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استحداث تقنية شباك دافنشي في تعليم وتعلم التفكير واألداء 
 الفني في فن الرسم

 

 نجم عبد اهلل عسكر البياتي . د                                                   
 كلية التربية األساسية                                                     

 جامعة ديالى                                                     
 : مشكلة البحث واهميته والحاجة اليه -1
تعددددد تكددددايا الم دددداراا تدددد  اسدددداليد التيكيددددر الب ددددر  اا دا  تدددد  تددددا الرسدددد   
المددخ  األسداف تد  اددداد المتعلمديا شردا مندراق تشداا  دادر دلدى الي د  ( التخطيط)

جددا ا اليدددا التنددكيل  دمامدددا  االرسددد  اا سددتيعاد ااشتددداا ادمددا  تشيدددة ر دديشة تددد  م
تتطلدددد العمليدددة مدددقد تشميدددة  ددددراا د ليدددة  دراكيدددة تددد   سددداليد . الددداا ع  خ ا دددا  

التيكير الب ر  لي   العال اا بيا األندكا  المكاشدة للماعداق كمدا  اكيييدا    كمدا مدا 
ندك  ريث دال اا الشسبة االتشاسد تيما بيا األنكا  امسارت ا الداخلية ت  رداد ال

( . السدطا الدق  يرسد  دليد )مد  سدطا اللاردة  ك  ا نكا الاارد إلى جاشد تشاسد 
بيا تلك ا نكا  ادال اا  ي  الرركة ت  المساراا اكييا  ما ريث دال اا الرركة 

تتع ددد مددقد العال دداا شدد  تع ددد الماعدداداا قاا األنددكا  ريددث . الداخليددة لالنددكا  
تر يددو ارددد  . االمتتابعددة تدد  بشيددة دال ات ددا تراكبددة الريايددة المتداخلددة االمتنددابكة االم

مشطدو )إدراك ( بيررييدر )العال اا الماعادية ل ا ت  تدا الرسد  تتطلدد اكمدا ي دا  
العم  اليش  الق  ما تركيب    ات  اللرظة الت  ترتبط اجداا د بععد ا بدبعت اتتداا 

  9( )اليشددد يددد  يعمددد  لدددقاا العمددد    تدددها مدددقا العمددد  ي دددبا مشط يدددا    تكددد  جدددا  ت
 ( . 25ص
امقا ال ا  مددا  الى تكايا التيكير المشط د  تد  ت د  ريتيداا تركيدد اتدرابط  

ااتااا ا نكا  الارداا الب درية ادشا درما تد  ردداد المسدارة الكليدة للسدطا الدق  
ام اربت دا المشط يدة مد  الاردداا ا نديا  تد  . يعم  دلي  الرسا  اليشاا اطالد اليدا 

تدا الت دداير )تد  ادت ددادد    ا ( كاربيد )اكمدا يككددد . اا المرئيددة مكاشداا الماعداد
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 بد ما  ا ي ت ر دلى تمتي  الماعداداا المرئيدة اا المرساسدة التد  يرامدا اليشداا 
 Concretاششدد  ادت ددد ادت ددادا  راسددخا  بددها الت دداير مددا  ا   ابالددقاا تددا ديشدد  ... 

باليعدددد    امعشددددى مددددقا اا  ت ددددا   يسددددتطي  اا يمتدددد  سدددداو اندددديا  اا عيددددة ماجدددداد 
ئيدددة م دددا  الكلمددداا اداا المر الت ددداير مدددا ايليدددة تيري يددد  مرعدددة ت دددا  تي دددا الماعددد

 ( . 10 – 29  ص01)
شكددداا مشددددا  اا  الراجددددة الددددى الدددداد  العيددداش  تدددد   ليدددداا الل ددددة الييري يددددة تدددد   

مكاشدداا األنددديا  الاا عيددة ا ليددداا األنددت ا  دلدددى تمتيل ددا تددد  رددداد سدددطا اللاردددة   
االعمليددة مددقد تتطلددد ت دد   اادددد األنددكا  الكامشددة تي ددا . دتبارمددا الخطدداد الب ددر  به

ريا  ايندكا  ) ا (  اسياا)ا ( تاماف ماترا)اال در  دلى تمتيل ا الع ل    إق يككد 
ا   اا  د  تد  مشداطو تخع  ل ااددما الخا دة امد   ااددد كامشدة تد  ا ندكا  شيسد 

 ( . 38  ص8( )الع  
الددتعل  المشتجدديا للتر ددي  المت دد  تدد  ايدا  اليشدد  يشنددداا تكددايا ا التعلدي  ا ا 

ال دددددراا ا دائيددددة تدددد  التشظددددي  اليشدددد  بهنددددتراطاا الخبددددر  المتماسددددكة تدددد  ا سددددتجابة 
التشظددي  الكلدد  ) ا ( مشددر  مداتيف)ريددث ي دا  اليشدداا . للماا د  المتشاالددة تد  اللارددة 

ا ندددكا  ايكددداا للمسدددارة  يدددر   للاردددات  مدددا تشظدددي  تعبيدددر   تالمسدددارة التددد  تنددد 
(            سددددداف تسدددددام  تيدددددد  المنددددد الة با ندددددكا  رال دددددا االشسددددددد اكددددد  نددددد   دارمددددددا ا 

اا كمدددا يدددقمد إليددد    دددراد المي دددا  الكندددتالت  تددد  تهكيدددد  سدددت ال  ( 01  ص04)
ليسددا مشدداك ر ددائو مشي دددلة )ألا . الما دد  الييايددائ  دددا ا سددتجابة السددديكالاجية 

  ائ  المتعل ة بهرددو الردا ا   تسدتادد بمجدرد تعددادما   بد  يشب دتالا دا الخبر  
 ( . 019  ص03( )النعار ب ا كشمط متماسك

تندددك  العيشددداا دشدددد ايشسددداا  ليدددة الركيدددة تددد  استب دددار تلدددك العال ددداا تددد   
اا ديشددا . الما دد  الييايددائ  نددعارا  اتمتدديال  مدددخال  رئيسددا  لددالدراك تدد  دمليددة الرسدد  

كددااا ب ددار  داليددة مددا الد ددة مكدداشتيا بددقلك تددالث دال دداا تابتددة تتعلددو تر )ايشسدداا 
ا ا ( 531 ص2( )ال ددار  الماداجددة االت ددارد التشبيدد  المدداداا ا  –بترسددف المكدداا 

خطاط الركية تتاااا لكلتا العيشيا الى درجة كبير  بريث ت با  مميدة تلدك العال داا 
المعلامدداا الرسددية األخددرو مدد   ريددث تتددداخ  جميدد ( .  دددما   11) ليلددة بعددد مسدداتة 



 0202/ مجلة ديالى                    العدد الخامس واالربعون                             
 

 

 
32 

 رسداف  ا  دراك الندك   ا ال يمشدة   امدقا األرسداف )األرساف الب ر  ت  تهلي  
(   الجسددددددماش  اتجربددددددة ا شسدددددداا ددددددد يكدددددداا  ددددددائبا   ا خاطئددددددا  ت ددددددا يعتمددددددد الاعدددددد

ألا منددامد األنددكا  مدد  التدد  تكندد  دددا الرجدد  االلدداا االملمددف   ( 538 ص8)
ط العا  ااشعكاس  اما يريط ا   ت د  مندكلة تريالاجيدة االا   االرركة   رسد تسل

 . كبرو 
تتيددددااا ال دددددراا الب ددددرية التيكيريددددة اجميدددد  الخبددددراا ا خددددرو بدددديا متعلمدددد   

ااا تعلد  تدا الرسد  . المررلة الاارد  تبعا  لطبيعة تعلم   المسبو ا درات   الجسدماشية 
تددريف ااردد    لدقا شجدد اا با ي ا م اراا ترديدة   يمكدا تشميت دا بهسدلاد اطري دة 

دمليدة تر يدو ا مددا  تدد  مدقا المجدا  يكلد  المدرسدديا الكتيدر مدا الج دد االا ددا   
ممددا ردددا بمدرسدد  تددا الرسدد  االرسدداميا دلددى ردددد سدداا  الددى ادتمدداد ت شيدداا دددد  تدد  

تلدددك الت شيددداا امدددا . تر يدددو امددددات      مدددال  تددد  تدددااتر  تعددد  تدددرص الي ددد  ااألدا  
ا تيسير اعبط العال داا بديا ا ندكا  امدا رال دا امدا تي دا مدا  جاالمسادد  ت  م

 . مكاشاا 
ت شية م ياف ال لد  االيرندا  دشدد مسدك ا بديا ا  داب  ام اربدة الشسدد اا بعداد  -

 . الر سية اا ت ية 
ت شيدة البشددا    لعدبط ماا د  األندكا  امكاشات دا ر سديا  ام اربت دا مد  خطدااا  -

 ا نت ا  ا دائية 

االتدد  مدد  دبددار  دددا اطددار خنددد ق  نددك  مربدد  اا  –ة نددباك التربيدد  ت شيدد -
مسدددتطي  متبدددا دلي دددا مدددا الدددداخ  خيددداط اا اسدددالك ر سددديا  ا ت يدددا  ب ياسددداا 
متسدددااية تندددك  بددديا مرددداار ت اطعات دددا مسددداراا مربعدددة متشددداظر  مدددا ريدددث 
الشسددددبة االتشاسددددد   يعتمددددد تدددد  تدددددريد الطلبددددة دلددددى عددددبط ماا دددد  األنددددكا  

 . دشد تربي  سطا اللارة متشاظرا  ل ا بشسد معيشة  امكاشات ا

دبدددار  ددددا تددرال دلدددى ندددك  مربددد  اا مسدددتطي  دلدددى  –ت شيددة ندددباك داتشنددد   -
معداد  لسدطا . سطا مدا الدارو اا الكدارتاا اا الخندد اا  يدة خامدة  خدرو 

كددددداا يعتمددددددما اليشددددداا داتشنددددد  تددددد  اختيدددددار اتعددددد  المندددددامد مدددددا . اللاردددددة 
 . مكاشات ا ت  رداد السطا الت اير  الماعاداا اعبط ماا   
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تجدر ا نار  اا تلك الت شياا بمجمل ا تعتمدد الم دار  اليرديدة المت دمدة   ألش دا  
طددة اتددو  ليدداا  سددتخدا  مردددد  دلددى اجدد  الد ددة للمتعلمدديا اتدد  م يددر ما دداتة امش

  المراردد  التعليميددة كاتددة   ا ا  سددتخدا  تلددك الاسددائ  ترتدداا الددى مراشددة التيكيددر تدد
تعش  ت ييدرا  سدريعا  لمسدار التيكيدر دشددما )جااشد التكايا الشيس  المعرت    االمراشة 

(          الماا دددد  الجديددددد  طالدددددمات ددددا  ل... يتطلددددد الما دددد  اددددداد  بشددددا  سدددد لة للعال دددداا 
 ( .18 ص08)
ألا تمددة مدددا ي دددا  بدددها الشنددداط الع لددد  المسدددمى بدددالرف   تعشددد   يدددة مامبدددة  

ت دد  الكميدداا االعال دداا الماجدداد    الرجدد  )او الرسدد  ااشمددا يعشد  للع د  تدداو المسددت
اقلدك بهدتبارمدا ( 24 ص9( )االكتلدة االمسدارة المسدطرة االنك  االمسارة االمساتة

تشطددددا  ( 22 ص9( )مرتدددداو الي ددد  االتبدددديا)ريددددث  الرددددث ا دراكدددد  الرسدددد  امدددا
رسددد  مدددا المندددكلة مدددا جاشدددد  خدددر دلدددى مدددا يندددكل  مي دددا  دش دددر الخدددط تددد  تدددا ال

انددددكالية اساسددددية دلددددى سددددطا اللارددددة تشددددائ  ا بعدددداد ألا األنددددكا  تمتيل ددددا مختالددددة 
بددد  ا تا ددي  الخددط تدد  دمليدداا البشددا  اريتيدداا تر ددو البعددد التالددث   لددقا يجددد 

خطدددا  ددددا ال  اميكددرا    االع ددد  مشدددا يشددت  الخدددط مدددا رساسدددية )اددد  الخدددط كددد  يكدداا 
 ( . 58-52 ص03( )اليشاا  ب   مرمية لك  قبقبة ييعل ا الخط ما

تعد ت  عا  ما ت د  دملية التعلي  االدتعل  تد  مدقا المجدا  دلدى درجدة داليدة  
مددا ا نددكالية   ترددت  البرددث تدد  الاسددائ  االت شيدداا المعيشددة تدد  التب ددير االتيسددير 
االعدبط االددترك  تدد   ليدداا البشدا  االتطددار المعرتدد  شرددا تر دي  مت ددد  تدد  المجددا  

دمامدا  اتدا الرسد  خ ا دا  االدق  ( التندكيل  )ت  اليا الب ر   اليش  المتخ ص
ما األساف ت  م اراا التجسدي  االتجسديد بدا دا  الردر الدق  مدا  داا  تمتيد  مدا مدا 

 . مرئ  دلى السطاح ت  اللارة 
بعيش ا ما اتة تا ييا  تعليميا  تعلميدا  شظرا  لعد  اجاد ت شياا ق   لية مردد   

 ية االتدريبية العابطة ألشما  دملياا األدا  بركو ترليلية اتركيبية ت  البرام  التطبي
ابمددا يشسددج  امتطلبدداا التعلددي  االددتعل  اليشدد  تتجلددى ا مميددة اتبددرا الراجددة المتبديددة 

 . االملرة ت  مكسساتشا الترباية االتعليمية الى البرث دا ت شية شاجرة ل ا 
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اا طالبدا  تد  د دد السدبعيشاا مدا كد مدقادتمادا  دلى الخبر  النخ دية للباردث  
ال ددرا المش ددر  ارتددى التعددرت للبرددث الرددال  امددا جددرا  تجريددد كدد  تلددك الت شيدداا 
التددد  تددد  قكرمدددا تددد  تعلددد  الطدددالد تددد  ا متددددا  الدددى اسدددترداث ت شيدددة ندددباك داتشنددد  
اتيعيل ا امال  تد  تداتير اتعد  اليدرص الممكشدة امدا  المعلمديا االمتعلمديا تد  تر يدو 

لتكايا ما   دا  لية ا ب ار تد  ت شيدة ندباك داتشند  . الي   اا دا    يغ اردو
اكيييدداا ت دداير المسددارة المشظددار  مددا المنددامد رسددد  ددرد ابعددد النددباك دددا ددديا 
الشددداظر االتددد  تتمردددار دلي دددا تكدددر  ا سدددترداث ا تتراعددد  شظريدددا  ي دددر  مدددا يعرعددد  

 .  ااعبهم( 0)المخطط 
 

 (1)مخطط 
 وآلية تغاير المساحة المنظورة شباك دافنشي يوضح استخدام تقنية

 
 
يختيدد   جدداا  مددا المشظددر  -يظ ددر المشظددر برمتدد    تدد  رالددة د -تدد  رالددة   

امكددقا دلددى التدداال  تدد  ( د)يختيدد   جدداا   كتددر مددا المشظددر تدد  الرالددة  -ارالددة جددد
رددا ا ابتعدداد النددباك ددددا ددديا الشدداظر الددى اا يختيددد  كليددا  المشظددر بهسددتتشا  جدددا  

 .سيط ب
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 : است د  البرث ا ت   :اهداف البحث  -2
داتشن  اتدو  ليدة اندت ا  معيشدة ابمدا يخدد  تعلدي  اتعلد   استرداث ت شية نباك 

 . ت   اادا اا تا الرس  
 : حدود البحث -3  
 نددددتم  البرددددث دلددددى امكاشيدددداا اسددددترداث نددددباك داتشندددد  اتطدددداير ت شيدددداا  

االتر دو مدا تعاليدة اسدتخدام  تد  ( تخطديطال)استخدام  ت  اليا التندكيل  تدا الرسد  
 . بلال ا مدا  المرجا  لدو المتعلميا ابما يخد  منكلة البرث االراجة ال ائمة الي 

 : مصطلحات البحث -4
دبددار  دددا سددطا مسددتا  ق  نددك  مربدد  اا مسددتطي  تيدد   :شببباك دافنشببي  

لشظدددر مدددا مربددد  اا مسدددتطي  النددك  دلدددى ميئدددة تتردددة نددباك تسدددتخد  ل( تدددرال)تترددة 
خالل  الى الماعاق المرئ  المراد رسم  أل رات اختيار اتع  من د ما الماعاق 

 . ابما يتس  امسارة السطا الت اير  
دمليدددة د ليددة دمادمدددا العددديا المب دددر  تددد  تر دددو ا دراك  :التفكيبببر البصبببر   

امشا مددة  reconciliation اتددهلي     meditatation( تيكيددر)االي دد     تهمدد  
harmonization  ( . 514 ص0)يشظر 

م اريددة العمليددة المتجسددد  تدد  رسدداماا تشطددا  مدد  ال دددراا ال :األداء الفنببي  
عال داا الكميدة االكيييدة مدا الت  . دلى  در كبير ما التشظي  الكل  لارد  الماعاق 

 . ريث التل   اا شجاا 
 : طريقة البحث  -5
لمشندداد  ادتمدداد طري ددة رتمددا طبيعددة البرددث مددا ريددث المنددكلة اا مدددا  ا 

(        تطبيددددو لخطددددااا الطري ددددة العلميددددة تدددد  ردددد  المنددددكالا)البرددددث ا جرائدددد  كاش ددددا 
االت  تشسج  الى رد بعيد م  بشائيدة ت دمي  الما د  الشعليمد  التعلمد  ( 018 ص4)

 . امتطلبات  المعرتية 
 
 : دراسات سابقة  -6
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لدي  اتعلد  اليشداا التندكيلية تتب  الدراسداا السداب ة للبردث الردال  تد  مجدا  تع 
 تعا إلى دد  اجداد دراسداا مرددد  بعيش دا تد  ت شيداا اتكشالاجيدا تعلدي  . ات شيت ا 

اتعلددد  تددددا الرسدددد    ااشمددددا مشدددداك دراسددداا متمرددددار  دلددددى ميددددامي  ات شيدددداا الت ددددمي  
مسدتاياا التر دي   ااشمدا التعليم  دلى نك  برامجياا ميسر  ادادمة ب يدة تطداير 

 رراا الدراسية ت  ا سا  التربية اليشية   ابمعالجداا اجرائيدة تكداد تكداا ت  بعت الم
الماد  العلميدة اتدو شظريدة معيشدة امدا تشظي  مكاشاا متناب ة الى رد بعيد ما ريث 

 . ت  تجريب ا ميداشيا  اما تلك الدراساا 
المسدت دتتيا دمليداا ت دمي  ( 5113ال يار )ادراسة ( 0998قرد )دراسة  

عليمددد  تددد  مجدددا  التربيدددة اليشيدددة ا يددداف اترمدددا تددد  تشميدددة التيكيدددر ا بتكدددار  برشدددام  ت
الت  راالا ترسديا مسدتاو التعبيدر اليشد  تد  مداد  ( 0998الشداا  )تجريبيا  ادراسة 

ا شنا  الت اير  اقلك ما جرا   ياف اتدر برشدام  تعليمد   دائ  دلدى تشميدة ال ددراا 
التددد  االدددا ا الدددى ( 5111دبدددد الكدددري  ) ا( 5112البكدددر  )ا بتكاريدددة   ادراسدددت  

ا متمدددا  دلدددى ت دددمي  برشدددام  تعليمددد  لتشميدددة م دددار  الرسددد  الكاريكددداتير  اتددد  رددديا 
امتمددا التاشيددة بهسددتخدا  اسددلاد العددرت الكاريكدداتير  للبرشددام  الم ددم  تدد  تدددريف 

بيدة دشا ر ا سف تا الت مي  للم رر الدراس  لطلبة  س  التربية اليشية تد  كليدة التر 
األساسددية بجامعددة ديددالى امددا تدد  العمدد  دلددى تعددر  اتددر قلددك البرشددام  تدد  التيكيددر 
األبتكار     ا ك  مقد الدراساا االدراسداا األخدرو التد  لد  يعرعد ا الباردث كاش دا 
بددقاا األتجدداد مددا ريددث األمدددا  ااألجددرا اا االتدد  تسددت د  ر ددرا  إيجدداد الاسددائط 

ر  لألردددددداث التعليميدددددة بفليددددداا ما ددددداتة تعدددددال  الت شيدددددة المسدددددادد  االميسدددددر  االم سددددد
ما جاشد اقاتيا  ما جاشدد  يايمنكالا تلك ا رداث ت ما  اادا   ترا  نرا  تدريس

شا در )ادراسدة ( 5115  رسدشاا)بدقاا ا تجداد متد  دراسدة  اخدرو خر   ادراسداا 
 5114 . ) 
 
 
 

 : أساس نظريات التعلم 
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مجمادددددة الشظريدددداا  –الدددتعل   مشددداك مجمددددادتيا مددددا الشظريددداا التدددد  تسددددرا 
السلاكية ا رتباطية امجمادة الشظرياا المعرتية   ااا مشاك ما ااجدد رل دة الا د  

 .  Gaqneاكاشي   Merrillامير   Classer( ركالس)بيا تلك الشظرياا   مت  
رداث التعل  شتيجة لاجداد ارتبداط بديا ( )ا رتباطية)اكدا الشظرياا السلاكية  

ة   اا رتبداط يعشد  تكدرار ا سدتجابة مد  ظ دار المتيدر   تتشنده العداداا متير ااستجاب
تدددد  ردددديا اكدددددا ( 53 ص50( )اتسددددت ر بشددددا ا  دلددددى التعايددددا الددددق  يشالدددد  المددددتعل 

تيسدير طدرو ردداث الدتعل  مد  تهكيدد الدراابط )الشظرياا المعرتية بدها الدتعل  بمجمل دا 
(              اتدددددددد  الع ليدددددددددة  ة ام ار الماجدددددددداد  بدددددددديا ادمدددددددددا  اليددددددددرد ااتكدددددددددارد اخبراتدددددددد  السددددددددداب

 ( . 524 ص00)
( جيدددددددرا  براشدددددددر)ايدددددددرو  دددددددارد شظريدددددددة األشمددددددداقا ايدراكددددددد  التكدددددددايش   

(J.Bruner)  الددددتعل  ال ددددي  مدددداي  لددددتالث دمليدددداا مدددد  األكتسدددداد   اترايدددد  ) ا
مدد  تهكيدددد ( 582 ص00( )عشددى ات يددي  تادليددة المعرتددة المعرتددة الددى انددكا  قاا م

 . الطرو ت  ترييا الطلبة   يكاا ما خال  التعل  األكتنات  دلى  ا  تع  
التددد  تعدددد رل دددة الا ددد  بددديا شظريددداا الدددتعل  االممارسدددة ( كاشيددد ) مدددا شظريدددة  

ق  التهكيدد  Instructional psychologyالترباية االت  تسمى بعل  شيدف التددريف 
ا االعداداا االتد  تعدد دلى التعل  التراكم    االت  تعتمد المخااا الالا  مدا الم دارا

بددددها المعرتدددددة بالمدددداد  الدراسدددددية ( كاشيدددد )ات تدددددرح . مددددا متطلبدددداا مسدددددب ة لددددتعل  مددددا 
ابالم اراا تنك  مرما    ا بد ما ات اا الم اراا المعرتية الت  ت د  تد   اددد  ال در  

 . ااا لك  شمط تعليم  نرطاا.  ب  الا ا  الى الم اراا االمعرتة العليا 
االدق  يندتم    Internal conditionsبالظروف الداخلية  الشرط المتعلق -

دلددى اسددتعداداا المددتعل  ا دراتدد  اميالدد  ادااتعدد  امدددو ات اشدد  للددتعل  ا الدد  
 . الق  يعتبر متطلبا  ساب ا  للتعل  ا دلى مش  ت  السل  ال رم  

البيئدددة   External conditionsالشببرط المتعلبببق ببببالظروف الخارجيبببة  -
لتدد  تنددم  ال دد  الدراسدد  االمددش   اكيايددة المعلدد  اجدداد  الددتعل  التعليميددة اا

. ل  بطري دة اتعد  ااسدرق اتاتير كاتة الظرا  الت  تسادد المتعل  دلدى الدتع
 ( . 4 ص01)يشظر 
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يككدد  Kolb's learning style Modelامدا شمداقا كالدد ألسدلاد الدتعل  
(   الت دداربياا   المتاائمدداا التباددددياا   التمتيليدداا) ربعددة  شمدداط مددا المتعلمدديا مدد  

يستجيباا لليدرص المتاردة  االلقياالت اربياا بالشمط التجريد  اليعا    ايسمى الشمط 
 مام   بالعمد  ب دار  تعالدة   االدتعل  بالمراالدة االخطده تد  بيئدة تسدما ل د  األخيداو 

ليدددداتر  Coachبهمدددداا ا ا المدددددرف مشددددا لكدددد  يكدددداا تعددددا   دليدددد   ا يعمدددد  مدددددربا  
 ( . 2  ص53)ة الراجعة الالاممة   يراج  ممارسة الماج ة االت قيال
  -:يمكا تلخيص ما قمبا إلي  ايرا  ت  التعل  ا ساليد التعل  ت  ايت   

 Self-Relianc ا الخ دددددددائص النخ دددددددية متددددددد  األدتمددددددداد دلدددددددى الدددددددقاا  -
اا تددددددددددااا  Independrueeاا سددددددددددت ال   Onxietyاا تجامدددددددددداا اال لددددددددددو 

Emotional Balance ل ا  تار تيري ية ت  التر دي  الدراسد  للطدالد تد  
 ( 22 ص1)اساليد التعل  

 ا  تبدداق  سدداليد تعلدد   يددر سددليمة مددا ريددث العددبط تدد  الممارسددة تعددد مددا  -
ا ساليد الرئيسدة ارا  بدق  الطلبدة ج داد كبيدر  مدا داا تر يدو شتدائ  مت دمدة 
ااا اجاد اساليد تعل  مختلية  د يكسد الطالدد تطدارا  تد  الماا د  الدراسدية 

 . الالر ة 
دلدددى اكتسددداد م ددداراا تعليميدددة  تردددا  الدددتعل  ال دددي  الدددى تددددريد الطلبدددة) ا  -

(   مدداا دلدى اشيسد   تد  قلدك تمكش   ما تر يدو ا سدتياد  ممدا يتعداملاا ايعت
 ( . 44 ص00)
 ا ربدط دمليددة الددترك  بهسدف اشظدد  تج يددا امعالجدة المعلامدداا رسددد  دددراا  -

تدد  ماا دد  اخددرو الطالدد  ددد يددكد  الددى الددترك  تدد  اسدتخدا  تلددك المعالجدداا 
 ( . 402 ص01)يراج    

 ا  سدلاد الدتعل  تعدد بمتابدة سددتراتيجياا معرتيدة تالردظ دشددما يااجد  المددتعل   
ادراكيدددة متددد  ا شتبدددداد ما يدددا  تعليميدددا  اقلدددك تددد  كاش دددا ترددددد كيييدددة تيادلددد  بعمليددداا 

م دددطلا السدددتراتيجياا )دلدددى اسددداليد التيكيدددر ( كاشيددد )ايطلدددو .  االتيكيدددراالتشظدددي  
   ق ( 492-491  ص51( )ت ابد  العمليداا الع ليدة   المعرتية االت  م  دشد بياجيد

ٍد  –ندددمك )شجدددد  ٍد يمتددد  سدددتراتيجية )يعدددر  اسدددلاد الدددتعل  دلدددى اشددد  ( Schemekٍد
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اتدددد  ردددديا يعرتدددد  ( 544  ص51( )طلبددددة تدددد  الماا دددد  بنددددك  مددددشظ يسددددتخدم ا ال
ا سددلاد المسددتخد  مددا  بدد  الطلبددة )ا خددراا   دلددى  شدد  ( Malcolom –ملكددال  )

 ( . 5 ص52( )اتشا  العملية التعليمية  اج   دلى ر  منكلة ت
اتدد  مجددا  الت شيدداا التربايددة امددا ل ددا دال ددة تدد  مي ددا  ا سددترداث التعليمدد   

للمدااد االاسدائ  )تد   ا ( Gregore رييدار )يمكا مشا تهكيد ما  ندارا إليد  برداث 
قا كاشدا . ..التعليمية الت  يستخدم ا المدرساا  ترا  مبانرا  تد  الكتيدر مدا الطدالد  اا 

انددكا  طرائددو التدددريف  يددر مشسددجمة مدد  اسدداليد الددتعل    ممددا يددكد  إلددى  ا يبددق  
  ا ا ( 534 ص54( )ل  مددد  ا ددد   ددددر مدددا التر دددي  الطالدددد مج دددادا  داليدددا  للدددتع

األسدددلاد التدريسدددد  يتدددهل  مددددا السدددلاكياا النخ ددددية للمددددرف االاسددددائ  التعليميددددة 
Midia بياشاا الى المتعل       است با  المتعل  ل ا   المستخدمة لش   المعلاماا اال

ت دد   خبددراا مرساسددة للمتعلمدديا اتسددادد )اتمتدداا  ددي  الت شيدداا التربايددة تدد  كاش ددا 
دلى ش   ا تكار ب ار   ريرة ابه   ج د م   در ما األتار  اتنج  دلى ترسدي  

اكمدددا ( 513 ص54( )الشادددداا المش جيدددة للخبدددراا التيكيدددر العلمددد  السدددلي  اتكدددايا 
)    تعم  دلى مرادا  اليراو اليردية بيا المتعلميا ات يئ تدرص الدتعل  الدقات  اليدرد  

 ( . 41ص  
 : إجراءات البحث 

درعددددددا تكددددددر  ( : ا تتراعددددددية)ت دددددداي  ظددددددامر  ليكددددددر  ا سددددددترداث الت شدددددد   -
ا سترداث اتو مخططداا  اليدة دلدى دددد مدا مدرسد  اممارسد  تدا الرسد  

ادادمددة  منددجعةاارددد مددش   دلددى اشيددراد كاشددا  رائ دد  كدد   مدد ابجلسددة شا نددية 
 . لليكر  

 
  -:مراحل انتاج االستحداث التقني للشباك وملحقاته  -

تدد  ادتمددداد لددداح بالسددتيك  ندددب   دددلد ق  ندددك  مسددتطي  مدددا بددديا  لدددااح  -أ      
مشدداظر  مددا خامدداا مختليدددة متدد  ا لددااح الخنددبية االمعدشيدددة ا اقلددك لمراشددة خامدددة 

سددد الة التعامددد  مع دددا ميكاشيكيدددا  تعدددال  ددددا م اامتددد  للرطابدددة كمدددا تددد  البالسدددتيك ا 
 .( 5  0)الملر يا 
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دلددى سددطا اللدداح البالسددتيك  ابمددا ( سدد 01)تر ددا مسددارة مربعددة ق  ابعدداد  
( 1) بدد  مددا ي ددارد ( لياشددارداا داتشندد )يشدداظر نددباك داتشندد  الددق  يلجدده اليدد  اليشدداا 
اريا األا  ر سدد  اايخددر  ت دد  لعددبط  ددراا ألجدد  إيجدداد  ليددة  نددت ا  خطدديا مر دد

( سد 01)ماا   المكاشاا المرئية ما المنامد ت  رداد المسدارة المربعدة ق  ا بعداد 
امدا تد  تبدا دلدى كد  ( س 02)ت  ترعير  عيبيا لالبييا دلى ميئة بر   ابطا  

 ددلد اجددرا  انددت ا  اشا  دد  بيعدد  شددا دلددى ( سدد 01) عدديد سددلك معدددش  بطددا  
بارنددددة  سددددتعاشة البارددددث ( 5)مسددددت   اكمددددا يظ ددددر تدددد  الملرددددو  ال عدددديبيا ابنددددك 

ميكاشيكيددة ل ددرت تتبيددا ال عدديبيا االسددلكيا دلددى اللدداح البالسددتيك  لعددماا اتعدد  
 لية انت ا  رركة السدلكيا ات يدا  اراسديا  مد  امكاشيدة ترريدك ش طدة ت داط  السدلكيا تد  

ار رركدة السدلكيا تد  األجد  عدبط مسد( الندباك)ك  اجداا  المسدارة المربعدة المير دة 
اركام مددا اقلددك بت يددد رركت ددا بهطددار معدددش  مددا األلمشيددا  المردداا بهدتبددار الرددااا 

 .( 5)يد و الشظر ت  الملرو ( الخطيا)مساراا عابطة لرركة السلكيا 
لعدددبط  ليدددة الدددترك  تددد  اسدددتخدا  الت شيدددة المسدددتردتة مدددا ريدددث الاعددد  دشدددد  

بالشسدبة الدى دديا  رت  اخيت مستاو الندباك ا نت ا  دلي ا ت  ايجاد  لية ترك  ت 
مد  اندت ا  . المستخد    ت  اعاتة  عيد الى الجاشد ا يما ما اللاح البالسدتيك  

مشالددو معدددش  يختر دد  ال عدديد مدد  امكاشيددة الددترك  االعددبط بيعدد  متبددا لددالب  دلددى 
 ( . 5   0)    العاد  الى الملر يا دالمشالو عا ط دلى ال عيد دلى ميئة بر 

 ديمكددددا تتبيددددا النددددباك المسددددتردث دليدددد  دشدددد( بددددارد)ادددددداد لدددداح رسدددد   -ب 
بارندة شجدار  اتبدا ( سد 21×س 011)ا ستخدا    اق ت  ترعير بارد خنب  ب ياف 

دلى سطر  الخليد  امدا الجاشدد ا يسدر اشبداد معددش  يسدما بتدداخ  طدر  مشالدو 
ط  مددا مدد  امكاشيددة عددبط رركتدد  اعددب عدديد مرددار رتدد  اخيددت مسددتاو النددباك 

 ( . 3   4)يسما الترك  بقلك تهم  الملر يا ( بر  )جرا  لالد 
ألج  تر يو  تع  اع  تند يل  للندباك مد  البدارد   تد  اددداد رامد   - جب 
مددا  يدداف ( المددا )ل ددقا ال ددرت مدا ا شابيددد المعدشيددة للتهسيسدداا ال درية ( لارداا)
 .  ش  اقلك با ستعاشة بارنة لرا  ( 4/3)
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ارد دلى الرام  المعدش  اتتبيا النباك المسدتردث دلدى البدارد بعد اع  الب 
الخنب    ت  دم  مسدشد ألسدشاد مسدتاو الشظدر مدا الرديدد يمكدا تركيبد  اتترد  دلدى 

مدد  امكاشيددة رتدد  ( بر دد )السدداو األيسددر للرامدد  ابمسددتاو مشاسددد بيعدد  لالددد تتبيددا 
 .اخيت المستاو بيع  لالد  خر  عيد المسشد المااج  

اددددداد ندددرائا ندددياتياا مدددا الشدددايلاا ندددب  ال دددلد الدددى جاشدددد ندددرائا  تددد  -د 
 ( . س 02×02)اجاجية مشاسبة ل ياساا تترة النباك المستردث اب ياساا برداد 

 : ترا اا اجرائية  الية  -هب 
 . مكاشات  ما  ب  البارث  بمجم ت  اليرص التن يل  األالى للت شية  -0
مكاشاتدد  مدا  بدد  مددرف ممددارف  مجمد بتد  اليردص التندد يل  األالدى للت شيددة  -5

 . تا الرس  

تبدددا مدددا الير ددديا األالدددديا  ا الت شيدددة دلدددى  ددددر كبيددددر مدددا اليعاليدددة شردددا تر يددددو 
 . ا مدا 

 : ترا اا اجرائية ميداشية  -و 
ا سترداث الت ش  اترا ات  التن يلية تد  شظرا  لطبيعة مقا البرث ما ريث  

االتدداش  ( رسد  نخ ددية)ا ا  ماديدد  ردد   اتشيدي تد  ادتمدداد ماعددادياميدداا العمدد  
مدددا المررلدددة ا الدددى  ةادتمددداد طالدددد اطالبدددب. الت شيدددة  تيردددص تادليدددةريدددا  جامدددد  

بمسددتاو التعلددي  الجددامع  االلدددقيا لدددي ما الر بددة تدد  تعلددد  تددا الرسدد  اليسددا لددددي ما 
خبدددراا مت دمدددة تددد  عدددبط دال ددداا الشسدددبة االتشاسدددد االماا ددد  االرركددداا تددد  تشددداا  

 .  اعادااالم
 
 : تدريب تعريفي للطالبين ألستخدام التقنية -
تدد  تدددريد الطددالبيا كددال  دلددى اشيددراد ادلددى  ليددة  سددتخدا  مددقد الت شيددة تطبي ددا   

بعددد التهكددد مددا ت دد  ااسددتيعاد  ليددة األسددتخدا  تدد  ا شت ددا  الددى .  متعدددد بماعداداا 
د ي دة ( 41) مدا مدد  تد  رسد  الماعداديا المعتمدديا إق مدشا كد  مش اليرص الش ائ 

لرس  ك  ماعاق ابعد ا شت ا  مدا اشجداا الماعداديا تد  ت داي  رسدم  الماعداديا 
 .   ابهسلاد الش د اليش . لك  مش ما 
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 : النتائج والمؤشرات 

دلددددى النددددرائا المرسدددداميا بعددددد اعدددد  رسدددداماا الطددددالبيا تدددد  الماعددددادييا  
  -:ساخ العائ  تبيا ا ت  النياتة دلى ار ة بيعا  اما ت  شسخ ا بفلة ا ستش

بددها الطددالبيا اظ ددرا ادا  مت ددد  مددا ريددث عددبط دال دداا  :الموضببوا االول  
اتشاسب ا  الماعاقالشسبة االتشاسد بيا اجاا  الجس  م  تر يو اتع  اختيار لاع  

 ( 04  05)يمكا مالرظت ا ت  الملرو  االت . م  المسارة المرسا  دلي ا 
مددا  الجامدد لطددالبيا  ددما  دا   جيددا  تدد  رسد  الريددا  بدها ا:  الموضبوا الابباني 

ريددث دال دداا الشسددبة االتشاسددد االمسدداراا اليرا يددة المريطددة بالماعدداق مدد  ادراك 
عال دددداا الجائيددددة االكليددددة لمكاشدددداا الماعدددداداا ام اربت ددددا مدددد  تشاسددددد المسددددارة ال

 .( 02   03)ايمكا الا ا  دلى قلك ت  الملرو . المرسا  دلي ا 
 

 : تنتاجات االس
دشددد ارالددة شتددائ  امكنددراا البرددث الددى ا مدددا  اطراردداا ا طددار الشظددر   

  -:يستشت  ا ت  
تدددد  تشميددددة ال ددددراا المعرتيددددة تدددد   ةايجابيددد ق  تادليددددةاا للت شيدددة المسددددتخدمة  -

 .  ةاتطبي  ا اليشياسلاد التعل  ت  مجا  التيكير الب ر  
ا بيا الت شياا المعتمد  ت  تعلي  اا الت شية المستردتة تاتر اتع  الماا   م -

 .  اقلك لخعاد ا أللياا مردد   ادتا الرس  ت  ادراك العال اا ا ياست

اا الت شية المستردتة تاتر اليرص ت  اشت ا  اتع  المنامد ما الماعداداا  -
ابمدا يشسدج  مدد  سدطا اللاردة انددراط العمد  اليشد  اشنددائيا    اقلدك مدا جددرا  

 . ب در اكبر ما الررية اا ختبار ا ختيار  ااداد تبار اا خامكاشية ا ختيار 

 ا مددددددقد الت شيددددددة يمكددددددا اا تشمدددددد  اتجامدددددداا التيكيددددددر المش جدددددد  تدددددد  تشدددددداا   -
 . الماعاداا 
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اا مقد الت شية تاتر مجا  ااس  ت  مجا  التعل  القات  ألا المدتعل  يمكدا  ا  -
التطبيدددو يتعدددر  دلدددى  خطائددد  بت ددداد  خطدددااا ا شجددداا ألا ددددد  األختيدددار ا 

ال دددريريا يكديددداا إلدددى تنددداي  الماعددداق اقلدددك بدددهختال  الشسدددد االعال ددداا 
ادد  تطاب  ا   امقا ما يدداا المتعل  إلى اداد  المراالة االعدبط   مدا مبدد  

 . ترص الت قية الراجعة 

 
 :التوصيات 

  -:يا   البارث ت  عا  الشتائ  االمكنراا اا ستشتاجاا ا ت  
تداا مدقد الت شيدة اتجريب دا دلدى ديشداا ااسد  ام ارشت دا مد  العم  دلى تبش  اش -

 . الت شياا ا خرو المعتمد  ت  التدريد االتدريف ت  الدراساا اليشية 
  دددرات التسدددايو  ا مشددداك راجدددة   دددشاديا  العمدد  دلدددى اشتددداا مدددقد الت شيدددة  -

   ائمة ل قد الت شية ت  مجدا ا التعلدي  االدتعل  اليشد  ال دا مدرداد ا ت داد  تد
 .  را  ارتساب ا ما ريث الجداو 

   
 
 
 

 المصادر
  دار العلدد  للماليددديا   (  دداماف دربدد  اشكليددا )البعلبكدد    راردد    المددارد  -0

 .  0988بيراا   لبشاا   
البكر    سامر داش    ت مي  تعليم  ت  تشمية م اراا الرسد  الكاريكداتير   -5

 س  التربية اليشيدة   ( شنار  ير م)لطلبة  س  التربية اليشية   رسالة ماجستير 
 .   5112كلية التربية ا ساسية   جامعة ديالى   

ال دد    تاتيددو   دبددد الجبددار اركا  دبددد الددرااو   مبددادب البرددث التربددا   -4
التداش    معامددد ادددداد المعلمدديا االمعلمداا   جم اريددة العددراو ااار  التربيددة   

 .   0992   01مطبعة ال يد    ط
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  العاامدددد  الع ليددددة لالبددددداق ااترمددددا تدددد  الت دددداير العرا دددد  رسددددشاا   رامددددد  -3
كليدة التربيدة اليشيدة   جامعدة بابد  (  يدر مشندار )المعا ر   رسالة ماجسدتير 

  5115   . 

  ريدددددر كددددداظ    التخطددددديط اا لدددددااا   ااار  التعلددددي  العدددددال  االبردددددث العلمددددد   -2
 . ا .جامعة ب داد   مطاب  جامعة الما     د

كة ياسدد    دال دة م دداراا الددتعل  االددات  المعرتدد  بالتر ددي  الخلييد    سددبي -1
 .   5111   02الدراس    مجلة مركا البراث الترباية   العدد 

قرد كدداظ  مرنددد   ت ددمي  برشددام  تعلمدد  تدد  التربيددة اليشيددة لتشميددة التيكيددر  -2
كليدددة (  يدددر مشندددار )ا بتكددار  لددددو طلبدددة التربيدددة اليشيدددة   اطرارددة دكتددداراد 

 .   0998الجميلة جامعة ب داد    اليشاا

  ريدددات دبدددد اليتددداح   التكدددايا تددد  اليشددداا التندددكيلية   دار الش عدددة العربيدددة  -8
 .   0923   0ال امر   ط

 .  0922 ربد   مربرا   تربية القاو اليش    ترجمة ياس  ميخائي  اسعد  -9

  ريددد   مربددرا   التربيددة دددا طريددو اليددا   ترجمددة دبددد العايددا تاتيددو جاايددد -01
ة للكتدداد دة العامدددمطدداب  ال يئددة الم ريدد( 502)سلسددلة ا لدد  كتدداد   العدددد 

0992   . 

الايددددداا   تترددددد  م دددددطيى   ا سدددددف المعرتيدددددة للتكدددددايا الع لددددد  اتج يدددددا  -00
  المعلامددداا   سلسددددلة دلددد  الددددشيف المعرتددد    دار الاتددددا    م دددر   ال ددددامر  

0992   . 

اار  التعلددي  العددال  االبرددث سددعيد   ابددا طالددد مرمددد   دلدد  الددشيف اليشدد    ا  -05
  العلمددددد    جامعدددددة ب دددددداد   كليدددددة اليشددددداا الجميلدددددة   مطددددداب  التعلدددددي  العدددددال  

0991   . 

ال ددديار   ايشددداف م دددد  ابدددرامي    ت دددمي  برشدددام  تددد  التربيدددة اليشيدددة لتشميدددة  -04
 يدددر )التيكيدددر ا بتكدددار  لددددو طلبدددة كليدددة التربيدددة اليشيدددة   رسدددالة ماجسدددتير 

 .   5113ربية اليشية   جامعة باب    كلية الت( مشنار 
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اخت دداص البرددث تدد  اليددرال للمررلددة الرابعددة دبددد ال شدد     ددبر  مرمددد    -03
الرسدد    ااار  التعلددي  العددال  االبرددث العلمدد    جامعددة الكاتددة   كليددة التربيددة 

 .   0991اليشية   مطاب  دار الركمة   

كاريكدددداتير لتدددددريف دبددددد الكددددري     ددددبا مرمددددد   برشددددام  تعليمدددد  بهسددددلاد ال -02
 يدر )دشا ر ا سف الت مي  ااترد تد  التيكيدر ا بتكدار    رسدالة ماجسدتير 

 .   5111  كلية التربية ا ساسية   جامعة ديالى   ( مشنار 

دبدددد ال ددداد    جدددادا دددداا   شظريددداا التعلدددي  اتطبي ات دددا التربايدددة   الددددار  -01
 .   5111ماا   ا ردا   العلمية الدالية ادار الت اتة االشنر االتااي    د

ددددف   دبددد الددررما اتاتيددو مردد  الددديا   المدددخ  الددى دلدد  الددشيف   دار  -02
 .   0998   2اليكر للطبادة االتااي    دماا   ا ردا   ط

دايدددا    دددبر  خليددد    ا دددا  ات شيددداا التددددريف االتددددريد   ااار  التعلدددي   -08
  التعريددددد االشندددددر  العددددال  االبرددددث العلمددددد    الجامعددددة التكشالاجيددددة   مركدددددا

 .   0982ب داد   

دايدا    دبر  خليدد  االبيرمداش    تركدد  خبداا ديسددى   الت شيداا التربايددة    -09
ااار  التعلددددي  العددددال  االبرددددث العلمدددد    الجامعددددة التكشالاجيددددة   مديريددددة دار 

 .   0982الكتد للشنر   

الدددتعل  الكشددداش    ممدددداح دبدددد المدددشع  االكشددددر    ارمدددد مبدددارك   سددديكالاجية  -51
 .   0992  بيراا    5ااشماط التعلي    مكتبة اليالح للتااي  االشنر   ط

شا دددر   كريمدددة كددداكا خعدددير   اتدددر برشدددام  م ددداراا ا دراك اا بدددداق تددد   -50
تشميدددة التيكيددددر ا بددددداد  برسددددد مسددددتاياا الددددقكا  االتر ددددي  لدددددو تالميددددق 

جامعددة   ابددا رنددد كليددة التربيددة (  يددر مشنددار )ا بتدائيددة   اطرارددة دكتدداراد 
 .   5114ب داد   

الشددداا    مدديال دبددد الندد يد   التيكيددر ا بتكددار  تدد  اليددا التنددكيل  ااتددرد تدد   -55
 يدددر )تشميدددة التعبيدددر اليشددد    لددددو طلبدددة اليشددداا الجميلدددة   رسدددالة ماجسدددتير 

 .  0998   س  التربية اليشية   كلية اليشاا الجميلة   جامعة ب داد ( مشنار 
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 نباك ما الج ة الخلييةيظ ر تيا ي  ال( 5)نك  

 

 

 
 

 ياعا اع  النباك المستردث ما ا ما  ادال اا انت ال ( 4)نك  
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   الرسم والحمالة يظهر وضع الشباك المستهدف من الخلف وعالقات ترابطه مع لوح( 4)شكل 
 
 
 
 

 
 مامية ومسند الرأس من الجهة اال( البورد)يظهر وضع الشباك وعالقات ترابطه مع اللوح ( 5)شكل 
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ومسند الرأس مع الجهة الخلفية ومنزلقتي ( البورد)يظهر وضع الشباك وعالقات ترابطه مع اللوح ( 6)شكل 
 خطي ضبط المواقع الرأسية واالفقية

 
 
 

 

 
 

 يظهر تفاصيل مسند الرأس لضبط نقطة ومستوى واتجاه البصر وكيفية تابيته في الحمالة( 7)شكل 
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  (8)شكل 
  ظهور الموضع المراد رسمه في الشباك وعمليات ضبطه موضوعيًا  يظهر كيفية

 
 
 

 



 0202/ مجلة ديالى                    العدد الخامس واالربعون                             
 

 

 
13 

 (9)شكل 
 يظهر كيفية ظهور الموضع المراد رسمه في الشباك وعمليات ضبطه موضوعيًا 

 

  
 (11)شكل 
 المراد رسمه( الموضع االول)صورة الموديل الشخصية 
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 ( 00)نك  

 رس  المادي  ما  ب  العيشة الطالبة 
 
 

 
 
 )  ( نك  

 يظ ر شاديا ما ا ال  الربر المستخدمة ت  الرس  دلى النياتياا 
 

 
 ( 12)شكل 

 رسم موضوا ااني لحركة موديل شخصية الموضوا االول والذ  رسم من قبل العينة الطالبة 
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 ( 13)شكل 

من قبل العينة  والتي رسمت( ب-أ)الموديل الشخصية لذات صورة الفتاة التي لها ظهور في الشكل  رسم
  الطالبة 
 

 
 

 ( 03)ملرو 
 مرسامة ما  ب  العيشة الطالبة ( ستلالي )ريا  جامد  
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 ( 02)ملرو 
 ريا  جامد  مرسامة ما  ب  العيشة الطالبة  


