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 مستخلص البحث: 
البحث    الفن  ليسعي  من  تصميمات    هوأساليب  هومفاهيم  البصري الستفادة  إثراء  الشعبي في  الفن 
الفني.    الوعيبحيث يؤدي الي زيادة    البصري   والفن  لشعبيلطالب. فسعي الباحث للربط بين الفن ال

الفن   بأشكال  تصميم  تنفيذ  الطالب  من  طلب  القبلية  التجربة  في  وبعدية  قبلية  بتجربة  الباحث  فقام 
عرض  الشعبي وبعد  البعدية  التجربة  وفي  ا ،  للفن  و اشكال  الربابة  وعازف  التنورة  )راقص  لشعبي 

البصري   الفن  بأساليب  وتناولها  االشكال  هذه  وتحليل  و...(  والدف  الشكل   )التبادلالسسميمة  بين 
المجاورة,  واالرضية، األلوان  علي  األلوان  الخطوط  وتأثير  تكرار  وتأثير  الدائمة  وكيفية   (  الالبؤرية 

  للفن الشعبي بأسلوب حديث فانتج الطالب تصميمات    عبيالشالربط بين هذه األساليب واشكال الفن  
الي   سعوا  وفقا  تصميمفقد  االشكال  البصري الألساليب    هذه  )  .فن  البحث  فرض  وتحقق  اثراء كما 

من خالل تجربة   ,البصري(  تصميمات الطالب المرتبطة بالفن الشعبي من خالل االستفادة من الفن  
ووجود فرق دال احصائيا تم حساب فرق متوسط الدرجات بين المقابلة القبلية والبعدية    قبلية وبعدية و

 بين المقابلتين لصالح المقابلة البعدية.
Abstract: 
The research seeks to benefit from visual art, its concepts, and methods in 
enriching the designs of folk art for students.  The researcher sought to link 
folk art and visual art so as to increase artistic awareness.  The researcher 
conducted a tribal and posterior experiment in the tribal experiment. He 
asked the students to implement a design in folk art forms, and in the post 
experiment, after presenting forms of folk art (tanoura dancer, rabab player, 
sesameh, tambourine, and...) and analyzing these forms and dealing with 
them using visual art methods (exchange between form and floor).  And the 
effect of colors on adjacent colors, permanent astigmatism and the effect of 
repeating lines) and how to link these methods with folk art forms.  The 
research hypothesis (enriching students' designs associated with folk art by 
making use of visual art) was achieved. The mean difference in grades 
between the pre and post interview was calculated, and there was a 
statistically significant difference between the two interviews in favor of the 
post interview. 
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 مقدمة:
البصري   تأثير تشكيالت الخطوط  يالفن  والتدرج في األلوان وتكرارها  عتمد على دراسة 

على  الهندسية  للعين   والمساحات  توحي  سريعة  صدمات  إلحداث  البصرية  الرؤية 
األشكال هناك نوع من الفن البصري أساسه العالقات اللونية بين  , و   1بتشكيالت معينة 

معين.  شكل  رسم  في  الرؤية  وجهات  في  تعددا  وتحدث  البسيطة,  البنائية   (2)الهندسية 
الشعبيةاو  صياغة   :symbols folk لرموز  أو  الوجدان  عن  يعبر  عقلي  نشاط  هي 

شكلية نابعة من فطرية التعبير، ومعاني مصاغة    دالالت يدركه العقل، وهي    االنفعال
الربط بين  وبالتالي   .2تدل على عادات وتقاليد كل شعب   المات شكال أصبحت عا  في

 الحديث. ون بالفن الشعبي  للتراث  مزجيعد   الفن الشعبي والفن البصري 
 مشكلة البحث:
ربط الطالب بتراثه الشعبي وأيضا . كالفن البصري   الشعبي بأسلوب فني حديث   ربط الفن

الفناي.  التفكيارزياادة يؤدي الي تعديل مفااهيمهم واتجاهااتهم و   بحيث بأسلوب فني حديث  
الفااان إلثاااراء التصاااميمات المعتمااادة علاااى  األسااال الفنياااة للفااان البصاااري واالساااتفادة مااان 

 .الشعبي
 : التاليوعلى هذا تتحدد مشكلة البحث في التساؤل 

البصااااري فااااي عماااال  فناألساااال الفنيااااة المرتبطااااة بااااالبعاااا  هاااال يمكاااان االسااااتفادة ماااان 
 .فن الشعبيال بع  اشكال صياغات تصميمه إلثراء التصميم من خالل

 ض البحث:و فر 
لحلول تصميمية مستوحاة  مدخل  كالبصري  يمكن االستفادة من النظم البنائية للفن   -1

 من الفن الشعبي. 

 
 -2012-محمد شهده: الخداع البصري كمصدر لصياغات تصميمة من خالل الخط العربي_ ماجستير_جامعة بورسعيد 1

 2ص
 . 107ص-2007-عالم الكتب - للفن  الداللي التفسير محسن عطية :   (2)
مجلة الفنون والعلوم -" اإللكتروني حنان سمير عبد العظيم "صياغة معاصرة للرموز الشعبية العربية في مجال الرسم - 2

 223-2015العدد  -جامعة دمياط-كلية الفنون التطبيقية–التطبيقية
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يمكن اثراء تصميمات الطالب المرتبطة بالفن الشعبي من خالل االستفادة من الفن   -2
 البصري.
 أهداف البحث:

 .اشكال الفن الشعبي وبع  أساليب الفن البصري  بع   التعرف على -1
بناءا على المفاهيم والقواعد   الفن الشعبياستحداث صياغات تصميمية من خالل    -2

 . وأساليبه البصري فن ال ب المرتبطة
لدي الطالب من خالل المزج بين الفن  والمهارات التصميمية  تنمية التفكير الفني    -3

 .البصري واساليب الفن  الشعبي
 أهمية البحث: 

تشاااكيلية كخباااره تفياااد المصااامم ال, والقااايم  البنائياااةأسساااه بعااا  و  البصاااري  الفااانتنااااول  -
 الفني.تزيد من وعيه و 
البصاااري  الفااان تفيااد الدراساااة فاااي تزوياااد ماااتعلم الفااان طاارق التجرياااب باساااتخدام مفااااهيم -

 .الفن الشعبيتصميمات مبتكرة من خالل  إلنتاج
  . ربط تراثنا الشعبي بالفنون الحديثة -3

 :حدود البحث
بعا  أسااليب الفان البصاري وبعا  اشاكال   التعرف علىتقتصر حدود البحث في    -1

مع ترك مساحة لهام لالختياار بعياد   الفن الشعبي التي سيتناولها الطالب في تصميماتهم
 .ولكن في نفل الموضوع ،االشكالعن هذه 

 الفاااانماااان مفاااااهيم باالسااااتفادة  طالبيااااةيقتصاااار الجانااااب العملااااي علااااى إجااااراء تجربااااة -2
 .الفن الشعبيبع  اشكال البصري لعمل بع  التطبيقات لتصميمات من خالل 

طالب وطالبة من   30واقتصرت التجربة على مجموعة عشوائية من الطالب تتكون من 
 بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.  لثةالفرقة الثا

 منهجية البحث:
 أوال الدراسة النظرية:

,والتعارف علااى  البصااري الفان  بعا  أساااليب علااى  للتعارفالمانهج الوصافي التحليلااي  -
 البصري. الفناثر األلوان في 
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 عرض بع  أعمال فناني الفن البصري تبعا لألساليب المتناولة في البحث. -

 تناول بع  اشكال الفن الشعبي.  -

 ثانيا التجربة العملية:
بإتباااع الماانهج التجريبااي حيااث يقااوم الباحااث بتجربااة عمليااة )ناتيااة( مسااتفيدا ماان مفاااهيم 

 ونظريات وتقنيات فن الخداع البصري لعمل تصميمات من خالل الخط العربي.
 خطوات التجربة العملية :

الباحااث فااي اإلطااار النظااري , وعاارض وتحلياال ألعمااال االسااتفادة ممااا توصاال إليااه  -1
فناني الخداع البصري واستخالص ما ينطوي عليه فن الخداع البصري مان أسااليب فنياة 
 , ومن قيم تشكيليه وسمات فنيه . وعرض للخط العربي وأنواعه ومقوماته التشكيلية.

 ية :ويعتمد الباحث على المداخل اآلتية في التجربة البحثية الذات -2
 االستلهام من أساليب وتقنيات فن الخداع البصري.

 االستلهام من السمات والقيم الفنية لفن الخداع البصري.
اسااااتخدام الخااااط العربااااي كاااااداه لصااااياغة تصااااميمات معتمااااده علااااى أساااااليب فاااان الخااااداع 

 البصري.
 االستعانة في بع  األعمال ببرنامج الفوتوشوب.

ة من األساليب والقيم الفنية والتشاكيلية لفان الخاداع تحليل فني للتصميمات المستلهم  -3
 البصري.

 ثالثا : استخالص النتائج والتوصيات بناء على الدراسة النظرية والتجربة العملية.
 ثانيا التجربة العملية: 

اشتماله   حيث  من  الوصفي  التجريبي  المنهج  على  التجربة  منهج  التجربة   علىاعتمد 
المنفذة   الثا  علىالميدانية  الفرقة  النوعية  لث عينة من طالب  بكلية  الفنية  التربية  بقسم  ة 

2020/2021 
التقنية   نا  الحديث  التفكير  علي  الطالب  تدريب  في  التجريبي  المنهج  الباحث  اعتمد 

اساليب  مستفالتجريدية   من  البصري يدا  تتسم  الفن  تصميمات  وتنفيذ  و   باألصالة ، 
المصري   اشكال  مستلهما من الشعبي  الفني بأسلوب حديث ,  الفن  بتراثه  الطالب  وربط 

من    تصميمةوالتجريب وايجاد حلول    الفنيعلى التفكير    لثالثةوتأهيل طالب المرحلة ا,



 

 1081 

2022 مارسـ  والثالثون  التاسعـ العدد  الثامنالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 أساليب الفن البصري وتحويرها مستفيدين من    التراث الشعبيخالل االستفادة من اشكال  
 الفني. وتأهيله لإلبداع 

الفن    الطالب استفادة   اساليب  تعلم  خالل  فنيه.   البصري من  تصميمات  صياغة    من 
 الشعبي.من اشكال الفن مستفيدا المصري  تراثهوربطه مع  

تنوع المساحات وصياغة الشكل وتوزيع  واساليبها في  من الفن البصري  الطالب  استفادة  
 .بصري بأسلوب جديد مستفيدا من الفن ال  ة تصميمات للفن الشعبيصياغ, و عناصرال

 خطوات التجربة العملية: 
ال  -1 الفن  فناني  ألعمال  وتحليل  وعرض  النظري،  اإلطار  من   بصري االستفادة 

الفنواستخالص   أساليب  القيمو ,  بصري ال  بع   الوسمات  تشكيليةه  وعرض   .فنيةه 
 . الشعبيأشكال من الفن 

 ويعتمد الباحث على المداخل اآلتية في التجربة البحثية:  -2
 . البصري لصياغة تصميمات معتمده على أساليب الفن  الشعبياالستفادة من أشكال الفن 

 . الفن البصري أساليب   بع    االستلهام من
 اإلجرائية للتجربة الطالبية. الخطوات 

 : عمليةعينة الدراسة التي خضعت للتجربة ال
من   مكونة  عينة  اختيار  الثا  30تم  الفرقة  طالب  من  وطالبة  التربية  لثطالب  بكلية  ة 

 2021/ 2020النوعية قسم التربية الفنية للعام الدراسي 

التجربة على مرحلتين: قبل   بعد  التجري  ثم  قياسا،  تدريل وفيها التدريل وفيها يجري 
 يجري قياسا بعديا.
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 المداخل التي اعتمد عليها الباحث في التجربة الطالبية:

 :  والتعبيري  أوال المدخل الفلسفي

الطىال  بعىا المهىارات الفنيىة ابتكىار صىياغات   اكسىا  تقوم فلسفة التجربة على   
وتحليلهىا تصىميما   الشىعبي، وذلك من خالل ااستفادة من اشكال الفىن  جديدة    تصميمة

 . البصريمن خالل أسالي  الفن 

خاص  كما   مدخل  علي  الباحث  المتعددة    بأشكاليعتمد  التراث التعبير  من  المستمدة 

 . ومحاولة المزج بين الفنين   البصري الفن     وأسالي  الشعبي المصري،

 .أسالي  الفن البصريأوا وفيما يلي نتناول 

 : أساليب الفن البصري وابعادها

التقنية في الفن   باألساليب يعتمد الباحث في تناوله للتجربة الطالبية علي مدخل خاص  
علي  نفنانيالواعمال    البصري  الطالب  فيعتمد  الشكل  ,  بين  التبادل    واالرضية أساليب 
, والالبؤرية التي تنتج عن تكرار الخطوط  , وتأثير األلوان علي األلوان   البصري للفن  

 وتنفيذها في تصميم.  الشعبيفي التعامل مع اشكال الفني المجاورة , 
 )  والمقصاود ب  ((op artويطلق على هذا الفن مصاطلح األوب ررت  البصري:الفن 
op " هو اختصار لكلمة  )optical ",أما بمعنى  بصري  (art  ) 1بمعنى فنفهي. 
والتهيج  و  اإلثارة  العراك   البصري،هو فن  العناصر في حالة من  يرى  للعمل  فالمشاهد 
 6 .توتر وال

فان دقياق فاي  ووعرف محمود البسيوني الفن البصري بأناه : "هاالفن البصري هندسيا "  
شااااكال ,  فاأل1علمااااي  وفااااي أساسااااه تجريااااد هندسااااي" تركيبااااه،
األشاااكال فحاااواف حاااادة ,  ات ن  فاااي الفااان البصاااري  هندسااايةال

المستخدمة محددة تحديدا دقيقا بحافات حادة واألشاكال ناتهاا 
تميل إلى أن تكون نات طبيعة هندسية , فتميل األشكال إلى 

  التجريدية.
 فازريلي 1968ڤونال،  2( 45شكل)                                                                                      

 
 263, ص 2001: الفن في القرن العشرين , الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ,   يمحمود البسيون 1

2https://www.marefa.org 
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"معظمنا لدية درجة صغيرة من الالبؤرية وهي التي تؤدى في معظم   الالبؤرية الدائمة:
فتظهر إحدى االتجاهات  3 الحاالت إلى إحداث خطوط مضببه إما أفقية , أو عمودية "

أوضح من االتجاهات األخرى.فعمل فناني الخداع البصري على استغالل نلك وعمل 
                  تصميمات معقده لتظهر بصوره مغايرة.

 
ــة فــــي  1( 48شــــكل )  ــكل وتظهــــر الالبؤريــ الشــ
الراسـية واففييـة ظيظهـر  الخطـو   تكرار     نتيجة

ظهــــر لمعــــان فــــي يو  , ينــــب  وكأنــــ التصــــميم 
 التصميم

                                                                 

 

 

                                                      

 zint بعنوان  1952للفنان فازاريلل   2(47شكل  )                                                               
 التبادل بين الشكل واالرضية 

الخطوط تهتز وتكشف بنية اخري لشكل اخر نتيجة التبادل بين السالب والموجب بين  
 االشكال واالرضية. 

" وهاااو ولياااد تذباااذب العالقاااة باااين الشاااكل 
وخداع   بينها.واألرضية وتبادل الوظائف  

البصااااااار ياااااااتم نتيجاااااااة أن الشاااااااكل يأخاااااااذ 
خصااااااائص ماااااان األرضااااااية كمااااااا تأخااااااذ 

وهو فن الشكل،  األرضية خصائص من  
دقيااق فااي تركيبااه وهااو فااي أساسااه تجريااد 
هندسااااي لااااه خاصااااية ديناميكيااااة تسااااتثير 

 .2 صورا مذبذبه "
                     

 حمير وحشية فازريلي  1(48شكل )                                                          

 
 . 121-125ص -19880بغداد  -دار المأمون للترجمة والنشر -ترجمة مي مظفر  -نيكوالس ويد: األوهام البصرية فنها وعلمها 1
2 6WHLXL-http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE 

http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-6WHLXL
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 : تاثير االلوان علي افلوان المجاورة 
العين فتكااارار األلاااوان فاااي خطاااوط متجااااورة يظهااار األلاااوان تبعاااا للاااون المجااااور لاااه ,  فااا

رؤياة جازء ، حياث أناه عناد بهاا  طماا يحايالبشرية ترى األلوان بشكل متغير علاى حساب 
فساايتغير ادراانااا لهااذا اللااون انا تغياار  هااي الحقيقااة لكاان ليساات هااذا اللااون و ناارى  ملااون 

                                                                             اللااااااون المحاااااايط بااااااه او المجاااااااور لااااااه ,  فأدركنااااااا للااااااون يتااااااأثر باااااااللون المجاااااااور لااااااه .
, وعلاى الارغم مان وخضاراء وبينهاا لاون فوشايا  ,دوائار حلزونياة زرقااءيظهر وفي الشكل 

نلك فان اللون الفعلي لاألزرق الظااهر للمشااهد هاو اللاون  األخضار فااللونين لاون واحاد 
 .وهو األخضر كما يتضح في الشكل التالي 
ر ويظهااااااااار فاااااااااي الشاااااااااكل )( الجاناااااااااب األيسااااااااا
المساحات الحلزونية يتم إدراااه بااللون األزرق 
و باللون األخضر المصفر على الرغم من أن 
اللاااونين واحاااد كماااا يظهااار فاااي الجاناااب األيمااان 
عناااااد عااااازل اللاااااون البرتقاااااالي والفوشااااايا بااااااللون 

 األسود.                          
                                        

 يوضح عند عزل اللون البرتقالى والفوشيا     (2)(49شكل)                                                                  
 الشعبي:فن  الجانب الفلسفي والتعبيري لل  ثانيا

يقول المثل الشعبي »من فات قديمه تاه« ، واللى مالوش ماضى مالوش حاضر وقديم 
وتاريخه،   تراثه  هو  وهويتهاإلنسان  الوطن  ناارة  يعتبر  الشعبي   من    فالتراث  فيتكون 

وهو   جيل ألخر،  من  يتناقلونها  أفكار  من  عنه  ُيعبرون  وما  وتقاليدهم،  الناس  عادات 
كالح الشعبي  للفولكلور  الشعبية، استمرار  والقصص   ، واألشعار  الشعبية،  كايات 

والعزف  الرقص  وأنواع  والحرف،  الفنون  على  ويشتمل  واألساطير،  البطولة،  والقصص 
واالحتفاالت  واألمثال،  األطفال،  وحكايات  واألغاني،  وااللعاب  الموسيقية  اآلالت  علي 

 . واألعياد الدينية

 
1https://www.marefa.org 
 )2(http://www.buzzhunt.co.uk/2009/06/22/green-and-blue   / 

http://www.buzzhunt.co.uk/2009/06/22/green-and-blue/
http://www.buzzhunt.co.uk/2009/06/22/green-and-blue/
http://www.buzzhunt.co.uk/2009/06/22/green-and-blue/
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، وتاريخ ممتد، تواصلت فيه مصر فالشخصية المصرية هى حصيلة التقاء ثقافي فريد 
التراثية التى نبعت من حواريها وشوارعها وريفها ،  مع غيرها وأنتجت شخصية مصر 
وأفرزت تفردها وابداعها التى ظهرت من خالله كافة أشكال الفنون التراثية التى تزخر 

صية  ، "اما أن شخ   .بها مصر.. حكايات أبو زيد الهاللى والسقا واألراجوز والحكواتى
من   خاصة  تركيبة  تكوين  علي  ساعدت  المتراامة  الثقافة  صاحب  المصري  اإلنسان 
الثقافة التي صنعت أيدولوجيا مصرية خالصة كونت تراثاً  ثقافياً  فريداً  من نوعھ أثر 
بأنواع  ويزخرالتراث  المميز،  الشعبي  التراث  وصنع  المصري  التراث  عناصر  كل  علي 

ي يمكن أن يكون مادة ثرية ألي إبداع فني، حيث تتعدد  متعددة من اإلبداع الشعبي الذ 
أساليب قراءة الفن الشعبي من الناحية اإلبداعية، فھو فن يجمع بين الواقعية والرمزية 

 1التجريدية. 
هذه  وتمثل  الشعبى،  الوجدان  فى  عقيدة  لها  الشعبى  الفن  فى  التشكيلية  فالمفردات 

 دى الفنان التشكيلى المصري عبر العصورالمفردات مصدرًا مهما من مصادر الرؤية ل
الشعبي   التراث  من  اشكال  بع   يلي  فيما  ونتناول  المصري  التراث  من  المستوحاة 

 .المصري 
   

 : اشكال الفن الشعبي وابعادها الفلسفية  

مصر بمجموعات هائلة  المستوحاة من التراث الشعبي في الشعبيتزخر مفردات الفن 
 .العديد من القيم التشكيلية والتعبيرية تحوي  والتينات الدالالت الرسوم،  االشكالمن 

 المصرية: الرقصات الشعبية 

البيئة   مع  تتماشي  وألوان  بأشكال  الرقص  فنون  الشعوب  من  شعب  كل  ومن   والثقافة،أبتدع 
 .( التربلة وغيرها. البمبوطية ، التحطيب، التنورة ، الحجالة، )أشهر الرقصات التراثية المصرية 

 

 

 
 –  توظيف زخارف التراث الشعب  المصري ف  تصميم وإنتاج أزياء المرأة المعاصرة  :ھالة محمد مصطف  سليمان 1

 371ص  -بحث منشور -International Design Journal -2018ابريل 



 

 1086 

2022 مارسـ  والثالثون  التاسعـ العدد  الثامنالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 راقص التنورة: 

تعتمد التنورة على حركات دائرية تنبع من الحل اإلسالمي الصوفي، والطريقة المولوية التي تعتبر أن  
الحركي له جانب روحي  النقطة نفسها. هذا األداء  الكون تبدأ بنقطة معّينة وتنتهي عند  الحركة في 

الحركة   الصعود من خالل  إليه ونوبانًا  يعني  السماء وهللا عودة  ، حيث  األعلى  إلى  للجسد  الدائرية 
فيه الخاصة    .وحبا  األعالم  من  ألوانها  استلهمت  ثالثا،  أو  تنورتين  “اللفيف”  يرتدي  التنورة  وراقص 

ظهر  شّد  إلى  فيهدف  األعلى  نصفه  على  يرتديه  الذي  الحزام  أو  “السبتة”  أما  الصوفية،  بالطرق 
 .بينما يّتسع الجلباب من األسفل ليعطي الشكل الدائري  الراقص وهو يدور،

حركات  في  الرقصة  هذه  تؤدي  كثيرة  مجموعات  فهناك  اإليقاعي،  الفن  على  الرقصة  هذه  وتعتمد 
دائرية، ويدور الراقصون كالكوااب في السماء في شكل مؤثر في النفل والبصر، وترجع نشأتها في  

تبدو الرقصة كالحلم حيث يدور الفنان دورات كثيرة حتى ترتفع و  ك.تركيا، ثم انتشرت في مصر بعد نل
الراقص   يختفي  نلك  بعد  ثم  أعلى،  إلى  التنورة 
وألوانها  بجناحيها  ترفرف  فراشة  كأنه  داخلها 

هذه   فنجدالزاهية،   يحبون  والكبار  الصغار 
الرقصة ، فهي دعوة مفتوحة للوصول إلى عالم  
متاع يدخله  من  ُينسي  بأن  كفيل  ب  روحاني 

           .الحياة

 1( راقص التنورة31 شكل )                                                                

 رقص الخيل:

والمناسبات   االفراح  العديد من  الشعور  في  الخيول يعطى  بالخيل، فرقص  والموسيقى  الرقص  ارتبط 

فى   الفرح  عن  تعبيرا  ويعد  والسرور،  بالبهجة 

الصعيد  المناسبات   الخيول بها    تُهر فاشاأفراح  رقص 

المزمار والفلكلور   أنغام  ، حتى أصبح الشعبي  على 

 .تراثًا توارثته األجيال واشتهرت به مصر
أنويو أكثر  والمزمار،  الطبل  التي عد  الموسيقى  اع 

موسيقية،  أذناها  خيل  فهناك  الخيول،  عليها  يرقص 

مع   تفاعالً  رجليها  وتحرك  الموسيقى،  مع  وتندمج 

ترقص عندما تجد تجمعات  الموسيقى، وهناك خيول  

 2( رقص الخيول 32شكل )                                                                   .بشرية كبيرة

 
1 https://www.mobtada.com/details/449400 
2 https://www.elwatannews.com/news/details/1261219 
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 التحطيب  
، ويلتف  التحطيب عبارة عن مبارزة أو رقصا بالعصا بين شخصين على أنغام المزمار

وتبادل    ، لآلخر  مشجعين  مقابل   ، لطرف  مشجعون  بعضهم  الناس  من  دائرة  حولهما 

ومن يستطيع إسقاط العصا من يد   التحية بين الالعبين تعني استعدادهما لبدء المنافسة.

فوز يعلنوا  حتى  واالحتفاء  اآلخر  ه 

  ، يخرج  به  أن  ل  يُفَض ّْ ودائما 

الغرض   ألن   ، متعادالن  الالعبان 

  ،  ، والفروسية  التسلية  هو  منها 

فالكبير مثالً هو الذي يبدأ اللعب وال 

،   ينبغي التعالي عليه فى أثناء اللعب 

العبين   بين  المنافسة  احتدام  وعند 

األصدقاء  يتدخل  السن  نفس  من 

حولهم الملتف  ويكون   والجمهور   ،

 1( التحطيب 33) شكل                             التأمين والفصل بينهما. لهم دور

 

 
" فن التحطيب " في مصر    نشأ2(  34شكل )

 .القديمة ، وتناقلته األجيال عبر رالف السنين
 

 المزمار : عازف 

ابتكرها موسيقية مصرية  المصريينال آلة  تنتشر    قدماء  الخشبية،  النفخ  آالت  من  وهو 

مصر في اآلالت  صعيد  أهم  من  وهو   ،

الشعبية في وهو عبارة عن   .مصر  الموسيقية 

الغالب من خشب  في  أنبوب اسطواني يصنع 

يستخدمه ثقوب  سبعة  عليه  تفتح  ا  المشمش، 

في   توجد  كما  النغمات،  الستخراج  العازف 

اسفل االسطوانة عدد من الثقوب تساعد على  

 .اخراج صوت اآللة

عادةً ما تستخدمه الفرق الشعبية في المشاركة  

الوطنية،  واالحتفاالت  الزواج،  احتفاالت  في 

 3شعبي ( المزمار ال35شكل )                      وغيرها مثل: الترفيه والسمر والزار . 

 
1 https://sis.gov.eg/Story/133037?lang=ar 
2 https://sis.gov.eg/Story/133037?lang=ar 
3 https://discounts.2021salesonline.com 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


 

 1088 

2022 مارسـ  والثالثون  التاسعـ العدد  الثامنالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

التي  السقا: العبارة  تلك  مات"،  السقا  "أبوك  عبارة  الببغاء  لسان  علي  يأتي  ما  دائماً 

التقطها األدي  المصري يوسف السباعي في مطلع سبعينيات القرن الماضي، ليعبر من 
العريقة، والتي عمرت ألكثر من ألف عام، روت عطش  المهنة  تلك  اندثار  خاللها علي 

تلك المهنة كانت مطلوبة وسائدة ف.  أينما وجدواالمصريين  

في المجتمع المصري والعربي في فترات سابقة قبل إنشاء 
محطات وشبكات المياه الداخلية في المدن الكبيرة، ودخول 

البيوت إل   المحروسة    في . المياه  مصر  تجد حوارى   كنت 
الزمن   عالمات  عليه  تظهر  الظهر  منحن    حافي السقا 

اكسبه  الذى  الشمس  ولون  البساطة  مالمحه  تأخذ  القدمين 
, فالسقا يتميز   لون القمح عل  ظهره قربة يحمل بها الماء

في  لتناوله  الفنانين  من  الكثير  استفز  وفني  جمالي  بشكل 

                                                              1( السقا 36شكل )                                                           أعمالهم الفنية.
 

الي   تحتاج  كانت  قديمة  مهنة  كل 
ھذه  يمتهن  لكي  لحاملها  رخصة 
الصحي  الكشف  عمل  بعد  المهنة 
لياقته   ومدي  الطبي  والتوقيع  عليه 

              .في ھذه المهنة
                                                 

    2( رخصة السقا قديما37شكل )
                                         3( السقا38شكل )

"انها   الربابة: عازف   هايني  المؤرخ  عنها  البشر"  رلةقال  امزجة  بسيطة  4لها  موسيقية  رلة  هي 
أوجدها   من  أول  صعيد التكوين،  في  خصوصًا  المداحون  يستعملها  من  وأاثر  المصريين،  القدماء 

منذ عصوٍر  والبادية  والريف  العربية  الجزيرة  في  الرحل  العرب  واحد عرفها  وتٍر  وتتكون من  مصر، 
بعيدة. وتصنع الربابة من األدوات البسيطة التي كانت متوفرة لدى أبناء 

 .ل وسبيب الفرسالبادية كخشب األشجار وجلد الماعز أو الغزا
واتسمت الربابة بطابع الحزن واألسى واالنطوائية، نلك الطابع الذي  
.فرضته الصحراء ببيئتها وظروفها وسكونها وتعد العالقة بين الشعر  
الشعبي والربابة تكاملية فال يمكن أن تكون هناك ربابة دون شعر، 

 ومن أشهر السير التي حكتها الربابة السيرة الهاللية والزناتي خليفة.        شكل ) 39( عازف الربابة5

 
1 https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/605 
2 http://mitsalsil.blogspot.com/2014/01/9.html 
3 https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/605 

  -38العدد -مجلة الثقافة الشعبية  -حسني عبد الحافظ :عتيقة وصامدة الربابة: اله النغم والشحن في الفن الشعبي 4
5 https://www.folkculturebh.org/ar/?issue=38&page=showarticle&id=726 
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 :  الدف  قارع 
ف بالدف  النوبة  أغاني  الخالبة وضعت  تتميز  النوبة  النوبية ميزتها  طبيعة  الثقافة  لمسات ساحرة على 

عما سواها من ثقافات؛ إن تدخلت هذه الطبيعة في تفاصيل الفن النوبي بل وحتى في صناعة اآلالت 
 ."الموسيقية التي يقوم عليها الغناء النوبي

" . فمن جلد الماعز المفرود على الخشب صنع النوبي القديم رلة تعرف لديهم بالا "تار" أي الُدف  

ان   يحفظون   أهلاما  راحوا  الصعيد 
السيرة عوضًا عن ارتجالها، ويؤدونها 
من   وفرقة  للربابة  عازف  بصحبة 

                                               .ضاربي الدربكة والدف والرق 

 

 1عازفي الدف من النوبة (40شكل )                                                    
 (: السمسميةالطنبورة )

وهي أقدم رله وترية عرفها اإلنسان على اإلطالق. طورها المصريين القدماء لتصبح رلة الهارب ورلة  
رلة الطنبور هي بعينها  أثناء حفر  السمسمية الكيسير أو  النوبيون  أتى بها  القناة.  الموجودة في مدن 

السويل بنكهة    .قناة  أغاٍن  واإلسماعيلية  وبورسعيد  السويل  القناة  بآلة    مختلفةولمناطق  فتشتهر 
ف  يوأثناء حفر قناة السويل، كان العمال يستخدمونها فى المساء للتسلية والسمر، للتخف  “السمسمية”

 .الحفر طوال النهار، ورالم غربتهم وسط الرمال قبل نشوء مجتمعات القناة فيمن مشقات العمل 
رالم حفر   فيتماعيا مالئما، سواء  مدن القناة سهال رحبا، وُمستراحًا اج  فيلكن هذا الفن، واآللة، وجدا  

القناة أواخر القرن التاسع عشر كما اعتقد البع ، أو خالل معاناة مدن 
القناة من االحتالل البريطاني كما نهب رخرون. والمعروف أن هذا الفن  

مدن القناة الثالث على يد رواد أحبوه وأخلصوا له، وبرعوا فيه    فيتبلور  
ب ووعيهم  بمواهبهم،  قدرته  فانتشر  جيدا  أدركوا  كما  والفني،  الثقافي  دوره 

 .المدهشة على إشاعة البهجة فى مناسباتهم االجتماعية
إعالن   ففور  الوطنية،  الحداث  تجاه  دائما  حساسة  السمسمية  وكانت  اا 

السويل   قناة  تأميم  الناصر«  المغنى    56  في»جمال عبد   الشعبي بادر 
"دا كنالنا وبحرنا ودا    :فى منطقة القناة بمساندته فنيا فأنشد على سمسميته

 2( عازف الطنبورة )السمسمية( 41شكل )             .1"خيرنا وعزنا

 
1 https://www.afrigatenews.net/article 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 : الفالح والفالحة المصرية
أعمالهم الفنانين  العديد من  , واستلهم    لريف المصري ثري بعاداته وتقاليده ومخزونه الثقافي الشعبيا

 . منه لما يتميز به الفالح والفالحة المصرية الفنية
 
    
 
 

 3( فالح مصري 42شكل )         
 4( فالحة مصرية  43شكل )                                                                 

ومن اشهر هذة االشكال     الفخار فى قنا بصعيد مصر يوجد أابر تجمع لتصنيع حاملة البالص:
فى مكانته  المتميز  الشكل  لهذا  كان  العصور مصر البالص حيث  ب.  على مر  وتناسق فتميز  جماله 

   بالمرأة اما نالحظ أن جماله قد ارتبط   ما نادة من جمال على جمال عند حمل المرأة له  , و   أجزاؤه  
النحات محمود    والتي  ""حاملة البالص التشكيلين وأشهرهم  الفنانين  الذى   مختار,   تناولها العديد من 
و جدارياته خاصة الموجودة فى قاعدة  من منحوتاته    البالص فى الكثير حاملة    والمرأة استلهم البالص  

القاهرة. حاملة البالص ملهمة للعديد من المصورين , فرسم   المرأة كما كانت    تمثال سعد زغلول فى 
بيد ورفع    لتظهر روعة الرداء وطريقة شد الثوب  البالصالمستشرقين العديد من المصريات حامالت  

و ما اعتبر األخرى على )البالص( لتحدث التوازن فى مشيتها وه
تسير التى  المصرية  ما عرف عن  تحمل     اشهر  القوام  ممشوقة 

بين  وتبادله  الجمال  تكامل  ليتم  جميل،  له شكل  مياه  به  بالصا 
البالص   وشكل  جزء    السيدة  كل  وعالقة  البالص  نسب  وبين 

اثر باآلخر   ما  وهذا  شكله  فى  الموجود  االنسجام  على    لتحقيق 
رغم   اليوم،  حتي  ريته   انسحاب استمرا  من  يحدث  ما  كل 

ألفه  كشكل  موجودًا  البالص  مازال  كثيرة,  شعبية  لموروثات 
 5( حاملة البالص 44شكل )                                             .المصري معه  وانسجم

 
  -جريدة االهرام   –بهجة السمسمية.. ولدت لمقاومة االحتالل والكآبة  نشأتها فى مدن القناة حسن كشك :  1

https://gate.ahram.org.eg/daily/News 

2https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A9_(%D8%
A2%D9%84%D8%A9) 
3 https://alfallahalyoum.news 
4 https://www.pinterest.com/elmagickabohamad726/old-egypt/ 
5 http://mitsalsil.blogspot.com/2014/01/9.html 

http://kenanaonline.com/users/imanmahran/tags/24099/posts
http://kenanaonline.com/users/imanmahran/tags/2162/posts
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 التجربة الطالبية  
 )القبلية(  تدريسال المرحلة افولي قبل  

بعمل   المرحلة  الباحث في هذه  اعتمادا يقوم  فني موحد  الطالب من خالل تصميم  قياس لمستوي 
السابقة   الفنية  للفن  و على خبرتهم  او    الشعبيعن رؤيتهم  بدون توجي   بافلوان، وذلك  وصياغت  

ة ارشاد إلعطاء طالب العينة الفرصة للتعبير بهدف اكتشاف وتقييم المحتوي بالنسبة لخبرتهم الفني
 .الشعبيواثره علي الفن  البصري الخاص بتناول الفن  تدريس المحتوي قبل الدخول في 

 ضوابط التجربة: 
 يحكم التجربة العديد من الضوابط وهي: 

 الشعبيالرؤية الفنية للفن  الموضوع: -

 20x25: تصميم بافلوان الجواش مساحة المجال التشكيلي -

 ة قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية لثطالب وطالبة من الفرقة الثا 30 حجم العينة: -

 حدود اليياس: -

 الحدود الزمنية إلجراء التجربة: محاضرتين وسكشنين خالل أسبوعان. 

 مدرج التصميم بقسم التربية الفنية.  الحدود المكانية:

 قياس مستوي الدارسين وتييم خبراتهم التصميمية الحالية بااللوان . الهدف من اليياس: -

الطالب:  - للفن    المطلوب من  رؤيت   بتنفيذ تصميم عن  الطالب  يقوم  من خالل   الشعبيأن 
 سم. 20x25خبرات  في مجال التصميم الفني ومراعاة عناصر التصميم في مساحة 

 الفترة افولي )المحاضرة افولي( 
 وتنفذيها باأللوان الشعبيرؤية فنية لتصميم للفن  الموضوع:

  . من خالل مشاهدة الوسائل لشعبي ان يتعرف على صور ألشكال الفن ا - االهداف:

بالرصاص وتلوينه بالجواش من خالل رؤيته البصرية    الشعبيان ينفذ تصميم للفن    -
 للوسائل التعليمية.

 والقيم الجمالية.  ان يراعي عناصر التصميم -

 . ممحاة, سم , ورق ابي  ,قلم 25x35اسكتش كانسون مساحة   الخامات وافدوات:
 الشعبي.صور للفن  الوسائل التدريسية المعاونة:
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 .  الشعبيشرح للطالب نبذه عن الفن  المحتوي الدراسي:
الفني ودورهم  التأايد علي   العمل  داخل  الفني من خط ومساحة واتزان  التصميم  أسل 

 في بناء تصميم فني جيد. 
الطالبي:   وسكشنين"  علي    الفترة    هذهقتصر  تالنشا   الموضوع  لت"محاضرة  صميم 

 بالرصاص استعداد للتلوين السكشن المقبل. 

المناقشة التقييم:   خالل  من  الباحث  تمكن  الموضوع،  مع  الطالب  تفاعل  خالل  من 
  .والتطبيق العملي من االلمام مبدئيا بخبرات الطالب الفنية 

 الفترة الثانية )سكشن( 
 ". الشعبيتناول األلوان الساخنة والباردة في تلوين تصميم "الفن الموضوع: 

 الباحث الخبرة اللونية للطالب ومن خاللها: يحدد من خالل السكشن االهداف: 

ج اللوني وتناسق  ييتعرف الباحث علي قدراتهم على التلوين باأللوان الجواش والتدر  -
 االلوان في التصميم. 

 . 3و  1استخدام ألوان الجواش والفرش بمقاسات صفر و الخامات واالدوات: 
 . شرح لأللوان الساخنة والباردةالوسائل التدريسية المعاونة: 

 البيان العملي:
بتز  الباحث  الطالب  و يكتفي  من  بالتعريف  يد  التصميم  تكوين  في  التقليدي  اللوني 
 . األلوان علي األلوان المجاورة وتأثير ،التدرج اللوني  تناولعناصر وخلفية دون 
الطالبي:   منظورهم النشا   من  التصميم  حرية  لهم  يترك  نشاطهم  الطالب  يمارس 

 اللون في الشكل واألرضية.  جةمعال فيالخاص 
من خالل متابعة أداء الطالب ظهر المام الطالب بالطرق التقليدية فاي التلاوين   التقييم:

 للفاتح والغامق لتدريج اللوني وعدم مراعاة األلوانتصميماتهم لللشكل واالرضية , وافتقاد 
 لتنوع.واوتناسقها 
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 القبلي( )اليياسنتائج المرحلة افولي للتجربة 
ولاذلك هام  تقليدياةاال انهاا جااءت  الشاعبيمان الفان  شاكالألبالرغم من تنفياذ تصاميمات 

 لذلك تتلخص نتيجة التجربة في التالي: جديدة،للتفكير الفني بطرق بحاجة 

أو بالنقال مان الاذاارة دون  الشاعبياعتمد الطالب علاى النقال المباشار ألشاكال الفان  -
 وعي بالشكل. واعتمدوا على االشكال والرموز المعروفة دون ابداع.

 .فكانت بدون ترابط والوانه اشكال التصميمترابط افتقد الطالب الي  -

 .للتصميمالفنية ور ف  صياغة المعالجات قص -

التسرع في التصاميم و الشعبي، الفن    وأشكال  نحو مفردات   الفني  افتقارهم الي التحليل -
 .تصميم بأسلوب مختلف او ابداع ال بطريقة تقليدية تفتقد للتفكير

 والفاتح. ،والغامق ،والتدريج ،األلوان الوحدة في عدم مراعاة -

 

 
  من 2( من العمل رقم  2شكل رقم)                              من 1العمل رقم ( من 1شكل رقم)

 سم  20x25التجربة القبلية مقاس                            سم  20x25التجربة القبلية مقاس 
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  من 4( من العمل رقم 4شكل رقم)                              من  3( من العمل رقم 34شكل رقم)

 سم  20x25التجربة القبلية مقاس                               سم  20x25التجربة القبلية مقاس 

 
   من 6( من العمل رقم 6شكل رقم)                                  من 5( من العمل رقم  5شكل رقم)    

 سم   20x25التجربة القبلية مقاس                                  سم 20x25التجربة القبلية مقاس    

 
  من 8( من العمل رقم 8شكل رقم)                            من 7 ( من العمل رقم7شكل رقم)  

                                سم 20x25التجربة القبلية مقاس                            سم 20x25التجربة القبلية مقاس   
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   من 10( من العمل رقم10شكل رقم)                       من 9( من العمل رقم 9شكل رقم)

 سم  20x25التجربة القبلية مقاس                        سم 20x25التجربة القبلية مقاس   

 

 

 

 
 

   من 12 ( من العمل رقم12) شكل رقم                            من  11 ( من العمل رقم11شكل رقم)      

                                   سم 20x25التجربة القبلية مقاس                                سم 20x25التجربة القبلية مقاس       

 
 

 

 

 

 

 

  من 14( من العمل رقم 14شكل رقم)                                  من13 ( من العمل رقم 13شكل رقم)

                 سم 20x25التجربة القبلية مقاس                                      سم 20x25التجربة القبلية مقاس    
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       من 16 العمل رقم( من 16) شكل رقم                    من  15 ( من العمل رقم15)  شكل رقم

              سم 20x25التجربة القبلية مقاس                                    سم 20x25التجربة القبلية مقاس  
                                      

 سم  20x25التجربة القبلية مقاس   من 19- 18 -17 ( من العمل رقم19  -18  -17)  شكل رقم

                                  

 

 

 

 

         

   من 21   ( من العمل رقم21شكل رقم)                             من  20  ( من العمل رقم 20شكل رقم)

 .           سم  20x25التجربة القبلية مقاس                                 سم  20x25التجربة القبلية مقاس    
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   من 23   ( من العمل رقم23شكل رقم)                          من 22  ( من العمل رقم22شكل رقم)     

 سم   20x25التجربة القبلية مقاس                                  سم 20x25التجربة القبلية مقاس    

 سم   20x25التجربة القبلية مقاس    من 26-25-24  ( من العمل رقم26-  25-24كل رقم)ش

 

 

 

 

 

 

 

 سم  20x25التجربة القبلية مقاس    من 29-28-27   ( من العمل رقم29- 28  -27)  شكل رقم
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                                                  سم 20x25التجربة القبلية مقاس  من   30  ( من العمل رقم 30شكل رقم)

 تدريس الثانيا المرحلة الثانية "بعد 

 تصاااميم للفااان الشاااعبيلمساااتوي الطاااالب فاااي صاااياغة بعااادي يقاااوم الباحاااث بعمااال قيااااس 
بعاد تزويادهم بالمعاارف النظرياة والتطبيقياة   التصاميموبناء تكاوين    الفن البصري بأسلوب  

فااااي تحلياااال  البصااااري الفاااان وبعاااا  أساااااليب شااااعبي، الالمسااااتمد ماااان القاااايم الفنيااااة للفاااان 
 االشكال.

 :(ضوابط التجربة) التجربة البعدية:

 يحكم التجربة العديد من الضوابط وهي:

في تنفيذ تصميم معتمدا علي  بع  اشكالهباالستفادة من  الشعبيالفن الموضوع :   -
 واساليبه الفنية في تحليل االشكال. بصري للفن الالفنية القيم 

ة بقساام التربياة الفنياة بكلياة التربيااة الثاطالاب وطالبااة مان الفرقاة الث 30حجـم العينـة:  -
 النوعية جامعة بورسعيد 

سكاشااان خاااالل ثاااالث ثاااالث ثاااالث محاضااارات و حـــدود الييـــاس: الحـــدود الزمنيـــة:  -
 ع.اسابي

 . التصميم بقسم التربية الفنية قاعةالحدود المكانية:  -

البعدياااة فاااي تنفياااذ  الفنياااةقيااااس مساااتوي الدراساااين وتقيااايم خبااارتهم الهـــدف مـــن الييـــاس:
الفنيااااة  اشااااكاله والقاااايمبعاااا  و  الشااااعبيتصااااميم بعااااد تاااادريل المحتااااوي الخاااااص بااااالفن 
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اسااااليبه الفنياااة والتحليلياااة. وقيااااس مااادي قااادرتهم علاااى بعااا  و  البصاااري التشاااكيلية للفااان و 
 .البصري الفن بع  أساليب و الشعبي الربط بين اشكال الفن 

 )الفترة افولي(   محاضرات وسكاشن التجربة البعدية:
 بالرصاص. الشعبيتصميم ألشكال من الفن  الموضوع :

وبعاا  ماان اعمااال  الشااعبيأشااكال ماان الفاان لاابع  عاارض صااور  الوســائل التعليميــة:
 .الفنانين وتناولها لهذه االشكال

 .بتراثه الشعبي, ويعتز الشعبيان يتعرف الطالب علي اشكال الفن  الهدف:

ــي(: ــرة افولـ ــري )المحاضـ ــار النظـ وجوانباااه  الشاااعبيتناولااات جاناااب تعريفاااي باااالفن  االطـ
التااي يمكاان االسااتفادة  الشااعبيلنااا كمصاارين نعتااز بااه, وأشااكال الفاان  تااراث الفلساافية وانااه 

 منها في تطبيق البحث.

 الشاعبيتم طلب منهم تنفيذ تصميم يتناول اشاكال الفان   االطار العملي )في السكشن( :
فلهم مطلق الحرية في اختيار الشكل المارتبط   وال يتم تقيدهم باألشكال المعروضة عليهم

 .ث الشعبيبموضوع الفن والترا

العديد من الطالب مان تصاميم من خالل الجانب النظري واألداء العملي تمكن    التقويم:
 .ي مستفيدين بالجانب النظري والوسائل التعليميةشعببع  االشكال للفن ال

 )الفترة الثانية( 
 .الفن البصري تبعا ألساليب ومعالجة األرضية  الشعبيتحليل اشكال الفن  الموضوع:

 .الفن البصري وبع  اساليبه وهما ان يدرك الطالب  الهدف:

 . ألساليب الفن البصري تبعا  الشكل واالرضيةان يتقن الطالب تحليل  

ألساااليب الفاان البصااري وطريقااة  وفيااديوهات  عارض صااور الوســائل التعليميــة المعاونــة:
الفااان البصاااري المرتبطاااة باألسااااليب التاااي يتناولهاااا  واعماااال فناااانين, تنفياااذ هاااذه االسااااليب 

 .البحث 
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ــة(: اإلطــار النظــري )  الشااعبيماان خااالل المحاضاارة السااابقة عاان الفاان المحاضــرة الثاني
. ثاام شاارح جانااب ه وبااين الفاان البصااري وكيفيااة تناولااه بطريقااة تصااميمية حديثااة تااربط بيناا

اساااليبه، وكيفيااة تنفيااذ الفنااانين ألعمااالهم بهااذا بعاا  ومااا هااو و  بصااري تعريفااي بااالفن ال
 .الشعبياألسلوب واالستفادة منها في الجانب التصميمي من خالل تحليل اشكال الفن 

: يقااوم الباحااث بتنفيااذ تحلياال لاابع  االشااكال ماان الفاان  االطــار العملــي )فــي السكشــن(
 .الفن البصري بأسلوب  الشعبي

 المارةالاذي نفاذوها  الشاعبي يطلاب مانهم البادء فاي تحليال اشاكال الفان  النشا  الطالبـي: 
 .الفن البصري التي تناولناهاوتجريب تحليلها بأساليب  ،ةالسابق

من خالل مالحظة ما قام به الطاالب مان نشااط عملاي فاي تحليال اشاكال الفان   التقويم:
  الفن البصري التي تناولناها.أساليب بع  ، فقد اتقن الطالب الشعبي

 )الفترة الثالثة( 
 .الفن البصري من خالل االستفادة من لوان األمراعاة  الموضوع:

األلوان المجاورة  علىوتأثير األلوان  اللون ان يتقن الطالب تنفيذ تصميم يراعي   الهدف:
 .البصري باالستفادة من اساليب الفن 

مراعااة القايم الجمالياة وخاصاة   علاىتناولات التأاياد  الجانب النظري )المحاضرة الثالثة(:  
وط اللونية المتجااورة واالستفادة من الخطالتركيز علي التلوين ومراعاة األلوان المتجاورة، 

إظهااار الشااكل فااي الفاان البصااري داخاال التصااميم لتحقيااق الخااداع اللااوني. باإلضااافة الااي 
 . المتجاورة والفاتح والغامق ومراعات المساحات اللونية

يتابع الباحث تصميمات الطالب وما توصلوا لاه مان تحليال  الجانب العملي )السكشن(:
وتنفياذ التعاديالت ويطلاب مانهم تلاوين الفان البصاري    ألسااليب الشعبي تبعاا  ألشكال الفن  
 التصميم.
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الطااالب بنساابة كبياارة تنفيااذ أساااليب  اسااتوعب ماان خااالل مالحظااة الباحااث فقااد  التقــويم:
واشاااكاله  الشاااعبيفاااي تحليااال االشاااكال , وتنفياااذ تصاااميم ياااربط باااين الفااان الفااان البصاااري 
وتنفيااذ تصااميمات مسااتحدثه تااربط التااراث وتحقيااق فيهااا االتاازان  الفاان البصااري بأساااليب 

 الشعبي بالفن الحديث.

 

 اثناء التجربة القبلية  ةلث( طالب الفرقة الثا 50شكل )

 التجربة البعدية: لتصميماتعرض 

 من التجربة البعدية.             1( للتصميم رقم 51شكل )

 من التجربة البعدية.               2( للتصميم رقم 52شكل )                                                   
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 من التجربة البعدية.               4( للتصميم رقم 54شكل )  من التجربة البعدية.    3( للتصميم رقم 53شكل )

 من التجربة البعدية.               6( للتصميم رقم 56من التجربة البعدية.     شكل ) 5( للتصميم رقم 55شكل )
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      من التجربة البعدية.              8( للتصميم رقم 58)من التجربة البعدية.     شكل  7( للتصميم رقم 57كل )ش

 من التجربة البعدية.            10( للتصميم رقم 60شكل )من التجربة البعدية.     9( للتصميم رقم 59شكل )
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 من التجربة البعدية.                   12( للتصميم رقم 62شكل)  من التجربة البعدية. 11( للتصميم رقم 61شكل) 

 من التجربة البعدية.               14( للتصميم رقم 64من التجربة البعدية.  شكل ) 13( للتصميم رقم 63شكل )
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         من التجربة البعدية.       16( للتصميم رقم 66شكل )من التجربة البعدية.   15( للتصميم رقم 65شكل )

 من التجربة البعدية.               18( للتصميم رقم 68من التجربة البعدية.  شكل ) 17( للتصميم رقم 67شكل )
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 من التجربة البعدية.  20( للتصميم رقم 70شكل )من التجربة البعدية.   19( للتصميم رقم 69شكل )

 

 من التجربة البعدية.                22( للتصميم رقم 72من التجربة البعدية.  شكل ) 21( للتصميم رقم  71شكل )



 

 1107 

2022 مارسـ  والثالثون  التاسعـ العدد  الثامنالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 

 من التجربة البعدية.              24( للتصميم رقم 74شكل ) من التجربة البعدية. 23( للتصميم رقم 73شكل )

 من التجربة البعدية.               26( للتصميم رقم 76من التجربة البعدية.  شكل ) 25( للتصميم رقم 75شكل )
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 من التجربة البعدية.            28( للتصميم رقم 78من التجربة البعدية.  شكل ) 27( للتصميم رقم 77شكل )

   من التجربة البعدية.             30( للتصميم رقم 80من التجربة البعدية.  شكل ) 29( للتصميم رقم 79شكل )
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 من اهم سمات نتائج التجربة البعدية:

تتسم    تصميمية للفن الشعبيعلي التوصل إلى صياغات    الطالب ساعد المحتوى  -1
تصميمات تحليل االشكال مما ساهم في تحقيق  ل أساليب الطالب والحداثة في  بالثراء

 . حديثة للفن الشعبي

أنتج العديد من الحلول الفنية  بصري وال الشعبيان التكامل بين سمات الفن  -2
 . لكل منهمالتشكيلية الفنية و ونلك لتنوع الخصائص  للتصميم،والتشكيلية 

 التحليل االحصائي للنتائج

تبعه تصميم استمارة  وبعدية،في الجزء السابق قام الباحث بعمل تجربة قبلية   مقدمة:
( , ثم عرضها علي مجموعة من المحكمين لتحكيم  3تحكيم للتصميمات )جدول 

التصميمات, اعتمد فيها الباحث علي الطريقة التجريبية علي نفل المجموعة لقياس  
 الخبرات الفنية المكتسبة. 

 تحديد مدي فاعلية التجربة عل تحقيق اهداف البحث: واعتمد الباحث في  
خالل   -1 من  تصميمية  صياغات  الفناستحداث  على    بناءا  الشعبي  اشكال 

 . البصري بالفن  المرتبطة  االساليب المفاهيم و 

 . حديثة فنية أساليب تنمية المهارات التصميمية وفق   -2

 الفنية والتشكيلية. يؤدي الي تعديل اتجاهاتهم  بصري والالشعبي الربط بين الفن  -3
ل إمكانية  هناك  بان  الباحث  افترض  السابقة  األهداف  الي  من    زيادةوللوصول  بع  

الفنية التربية  الفنية لتصميمات طالب كليات    الشعبي اشكال الفن  من خالل    المهارات 
 .بصري الفن ال اساليب على   بناءا

علي   الفن  وبناءا  تأثير  مدي  لمعرفة  اإلحصائية  المعالجة  الجزء  هذا  يتناول  سبق  ما 
ال  البصري  الفن  اشكال  التربية  شعبيعلي  كلية  لطالب  المهاري  األداء  علي  للحكم   ,

الفنية)قبليا  التربية  قسم  تصميمات -النوعية  لتحكيم  معدة  بطاقة  خالل  من  بعديا(, 
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)جدول وبعديا  قبليا  الب3الطالب  عرض  تبعه  )جدول(.   بالتجربة  الخاصة  ( 2يانات 
وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية عن طريق برنامج التحليل االحصائي, للتوصل 
صحتها   الستقصاء  الدراسة,  وفرضيات  تساؤالت  عن  واالجابة  وتفسيرها,  النتائج  الي 

 اعتمادا علي النتائج التي تم التوصل اليها.

 (  بطاقة الطالب رقم ) 

 استمارة تقييم االعمال الفنية الخاصة بالتجربة القبلية / البعدية
 لكل بند 5 من تييم البنود والمحاور  المسلسل
  اتزان التصميم.  1
  وحدة التصميم  2
  .االستفادة من الفن البصري في التصميم 3
  تأثير الفن البصري على الفن الشعبي في التصميم.  4
  .التصميماللون في  5
 25المجموع من   

 ( استمارة تييم التصميمات الخاصة بالتجربة القبلية والبعدية.3جدول )

 أوال جمع البيانات وتحليلها:

تطبيق   االنتهاء من  علي    المحتوي بعد  وبعديا  قبليا  التجربة   عرض  الطالب،التعليمي  نتائج   الباحث 
و    تصميم  30)عددها   من    تصميم  30قبليا  مجموعة  علي  هيئة   9بعديا(  أعضاء  من  محكمين 
 (.4) تقيمها جدوللالتدريل 

 محكمين  9 عدد محكمين البرنامج قبل وبعد التنفيذ 
 مقابالت بعدية 4مقابلتين قبلية ,   عدد مقابالت البرنامج 
 خمل بنود  ة عدد البنود التقييمي
 درجات  5 درجة كل بند تقيمي 
 درجة  25 الدرجة الكلية
 طالب وطالبة  30 عدد الطالب

 ( يوضح البيانات الخاصة بالتجربة قبليا وبعديا. 1جدول )
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 ثانيا المعالجات اإلحصائية:
قام الباحث بحساب كل بند من  ثم ادخال البيانات باستخدام برنامج التحليل االحصائي، 

عينة   درجات  متوسطات  بين  الفروق  وحساب  ببعضها  ومقارنتها  وبعديا(  )قبليا  البنود 
 كلية التربية النوعية )قسم التربية الفنية(.الفرقة الثالثة بالدراسة طالب 

 النتائج الكلية للتجربة ثالثا  
مجموع   ن المقابلة  البنود  

 البند 
متوسط 
 الدرجات 

متوسط فرق 
الدرجات قبليا  
 وبعديا 

 
 قيمة "ت" 

مستوي 
 المعنوية

  1.937 523 30 القبلية  . اتزان التصميم 1
2.722 

 
-51.344 

 

 
 4.659 1258 30 البعدية 0.000

  1.855 501 30 القبلية  وحدة التصميم.  2
2.777 

 

 
-51.577 

 

0.000 
 4.633 1251 30 البعدية 

 

الفن  االستفادة من  3
البصري في  
 التصميم.

  1.914 517 30 القبلية 
2.755 

 

 
-51.019 

 

0.000 
 4.670 1261 30 البعدية

4 

 
الفن البصري   تأثير
الفن الشعبي   على 

 في التصميم.

 1.822 492 30 القبلية 
 

 
2.814 

 
-49.940 

 

0.000 

 4.637 1252 30 البعدية

 اللون في 5
 .التصميم

 1.825 493 30 القبلية 
 

 
2.833 

 

 
-50.849 

 

0.000 

 4.659 1258 30 البعدية
 

 0.000 -218.729 13.901 9.353 2526 الدرجة الكلية
6280 23.28 

 (  2جدول )

 ( يتبين ان:2ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم )

" للفرق بين متوسطات درجات المقابلة القبلية والمقابلة البعدية T-testنتائج اختبارات "
ألفراد عينة الدراسة لتصميم فن مصري قديم باالستفادة من أساليب المدرسة التكعيبية  

 من طالب قسم التربية الفنية بكلية النوعية كالتالي: 
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توسط مجموع كل بند إليجاد م  تم حساب التصميم(:    اتزانبالنسبة للبند افول )
الدرجات، ثم حساب فرق البند قبليا وبعديا وإيجاد قيمة "ت" لهذه الفروق، فبلغ متوسط 

( القبلية  المقابلة  )1.937درجات  البعدية  المقابلة  درجات  ومتوسط  وبلغ  4.659(   ,  )
  ( بينهم  "ت")2.722الفروق  قيمة  وبلغت  واضح،  فرق  وهذا  ومستوي 51.344-(   )

( , مما يدل علي وجود فرق دال احصائيا بين  0.05من )( وهو اقل  0.000المعنوية )
 المقابلتين لصالح المقابلة البعدية.

مجموع كل بند إليجاد متوسط    تم حساب التصميم(:    وحدةبالنسبة للبند الثاني )
الدرجات، ثم حساب فرق البند قبليا وبعديا وإيجاد قيمة "ت" لهذه الفروق، فبلغ متوسط 

)درجات   القبلية  )1.855المقابلة  البعدية  المقابلة  درجات  ومتوسط  وبلغ  4.633(   ,  )
  ( بينهم  "ت")2.777الفروق  قيمة  وبلغت  واضح،  فرق  وهذا  ومستوي 51.577-(   )

( , مما يدل علي وجود فرق دال احصائيا بين  0.05( وهو اقل من )0.000المعنوية )
 المقابلتين لصالح المقابلة البعدية.

 تم حساب (:  االستفادة من الفن البصري في التصميم.لبند الثالث )بالنسبة ل
مجموع كل بند إليجاد متوسط الدرجات، ثم حساب فرق البند قبليا وبعديا وإيجاد قيمة 

( القبلية  المقابلة  درجات  متوسط  فبلغ  الفروق،  لهذه  درجات 1.914"ت"  ومتوسط   )
( وهذا فرق واضح، وبلغت قيمة  2.755( , وبلغ الفروق بينهم ) 4.670المقابلة البعدية )

( )51.019-"ت"  المعنوية  ومستوي   )0.000( من  اقل  وهو  علي 0.05(  يدل  مما   ,  )
 وجود فرق دال احصائيا بين المقابلتين لصالح المقابلة البعدية. 

  (:تأثير الفن البصري على الفن الشعبي في التصميم. بالنسبة للبند الرابع )
وبعديا   تم حساب  قبليا  البند  فرق  ثم حساب  الدرجات،  متوسط  بند إليجاد  كل  مجموع 

( ومتوسط 1.822وإيجاد قيمة "ت" لهذه الفروق، فبلغ متوسط درجات المقابلة القبلية )
( البعدية  المقابلة  بينهم)4.637درجات  الفروق  وبلغ   , واضح، 2.814(  فرق  وهذا   )
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( , مما 0.05( وهو اقل من )0.000ومستوي المعنوية )(  49.940-وبلغت قيمة "ت" )
 يدل علي وجود فرق دال احصائيا بين المقابلتين لصالح المقابلة البعدية. 

مجموع كل بند إليجاد   تم حساب (:  اللون في التصميم.بالنسبة للبند الخامس ) 
الفروق، فبلغ متوسط الدرجات، ثم حساب فرق البند قبليا وبعديا وإيجاد قيمة "ت" لهذه  

( القبلية  المقابلة  درجات  )1.825متوسط  البعدية  المقابلة  درجات  ومتوسط   )4.659 )
بينهم ) ( ومستوي 50.849-( وهذا فرق واضح، وبلغت قيمة "ت" )2.833وبلغ الفروق 

( , مما يدل علي وجود فرق دال احصائيا بين  0.05( وهو اقل من )0.000المعنوية )
 المقابلة البعدية.المقابلتين لصالح 

 ( يتبين ان:2ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم )
الدراسة  عينة  ألفراد  الكلية  والبعدية  القبلية  المقابالت  درجات  متوسطات  بين  الفرق 

 طالب التربية الفنية، كالتالي:
( ومتوساااااط درجاااااات المقابلاااااة البعدياااااة 9.353بلاااااغ متوساااااط درجاااااات المقابلاااااة القبلياااااة )

( وهاو 0.000( ومساتوي المعنوياة )-218.729قيماة "ت" )  ومتوسط  ( وبلغت 23.258)
 وجود فرق دال احصائيا بين المقابلتين لصالح المقابلة البعدية. على( 0.05اقل من )

 التحقق من فرضية البحث:
يمكن االستفادة من النظم البنائية للفن البصري كمدخل لحلول  افترض الباحث انه 
واثراء تصميمات الطالب المرتبطة بالفن الشعبي  .حاة من الفن الشعبيتصميمية مستو 

 من خالل االستفادة من الفن البصري.
وللتحقق من هذا الفرض تم حساب فرق متوسط الدرجات بين المقابلة القبلية والبعدية 

( المقابلة    (2جدول  لصالح  المقابلتين  بين  احصائيا  دال  فرق  وجود  على  يدل  مما 
قبليا    البعدية. للطالب  المهاري  األداء  في  واضح  فرق  من  التجربة  حققته  لما  ونظرا 

 وبعديا لصالح التطبيق البعدي. وبذلك تحقق الفرض.
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لفنية في التصميم لدي  ( يوضح تأثير البرنامج على بع  المهارات ا75والرسم البياني التالي شكل ) 
 طالب التربية الفنية.

 
( يوضح متوسطات درجات المقابلة القبلية والبعدية لبنود التجربة ألفراد عينة الدراسة من 81شكل )

 . التربية الفنية بكلية التربية النوعية الفرقة الثالثة بقسم طالب

 االستنتاج: 
 النتائج التالية: من خالل عرض النتائج السابقة توصل الباحث الي 

نظرا لما حققته التجربة من فرق واضح بين األداء المهاري للطالب قبليا وبعديا لصالح  
تعر  الذي  التعليمي  البرنامج  ان  الباحث  استنتج  البعدي.  في   ض التطبيق  الطالب  له 

القبلي وبذلك تحقق   بالنسبة للتطبيق  نتائج إيجابية بشكل واضح  التطبيق البعدي حقق 
 الفرض. 

البحث: قيم    نتائج  فنيه    جمالية،تتضمن  توظيفها جماليا    تم  البصري,  للفنوأساليب 
خالل   من  التصميم  مجال  إلثراء  الشعبيوتشكيليا  الفن  في   اشكال  اآلتي  اتضح  فقد 

 :التجربة الطالبيةأعمال 
يقوم على األشكال الهندسية وتكرار الخطوط والتبادل   التصميمات النظام البنائي: بع   

   واالرضية.إلظهار الشكل  بينها
اإلنشائية   فاألسل  الجمالية:  بين    للتصميم القيم  تربط  التي  الشكلية  العالقات  هي 

تلك    عناصر تأثير  مدى  وتوضح  الفني  لها   العناصر على    العناصرالعمل  المجاورة 
ن البصري الفمن إيقاع حيث يقوم    جماليةن قيم  فني يتضم  تصميمبهدف الوصول إلى  
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تكرار   على  الغالب  في   الخطوط،في  والتباين  والتنوع  والوحدة  االتزان  يظهر  وكما 
 األلوان المتباينة.األعمال الفنية وخاصة استخدام 

 اشكال الفن الشعبي كما أن    الفنية لها دور جمالي وتشكيلي,  هالبصري وأساليب  الفن  •
صياغته األصالة    ا يمكن  بين  تجمع  فنية  أعمال  إنتاج  إلى  يؤدى  معاصرة  بشكل 
تصميمات ابتكار    البصري فيللفن  األساليب الفنية  استفاد الطالب من  والمعاصرة. فقد  

 .الفن الشعبيمن خالل  حديثة
البصري   - حديثةاضاف    الفن  الفن    صبغة  اشكال  اثراء   الشعبيعلى  الى  ادى  مما 

 .الشعبيتصميمات الفن 
الفن    - اشكال  بين  الدمج  الفني الشعبي  و   البصري ان  التفكير  للطالب  الفرصة    اتاحت 

 فاستطاع الطالب إيجاد صيغ شكلية مستحدثة. .بأسلوب حديث ومختلف وغير تقليدي
بين    - الحديث والفن  الشعبي    التراث الربط  بين    علىساعد    البصري  القديم  الربط 

ت بتراثه بأسلوب حديث ساعد علي  عديل مفاهيمه والحديث باإلضافة الي ربط الطالب 
 بالتراث وتنفيذه بأسلوب حديث ومختلف.الفني للطالب الوعي وزيادة   الفنية واتجاهاته

من  - البصري اساليب    االستفادة  للفن    الفن  تصميمات  إلثراء   الشعبيلتنفيذ  ونلك 
 ة الفنية.التصميمات بكليات التربي

الفن    - بين  البصري  وال  الشعبي المزج  فنية  فن  تحقيق معالجات  الى   أدت ساعد على 
 اثراء التصميمات بالقيم الجمالية والتشكيلية. 

 التوصيات:
 . الحديثة والربط بينهاالتراث والفنون االهتمام بالدمج بين  -
إقامة برامج متخصصة تتناول الفن البصري واساليبه المختلفة لتمنيه المهارات   -

 التصميمية وخبرة تفيد المصمم وطالب كليات التربية الفنية.   
والفنون الحديثة بصفه   القديمة  ون يوصى الباحث بعمل دراسات مقارنه بين الفن -

 في التصميم.  البصري بصفه خاصة مما يسهم في التطوير المستمر فنعامه وال
هذا الفن فيوصى الباحث  للمشاهد لالبصري من أسباب اإلبهار المرئي  فنيعد ال -

 بالعوامل واألسباب المؤدية للخداع البصري.   فنيبزيادة الوعي ال
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تشجيع البحوث والدراسات التي تستهدف إبراز الخصائص الفنية واألساليب   -
 البصري لالستفادة منها في مجال التصميم. لفنالتشكيلية ل
 المراجع:
القناةحسن كشك :   - لمقاومة االحتالل والكآبة    نشأتها فى مدن  السمسمية.. ولدت   –بهجة 

 https://gate.ahram.org.eg/daily/News -جريدة االهرام 

مجلة الثقافة    -حسني عبد الحافظ :عتيقة وصامدة الربابة: اله النغم والشحن في الفن الشعبي -
 https://www.folkculturebh.org/ar/?issue=38&page=showarticle&id=726 -38العدد -الشعبية 

الرسم  حن - مجال  في  العربية  الشعبية  للرموز  معاصرة  "صياغة  العظيم  عبد  سمير  ان 
التطبيقية-"اإللكتروني والعلوم  الفنون  التطبيقية–مجلة  الفنون  دمياط-كلية  العدد    -جامعة 

2015-223 

العربي_   - الخط  خالل  من  تصميمة  لصياغات  كمصدر  البصري  الخداع  شهده:  محمد 
 2012-بورسعيدماجستير_جامعة 

وعلمها - فنها  البصرية  األوهام  ويد:  مظفر   -نيكوالس  مي  للترجمة   -ترجمة  المأمون  دار 
 . 121-125ص  -19880بغداد  -والنشر

 2007-عالم الكتب -للفن  الدالليمحسن عطية : التفسير  -
البسيون - ,    يمحمود  القاهرة   , للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة   , العشرين  القرن  في  الفن   :

2001  . 
توظيف زخارف التراث الشعب  المصري ف  تصميم وإنتاج   :ھالة محمد مصطف  سليمان   -

المعاصرة المرأة  بحث   -International Design Journal  -2018ابريل    –  أزياء 

 منشور 

- http://mitsalsil.blogspot.com/2014/01/9.html 

- https://alfallahalyoum.news 

- https://discounts.2021salesonline.com 

- https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/605 

- https://sis.gov.eg/Story/133037?lang=ar 

- https://www.afrigatenews.net/article 

- https://www.elwatannews.com/news/details/1261219 

- https://www.folkculturebh.org/ar/?issue=38&page=showarticle&id=726 

- https://www.mobtada.com/details/449400 

- https://www.pinterest.com/elmagickabohamad726/old-egypt/ 

- https://ar.wikipedia.org/wiki 

- https://www.marefa.org 

- http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-6WHLXL 

https://www.folkculturebh.org/ar/?issue=38&page=showarticle&id=726
http://en.wahooart.com/A55A04/w.nsf/Opra/BRUE-6WHLXL

