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 الرقميت الفنيت الصىرة لبنيت القرائي الفهم مهاراث حنميت يف الفنيت الرتبيت دور
 الكىيج بدولت األساسيت الرتبيت كليت طالب لدي

 العنزي صقر اللطيف عبد/ د

 الممخص:
ييدؼ البحث الحالي الى القاء الضوء حوؿ دور انشطو التربيو الفنيو في تنميو ميارات 

االساسيو بدولو الكويت وكذلؾ  وره الرقميو لدي طالب كميو التربيوالفيـ القرائي لبنيو الص
الكشؼ عف مدى فاعميو العالقو بيف مستويات الفيـ القرائي لدى الطالب ومستويات التمقي 
لقراءه وتحميؿ الصوره مف خالؿ فيـ المعنى المتمثؿ في فكره الموضوع التي تصنع الصوره 

( طالبا مف طالب المستوى الرابع 2٣ي اختيرت عشوائيا مف )تكونت عينو الدراسو الت الرقميو .
عمى المنيج الوصفي التحميمي  بكميو التربيو االساسيو بدولو الكويت وقد اعتمد البحث الحالي

في وصؼ الظواىر وجمع المعمومات والحقائؽ والمضاميف الفكريو والمغازي الدالليو والسمات 
التشكيميو  رقميو صياغتيا التشكيميو واساليب ادائيا ووسائطياوالمالمح المميزه لمصوره الفنيو ال

 مناقشو النتائج و وقوالبيا الفنيو وكذلؾ استقراء الدراسات السابقو 
 وقد توصل البحث الحالي الى النتائج التالية:

 الدور الفعاؿ ألنشطة التربية الفنية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لبنية الصورة الرقمية في -١
األفكار و لموصوؿ إلى المعاني ، اإلبداعية، و التذوقيةو النقدية ،و االستنتاجية و مستوياتيا المباشرة 

 المتضمنة في بنية المحتوى الشكمي الرقمي .
أنشطة التربية الفنية القائمة عمى بنية الصورة الرقمية بمستويات الفيـ المختمفة تزيد مف  -3

السموكية مف خالؿ و الداللية و الرمزية و الرقمية الشكمية  فاعمية الطالب لفيـ محتويات الصورة
 فنية جديدة . و منطمقات فكرية 

مستويات التمقي لقراءة ، و ىناؾ عالقة إيجابية بيف مستويات الفيـ القرائي لدى الطالب -2
 تحميؿ الصورة الفنية الرقمية لدييـ .و 

 الكممات المفتاحية : 
  التربية الفنية 
 رائيميارات الفيـ الق 
 بنية الصورة الفنية الرقمية  
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College of Basic Education in the State of Kuwait 
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Abstract: 
The current research aims to shed light on the light of artistic education 

activities in developing the reading comprehension skills of the digital image 

structure of students of the Basic Education College in the State of Kuwait, as 

well as revealing the extent of the effectiveness of the relationship between 

students' reading comprehension levels and the levels of reception of reading 

and analyzing the image through understanding the meaning represented by an 

idea.  The subject that creates the digital image. The randomly selected study 

sample consisted of (30) students of the fourth level of the College of Basic 

Education in the State of Kuwait. The current research relied on the descriptive 

and analytical approach in describing phenomena and gathering information, 

facts, intellectual and semantic implications, and the characteristic features and 

features of the digital art image.  Its plastic formulation, performance methods, 

plastic media and artistic templates, as well as extrapolation of previous studies 

and discussion of results.  

The current research has reached the following results: 

1. The effective role of art education activities in developing the reading 

comprehension skills of the digital image structure in its direct, 

deductive, critical, appetitive, and creative levels, in order to reach the 

meanings and ideas contained in the structure of the digital formal 

content. 

2. Artistic education activities based on the structure of the digital image 

with different levels of understanding increase the students 

’effectiveness to comprehend the formal, symbolic, semantic and 

behavioral digital image contents through new intellectual and artistic 

perspectives. 

3. There is a direct relationship between students 'reading comprehension 

levels, and students' levels of reception for reading and analyzing their 

digital artistic image. 

key words  :  

 Art education 

 Reading comprehension skills 

 Structure of a digital artistic image 
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 :المقدمة 
لقد أدى اإلستخداـ الواسع لمنظـ اإللكترونية وتغمغميا في شتى مناحي الحياة اليومية الى 

ب الثورة المعموماتية الى جانو ، متأثرا بمنتجات العمـ ر سريع في إبداعات الفف التشكيميتطوي
ع طبيعة العصر م، إذ تعد الفنوف الرقمية حالة مف حاالت التوافؽ تأثره بسرعة التقدـ التكنولوجي

، وما تحوية مف أنساؽ فنية مميئة بالمتناقضات الجدلية في ظؿ التحوالت وتحوالتو المعاصرة
التقنية الرقمية الفائقة ،التي تحتاج إلى إعداد طالب ذوي سمات خاصة يستطعيوف التكيؼ مع 

معرفة منيا في صناعة الالتغيرات العممية وتحوالتيا المعاصرة ،عقوؿ يمكف أف يستفاد 
 ، وكيفية معالجة المعمومات البصرية واإلستفادة منيا في مواقؼ الحياة المختمفة .وىندستيا

لذا كاف مف الضروري اإلستفادة مف أنشطة التربية الفنية في مجاالتيا المختمفة والتي 
الجة تعتمد عمى أستخداـ الوسائؿ التكنولوجية المستحدثة ، مع أمتالؾ القدرة التقنية الساليب مع

 .(1)ىذه الوسائؿ لزيادة فاعمية الطالب عمى عمميات التقييـ والمشاركة التفاعمية
فإذا كانت الفنوف الرقمية وفنوف الحاسب اآللي تمثؿ العالقة بيف الفف والعمـ .فالحاسب 
اآللي يستخدـ كأداه لمعالجة أفكار وتصورات بممارسة التفكير بوسائؿ جديدة وتحميؿ لألفكار 

والتي تحتاج إلى عممية عقمية في مستوياتيا ، (2)جديدةالعادة إستخداميا في مواقؼ  يعياوتوس
العميا تعتمد عمى تعرؼ الرموز المكتوبة والمقرؤة شكميا وتفسيرىا وربطيا بداللتيا في ضوء 

 الستنتاج المعاني المتضمنة في بنية النص المرئي والذي يحتاج، (3)الخبرة الثقافية والفنية لمممتقي
إلى قدرة فنية معقدة وليست بسيطة ، تتكوف مف عوامؿ ثانوية متعددة مف حيث الموضوع إذ 

وكذلؾ ، (4)يدخؿ في تكوينيا عامؿ إدراؾ الصيغ البنائية وادراؾ العالقات التعبيرية والرمزية
بنية ادراؾ االيقاعات المجازية والحركة اإليحائية عوامؿ تحتاج إلى تنمية ميارات الفيـ القرائي ل

الصورة الفنية الرقمية لدى الطالب في محاولة لمنفاذ داخؿ تراكيب العمؿ الفني لمتوصؿ إلى 
  .عناه لمواجية األمية البصرية ، وتعديؿ سموؾ الطالب الجماليم

مف ىنا يحؽ لنا أف نتسائؿ ىؿ يمكننا إستيعاب العالقة المعقدة بيف الشكؿ البصري 
 فنية الرقمية وما يعكسو مف حقائؽ عف الحياة ؟ومعناه الخفي في بنية الصورة ال

                                                           
1))

( : السبرانية كمدخؿ لتحوؿ مفيـو التصوير إلى فف ما بعد الحداثة لمقرف اؿ واحد 3٣٣٣أحمد عيد الغني محمد ، ) 
 . ١٣1والعشريف ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة حمواف ، صفحة 

 

2) )
 . ١3يفي، المجمس األعمى لمثقافة، صت أشرؼ رفيؽ عف– ١125نية منذ ( : الحركات الف١111ادوار لوسي سميث ،) 

 

3
 ١81، ص والتوزيع، مكتبة افالح لمنشر الحديثة في تعميـ المغة العربية، الكويت : األساليب(3٣٣٣عبد اهلل عبد الحميد، ) 

 

(4)
 Oxford dictionary-clarendon press-oxford university-press-1984. 

[[[[ 
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  –سؤاؿ يطرح نفسو ويجيب عنو البحث الحالي   Research Proplem خمفية المشكمة
في ضوء ما تقدـ وفي ظؿ عالـ مف المتناقضات والمتغيرات والحياة الرقمية وفمسفتيا التي 

ئقة التي غيرت مف طبيعة وفمسفة تتوافؽ وطبيعة العصر ،وفي ظؿ التحوالت التقنية الرقمية الفا
الفنوف الرقمية المعاصرة ،والتي أصبحت تحتاج إلمتالؾ الطالب لميارات ذات أبعاد حيوية في 

( تاج المعاف الضمنية )قيـ المخبوء( واستنح واكتشاؼ المعنى )الفيـ المباشرالفيـ وااليضا
( وأستخالص وتحميؿ وتفسير يية والتعبيرية )الفيـ االستنتاجالناتجة عف العالقات التشكيم

طالؽ ممكات الخياؿ إلدارؾ القيـ جات ومعالجاتيا )الفيـ النقدياألستنتا ( ،فؾ الترميز وا 
التعبيرية والدالالت الرمزية والحركة اإليحائية والقيـ الفراغية المرتبطة بالفراغ الداخؿ والخارج 

( ، قيمية مف جميع جوانبيا )الفيـ التذو والنافذ بتوصفاتيا المكانية والتركيز لرؤية الصورة الرق
تخاذ القرارات وتوظيفيا في مواقؼ الحياة واستثمارىا لتحسيف دورة  في محاولة إلصدار األحكاـ وا 
الحياة )الفيـ التطبيقي االبداعي ( ىذه الميارات جاءت لمتوافؽ مع ميارات الفيـ القرائي ومف 

تأثير دور أنشطة التربية الفنية في تنمية ميارات  ىذا المنطمؽ برزت أىميةىذه المشكمة "ما مدى
 الفيـ القرائي لبنية الصورة الفنية الرقمية لدى طالب كمية التربية األساسية بدولة الكويت ".

 Importance Of Researchأىمية البحث 

 يمكف لمباحث أف يجمؿ أىمية البحث باآلتي:
النوعي داخؿ التقميدية إلى مستوى التعمـ  االنتقاؿ بالطالب مف مستوى التعمـ داخؿ الصورة -

وتطوير التفكير وتزويد الطالب بالوسائط  ،لمتأكيد عمى التنشئة الذىنية ،بنية الصورة الرقمية
التي تمكنيـ مف التفاعؿ بفاعمية مع المعمومات داخؿ المحتوى الشكمي والرمزي والداللي 

 ، وكيفية توظيفيا. موكيوالس
يـ واالستيعاب لبنية الصورة الفنية الرقمية وما تعكسو مف خصائص تدريب الطالب عمى الف -

 جديدة لمواقع المادي .
ميارات الفيـ  القرائي لبنية الصورة الرقمية تعد البنية األساسية التي ينطمؽ الطالب مف  -

  .خالليا إلى تعمـ واستيعاب الفكرة التي تصنع الفف الرقمي
ة المعادلة التشكيمية المرتبطة بمستويات التمقي تساعد الطالب عمى فؾ جزء مف مازومي -

، وتغير مفاىيـ الزماف ورة الرقمية نظرا لتعدد االساليب، وتداخؿ المعاييرلقراءة وتحميؿ الص
 والمكاف وتغير األسس الجوىرية لمعمؿ الرقمي .

عف طريؽ  يبقى التعمـ الناتج عف ميارات الفيـ القرائي في ذاكرة المتعمـ فترة أكبر مف التعمـ -
  .الممارسة الفعمية لمناشط التربية الفنية الرقمية



 

 351 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون أكتوبر 
   Objective Of Research :أىداف البحث 

 ييدؼ البحث الحالي  إلى :
إلقاء الضوء حوؿ دور أنشطة التربية الفنية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لبنية الصورة  -١

 دولة الكويت .ب –الفنية الرقمية لدى طالب كمية التربية األساسية 
، ومستويات ستويات الفيـ القرائي لدى الطالبالكشؼ عف مدى فاعمية العالقة بيف م -3

 .ميؿ الصورة الفنية الرقمية لدييـالتمقي لقراءة وتح
الوصوؿ إلى البنية األساسية التي ينطمؽ الطالب مف خالليا إلى فيـ المعنى واستيعاب  -2

 الفكرة التي تصنع الصورة الرقمية 
اتاحة الفرص لمطالب لتنمية إمكاناتيـ االبتكارية والخيالية وتنمية قدراتيـ عمى االكتشاؼ  -2

 والتذوؽ وتزويدىـ بقدرات أدائية أفضؿ .
  Research Questionsتساؤالت البحث 

 يمكف تحديد مشكمة البحث في التساؤالت التالية :
صري ومعناه الخفي في بنية الصورة الفنية ىؿ يمكننا إستيعاب العالقة المعقدة بيف الشكؿ الب-١

 الرقمية وما يعكسو مف حقائؽ عف نسيج الحياة ؟
ما دور أنشطة التربية الفنية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لبنية الصورة الرقمية لدى طالب -3

 كمية التربية االساسية بدولة الكويت .
و، ومستويات التمقي لقراءة وتحميؿ بنية الصورة ما العالقة بيف مستويات الفيـ القرائي وميارات-2

  .الفنية الرقمية لدى طالب كمية التربية االساسية بدولة الكويت
  :حدود البحث

 إقتصر مجاؿ البحث الحالي عمى الحدود التالية :
  حدود موضوعية : دور التربية الفنية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لبنية الصورة الفنية الرقمية. 
  حدود بشرية : مجموعة عشوائية مف طالب المستوى الرابع بكمية التربية االساسية بدولة

  .طالبا( 2٣الكويت قواميا )
  بدولة الكويت –حدود مكانية : كمية التربية االساسية.  

  The Methodology Of Researchمنيجية البحث 
بيدؼ وصؼ الظواىر وجمع تتبع الدراسة الحالية إجراءات المنيج الوصفي التحميمي 

الحقائؽ والمضاميف الفكرية والمغازي الداللية والسمات الفكرية والشكمية والتشكيمية والقيـ 
التعبيرية والرمزية لبنية الصورة الفنية الرقمية والوصوؿ إلى استنتاجات وتعميمات تساعد عمى 

ء الدراسات السابقة ومراجعة االستيعاب وتطوير قدرات الطالب القرائية البصرية وكذلؾ استقرا
 البحوث ومناقشة النتائج .
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   Search Termsمصطمحات البحث 
 :روري تعريفيا إجرائيا وىي كاآلتيإستخدـ الباحث في ىذا البحث عدة مصطمحات مف الض

 (1):التربية الفنية-1

ومغزاه حدوث   Elocution Through Artيرى ىربرت ريد الذي ينتسب اليو مصطمح 
ية بشموليا مف خالؿ ممارسة الفف وليس الفف التشكيمي وحده بؿ أي نشاط جمالي مثؿ الترب

الموسيقى والرقص والغناء والتمثيؿ والشعر واألدب ،أف مبدأ التربية عف طريؽ الفف يؤكد إمكانية 
حدوث التربية الشاممة عف طريؽ ممارسة الفف فى اى صورة مف صورة سواء كانت فنوف زمانية 

 خمؽ الشخصية المتكاممة ، فيى أحدى الوسائؿ التى تنمى اإلنساف ككؿ .و كانية ، فنوف مو ا

يرى الباحث اف التربية الفنية ىى جزء ال يتجزأ مف التربية الشاممة فيى تساعد عمى و 
خمؽ الشخصية المتكاممة مف خالؿ اكتساب مجموعة مف المعارؼ و تعديؿ سموؾ المتعمـ 

، فيي جزء ال يتجزأ ـ في تدعيـ ميارات تنمية االنسافالتي تساىوالميارات واالتجاىات والقيـ 
لحركية في أنشطة مف التربية الحركية لتنمية ميارات التعبير الجسدي بإستخداـ االيقاعات ا

، وىي جزء ال يتجزأ مف التربية العقمية عمى مستوى التصور لتنمية ميارات الفنوف األدائية
نتاج و االبداع بإعادة صياغة  ال  دائؿ، واستنتاج لممعاني الضمنية، وقيـ المخبوء، وىي جزءالبوا 

، والوحدة داخؿ التنوع ة لتنمية مفاىيـ الدور اإلجتماعي، والنظاـيتجزأ مف التربية اإلجتماعي
، واقتراح ؽ اإلنسجاـ داخؿ النسيج المجتمعي، والوالء لتحقيحفاظ عمى قيـ اليوية، واإلنتماءلم

 .واعداد المتعمـ لحياة أفضؿلبيئة حموؿ لمشكالت ا

 : الفيم القرائي -3
Good manيرى جود ماف 

، تضمف عممية الفيـ القرائي عممية مركبة معقدةميارات أف  (2)
إذ أف االىتماـ  المرئية والمنطوقة أ والضمني لممادة المكتوبة أو إقتباس المعنى الصريح  أ

ي لدية الفجوة بيف المعرفة السابقة الت، يكوف منصبا عمى تضيؽ المشاىد والرئيسي لمقارئ ا
 .وبيف معمومات النص البصري

 أف ميارات الفيـ القرائي عممية مركبة معقدة ، تتضمف ربط المعمومات (١)كما يذكر سميث
                                                           

1
 .22١: 252، ص ، القاىرة، عالـ الكتب١لتربية الفنية، طلعممي في الفف وا: البحث ا(3٣١5عيد سعيد يونس، )  

(2)
 good man ,k.(1994) reading writing and written texts : a transactional socipsy cholinguistic 

view .in R.Ruddell & Mr,Ruddell ,theoretical models and processes of reading ;fourth 
edition ,new york      
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التي يكشؼ عنيا النص البصري بخبرات المتمقي السابقة ، وبذلؾ يصعب عمى المرء، أف 
في التفكير بموضوع القراءة وتحميؿ العالقات التي يصؼ نفسو بأنو ماىر مالـ يمعف النظر 

تربط بيف أجزاء العمؿ المختمفة ، وربط األفكار التي يطرحيا الفناف بما لديو مف معارؼ سابقة 
 عف موضوع العمؿ ويتعارفيا بما تعممو مف قبؿ .

، دراكيةية نشطة يتداخؿ فييا عوامؿ لغوية، ومعرفية، وا  ويعرؼ الفيـ القرائي أنو عممية ذىن
 .(3)الرسالة التي يقصدىا الفناف و المفيـو ، أ والفكرة ، أ1 وتيدؼ إلى فيـ المعنى أ

 ميارات الفيم القرائي اجرائيا :-2
ىي قدرة الطالب عمى تحديد الحقائؽ والمعمومات وفيـ األفكار الواردة في بنية الصورة 

سترجاع المعمومات المتضمنو في المحتوى ا ، (لشكمي ) مستوى الفيـ المباشرالفنية الرقمية وا 
كتشاؼ األثر االنفعالي  وتحميميا وتفسيرىا والتفاعؿ معيا بصريا ولفظيا الستيعاب المعاني وا 

، قدرة عمى الربط بيف المعاني الضمنية لمتوفرة فييا كمعطيات بصرية دالةلممكونات البصرية ا
)مستوى ف العالقات التشكيمية والتعبيريةالكامنة في بنية الصورة الرقمية )قيـ المخبوء( الناتجة ع

الفيـ االستنتاجي( وال يأتي ذلؾ مف خالؿ الحفظ والتمقيف وانما مف خالؿ المرونة الفكرية 
الستخالص وتحميؿ وتفسير االستنتاجات التي تكشؼ عف ضرورة التراكيب داخؿ بنائية الصورة 

تخاذ القرار)مستوى الفيـ الن الرقمية صدار االحكاـ وا  بتفاعالت وتأثيرات مميزة لمربط بيف  قدي(وا 
واالرتياح )مستوى  التفاصيؿ والفكرة األصمية  بتفضيؿ جمالي لخبرة تفاعمية بمشاعر المتعة

عادة صياغة لألفكار( تساعد عمى إقتراح حمالفيـ التذوقي ستنتاج أفكار جديدة وؿ جديدة، وا  ، وا 
ندماجيـ في نسيج الحياة( مما يساعد عمى إكتشاؼ ال)مستوى الفيـ اإلبداعي   .طالب ألنفسيـ وا 

 الصورة الرقمية : -4
مصطمح واسع يشمؿ الممارسات واالعماؿ الفنية المستخدمة عف طريؽ التكنولوجيا  

الرقمية بطرؽ محترفة كعنصر ىاـ لبمورة مفيـو االبداع عبر الحاسوب والمؤثرات المتطورة مف 
ة ىي آلية التفاعؿ بيف رؤية الفناف الذىنية والرؤية برامجو في محاولة إليجاد بعد رابع لمصور 

  .(2)الرقمية عمى شاشة الكمبيوتر متجسدا في تغيير ثقافة التعبير ليعطي عصرا بصريا جديدا
                                                           

1
 21،، صتدريس مف منظور النظرية البنائية، القاىرة، عالـ الكتب(: التعميـ وال3٣٣1،)زيداف السرطاوي، حسف زيتوف  
اثة وما بعد الحداثة، (: المفاىيـ الجمالية لمفنوف الرقمية في ضوء متغيرات عصر الحد3٣١5، )أمؿ مصطفى إبراىيـ  (2

 . ١22، ص(3٣١5العدد األوؿ يناير ) ر )التربية عف طريؽ الفف (،، جمعية أسيا مصبحث منشور
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 بنية الصورة الفنية الرقمية إجرائيا: -5
المعنى المتمثؿ في فكرة الموضوع بعالقات المدنية المعاصرة لمتجربة التعبيرية خالؿ 

، بوسائط فنية أىميتيا نقؿ االفكار وترجمة المشاعر عف الوسائؿ التقنية شؼ واالظياركال
جديدة وتوظيؼ إمكانياتيا الصوتية والحركية والضوئية  داـ اآللة كوسيط لمتعبير بتقنياتبإستخ

رقمي، التي تعتمد عمى الفكرة في توزيع االشكاؿ بنسب موضوعية عمى مساحة العمؿ الفني ال
، ىذه التقنيات ال يمكف معالجتيا في اإلبداع الفني باالساليب الفنية خضع لقوانيف الففدوف أف ت

فنية جديدة لبنية القديمة وانما مف خالؿ منطمقات فكرية وفنية تساعد في الكشؼ عف خصائص 
 .الصورة الرقمية

 Research related studiesالدراسات المرتبطة بالبحث 
بقة والمرتبطة بموضوع الدراسة الحالية والتي اىتمت بدور يعرض الباحث الدراسات السا

التربية الفنية في تنمية  الميارات والمفاىيـ المرتبطة ببنية الفنوف الرقمية بيدؼ إستخالص 
اإلطار النظري والخطوات التي سوؼ يتتبعيا لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة كما تناوؿ الباحث 

  :وعمى نتائجيا موضحا جوانب االستفادة منيا كؿ دراسة بالعرض والتعميؽ عمييا

  المحور األول : الدراسات السابقة المرتبطة بالفنون الرقمية :
 (1)(0212دراسة عمر عبد الفتاح محمد غنيم ) -

  .نظرة جدلية -الطبيعة ، الفمسفة  –نوف الرقمية الف موضوع البحث :
ا ومدى أثرىا في الفنوف عتيا وفمسفتي، وطبيالوصوؿ الى ماىية الفنوف الرقمية :ىدف البحث

 .المعاصرة
التقنية الفنوف الرقمية غيرت في طبيعة وفمسفة الفنوف المعاصرة بفعؿ التحوالت  نتائج البحث:

، وكذلؾ والمعموماتية والواقع االفتراضي ، وتغمغؿ النظـ التكنولوجيةالرقمية الفائقة مف جانب
 .ؾ مف جانب آخراالستيال والتحوؿ في طبيعة المجتمع نح

 مدى إستفادة البحث الحالي من ىذه الدراسة : 
 تحديد مفيـو الفنوف الرقمية  -١
 الكشؼ عف المنطمقات االساسية لبنية الفنوف الرقمية  -3

                                                           
، المؤتمر الدولي لمجمعية األقميمية لمتربية الطبيعة، الفمسفة، نظرة جدلية–(: الفنوف الرقمية 3٣١2)عمر عبد الفتاح غنيـ  (1

 .١٣١اكتور ،ص 2إبريؿ بالتعاوف مع جامعة  2:2عف طريؽ الفف )آسيا ( مف 
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  (1)(0212دراسة أمل مصطفى إبراىيم ) -

           موضوع البحث : المفاىيـ الجمالية لمفنوف الرقمية في ضوء متغيرات عصر الحداثة 
 وما بعد الحداثة .

  :ىدف البحث

الكشؼ عف المفاىيـ الجمالية لمفنوف الرقمية في ضوء المتغيرات الفكرية والفمسفية التي واكبت  -
 .ونية في الحداثة وما بعد الحداثةإبداعات الفنوف االلكتر 

لفراغ مسرحة ا –تكنولوجيا الضوء  الكشؼ عف القيـ الجمالية واالساليب التقنية الرقمية ) -
  .الجاىزية الشكمية كمجاالت قيمية جديدة تحمؿ في طياتيا العديد مف التفسيرات الداللية

  نتائج البحث :

والخامات كأساليب  الكشؼ عف بعض المضاميف المرتبطة باالستخداـ التقني لبعض األدوات -
  .(التراكيب –ة لبنية الفنوف الرقمية )التكثيؼمعالج

رفض  ،بعض االفكار)ال نيائية الداللة اليات ترتبط بمفاىيـ تقـو عمىإتخذت الفنوف الرقمية جم -
  .، والقراءة المعتمدة ، وغياب المركز الثابت لممعرفة(الثوابت

الفف الرقمي وفؽ معطيات التكنولوجيا يقؼ بالضرورة كمثاؿ لكؿ الصيغ المعرفية ذات الطابع  -
  .االجتماعي النافع

 :  الدراسة مدى استفادة البحث الحالي بيذه

            الوقوؼ عمى العديد مف المضاميف والدالالت الشكمية والتشكيمية والقيمية المرتبطة ببنية  -
  .الفف الرقمي

             الالحدودية( أطروحاتالكشؼ عف األساليب الفنية الجديدة )الالشكمية والالموضوعية و  -
 .الفف الرقمي

                                                           
1)

، رات عصر الحداثة وما بعد الحداثة: المفاىيـ الجمالية لمفنوف الرقمية في ضوء متغي(3٣١5فى إبراىيـ )أمؿ مصط 
 .١1-١23المجمة العممية لجمعية آسيا التربية عف طريؽ الفف ، العدد األوؿ يناير ، ص



 

 323 

 المجمة العممية لكمية التربية النوعية

 

 1ج 0202العدد الرابع والعشرون أكتوبر 
 

 :ة المرتبطة بالفيم القرائيالسابقالمحور الثاني : الدراسات  -
  (1)(0212دراسة سالي العدوي )

داـ استراتيجية : تنمية ميارات الفيـ القرائي  لدى طالب المرحمة الثانوية باستخ موضوع البحث
 .التدريس التبادلي

اء بن ،ى طالب المرحمة الثانوية مف خالؿكيفية تنمية ميارات الفيـ القرائي لد :ىدف البحث
، بناء إختبار لمفيـ القرائي، بناء استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية ويات الفيـ القرائيقائمة بمست

 مستويات الفيـ القرائي  لدى الطالب .
فاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية مستويات الفيـ  نتائج البحث :

 القرائي لدى طالب المرحمة الثانوية 
  :ادة البحث الحالي من ىذه الدراسةمدى أستف

الكشؼ عف مستويات الفيـ القرائي بمياراتو لفيـ المعنى الستيعاب الفكرة التي تصنع بنية  -
 الصورة الفنية الرقمية

  (2)(0211دراسة محمد شعالن )
  .أثر قراءة الصورة لتنمية الميارات الفيـ القرائي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي موضوع البحث :
التعرؼ عمى مدى فاعمية قراءة الصورة في تنمية ميارات الفيـ القرائي   :ىدف البحث

المناسب لطالب الصؼ األوؿ الثانوي مف خالؿ إعداد قائمة  ميارات الفف القرائي وكذلؾ 
  .إعداد إختبار ميارات الفيـ القرائي المصور لمطالب الصؼ األوؿ الثانوي

 ىذه الدراسة :مدى أستفادة البحث الحالي من 
أكدت الدراسة عمى فاعمية األنشطة المصورة في تنمية ميارات الفيـ القرائي، كذلؾ  جاء 
حجـ الوصوؿ إلى المعنى وتفسير الداللة القائـ عمى  ميارات الفيـ القرائي كبيرا وىذا يعني أف 

 .ال تتحقؽ خارج التجربة اإلنسانيةداللة االشياء 
                                                           

ى طالب المرحمة الثانوية ( : تنمية ميارات الفيـ القرائي لد3٣١1مرواف السماف ، حسف شحاتو .)’ سالي العدوي  1)
  2٣-33( .١1٣بإستخداـ إستراتيجية التدريس التبادلي مجمة القراءة والمعرفة ، )

 

، مجمة القراءة ائي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي: إثر قراءة الصورة في تنمية قراءة الفيـ القر (3٣١١محمد شعالف، ) (2
 .325-333(.١١2مصر )–والمعرفة 
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 سابقة تعقيب عام عمى الدراسات ال
بعد إستعراض الدراسات والبحوث السابقة والمرتبطة بالفنوف الرقمية والفيـ القرائي بمستوياتو 

 ومياراتو أستفاد البحث الحالي مف تمؾ األدبيات في :
 تحديد مفيـو الفنوف الرقمية  -١
 الكشؼ عف المنطمقات األساسية لبنية الفنوف الرقمية  -3
دالالت الشكمية والتشكيمية والقيـ المرتبطة ببنية الفف الوقوؼ عمى العديد مف المضاميف وال -2

 الرقمي 
الكشؼ عف األساليب الفنية الجديدة الالشكمية والالموضوعية والالحدودية إطروحات الفف  -2

 الرقمي 
تعد األنشطة المصورة في تنمية ميارات الفيـ القرائي ووكذلؾ جاء حجـ الوصوؿ إلى  -5

مى ميارات الفيـ  القرائي كبيرا وىذا يعني أف داللة األشياء المعنى وتفسير الداللة القائـ ع
 ال تتحقفؽ خارج التجربة اإلنسانية

 Theoretical frameworkاإلطار النظري 
  : التوجو الفني لبنية الصورة الرقمية

إف تعدد الرؤية القرائية لمصورة الرقمية إلختالؼ المتمقييف يجعؿ الصورة قابمة لقراءات 
تيجة إختالؼ مستويات الفيـ  القرائي  بمياراتو لبنية الصورة الرقمية  فالصورة تمثيؿ متباينة ن

فيـ  قؼ عند حدود النقؿ وبالتالي فإفلمواقع بوسيط إلكتروني وليس الواقع ذاتو فيي ال ت
المكونات البصرية لبنية الصورة الرقمية ال يقؼ عند حدود ربط الدواؿ  بمدلوالتيا الظاىرة ما داـ 

بيف نمطيف مف قراءات  Barthes  (1)، وقد ميزمدلوالت متعددة قادر عمى أستثمار لداؿ الواحدا
 :المكوف البصري الرقمي

 تعييني مباشر يرتبط بالمعنى الظاىر" الوجو المرئي لبنية الصورة " :النمط األول

المظير المرئي إيحائي مستتر يرتبط بالمعنى الخفي واإلستنتاجي الذي ينطمؽ مف  :النمط الثاني
في إرتباطو بسياقات مغايرة يمتمؾ داللة مختمفة ويعود ذلؾ إلى قدراتنا عمى إسقاط مبادئ 
جديدة لتنظيـ ىذه التجربة والتي تحتاج إلى عممية عقمية في مستوياتيا العميا إلستنتاج 

ا كؿ العمؿ الفني الرقمي متضمنو المعاني الضمنية ببنية الصورة الرقمية بمعنى التوجو نح
                                                           

1 ) 
Barthes)Roland) :Rhetonue  de le image in communications ;n4; paris; seuil ; 1964 ; P49 
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العمميات الفكرية المرتبطة بسيرورة توظيؼ معارفنا القبمية مف أجؿ قراءة المثيرات بطرؽ 
محترفة كعنصر ىاـ لبمورة مفيـو اإلبداع عبر الحاسوب والمؤثرات المتطورة مف برامجو في 
 محاولة إليجاد بعد رابع لمصورة ىي آلية التفاعؿ بيف رؤية الفناف الذىنية ورؤية المتمقي مف
المعنى المتمثؿ في فكرة الموضوع إنطالقا مف تفكيؾ مدلوالت مجموعة مف الدواؿ والرموز 
يجاد المتقابالت  في بنية الصورة لمكشؼ عف خصائص فنية جديدة الستنباط االفكار وا 
التشكمية لجعؿ الالمرئي  مرئي الجتياز الحدود إلى عمؽ جديد يمتد لتجاز التجربة الحسية 

ف وال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ تنمية مستويات الفيـ القرائي  بمياراتو لدى المباشرة لإلنسا
طالب التربية الفنية كرابط بيف الفف الرقمي والحياة المعاصرة .إذ تعد أنشطة التربية الفنية 

حالة مف التوافؽ مع طبيعة العصر وتحويالتو، نظرًا  القائمة عمى بنية الصورة الرقمية 
ا الرقمية عمى شتى مناحى الحياة، إذ تتيح لمطالب التعامؿ مع العمؿ الفنى لطغياف التكنولوجي

 فف الكمبيوتر( الى جانب أحاسيسةية وبيندسة التكنولوجيا اآللية )الرقمى بصورة عقالن
 الداخمية، أف المعنى والبناء المتمثؿ فى فكرة الموضوع ليست خصائص مقتصرة عمى العمؿ

، (3) 1ئص يكتشفيا المتمقى لمعنى العمؿ الفنى واىميتو وقيمتةالفنى الرقمى، وأنما ىى خصا
فالبناء والمعنى المتمثؿ فى بنية العمؿ الفنى الرقمى ينتجاف عف التفاعؿ بيف رؤية الفناف 
ورؤية المتمقى الذى يجئ الى العمؿ بتوقعات مستمرة مف أنو قد تعمـ وظائؼ واىداؼ 

تمؾ التى يشترؾ فييا مع متمقييف آخريف،  ولمتباينة أوعمميات الفف باالضافة الى كـ الميوؿ ا
حيث االشتراؾ فى نفس الحقائؽ والعادات وانتاج المعنى قدرة عمى منح عوالـ داللية ضرورية 
الكتماؿ ارسالية المحتوى الشكمى لمصورة الرقمية والتعامؿ مع الجديد الغير معروؼ عف 

 كشؼ عف خصائص جديدة لمواقع المادى.وجعؿ الغير مألوؼ قدرة عمى ال، طريؽ المعرفة

أف أنشطة التربية الفنية وفؽ معطيات التكنولوجيا تقؼ بالضرورة كمثاؿ لكؿ الصيغ ذات 
الطابع االجتماعى النافع ىذا المفيـو ساعدنا كثيرًا عمى فيـ مجموعة مف الظواىر المتعمقة ببنية 

فالفنوف كانت  ،(2)ؿ االبداع الفنى نفسياالفنوف الرقمية وتصنيفيا وتقيميا الى جانب تطوير وسائ
مرتبطة باالستقباؿ الفردى وتتسـ بنزعة تأممية بينما ساىمت وسائؿ التكنولوجيا فى تغيير ىذا 
االستقباؿ الفردى ليتحوؿ الستقباؿ جماىيرى مرتبط بعالقات المدنية التى يعيش فييا االنساف 

                                                           
 2٣3( :المرايا المحدبة، عالـ المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، ص١118عبد العزيز حمودة ،)(  ١

2
 http://www.alarabimag.com/Arabic/data..../Art-14188.XML 
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اة المدنية بقيـ ومفاىيـ مجتمعية معاصرة( المعاصر) قدرة عمى انخراط الطالب فى نسيج الحي

 مع الحفاظ عمى ىوية وقيـ المجتمع الكويتى.

وتعد ميارات الفيـ القرائى لبنية الصورة الرقمية المنطمؽ االساسى لمطالب لتعمـ واستيعاب 
الفكرة التى تصنع الفف الرقمى.مف خالؿ النفاذ داخؿ تركيبة العمؿ الفنى لمتوصؿ إلى معناه 

 وىذا يتطمب منا أف نقدـ تفاصيؿ خاصة بالرؤية والفيـ القرائى بمستوياتو ومياراتو. الخفى

 عالقة التربية الفنية بمستويات الفيم القرائى ومياراتة:

إف غاية التربية الفنية ىى تنمية السموؾ االبداعى لمطالب وذلؾ مف خالؿ تنمية شخصيتو 
تخيالتو وتحقؽ معارفة ومفاىيمة بما يتوافؽ مع و تنمكى تنطمؽ ابداعاتو الفنية وتتزف إنفعاالتو و 

وصواًل ، طبيعة العصر ومواكبتو لمتحوالت التقنية الرقمية التكنولوجية بكؿ معطيات المعاصرة
إثراء الممارسات الفنية لبنية الصورة الرقمية  ولمتميز فى اساليب االداء وفتح أفاؽ جديدة نح

وتعزيز حالة الرؤية البصرية واضافة خبرات ، ية والفمسفيةكضرورة ممحة لتغيير المنطمقات الفكر 
جديدة مف خالؿ الثقافة البصرية فى إنتاج المعنى المأصؿ فى الفكرة الشكمية لمموضوع الرقمى، 
ىكذا يتجاوز المفيـو الجديد لمثقافة البصرية تمؾ المفاىيـ القديمة التى كانت تحصر ىذا المجاؿ 

والتى ال ، عمميات اإلدارؾ البصرى ومستوياتيا االدنىو بالصور ا ضمف نطاؽ المعرفة المتعمقة
محاولة  ،(1)تتماشى مع مستويات التعقيد فى بنية الصورة الرقمية والتى أصبحت اكثر بصرية

لقد أصبحت الخبرة البصرية مف االمور المركزية ، الكتشاؼ العالـ مف خالؿ لغة الشكؿ الرقمى
 فى حياتنا المعاصرة .

فمـ يعد الخياؿ يتعمؽ ، كما أف مفاىيـ ميمة مثؿ مفيـو الخياؿ أصبحت يعاد النظر الييا 
المحظة مف  ووبأمور مستحيمو بؿ أصبح الخياؿ أمرًا يمكف تحقيقو االف فى الحاضر فى الت

لمموضوع )مستوى فيـ المباشر( واستنتاج المعانى الخفية الناشئة عف االتساؽ الباطنى لمعالقات 
والتى البد اف تجئ متوافقة مع مجموعة المعطيات المالحظة لمشكؿ )مستوى  لعناصربيف ا

)مستوى الفيـ النقدى(،  الفيـ اإلستنتاجى(، واستخالص وتحميؿ وتفسير االستنتاجات ومعالجاتيا
طالؽ ممكات الخياؿ إلدارؾ خالؿ الكمبيوتر واالنترنت واجيزة الواقع االفتراضى  وفؾ الترميز وا 

ت التكنولوجيا إلى تطوراتو كبيرة فى اشكاؿ أنشطة التربية الفنية )الصورة الرقمية، ىكذا أد
                                                           

 .523(: الفنوف البصرية وعبقرية االدارؾ، الييئة المصرية العامة لمكتاب،صػػ3٣٣8عبد الحميد،) شاكر ( 1
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والبحث الرقمى،والتشكيؿ فى الفراغ الرقمى، التحريؾ الرقمى( والتى تحتاج اف يكوف الطالب 
قادرًا عمى االستجابة والتفاعؿ بفاعمية مع المعمومات داخؿ المحتوى الشكمى والرمزى والداللى 

وكى والتمقى لمعمؿ الفنى الرقمى، وىذا يحتاج إلى إمتالؾ الطالب لميارات ذات أبعاد والسم
حيوية مف نوع خاص فى الفيـ وااليضاح واكتشاؼ المعنى المتمثؿ فى الفكرة الشكمية القيـ 
التعبيرية والدالالت الرمزية والقيـ الفراغية بتوصقاتيا المكانية لتجسيد التعبير الرمزى والحركة 

يحائية )مستوى الفيـ التذوقى(، فى محاولة إلصدار االحكاـ واتخاذ القرارات وتوظيفيا فى اال
 ( .)مستوى الفيـ التطبيقى االبداعى مواقؼ جديدة واستثمارىا لتحسيف دورة الحياة

فى ضوء ما تقدـ يتضح لنا مدى االستفادة مف أنشطة التربية الفنية فى مجاالتيا المختمفة 
مى استخداـ الوسائؿ التكنولوجيو المستحدثو والقائمة عمى بنية الصورة الفنية والتى تعتمد ع

 الرقمية فى تنمية ميارات الفيـ القرائى فى مستوياتو المختمفة .

 مف ىنا يحؽ لنا اف نتساءؿ ما ىى مستويات الفيـ القرائى لبنية الصورة الرقمية ومياراتو؟
 قمية ومياراتو:مستويات الفيم القرائى لبنية الصورة الر 

ممارسة الطالب ألنشطة التربية الفنية القائمة عمى بنية الصورة الرقمية تحتاج الى ممارسة 
، حيف رأى أف المعرفة التى تقدميا بمعزؿ عف التفكير القائـ عمى Shcon(1)فكرية أكد عمييا 

فكاف ، والحياةالتحميؿ والخياؿ تتصؼ بكونيا معرفة إفتراضية ومحدودة وغير مرتبطة بالواقع 
البد مف االنتقاؿ إلى المعرفة مف منظور مستويات الفيـ القرائى وميارتو فتتميز عمميات التفكير 
خالليا بالديناميكية لياخذ المتعمـ دورا إيجابيًا ونشيطًا فى التعميـ يمكف مف خاللو تنمية الميارات 

لمعقدة بيف الشكؿ البصرى ومعناه االساسية الالزمة لمواصمة تعميمة بنفسة واستيعاب العالقة ا
يوضح  (١ورة الحياة، والشكؿ)الخفى وتطوير قدراتو القرائية البصرية وتوظيفيا لتحسيف د

 مستويات الفيـ القرائى فى بنية الصورة الرقمية ومياراتو. 

 

 

 
                                                           

1) shcon,D.A:1993,the reflective practitioner, How professional think in action new York, 

Basic Book 
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 (1)صورة الرقمية( يوضح مستويات الفيـ القرائى لبنية ال١شكؿ رقـ )

 

 
                                                           

داؼ التنمية ثقافة التفكير فى ميداف تعميـ (: مصفوفة االى3٣١5سرية عبد الرازؽ صدقى، سمية محمد عبد المجيد،) (1
 .21الفنوف، جمعية أمسيا نصر، التربية عف طريؽ الفف، العدد االوؿ يناير، صػ

 ستويات الفهم القرائى لبنية الصورة الرقمية ومهاراتهم

مستوى 

الفهم 

 المباشر

مستوى الفهم 

 االستنتاجى

 

مستوى 

 النقدىالفهم 

 

مستوى الفهم 

التطبيقى 

 االبداعى

 

مستوى 

 التذوقىالفهم 

 

 تحديد المعنى -
 تحديد الفكرة -
الوعى بالعناصر  -

 االساسية
الوعى بالمكونات -

البصرية لمصورة 
 الرقمية

 تنظيم المعمومات  -
الوعى  -

بالمعمومات فى 
أشكاليا الممموسة 

 والعيانية
التواصل مع  -

 الثقافات المختمفة
تحديد التفاصيل  -

الداعمة لمعالقات 
 داخل الشكل الرقمي 

 
 

شرح لممفاىيم من  -
خالل الرموز والعالمات 

 الرقمية
استنتاج المعانى  -

 الضمنية 
فيم لممعانى  -

واالفكار داخل االتساق 
قات الباطنى لمعال

الشكمية والخفية 
 والمونية والفراغية 

الوعى بالمكونات -
البصرية لمصورة 

 الرقمية
استنتاج لمعالقات  -

 المتناقضة 
استنتاج لمعالقات  -

 المتشابة
  

تحميل المعمومات  -
 وتصويب مسارىا 

تحميل تفكير  -
 االخرين

إستخالص وتحميل  -
 الستنتاجاتا

تفسير االستنتاجات -
 ومعالجاتيا

القراءة التحميمية  -
ألعمال الفنانين 

العالمين فى بعض 
اتجاىات الفنون 
 الرقمية المعاصرة 

 
  

 

 

المقارنو بين  -
االيقاعات الخطية 
 والتناغمات المونية 

اختيار بعض  -
يب الفنية االسال

لمعالجة االنماط 
 البصرية

ادراك المحتويات -
 الداللية بتعبيرتيا

ادراك المحتويات  -
 الرمزية بتعبيراتيا  

ادراك االتجاىات -
 والقيم الجمالية 

ادراك لمحركة  -
االيحائية 
 وتعبيراتيا 

 
 

 توليد المعانى -
تغيير وتعديل وتنظيم  -

لممواقف االداركية 
 بأشكال جديدة

 إنتاج أفكار -
النفاذ إلى ماوراء  -

االسطح واكتشاف 
المعانى الخفية لحل 

 المشكالت
 تعديل نتاجات -
 عمل معالجات -
 إعادة صياغة -

إقتراح حمول جديدة  -
لممشكالت الحياتية 
المشابة واستثمارىا 
 لتحسين دورة الحياة
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مما تقدـ يتضح لنا أىمية التفاعؿ النشط مع الخبرات البصرية لبنية الصورة الرقمية  

لموصوؿ لممعنى المتمثؿ فى فكرة الموضوع لتنشيط دوافع اال لياـ والتعبير والممارسات 
الفيـ االبداعية مف أجؿ االثراء الجمالى لمخبرة االنسانية والتى تحتاج الى تنمية مستويات 

           القرائي ومياراتو مما يساعد القارئ عمى إمتالؾ صفات ومفاىيـ مرتبطة بأنشطة التربية
 الفنية الرقمية .

 -لذا يجب تحديد الصفات الواجب توافرىا فى المتعامؿ مع أنشطة التربية الفنية الرقمية :
 صفات القارئ الجيد لبنية الصورة الرقمية :

 ى .يمتمؾ الذكاء العاطف -
 الخمفية المعرفية بعناصر الشكؿ الرقمى . -
 المعرفة بقواعد المغة الشكمية الرقمية . -
 االلماـ بمعانى المفردات الشكمية والتشكيمية لبنية الشكؿ الرقمى . -
 دراسة النظاـ االنشائى البنائى لمصورة الرقمية. -
 استيعاب لممعانى والمدلوالت لمرموز الشكمية الرقمية. -
 الجمالية لبنة الصورة الرقمية . استيعاب لالسس -
 توظيؼ االتجاىات والقيـ االيجابية واالنسانية فى مواقؼ الحياة اليومية . -
 المرونو الذىنية قبؿ القراءة واثناءىا وبعدىا تمكف مف تعديؿ مسارىا القرائى. -
 التخطيط القرائى لبنية الصورة الرقمية. -
 التنظيـ القرائى لبنية الصورة الرقمية . -
 يـ الوعى القرائى لبنية الصورة الرقمية .تنظ -
 تنظيـ النشاط القرائى لبنية الصورة الرقمية . -
 إدارة الحوارات الفنية داخؿ بنية العالقات المكونة لمصورة الرقمية. -
 فيـ لعالقة الرسالة الفكرية الرقمية بالصورة البصرية. -
 ى الفكرة البصرية لمموضوع الرقمى.التفاعؿ بفاعمية مع رؤية الفناف ومعايشة المعنى المتمثؿ ف -
، يصدر أحكاـ، يتخذ ، يفسر، يدرؾ عالقات، ينقد، يربط، يقييـ، قارئ ناشط، فاعؿ/ يحمؿ - يقـو

 قرار، يقترح حموؿ، يغير مسار ويعدؿ ويطور فى نسيج الحياة اليومية.
ائى لبنية مما سبؽ يتأكد لنا تعاظـ دور أنشطة التربية الفنية فى تنمية ميارات الفيـ القر 

الصورة الفنية الرقمية لدى طالب كمية التربية االساسية بدولة الكويت لزيادة الثراء التخيمى 
والتراث البصرى الرقمى، واستحواذ الصورة لمطاقة البصرية ميدت الختراؽ الخياؿ العاـ وبالتالى 

بما جعؿ لمصورة االنشغاؿ الذىنى وصواًل إلى ىيمنة المخبوء عمى الوعى إلى مربع الالوعى، 
الرقمية ميمة سرية تتجاوز البصر إلى البصيرة، صورة مكتظة بحزمة دالالت وايحاءات 

البعد الجمالى منيا فثمة رسالة غير مرئية تتسرب خارج حدود  وتعبيرات التنتمى إلى مجرد
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الصورة الرقمية، تجعميا حالة مف حاالت النشاط الفكرى الذى ارتبط بصيرورة تشكؿ وعى  

(، يتطمب فيـ مف نوع خاص يحتاج إلى ١الب، ولفيـ الرسالة الفكرية بالصورة الرقمية )الط
 تنمية مستويات الفيـ القرائى وميارات لبنية الصورة الرقمية لمعالجة أنماط المعرفة الخاصة 

تنمية مستويات الفيـ القرائى ومياراتو لبنية الصورة الرقمية لمعالجة أنماط المعرفة الخاصة 
حقائؽ والمعمومات والمفاىيـ الكامنو والمخبوئو داخؿ االتساؽ الباطنى لمعالقات فى بنية بال

والتى جعمتنا نتعامؿ مع ، الصورة الفنية الرقمية والتى البد أف تجئ متوافقة مع معطيات الصورة
د فى وبآليات مبتكرة لعصر الصورة الرقمية التى تعتم، لوف جديد مف الخامات والتقنيات واالفكار

إنتاجيا وابداعيا فى تذوقيا وتمقييا عمى الرؤية البصرية كى يتسع المعنى وتتضح االفكار 
ويرتقى التمقى فى محاولة الكتشاؼ بعض الجوانب المشتركة بيف عممية التمقى بمستوياتيا 

 ( 3ومستويات الفيـ القرائى لبنية الصورة الرقمية. ويوضحيا الشكؿ )
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح مستويات التمقى لقراءة وتحميؿ بنية الصورة الفنية الرقمية3شكؿ رقـ )

 الفنية الرقمية بنية الصورة مستويات التلقى لقراءة وتحليل 

مستوى الرؤية 
 البسيطة أو المباشرة

 

مستوى الرؤية الوسيطة 
 ر المباشرةأو غي

مستوى الرؤية 
 المركبة أو االبداعية

 

االلماـ بالمفردات البصرية  -
 والتشكيمية

 االلماـ بالخامات والتقنيات -
االلماـ بالتخطيط البصرى  -

 ومصطمحاتو
 *الموضوعات الفنية 

 *الطراز الفنية
المفظية   تنظيـ لممعمومات -

 والبصرية بصورة منيجية
الوعى بالمفاىيـ الشكمية  -

 والتشكيمية الظاىرة
 

 

 

الوعى بالمفاىيـ الشكمية  -
 والتشكيمية والجمالية الضمنية 

إدارؾ لمعالقات التعبيرية  -
 والجمالية والقيـ المخبوئة 

ادراؾ المفاىيـ المرتبطة  -
 اللىبالتعبير الرمزى والد

أدراؾ مفاىيـ الحركة  -
 االيحائية 

فيـ لممعالحات السطحية  -
بتأثيرات التكنولوجيا وثراء 

 السطوح  
 

 

استخالص تعميمات وافكار  -
ومعانى مرتبطة بالفكرة المتمثمة فى 

 بنية الموضوع الرقمى
توليد واكتشاؼ المعانى الخفية  -

فى بنية االتساؽ الباطنى لمعالقات 
واعادة  صياغتيا فى مواقؼ جديدة 

 برؤية جديدة
لالشكاؿ معرفة التنظيـ البصرى  -

واكشاؼ المعانى  الخفية فييا 
واقتراح حموؿ لمتراكيب البنائية 

 المعقدة فى صياغات فنية بسيطة 
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فى ضوء ماتقدـ يتضح لنا أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف مستويات الفيـ القرائى لبنية 
الصورة لفنية الرقمية ومستويات التمقى لقراءة وتحميؿ بنية االعماؿ الفنية الرقمية فى بعض 

 ( التالى :2المعاصر ويوضحيا شكؿ )اتجاىات الفف 
 

 

 

 

 

 

 

 

الفنية  ( يوضح العالقة بيف مستويات الفيـ القرائى ومستويات التمقى لقراءة وتحميؿ الصورة2شكؿ رقـ )
 الرقمية

وتعرؼ الفراكتالت )الجزئيات( فى القاموس االلكترونى عمى انيا نمط ىندسى يتكرر عمى      
يس تتزايد فى الصغر وتؤدى الى أشكاؿ واسطح غير منتظمة ال يمكف تمثيميا مف خالؿ مقاي

عمى أنيا أشكاؿ تتالؼ B.Mandelbrol(1) خصائص اليندسة االقميدية ويعرفيا ماند لبروت 
 .مف عناصر مماثمو لمشكؿ الكمى بطريقة ما 

بعض إتجاىات الفن  تطبيقات فى استخدام القراءة التحميمية لبنية الصورة الرقمية فى
 المعاصر لتنمية مستويات الفيم القرائى بمياراتة:

يعد فف الفراكتاؿ مف الفنوف الرقمية التى تعتمد بصفة اساسية عمى نظاـ إنشائى يتـ إنتاجة 
، عف طريؽ وسيط رقمى ) الكمبيوتر ( بامكانياتو اليائمة فى محاكاه  االجواء التصويرية

اصبحت المعادالت الرياضية ىى االخرى أداه ، بشكؿ كبيروبدخوؿ عمـ الرياضيات فيو 
ووسيطا مف وسائط الفف المتعددة إذ يعد فف الفراكتاؿ الرقمى آخر صيحات ىذا العصر فى 

 المفيـو الرياضى لمجماؿ.
                                                           

 .2٣2(:أصوؿ وجذور، عمـ الكتب،صػػ 3٣١2عيد سعد يونس :) (1

 العالقة بين مستويات الفيم القرائى ومياراتو، ومستويات التمقى لقراءة وتحميل الصورة الرقمية  

 التلقى البسيطمستوى 
 شرة) الرؤية المبا

 

 التلقى االبداعى مستوى 
 )الرؤية المركبة االبداعية (

 

مستوى التلقى الوسيط     

 ) الرؤية غير المباشرة(

 
 الفهم المياشرمستوى 

 

 الفهم االستنتاجىمستوى 

 

 الفهم النقدىمستوى 

 

 الفهم التذوقىمستوى 

 

 مستوى الفهم التطبيقى االبداعى
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مدخاًل تجريبيًا بواسطة برنامج الكمبيوتر،   Fractalsكما اصبحت االشكاؿ الفراكتالية  

 شكاؿ المتكررة والمتماثمة ذاتيًا والتى تعرؼ بأشكاؿ الفركتاؿ.وتقـو عمى استخداـ اال
تحميل لبعض أعمال فنانى الفراكتال فى بنية الصورة الرقمية التجريدية المعاصرة لمفنان كيرى 

 (4ميتشيل لوحة بعنوان إثبات شكل )

 كيرى ميشيؿ  أسم الفنان :

  (1)إثبات اسم العمل :

 3٣٣١ تاريخ االنتاج:

استخداـ فف الفراكتاؿ مف خالؿ االلماـ بالفنوف الرقمية وتكنولوجيا المعمومات والوسائط  :التقنية 
 ( Fractintالتكنولوجية والبرامج الكمبيوترية ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لمفناف كيرى ميتشيؿ ( بعنواف إثبات 2شكؿ ) 

حيث  إثبات:وصف وتحميل طبيعة العمل القرائي الفركتالي لبنية الصورة الرقمية المعاصرة 
كشؼ فييا الفناف عف المعنى المتمثؿ فى فكرة الموضوع البصرى باستخداـ الكمبيوتر بامكانياتو 
اليائمة غى محاكاة االجواء التصويرية والتقنية لتصبح المعادالت الرياضية اداة ووسيطة مف 

                                                           
1
 www.Paintrest.com 
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ات البصرية ندماج المكونحيث إ، (Kerry Mitchell)وسائط العمؿ الفنى الرقمى إثبات لمفناف 
الرمزية والتعبيرية( بمشاعر الفناف منيـ خاص بالنظاـ البنائى لتجميع المكونات ) الشكمية

البصرية باشكاليا الجزئية والكمية غير المنتظمة كصورالجساـ متشابو تبدأ بكبر وتنتيى بدقة 
ت بتكرارات حجـ بنياية دوامية لصفات التركيبية والشكمية بتشابة جزئى وكمى، بتفاصيؿ وحوارا

لونية متجاورة  ومتراكبة  لتشغيؿ ايقاعًا منسابًا فى تناغـ يجذب حس المتذوؽ لبنية الصورة 
الرقمية ذات الييكمية المرئية بخاصية التماثؿ الذاتى مف خالؿ التطبيؽ لممعادالت الرياضية 

متقاربة الشبة  التجزئة بواسطة الكمبيوتر لممكونات البصرية كعناصر متجانسةو ليندسة الطبيعة أ
بتكرارات ال نيائية فى الزمف وفؽ نظاـ دوامى كبؤرة جذب لممشاىد بخطوط االلتفاؼ وااللتواء 

، يساعد عمى نشاط Radial Balanceواالشعاع كمركز ضمنى لالتزاف المنسجـ المشع 
ـ التمثيؿ االيقاعى االشعاعى لدوامة الحياة لتعطى احساس بالحركة الدوامية مف الداخؿ عال

االحالـ والكوابيس والمشاعر الى الخارج بدوامة الحياة والمؤامة تتحقؽ بالتوافؽ واالنسجاـ المونى 
وكذلؾ الترديد المونى بيف الالمحدود والالنيائى والمتناقضات المونية بقتامة الداخؿ واالنفراج 

التفكير ما وراء المونى المضاء بااللتفاؼ والعودة لينبثؽ ذلؾ عف  أفكار ال محدوده فى إطار 
العمؿ والصياغة والقصد لتتجسد الفكره مف خالؿ تقنية نظمت الكترونيا مع استخداـ قوى الطاقة 

 الطبيعية بمفيـو رياضى لمجماؿ .

" فى بنية الصورة الرقمية البصرية Op Artتحميل لبعض اعمال فنانى الخداع البصرى "  
 (2ن إنسبروك شكل )بعنوا Peter Koglerالمعاصرة لمفنان بيتركوجمر

 بيتركوجمر أسم الفنان :
 .بتجييزات فى الفراغ (1)إنسبروؾ أسم العمل:

 3٣٣١ تاريخ االنتاج :
 : اسموب تمثيمى مف خالؿ توظيؼ انماط مجردة مف خطوط واشكاؿ ومساحات تؤكد لتقنية

 صريةتراكيب ىندسة تربطيا عالقات رياضية توىـ المتمقى برؤية إىتزازية حركية وومضات ب
 بتقنيات رقمية ووسائط تعبيرية مختمفة .
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 عمؿ الفناف بيتركوجمر فف التجييز فى الفراغ ( بعنواف إنسبروؾ5شكؿ رقـ )

استخداـ الفناف نظـ وأساليب الخداع  وصف وتحميل لطبيعة العمل الرقمى إنسبروك :
لخطوط لإليياـ بالعمؽ لخمؽ البصرى لتجسيد الفكرة مف خالؿ احكاـ التنظيـ اليندسى لحركة ا

خداع بالحركة رغـ استاتيكية االشكاؿ ذاتيا بتفعيؿ لقوانيف االداراؾ البصرى التى صاغتيا 
نظرية الجيشطالت بتكرارات وتتابعات خطية متموجة بالموف االحمر المتوىج مختمفة النسب 

يخمؽ  طى بتمويج بمنظورواالبعاد بما يحقؽ االنتقاالت الضوئية مف خالؿ التقارب والتباعد الخ
عالقة تبادلية بيف الخطوط والمساحات واالرضيات وتكتسب االضواء والظالؿ جماليا مف خالؿ 
ىذا التقارب والتباعد والتناقض لمحركة االيحائية الخطية وخداع الرؤية بيدؼ جذب انتباه 

حمراء عمى خالؼ المشاىد لرؤية التأثيربااليحاء بالمسافة والعمؽ لحركة الخطوط الونية ال
حقيقتيا وبشكؿ مغاير لمدلوليا وواقعيا، ويتوقؼ االحساس الجمالى عمى احكاـ التنظيـ التى 
تعتمد عمى التباديؿ والتوافيؽ فى االيقاع والتناغـ واالوضاع واىتزاز المساحات والمنظور 

ؿ الرؤية الفنية الحسى بأسس أنشائية لتتجسد الفكرة مف خالؿ تقنية نظمت الكترونيًا لتوسيع مجا
 وتعميؽ مستوى االدراؾ البصرى الفنى لمعنى القيمة الجمالية مف خالؿ التجييز فى الفراغ .

فى ضوء ما سبؽ عرضو يتضح لنا اىمية تقديـ رؤية مستحدثو النشطة التربيو الفنية فى 
لوجي لتوسيع تنمية ميارات الفيـ القرائى لبنية الصورة الرقمية واستثمار التقدـ العممى والتكنو 

افاؽ رؤية طالب كمية التربية االساسية بدولة الكويت الستمياـ حقائؽ مستحدثة بمفاىيـ معاصرة 
 تواكب فكر وثقافة العصر وقيـ المجتمع الكويتي .
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 Results النتائج
 توصل البحث الحالى إلى النتائج التالية:

الفيـ القرائى لبنية الصورة الرقمية في الدور الفعاؿ النشطة التربية الفنية فى تنمية ميارات  -١
والنقدية، والتذوقية، واالبداعية، لموصوؿ الى المعانى ، مستوياتيا المباشرة واالستنتاجية

 واالفكار المتضمنة فى بنية المحتوى الشكمى الرقمى.
مف  أنشطة التربية الفنية القائمة عمى بنية الصورة الرقمية بمستويات الفيـ المختمفة تزيد -3

فاعمية الطالب الستيعاب محتويات الصورة الرقمية الشكمية والرمزية والداللية والسموكية مف 
 خالؿ منطمقات فكرية وفنية جديدة .

مستويات التمقى وتحميؿ و ىناؾ عالقة إيجابية بيف مستويات الفيـ القرائى لدى الطالب  -2
 .الصورة الفنية الرقمية لدييـ

 Recommendationsالتوصيات 
المحتوى الشكمى والداللى والرمزى النشطة التربية الفنية القائمة عمى بنية الصورة  تطوير -١

الرقمية بما يكفؿ لطالب كمية التربية االساسية بدولة الكويت إثارة تفكيرىـ ومف ثـ تطوير 
 ميارات القراءة االبداعية لمصورة الرقمية لدييـ .

إلى أىمية  تنمية ميارات الفيـ القرائى الشكمى والرمزى  التربوييف والباحثيف توجيو  نظر -3
 والداللى والسموكى، مع قمة االستراتيجيات التى تنفذ ذلؾ.

 –وطرائؽ التدريس لمغة ، ىناؾ حاجة إلى تطوير استراتيجيات التدريس فى التربية الفنية-2
 اسية بشكؿ خاص وميارات الفيـ القرائى االبداعى لدى طالب كمية التربية االس، الشكؿ

أىمية تنمية  ميارات الفيـ القرائى لبنية النص الرقمى وذلؾ مف خالؿ موقؼ صفى قائـ  -2
عمى تفعيؿ خبرات الطالب عف طريؽ الممارسات المتنوعة النشطة التربية الفنية فى 

 مجاالتيا المختمفة واساليب العرض، بما يسيـ فى تنمية تفكيرىـ.
اسة بنية الفف الرقمى فى مجاالتو المختمفة مف اجؿ التأكيد عمى توجية الباحثيف الى در  -5

أصالة العالقة بيف الفف والعمـ واستثمار التقدـ العممى والتكنولوجي لمتقنية الرقمية المميزة 
 لمعصر فنيًا.
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 المراجع العربية واألجنبية 
إلى فف ما بعد الحداثة ( : السبرانية كمدخؿ لتحوؿ مفيـو التصوير 3٣٣٣، )أحمد عبد الغني محمد -١

 لمقرف اؿ واحد والعشريف ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة حمواف .
، المجمس ت أشرؼ رفيؽ عفيفي– ١125ذ ( : الحركات الفنية من١111،)ادوار لوسي سميث -3

 األعمى لمثقافة.
اثة صر الحد(: المفاىيـ الجمالية لمفنوف الرقمية في ضوء متغيرات ع3٣١5، )أمؿ مصطفى إبراىيـ -2

(،العدد األوؿ أسيا مصر )التربية عف طريؽ الفف ، جمعيةوما بعد الحداثة، بحث منشور
 يناير.

، نظور النظرية البنائية، القاىرة(: التعميـ والتدريس مف م3٣٣1، حسف زيتوف ،)زيداف السرطاوي -2
 عالـ الكتب .

 الفيـ القرائي لدى طالبة ميارات : تنمي(3٣١1مرواف السماف، حسف شحاتو .) ،سالي العدوي -5
 .التبادلي مجمة القراءة والمعرفة المرحمة الثانوية بإستخداـ إستراتيجية التدريس

(: مصفوفة االىداؼ التنمية ثقافة التفكير 3٣١5سرية عبد الرازؽ صدقى، سمية محمد عبد المجيد،) -2
 االوؿ يناير.فى ميداف تعميـ الفنوف، جمعية أمسيا نصر، التربية عف طريؽ الفف، العدد 

 (: الفنوف البصرية وعبقرية االدارؾ، الييئة المصرية العامة لمكتاب. 3٣٣8شاكر عبد الحميد،) -1
، مكتبة افالح الحديثة في تعميـ المغة العربية، الكويت : األساليب(3٣٣٣الحميد، )عبد اهلل عبد  -8

 لمنشر والتوزيع.
، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف معرفةالمرايا المحدبة، عالـ ال (:١118حمودة ،) عبد العزيز -1

 واآلداب. 
 . عمـ الكتب، الكويت ،أصوؿ وجذور (:3٣١2عيد سعيد يونس :) -١٣
 .، القاىرة، عالـ الكتب١ممي في الفف والتربية الفنية، ط: البحث الع(3٣١5يد سعيد يونس، )ع -١١
، المؤتمر الدولي دليةالطبيعة، الفمسفة، نظرة ج–(: الفنوف الرقمية 3٣١2)عمر عبد الفتاح غنيـ  -١3

 2إبريؿ بالتعاوف مع جامعة 2:2لمجمعية األقميمية لمتربية عف طريؽ الفف )آسيا ( مف
 .رباكتو 

ائي لدى طالب الصؼ األوؿ : إثر قراءة الصورة في تنمية قراءة الفيـ القر (3٣١١محمد شعالف، ) -١2
 (.١١2مصر ) –، مجمة القراءة والمعرفة الثانوي
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