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 ص البحث :ــــــــــملخ
صونة  نو  صونة اكنعات وتث اليةتللوع ل ووعنل نن ول ع نو  ن وت   ُتعد الفنون  

اكتصووت  الارووتةا ناتنووع نوو  الاتنووتث الن انووع ل وونلف اكن ووتنف  نالفوو  ال صووةا 
هووووون تلالووووود لووووووا  نووووو  اووووووات  الع اوووووع التناصووووو لع  ووووول  الننوووووت   الفنوووووت   نالنووووووتهد 

للوع نعةللوع نق  وع  النت ةف ، اذ لةدم اكن  ل يوتنف اا ت وتث  صوةلع انانروت ةقا يةت
ل وووي اووولم ننتللوووع  نعتلنوووتث  نت لوووع   ا  لووودم الةووودة  ل وووي الت ةوووف  ن وووتنا ال  وووتل 

لووذا نووتلث الدةا ووع ك تلرووت   ال صووةا ُتعوود اووواتللع  ن ووتنلتث الننتنوو. النووتنعف  
هنلووع ناتنووع نت ووع لووف تووليلة الرووعو لت ووا الن ووتنلتث أت ووا الن ووتنلتث لنووت لرووت نوو  
يم العن  ل نرنض  روت نو  الوض نرون  النفوتهلم الننتللوع  نت  ل  الرنل ل لرت نن 

ناكنوووت لع نوو. تةوودلم نةلووت(  نةتووة   لن ووتنلتث الت ةووف، يووم التعووةض لنصوو  اتث لووف 
اودند ال اووض النعةللووع ن نووت لووت  م نال  فلووع الن ةلووع نوو  الووض النووول  ننتهلووع ال ووتهة  

فووو  ال صوووةا نتنووون  ال صوووةلع ناد لوووتث الت ةوووف لوووف اووودند ال صوووت    الووووا لع  لوووف ال
 ننتاف اكلرتم ال صةا النقية لف اواتللتث الت ةف  

ل تاةق ن  اكهداو الننوند  ا ت دم النونر  النصوفف التا ل وف ، نلوف اودند 
للنتوول  نعتنوودتل  نوو  ننتنوو.    ووع الدةا ووتث اكنللووع الصوو تالع لووف نتنعووع دلووتلي ، 

  066ي  وووث ا لوووتث     تلووول ن تل وووع نووونالل  ل ووو066اكنلوووي ا وووت  للع  نااووو.  
لوووداد ال اوووض إ تلووول ن تل وووع نووو  اووو  ا لوووع نووو  الا لوووتث الع نلوووع ناكن وووتنلع نل وووةض 

نالعلنووع  كووواتللتث نتعووةو نوودا صوودا  ني تتوو   إ نةلووت( ن ووتنا الت ةووف  لووف اوودند 
   تل ووتو ن تل ووع تووم ا تلووتةهم 006اليتنلووع هووف ل دةا ووع اك ت وولع ، الووض   وو  لووددهت  

 وت( النون( نالعنوة ننو  أث الرتو ، ن. نةالت  التنتن( ل ي   ا لت0لونا لتو ن   
 النةا تل  الدةا لتل  اليتنلع نالةا عع  

ن عوود ننوو. ال لتنووتث نتا ل رووت ااصووت لتو تووم التنصوو  الووي ننننلووع نوو  النتووت          
دكلوع ااصوت لع لصوتلل    وع الا لوتث الع نلوع لوف ن وتنا ت ةوف  نهنتا لوةق ذ ننرت :

نووون  الع اوووتث ننووون  اكلروووتم ال صوووةا  ، ةقوووم لووودم ننوووند لوووةنق ذاث الفووو  ال صوووةا  
دكلووووع ااصووووت لع لووووف ن ووووتنلتث الت ةووووف لوووودا    ووووع الا لووووتث الع نلووووع ناكن ووووتنلع  نوووون  
الع اتث ننن  اكلرتم ال صةا  نا ل نن  النن( لر  ل  لدم ننند لوةنق ذاث 



 4102مجلة ديالى /                                                                         ـــتون    ــــــــــالعدد الثاني والسـ
 

3 
 

ننوون  اكلرووتم ال صووةا   دكلووع ااصووت لع لن ووتنا الت ةووف  ووتلف  ال صووةا  نوون  الع اووتث
 ول     ووع النةا ووع اليتنلووع نالةا عووع لووف الا لووتث الع نلووع ناكن ووتنلع  نالتووف ننرووت ا ووتنت  
              ووووول  ل ت صووووو  الع نوووووف ذا النعةللوووووع النتدلوووووع ايوووووةاو  لنوووووتو لوووووف ت ةوووووف الفووووو  ال صوووووةا 

الت ةوف   نن  الع اتث ننون  اكلروتم ال صوةا  نا  ننلو. ال   وع نت وتنن  لوف لن لوتث
نصووي أنالتووف  ليةهووت  نوو  الووض النوون( نالنةا ووع الدةا وولع لووف ننتنوو. نتنعووع دلووتلي  

روووةنة  اكهتنوووتم  تلنووووت تث النتنعلوووع الفنلوووع ناليةتللوووع النننرنوووع نالدنةلوووع  ،ال اوووض 
 نالتف تةت    تلف  ال صةا  

 هدافه وحدوده:أهمية البحث و أ اواًل:
 ث : ــــــــمشكلة البح -1

نلنوتد ت ونة  ،ننالروت نو  ناننوتث الاروتة  ال ووةلع اك ت ولع أتعد الفنن   ا         
لتنووث اكن ووت  ل ووي لرووم الناوول  الووذا لالووت للوو  نوو  أنننوون الوونلف اكن ووتنف نالتووف 
 ووودلرت ل وووي ووووا  صووونة نل وووع تناصووو لع  ووول  ال ل وووع أ ووو   ا وووتن ل نفةداتووو  التوووف 

لنيو  لن لوع اتصوت  ان ت ت ول توتم   وت(لتلف  لوف اأ لةاد الننتن.  أالنال ع ن ل  
    (Combrich,p82.1972)  ل  الفةد نالننتلع

هووم ن ووت   اكتصووت  ال وووةا التووف أاا انوو  ل ووع  صووةلع تناصوو لع ،  وو  هوون نوو         
تتني   نةو  الفنوت  لعنا فو  نانفعتكتو  الوي اك وةل    ةلةوع ووعنةلع ن ت وت دام ن وت   

لفنلع الن ت فع التف ترذل ا ت لع اكن ت  نتا و   نل نتث اوتةلع تتني   تكلنت  ا
النرووتةاث التووف تنانوو  نوو  الةقلووع الننتللووع ال وو لنع، لا نووت اووت  اكن ووت  لتوووةتو ل ةوولم 

نانووو  ا  أ نت ةلوووتو  نناللوووت  نةنعلتتروووت   ووونال ااوووت  ننتنوووت لروووت ان نتوووذنات –الننتللوووع 
ت ن نوووت تع لووو  نووو  اووولم نتاروووة   لنننوووتو  روووةث الفنووون   ت ت لرووو تو لصووون. لنف ووو  النووو

نعةللع ااتنع ن انع نو. نلوف اكن وت  الفنوف  نالتوف هوف  نيت وع انعات وتث ليةتلوتث 
 وو نل الفوو  الووذا اصوو ل ل  ووق ل لوو  أالوووعنل الوت صووع اللوونم  اوو  ن وونلتترت نننرووت 

   Optical artالف  ال صةا  
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 ووول  ا وووودا  نلنووودنت نتاووودض لوووو  الفنووون  ال صووووةلع كنن وووا اك ا  ننووودهت ن وووو ت و      
الفنت  ن ل  ن تنا تذنق النت ةف ، ذلا ان  اذا   ننت أ  ننند الن د  اتنلع ا ت ولع 
لننووند الفوو  ، للنوو  اووذلا كلناوو  كا لنوو  لنووف أ  لتووةا أيووةا و وودن  نت ةوول  لاانوون  

اكنلووت    وو  ل ووي نووند  هووذا العنوو  الفنووف ، ناك لنووت  ةلووث اكلنووت  الفنلووع ال تلوود  
 النتعتا ع 

نتل الف  ال صةا للقاد وا  الع اع التناص لع  ل  ن وتنا الت ةوف لودا النووتهد     
 نالتفتلوو  الت ووتد  أهنلووع الفوو  ال صووةا نلنووتن ، الووض أاوود ن وول  الفنووت  ان ال ناووع الفنلووع

 ك  هنوتا ،  صوةلع إا ت وتث ل يوتنف اأن  اذ لةودم ،  النت ةوف  نالنووتهد الفنت   ل 
نالاةاوع  الوض  الصونة  النووتهد ن ول  نلول  التووال لع العنتصوة  ول  دا نوع ل اوع

الفوو  ال صووةا ل ووم الاةاووع نل ووم ال صووةلتث ننتووت   ن ةلووع النتوووتتلث ،  نا ووتينة لنووتن
الي انعات( نفتهلم ذلا اكتنوت  ل وي الايلوة نو  ننوتكث الفنون  اتلناوث  ثف أدتنال

 وي ا وت دام الةونانل  انت التند هوذا الفو  لوف نوال ننو  ل نالة م، نالتصنلم  تننال   
لووي الاةاوو  نال ووان   عالنتني وو عتووناي  وتلةلم الننتللوو عك وودا  لناووتث توووال ل عالةلترول

  تلةقم ن  انرت ل ي   ل ن  ل   عنالعنق ن ةنا ال نا
لرذا الف  لقاود أهنلع الع اوع التف تة   العوون  ال صةا  تلاةاع نالاووصن  ل وي     

ننوونذم نورووو   ل عوول  لوودا النت ةووف  ت ووت دام ناووداث هند وولع أن وووو الع نوو  ال  وون  
انوت قودا الفو  ال صوةا نو  الفنون  الوووت عع التوف  النتناانع نالنتدا  ع ننهنع  تلاةاع 

تتن ي أنتم العول  لت  ق ننتذم نونل ع نذا وع نالوة  ن تليووع  توعتوند  ناهوة النهم التف
نوت ااديو  هوذا الفو  نو  نود  نا و. لودا ننرونة الوي ل ي اكروو ةال أالتنوت  نن وةاو 

الفوو  ننوووذ  روونة  نالوووي لنننوووت الاترووة لووول  نوووا ع ال اوووض الاوووتلف التووف تنلووودث لووودا 
ن   ااوووم الت صووو     نووو   ووو   تعتلوووورم الن تووووة نووو. هوووذا النووون  نووو  الفنووولال وووتاي

ننووووونانرترم لت وووووتقكث ال   وووووع ناك وووووتتذ  نقلوووووةهم نووووو  ننتنووووو. النتنعوووووع لووووو  نتهلوووووع 
لووذا تناونةث اووواتللع ال اووض لوف ا تلرووت  النفوتهلم لرووذا النوون   ناووت تكث هووذا الفو  

 ن  الفنن  ننوةهت  ل     ع نتنعع دلتلي 
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 ث والحاجة اليه:ـــــــاهمية البح -2
 ندةنع الاتنع الةت نع الل  لف اآلتف :تان  اهنلع ال اض  

 لعد ال اض اكن  لف هذا الننت  الفنف ل ي ن تنا نتنعع دلتلي  -
لوووف اك وووتفتد  ننووو  لةتوووة  نةلت وووتو لن وووتنا الت ةوووف  وووتلف  ال صوووةا نالوووذا لناووو   -

ننالروووت ل وووي أيوووة الفنووون  ال صوووةلع  ن ت وووو أالدةا وووتث الن وووتة  لع لةلوووت( نووودلتث 
  نننرم    ع النتنعتث العةاالع  النت ةف  النوتهد

لناوووو  الةوووون   وووول  ال اووووض ناتنلووووع اوووود ت وووورم لووووف ااتووووةا  ننتووووو  لتننلووووع الوووونلف      
وو الننووتلف لوودا الننتنوو. النووتنعف لووف ناتل ووع دلووتلي  ال اووض ارووتلع  د  انووت لناوو  ل 

ندلوووود  لووووف ت وووونلة ن ووووتنا الت ةووووف الفنووووف لوووودا ال   ووووع نل ووووي ا ووووت و ت صصووووتترم 
 ع  الع نلع ناكن تنل

 :  عي ال اض الاتلف الي:داف البحثــــــــاه -3
 ن تنلتث ت ةف الف  ال صةا لدا    ع نتنعع دلتلي تعةو  -
  نتل نةلت( لتعةو ن تنا الت ةف لدا    ع نتنعع دلتلي   -   
 لتاةلق الردو اليتنف تم التنتد الفةرلتث اكتلع :فرضيات البحث :  -4

   وول  انت ووتث    ووع 6،60ن ووتنا دكلووع  لنوود  لوول( هنووتا لووةق ااصووت ف دا  -
 الا لتث الع نلع ناكن تنلع  وا  لتم ل ي نلق نةلت( ن تنا الت ةف 

   وول  انت ووتث    ووع 6،60دا  لنوود ن ووتنا دكلووع   لوول( هنووتا لووةق ااصووت ف -
ل وووي نلوووق  ال ووو ل نال تل وووتث  الا لوووتث الع نلوووع ناكن وووتنلع نا ووول النووون( 

 نةلت( ن تنا الت ةف 
   وول  انت ووتث    ووع 6،60لووةق ااصووت ف دا  لنوود ن ووتنا دكلووع  لوول( هنووتا  -

النةا وووع اليتنلوووع نالةا عوووع لوووف ا لوووتث نتنعوووع دلوووتلي ل وووي نلوووق نةلوووت( ن وووتنا 
 الت ةف 
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 ااتصة ال اض ل ي اكتف :دود البحث: ـــــــــح -5
النفووووتهلم النتع ةووووع  ووووتلف  ال صووووةا ذا اكنوووووتل النق وووو( ل ووووي اكلرووووتم ال صووووةا  -

 نالنفتهلم النتع ةع  تكدةاا نلن لتث الت ةف  
 ديد المصطلحات:ــــــــتح -6
 artنتعنوووف  صوووةا ن optical : نهووون نصووو  ل نتاووون  نووو  ووووةل الفـــن البصـــري -

   انووووت 0  ،8662،  ل تووووع نتعنووووي لوووو  نالنعنووووي ااننووووتلف لعنووووف الفوووو  ال صووووةا 
النن وونلع العة لووع لةوود لةلووث الفوو  ال صووةا  تنوو  ، اكن  ووت  ال ووت يل الووذا لاوودض 
لند النوتهد نالذا ل تلو الاةلةع نهن كلةتصة ل ي ات ع ال صة    لنتد للوون  
                               الاوووووووووووووووووووووووووووونا( اك ووووووووووووووووووووووووووووةا اووووووووووووووووووووووووووووتل ن( نال وووووووووووووووووووووووووووون. نالوووووووووووووووووووووووووووووم نالووووووووووووووووووووووووووووذنق  

   707،  8618 النن نلع العة لع ، 
نلنا  الةن  نا تنتدا ل تعتةلو ال ت ةع  وت  الفو  ال صوةا  الو عض ل  وق ل لو        

ال وووودا  ال صوووووةا  هووووون نوووون  نووووو  انووووونا  الفنوووون  التوووووف تعتنووووود ل ووووي  تصووووولع ااوووووداض 
 ان  تلتث ن تلفع لاةلةع الوا  ال صةا النااعف ن تكلتنتد ل ي ال تهة  ال صةلع 

ال صةا نلق ننرع ن وة ال وتايل  لوف هوذ  الدةا وع : انو  ن ذلا لت  نفرنم الف       
ووواتل  ل ووي ا ووت دام نت لووةاث اةالووع تعتنوود ل ووي لنتصووة أالفوو  الووذا لعتنوود  تنتووتم 

التصوونلم الن ت فووع نالتووف تووقدا  وودنةهت الووي تنللوود ان  ووت  الرووتنف  صووةا ن ت ووو  وول  
 نت ق نا ة   

الت ةف هن تلنل  اوتةاث لترننرت الن  ل ي نان نون م أينوتل نروعلع التلقي :  - 
تناص لع نعلنع ن      هذا التصنة ، نلنلا  ول  نونلل  نو  الت ةوف ، نعنونا : هون 
ل وووتة  لوووو  تةةلووووة ل وووووتةاث نالتع لنووووتث نن ا وووع ل ةنالوووود ناليووووتنف تناصوووو ف : نهوووون 

 نالةنالد النةةة  تاةلق ل نا أن قلة ل نا لرذ  اكوتةاث نالتع لنتث 
لووتلم اكلاووتة  لووتلت ةف اتلووع تاتنوو  الع اووع الت تدللووع  وول  لووتلنل  ننووتت  ننرنووت :     

الووذا هوون لووتلم العن لووتث الذهنلووع النتاةةوووع نوو  تاتنوو  اوودةاث النت ةووف الناللووع نقلوووة 
الناللع ن      اكا ت( نالاةاع ناكدةاا الا ف : نلتلم اكولتل الوذا هون لوتلم 

     111  ،1991ننتلترنن  ن  نوتهد تعا( الادض   هنلل ،النال  
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اا ا  الت ةوف هون ل وتة  لو  الة وتلع التوف لت ةتهوت الن وتة    النت ةوف   نوت تاتنلو  نوو  
دككث نةننا نالتف تعتند  تلنللرت ل ي هذا النت ةف نل ت و ن تنا هوذا الت ةوف ت عوتو 

 ل  لعع النت ةف نف   
ل ت ةف ، هن ا ت و الوتلنل  نا تة ت  النيلوةاث الووا لع ل ناوع نالتعةلو اكنةا ف     

 الفنلع ال صةلع ن  ا   النت ةف  ال تلل النتنعف  
 خلفية نظرية ودراسات سابقة : ثانيًا:

 رية :ــــــــخلفية نظ - أ
 نشأة الفن البصري:   -1
الةوووة  تعوووند  ووودالتث هوووذا الفووو  الوووي أنا وووة العووووةلنتث ن دالوووع الي يلنلوووتث نووو        

ال  اتم ننننلع نو   ٭العوةل  الض اتنث ل  نذنة  العنلةع لف ندة ع  ال تنهن( 
الرتل ت ا الندة ع  لنةال لود   اونض لوف ال وتهة  ال صوةلع تاوث إووةاو  ننالوو 

يووم  رووةث لووف اكة علنلووتث نوو  الةووة  العوووةل   عرووتو نوو  الننووتذم النتفةاووع  أل ووةث   
، نلانووو  لوووم لصووو ل لنوووتو لوووف نصوووتو الفنووون  ل فووو  ال صوووةا تروووننث توووليلةاث  صوووةلع 

الادليووع اك نوو. ا وون  أنا وو  ال ن وولنتث اوول   رووة هووذا الفوو  ا ووتهة  صووافلع ا  ووق 
  أن الفووووووووو  ال صوووووووووةا Op-Artاةث   –ل لووووووووو  تع لوووووووووة صوووووووووتة ووووووووووت عتو نهووووووووون   انل 

 OpticalArt  نننذ ذلا الناوث أصو ل الفو  ال صوةا ان نوتل  ق ل لو  لو  ال ودا ،  
نتهتث الفنلع الادليع نات  ذلا ل ي لد نق    الفنت  للاتونةا دا اد اكتأال صةا 
   اذ لعوود الفوو  ال صووةا 16  ،1997،   وونلض    Victor Vasarelyلووتااةل ف  

ت نةاو لف اكتنوت  التنةلودا ، ك  هوذا الفو  اوتن  النوتد اولم ننتللوع ن ت فوع اوتكتاا  
  Mondrianنننودةلت  ت  الفنوف،ناكلةوت  نالتروتد نالعنوق ، ننو  اهوم ةناد هوذا اكتنو

                                                           
هون نصو  ل لع وة لو  ندة وع لنلوع نوولث لوف ألنتنلوت ناتنوث نرنتروت  : Bauhausالباوهوس ٭

 وووتلفنن  التووووال لع ، اتلة وووم ، الت ووونل  ، الناوووث  الووودن   ووول  الاةلوووع نالفنووون  الننل وووع أن نتل وووني
نلعت ة أ  نل ال تنهن( لف التصنلم ن  أاية تلتةاث الف  الاودلض توليلةاو لوف الرند وع  نالعنتة   

نالتصنلم لف الف  النعتصة  ننق ( هذ  الندة ع هن النعنوتةا اكلنوتنف نالتوة قةن لون(  ونع 
ن. النن نلع العة لع، هل ع النن نلع العة لع ال نةلع  لنالد ن  النع ننتث نالتفصل  ةا   1919

  020،   8611دنوق ، ،
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    ةوووووووووووووووووووووة نال نوووووووولت ، نللننوووووووووولوف ةن   Malivitcنلندا ، نالفنوت  نوتلفلت وووووووووولوف ه
Venger & Cilmr لوف النتنلوت ناتندن وافKandinsky    انوت ا  هوذا  لوف انة وت

داداو نت وونةا ك ووتللل لنلوووع الفوو  كلةتصووة ل ووي اكتنوووت  التنةلوودا لةوو   وو  لعت وووة انتوو
 ناتنع ةللعع دا   اكتنتهتث الفنلع  الدلد   رةث لف لتةاث اننلع نع ث نن  لنتو ذ

ن  ع ا لة  ن  الفنن  تترون  أنهتنوت  ووا  أن     إنا لةاو لف هذا الننت  لنا  الةن  
ذا  آ وووة، نا  ن ووللع لصوو  الوونهم لوو  الفوو  أنووة ل وودن نالووةا  ةوودة نووت ل وودن اةلةلووت، نهوو

 نتتف ة  ال تهة  ال صةلع ل ف  ال صةا 
 الظاهرة البصرية للفن البصري : -2

لتعةو الفةد العتلم الذا لال   ناكاداض التف تنة    نو   و   نوت لنت او  نو       
نلاوووتنام اك وووتة ت  الوووذا لتاووون  نووو  الاووونا( ننرتلوووتث اكلصوووتل التوووف تنتووووة للووو  

نووو  وووو   الوووي ت وووة، الوووض تناصوووة ن لفتووو  لوووف ت وووذلتنت  نل ت وووو هوووذا النلاوووتنام
 تلنع ننووووووتث ل ووووووي هل ووووووع تووووووليلةاث ا وووووولع يووووووم ل ووووووتة   الوووووودنت  هووووووذ  اكات وووووول( ان 
اكن  تلوووتث نلةووونم  عووود  لن لوووتث تصووونلو نتةتلووول نا ت وووتة ننةتةنوووتث ن وووتنة  اتوووي 
لصووون  هوووذ  النع ننوووتث ل وووي ووووا  لاوووة  لروووت نعنوووي ندكلوووع نننووو  ن وووتنة  تلتووووال   

    01  ،1992نف ،  الانت
        اهتنووووث النووووداة( الفنلووووع التوووووال لع  ت ووووتعنت   اأنهووووتم ال صووووةلع  نأ  ووووق ل لوووو        

 لووو  االروووتم ال صوووةا    نهووون ووووا  هند وووف ذن اتلوووتث اوووتد  ،  نعنوووي أ  اأووووات  
الن تعن ع نادد  تادلداو دالةتو  اتلتث اتد  ، ناأووات  ذاتروت تنوا  إك أ  تاون  ذاث 

هند ووولع  ووودكو نووو  أ  تاووون  ل وووي  ووونلترت ، نألروووتو إنروووت تنوووا  إلوووي أ  تاووون     لعوووع
   88  ،1999أواتكو تنةلدلع ن  قلة أ  تون  ألع ن نل تو لصلع  نلد ، 

 لوف أيوة نو  تتةاو  ال صوةلع ننوت تاا ت تث  اأن  النةتملف  ال صةا اهتم الف     
 النووتتلث التوف ن ةلوع نتوت   دةا وع ل وي اكتنوت  هوذا التنود الوض ، النووتهد لول 
 التوف الن ت فوع ل صونة النن ةوف الن وتم  ةلوق لو  لوتم  تأووات  ااا ت( أ  أادث

 الننوت    لعوع ا ول نااروتلع  تلاوذو نا لوت أن ا لت إدةاات نتدةارت تت ةتهت الانا(
 نالن وووتاع نالناوووت  نالووووا  ال ووون  نووو  لاووو  لوووت  نلوووذلا ،  تلعنووو  الفنوووف لاووول  الوووذا
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كننوت اوللةاد    17،  1999    ننصونة، لن لع اادةاا لف  تصع   لعع نالنر.
ن ت وو  لننوت لووف الفلوع ادةاا نتف وولة اكوولتل ان اكوووات   تل ل وع النال ووع  نوت ، كننووت 
ك ندةارت  نف( النااعلع لنت ل وةأ ل لروت نو  ت لوةاث ناننوت نو   و   الننانول النف ولع 

    91  ، 1920لعن لع اكدةاا    نتهة ، 
 الفنلوع األنوت  ننتتتةاو  ال صوةلتث الاةاوع نل وم ل ي ل م ال صةا اوت   الف       

 للنو ، لوف ناةاع  صةلع الرتنتث ن  اأية ذلا لنتن  ننت لل  النوتهد ية لفأن  
 الت وتل  وود  أ  ، ناأ وند اأ ولض ال وننل   ت وت دام اأنلوي   ناوتنكترمن الفنوتن  ودأ

 يوم ،  تلاةاوع النووتهد للووعة النتةت  وع الن وتاتث ت وا تفتلو  إلوي لوقدا  ول  ال وننل 
 ال وتةد  األونا   ت وت دام ال صوةا االروتم لتاةلوق هوذ  الناوتنكث ت ونةث ذلوا  عود

نالنروت  الاوتة  األونا  ت روة  لننوت نتةانعوع نالنروت ت روة لوتألنا  ال وتةد  ، نالاوتة 
 لو  نوتت  نذلوا ال صوة ات وع  ةلوق النووتهد لو  لودةارت العنتصوة لاةاوع ، نتةدنوع
 نو  نذلوا االرتنلوع  إاوداض الاةاوع اليت وث الن وتم     وع  ةلوق لو  الةقلوع تذ وذل
 اأوووووات  نال  وووون  نتاووووةاة ال ووووننف نالت ووووتل  الن ووووتلتث  وووول  نالت تلوووود التةووووتةل  وووو  

 ات و. نعوت  اكينول  أن النةصوت  أن  تلالوتد   ونال اأانوتم لوف ناك وت و ناألونا ،
 نتنالو. األونا  ال  ون  نتنوتنة الرند ولع لتوون  ال نوي ال صوةلع الناوتنكث ن وتق

 ، التنونم أن اتكلتنوت  : نتننلوع  وناهة إلوي لوف األنوتق نالنتفتنتوع الن و اع
 تةت  روت لو  لنوت  ننوت ، ناكنتوداد نالوتة   ، نالتودا   ، ، ناكنتووتة ال وننف نالتونه 

 الودا م نالتة ول الووتن  نال و ( ال صوةا ل نوام نتلنوعننتتتللوع  نتااننوع ت تلنوتث نو 
 نعرووووت لتاوووون   الووووض ل ووووو الع نتوووووننرت نالتووووف تووووقدا الووووي تروووول  التوووووال لع ل عنتصووووة
    2  ، 1990 ،  أنرا ال ناع الفنلع ال صةلع  لف وةلا إلي النوتهد

 الاةاع لف لو  ال ودا  ال صوةا تاون  نهنلوع، ناالروتم  روت لوتم نو   و   االروتم     
الاةاوف ل وووا  أن اأووات  التووف تترون  األوونا ، نهوووف اةاوع ذهنلوووع أنروت لوو  نووتت  
إدةاا الذه  لتأوات  ت دن النرت تتاةا أن تت لة ل ي الةقم ن   واننرت لوف النااو.، 

ا  اودنيرت ننوةد نهوم، نلاون  نودا الاانلوع للروت هون نالاةاع للرت يت تع لوف اأ وت( ن 
دةنوووع  نهوووذا النووون  نووو  الاةاوووع هووون نوووال نووونهةا ل فووو  ال صوووةا اننروووت تنصووو   126
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نروووت روووةنةلع ال وووتل التوووليلةاث  اكن  وووت   تلالنلوووع ناايوووتة  لناوووداترت اليت توووع ، انوووت ناا
 انهت ترلو اكهتنتم ن تو رن  لرت رت النةةة، لر  ل  اننرت لنصة نذل نرن

تنوون  الاةاووع لووف الفوو  ال صووةا إلووي الاووود الووذا ك لناوو  تادلوود  نلاوو  اننتلرووت ل ووي  
  :166-99: 1997النان اآلتف نانت لذاة   ال ااا،

   الاةاع الدا  ع نال تةنع 
   الاةاع النانةلع الدا  لع 
   الاةاع النتنتذ ع نان الدا   نالنتعتا وع نان ال تةم 
  ع الاةاع النتص ع نالننفص 
   الاةاع  تتنت  نااد أن لد  اتنتهتث 
  الاةاع  تتنت  النةاا ل دا ة  أن  تةم نالو رت 
   الاةاع إلي اأنتم أن إلي ال و و 
 ،166–99،  1997الاةاع  تتنت  اكل ي أن  تتنت  اأ وف   ال ااا     

 ل تتو  لاوف النة وننع اكن وتم لاةلةوع ان النصونم توونلرت الة وتم اود لةودم         
 العةرولع اكناةالوتث  وتةن. الدا  لوع التوف الدلنتنلوع لل وتدلف نا  ك النووتهد  ووا 

  تةنلوع اودندا الة وتنن  ان النصوننن  ل وتعن  ناود .الينا وث ت وا تناول   نصو اع
 الةووونا ال وووتةنف الاووود الت وووتة النن ةوووف لنووو  نوووت، ووووا  ان لن وووم ان نرووو  ع ن رنوووع

 الاود لاو  ، الن وم ان الووا  لوذلا نالنارول الةونا ل ارونة تع لوةاو  الرو  نالنارول
 ال وت م الاود ال وتةنف لوت   تلنةت و  ، الن وم ذلوا ت و لل ل ودم الن وم لناول  اك ند
 قلوتل نو  نذلوا ل وت    النووتهد لنود نف وف دلنوتنف لعو  ةد لافوا النةاوا نقلوة
 نةننوووع لانووو  الن وووم ان الووووا  لوووت  النف وووف النتنلووود ل وووود ننتلنوووع ، ال وووتةنف الاووود

  النافوا النف وف الفعو  ةد نلصودق  .ل نووتهد النف وف التةودلة نو  ا لوت نالنلوع نتتنوع
الوا    أ   ال نتث التنتارلع ل ةقلع  تلعلنل  لروت  ل ي لصدق نانت ال ن  هذا ل ي

ل اووع  تك ت لووتث لووف الصوونة التووف ت ووةا أنووتم اوو  لوول  : لنوو  نتنوول ، ُترنوو  هووذ  
نوووول ت ووووة ت ووووت دم الت تلنووووتث ال ووووتل إدةاا نوووو  أنوووو  توووونللة ناوووود  الن ووووة، ننوووو  نت

  ، نتتن وي لن لوع إدةاا اأوولتل  عودهت إنوةال لة وف 127  ،1922 نلد،  تلعنق  
لعنوو  نلووق تنالةووتث ذهنلووع نوو. الناوول  ال ووتةنف  ال ل ووع  ننع لتترووت نلن لووع التنووت( 
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نتنووول  الن تووة نالاووف نعرووت ، لعن لووع اادةاا ُتعوود الةتلوود  اأ ت وولع لتفعلوو  النعةلووع 
الوووذااة  ، لروووف ت ووورم لوووف إنروووتم العن لوووتث العة لوووع نووو   تصووونة، نت لووو  ، نتوووذاة، 
نتع ووم  ، نهووذ  العن لووع أننووت تاوون  نن ووننع نوو.  ووتاف العن لووتث ، ننوو   لنرووت العن لووتث 
النف وولع اتلووع ، نلاننرووت الةالووا  النرنووع لعن لووع التنالووق الوووتن ع لووف ننتكترووت الن ت فووع 

   9-2،  1990لع ، نالعت فلع   ننصنة، العة لع ، ناكنتنتل
 اآلتف : الي الف  ال صةا لردو    إلذا لنا  الةن  

   نذل انت ت  النت ةف ن      الت تل  نالترتد نالتدةم لف ال ن 
  اا ةاا نال لتد  لتننل   صة النت ةف نانهت 
 ل ي ال نال  ااا ت(  تلعنق نالاةاع 
    االةت  الننتلف ن      التنالق التتم لألن نع ال ننلوع 
ا  لن لوع اكدةاا ت وودأ  ننووند تن لرووتث  ل وووات   نو  انلنووت نا  نووت ندةاوو  لوول(      

اةلةووووع  تلرووووةنة   وووو  انوووو  نتوووولية  نووووت ن تووووتة  لاووووف ننت وووو  اللوووو  ، ننةوووونم  تن وووولم هووووذ  
ووات  ن عود ذلوا لوتم تف ولة ت وا النع ننتث التف ا تة  نتهت ن   و   انا ونت لت وا اك

ننتللوع نوي  ان ن لفلوع     ع ا وتنت  الندةاتث اف تقدا الي   نا نعل  ال  تاون 
 نالن    اآلتف لنرل ذلا:
 ( يوضح عملية االدراك1طط )ـــــمخ

 

 

  ننووت لتروونن  نوو  Visual Fieldتعوود اوودة  الفووةد ل ووي ادةاا ننتلوو  ال صووةا       
  ،                 Width  ،  العوووووووووووووووةض Lengthا عوووووووووووووووتد هند ووووووووووووووولع ي يلوووووووووووووووع هوووووووووووووووف  ال ووووووووووووووون  

  لوتن  ات ونت لوف تادلود ل اتو  نو. ال ل وع النال وع Depth or Distance العنق
نعرت نن  يم تذنق ناتنلتترت ننتللت ناك تنتت   روت     نالةدة  ل ي التفتل  االنت ف

  1920نالوووعنة  تلةااووع ننووت تةدنوو  اللوو  نوو  ن ووت و ت دنوو ، الووض لقاوود  ا وونتلل ،
ل ي ذلا  ةنل    اننت نعل  ننتاةا لف لتلم ذا ي يوع ا عوتد ننت وا لودد قلوة ناودد 

نلووع نلن لووع تن لنرووت نوو  اكوووتةاث ان النن رووتث التووف تناننووت نوو  ادةاا التةتل ووتث النات
   101،  1920ل ولتل ناكوات  ناكن تم التف تاتنلرت      ا نتلل  ،

 استجابه        تفسير        تنظيم         اختبار      ادراك            انتباه            تنبيه
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 التلقي : ٭اشكالية  -3
تتنلووا التنة ووع الننتللووع لووف التوووال  الفنووف لووف اننرووت تووةت    عوودد نوو  العنانوو        

الننتللع التف ت ند لوف الننتنو. ، لتلنتوتم  أهنرت النتتم الفنف نالفنت  ننت ةل  نالذا ةلع
الفنووف لووةت   إلووي اوود ا لووة    لعتوو  الووذنق ال ووت د نلةووتو ل  لعووع الفاووة ال ووت د الرووتق  
لوووف اتنوووت  تةننتووو  ، لوووف ناوووتنكث إ داللوووع نتعووودد  ننروووت التووووال  الفنوووف نقلوووة  نووو  

ع نالن و ي الفنن ، لتلنتتم نوةت      لعتو  الفاوة لوف نع وم نةااو  الاروتةاث الةدلنو
نالادليع، لرن لنعا(    وا لف ننل. ن تنلتث الالت  ننوت  الننتنو.  ل ون ن ةنوت 
 ووووا   وووةل. إلوووي إننوووتااث ت وووا الاروووتةاث ، لننووودنت أنروووت نوووتلث لتتوووةنم الفاوووة اووو  
نةا ع نو  نةاا و  نهوذا نوت نوورد  لوف إننوتااث اروتةاث العوةاق النتعودد  ناوذلا لوف 

قةلوووق  ننووو  يوووم الاروووتة  اا ووو نلع ننووو  يوووم لوووف اروووتةاث نادا النلووو  ناروووتة  اأ
ننوووتااث أنة وووت الادليوووع نالنعتصوووة  نتوووةت   التنة وووع الننتللوووع نذا ةلتروووت    لعوووع  لنوون  ناا
الرووناق  الفاةلووع نالدلنلووع ناكنتنتللووع نالننتللووع ، نهووذا اكةت ووت  لوونعا( لووف نننوو  

صووون  النت ةووول  العنتصوووة الناننوووع لت وووا التنة وووع الننتللوووع ل نرووورت النت ةووون  ، ن  
لةوون  نتيووت  نوون  ة لووف اتت وو  اووناة الةقلووع   أنووت  تلن وو ع إلووي النوووتهدل  ، ن ووتر اف 
 الفنووون ، لووول  النعنوووي ل ووودأ  تلعنووو  نف ووو ، لتلنووووتهد ل ووودأ نووو  الوووض لنتروووف الفنوووت    

   10،  1927 نن  ة، 
ي نتة  الووونننوووت  وووأ  ننوووت لنووودنت نصووو  الوووي نةا وووع الت ةوووف لعنوووف إنلوووف هوووذا الننوووت  ل     

   لهنلوع Imaging theCity  لف دةا ت   Alexanderنهنت ذاة   نةا ع اكدةاا  
اكدةاا كلةووووند الووووي ال  لعووووع  ال وووونا      أاكدةاا نالفاووووة لووووف ل اووووع نت تدلووووع نوووو  

الننروووونللع   وووو  الووووي نتلدةاوووو  اكن ووووت  ننووووت لاةووووق ذاتلووووع اكدةاا ناك ووووت و لووووف 
   71  ، 8661التصنةاث  ل  النت(  الةل ف ،

 
                                                           

هووف نن ننووع نوو  الع اووتث التووف تن وونرت دا وو  لاووة نعوول  ، أن ن ةلووع لووم تتوونلة االشــكالية :  ٭
ا رت  اناتنلع صلتقترت ننةن   تكواتللع نلل( النوا  لان  هنتا نن ع نوتا  نتةا  ع كلنا 

    87  ،1926 نعا  ل  ال تاف  النت ةا،
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 الخصائص الشكلية في الفن البصري: -4
 نوت تووال و  لودةا النوةل أ  أا ، أةرولع ل وي ووا  إدةاا ال صوةا اادةاا لعت وة    

 الووا  تنللوا ل وي النوةل ت تلد التي الةنالد ن  لدد نلنند ،   فلع أنت لتد  اوا 
 لوي لاتووو  و  ، النتنوتلة  العنتصوة إلوف لنلو  ك اان وت  لةو  أ  اأةرولع  ل وي
 نالرونل نالانم الوا  اي تث ، ال ناهة  عض تقاد .التن لم ن  ننلت العنتصة هذ 

  نوت لةونم ألرت    ، لة  النرتا ال صةا ل ي لعتند ك ال صةا اادةاا إ  ، نال ن 
 لنوت .الةقلوع ل وي لوقية اا صوتة لن لوع لوي العة وف لوتادةاا ، اادةاا لوي  دنة النخ
 اك وتنت ع لتعودا لنودنت لتلعةو  ،  إدةااو  العةو  ل نل نت لة  هن  صةلت الفةد لدةا 
 ال  وة  لون م لتنو  ،  تلوذااة  النوتدا النااو. ة و  ل وي لعنو  نوت لنيلوة  الن تووة  الا ولع
  (Erik ,p27-33  صةلع ادةاالع ن م صنة  لي ال ت ةع
لووف ال ناووع الفنلووع التصوونلنلع ان النة ووننع النتاوون  الفنووف الوووا  ال صووةا  لتنلووا    

، نةتةنع ن. نت هوف ل لو  نااعلوتو لوف الننوت  ال صوةا  نن ع ن  ال صت   ال صةلع 
 :   لف اآلتف Ching , 2007 , p51 ننا الض لاددهت 

 لنوت  نوت  صوت   الووا  ن  لعوةو  الذاهن الن دأ    :Shapeالنا ن(   الوا  -
 اكوات  ناتلتترت  ن  التوال  الننلف ل  ن  

الاةلةلووع ل وووا   ال وون  ، العووةض ، العنووق  نهووذ   اك عووتدلنيوو     :Size  الانووم -
اك ووةا  نوو. اكوووات  عاننوو عنةلت وو  للتاوودد  نةتةنوو انووتاك عووتد تاوودد ن وول الوووا  

 رن  ال لتق  
  عن نلووووووو  نالوووووووود  أن الةلنوووووووع الHueال وووووووننف    تلتووووووودةل   : لتنيووووووو  Color  ال ووووووون  -
 Tonal Valueايووةاأال تصوولع التووف تنلووا الوووا      ل وو ن  اكوووات  ، انووت انوو 

 لرتو ل ي النا  ال صةا ل وا   ألقية  نالذاالننتنة   ال ل عنرناتو ل  
 لووقيةنووتلنت  لنرووت نوو  أات وول( لنيوو   صووت   ال وو ل ن    :Texture  الن نوو( -
   ن  الوا    ل ي  رنلل ن لع انعات لع ن
الننوت    ووا  ن و ع الوي الناول  انالناوتنف لننا. اللني   :  Position  الننر. -

 ال صةا  
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  نةووووت   لع نل اترووووتاأةروووو ل ووووي  : هوووون ننروووو. الوووووا  Orientation  التننلوووو  -
 النت ةف   ن  الض اكتنت  نننر.  ال نص ع

  : لني  دةنع تنةاوا نا وتةةاة الووا   Visual inertiaالذاتف ال صةا   الةصنة -
 لووووف  صووووةالن  وووو   اأةروووولع إلووووين وووو ع اتنووووت  اةاتوووو  وووووا   الرند ووووف ن  نلنووووتد 

 ةف  ل نت   ننت  الةقلع 
 ل  الوا    ال عدن ناانلع الن ة  النن نة -
   ال صةا النال   تلوا    الاة ن الرن لع  ال ةنو -
 انواع االيهام )الخداع( في الفن البصري:  -5

التوف لناو  إنتتنروت لوف هوذا  ال صوةلعالفنلوع  اكلرتنوتثهنتا أننا  لدلود  نو          
 نن  هذ  اكننا  : ال دلعاكلرتم ان لرت لتاةلق ت تعناتتعدد  تعدد تةنلع الف  نالتف 

العل  ال وةلع تةا األنا   وا  نت لوة ل وي ا ول     ا :باأللوانااليهام المتعلق  -
د  ألونا  نلاو  لل وث أن لو تو إلوي ننرو. نعول  نوةا لننو ن  لند الةقلوعإ  النال ، الض 
 Scintillating Gridع نة . اكلونا  النت تلنو  نل ي   ل  النيت  لف هذ  هف الاةلةع
    1انت لف الوا   

ال وووندال لوووف  أةدنوووت أ  ناصوووف لووودد النةوووت لووون 
، أننووت  وونةا ننوودنت هنووتا صووعن ع هووذا النة وو. 

ال ووووندال ت وووودن  لرووووتل ن توووووة   أ   هووووذ  النةووووت 
أ  ننةوووو   صووووةنت إلووووي نة ووووع أ ووووةا لووووف  عوووودنت 
نهاذا ل تال  ل لنت تعودادهت، نالتف ولة  النة .،
هووذ  النةووت  ال ووندال ك ننوووند  ذلا أ   لووالع نووف 

ال وندال  عذلوا  ت  لوع أاود اكووة  نلنا  التلاود نو  صواع، لرت أ ت ت دا   النة .
تنةوو   وول  لووننل  العوول  ال وووةلع لووتنا  لوو  ال تف وولة ذلووا  إلت ووتة أ    انووت لناوو   تللوود 

 لنرنووت  ل ةوود ُ وودلث أ صووتةنت نوو  نووة ال هووذا الت ووتل   نتعتا وول    وو ل الت ووتل  الووودلد
 .أ ت ت نوتهدنت نت ك لنند

 1 –شكل 
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انروول نيوووت   :بالهندســة االيهــام المتعلــق  -
لرووذا النوون  نوو  اكلرووتم ان ال وود  ال صووةلع هوون 

نانوت لوف Penrose triangle ني وض  وتنةنا 
    8الوا   

لي هوذا الووا   ني وض   وتنةنا  ن و ع الض لود 
الذا ة م  "إلي لتلم الةلترلتث  ةننة  تنةنا

روووذا الووووا  الرند وووف ك لناووو    ل هوووذا الووووا 
ينول  نل وتال  تن ولد  لوف ت  عودل  هند ول   تاةلة  إك  ل   ةلوق الة وم ل وي الونةق

  .الرند لعال صةلع ال د  اكلرتم ان أوات   الناا.  ي يع ا عتد، لرن وا  ن 
 

نووووو  اكني وووووع  ة:بتحريـــــك الصـــــور االيهـــــام المتعلـــــق  -
 الصوووونة  النتاةاووووعال صووووةلع الناروووواع ل ووووي هووووذا النوووون  

Rotating Circles    0انت لف الوا     
الووووا  يوووم اننوووت  تاةلوووا   ووون اننوووت  تلتاووودلق لوووف نةاوووال

لووتهدنت  ةقن ونت إلوي اأنوتم يوم إلوي ال  وو نوة اث لدلود 
أ  الا ةتوول  توودنةا  النااوود   عاوو( إتنووت  اأ ووةا، قلووة 

   نك تدنةا   لا  إتنوت ، نلنانوت التلاود نو  هوذات   تانتتاذلا لتلا ةت أ  اأنة لل(
 ووان    وول  نعلوود التنة ووع اتن ووع ناوودال  لووف الوودا ةتل  دن  النةاووا ل وونةا أنرنووت لووف

   .تتم
 
 
 
 
 
 

 2 –شكل 

 3 –شكل 
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ــة المتريــرات الشــكلية الدخيلــة:بااليهــام المتعلــق  - نووةا أ      1نوو  الوووا    طبيع
ال وووووو  الووووووذا لوووووووا   الة ووووووم الووووووذا ل ووووووي 

ل تة أ ن  ن  ال   الذا لوا  الة وم ال
اللنوووووول  ، قلووووووة أ   الاةلةووووووع ل ووووووي الووووووذا 

   تنتنت نلناننت التاةق ن  ذلا  عن لع الةلت( ت  نت تنلتلا( ذلا لتل  
توول  الن ووتةلنتل  تووناف أللننووت أ   أاوود الة عتوول  إ   اأ وورم التووف تاوود   ةلووف الة ع 

لنرو. ووا   أ ن  ن  اأ ةا، نهن تا ل   ت ئ ل دنت  نتت  لو  ال ودا  ال صوةا
    اك رم لف  ةلف ال  ل 

: نهون ننو  لعتنود ل وي ا روتة ننننلوع  االيهام المتعلق بتريير الشـكل والمنظـور -
ع ووف اايووة نوو  الاووتل ناايووة نوو  نوو  الوودككث ناكوووات  نالةنوونا لووف صوونة  نااوود  ت

وا  لف ا  نااد نل ت دم هوذا النون   ايوة  لوف ة وم  عوض انونا  ال ناوتث النة وننع 
انوووووووت ا  هنوووووووتا ننلوووووووتو نووووووو  أنوووووووونا  ال ووووووودا  ال صوووووووةا ل  وووووووق ل لووووووو  اكنووووووووتننةلن( 

Anamorphous   لعتنووود ل وووي اكلروووتم ان ال ووودا  ال صوووةا نووو   ووو   ةقلووو  صووونة
نة لوووع نارووواع نووو  نصووودة نوووون   ت وووت دام نوووةت  لتا وووع ا ووو نانلع ان ن ةن لوووع ان 

نل  ووووووق ل لوووووو  لوووووو  اكنووووووتننةلن(             - ت ووووووت دام اووووووتنن  اكنعاووووووت( –هةنلووووووع الوووووووا  
  :0-     الوا 070،  8662 ل د الانلد ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 –شكل 

 5–شكل 
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http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f1AU6GueD8wO6M&tbnid=IrSM0EDNQOevTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.07ksa.org/t146600.html&ei=BXBGUvadBcSbtQbO34GgDA&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFNEEv0-3vTDn81DNnSSq-O9UQOcg&ust=1380432761839745
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 االيهــام الــواقعي ث ثيــة االبعــاد: -
هوووووف لناوووووتث لنلوووووع ة ووووونث   ةلةوووووع 
تع ووف تووليلةاو نن نةلووتو نن وونتو ي يووف 
اك عوووووووتد نت عووووووول تةنلوووووووتث اك روووووووتة 
نالن نووووو( نال وووووون  نالنن ووووونة نننرووووووت 
تةنلووووووتث الات وووووونل لروووووو  لوووووو  أ  

 ل ننا.  النات   دنةاو لف إ ةانرت النرت ف 
 

نيوووت  ذلوووا النوووداةلتث الفنلوووع الدا  لوووع نال تةنلوووع الن وووت دنع لوووف لووو  الووودلانة ،     
نال ناووتث النداةلووع ناكةروولع ال تةنلووع ، الن صووةتث ناكل نووتث نقلةهووت نوو  الفنوون  

  :0ال صةلع ذاث التليلة ي يف اك عتد نانت لف الوا   
لنصوونم لووف إ ةانرووت ننرووت نهنووتا العدلوود نوو  أنوونا  اكلرووتم ال صووةا التووف تفوون  ا     

ل ي   ل  النيت  ال دا  ال صةا الن ت دم لف ة ننتث النود  نالووناة  العتنوع انوت 
هوون الاووت  لووف انتوووتة هووذا الفوو  اللوونم لووف النوود  اكنة لووع ان ال وودا  ال صووةا الووذا 
ل وووت دم التةنلوووتث الادليوووع نووو  إروووتل  ننوووناد ن تنوووتث نتةنلوووتث نت ووونة  نقلةهوووت نووو  

    1ة ن اق ةام ان  اكننا   
لنننت لف هذا النتنل لنا  الةن  إ   أق ل ال ناتث الفنلع التف تعتند أ و نل       

لإللرووووتم ال صووووةا دنة نرووووم لووووف إلصووووت  إلاووووتلاث الفوووو  ال صووووةا لووووف انتتنرووووت لاوووون  
ل نت ةوووف  صووونة  ن تووووة  ، نذلوووا أ  النيلوووةاث التوووف ت روووة لوووف  ال ناوووع الفنلوووعتصووونلم 

 لوول  النت ةووف  ايلووةاو نووت تنلوود ننتل ووع ووودلد  نووت  وول  النيلووةاث  تصووتنلم نالتووف توودةارتال
ال صةلع اأ ةا نالتوف لت ةتهوت النت ةوف رون  لن لوع إدةاا التصوتنلم ااو  ، لوتلنت ةف 
ك ل ووتنلل  وودلرلتو نووة  نااوود  إلووي ننلوو. النيلووةاث لووف ذاث الناووث أ  هنووتا لتنوو  

  النيلوووةاث نالوووذا لةووونم  عوووا  التة ووو  العة وووف الوووذا ُلعووود نووو  أ ت ووولتث لن لوووع ا وووتة ت
النيلوةاث  عروورت لوو  الوو عض اأ ووة ، إذ ك ل ووتنلل قتل ووتو إك ل نيلووةاث التووف تنووذل 
انت تهو  نالتووف تتنلووا  صوفتث نعلنووع لف ووةهت النت ةوف نلتووةا  ووتاف النيلوةاث إلووي الدةنووع 

 اليتنلع ن  اكنت ت  ناك تلعتل  

 6–شكل 
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 دى المشاهد :فن الخداع البصري وعمليات التلقي الفني ل  -6
العن  الفنف هن ن ل ع كلصت  اكلاتة ان ة نوت لاون  ننوةد تن لنوتث ووا نلع       

، نلاوو  اكهووم أ  لاوون  اكينووت   العنوو  نالنت ةووف  نعووتو الووض لاووتن  نتيووت  نوون  ة ا  
لةدم تعةلفتو ل عن  الفنف  ةنل   لن    نتتم ان وتنف لن وا ووا و ان ن تنوتو نعلنوتو ، نلةونم 

  التنة ع اكن تنلع ، نلتلية  تلاام الاتذق لف النناد الن ت دنع لف  نت و  نو   للصت
انووو  ا وووةاا اكلاوووتة الووووا لع نالنع وووة  التوووف لوووند الفنوووت  ا  لنصووو رت الوووي اك وووةل     

   02،  1927 نن  ة ، 
انت تعد لن لع التذنق الفنف لن لع تةنلم لنتد  نعةنرع ن   ةو ل ي  وةو       

  ا وتنت ع تةنلنلوع تانو  النتعوع نو  ا و  النت ةوف كاود اكلنوت  الفنلوع   ا ة ، اا ان
     162،  8666 اننة  ، 

الووووض ل ووووت ل. الفووووةد النت ةووووف  صووووةلتو تنللووووا نتف وووولة اكاووووداض ، نالعنتصووووة ،      
نالةنوونا ال صووةلع ، التووف لةت  رووت لننلووتو لووف  ل توو  ،  وونال اتنووث   لعلووع أن نوو  صوون. 

 ان  اكن ت  نت ةلتو  صةلتو اتدةاو ل ي اآلتف:وتةا  آال وة نلا   
  ا ت    نعتنف نتلةا 
   تنصل  النعني لآل ةل  ن      الصنة التف لةاهت 

النتووذنق  النت ةووف  لنوودنت لة وو  ل ووي نوووتهد  العنوو  الفنووف ، اننووت لةاووا  صووة  
 ناوون ت ووا النرووع التووف لدلوو  ل لرووت الفنووت  نالنوو  لن ووة نوو   وو   نتلووذ  اوود ألوودهت لوو 
ا  لعلوود لنف وو  ت   وو  العن لووتث التةنلووع نالنعننلووع  الفنووت  أينووتل ا دالوو  لعن وو  ، ناووتنك و
نالذهنلع التوف اود نوة  روت الفنوت  أينوتل اننوتا  لن و   نا  نرود النتوذنق أن النت ةوف هون 
ناتللتوو  ال تصووع نهووف تاةلووق ال  ووة  ن  ةتوو  تننووف نف وورت  نف وورت ، نل تارووة تووذناتو 

لننووتلف لووف الفنوون  ال صووةلع ل اووض لووف تا لوو  اكللووتث اك داللووع ا  الت ةووف ا ألروو   
التف تةند الي لروم النننوا التووال ف نادةاا  نلتو  ن صت صو  التع لةلوع نذلوا  للتنوتد 
ننرنلع اةا لع تل ذ  عل  اكلت تة النع ي الف  فف نالوةن  اليةتللع نالنةدلع  نصوفرت 

الةووتةال ن وام  تةتلوول     إ  ف الةااووف  الوض اكدناث الروةنةلع ل  وون  ن وتلا التووذنق الفنو
النوووودةاتث الا وووولع نال وووونا  ال صووووةلع النق  ووووع ل نننووووا الفنووووف ال صووووةا ، ال وووون  ، 
الوا  ، الن ن( ، الات وع ، نا  لن لوع التةتلول هوذ  ايلوةاو نوت تةوند الوي تعوةو نن  وق 
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 ل صوووةا الةوووةال   للت تةهوووت لت وووع أ ت ووولع ل فروووم نالع ووونة ناووون لووونالم النننوووا الفنوووف ا
   1،  8616 الفر ف ، 

ال ناوع ال صوةلع تانو  لوف تةالول ن نت لوع ال ناوع  اوةال  لوف اأنلوي ا  الةتلود 
الفنلووع  وودلاو  وووا رت نتن لنرووت الوودا  ف نالننووتلف نوو  لنتصووة ناوولم ننتللووع ، نك وود لووف 
النرتلع ا  لنتروف  تلنتنول التن لنوف نالتولنل ف  ا  اوةال  ال ناوع الفنلوع ال صوةلع ينت لوع 

نلوووووع نالتووووووال لع نالتةنلوووووع ،  عتدهوووووت الفأاك عوووووتد توووووةت    ووووولدةاا الة وووووتلع ال صوووووةلع لوووووف 
نلناصة لف العتن  ن.  تهةلع ال ناع ال صةلع لف ا تة   ل  لتل رت ، ن عود ذلوا 
لتووة    تلتوودلل  ان التلنلوو  كا اوولم تعوود ال ناووع ال صووةلع نرووداو لرووت ، ان تةوودلم ال ناووع 

 ال صةلع ن  ان  تنيل  لةلنع نت  
ةد الي نرنن  نااعوف ان نت لو ، ا  ل ناع الفنلع ال صةلع اناتنلع ذهنلع كتفت

ا ووف ان تنةلوودا ، نهوون النروونن  الن ووتند الووي   ووة  ناوود( نعووةللل  ان ا  تن لوو  
لووووف هل ووووتث لنلووووع ن  ت لووووع وووووتي ، نهووووف الناصوووو ع النةاالووووع التووووف تفرووووف  نووووت الووووي 

، ننفتاوووووتو نلووووول( ننوووووةد نتهلوووووع  كذهنلوووووتو  نوووووتو ا وووووتلعتل الاووووون  الصووووونةا  نصوووووف  نع ن 
ة   نووتلو الفلووتو ننلوواا نتوووال  ننللووت داك ننعلووتةاو ةقلنلووت ةاناووتو ننروونللع ،  وو  ن للت ووت

لووف ا ووت  ت  ال  ت ووتث النعةللووع نالننتللووع ، لتلننروونلث ناكلاووتة نالن ووت و لناوو  
ا  تتاوووةة ،  لووود ا  ال ناوووع ال صوووةلع التوووف تقلوووو  ووول  هوووذ  الناننوووتث ننلعوووتو نروووعلع 

ف  ولتق نااود لتا وع يوةال ننتوداو نو  ا  ن لع لةلد  كلنا  ا  تننا اك نة  نااد  نلو
 الةقا نالدككث  

 رووذا اكتنووت  لناوو  اكوووتة  الووي نووت نرووع  النا وو  النف ووف اكنةلاووف كانلوو  
Lasswell D.Harlod  عننوووووتذم التناصووووو لالنننذنوووووتو  ووووو نالتو الاووووود  1912 ووووونع  ،

 نالذا لترن  نتل ف:
ل   لنوو  )  النت ةووف  نوو )  النة وو   لةوون  نووتذا)  الة ووتلع   للووع ن وول ع )  ن وو

نأا توووليلة  أية  الوووض لةتاوووا هوووذا الننووونذم ل وووي  ن وووع لنتصوووة نهوووف : النة ووو  ، 
 الة تلع ، الةنت   الن ل   ، النت ةف ، اكية  
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لف اتوتل  Heinich , Molenda Russellنةا ل   ننللندا، ناتل هلنل  ،
ةلع هوف اودة  نات و ع ل وي الن ت   التع لنلوع نتةنلوتث الوتع م الادليوع  ول  اليةتلوع ال صو

تف ووولة الة وووت   ال صوووةلع  داوووع ، نل وووي ا ووودا  نيووو  هوووذ  الة وووت     لتليةتلوووع ال صوووةلع 
ل نت ةف لف رنل نفرنم اليةتلع هف ا  نتاتن  نتوت ا لترن  النعتةو نالنعتةوداث 
نالفنن  ناك  ق نالةنانل  نالعتداث ، نا  نتلقه  اكن ت  للان  لروناو لوف ننتنو. 

   00-01  ،8616 الفرووو ف ، ذلوووا نووو   ووو   ن وووتهة الفنووون  الن ت فوووع نل ووودن 
 النت ةوووف  لووووتن  ل وووي الوووذااة  التوووف تتاووون  نووو   ووو    ناك وووتة الووودكلف لنووود الفوووةد

نال ووولانلننف ، نةدند لع ووو  ااال اكاوووداض  تنتة ووو  ، نتانلنووو  العة وووف نالف ووولنلننف ،
لتووووف تاتوووونا ل لرووووت ، ننعووووتنف نالةرووووتلت ، نل توووو  ندككث هووووذ  ال  ووووع ، نالنفووووةداث ا

 ننعتةداتوووو  ، نلتداتوووو  نتةتللوووود  ، ننوووووتلة  ناتنتهتتوووو  ، نتناعتتوووو  ، الا نووووتث لدلوووو  ،
نلنا فووو  نال ةلةوووع التووووف لفاوووة  رووووت ننفرننووو  لووو  نف وووو  نلووو  اك ووووةل  نلووو  ال ل ووووع 

او  هوذا لووا  نةنعلوع لاةلوع  نندةاتتو  الا ولع نالةولم التوف لوقن   روت  النال ع  و  ،
 ، 8669 ل وووووود الا وووووولم ،  ت ةووووووي اكن ووووووت  نوووووو    لرووووووت الة ووووووتلع الصوووووونةلع يةتللووووووع ل

 1928-120     
 ابقة : ــــــــدراسات س -ب

توم ن وول نلوودا  اك تصووت  ل وم لنوود النوووتةان  لووف هوذا ال اووض دةا ووتث  ووت ةع  
تنوو( ننروون  الدةا ووع الاتللووع  وووا  ن توووة  لوو  ال وودا  ال صووةا ناووواتللتث الت ةووف 
لند    ع نتنعع دلتلي ،  لد ان  لية ل ي دةا تث ننرت دةا ع  الت وتل  ال وننف ندنة  

 ، ندةا ع  لو  ال ودا  8616لعف  ل نع   الة  لف إ رتة الاةاع لف الف  ال صةا ،
ال صوووووةا ناناتنلوووووع ا وووووتاداض تصووووونلنتث ندلووووود  ل ا وووووف النعدنلوووووع  ،  ل توووووع   ووووونع 

 ، ندةا ووووع  عنوووونا   ال وووودا  ال صووووةا انوووود   لتاةلووووق أ عووووتد ننتللووووع ندلوووود  8662 
ا ووت و نوووا ع الدةا ووع الووي    نن ووةاو 8666 الاتوووو   وونع   ل نووو نلع ال ووو لع  ،

 نوند ل  ت ا الدةا تث ننت ا تننل لدم لةررت لف ال اض الاتلف  نهدلرت الن
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 ثالثًا: منهج البحث واجراءاته:
ا ت دم ننر  ال اض النصفف التا ل وف ن نوت لن ونم نو.   لعوع  ج البحث :ـــــــمنه -1

 ال اض ناهدال   
ننتنووو. ال اوووض اكصووو ف ل ووووي    وووع الدةا وووع اكنللووووع  اوووووتن مجتمـــل البحـــث :  -2

نلاتلووع النتنعلوع  الصو تالع  لووف نتنعوع دلوتلي ن تلت صصووتث الع نلوع ناكن وتنلع 
  النةاا  الدةا لع

 عينات البحث: -3
ا وووووت دنث لوووووف اننوووووتا ال اوووووض الاوووووتلف للنتوووووت  ااوووووداهنت ل دةا وووووع اك وووووت  للع 

 التفصل ث اكتلع :ناك ةا ل دةا ع اك ت لع نل ي نلق 
ـــة الدراســـة االســـتط عية :    أ  ن تل وووع نووو     وووع      تلووول066  ووو  تعووودادهت   عين

ن تل ووع لاوو  نوو  الا لووتث الع نلووع 06الدةا ووتث اكنللووع لووف النتنعووع ن نااوو.      تل ووت و
نالا لتث اكن تنلع ا تلةنا  تل ةلةع العونا لع ن تلت وتنا نو  الوض النون( ، الوض توم 

ا لوع  ا لوع التة لوع الةلترولع ، ا لوع الع ونم ، ا لتث  ا لوع الرند وع ،  0ا تلتةهم ن   
  ناووووود ل ع ووووونم اكن وووووتنلع ا لوووووع التة لوووووع ا لوووووع التة لوووووع اك ت ووووولع ، اكداة  ناكاتصوووووتد ،

 دا  ال اض  نةلت( ن تنا الت ةف  أا ت دنث هذ  العلنع لف انةالاث صدق ني تث 
ن تل ووع ا تلووةنا  صوونة   تو    تل وو006  وو  تعوودادهت   عينــة الدراســة االساســية :   ل 

لونا لع ن     ع الدةا وتث اكنللوع لوف الا لوتث الع نلوع ناكن وتنلع ننو   وث ا لوتث 
   تل وتو ن تل وع نو  126نو  او  ا لوع   عن تل و تو ل وت   06لف نتنعع دلوتلي ن نااو.  

ن تل ووع    تل ووتو 126الع وونم ، ا لووع التة لووع الةلتروولع  ن   الرند ووع ، الا لووتث الع نلووع
التة لوووووع ، ا تلوووووةنا  التة لوووووع اك ت ووووولع ، نووووو  الا لوووووتث اكن وووووتنلع  اكداة  ناكاتصوووووتد،

  1- ان ة ندن   تلت تنا ن  الض النن( نن  النةا ع الدةا لع اليتنلع نالةا عع  
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 (1 -دول ــــــ)ج
 عينتا البحث واعداد الطلبة واالفراد والمجموع

 

عينة 

 الدراسة

 الطالب وجنسهمالكلية وعدد 

ع
مو
ج
لم
ا

 

التربية  الهندسة

 الرياضية

االدارة  العلوم

 واالقتصاد

التربية 

 االساسية

 التربية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

عينة الدراسة 

 االستطالعية

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 655 

عينة الدراسة 

 االساسية

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 365 

 065 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 المجموع

 

: االنوووووث هوووووذ  الدةا وووووع ل وووووي ننلووووو. الوووووةاد للنوووووع الدةا وووووع الدراســـــة االســـــتط عية  -4
ن تل وووع الوووض توووم ت  لوووق نةلوووت( ن وووتنا   تلووول 066اك وووت  للع ال وووتل  تعووودادهم 

الت ةووف  ووتلف  ال صووةا ل ووي ننلوو. الووةاد للنووع الدةا ووع اك ووت  للع   نا ووتنةث هووذ  
ةووول لنرووت ننووند انت ووتث ل ووي النةلووت( لننلوو. الووةاد للنووع الدةا ووع  لووورةل الدةا ووع 

اك ووت  للع لووف اوو  ننرووت ا ووم ال تلوول نالا لووع نالنةا ووع الدةا ووع ، الووض ا ووت دنث 
 هذ  ال لتنتث لف انةالاث الصدق نالي تث كدا  ال اض  

ا  نت ا  ال اض لردو الوي الاووو لو  ن وتنلتث الت ةوف ل فو  ال صوة  اداة البحث : -5
لدا ننتن. نتنعع  دلتلي نا ول نت لوة الت صو  نالنةا وع الدةا ولع نالنون( لودا 
ال   ووع لةوود ااتووة  لووف اننووتا ال اووض الاووتلف ا ووت دام ادا  لنةلووت( ن ووتنا الت ةووف  فوو  
ال وودا  ال صووةا ل   ووع الدةا ووتث اكنللووع ، ناوود لنوود ال ووتاين  الووي ا ووت ةام صوودق 

ذ  اكدا  لروو  لوو  اكنووةالاث التووف توووم نلووف ادنووت  نصووو نووننا لروو   ني ووتث اكدا 
 التنتدهت لف الدةا ع الاتللع نالتف  ليةهت لنا  تلولة اواتللتث الت ةف 
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  لوف ال ل وع العةاالوع النتنعلوع لعتنود ق تم  نوت مقياس مستوى التلقي بالفن البصري : -
 ل ووي ا ووتنتةتل  ااووداهنت ت ووت   نوون  الع اووتث النننووند  لووف تاوونل  ال ناووع الفنلووع
ال صووةلع ناك ووةا لتنللووا اننووت  ال وودا  ال صووةا الووض ل  وول نوو  النفاوون  لووف 

  ، تنللوووا نووون  الع اوووع التصووونلنلع لوووف ال ناوووع الفنلوووع 8-اك وووتنتة  اكنلوووي  ن اوووق 
ال صوووةلع لننننلوووع نووو  صووونة ذاث اننوووت  ن ت فوووع نووو  لووو  ال ووودا  ال صوووةا نلوووف 

  ال وودا  ال صووةا ل نووت   ، ل  وول ننوو  تنللووا نوون  ننوو0-اك ووتنتة  اليتنلووع  ن اووق 
 ت  النفانصل  هم نو     وع النتنعوع   و ل ن تل وتث  ننو  ت صصوتث ل نلوع 

 نان تنلع ن ت فع نن  النةا ع الدةا لع اكنللع  اليتنلع نالةا عع   
نو  النقووةاث الننرونللع لصو الع ادا  الةلوت( اودةترت ل وي  صدق اداة القيـاس: -

ا نالننننلووتث نا  ووع الن ووتنا لووف اوودةاث التنللووا  وول  الننننلووتث لتللووع الن ووتن 
ن ووتنا ت ةووف الفوو  ال صووةا ، ك  اوودة  ادا  الةلووت( ل ووي التفةلووق  وول  الننننلووتث 
لف  تهة  نعلنع ن  النعتللة التف ك د ا  تةالي لند لن لع انتةوتل ادناث الةلوت(، 
 لنووول ال وووتاين  الوووي ا وووت دام اك ت وووتة التوووت ف  ث  اااصوووت ف لنعةلوووع الفوووةنق  ووول 

 عود  نا  وع الن وتنا ،العتللوع ن وتنا الت ةوف  وتلف  ال صوةا نالننننلوع الالننننلع 
انووووووةال ت  لووووووق ادا  الةلووووووت( ل ووووووي العلنووووووع اك ووووووت  للع، ن عوووووود نعتلنووووووع النتووووووت   

ت وول   دا  الةلووت( الن ووت دنع لووف ال اووض ذاث اوودةاث تنللالووع لتللووع ، أ    أااصووت لت و
  إذ النووع 6060نعننلووع لنوود ن ووتنا دكلووع  لةوود  رووةث ا  هنووتا لةناووتو ذاث دكلووع 

  لنوووود 8،18 ، نهووووف أا ووووة نوووو  النترووووت الندنللووووع  0،08 ث  النا وووون ع ت ووووتنا  
  8 –     ان ة ندن  002  ندةنع اةلع   6،60ن تنا دكلع  

 (2 -)جدول 
  الفروق بين المجموعة العالية المستوى والواطئة المستوى

الوسط  التلقيمستوى 

 الحسابي

درجة  قيمة ت التباين

 الحرية

مستوى الداللة 

 الجدولية المحسوبة (5055)

 دال 500 16065 6662 6004 01055 عالي

 3050 66 واطى
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:  رودو التعوةو ثبات تصحيح اداة القيـاس بمسـتوى التلقـي بفـن الخـداع البصـري -
نن وع ال   وع أا وتنتةاث نو    وتل ل ي نعتن  الي تث ك تنتة  الةلوت( توم تصوالل 

  لاوووو  ننننلووووع  الع نلووووع ناكن ووووتنلع  تووووم لوووووةن نااوووو.   *1نوووو  ا وووو  النصوووواال 
ا تلتةهوووت  صووونة  لوووونا لع  رووودو التعوووةو ل وووي اووودة  اك وووتنتة  لوووف تاةلوووق الرووودو 

  كلنووووتد نعتنوووو  Personالووووذا نرووووعث كن وووو ، ناوووود ا ووووت دم نعتنوووو    لة وووون  
  ، إذ تعود 6،20ت وت  النتو   اكةت ت   ل  النصاال  ، اذ  رة ا  ااو  نعتنو  اة 

 هذ  الن  ع اتللع لرنت  اليةع  ي تث التصالل نلنا  اكلتنتد ل لرت   
اوتم ال وتاين   عوةض صونة  ك وتنتةتف نون  الع اوتث  مؤشرات الصـدق الظـاهري : -

ننوون  اكلرووتم ال صووةا ل ووي لننووع نوو  ال  ووةال نذلووا ل تعووةو ل ووي نوودا صوو الع 
م توووم تعووودل  نصووولتقع الفةوووةاث التوووف أيلوووةث انلروووت لةةاتروووت ، نلوووف رووونل ن ا وووتتر

التدتروووووت  عووووود الصووووولتقع ل وووووي نلوووووق  ثالووووووانا نال نووووونض لوووووف نعتلنتروووووت ، اذ تنووووو
، ن ووذلا تووم التاةووق نوو  ال وو نع 8*ن ا ووتترم ل ووي ننننلووع نوو  ال  ووةال أنف وورم

إذ  روووة ا  نعتنووو  اتفوووتارم الع نلوووع لفةوووةاث اك وووتنتة  ناصووو اث نارووواع ن ووور ع ، 
%  ، نا ووووتنتة  98= تعووووةو نوووون  الع اووووتث لووووف اكلرووووتم ال صووووةا    اوووون  ا ووووتنتة 

نتعوووود هووووذ  النعووووتن ث اتفووووتق  صوووودق   %   22 تعووووةو نوووون  اكلرووووتم ال صووووةا = 
نعتند  ننة نلع ، نتع ف هذ  النتلنوع نقووةاو النت لوتو اون  صو الع هوذ  الناننوتث 

ن وو  ، اكنووة الووذا لناوو  الةاوون  اللوو  لووف ال اووض، ن ووذلا لاوون  لةلووت( نووت نروو. أ
 اكدا  اد اات ل صداتو  تهةلتو  

: توم تنالو. اكدا  ل وي للنوع ال اوض تطبيق اداة القياس على عينة البحث االصـلية -
ن     وع النتنعوع لوف  وث ا لوتث ن  ول نونرم اكنت وع ل وي لةةاتروت ننو  يوم ننو. 

 ووت دام الن ووت   آتترووت لووف نوودان  نلنلنووث ااصووت لتو  ا ووتنتةاث اكدا  نالةقووث  لتن
 اكاصت لع اكتلع :

                                                           

 نتنعع دلتلي  ،  م لنتد  رولة ل وت(  ندلةلوع  –نع  نت م ناند  ا لع الفنن  الننل ع  د  *
 نتنعع دلتلي -اكنو ع الةلترلع نالفنلع

                ل ووووووف الوووووود ننروووووو   د  -0أ د لووووووتد نانووووووند انووووووتدا   -8ا ووووووةاهلم نعنووووووع نانووووووند   أ د  -1* 
 نع  نت م ناند  د  -1
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 : الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث  -
ــار )  ( أ) ا ووت دام اك ت ووتة ( لحســاب داللــة الفــرق بــين عينتــين مســتقلتين : tاالختب

عتللوووع الن وووتنا لوووف ت ةوووف الالتوووت ف  ث  اااصوووت ف لنعةلوووع الفوووةنق  ووول  الننننلوووع 
 عوود انووةال ت  لووق ادا  الةلووت( ل ووي  نا  ووع الن ووتنا ،الصووةا نالننننلووع الفوو  ال 

ألوةاد  لدد العلنع اك ت  للع نالعلنع اك ت لع ل  اض ، ن. ن ا ع لندنت لص ل
=    8=   1الننننلع الع لوت ن وتنلتو لعودد ألوةاد الودنلت اليتنلوع أا لنودنت تصو ل  

 ، لإ  نعتدلع  ث  ت تصة ن  صنةترت العتنع نتص ل نلق النعتدلع التتللع:

1

21

2

2

1

2








N

SS

XX
t 

 إذ ا  :
1X           2= الن   الا ت ف ل علنع ل ننننلع اكنليX الن   الا ت ف =

 ل ننننلع اليتنلع
N                                         1= لدد الةاد العلنعS  الت تل =

 ل ننننلع اكنلي 
2S                        الت تل  ل ننننلع اليتنلع =                                    

  107  ،1979 ال لد،

ا وووت دنث هوووذ  النعتدلوووع لنعتلنوووع تةال الناانووول  ( : Cooper)ب( معادلـــة )كـــوبر  
اوون  صوو الع ا ووتنتة  ادا  الةلووت( لن ووتنا ت ةووف لوو  ال وودا  ال صووةا نالفةووةاث 

 النةالةع ل  لف صنةت  اكنللع نا   النرت لع  
100




gg

g

a
DA

A
P

 
aP    ن  ع اكتفتق =gA لدد نةاث اكتفتق=gD     لدد نةاث لدم اكتفتق =
 Cooper,1974,P.39  
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 ج البحث :ـــــــــرابعا: نتائ
 تنص  ال اض الي ننننلع ن  النتت   نانت للتف :    

ا ن  الفةرلع اكنلي التف نصث ل ي : لل( هنوتا لوةق ااصوت ف دا  لنود لدم  -
   وول  انت ووتث    ووع الا لووتث الع نلووع ناكن ووتنلع  وووا  لووتم 6،60ن ووتنا دكلووع  

نل ووي نلووق نةلووت( ن ووتنا الت ةووف  نتة وو  الفةروولع ال دل ووع نالتووف توون  ل ووي ا  
الح اجابـات ( لصـ0,5,هناك فـروق اات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) 

   نوووون  الع اووووتث ننوووون  اكلرووووتم طلبــــة الكليــــات العلميــــة فــــي مســــتويات التلقــــي
   0- ان ة ندن   ال صةا  

 (3 -دول ـــــــ)ج
 مستوى التلقي لدى طلبة الكليات العلمية والكليات االنسانية في جامعة ديالى

 
 التلقيمستوى 

 لدى طلبة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

مستوى 

الداللة 

(5055) 

 الجدولية المحسوبة

  2.129 10.7 الكليات العلمية
6.590 

 
1.065 

 

350 

 

 2.855 15.45 الكليات االنسانية دال
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الفةروووولع اليتنلووووع ت وووول   وووول ، لوووول( هنووووتا لووووةق ااصووووت ف دا  لنوووود ن ووووتنا دكلووووع  -
ناكن ووتنلع نا وول النوون( ل ووي نلووق    وول  انت ووتث    ووع الا لووتث الع نلووع 6،60 

نةلووت( ن ووتنا الت ةووف   نوون  الع اووتث ننوون  اكلرووتم ال صووةا ، لووذا تة وو  الفةروولع 
   1- ان ة ندن   انت هف 

 (4-دول ـــــــ)ج
 مستوى التلقي لدى طلبة الكليات العلمية والكليات االنسانية وحسب نوع الجنس

 
مستوى 

 التلقي

 لدى طلبة

 

 المجموعة

 

 العينة

 

 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة )ت(

 الحرية

 مستوى

داللة 

5055 

 الجدولية المحسوبة

  56556 2.888 0665 05 طالب الكليات العلمية
1.065 

 

350 

 

 غير دال

 احصائيا  

 2.716 066 05 طالبات

الكليات 

 االنسانية

 2625. 2.330 9.8 05 طالب

 2.492 0 05 طالبات
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الفةرووولع اليتليوووع ، ت ووول   ووول  : لووول( هنوووتا لوووةق ااصوووت ف دا  لنووود ن وووتنا دكلوووع  -
   ل  انت تث    ع النةا ع اليتنلع نالةا عع لوف ا لوتث نتنعوع دلوتلي العن لوع 6،60 

 نن  الع اتث ننن  اكلرتم ال صوةا ،  ناكن تنلع نل ي نلق نةلت( ن تنا الت ةف 
  0-انت هف  ان ة ندن  لذا تة   الفةرلع 

 (5-دول ـــــــــ)ج
مستوى التلقي لدى طلبة الكليات العلمية والكليات االنسانية وحسب المرحلة 

 الدراسية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستوى 

 التلقي

 لدى طلبة

 

 المرحلة

 

 العينة

 

 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

درجة  قيمة )ت(

 الحرية

 مستوى

 الجدولية المحسوبة 5055داللة 

الكليات 
 العلمية

المرحلة 
 الثانية

05 25025 20665 50456  
1.065 

 

350 

 غير دال

 احصائيا  
المرحلة 
 الرابعة

05 15055 30250 

الكليات 

 االنسانية

المرحلة 
 الثانية

05 25055 20064 50552 

المرحلة 
 الرابعة

05 15065 20066 
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 خامساً : االستنتاجات: 
نةتةنوووع النتوووت   نووو. اك وووتة الن وووةا توووم التنصووو  الوووي اك وووتنتتم  ووول  ل  لعوووع نووو   -

الت ص  الع نف نالنعةلف دنةاو لف لن لتث الت ةف نا  اتنث الن تنلتث اليةتللوع 
 العتنع نتنتن ع  

ا  ن ووتنلتث الت ةوووف لووودا    ووع الا لوووتث الع نلوووع نةتةنووع     وووع الا لوووتث اكن وووتنلع  -
نوووونر  التفالووووة الع نووووف ذا الةوووونام الانووووف نالنوووونلف نةنعرووووت اوووود تاوووون  اوووووت تكث 

 الةلترف  ال صةا  
ا  لووودم تفوووتنث ن وووتنلتث الت ةوووف  ووووا  ن اووون  نووو  الوووض نووون  الع اوووتث ننووون   -

اكلروووووتم ال صوووووةا ، هووووون روووووعو ال وووووةان  اليةتللوووووع الفنلوووووع نالن وووووتلد  لوووووف التع ووووولم 
نصوووف  النوووتنعف لتننلوووع الووونلف ال صوووةا لوووف اننوووتل اووودةاث الن ا وووع  ل ووووا    

 ننهة الندةا الا ف ال صةا لف تلن  النة لتث لف الالت  اكن تنلع 
 سادسا: التوصيات:

 لف رنل نتت   نا تنتتنتث ال اض لنصي  تكتف :     
 تفعل  نت نلة  ةان  النوت تث اليةتللع نالفنلع النتنعلع   -
اوووو  ننووووتكث الع ووووم لووووف نوووووتل نتاووووو نووووتنعف لرووووم نةننووووتث الوووونلف نالتةللوووو  إ -

 عةلع ننتتردو الل  النتنعع كننتل النلف ال صةا   نالن
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Abstract 
     The arts as been Image of the cultural implications of the 

peoples and as a means of communication and cultural needs 
of the inherent needs of human consciousness . Visual art of 
deception is a confirmation of the form of the communicative 
relationship between the producer (artist) and viewer (receiver) 
, as the first to the second provides visual sensations basis 
visions of cultural knowledge based on the a constructivism 
processors aesthetic values . The inability to receive the level 
of visual discourse is problematic levels of the university 
community . So came the study to clarify those levels because 
of its importance and urgent need in the impact of weakness to 
those levels and highlight them and then work for their 
advancement in terms of conceptual clarity and aesthetic 
construction while providing a measure (proposed) levels of 
receipt, and then exposure to the terms within the limits of 
research knowledge and to suit the background theory in terms 
of the origin and nature of the phenomenon visual and receive 
literature in the range of characteristics (formal) in the art of 
illusion and variety of walks deception (simulated) optical 
influential in the receive problematic.                                  

     To verify the targets used descriptive analytical method 
cash Comparative , and within two samples , certified by 
community studies students initial morning at the University of 

Diyala, the first exploratory at06students spread over six 
colleges 06 students from each college of science colleges and 
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humanitarian and Search for the purpose of preparing (a) 
measure of the level of receiving) in the range of dilemmas and 
know the extent of his sincerity and firmness . The second 

sample is to study the basic , where numbered (36)6 students 
were randomly selected from (6) Colleges also taking into 
account the homogeneity on the basis of sex, age and 
seminars phases II and IV .                                              

       After collecting and analyzing data statistically was 
reached set of results , including: there is a difference with a 
statistically significant in favor of college students scientific level 
to receive works of art (know the type of illusion optical), 
although there was no statistically significant differences in the 
levels of receiving the college students scientific and 
humanitarian the type of relations in the visual illusion and by 
gender , as well as the lack of statistically significant 
differences to receive the type of illusion level and type of 
relations between the students of the second phase and fourth 
in colleges of science and humanity. And which of them 
concluded that scientific specialization a material impact 
.cognitive clear to receive the optical illusion  , and that all 
students are equal in the receive operations works in Diyala 
University community . And its impact recommended by the 
researchers, attention to university artistic activities and cultural 

systematic and periodic which are associated with visual art . 
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 ادر العربية واالجنبية ــــــالمص
وةاع الن  نلوتث ل تنالو. نالنووة  ، " التيارات الفنية المعاصرة "نانند  أنرا ، - 

   1990،  1ل نت  ،    –،  لةنث 
  1997،  و داد،  " التـصـميم في التصـميم"ال ااا، لواام،  - 
نن ونلع  "إعجاز االيات القرانيـه فـى دحـل الخـدع البصـريه"0 تةلتاف ، ناند، - 

  8611اكلنتا الع نف لف الةةت  نال نع،
 ، قراءات معاصرة فـي تراثنـا الفلسـفي " –" نحن والتراث ناند لت د  النت ةا ، - 

  1926 لةنث، داة ال  لعع نالنوة ،
، الةووتهة  ،  ، داة قةلوول" علــم نفــس الفــن وتربيــة الموهبــة "  انوونة  ، نصووةا، - 

8666   
، تةننوع اووةو ةللوق "  1445" الحركـات الفنيـة منـا لن وف،  إدناةد ،  ونلض - 

      1997الوتةاع ، لفلفف ، نةاا الوتةاع ل  دا  الفنف ،
ال  عووع 0" علــم الــنفس األحصــائي وقيــاس العقــل البشــري "0 ال وولد، لووقاد ال رووف  - 

 م 1979،اليتليع ، داة الفاة العة ف ، الةتهة  
ـــا االتصـــال "ناوووف الووودل   ل ووود الا ووولم ، -  ـــون االعـــ م وتكنولوجي ، نات وووع  0" فن

 م 8669، الةتهة  اكنن ن النصةلع،
الرل ووو   –، الةوووتهة   "الفنـــون البصـــريه وعبقريـــه االدراك"، ووووتاة ،ل ووود الانلووود  - 

  8662النصةل  العتن  ل اتتل، 
تةننوع  تاريخ الصـورة الفنيـة "دراسة في  –0" الوعي والفن قتتوو ، قلنةقف  - 

   1996، الانلث ،  110لتلم النعةلع ،  ننل  نلنو ، د 
" ثقافة الصورة ودورها في اثراء التاوق الفني الفر ف ،  عدلع نا   لتلود ،  - 

، ة ووووتلع نتن ووووتلة قلوووة ننووووونة  ، النن اوووع العة لووووع ال ووووعندلع  لـــدى المتلقــــي "
،8616   
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0" فــن الخــداع البصــري وامكانيــة اســتحداث  وونتهة  نووث ل وود الووةان   ل تووع ، - 
ال وعندلع ،   ة تلع نتن وتلة قلوة ننوونة  ، ،تصميمات جديدة للحلي المعدنية"

8662  
،  ة وتلع نتن وتلة قلوة  0" الجمال والمضمون في العمارة "ن م ااند  الةل ف ، - 

   8661  داد ، ةلع ،النتنعع التاننلننلع ،ا م الرند ع النعنت ننونة   ،
، ننووووونةاث نتنعووووع دنوووووق،  " ســــيكولوجية "ننصوووونة ، ل ووووف، نأنوووو  اأانوووود،  - 

    1990دنوق ،
   8611دنوق ، النن نلع العة لع، هل ع النن نلع العة لع ال نةلع ، - 
 ، مـــدخل الـــى تـــاوق الفـــن والتجربـــة الجماليـــة" " حـــوار الرؤيـــة0نووون  ة، نتيوووت ،  - 

  1927تةننع ل ةا   ل ، نةانعع: ن ةا ا ةاهلم ن ةا، داة النلنن  ،   داد، 
النووووتدا اكد ووووف  ث:لووووا الوووودل  ا وووونتلل  ، 0" نظريــــة التلقــــي "د ووووةث  هنلوووول ، - 

  1991ند  ، اليةتلف  ند  ،
  ووداد ،  ، ث: نووف ن فووة ،"األوهــام البصــرية فنهــا و علمهــا" لوود ، نلاوونك( ،و - 

    1922داة النلنن  ل تةننع نالنوة ، 
 - Ching ,Francis D. K. “Architecture: Form, Space& 

Order”,                                Publisher : Wiley,2007.   
 - Combrich, E.H. “the Visual Image”. Scientific American: 

1972 .                                                                
 Cooper, John D. "Measurement and analysis of  -

Behavioral Techniques , Colum bus ,Ohio chats  
,E,Merrill,1974.                                                      

  -Art Education and the Language of “   Erik, Forrest -
: Studies in Art Education Volume: 26 Issue: Journal  Art”

1:National Art Education 1984                                       
 

 

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Erik%20Forrest%22&language=en
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Erik%20Forrest%22&language=en
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/gmt/ivsl/jstor/00393541_1984_26_1_27-33/10.2307/1320797
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/gmt/ivsl/jstor/00393541_1984_26_1_27-33/10.2307/1320797
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 : قـــــــــــالم ح
 

 فن البصريال( انواع مختلفة من 1 –)ملحق 
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 (2 –)ملحــــــق 
استمارة اشكاليات تعرف نوع الع قات في االيهام البصري من وجهة نظر عينات  

 البحث
 

 

 ت

 

 نوع االيهام 

 تقابل

العالقات 

 الشكلية

 تبادل

 العالقات الشكلية

تغاير العالقات 

 الشكلية

تباين العالقات 

 الشكلية

     لوني 1

     هندسي 2

     تحريك الصورة 3

اختالف الحجم  4

 واالبعاد

    

تغيير الشكل  5

 والمنظور

    

 
  

 
 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lOkdJygp8dtRPM&tbnid=e_X6fAlArjMn-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.nailidz.com/showthread.php?t=22312&ei=VW5GUoSzOcbItAaN0YGACw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFNEEv0-3vTDn81DNnSSq-O9UQOcg&ust=1380432761839745
http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-ApzmcIV_m-26M&tbnid=GWq-RY_t5nrPuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alganabi.com/showthread.php?t=10678&ei=jG5GUurRB8PjswbProGwAQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFNEEv0-3vTDn81DNnSSq-O9UQOcg&ust=1380432761839745
http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xmN2UvZ_sGT3KM&tbnid=3loAoU2PO8OptM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nshama-shmr.net/vb/showthread.php?t=18894&ei=8WxGUuyaHonPtAarqIDACQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFNEEv0-3vTDn81DNnSSq-O9UQOcg&ust=1380432761839745
http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-ApzmcIV_m-26M&tbnid=jfHCXhhJ1r-AWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://moriana.blogspot.com/2004_10_01_archive.html&ei=qGxGUrrND8bVtAb97YGgDA&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFNEEv0-3vTDn81DNnSSq-O9UQOcg&ust=1380432761839745
http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_N5ecbSHAKwXhM&tbnid=2OvUG_RTQIe5JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tumboor.com/vb/showthread.php?t=23033&ei=T2xGUvvyC8fEsgatmoDIDA&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFNEEv0-3vTDn81DNnSSq-O9UQOcg&ust=1380432761839745
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 ( استمارة تعرف نوع االيهام في االعمال الفنية3 –)ملحق 
 

 ت

 نوع االيهام الصورة

اختالف الحجم  حركي هندسي لوني

 واالبعاد

تغيير الشكل و 

 المنظور

 

 

1 

 

     

 

2 

 

     

 

 

3 

 

     

 

 

4 

 

     

 

 

5 

 

 

     

 

 

 

http://www.gulfup.com/show/Xqplkjamdfwg4k
http://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cq-c7vQdfTVmaM&tbnid=rEy0yWaaKjVVKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wlh-wlh.com/vb/t17377.html&ei=xmpGUtbFPIHBtQbNpoCADQ&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFNEEv0-3vTDn81DNnSSq-O9UQOcg&ust=1380432761839745

