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مـن أهـم فـروع الفنـون      نهـا كويتنـاول البحـث فنـون الحفـر والطباعـة البـارزة        :ملخص
، مـن خـالل   الفكرية واإلبداعية لـدى الطلبـة  التي تعمل على تطوير المهارات  البصرية

تطــــوير الجوانــــب المعرفيــــة والمهاريــــة  تطبيقاتــــه، واإلســــتفادة منهــــا فــــي  ممارســــة 
الفروقــات التقنيــة  وفــن الحفــر،  ساســيات ومفــاهيم  أ كمــا عــرض البحــث . والوجدانيــة

وإعتمـادًا علـى مـا تختزنـه هـذه التقنيـات       . ائط الطباعية المناسـبة الوسوالجمالية بين 
ممارســة هــذا لللطلبــة  الفرصــة ذا ســنحتأنــه إ ؛مــن مهــارات هامــة، فــإن البحــث يؤكــد
 لى تمكين وتوجيه الطلبة نحـو اإلبـداع والتطـور   إالنوع من التطبيقات، فإنها ستؤدي 

نــه باإلمكــان  بأيعتقــدان  يناحثبنــاًء علــى ذلــك، فــان البــ  و .وتنميــة قــدراتهم التفكيريــة 
لـدرس   ًانموذجيـ  ًالتدريس هذه التطبيقـات ضـمن منـاهج التربيـة الفنيـة مقتـرحين مثـا       

 للرؤيـة لـه وفقـًا    حيـث تـم الـتخطط   في الطباعة لطلبـة المراحـل المتوسـطة والثانويـة،     
ســير و طــرق التــدريس ومصــادر الــتعلم و تنــاول اســتراتيجيات التخطــيط،   ف ةالتربويــ

، فقـد زود  أعلى قدر مـن فهـم التطبيقـات   لى إوللوصول . تدريسية والتقويمالعملية ال
نمـوذج لـتعّلم التفكيـر     :الكلمـات المفتاحيـة  (تعليميـة   مصادر وروابط رقميـة البحث ب

اإلبداعي، تربية فنية، معلـم تربيـة فنيـة، طلبـة المـرحلتين المتوسـطة والثانويـة، حفـر         
  ).وطباعة بارزة، لينوليوم وخشب

  

  

في اإلرتقاء بالمعارف الفن علم مثله كمثل العلوم األخرى  :مقدمة
إن اإلهتمام بتدريس  .اإلنسانية والعلمية وتوجيهها نحو اإلبتكار

عامًال قويًا في فهم العلوم المختلفة، بحيث يمثل  للطلبةالفنون 
لالستخدام الذاتي والتفاعلي وتنشيط الحدس  وسائلتصبح الفنون 

عقول بمهارات ومفردات تكون لهم بمثابة ، ورفد المعًا والحواس
إيكرت  يؤكدفي هذا السياق و. اإلبداع والتميزإنطالقة نحو 

)Eckert, 2006 ( أن الفن ليس أقل دورًا من غيره من العلوم
لفن مهم في مساعدة فا ."الحقيقي"األخرى في إعداد األفراد للعالم 
غ على المهارات ُيعّرف الدما ، فهوالدماغ ليصل إلى كامل إمكاناته

الفن ف. المعرفية المتنوعة التي تساعدنا على كشف المشاكل المعقدة
العمليات الفكرية والمهتم في ينشط الجزء المتخصص من الدماغ 

   . واإلبداعية
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 A Model of  Developing creativity among Secondary and 
High School Students through the Arts of Relief Printing 

Processes 
 

Bssam Al-Radaideh and Mohammed Al –amery, The College of 
Education, Sultan Qaboos University, Oman.  
 
Abstract: This research explore the relief printing arts as one of the 
most important disciplines of the fine arts, since it develop creativity, 
emotions and thinking skills among students through implementing the 
printing processes. The research presents the concepts of relief 
printing, its basics and its practical applications, as well as the 
aesthetic and the technical differences between the various relief 
printing mediums. This research confirms that if the students had the 
opportunity to experience this kind of applications, it will lead them 
towards creativity and self-development. Based on this finding, the 
researchers believes it is possible to teach these applications in the art 
education curricula, through suggesting a typical course in relief 
printing to students at the secondary and high schools levels, with 
taking into consideration planning strategies, teaching instruments 
and methods, learning process and evaluation. To reach the highest 
level of understanding the applications techniques, the research was 
provided with digital sources and links. (Keywords: Model for 
creative thinking, Art education, Art teacher, Secondary and high 
school students, Relief printing processes- woodcut and linocut). 
 

  
  

القراءة والكتابة وإتباع أساليب  تدريسالتعليم المنحصر في 
 لقد أشارت حبش. ال تجدي كثيرًالى معرفة جافة إ يوصلالتلقين 

ساليب واستراتيجيات تعليمية أللى ضرورة التوجه إ )9، ص2002(
م مجّرد التعّلولم تعد عملية التعليم "بأنه  حيث أكدتأكثر تطورًا، 

وإنما . عملية تلقين من جانب المعلم، وحفظ من جانب الطالب
رك بين المعلم والطالب، وتفاعل عميق مع عملية تواصل وتفكير مشت

البيئة الخاصة والعامة، القريبة والبعيدة، في الماضي والحاضر 
  ".والمستقبل
والقدرة على التفكير تأتي  ،ونضج الخيال عمليات اإلبداع،إن 

ينعكس مما ممارسة الخبرة الفنية خالل المراحل التدريسية خالل من 
  2008) ،شريط( هذكر وهو ما. لميةتنمية المعارف العإجابًا على 
حيث أكد  "التربية الفنية وتفجير الفعل اإلبداعي" بعنوانفي مقالة له 

 "ملكة الخيال هي أساس االختراع العلمي واإلبداع الفني معًا" على أن
لى هيئة إاليونسكو المرفوعة منظمة في توصيات  وقد ُنصَّ على ذلك

 . "كونتعلم لت"عنوان تحت األمم المتحدة 
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لخصوبة التطبيقات في فنون الحفر وما تمتلكه من ونظرًا 
أن ممارسة فإن الباحثان يعتقدان  مخزون خصب في َتَشُكل اإلبداع ،

 الطلبةتساهم مساهمة فاعلة في تطوير قدرات هذا النشاط 
  .بداعية والفكريةإلا

إلى  في األردن تفتقر مناهج التربية الفنيةيالحظ أن  :مشكلة البحث
المرحلة المتوسطة  لطلبةتعليم تقنيات الحفر والطباعة البارزة 

على الرسم  ما تركز عليه المناهج يكون منصبًاوالثانوية، وأن معظم 
بعض المهارات واألشغال الفنية،  وثمة تركيز بسيط على والتلوين،

 تشكلبداعية إفنية عن تطبيقات  التربية الفنية أغفلتفي الوقت التي 
لى تراجع النشاط إ أدىمما ، واإلبداع عند الطلبة للفكر حافزًا

على وجه  هاتين المرحلتينالذهني والمهارات اإلبداعية في 
جاء هذا البحث لتقديم فنون الحفر والطباعة  ولذلك. الخصوص

تنمية مقترحة يمكن أن تساهم في وإضافة نوعية  البارزة كنموذج
  . بةعند الطل والفكرية الجوانب اإلبداعية

  :أسئلة البحث

  :ينالتالي سؤالينتتطلب مشكلة البحث اإلجابة على ال

ما أهمية تدريس تقنيات الحفر والطباعة البارزة في العملية  .1
  التعليمية التعلّمية؟

التربية ما اإلجراءات والخطوات العلمية التي تساعد معلم  .2
في تخطيط وتصميم دروس الحفر والطباعة البارزة  الفنية

  نموذجًا لتدريس الفنون؟  بوصفها

البحث إلى تحقيق جملة من األهداف هذا يهدف  :أهداف البحث
  :على النحو التالييمكن حصرها 

  لتقنيات الحفر والطباعة  الكبيرة والمؤثرةالكشف عن اإلمكانيات
البارزة في تطوير الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية في 

  .العملية التعليمية التعلّمية

 ديم إطار نظري لفن الحفر والطباعة البارزة يمكن اإلستفادة تق
منه في تدريس مناهج التربية الفنية في التعليم األساسي وما 

 .بعده

 الحفر والطباعة البارزة في تطوير  فنون إظهار إمكانيات
 السلوكيات األدائية للطلبة من خالل 

مستوى رفع من حيث  يمكن اكتسابهاالتغييرات اإليجابية التي 
 .وحل المشكالت ،والتحليل ،تنمية الحواسالتفكير، و

  في  التربية الفنيةتقديم إجراءات وخطوات علمية تساعد معلم
تخطيط وتصميم دروس الفنون متخذة من فنون الحفر والطباعة 

 .الفنون تلك البارزة نموذجًا لتدريس

من الواضح أن بلوغ ذروة النشاط الفني تبدأ من  :البحثأهمية 
عند  ظالمرحلة اإلبتدائية حتى اإلعدادية ولكنها تتناقص بشكل ملحو

في  الطلبةاإلنتهاء من المرحلة اإلعدادية، وذلك بسبب توجه 

المرحلة الثانوية نحو التركيز على الجانب النظري واإلبتعاد عن 
 واإلبداع الجوانب المهارية التي تساهم في رفع مستوى التفكير

وبالنظر إلى األهمية التي تتمتع بها  .)Tallman, 1996( لديهم
يهدفان بذلك إلى إعادة إيقاظ القوى  الباحثينفإن  فنون الحفر،

الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، اإلبداعية والتخيلية عند 
باإلضافة الى إكتساب وتطوير بعض المهارات مثل مهارات التحليل 

ممارسة  الباحثان أن ويعتبر .وحل المشكالت ومهارات التفكير
في تفوق الطالب  مهٌم وإنما عامٌل الفنون التشكيلية عمومًا ليس ترفًا

البرنامج المقترح  أنأضف الى ذلك  .علميًا وسببًا في النجاح
 التربية بتطبيقاته اإلبتكارية سوف يشكل إضافة نوعية وقيمة لمناهج

لهذا اإلعتبار و .ه وتنوع تقنياته الفنيةئالفنية في األردن نظرًا لثرا
الفن واإلستعانه به هذا الى ممارسة  يينالكثير من التربو نادى

 ديويومن بين هؤالء  في المدارس ةالمهاري وانبلتحفيز الج
Deweyأيزنر ، Eisnerجرين ، Greene وجاردنر Gardner ،

على أهمية  أيضًا ثر في العالم العربي أكدواوهناك باحثون تربويون ُك
تدريس التربية الفنية في المناهج التربوية لما لها من  التركيز على

المهنا وفي هذا السياق يشير كل من . مأهمية قصوى في التعّل
  :والحداد

إن التربية الفنية والجمالية ما وضعت في المناهج والبرامج 
التعليمية إال لغرس الروح اإلبتكارية وتنمية قدرة األفراد 

أن مادة الفن كغيرها من المواد و... على اإلبتكار والتأليف
ما هي إال وسيله للوصول الى التكوين العام الشامل للطالب 
وليس هدفها تكوين المهارة اليدوية فقط بل هو إيجاد نوع 

المهنا (من الخبرة المكتملة في مراحل التعليم المختلفة 
  ). 35، 10 ص 2011والحداد 

ران مهمان من والتخيل الفردي فسيكونان أم ،التعبير وأما
نموذجَا  هخالل ممارسة التقنيات الفنية في الدرس المقترح بإعتبار

لتدريس الفنون، وسوف يكون لمعلمي التربية الفنية الفرصة 
الستكشاف أساسيات الحفر وتأثيراتها الفنية بينما هم يثيرون أفكار 

ولذلك يرى . وإبداعاتهم باستخدام التقنيات التقليدية طلبتهم
ن بأن هناك حاجة لدروس فنية مخطط لها بشكل جيد، تسمح الباحثا

هذه  ومن خالل ،المتنوعة الفنيةباستكشاف وسائل وتقنيات الطباعة 
على استخدام مخيلتهم بعمق ووعي  الطلبةيتم تشجيع  الدروس

دائهم العلمي في بقية العلوم األخرى أعلى  يجابيًاإأكبر، مما ينعكس 
كالهندسة والعلوم  فكر ومخيلة ابداعيةتحتاج إلى غالبًا ما التي 

مدخًال هاما  النموذج المقترح، أضف إلى ذلك، يعد التطبيقة األخرى
ستكمال دراستهم في إالذين لديهم نية  للطلبة الموهوبيين فنيًا

حدى مجاالت الفنون عمومًا وعلى مستوى التعليم الجامعي إ
  .خصوصًا

بواسطة الحفر  فنونتدريس يقتصر البحث على  :حدود البحث
لتنمية الجوانب اإلبداعية لطلبة  كمقترح مادتي اللينوليوم والخشب

تقديم باإلضافة الى . في األردن المتوسطة والثانوية تينالمرحل
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نموذج لكيفية تخطيط وتصميم الدروس في مجال فنون الحفر 
 .  والطباعة البارزة

يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي؛  :منهج البحث
من خالل مراجعة األدب  وذلك الموضوعاعتباره األنسب إلى طبيعة ب

عتمد كما االتربوي والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، و
الباحثان على هذا المنهج  في تحليل أهم مداخل إمكانيات فن 

المنهج التاريخي لالستفادة من  اعتمداالحفر والطباعة البارزة، كما 
ن في تنفيذ طرق الطباعة الفنية وإظهار جماليات تجارب الفنانيبعض 

تم االستفادة من األدب التربوي في واألعمال الفنية ،  وعناصر
يمكن  مناهج وطرق تدريس التربية الفنية لتقديم نموذج إجرائي
  . لمعلمي الفنون إتباعه وتعميمة في العملية التعليمية التعلّمية

ن البحث إلى تقديم نماذج يهدف هذا الجزء م :الدراسات السابقة
فنون الحفر طرق وأساليب من الدراسات السابقة التي تناولت 

ودورها في اإلبداع والتعبير الجمالي واإلبتكاري ومن أهم  والطباعة
 Millgram((كل من ملغرام وهونج  اهاأجرهذه الدراسات، دراسة 

& Hong ,1993 تناولت الكشف عن أثر نشاطات وقت الفراغ  والتي
تكونت العينة . في تنمية العقل والتفكير اإلبداعي والقدرات الخفية

طالبًا وطالبة من المدرسة الثانوية، واستخدم الباحثان ) 48( من 
إستبانة تكشف النشاطات التي تمارس خارج أوقات المدرسة 

، وتم )األدبوالتمثيل، والموسيقى، والحفر والطباعة، و الرسم،(
التفكير اإلبداعي والقدرة العقلية، وأظهرت تطبيق مقياس التحصيل و

في الحفر والطباعة  ألنشطةداللة إحصائية  اذ ًاالنتائج أن هناك أثر
  .تنمية العقل واإلبداع

بحث اإلمكانات التشكيلية الجديدة ) 1999(دراسة يس  في
أن الفنون  حيث أكدتللطبعة الفنية في بناء السطوح الطباعية، 

تؤثر في الفكر اإلبتكاري والتي تعتمد اإلبتكار  الجرافيكية من الفنون
واإلبداع الفني لإلنسان، ألن تقنياته الطباعية الفنية المتميزة بما 
تنتجه من قيم جمالية خاصة تتسم بدرجة كبيرة من اإلثارة البصرية، 

  .والتي تؤثر على اإلثارة الفكرية

 استبدال أثر"بعنوان ) 2000(دراسة زرمبه و جوهر وفي 

 إظهار إلى هدفت " البارزة الطباعة في والتعبير الشكل على أللوانا

 استبدال عند تنتج التي ،اإلبداعية والتشكيلية الجمالية القيم اختالف

 أصل من طبعات لعدة الخشبي القالب من البارزة الطباعة في األلوان

 بكل الخاصة والتقنية واألداء األسلوب من واإلستفادة واحد، فني عمل

 .البارز السطح قالب من المطبوع الفني العمل معالجة أثناءفي  انفن
 لألعمال اللونية القيم أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهمومن 

 جمالية، لونية قيمة أعلى تحمل الباحث بها استعان التي الطباعية الفنية

 مما األلوان، استبدال يتم حين دائًما والتعبير الشكل يختلف حيث

  .الفنان أنتجها التي اللونية بالقيم وجودها حتمية يؤكد

هدفت إلى تحديد بعض فقد ) 2005(أما دراسة محمد 
بأسلوب  طباعة القالب المحفورعات التي يمكن والمداخل للموض

المونوتيب، الذي يتميز بالطالقة التعبيرية التي يمكن أن تسهم في 

لهوة بين الممارس للفن، مع بيئتهم المحيطة، وتقليل ا الطلبةتفاعل 
وأظهرت نتائج الدراسة . والمجتمع وتنمي لديهم اإلحساس باإلنتماء

فتح آفاق جديدة في استثمار الطالقة والمرونة بأهمية الموضوع 
وخرجت . وحرية التعبير المميزة لهذا الفن في حلول ابتكارية

استثمار كل ما يتم تطويره من أساليب : اهالدراسة بتوصيات أهم
تقليدية، بما يتالءم ومراحل التعليم الجامعي، وضرورة تحديد 
المداخل في تدريس األساليب الطباعية لما لها من أثر في البعد 

  . بالمطبوعات الفنية عن الرتابة والتشابه

 فيتعر إلى  تهدففقد ) 2008( دراسة الباحثة جان وأما
. بالخش على الحفرو اللينوليوم على الحفر في الجمالية القيم بين الفرق
 الجمالية القيم من العديد وجود في دراستها اإلحصائي التحليل أظهر

 إستمارات من القيم تلك استنباط خالل من التقنيتين، اتينه في الخاصة

 جمالية قيمة من أكثر ووجود الخشب،و اللينوليوم تقنية من لكل التقييم

 الجمالية القيم تلك استنتاج ليتسنى البعض، ببعضها وربطها الفن لهذا

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم من الرغم وعلى واضحة، بصورة

 الجمالية القيم تلك أبرز أن إال التقنيتين، خالل من البارز الحفر في

 التي الفنية للطبعة العام التكوين تكمن في التقنيتين كال في الموجودة

 أول وهو ،لعملا مراحل من مرحلة كأول الطالبات بإنتاجهات قام

  .أيضًا التقييم عناصر من عنصر

استقصاء أثر  التي هدفت إلى) 2009(ة، دراسة رواشدوفي 
تدريس تقنيات الجرافيك والطباعة في النمو العقلي لدى طلبة الصف 

أهمية ، والتي تبين الثامن األساسي في المملكة العربية السعودية
هميته كوسيلة في المدارس بشكل عام، وأ الطباعةتدريس فن 

منهج ال ةالباحث تاتبع. تنموية وإبداعية للطلبة بشكل خاص 
من  ًاالتجريبي للتحقق من أهداف الدراسة، وأظهرت الدراسة عدد

والطباعة على  الحفرالنتائج أهمها أنه يوجد أثر لفنون وتقنيات 
للتطوير والتعبير  ًاالنمو العقلي، وأنها يمكن أن تكون وسيط

وقد أوصت الدراسة  .يد من مستوي نموهم الفنياالبداعي، وتز
بضرورة تدريس تطبيقات الحفر والطباعة وإدخالها في مناهج التربية 

  . الفنية

النتائج والسلوكيات  (Elster, 2001) كدت اليسترأ وقد
اإليجابية التي يكتسبها التالميذ من خالل ممارسة عمليات إنتاج 

وهناك عدد  .متعددةخطوات  الفن وخاصة في المجاالت التي تتطلب
توصلوا الى أهمية تدريس  آخر من رواد التربية والتربية الفنية

تربوية  دلوا بتصريحاتأالفنون التشكيلية في المدارس، وقد 
  :التالية تشتمل على النقاطحول هذا الموضوع  متخصصة

  الفنية تعمل على تطوير مهارات  التطبيقاتإن ممارسة وتعلم
 .)Eisner, 1985(. ات حل المشكالتالتحليل ومهار

  الذيتسهيل التواصل تعمل على إن تعلم المهارات الفنية 
القيام بها بين المجاالت األكاديمية واألحداث  الطلبةيجب على 

 ,Drake, 1998. Miller)التي تقع خارج الفصول الدراسية 

1994).   
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  ر تطويتعمل على الفنية وتطبيقاتها تعلم ممارسة التقنيات
مهارات التفكيرعند األفراد، وتطوير مهارات التفكير اإلبداعي، 

 .(Greene, 1995)وبالتالي الوصول إلى أعلى مهارات التفكير 

  إن ممارسة الفن يعمل على تعزيز القدرة على استخدام
وإتقان أنواع مختلفة من  ،والحصول عليها ،المعلومات
 ).Gardner, 1999. (األنشطة

لدراسات أهمية فنون ل السابقة نماذجالض ويتضح من استعرا
وأظهرت نتائج . الطباعة في تنمية العقل والتفكير اإلبداعيوالحفر 

الحفر تتميز بالطالقة التعبيرية التي يمكن  بعض الدراسات أن فنون
أن تسهم في تفاعل الطالب مع بيئتهم المحيطة وتنمية اإلحساس 

فن بشكل عام وفنون الحفر باإلنتماء االجتماعي من خالل ممارسة ال
والذي يقع ضمن تصنيفات الفنون الجماهيرية  الطباعة بشكل خاصو

ختار اوبناًء على ما سبق، . األوسع انتشارًابسبب تعدد طبعاته
 بصفتها نموذجًا وتطبيقاتها الباحثان تقنيات الطباعة اليدوية

بأن يحصل المتعلم في المرحلة  آملينللتخطيط والتدريس 
ة والثانوية على أكبر قدر ممكن من اإلستفادة وذلك ضمن المتوسط

مناهج التربية الفنية،  وبعد اإلنتهاء من تعلم هذا المجال الحيوي 
  :  في قد أسهمتيأمل الباحثان بأن تكون تقنيات الحفر 

فع مستوى التحصيل العلمي، باعتبار أن ممارسة التقنيات ر )1
 . التفكيرالفنية لها صلة في رفع مستوى 

وتطوير السلوكيات  ،وصقل الشخصية ،تعزيز الثقة بالنفس  )2
 .األدائية للمتعلم

  .والنقد والتحليل ،والتذوق ،تنمية اإلحساس  )3

وإكتساب المتعلم حب البحث والرغبة في  ،تطوير الخيال )4
 .االبتكار وحـل المشكالت

ساعده على يإكساب المتعلم المعارف والمهارات العلميـة بما  )5
  .   نته أو تعليمه في المراحل الدراسية المتقدمةتحديد نوع مه

لتقديم فنون الحفر والطباعة يسعى هذا البحث فإن  وعمومًا
البارزة بشكل مغاير إلى حد ما من حيث تقديم اإلطار النظري 
المرتبط بهذا الفن الذي ينشده معلمو الفنون إلستكمال دائرة 

المغايره أيضا في  كما تتمثل في. المعرفة والنقص في هذا الجانب
التخطيط وتصميم الدروس خصوصا فيما يتعلق بتقسيم  ةطريق

المفاهيم الفنية والتعميمات الخاصة بالدروس إلى المفاهيم األساسية، 
المعالجات الفنية، والقيم الفنية والجمالية والفنية، والعناصراألسس و

بهذا و. التربية الفنيةلكل درس أو وحدة تدريسية في مجال تدريس 
قد تكون جديدة لبعض معلمي الفنون في  يطرح البحث الحالي إضافة

  .ميدان التربية الفنية

في  ودورها  أهمية تقنيات الحفر والطباعة البارزةإمكانيات و
  تنمية اإلبداع

إختراع طرق الحفر والطباعة البارزة على يد الفنانيين شّكل 
حيث قادت  األوائل في عصر النهضة نقطة تحول في الطباعة،

تجاربهم وطرقهم الفنية في الحفر على الخشب إلى إبتكار حل 
لمشكلة النسخ اليدوي المتكررة التي سادت ذلك العصر، وقدموا 
للبشرية أولى الوسائل اإلنتاجية في طباعة العلوم، والفنون، واآلداب، 

في فنون الحفر والطباعة أخرى روائع والمنشورات، باإلضافة الى 
 ،Albrecht Durerالبرخت دورر  الفنان على يد كان ذلكوالبارزة 

 مخترع أول ماكنة في Johannes Gutenbergيوحنا جوتنبرغ و
التي  1440عام   Letter Pressالحروف المتفرقةو البارزة طباعةال

 وأساليبها الطباعةهائل في مجال طرق تطور  أدت فيما بعد الى
)Westley, 2005(.  

: منها طرقعة البارزة اليدوية إلى عدة تقسم تقنيات الطبا  
، والحفر على الخشب Woodcutعلى الخشب الطولي الحفر 

 . Linocutو الحفر على اللينوليوم، Engraving Woodسي يالرئ
هو صناعة قوالب  ةختراع طرق الحفر البارزاوقد كان الغرض من 

تستخدم لطباعة الكتب والمراسالت واإلعالنات والرسوم طباعية 
بداعية متعددة إنتاج أعمال إالتوضيحية، ثم أصبحت مرتبطة في 

نظرية الطباعة، بأن يبرز  وتتلخَّص. النسخ على الورق أو النسيج
الفنان بواسطة أدوات الحفر المعدنية على الخشب التصميم الذي 
يريده على السطح الطباعي، ويزيل بأدوات الحفر المساحات التي ال 

و أحبير السطوح البارزة بحبر الطباعة المائي يتم تويريد طباعتها، 
، ثم ينتقل الحبر ي اليدويالمطاط الزيتي وذلك باستخدام الرول
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 ىالعالق بالمناطق البارزة على الورق أو القماش بواسطة الضغط عل
أما المناطق المنخفضة فال يصل إليها حبر  ،السطح المراد طباعته

، وبعد ذلك يحصل الفنان على الطباعة وبالتالي ال تمثل مناطق طبع
 امكانت أحادية اللون أالعدد الكافي من الطبعات المتماثلة سواء 

  ).  2008. جان( متعددة األلوان

مادة اللينوليوم تأتي بنوعين األولى مادة مطاطية مرنه خضراء 
 ومن خالل الخبرة الذاتية. ة اللوناللون، والثانية أكثر قساوة وبنّي

 ة، وقّلةالمرونب يمتاز وجدنا أن اللينوليوم األخضر في هذا المجال
المقاومة والحفرعليه أسهل وهو مناسب للطلبة الذين تكون أعمارهم 

اللون البني مادة  اتبينما مادة اللينوليوم ذ. عشر سنة تيفوق إثن
لى قوة إ، وتحتاج الصلبةمكونة من خليط من اللدائن المطاطية 

األخضر، وهو مناسب لألعمار الفردية  راف أكبر من اللينوليوموإحِت
لطباعة  مناسبة اللينوليوم تعتبر مادةو .ربعة عشر سنةأالتي تزيد عن 

نها مقدمة جيدة لتقنيات الطباعة الفنية المتقدمة أاألشكال الفنية، كما 
  .في مجاالت الطباعة البارزة

 ثمة أّن أما بالنسبة إلى مخرجات المادتين، يرى الباحثان
ستخدام مادتي اللينوليوم والخشب، اجمالية في النتائج بين  فروقات

والفرق بينهما؛ هو أن مخرجات الخشب يفضلها غالبًا الفنانون أكثر 
لينوليوم، بسبب تأثيرات الخشب القوية ومساهمتها لمن استخدام ا

ال حدود لها،  في إبتكار مالمس متعددة وتأثيرات عفوية وحيوية
ستغاللها في تشكيل وإاف الخشب الطولية وخاصة عند إستخدام ألي

 ابتكارفي  إضافة نوعية للفنانتشكل حيث إنها الهيئات وطباعتها، 
أشكال تكون  لها معاني في اللوحة المطبوعة كما في لوحة إدورد 

الياف طباعة  ستخدماعندما ) 1شكل(  Edvard Munchمونش
إن الحفر على بالرغم من هذه المزايا فو. في الشكل والخلفيةالخشب 

الخشب الطولي له مساوىء، أهمها؛ أنه ليس بمقدور الفنان أن يحفر 
 يتتبعليافه التي تفرض على الفنان بأن أخطوطًا دقيقة بسبب 

غير ه إتجاهات األلياف خالل عمليات الحفر وعكس ذلك يحدث تشو
ليافه، كما أن الخشب الطولي غير قادر أمرغوب فيه بسبب ضعف 

الحفر على الخشب تقنية  بينماوفير من الطبعات،  على إنتاج عدد
 في حفر الخطوط عاليةعلى دقة  الحصول منلفنان ان مكِّتسي ئالر

وقدرة على التحمل وتقديم أكبر عدد ممكن  وابتكار القيم اللونية،
   .الفنية من  الطبعات

 على منح الفنان أشكاًال ة مادة اللينوليوموبالرغم من قدر
 الفنية من حيث التأثيرات هذه المادة ن مخرجاتإ، فمحفورة ًاورموز

محدودة، وبما أنها مادة مصنعة فهي تفرض على  تبقىالعشوائية و
   .الجمالية الفنان مخرجاتها

من أهم الفنانيين المعاصرين الذين إستخدموا طرق الحفر على 
، عندما قدم في عام  Pablo Picassoمادة اللينوليوم بابلو بيكاسو

بيكاسو في  وقد ذكر ،)2شكل( أهم لوحاتة المحفورة ىحدإم 1962
الكثير من  للممارس، إن العمل على هذا الوسيط تقدم الفنيَّة مذكراته

حترافية خاصة في العمليات والمعالجات الخاصة بالفرز إلالمهارات ا
تفكير ودراسة، وكان يؤكد على دراسة وفهم  إلىاللوني التي تحتاج 

 عمليات فرز األلوان بالطرق الصحيحة إلىللوصول اللون وإشتقاقاته 
   .(Rose, 2002)لضمان تطابق المساحات الونية 

 ستخدام تقنيات الحفرعلى الخشب أو اللينوليوم،امن خالل 
بداع للطلبة فرصة األحتراف الفردي واإل تقدمان تينالتقني اتينفإن ه

ة الى التقني وطرق التحكم في أدوات الحفر وتطويعها، باإلضاف
اإلستفادة من شكل وهيئة الخط المحفور وتأثيراته الجمالية 
والوظائفية في تحديد وتكوين األشكال، وتحقيق اإليقاع واإلنسجام 

تتضح جماليات الحفر والطباعة . اللوني والسيكولوجي في الفراغ
تكوين البارزة من خالل أهمية الخط بصفته عنصرًا فنيًا أساسيًا في 

وجماليات العمل الفني وهذا ما سوف  ،ار التفاصيلإظهالهيئات، و

  .نتناوله في النقطة التالية

يعتمد العمل الفني  :الخط في فنون الحفر والطباعة البارزة
على عمق وأبعاد وشكل الخط المحفور، وأن حفر  ابتكارهالمراد 

 إلىالخطوط المتوازية أو المتداخلة وتأثيراتها الناتجة عنها، تهدف 
لمساحات وخلق قيم فنية متنوعة ومتناغمة، ويكون ذلك تحديد ا

وفقًا إلرادة المتعلم الذي يريد أن يطوع الخطوط لتسلك مسارات 
و منحنية أو متداخلة أو متقطعة للوصول الى التفاعل الفني أمتوازية 

الذي يريده، جاعًال من مسار كل خط محفور هيئة وقيمة ووظيفة 
  . يحتاجها التكوينخاصة في تشكيل الهيئات التي 
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وبناًء على هذه التفاعلية في الحفر، فإنه من األهمية أن يتعرف 
على المفاهيم الوظائفية والسيكولوجية ونى الخط، االطالب هيئة ومع

في بناء التكوين، وأن يتم توظيفه ه ، ليتمكن من استخداملهوالرمزية 
ق يؤكد في هذا السياو. ه ودوره في إخراج الهيئاتوفقًا لمضامين

يعرف : "هفي العمل الفني بقول ومعانيه أهمية الخط) 1982 ،زهدي(
الخط هندسيا باألثر الناتج عن تحرك نقطة، ويعبر به الفنان عن 

أو  ،ويكون الخط عريضًا. الحركة، ويوحي بالكتلة أو الشكل الصلب
أو  ،أو قويًأ ،أو عنيفًا ،او مسترخيًا ،أو متموجًا ،أو رصينًا ،رفيعًا
 ينةمع لها دالالت زهدي بأن للخطوط أيضًا ويشير..." . يفًا ضع

  : أيضًا

... التسامي بالخط العامودي و، كاإلنفعالية في الخط... 
والطمأنينة بالخط األفقي، والديناميكية بالخط المنحرف، 

أن هربرت  أيضًا وذكر في كتابه..." والرقة بالخط المنحني 
 ًاال بد أن يكون له ايقاعان الخط "رأى  Herbert Readريد 
زهدي . (به، وأن التكوين الفني يبدأ بعملية التحديد ًاخاص

  ).73، ص 1982

لقد أوضحت كتب الزخارف واألعمال الجرافيكية المطبوعة، 
مجاالت استخدام الخط بأنواعه العديدة، وما تشكله من تكوينات 

أن نجاح وتنوع في القيم في الوحدات الزخرفية واألعمال الفنية، و
المتشابكة مع بعضها  موجات الخطوط المتوازية والمتداخلة أو

البعض، متعلق بمدى قدرة الفنان في توظيف الخطوط وربطها مع 
وقد تجلت براعة فناني . نشاء العالقات فيما بينهماإبعضها البعض و

الحفر على الخشب عندما استخدموا الخط المحفور في تعبيراتهم 
 Anneلوحة الفنانة آن هيورد على ذلك  ومثال. وإبداعاتهم

Hayward )المنفذة بطريقة الحفر على الخشب الرأسي) 3شكل ،
وط الخط ةالفنان تعندما استخدم الدقةوقد ظهرت البراعة في 

في التعبير  واضحتأثير  وكان لهالتعبير عن القيم، ل المتنوعة
  . فيها الملمسية والحركة والضوء وتنوع القيم

  لعامة لتقنيات الطباعة البارزة المميزات ا

إن ما يميز تقنية الحفر والطباعة، مرورها بخمس مراحل :  أوًال
تفكيرية وتنفيذية، وأن كل مرحلة تنفيذية يتم التعامل معها 

 )(Dewey, 1993 أشار ديويلقد . بشكل منفصل ومستقل
، "”How we Thinkكيف نفكر الى هذه المراحل في كتابة 

كعمليات تفكيرية تحدث خالل المراحل  حيث تحدث عنها
ر التفُك إلىالتنفيذية ووصفها بالتفاعلية الفكرية التي تقود 

 خمسالى ديوي هذه المراحل لقد صنف  .واإلستكشاف
مرحلة ، مرحلة البحث وتحضير القوالب الطباعية :وهي

، مرحلة حفر الرسوم أو التصاميم، وتحضير األفكار والرسوم
هذه  .مرحلة الطباعة النهائية، وأخيرًا ألوليةمرحلة الطباعة او

تلتقي جميعها وولكنها متتابعة  عند التنفيذ المراحل منفصلة
  .الواحدة في الطبعة النهائية

إن النتائج الجمالية واإلبتكارية التي يصعب أن يحصل عليها : ثانيًا
الفنان من خالل الرسم أو التلوين المباشر على الورق، هو 

 تأثيراتتنزه هذه التقنية من إمكانية استحداث بسبب ما تك
حيوية نابضة، واإلستفادة من اإللهامات التي تقدمها له طبيعة 

في هذا المضمار يشير و. في الحفر المادة المستخدمة
 اللوحة في نراها جمالية قيم هناكأن  )1992( البسيوني

 تطيعيس فالفنان األخرى، الفنية األعمال في نجدها وال المحفورة

 وذلك مختلفة، تأثيرات تعطي التي المتعددة، المالمس يحقق أن

 حفر طريق وعن المتعددة، الحفر أدوات استعمال طريق عن

 في تساعده التي المتباينة والبروزات األشكال في األعماق

 التنفيذ أثناء الفنان يلحظها التي الصدفة لعوامل أن كما التعبير،

  . الفنون األخرى يباق في تتوفر ال جمالية قيم

تجعل منه فنًا جماهيريًا  ونشرها، ن تعدد الطبعات الفنيةإ: ثالثًا
سريع اإلنتشار مما يعمق العالقة والتواصل بين المتعلم 

ي والتذوق والجمهور وبالتالي يرفع من مستوى الوعي الثقاف
  .المجتمع عند الجمالي

مستخدمة، ومن قلة التكاليف المادية لألدوات والخامات ال: رابعًا
تكلفة سوى أجل ممارسة هذا النوع من الفن، فهو ال يحتاج 

  .منزلال، ويستطيع المتعلم بأن يمارسها في رمزيةمادية 

إن النظرية المعتمدة في طرق الطباعة البارزة ليست معقدة، . خامسًا
ومستوى  للطلبة،فهي مناسبة لمستوى معظم الفئات العمرية 

  .    يةقدراتهم الفكرية والجسد

من خالل المعالجات  الطلبةْد والمثابرة الذي يكتسبها الَجَل: سادسًا
  . التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل الحفر والطباعة

فن الحفر يعد  : أهمية تقنيات الحفر والطباعة  في التعليم
والطباعة البارزة من أغنى الطرق الفنية اإلبداعية في إنتاج فن 

فنًا  عّدوهمن الفنانين الخبيرين في هذا المجال ن الكثير إإبتكاري، و
ومن بين هؤالء شموط  ،يحث على التفكير لحل المشكالت العالقة

ليس هناك عمل فني بأنه ) 2007شاهين، (الذي أكد كما ورد في 
من فنون الحفر والطباعة، فمن طرف يوجد فيه العمل  ًىأكثر غن

دوي للفنان، ومن طرف الميكانيكي المضاف إلى النشاط الفكري والي
وألنه في األساس عمل متكرر، . خر يمكن أن يكون تحفة فنية نادرةآ

وأحيانًا منسوخ، يمتلك خاصية االنتشار السريع والتوزيع السهل، ما 
يجعل منه أداة اتصال وحوار هامة وفاعلة ومؤثرة، تتجاوز األدوار 

يخية، وعلمية، رتبطت به كالتزيين والتوثيق ألشياء تاراوالمهام التي 
  . ودينية، وجغرافية، وهندسية

أهمية التركيز على  ومنذ زمن طويل أشارت بعض البحوث إلى 
 يقول دي أميكو  ون وفي هذا الصددتدريس تقنيات الفن

(D’Amico, 1953) إذا تم التركيز على التنمية الفنية أنه
وإستكشاف مهاراتها في المدارس العامة، فمن الممكن أن يكمل 

نموهم في براعة  ااهتماماتهم اإلبداعية خالل المراهقة ويتابعو ناؤانأب
إذا تلقت الفنون " Millsميلز  كما أكد .فنية فائقة حتى النضوج
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عندها سيكون التركيز في التربية على التفرد، ... مركزًا أساسيًا، 
على  ويشدد ميلز. "واإلبداع، والتطوير الذاتي، والتعبير عن الذات

 الطلبةجب أن يكون الفن وعملياته جزءًا تكامليًا من تعليم ي": أنه
في مجاالت  فهم األفرادالستكشاف العالم وتقوية و معارفهملزيادة 

  ).Mills, 1977. P.8( ".لم األخرىالتعُّ

في تنمية  هامًا تقنيات فنون الحفروالطباعة دورًاتؤدي 
عقلي و تطوير باإلضافة الى النمو ال ،بداعيةإلالمهارات الفنية وا
من  ،في المرحلة المتوسطة الطلبةبداعي عند إلالحس الجمالي وا

الذاتية في هذه التقنيات، فإن الممارس لهذا  ة الباحثينخالل تجرب
النوع من التقنيات يكتسب مهارات عالية منها؛ مهارات تفكيرية 

ومتابعة  الدقة في المالحظةووالمثابرة،  ،والثبات ،عميقة، الصبر
تشغيل التفكير والبحث والتحليل، وحل المشكالت، وأ وتعديله، الخط

في هذا و ،ها لتعمل في آن واحدالعميق وإشراك الحواس جميُع
 & Ross, Romano)   روسو رومانو روس، و  يشيرالصدد، 

Ross, 1990)  في  الطباعةو الحفر في تقنيات فنون ينلباحثا
قنيات فنون ن تإ ”The Complete Printmakers“كتابهما 

ما للطلبة في سن المراهقة ن تقدم أالجرافيك والطباعة يمكن 
يفتقدونة من مهارات إبداعية، حيث يقوم بتوسيع آفاقهم الفكرية 

العاطفي المتعلق والمرتبطة بالتفكير والذاكرة، والعامل السيكولوجي 
  .    بالمشاعر واألحاسيس

 يعدمدارس تدريس هذا الحقل في الفإن  وبناًء على ماسبق
خطواته وتعدد بسبب فلسفة تقنياته  ؛من األدوات المحفزة للعقل

لتدريب العين والعقل  أداة جيدةوإعتماده على التنبؤ والتخمين، وأنه 
األمر الذي يجعل هذا  ،قيمةفنية لى نتائج إوجميع الحواس للوصول 

 تقوية المهارات كعامل مؤثر فيالفن صالح للتعليم في المدارس 
  . مما يساعد على تحصيل علمي أفضل ية والعقليةالفن

نشرت نتائج  1997في عام تؤكد ذلك نتائج بعض الدراسات، ف
في  "كلية التربية والمعلومات للدراسات العليا" دراسة صادرة عن 

بين درجات يجابية إأن هناك عالقة  تؤكدالواليات المتحدة األمريكية، 
نجليزية، والوسائل التعليمية ختبار الموحد، ودرجات اللغة اإلإلا

في الصف الثامن  الطلبةأن  أيضًا كشفت الدراسةوقد   .األخرى
تقنيات الطباعة وأنشطة فنية أخرى في داخل  مارسواوالعاشر الذين 

 ،في تحصيالتهم العلمية الطلبةأوخارج الصف، قد تفوقوا على 
انت مشاركاتهم الذين ك بالطلبةوكانوا أكثر التزامًا بالمدرسة، مقارنًة 

كثر تسربا من المدارس أفي الفنون منخفضة أو ضعيفة بحيث ظهروا 
  ).Louv, 2004. (يًاعلم ًالوأقل تحصي

عند التطبيق  الطلبةونظرًا للمشكالت التقنية التي قد تواجه 
المشاركة والتعاون فيما  إلى الطلبةقد يلجأ فالطباعة،  لطرقالفعلي 

تبني نظرية توجه المعلم لالل المشكالت من ختلك بينهم لحل 
 Problem-Based Learning( ""التعلم القائم على المشكلة"

(PBL". يقول هيملو و فراري (Ferrari & Hemelo, 1997, 

P.412)   إن أحد المرتكزات الرئيسية لنظرية : "المضمارفي هذا
PBL  هو تشكيل مجموعات طالبية صغيرة داخل الغرفة الصفية

لمناسب للمشكلة القائمة، والفائدة من هذا التشكيل إليجاد الحل ا
هو توزيع العبء المعرفي بين أعضاء المجموعة وتبادل الخبرات 

يجاد حل إمن الصعب  المعرفية والتصدي للمشكالت التي تكون عادًة
   ."للمشكلة فرديًا

يتيح تشكل مجاًال خصبًا فالتربية عن طريق الفن  ؛هكذاو
راتهم وإمكاناتهم نحو حل مشكالتهم،  فتبادل ن ينطلقوا بقدأ للطلبة

في حل المشكالت هي بمثابة  الطلبةالخبرات والتعاون المشترك بين 
يجابي، فهي تساهم في تقبل الرأي والرأي اآلخر والعمل إإنجاز 

بروح الفريق الواحد، ورفع مستوى المهارات المعرفية والوجدانية 
لبحث عن المعلومة والحل والتخطيطية، وطرح السؤال والجواب، وا

، فأن تقنيات الحفر والطباعة البارزة ولذلك .المناسب لحجم المشكلة
بها فقط نظريًا بل عمليًا  الشعورال يمكن  تفكيرية تكمن فيها طاقات

  . والتعلُّم معًا التعليم يستثمارهما في مجالمن خالل إ

اإلجراءات والخطوات العلمية في تخطيط وتصميم دروس 
تعّلم  تقنيات الحفر وتطبيقاتها، فهي ل: والطباعة البارزة الحفر

تحتاج إلى تخطيط سلسلة من الدروس لبلوغ كامل أهدافها، ومن 
أجل ذلك، يقترح الباحثان تصميم خطة درس واحدة كنموذج يمكن 
أن يقتدي به المدرس حين شروعة في تصميم سلسلة دروس ضمن 

ار والمعارف التقنية تمكن وحدة تدريسية، شاملة مجموعة من األفك
  . المتعلم من اإلستفادة منها بصورة أكبر

مـن األســس   تعـد إن تحديــد األهـداف   :األهـداف اإلجرائيـة للـدرس   
الهامة في التخطيط التربـوي، وإن صـياغة ووضـوح الهـدف وتحديـده      
ــذ         ــوفر الوقــت والجهــد ويســهم فــي ســالمة التنفي ــًا وســلوكيًا ي إجرائي

فـي صـياغة األهـداف اإلجرائيـة      مهـم ر المعلم وعليه فإن دو. والحلول
نهــا توجــه المــدرس نحــو إكتســاب الطــالب الحقــائق  إالســلوكية، حيــث 

ــارات    ــن المهـ ــة مـ ــاط مختلفـ ــتيعاب أنمـ ــات وإسـ ــذا  .  والمعلومـ ــي هـ وفـ
  : أن إبراهيم وفوزي الصدد يؤكد

األهداف التدريسية هي التي توجه دور المدرس 
اإلجرائي هو الذي أثناء العملية التعليمية، والهدف 

هره التلميذ كدليل على ظيحدد نوع األداء الذي ي
حدوث عملية التعلم، ويكون التلميذ قادرًا على أدائه 

وقد تم تصنيف األهداف . بعد أن تكتمل فترة نموه
هداف معرفية، أ: الى ثالثة أنواع) السلوكية(اإلجرائية 

 فوزي، إبراهيم و. (هداف وجدانيةوأ ،هداف مهاريةوأ
 ). 29ص  2008

وقد تأتي األهداف المعرفية بمستوياتها الدنيا من التفكير 
مستويات متدرجة بحيث تبدأ من مستوى التذكر،  ةمتضمنة سّت

ما هو أكثر تعقيدًا  إلىثم تنتقل هذه المستويات . والفهم، والتطبيق
ن يصيغ أيمكن للمعلم و. من حيث التحليل، والتركيب، والتقييم

  -:للقاعدة التالية أهدافه وفقًا
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جزء من المادة + المتعلم + الفعل السلوكي + أن "
+ الظرف أو الشرط الذي يتم في ضؤه التحقيق + التعليمية  

 ،1994 ،سعادة و إبراهيم" (مستوى األداء أو التحقق المطلوب
  :  والمثال التالي يوضح كيفية صياغة العبارة الهدفية. )320ص 

 x 15قياسها  على قطعة لينوليوم متنوعةًا أن يحفر الطالب خطوط
  .مراعيًا الدقة في الحفر سم20

رف الهدف على أنه التغييرات التي نتوقع حدوثها في يّعو
، وهو وصف متوقع حدوثه في سلوك المتعلم نتيجة الطلبةشخصية 

تزويده بخبرات تعليمية محددة، والهدف عادًة مرتبط بالسلوك 
لك يمكن وصف الهدف أو تعريفة أنه والسلوك يتبع الهدف، وعلى ذ

الهدف الفني  إن). 1990الخطيب، (النتيجة النهائية للعملية التربوية 
قوالب طباعية محفورة بغرض  الطلبةأن يصمم  هو ا الدرسالعام لهذ

يتم س ؛هذا الهدفرسم برنامج لمن خالل و .طباعة متعددة النسخ
 -:العامة التاليةالتركيز على تحقيق األهداف 

  :األهداف العامة للدرس

 .تنمية وتطوير المهارات التفكيرية واإلبداعية عند الطلبة -

كســاب الطلبــة قــيم التعــاون الجمــاعي، وحــل المشــكالت، ورفــع     إ -
 . قيم التآلف بين الطلبة

ــدار     - ــد، وإصـ ــارات النقـ ــة، ومهـ ــة الجماليـ ــة الجوانـــب المعرفيـ تنميـ
 .األحكام، وإتخاذ القرار

الطلبـة بقـدرة الفنـون وتطبيقاتهـا علـى       تكوين إتجاه ايجابي عنـد  -
 .تطوير المهارات الذاتية

إكساب الطلبة أسـس ومبـادئ التخطـيط الفنـي وصـوًال إلـى إنتـاج         -
  .     أعمال فنية متسمة بقيم الجمال

التخطــيط للتــدريس أول إجــراءات العمليــة   ُيعــد : التخطــيط للــدرس 
مرســــومة، التعليميــــة، ويعتبــــر األســــاس لبلــــوغ األهــــداف التربويــــة ال 

مت لهــــا خطــــط تتكيــــف مــــع هــــذه  ِســــواألهــــداف ال تتحقــــق إال إذا ُر
ــوهم      ــة، ونمـ ــة للطلبـ ــع الفئـــات العمريـ ــًا يتفـــق مـ ــًا عمليـ األهـــداف تكيفـ

والحقيقة أن الخطة ما دامت تمثل خبرة متكاملـة  . وعالقاتهم ببيئاتهم
وكل درس فيها عبارة عن خبرة جزئية، فإن استعراض نتائجها سيدل 

دى نجـاح المعلـم حـين يخلـق الجـو المالئـم ليكتسـب        بوضوح علـى مـ  
ــة ــية      الطلبـ ــة التدريسـ ــادِة للعمليـ ــالل قيـ ــن خـ ــة، مـ ــة حقيقيـ ــة فنيـ تجربـ

   .معتمدًا بذلك على تصميمه للهيكل العام لخطة الدرس

تصور مسبق للمواقف التعليمية  على أنهالتخطيط ُيعّرف 
أهدافها  التعُلمية، وإعداد هيكل تنظيمي لهذه المواقف، حتى تحقق

التربوية على أفضل وجه ممكن، بحيث يتضمن التخطيط على وضع 
تصور لما ستكون عليه العناصر واألنشطة المكونة للموقف 
التعليمي، والتفاعالت، والعالقات التي تتم فيما بينها، وذلك بأفضل 

الحيلة، . (سلوب وحتى يتم تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمتعلمأ
لمعلم التربية  فإنه من المهم تصميم خطة الدرس عندو ).2008

والفروقات الفردية  ةطلبالالفنية أن يكون ملمًا بمستويات وقدرات 
على ذلك، يصمم المعلم  وإعتمادًاومستويات نضجهم وحاجاتهم، 

 :خطة تدريسية نموذجية تحتوي على التالي

عدد والصف الدراسي، وتتضمن التاريخ،  :البيانات العامة: أوًال
  .المحور الفني والموضوعوالمجال الفني، والزمن، والطالب، 

تتمثل  :استراتيجيات وطرق وأساليب التدريس: ثانيًا
كل ما يقوم به المعلم من تحركات في استراتيجيات التدريس 

وخطوات متسلسلة ومترابطة لتحقيق أهداف الدرس من خالل 
لمعلم سلوب اأإن . استخدام طرق وأساليب تدريس مختلفة

في التدريس هو اإلسلوب الذي يتبعة المعلم في تنفيذ طريقة 
سلوب خاص به بحيث يميزه أالتدريس، ولكل معلم شخصية و

سلوب أعن غيره من المعلمين، والمعلم المتميز يبتعد عن 
التلقين، ويستخدم دائمًا طرق جديدة ومتعددة  في توصيل 

تبسيط المعلومة في الدرس الواحد، وكل ذلك من أجل 
  . عمليات الفهم عند الطلبه

هي كل ما يستخدمه المعلم من  :الوسائل ومصادر التعلم: ثالثًا
وسائل توضيحية أو أجهزة أو رسوم بغرض تفسير أو تبسيط 
المواقف التعليمية التي تساعد على الفهم وتحقيق أهداف 

منها  ،نواع للوسائل والمصادر التعليميةأهناك و. الدرس
ليمية مثل الرسوم واألعمال الفنية، والكتب المواد التع

 والمجالت والخرائط، والمعارض الفنية، واأللواح السبورية 
مثل تعليمية  الجهزة األ منوهناك أنوع آخرى . وغيرها

والسبورات  ،والكمبيوتر ،األوفرهيد، والفيديو بروجيكتور
وعليه فإن استخدام طرق متعددة من هذه . اإلليكترونية

في العملية التدريسية تساعد على فهم المعلومات  الوسائل
تكوين إتجاهات ذاتية لدى الطلبة  إلىبيسر وسهولة وتؤدي 

  .ستمرار في التعلملال

رسم إن  :جدول المفاهيم والمصطلحات الفنية للدرس: رابعًا
المعلم الجدول البياني للمفاهيم والمصطلحات الفنية على 

صل البصري بين ما هو ق التوايحقت يؤدي إلىالسبورة، 
بطريقة منظمة؛ وعن  الطلبةمكتوب في الجدول وبين ذاكرة 

خطوات  واأن يتتبع الطلبةطريق محتويات الجدول يستطيع 
شرح المفاهيم وصوًال الى النتائج الفنية المتوقع الحصول 

قبل  والتعميماتيحدث هذا من خالل شرح المفاهيم . عليها
الى محتويات الجدول عند البدء بتنفيذ الدرس والرجوع 

وينقسم هذا الجدول . عمليات القياس وتقويم نتائج الطلبة
 الفنية، المفاهيم األساسية، واألسس: أقسام هي خمسةإلى 

، والمعالجات الفنية، وأخيرا القيم الفنية ةعناصر الفنيالو
ن هذا إ. والجمالية المراد تحقيقها في موضوع الدرس

هيئة جدول سوف يسهل على  فيلمادة العلمية لالتقسيم 
  .بيسر المعلومةالمعلم التدريس وعلى المتعلم تلقي 
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الدرس ويشتمل وتنفيذ هوعملية شرح  :الدرس تنفيذ: خامسًا
والسالمة العامة،  ،الخامات واألدواتوالتهيئة والتقديم،  على

وشرح وتحليل الموضوع، والبيان العملي، والمتابعة 
  .والتقويم وأخيرًا خاتمة الدرسوالتوجيه، وطرح األسئلة، 

يتكون الدرس من مجموعة من الخطـوات  : ر الدرسضيخطوات تح
ــامال      ــًا شـ ــدم درسـ ــم ان يقـ ــتطيع المعلـ ــا يسـ ــية التـــي بموجبهـ التدريسـ

لـى إيصـالها وتعليمهـا    إهداف التربويـة التـي يسـعى المعلـم     لألمحققًا و
  .للطلبة وذلك ضمن استراتيجيات وطرق تدريسية مناسبة

  :بيانات عامة:  أوًال
  ........     :الصف الدراسي  ../ .../ ... ....   : التاريخ

  .طالبة/ طالب ....... : عدد الطالب
  بارزة وطباعة حفر: المجال الفني  ...........: الزمن

  فني حر  تشكيل: الموضوع      تشكيل فني :المحور الفني

كانات الحفر يهدف الدرس الى استكشاف ام :أهداف الدرس: ثانيًا
على اللينوليوم  والخشب  والتعرف على أدواتها وخاماتها 

الجسدي في الفكري ووطرق الحفر على القوالب والتحكم 
كما يهدف أيضًا إلى . األدوات أثناء العمليات التنفيذية للحفر

ومدى تأثيراتها  ،استكشاف األنماط المختلفة لخطوط الحفر
ذلك، يطرح المعلم مشكلة  بعد. البصرية على سطوح األشكال

بتكار تصميم فني من خيال الطالب بحيث إفنية معينة تتطلب 
يعطى المعلم الطلبة الحرية في تصميم تكوين فني مستخدمًا 

وتأثيراتها على أن  يتم  ،ورموزها ،وأنواعها ،أشكال الخطوط
، والهدف من  أو الخشب ستخدام مادة اللينوليومإحفرها ب

هداف المعرفية والمهارية األق هذا الطرح هو تحقي
  :اآلتية والوجدانية

 :األهداف المعرفية للدرس)  أ ( 

بالتسلسل طرق وأساليب الحفر والطباعة  الطلبةأن يشرح  -
 . أو الخشب على اللينوليوم

هيئات الخطوط وتأثيراتها السيكولوجية  الطلبةأن يتعرف  -
 .في بناء التشكيل والرمزية

 ،والقدرة على التحليل ،النقد الذاتي بأساليب الطلبةأن يلم  -
  .  ت الوحل المشك ،والتفسير

  : للدرساألهداف المهارية )  ب( 

 سطح بدقة حفر الخطوط والمساحات على الطلبةأن يتقن  -
  .أو الخشب وطرق طباعتها اللينوليوم

 دقيقالتحكم الأدوات الحفر بمهارة عالية و الطلبة يستخدمأن  -
 .باألدوات

تقنيات الحفر بالطالب إلى القدرة على  أن تصل ممارسة -
  .المالحظة والتركيز والتخيل

قادرين على اإلبتكار والتجديد، والتركيب  الطلبةأن يصبح  -
  .  تالوالتوليف، وحل المشك

  :األهداف الوجدانية للدرس)  ج(

 .همومن زمالئ همالنقد من معلم الطلبةأن يتقبل  -

طباعة من خالل إبداء بأهمية تعليم الحفر وال الطلبةأن يشعر  -
 . نشطة الدرسأإهتماماتهم في 

بنتائجهم وتجاربهم الفنية من خالل إظهار  الطلبةأن يهتم  -
وتذوقها والمحافظة عليها وعرضها بفخر  وتأملها اإلعتزاز بها

 . اآلخرينعلى زمالئهم وعلى 

حماسهم نحو المتابعة وتطوير مهاراتهم  الطلبةأن يبدي  -
 .في المستقبلالفنية واإلبتكارية 

 غيرعلى المعلم أن يستخدم : طرق وأساليب التدريس:  ثالثًا
طريقة المناقشة  :طريقة في التدريس ومن بين هذه الطرق

ومناقشات جماعية،  ،التعلم التعاونيووالحوار، طرح األسئلة، 
  .وطريقة تقديم البيان ،العصف الذهنيو

عن طريق  ستعراض المشكلةإقد يأتي  :مشكلة الدرس: رابعًا
كيف نبتكر قالبًا طباعيًا،  :ستفسار مثلإسؤال أو تساؤالت أو 

مكن أن نحصل على أعمال فنية متكررة الطبع؟ وماهي يوكيف 
أنسب الطرق التقنية للوصول الى الهدف المنشود؟ وما هي 

  اإلجراءات األدائية الالزم تعلمها لحل هذه المشكلة؟ 

  :رالوسائل التعليمية والمصاد: خامسًا

ستعراض صور ورسوم توضيحية ا: PowerPoint ربوينتاوب -
 .الطباعةللحفر وألدوات والخامات الالزمة في ل

فنان يقوم إستعراض  : Video Projector فيديو بروجيكتور -
طباعة  اتبتحضير وحفر القالب الخشبي واللينوليوم، وعملي

 .المحفورة القوالب

ال الحفر في مج قّيمة عمال فنيةأمشاهدة استعراض و -
 .  والطباعة لفنانين

يقوم  :جدول المفاهيم والمصطلحات الفنية للدرس: سادسًا
جدول التالي على السبورة موضحا فية؛ الالمعلم برسم وشرح 

المفاهيم والمصطلحات واألسس والعناصر الفنية تاركًا خانة القيم 
 ليها بعد إنتهاء الطلبة من عمليات الحفرإالفنية فارغة والعودة 

والطباعة، وتعليق نتائج الطلبة النهائية، عندئذ يأتي دور تقييم 
القيم الفنية والجمالية تكون . النتائج إعتمادًا على أهداف الدرس

وفقًا لألهداف  هاتحقيق الطلبةستطاع إالمحصلة النهائية الذي 
هذه القيم المكتسبة تأتي بعد المناقشة والنقد . المرسومة مسبقًا
والمعلم بحيث يقوم المعلم  الطلبةالجمالية ما بين وتحليل القيم 

  . بتدوينها في الخانة المخصصة للنتائج النهائية
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  جدول المفاهيم والمصطلحات الفنية للدرس
  القيم الفنية  المتوقعة  المعالجات التقنية العناصر الفنية األسس الفنية  المفاهيم الفنية

  حفر - 
  طباعة - 
  الطبعة الفنية - 
سيكولوجية  - 

  طالخ

  اإليقاع - 
  أو التباين التضاد - 
  اإلتزان - 
  تبادل الشكل مع األرضية - 
  الوحدة - 
  التداخل - 

  النقطة - 
  الخط - 
  الملمس - 
  الشكل - 
  اللون - 
  الفراغ - 

 وتصميم رسم - 

  تجهيز القالب - 
 تحوير - 

  فرز االلوان - 
  حفر - 
  طباعة - 

  جماليات الخطوط - 
  واألرضيةالعالقة الجمالية بين الشكل  - 
  جماليات التضاد اللوني - 
  ةالقيم الملمسيتنوع  - 
  القيم التعبيرية للخطوط - 

  
  :الدرس تنفيذ: سابعًا

يقوم المعلم بالتمهيد واإلثارة لتهيئة أذهان  :التهيئة والتقديم ) أ ( 
والعمل على تحفيز قدراتهم العقلية  ،للدرس الجديد الطلبة

دور، يمكن للمعلم أن يهيئ هذا اللتحقيق و .والوجدانية
ل طرح األسئلة أو بإثارة موضوعات الحفر من خال ةالطلب
قصة، أو عرض فلم قصير عن الحفر، أو عرض أعمال  سرد

، ثم اإلنتقال بهم ةطلبال وإثارة فضول فنية بغرض تشويق
 .تدريجيًا لموضوع الدرس

إن أهم  :الخامات واألدوات المستخدمة والسالمة العامة)  ب(
الخامات واألدوات المستخدمة في هذا الدرس هي؛ قطع 

رول وأحبار طباعة، وأدوات حفر، و، خشبأو  لينوليوم
أما . ضغط أو أي وسيلة مكبسوأطباق ورق، ومطاطي، 
عامل أساسي في مرافقة فهو السالمة العامة موضوع 

في الغرفة الفنية، يفترض توفير صندوق ف. التطبيقات العملية
ودور وعلى المعلم توضيح عمل  .خاص باإلسعافات األولية

حفر والطباعة، كما أنه يستوجب عمليات ال خاللكل أدة 
ستخدام األدوات إحول كيفية  الطلبةرشاد وتوجيه إعمليًا 

  . الحوادث إلى همعدم تعرضوضمان 

التراث، و من البيئة عادة ينبثق موضوع الدرس: الموضوع ) ج( 
يقوم المعلم بشرح الموضوع . الطبيعةأومن الفنون الشعبية، و
 الطلبةردية وقدرات سلوب مبسط مراعيًا الفروق الفأب

ويوضح المعلم مفهوم التكوين . وخبراتهم وثقافاتهم السابقة
الفني، باإلضافة إلى األفكار والمصادر التي يعتمد عليها في 
بناء اللوحة الفنية، كما يشرح المعلم تقنيات الحفر وظائف 

اللينوليوم والخشب وشرح  مادتييتناول ثم األدوات، 
أهمية ويستعرض المعلم .  فنيةهما وخصائصهما الميزاتم
يتخلل الشرح و ،دور الخط والتأثيرات الناتجة عنه في الحفرو

الى مرحلة توضيحية  ثم ينتقل ،تفاعلية كطريقةطرح األسئلة 
التي يوضح خطوات العمل  هامة وهي مرحلة البيان العملي

  .بالتسلسل

ل حوله على شك الطلبةيقوم المعلم بجمع :  البيان العملي ) د(
باألدوات والخامات  مهيئًا مسبقًابحيث يكون المكان   Uحرف 

 خطوات تطبيقيةيقدم أمام الطلبة ومن ثم . الالزمة للحفر
كيفية نقل الرسوم على سطح اللينوليوم أو الخشب،  موضحًا

   .ها وطباعتهاحفرالقيام بثم 

الة في األسئلة من اإلستراتيجيات الفّع تعد: األسئلةطرح  ) هـ( 
وجعل البيئة الصفية أكثر تفاعًال،  الطلبةيز وإثارة تفكير تحف

أن يحدد مدى أجوبة الطلبة ويستطيع المعلم من خالل 
فهمهم لطبيعة موضوع الدرس، والتعرف على مستوياتهم، 

ما و  ،ومن بين هذه األسئلة؛ متى يتم استخدام الخط المنحني
 المنحني،أو الخط  كسرنحدثها الخط الميهي اإلنفعاالت التي 

  ؟وماذا يعني تشابك وتداخل الخطوط مع بعضها البعض

لبيان العملي، ابعد تقديم المعلم : التنفيذ والمتابعة والتوجيه) و(
للبدء والمباشرة في التطبيقات العملية بهدف  للطلبةيوعز 

ثناء اإلرشاد والتوجيه ألا هفي هذ هحل المشكلة، ويكون دور
األدائية للطلبة، ومنحهم الفرصة  والمراقبة، ومتابعة العمليات
خالل المتابعة، يقوم المعلم و. في التصرف قبل التدخل

بغرض التعرف على سير عمليات الحفر  الطلبةبالتجوال بين 
وتشخيص المتميزين والموهوبين، وتشجيعهم واألخذ بيدهم 
 .وبث الثقة في أنفسهم والجلوس بقربهم إذا اقتضت الحاجة

بالتزاور فيما  للطلبةس يسمح المعلم ومن خالل سير الدر
في هذه و. همد العالقات التعاونية بينيبينهم بهدف توط

بغرض المرحلة، على المعلم أن يتنهج سياسة التقييم المستمر
 الطلبةواذا وجد أن هناك مشكلة مشتركه بين . اإلستكشاف

 عن العمل همإيقاف يهفعل تقف عائق أمام تفكير الطلبة،
  .  دتهم في إيجاد حل مناسب للمشكلة العالقةومحاولة مساع

القصد من التقويم إعطاء قيمة أو وزن لنتائج  :التقويم: ثامنًا 
موضوع أو مشروع معين ومن ثم اصدار الحكم عليه، 
والتقويم يتضمن القياس والتقييم، القياس يسبق التقييم 
معتمدًا الحكم الكمي، بينما التقييم يعتمد على الحكم 

وكل من القياس والتقييم يهدف الى . أو الكيفي النوعي
اإلصالح أو التعديل أو التحسين أو التطوير أو التغيير أو 

، وعند تقويم )1995سعادة و إبراهيم ( جميعها معًا
األعمال الفنية قد ُيقّيم المعلم معتمدًا على القياس بالكّم، 
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 لبةالطعلى سبيل المثال؛ عدد األعمال الفنية الذي يقدمها 
في التعلم، وقد  همورغبت مللتقييم، تدخل من باب إهتمامه

على القيمة  ِبُحكمهمعتمدًا  ةطلبالُيقّيم المعلم أعمال 
  .يةالكمالقيمة وليس للعمل الفني النوعية 

تأتي مرحلة تقويم ، طباعةالحفر والبعد اإلنتهاء من عمليات و
توجية يام بوالق ما تحقق من أهداف الدرسعلى  إعتمادًا لنتائجا

في المناقشات والحوارات  الطلبةإشراك  المهمإنه من . األسئلة
ومن التقويمية، والمشاركة في الحكم وذلك من باب تعميم الفائدة، 

 همللدفاع عن أفكار الطلبةفتح المجال أمام المهم أيضًا أن ي
وقد يستعرض المعلم  .منفسهأب تهمتعزيز ثقوأعمالهم من أجل 

 للطلبة ههاتوجيو والمعدة مسبقًا منبثقة من األهدافالاألسئلة  بعض
  :  مثل
 إذا كان نعم أم ال ؟ إنتاجك الفنيعن  رضىهل تشعر بال )1

 ؟فلماذا

 ؟إنتاجكمن خالل  تريد أن تقدمهاي تالالفكرة  يما ه )2

 ؟من أين إستوحيت أفكارك الفنية )3

إستطعت أن تقدمها  ضافات أو استكشافات جديدة إهل هناك  )4
 في عملك؟

دور في تطوير مهاراتك وماهي؟ إذا لتطبيقات الحفر ل كان ه )5
 كان غير ذلك فلماذا؟

تفكيرية أو تنفيذية خالل التطبيقات  تهل واجهتك مشاكال )6
 ستطعت حلها وكيف؟إالعملية؟ وهل 

 وإنتاجوفي  إنتاجكرأيك الشخصي في  تبديأن  تستطيعهل  )7
 زمالئك؟

التي لم اء واألشيما هي األشياء التي أعجبتك في الدرس  )8
 ؟اترغب في اإلفصاح عنه ةمعين مقترحاتهل لديك وتعجبك؟ 

إن طرح األسئلة التقييمية تكون بغرض أستكشاف مدى 
كتساب الطلبة للمهارات وتحقق األهداف، والتعرف على مواطن ا

السؤال ف. القوة عند الطلبة وتعزيزها ومواطن الضعف ومعالجتها
ن الطالب، ويشكل رافدًا عامل مهم في الكشف عما يدور في ذه

 الذاتية الطلبةمعرفيًا أساسيا في حصول المعلم على ردات فعل 
بمثابة تقييم آخر ألداءات المعلم،  أيضًا هي ف، وتأمين تغذية راجعة

 نتائجوالكشف عن إمكانيات  فنية وتفكيرية أخرى لم تظهر في 
  .  الطلبة

رية والتقنية يلخص المعلم األفكار النظ :خاتمة الدرس: تاسعًا
الرئيسية الذي تناولها الدرس، وتوضيح األهداف التي تحققت 

كما . واألهداف التي لم تتحقق مع بيان أسباب كل منهما
يستعرض المعلم مع طلبته أهم المعوقات والمشاكل التي 

خالل العملية التدريسية والتطبيقية والعمل  الطلبةواجهت 
ليمية المستقبلية، وال على حلها في المراحل والمواقف التع

يغفل المعلم من إظهار األهمية  ومقدار اإلنجازات التي 
تحققت من قبل الطلبة والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم 

  . معارض فنيةوالمسابقات في ال للمشاركة

الفنــون وخاصــة التشــكيلية منهــا فــي   ُملُّــَعَتإن  :الخاتمــة والتوصــيات
ة للنهوض بمستوى التفكير ملّحضرورة  وارس ليس ترفًا وإنما هالمد

ــةوالســلوك عنــد   ــى إنســان حيــوي قــادر علــى تحمــل      الطلب وصــوًال إل
باإلضـافة   والتحديات التعليميـة العارضـة،   مسؤولياته وحل المشكالت 

دور المعلــم األساســي فــي تكــوين شخصــية الطالــب واإلرتقــاء بــه     إلــى
ــه وســلوكًا، بحيــث تــؤدي   ،ووجــدانًا ،وفكــرًا، وإحساســاً  ،عقــًال ــى  ب إل

التمتع بقدرات وملكات متميزة، ويصبح مبتكرًا ومجددًا فـي أي مجـال   
  . يسلكه في حياته بما يعود عليه وعلى المجتمع بالخير والعطاء 

 إلىرقى يومن المالحظ أن محتوى المناهج التربوية الفنية 
المستوى المطلوب في التعليم والتعّلم؛ إنطالقا من أن محتوياتها ال 

التي  التطبيقية وال تعيرها اهتمامًا خاصة تلك األنشطة علىتركز 
مناهج التربية  أن وبما .التفكير واإلبتكار والتميز على تحث العقل

فنون هذا النشاط الفكري الهام، فإن البحث قد قدم  إلىالفنية تفتقر 
الحفر والطباعة البارزة كنوع مختلف عن باقي الفنون كمقترح وعامل 

  . نحو اإلبداع الطلبةالتدريسية لتوجيه  في العملية مهم
المرحلة  طلبةوبناًء على ذلك، يعتقد الباحثان أنه اذا مارس 

نهم سوف يمتلكون إوالثانوية هذا النوع من التطبيقات ف المتوسطة
 ،بداعية وتفكيرية تساعدهم على حل مشكالتهم العلميةإمهارات 

مما ينعكس  ،ضلوترتقي بهم نحو تفكير أعمق وأف ،وتنمي حواسهم
س في المداس، العلمية في بقية العلوم التي تدّرهم داءاتأيجابًا على إ

والسبب في ذلك أن هذا النوع من الفن التقني يختزن طاقات ال 
التفكير مكن الطلبة من اإلستكشاف وتحفيز العقل على محدودة ُت

  . والتخيل
فنون  الذين مارسوا الفنانينلم يغفل البحث اإلشارة إلى بعض 

حيث قادت ممارساتهم وابداعاتهم الفنية إلى االبتكار  الحفر
واإلختراع حيث أنهم قدموا للبشرية أولى الطرق الطباعية التي 
أخترعت بواسطة الحفر على الخشب والتي نقلت العالم من النسخ 

الطباعة اليدوية ثم الميكانيكية وصوًال الى الكمبيوتر،  إلىاليدوي 
الحفر التي أصبحت  فنون روائع فنية مبتكرة في اوبجانب ذلك قدمو

تشكل مرجعًا فنيًا لطلبة المعرفة، وهي أيضًا بمثابة فرصة للتعرف 
على أفكار الفنانيين وأساليبهم في الحفر، بل دعوة للطلبة لإلقتداء 

  . بالسلوكيات األدائية للفنانين األوائل
ر عند تصميم يأمل الباحثان أن يكون لهذا النوع من الفن إعتبا

مناهج التربية الفنية، والنظر له كضرورة ملحة في التعليم التي تقود 
، والدعوه الى إجراء دراسات تطبيقية إلى تطوير المهارات اإلبداعية

مستقبلية في هذا المجال وذلك على عينة عشوائية من الطلبة للتاكد 
ي من مدى تأثير هذه التقنيات الفنية على مستوى نموهم الفكر

نه من األهمية اإلطالع على تجارب أكما . والمهاري واإلبداعي
دخال األشغال إالمدارس العالمية التي تؤمن باألسباب التي أدت إلى 

إتاحة الفرصة الفنية كأدوات تعليمية أساسية في مناهجها التربوية، و
كيف ُيفكرون؟ وكيف يتعلمون؟ وكيف : لجميع فئات الطلبة لمعرفة

ما يتعلمونه؟، وكيف ُيطبقون أساليب تحسين  يستمتعون بكل
واستثارة التفكير الناقد والتفكير  ،وأساليب العصف الذهني ،اإلبداع
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