وبالتالي تدعيم المرونة الفكرية وتنمية الوعي االجتماعي. 

 (284، 4102)محمد العامري، 
 لرابع ا: عمم الجما

ىو النظر في طبيعة ومعنى وأثر وقيمة الفن، حيث يتم تشجيعو عمى صياغة عبارات 
 (Ksenia Makarova, 2015, 17تعكس آرائو حول دراسة وتقييم أعمال فنية معينة. )

وي عد عمم الجمال أحد فروع الفمسفة، الذي ي عنى بفمسفة الفن والجمال مع ا، كذلك ىو 
مم الجمال في العالقة بين الطبيعة، والمعاني، والقيم في الفن، إلى عمم نقد النقد الفني، يبحث ع

 (284، 4102)محمد العامري،  .جانب األشياء األخرى من منظور جمالي
ويعني بجماليات الصور المرئية مثل: دراسة إحساس التصور، كما أن النقد الجمالي 

تذوق في محاولة لفيم الجمال. ينطوي عمى أحكام تستخدم التحميل، والتركيب، والتقييم، وال
 (010، 4102)فرانسيس دواير؛ وديفيد مور، 

وعمم الجمال وتاريخ الفن يوفرا نوع ا من الكمال، فيما في عالقة تكاممية وتعاونية 
(W.J.T. Mitchell, 2002, 167) 

(، Silhouetteوبدء  من أواخر القرن الخامس عشر الميالدي عرف فن الرسم بالظل )
عامل مع الضوء والظل العامل الرئيس في شيرة فنانين كبار وحتى مدارس فنية بأسرىا، وكان الت

مثل المدرسة اليولندية بشكل خاص، حيث نرى فنانين تنحصر عبقريتيم في رسم المشاىد 
الداخمية عمى ضوء الشمس الشاحبة في تمك البالد الشمالية مثل فيرمير، في حين اعتمد بعضيم 

وء الشموع لإلنارة والتظميل كما ىو حال رامبرانت. غير أن ذروة الدور بشكل أساسي عمى ض
الذي لعبو الظل في فن الرسم كان في القرن السادس عشر، عندما أسس الرسام اإليطالي 

 (4114كارافاجيو مذىب ا فني ا ع رف باسم المضاء والمظمم. )فاطمة صمويمل، 
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ا ىناك نظرية كارافاجيو ورامبرانت تقني ة الضوء والظل التي تناولت الرسم وأيض 
 (24، 4114باألبيض واألسود. )ثروت عكاشة، 

يرون  وفي القرن السابع عشر بدأ الناس يفكرون في الظل المنطقي ىندسي ا، حيث
صورة لكائن يمقى بظاللو عمى األرض ويتغير الظل وفق ا لتغيير زوايا األشعة، فالظل استخدم 

 (Kazuko Mende, 2001, 54لبناء وحدة الصورة. )
( بداية  في الرسم، ثم توسع إلى عالم Silhouetteواستخدم فن الرسم بالظل )

التصوير، وىو امكانية تصوير حدود الجسم بدون إبراز مالمحو وماىيتو، فيظير بالمون األسود 
( نسبة إلى Silhouetteويمكننا تصوير جماد، بشر، كائنات وغيرىا، وجاءت تسمية تصوير )

، حيث كان يصنع أشكال من (Etienne de Silhouetteالوزراء الفرنسيين ويدعى )أحد 
الورق األسود ويقطعيا ويمصقيا عمى ورق أبيض فيتكون شكل متباين، وسر تصوير السيمويت 
وجود مصدر ضوء مناسب خمف الجسم المراد تصويره سواء كان طبيعي ا )الشمس( أو صناعي ا 

 (4102ر رجب، )اإلضاءات المختمفة(. )ىاج
ا عمى استعمال 4104واعتمد عمى مراعاة النسب واألبعاد )عمياء أبو شيبو،  (، وأيض 

المون األسود عمى خمفية بيضاء أو ممونة، إلظيار الحدود الخارجية لمشكل، يوجد ىذا الفن في 
             ( Silhouetteفرنسا وألمانيا واليابان وعدد من الدول األخرى؛ ال يوجد سوى فنان )

    واحد فقط، عمى مستوى العالم العربي، ىو فنان مصري، ي دعى محمد مصطفى القاضي.
 (4102)أسماء أبوبكر، 

( أصبح واقع ا يقوم عمى أساسو إبداع كثير Silhouetteفإن فن األبيض واألسود ) 
توى ( إلى ارتفاع مسSilhouetteمن المصورين، وتعزى أىمية ىذا النوع من الرسم بالظل )

التذوق ليذا النوع من الفن الذي ساىم فيو االشتغال الجاد لبعض المصورين باالنتقال بيذا النوع 
من التصوير إلى آفاق جمالية أرحب، وساىمت فيو كذلك المعارض التي ت عمي من شأنو كنوع 

الظل من أنواع الفنون، ومفيوم األبيض واألسود فيو يبدو أكثر غنى وأشد تأثير ا بحكم توزيع 
والتدرج ما بين الظممة والنور، ويصبح بطريقة جمالية تحدي ا بصري ا، فإن الرؤية باألبيض 

( تتطمب االىتمام ببعض العناصر التي تساعد في تكوين صورة مؤثرة، Silhouetteواألسود )
أو  كالمممس الذي لو عالقة بالخواص السطحية لممادة المرسومة فقد يكون ناعم ا أو خشن ا، معتم ا

 (4104مشع ا. )سالم المعمري، 
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             وتصوير الضوء والظل تقنية ىامة تمثل مساحة وىمية في الرسم. فبدون
الضوء ال شيء يمكن رؤيتو ولكن الظل يمنح األجسام والمساحات المحيطة بيا تعبير واقعي. 

(Kazuko Mende, 2001, 53) 
 (42، 4104ضاة، يوجد نوعان لمظل ىما: )فواز الق أنواع الظل:

 :ىو الظل الذي يمقيو المستوى أو السطح عمى نفسو. الظل الذاتي 
 :ىو الظل الذي يرميو مستو أو سطح عمى سطح أو سطوح أخرى. الظل المرمي 

وبدون خطوط ال يوجد شكل، وبدون شكل ال توجد ىيئة، وبدون شكل وال ىيئة ال يوجد 
 (4104الم المعمري، المممس، وبدون خط أو شكل ال يوجد ايقاع. )س

(: االدراك بالحواف، Silhouetteومن أىم الميارات التي يحتاجيا الرسم بالظل )
 الفضاءات، العالقات أو التداخالت، الضوء والظل، وأخير ا االدراك بالمكون الكمي.

 إدراك الحواف (2
لتي ىناك عدة مجاالت يحتوييا فن الرسم حيث يتسع لكافة األلوان واألسطح واألشكال ا

تكتسي بيا األجسام، ولدرجات تصاغر وتعاظم أحجام ىذه األجسام وفق ا لمسافة االقتراب 
واالبتعاد عن العين، فالخطوط البصرية ىي أساس عمم المنظور، وينشأ منو األضواء والظالل، 
وىي التي تتعامل مع درجات اإلضاءة واإلعتام، وينقسم إلى أقسام ثالثة منيا: المنظور بالرسم، 
ويضم المالمح الخارجية والحدود الخطية لألجسام فقط، أي مع النيايات الخطية لألجسام، 
ا المنظورالذي يتعامل مع درجات االختالف الموني التي  ويحدد ىذا الجزء شكل أي جسم، وأيض 
تحدث وفق ا لمسافات ابتعاد األجسام واقترابيا من العين، والثالث يتناول درجات االختالف في 

 (44، 4112معالم األجسام باختالف المسافات.  )ليوناردو دافنشي،  وضوح
 الفضاءات (1

الفضاء ىو: أحد أىم عناصر التصميم ووحدة أساسية في التكوين التصميمي ثنائي 
األبعاد، فبوجود الشكل يتحدد الفضاء، ومن خالل الفضاء يتحدد الشكل، فالفضاء عنصر ا ىام ا 

كل، فدراسة الفضاء ال تقل أىمية عن بقية عناصر وأسس وقاعدة قوية يرتكز عمييا الش
التصميم، حيث أنو يربط األشكال ويحتوييا، ويؤدي دور ا ىام ا في تفاعالتيا لتحديد مواصفاتيا 
وأبعادىا ومواضعيا، ويكتسب أىميتو من خالل احتوائو لجميع العناصر في نسق متكامل يكسب 

ي األعمال الفنية ذات البعدين بأنو خمفية العمل الفني أو العمل الفني شكمو وىيئتو، ويعبر عنو ف
 ( 042، 4104أرضية. )باسم العبيدي، 
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وبناء  عمى ذلك فإن االدراك بالفضاء يعني شيئين ميمين: الفضاء االيجابي وىو 
المكون لشكل أو مادة ممموسة، والفضاء السمبي الذي يمف تمك المادة )الخمفية( والذي يمعب دور ا 

            ي ا في تكوين الصورة من حيث حجم وشكل واسموب توزيع تمك الفضاءات السمبية.محور 
 (4104)سالم المعمري، 

         وينشأ الفضاء نفسو ويتواجد بعناصر مختمفة في الموحة، ويتم إنشاء الفضاء من
          األلوان،خالل عناصر التصميم مثل: النقاط والخطوط والنماذج واألبعاد والنسب والقوام و 

         ومع مبادئ التصميم مثل: التكرار، التسمسل اليرمي، الييمنة، التوازن، الوحدة، حسب 
التكوين الذي تممكو، فتصبح كل عناصر ومبادئ التصميم األساسية مساعدة في إنشاء الفضاء. 

(Asu Besgen, 2015, 423) 
           التكوين وخارجو ىي: وىناك ثالثة فضاءات يمكن إدراكيا جمالي ا داخل

 (4، 4102)عصام صالح، 
 .فضاء )كوني(: خارج تكوين الموحة، وىو فضاء مطمق مفتوح داللي ا وتعبيري ا .أ 
 .فضاء )مغمق(: داخل تكوين الموحة، والذي تحده أبعاد طول وعرض .ب 
 فضاء )ضمني(: متداخل مع عناصر تكوين الموحة، يتم تفعيمو من قبل الفنان من خالل .ج 

ا  .إسقاط باقي عناصر التكوين عميو لتضفي بعد ا تعبيري ا وجمالي ا خاص 
  العالقات أو التداخالت (3

ويبدو التجاور والتداخل يشتركان في دائرة نسيج البناء الشكمي، كما ينظمان العالقة في 
قالب من الوسيط المادي والفكري ويتالءمان في عالقات جمالية، ويبقى االرتباط بينيما من 
السمات الجمالية إلسباغ المتعة في العمل الفني، وىناك ثالثة مفاىيم ميمة لمتركيب البنائي في 

 (4101تمثيل العالقات المكانية: )محمد العبيدي، 
عالمات تجاور بين االشكال لتمثيل الحدود المشتركة التجاورات االيجابية  التجـاور: .أ 

ور مكاني وآخر بنائي، فكثير من العمميات المتفاعمة والسمبية المتنافرة، ليا نوعان تجا
 .يمكن ان تتم وفق التجاور البنائي الذي سيساعدنا عمى ضمان عدم تكرار المفردات

لتمثيل العقد المشركة، رابطة تجمع بين شيئين، وىو قائم عمى نظم من العالقات  التداخل: .ب 
وفق نظام يشاركو مفيوم المتفاعمة، داخل بنائية التكوين وال قيمة لو إال إذا كان يعمل 

 التجاور.
 التحديدات. االحتواء: .ج 
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 الظالل (4
ا في سطوع الضوء الساقط  تعرف بأنيا خفوت في إضاءة أسطح األجسام، أي انخفاض 
عمى سطح جسم ما، أو افتقاد النور حيث يبدأ تواجده عند نياية منطقة الضوء وينتيي في 

يحرم من النور يكون في ظل طبيعي يسمى الظممة الكاممة، فالسطح الذي ال يستقبل الضوء و 
 الظل الذاتي، وعندما يحجب الضوء بسبب جسم يكون بين مصدر ضوء وجسم آخر فيتكون 
          ظل آخر ىو ظل الجسم عمى السطح الذي ال يصمو الضوء، ويسمى بالظل المحمول.

 (0، 4102)بركات سعيد، 
اض في الضوء، ونطمقيا عمى ما وىناك فرق بين الظل والظممة حيث الظل ىو: انخف

يمكن أن نممح فيو جزء ا مضيئ ا أو مضاء، بينما الظممة: ىي غياب الضوء كمية  وىي أول منشأ 
لمظل، وأول درجاتو، فيكون حيث ال مجال لرؤية أي جزء فيو سواء أكان ذلك الجزء مصدر ا 

كنتيجة محضة لتواجد أجسام  لمضوء أم مستقب ال لو، وسواء أكان ذلك الضوء ساقط ا أم منعكس ا،
 (244، 4112)ليوناردو دافنشي،  .معتمو، تعترض مسار أشعة الضوء

 اإلدراك بالمكون الكمي (5
التشكيل الجيد لمعناصر الجامدة يذكرنا بالشكل اليندسي المثمث دلي ال عمى االنطباع 

عطاء كل عنصر حجمو وق يمتو، البصري المتوازن، وتنظيم العناصر التي يتألف منيا وا 
فالتشكيل الجيد ىو الذي يحقق توازن األشكال والقيم واألحجام، ليصبح تشكي ال متناسق ا، من 

 (44، 4102ناحية الرؤية البصرية الشاممة في لوحة الرسم بالظل. )بركات سعيد، 
قطع الشكل من ورقة سوداء وتثبيتو ( Silhouette)ومن طرق إنشاء الرسم بالظل 

ن الفنانين يضطروا إلى إعداد ورقة سوداء بأنفسيم، إذا استطعنا إلقاء عمى خمفية بيضاء. وكا
نظرة عمى الجزء الخمفي من صورة سيمويت رسمت في وقت مبكر، سنرى أن ظير الصورة 
أبيض. وكان لكل فنان وصفة لمطالء األسود الذي يستخدمو فميس ىناك إعداد قياسي لورقة 

بعد قطع صورة السيمويت يتم تغميفيا بالمون األسود،  ، وبعض الفنانين(Silhouette)السيمويت 
 (Joy Hanes, 2005, 41)مسبق ا لتوفير الوقت. في حين أن اآلخرين قد تقوم بالطالء األسود

ويالحظ أن الصور الظمية األمريكية عبارة عن "قطع جوفاء"، من مركز الصورة ثم 
ىذا النوع من الصور الظميو وكان  دعم الفضاء األجوف مع الورق أو الحرير األسود إلنتاج

 (Emma Rutherford, 2009, 7منتشر بشعبية في نيوانغالند. )
، وليام John Myers(: جون مايرز Silhouetteأشير فنانين الرسم بالظل )ومن 
 (Joy Hanes, 2005, 42، محمد مصطفى القاضي. )Hubbardجيمس ىوبارد 
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 مشكمة البحث
لبات المرحمة الثانوية، وجدت أن ىناك احتياج لتطبيق من خالل عمل الباحثة مع طا

( في DBAE) المجاالت المعرفيةواستخدام االتجاىات الحديثة في التدريس مثل: استخدام 
( لدى طالبات المرحمة الثانوية، Silhouetteلتنمية ميارات الرسم بالظل )تدريس التربية الفنية 

وموجيين  رأي مفتوح من خالل مقابمة بعض معممينولتأكيد وجود المشكمة تم تطبيق استطالع 
مادة التربية الفنية المعنين بتدريس المرحمة الثانوية ىدف إلى: تعرف مستوى طالبات الصف 

 .(Silhouette)األول الثانوي في ميارات الرسم بالظل 
كما طبق استطالع رأى عمى طالبات الصف األول الثانوي من )إعداد الباحثة( لتعرف 

(، وأسفرت نتائجو Silhouette)ميارات الرسم بالظل وى طالبات الصف األول الثانوي لمست
% من طالبات الصف األول الثانوي لديين بعض المعارف والمعمومات عن ميارات 40عن: 

ميارات الرسم بالظل في: تدني مستوى  البحثولذا تمثمت مشكمة (، Silhouetteالرسم بالظل )
(Silhouette) لدى طالبات الصف األول الثانوي . 

بين واقع تنفيذ منيج التربية الفنية والذي  وجود فجوةوفي ضوء ما سبق أدركت الباحثة 
يركز عمى أساليب التعمم من خالل التعبير الذاتي في المجاالت العممية المختمفة دون الرجوع 

جتمع، التي تشكل حجر األساس إلى األسس البصرية والواقعية ذات الصمة بحاجات المتعمم والم
لكل مجاالت الفن، ولوعي الباحثة بأىمية تطوير البرامج المحمية الحالية وضرورة مجاراتيا 
لمتطور التربوي األكاديمي والميني العالمي، فأعدت البحث الحالي برنامج قائم عمى المجاالت 

( لدى Silhouetteبالظل ) ( في تدريس التربية الفنية لتنمية ميارات الرسمDBAEالمعرفية )
 طالبات الصف األول الثانوي.

 مصطمحات البحث
 Discipline Based Artالتربية الفنية المعتمدة عمى المجاالت المعرفية )

Education) 
والتعمم في مجال الفنون، طور أساس ا لمصفوف الدراسية التي  لمتدريسىو اتجاه شامل 

ا صياغتو الستخدامو في تربية الكبار، تمتد من مرحمة الروضة إلى المرحمة ا لثانوية، وتمت أيض 
 (242، 4102والتعمم مدى الحياة، ومتاحف الفنون. )محمد العامري، 
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               رأى البحث الحالي أن التربية الفنية المعتمدة عمى المجاالت المعرفية
(Discipline Based Art Education:ىي ) خ الفن، واإلنتاج مرنة وشاممة تضم تاري خطة

الفني، والنقد الفني، وعمم الجمال، وقابمة لمتكيف مع ميول واحتياجات طالبات الصف األول 
( Silhouetteالثانوي قدر اإلمكان، مما يسيم في تنمية الثقافة البصرية وميارات الرسم بالظل )

 لديين.
 (Silhouetteالرسم بالظل )

            سوداء محددة دون إظيار مالمحيافيو األجسام  تظيرىو نوع من التصوير 
            والخمفية ممونو، ذلك عن طريق جعل اإلضاءة خمف الشيء المراد رسمو أو تصويره.

 (4104)سالم المعمري، 
(: ىو تصوير الخيال أو الظل، وىو إمكانية تصوير حدود Silhouetteالرسم بالظل )

 (4102جر رجب، الجسم بدون إبراز مالمحو وماىيتو. )ىا
(: إبداع تصور لمعمل Silhouetteورأى البحث الحالي أن ميارات الرسم بالظل )

الفني عمى مستوى الموحة الفنية عن طريق رسم الخط الخارجي بدون إبراز مالمحيا وماىيتيا، 
بحيث تظير فييا األجسام سوداء والخمفية بيضاء أو ممونو، أو العكس، وذلك عن طريق جعل 

ة خمف الشيء المراد رسمو، مع مراعاة اتقان ميارات الرسم بالظل )االدراك بالحواف، اإلضاء
 الفضاءات، العالقات أو التداخالت، الضوء والظل، واالدراك بالمكون الكمي(

 أىمية البحث: يمكن تحديد أىمية البحث في النقاط التالية:
 .(DBAEق ا لممجاالت المعرفية )وفمنيج التربية الفنية  قد تفيد مخططو البرامج في تطوير (0
وكيفية استخداميا وتطبيقيا في تدريس  (DBAEتقديم إطار ا نظري ا عن المجاالت المعرفية ) (4

 التربية الفنية، مما قد يفيد معمم التربية الفنية.
 ىدف البحث: ىدف البحث الحالي إلى:

 لثانوي.لدى طالبات الصف األول ا (Silhouetteتنمية ميارات الرسم بالظل ) (0
 أسئمة البحث

 ما ميارات الرسم بالظل الالزمة لطالبات الصف األول الثانوي؟ (0
في تدريس التربية الفنية لتنمية  (DBAEما فاعمية البرنامج القائم عمى المجاالت المعرفية ) (4

 لدى طالبات الصف األول الثانوي؟( Silhouetteميارات الرسم بالظل )
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 فرض البحث
صائية بين متوسط درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين وجد فرق ذي داللة إح (0

 .(Silhouette)القبمي والبعدي لميارات الرسم بالظل 
 حدود البحث: اقتصرت تجربة البحث الحالي عمى اآلتي:

(: تاريخ الفن، اإلنتاج DBAEالمجاالت المعرفية )مجاالت التربية الفنية المعتمدة عمى  (0
 ني، عمم الجمال.الفني، النقد الف

، الفضاءات، العالقات أو الحواف(: إدراك Silhouetteقائمة ميارات الرسم بالظل ) (4
 التداخالت، الظالل، االدراك بالمكون الكمي. 

مجموعة من طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات )محل عمل  (2
 البة(.ط 042الباحثة( بمحافظة أسيوط والتي بمغ عددىا )

 أدوات البحث: تمثمت في: 
(: )إدراك الحواف، الفضاءات، العالقات أو Silhouetteالرسم بالظل )قائمة بميارات  (0

 )من إعداد الباحثة( التداخالت، الظالل، االدراك بالمكون الكمي(.
)من ( لدى طالبات الصف األول الثانوي. Silhouetteاختبار لقياس ميارات الرسم بالظل ) (4

 الباحثة(إعداد 
( لدى طالبات الصف Silhouetteبطاقة تقييم المنتج النيائي لقياس ميارات الرسم بالظل ) (2

 )من إعداد الباحثة( .األول الثانوي
 مواد البحث: تحددت مواد البحث في اآلتي:

ميارات ( لتنمية DBAEبرنامج قائم عمى المجاالت المعرفية في تدريس التربية الفنية )
( لدى طالبات الصف األول الثانوي، ووضعو في صورة دليل لممعمم Silhouetteالرسم بالظل )

 )من إعداد الباحثة( يسترشد بو في تدريس البرنامج، وكتيب لمطالبة.
 إجراءات البحث: لإلجابة عن أسئمة البحث اتخذت الباحثة اإلجراءات التالية:

 لحالي.االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة في مجال البحث ا (0
 إعداد أدوات البحث ومواده التعميمية وىي: )من إعداد الباحثة( (4
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(: )إدراك الحواف، الفضاءات، العالقات أو Silhouetteالرسم بالظل )قائمة ميارات  .أ 
 التداخالت، الظالل، االدراك بالمكون الكمي(.

 نوي.لدى طالبات الصف األول الثا (Silhouette)اختبار لقياس ميارات الرسم بالظل  .ب 
( لدى طالبات الصف Silhouetteالمنتج النيائي لقياس ميارات الرسم بالظل ) بطاقة تقييم .ج 

 األول الثانوي.
ميارات ( لتنمية DBAEعمى المجاالت المعرفية  في تدريس التربية الفنية ) قائمبرنامج  .د 

الصف األول الثانوي، ووضعو في صورة دليل  طالبات( لدى Silhouetteالرسم بالظل )
 لممعمم يسترشد بو في تدريس البرنامج، وكتيب لمطالبة.

عرضت أدوات البحث ومواده التعميمية عمى عدد من المحكمين والمختصين في مجال  (2
 المناىج وطرق تدريس التربية الفنية إلبداء وجيات نظرىم وعمل التعديالت الالزمة.

 لبحث ومواده التعميمية.أجريت التعديالت الالزمة والتوصل لمصورة النيائية ألدوات ا (2
 تم التطبيق عمى تجربة استطالعية من طالبات الصف األول الثانوي لضبط أدوات البحث. (2
طبقت أدوات البحث )اختبار الرسم بالظل( تطبيق ا قبمي ا عمى طالبات الصف األول الثانوي  (4

 )مجموعة البحث(.
( عمى DBAEالتربية الفنية ) تم تدريس البرنامج القائم عمى المجاالت المعرفية  في تدريس (4

 )مجموعة البحث(. طالبات الصف األول الثانوي
طبقت أدوات البحث )اختبار الرسم بالظل( تطبيق ا بعدي ا عمى طالبات الصف األول الثانوي  (8

 )مجموعة البحث(.
 رصد درجات الطالبات وعمل المعالجة اإلحصائية لمبيانات. (4

مقترحات بناء  عمى ما تم التوصل إليو من فسرت نتائج البحث وقدمت التوصيات وال (01
 نتائج. 

ولتحقيق أىداف البحث وفي ضوء منيج ومجموعة البحث وعمى ضوء ما أسفرت عنو 
 المعالجات اإلحصائية، عرضت الباحثة ما تم من نتائج عمى النحو التالي:

 الفرض األول
ة بين لمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنو "وجد فرق ذو داللة إحصائي

متوسط درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة تقييم الرسم 
تم استخدام اختبار ت لمعينات البارامترية لألزواج المرتبطة من خالل البرنامج بالظل". 

 ( يوضح ذلك.0، وجدول )Spssاإلحصائي 
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 (2جدول )
 ومستوى الداللة لمفروق  Tة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم

 بين درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين القبمي والبعدي
 (264لبطاقة تقييم ميارات الرسم بالظل )ن=  

 الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التطبيق الميارات

 1.41 4.44 بعدي 1.10دال عند  024.24 1.44 4.44 قبمي إدراك الحواف
 1.24 02.84 بعدي 1.10دال عند  042.42 1.44 2.42 قبمي الفضاءات

 1.24 02.84 بعدي 1.10دال عند  040.42 1.44 2.02 قبمي العالقات والتداخالت
 1.18 2.44 بعدي 1.10دال عند  020.42 1324 0.14 قبمي الظالل

 1.04 2.44 بعدي 1.10دال عند  024.41 1.48 0.12 قبمي اإلدراك التكوين الكمي
 0.04 24.44 بعدي 1.10دال عند  408.42 0.42 01.48 قبمي درجة البطاقة الكمية

 ( ما يمي:2يتضح من جدول )
الصف األول الثانوي في التطبيقين  وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات -

دى ميارات بطاقة تقييم الرسم بالظل، وذلك عند القبمي والبعدي لميارة إدراك الحواف كإح
 ( لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعدي.1.10مستوى داللة )

وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين  -
، وذلك عند القبمي والبعدي لميارة الفضاءات كإحدى ميارات بطاقة تقييم الرسم بالظل

 (، لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعدي.1.10مستوى داللة )
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين  -

القبمي والبعدي لميارة العالقات والتداخالت كإحدى ميارات بطاقة تقييم الرسم بالظل، وذلك 
 (، لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعدي.1.10ة )عند مستوى دالل

وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين  -
القبمي والبعدي لميارة الظالل كإحدى ميارات بطاقة تقييم الرسم بالظل، وذلك عند مستوى 

 ات في التطبيق البعدي.(، لصالح متوسط درجات الطالب1.10داللة )
وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين  -

القبمي والبعدي لميارة اإلدراك التكوين الكمي كإحدى ميارات بطاقة تقييم الرسم بالظل، وذلك 
 ي.(، لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعد1.10عند مستوى داللة )
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وجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات الصف األول الثانوي في التطبيقين  -
(، 1.10القبمي والبعدي لمجموع ميارات بطاقة تقييم الرسم بالظل، وذلك عند مستوى داللة )

 لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعدي.
 حساب حجم األثر ونسبة الكسب المعدل لبالك

القائم عمى المجاالت المعرفية في تدريس التربية الفنية  من فاعمية البرنامجقق لمتح
لتنمية ميارات الرسم بالظل لدى طالبات الصف األول الثانوي، طبقت معادلة الكسب المعدل 

( وضح 4لبالك ومعادلة مربع إيتا لحساب حجم األثر بين التطبيقين القبمي والبعدي، وجدول )
 ذلك.

 (1جدول )
لمتوسط الحسابي، قيمة ت، نسبة بالك، مربع إيتا لدرجات الطالبات في بطاقة تقييم ميارات ا

 الرسم بالظل

 ( ما يمي:1ضح من جدول )ات
(، وىي قيمة أكبر من النسبة 0.48أن معدل بالك لبطاقة تقييم الرسم بالظل يتراوح بين )  -

التي حددىا بالك مما يؤكد عمى فعالية البرنامج القائم عمى المجاالت المعرفية في تدريس 
 وي.  التربية الفنية لتنمية ميارات الرسم بالظل لدى طالبات الصف األول الثان

( وىي قيمة كبيرة تؤكد عمى استمرارية 1.44أن مربع إيتا لبطاقة تقييم الرسم بالظل بمغ ) -
البرنامج القائم عمى المجاالت المعرفية في تدريس التربية الفنية لتنمية ميارات الرسم بالظل 

 لدى طالبات الصف األول الثانوي.

 مربع إيتا Tقيمة  معدل بالك المتوسط الحسابي التطبيق الميارات

 4.44 بعدي 1.44 024.24 0.44 4.44 قبمي إدراك الحواف

 02.84 بعدي 1.44 042.42 0.44 2.42 قبمي الفضاءات
العالقات 

 والتداخالت
 02384 بعدي 1.44 040.42 0.44 2.02 قبمي

 2.44 بعدي 1.44 020.42 0.48 0.14 قبمي الظالل
اإلدراك بالمكون 

 الكمي
 2.44 بعدي 1.44 024.41 0.44 0.12 قبمي

درجة البطاقة 
 الكمية 

 24.44 بعدي 1.44 408.42 0.44 01.48 قبمي
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