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 لتفكري التصميمي لدى طلبة معاهد الفنون اجلميلةا
 

 وسام توفيق لطيفم.د. 
 وزارة التربية /قسم تطوير المناهج واالختبارات

Wessam_2wt@ymail.com 

 :الُمستخمـص
 يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:       
 عاىد الفنوف الجميمة .التفكير التصميمي لدى طمبة م .1
 الفروؽ بالتفكير التصميمي لدى طمبة معاىد الفنوف الجميمة بحسب الجنس. .2
 الفروؽ بالتفكير التصميمي بحسب التخصص )االقساـ ( .3

تـ اختيارىـ ( طالب وطالبة مف طمبة معاىد الفنوف الجميمة في بغداد 252تألفت العينة مف )       
، وقد تـ التحقؽ مف الخصائص ؽ عمييـ مقياس التفكير التصميمي، طببالطريقة العشوائية الطبقية 

السيكو مترية لممقياس مف الصدؽ ، والثبات باستخداـ الوسائؿ االحصائية المناسبة وتوصؿ البحث 
 الحالي الى اف طمبة معاىد الفنوف الجميمة يتمتعوف بمستوى عالي مف التفكير التصميمي .

 كير التصميمي، الطمبة، معهد الفنون الجميمة(.الكممات المفتاحية:)التف
Design thinking among students of fine arts institutes 

dr. wisam twfiq latif 

Ministry of Education / Curriculum and Examination 

Development Department 
Abstract: 
The scientific research is targeting:- 
 

1- the designing thinking for"Fine Arts Institutions" students.  
 

2- differences in designing thinking for "Fine Arts Institutions" students 

according to "Gender". 
 

3- differences in designing thinking according to"speciality" (departments). 
 

     The targeted sample consists of (250) students from"Fine Arts Institutions 

" chosen according to "stratified randomness". They had been applied with 

designing thinking meter. Verification of the psychometric characteristics for 

the meter (validity and stability) is done by using suitable statistical 

procedures. The results have been reached; depending on this research, that 

Fine Arts Institutions students have got a high level of" Designing Thinking" 

Keywords: (Design thinking, students, Institute of Fine Arts). 
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  مشكمة البحث 
التعمـ لينعكس ميزات وخصائص  يطور ىدفا شامال تطوير التفكير  يعد            

 زعز الحقا عمى البيئة التعميمية والمجتمع ، والتفكير التصميمي كجزء ميـ مف التفكير ي
يـ لتحاكي متطمبات التطور البيئي مياراتوتطوير عمى حؿ المشكالت  متعمميفقدرة ال
 ةالعالي افي عصر التكنولوجي ناجحيف لصنع متعمميف ،القرف الحادي والعشريففي 

مختمفة الأف يستخدـ مجموعة مف الميارات  متعّمـالتطمب مف يلذا  ؛والمنافسة العالمية
                        التصميميواحدة مف ىذه الميارات تسمى التفكير و  سابقا،ا ىو مطموب عمّ 
   (Shute&Becker,2010:66  ) 

النشاط الذي يركز عمى الميارات  ىو عمى نطاؽ واسع يالتصميمالتفكير  دّ يع        
  (.Simon,1996:13)  اليندسية والتصميمات الفنية

وىو التفكير الذي يعزز القدرة عمى التخيؿ بال حدود او قيود، فضال عف دورة        
يستعمميا ل جزءا منوالتي تعّد  اليندسيةالفنية البرامج ميارات  الميـ في تطوير

 : Evans, et .all ,1990احتياجات المجتمع حموؿ فعالة لتمبية تقديـ للمصمميف ا
520))  . 

والتفكير التصميمي ىو تفكير ابداعي يساعد عمى خمؽ متعمـ فعاؿ مف خالؿ      
ى الصعيديف الفكري يره عمو تطو تطوير بيئة تعميمية جيدة  تحدث تغيرا بالمجتمع  

منتجات وبرامج مف شانيا تسرع بحؿ المشكالت و بإنشاء خدمات  واالرتقاءوالعممي 
عمميات ىذا النوع مف و  بتفعيؿ دور ميارات بطريقة عممية وتطوير المجتمع وتحديثو،

المؤسسات التربوية ومنيا معاىد الفنوف الجميمة الى االىتماـ بتوجيو ذلؾ و  التفكير،
وخمؽ بيئة عممية التعميـ   تجويد وتحسيفبقصد وضع معايرا لمتفكير التصميمي و 

 يانيتضمو  المناىج الدراسيةمف خالؿ تطوير طرائؽ التدريس وتجويد ،  تعميمية جاذبة
 .( Cahen.2008: 16) ميارات التفكير التصميمي 
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وطريقة التدريس في  معاىد الفنوف الجميمة تقييـ تأثير المنيج ومف ىنا البد مف       
ويحدد لسمات التفكير التصميمي  وفقا لتدريسية ، وتطويرىـااتيـ خبر بة تعمـ الطم وتقييـ

ما مستوى التفكير التصميمي لدى طمبة ) البحث الحالي مشكمة بحثة بالسؤاؿ االتي
 معاهد الفنون الجميمة في بغداد ؟(

       

 همية البحث أ 
ائد تحظى الفنوف  باىتماـ المجتمعات عمى مدى العصور ، وذلؾ لدورىا الر             

في بناء الحضارات ورقي  لمتفكير واالبداع في حيػاة الفػرد والمجتمع، فيي مجاؿ 
االوطاف ، وطمبة الفنوف في المعاىد والكميات واالكاديميات الفنية المتنوعة ىـ اداة 
لمتطوير واالبداع لتحقيؽ اىداؼ التربية وغاياتيا في اظيار وجيا حضاريا لممجتمع 

يتوجب عمى الباحثيف والتربوييف وجميع القائميف عمى العممية  الذي يعيشوف فيو ، مما
عمى  المساعدةالتربوية االىتماـ بيذه االكاديميات والمعاىد مف خالؿ توفير الوسائؿ 

 التطوير ومف ىذه الوسائؿ ىي االىتماـ  بتطوير مياراتيـ في االبداع والتصميـ .

دراسية مثؿ تخصصات الالر في حظي التفكير التصميمي باىتماـ كبيوقد         
في تعّمـ ر طريقة الناس ألنو يمكف أف يغيّ  ؛في الجامعات اليندسة والفنوف التصميمية

حيف بّينت أف  ما أكدتو دراسة دايـ (، وىذا Nagai&Noguchi,2003:430التفكير)
لمتفكير التصميمي دورا ميما في مخرجات تعميمية تحّسف مف التطور البيئي لممتعمـ 

(Dym,2005:105 . ) 
والتفكير التصميمي ىو تطوير المعرفة التي تشمؿ العناصر التحميمية )االبداع       

واالستكشاؼ ( والعناصر الصناعية )االختراع والصنع( والتي ليا دور في تطوير 
كما  ميارات التعمـ العممية والنظرية، وبالتالي ستطور الواقع الحضاري والفني لممجتمع،

وذلؾ ألف  ماـ متزايد في كثير مف المجاالت العمميةكير التصميمي باىتحظي التف
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، إلى درة التنافسية لألعماؿ والمنتجاتفي الق ارئيس اعنصر صبح أالتفكير التصميمي 
 التصميـالحد الذي التزمت فيو العديد مف الشركات المعروفة بأف تصبح رائدة في مجاؿ 

(Dunne&Martin,2006: 512) 

، األعماؿ التجاريةا ال يتجزأ مف مجاالت ذلؾ أصبح التفكير التصميمي جزءً رغـ و      
نطوي عمى يألنو  ؛ لعشريفالقرف الحادي وافي تعميـ اليجابي عمى ه اإلتأثير  فضال عف

نو في البيئات األكاديمية ُيطمب إ أي ؛التعميمية مشكالتعي في حؿ الالتفكير اإلبدا
 حؿ المشكالتفي التفكير والعقؿ المنطقي ارسة مممف الطالب القراءة بشكؿ نقدي و 

(Rotherham, & Willingham, 2009 : 17.)  . 
الذي نعيش  يالعالم الترابط الرقميمساعدة الطالب عمى النجاح في ىذا لذا ف      

التفكير )مثؿ  وصقميا يـفي تطوير ميارات المتعمميفعمى المعمميف دعـ توجب ، يوف
حؿ قدرتيـ عمى  التي تعززنظومي وميارات العمؿ الجماعي( التصميمي والتفكير الم

عدادىـ  ،المشكالت  عدادا جيدا لمعمؿ الوظيفيإوا 
                                                    (Shute& Torres, 2012 :93  .) 

 :يهدف البحث الحالي التعرف عمى األهداف: 

 .ة معاىد الفنوف الجميمةي لدى طمبالتفكير التصميم -1
 التفكير التصميمي لدى طمبة معاىد الفنوف الجميمة بحسب الجنس.في الفروؽ  -2

 األقساـ(التصميمي بحسب التخصص ) التفكيرفي الفروؽ  -3

 
 حدود البحث 

يتحدد البحث الحالي بدراسة التفكير التصميمي لدى طمبة معاىد الفنوف الجميمة   
 والقسـ.وبحسب الجنس  2221 – 2222اـ الدراسي بوزارة التربية في بغداد لمع

 
 



 ٕـ1110-ً  0201. ىسْت  1/ ٍيذق ثبىثؼذد اى/اىاىثبىثٍجيت اىذساسبث اىَسخذاٍت . . اىسْت اىثبىثت /اىَجيذ  

 

 

 032 

 تعريف المصطمحات
   :يعرفه كل من التفكير التصميمي،

 (Braha&Maimon,1997براها وميمون ) -

يتطور مف تزايد الطمب  واسع االنتشار، التصميـ ىو نشاط بشري طبيعي   
عمى يد مف العمماء وقد عمؿ العد، وعدـ الرضا لمحاجات في البيئة المحيطة

ف لـ طواؿ حياتيـ المينية وآليتو، التفكير التصميمياستعماؿ خطوات  ، وا 
  .يكونوا عمى دراية بذلؾ في كثير مف األحياف

   (Braha&Maimon,1997:147) . 
 (     Owen,2007اِٗٝ  ) -

ييدؼ إلى توليد  المجتمعالتفكير التصميمي ىو نيج ابتكار شامؿ موجو نحو 
    .(   Owen,2007 :14)وتطويرىا نماذج أعماؿ كاممةأفكار عمؿ إبداعية أو 

 

 8008براون  -
عمى  أنثروبولوجية قائمةعرب عف اتّباع تقنيات قة تُ نيج ابتداع بدائؿ خاّل )ىو 

                                           اإلنساف(سموكيات واحتياجات وتفضيالت 
    (brawn,2008: 10 )   

                                                                

) Plattner et al,20 بالنتر )  -  09  
بداعية نشاء  ،تجاربالب فرد نفسوشرؾ اليُ  أنو عممية تحميمية وا  وجمع نماذج الوا 
عادة التصميـ وٌتبنى انبحث انحانً  .( Plattner, et all ,2009 30:) المالحظات وا 

 نتفسٍر يفهىو انتفكٍر انتصًًًٍ.تعرٌف بالتنر تعرٌفا نظرٌا 

 

انتً سٍحصم عهٍها انًستجٍب ين خالل استجابته انكهٍت اندرجت  االجرائً :انتعرٌف  -

 عهى يقٍاس انتفكٍر انتصًًًٍ .
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 الفصل الثاني
 التفكير التصميمي

           

  ونشأتهمفهوم التفكير التصميمي 

 

و تصميـ الجرافيؾ، أو ى لتصميميبالتفكير اأف المقصود البعض ُيفيـ  ربما      
المقصود بالتفكير المنتجات، إال أف تصميـ االشكاؿ واالبنية واشكاؿ االلبسة و 

االبتكاري  ميارات التفكيرـ الحموؿ لممشكالت مف خالؿ يصمىو ت يالتصميم
ا وتسخيرىا لتحقيؽ واشباع في بيئتو وتكيفو معيا وتكييفي اإلنسافحياة حوؿ  المتمركزة
كوف عمى شكؿ يىذه الحموؿ قد  لحاجات المجتمع واسموبوالفيـ العميؽ  ،حاجاتو

ديثيا بما يتناسب مع  لالستفادة مف البيئة وتح فكريةيير في األنظمة وتطوير بنية تغ
  (Thienene,et all,2017 :13)حاجة الفرد

كبير مف المقاالت البحثية المنشورة عدد  ي فيالتصميم لتفكيرموضوع اظير     
 ( ودراسة  Cross, & Cross, 1998مثؿ دراسة ) التفكير اتؿ موضوعحو 
(Kolodner & Wills, 1996   ودراسة ،)(Do, & Gross, 2001 ودراسة )
(Owen, 2007 التي بينت أف )ًًٍجًٍعها  ختصاااثنال ٌتٍح ًانتفكٍر انتص

 . شكهت انًحتًهتانًنحم  ى انقائى عهى انفرٌقعهى انتعه   تركٍزوانانًتبادل  فهىان تطىٌر
 

،  Ericsson & Smith؛  Cross & Cross  ،1998)، وقد بينت دراسات       
يتفوقوف  ااالفراد الذيف يمتمكوف تفكيرا تصميميا عاليا كانو  إف (Ho  ،2221؛  1991

في تفكيرىـ التصميمي المبتدئيف  باالبتكار واالبداع في انجاز أعماليـ عمى االفراد
(Ho, 2001:29 ). 
    

 التصميمي ىي: أشكاؿ مف التفكيرصور أو عدة ( 1999دورنر ) وقد بيف 
 ة حوؿ الشكؿ ضفكرة غامتتكوف بوصفيا  الصورة األولى لمتفكير التصميمي: تبدأ

 مع مرور الوقت ؟مثؿ كيؼ يجب أف يعمؿ ،الذي يجب أف يبدو عميو التصميـ
 وكاممة.  صورة واضحة تتبمور ىذه الفكرة وتتحوؿ إلى
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  رسومات قياـ الفرد بمخططات و  التصميمي: تتضمف مف التفكير صورة الثانيةال
وتحوليا مف مخططات وصور  غامضةفكرة  جمبتكوف في دماغ الفرد لت ونماذج

ا يساعد عمى ، ممّ يمكف لمفرد تنفيذه في الواقع إلى شكؿ أكثر واقعيةورسومات 
لعممية التفكير تكويف خط فكري محدد يسيؿ عممية التطوير ويشكؿ األساس 

  .التصميمي
  ىو "دورة الكممات المصورة"، والتي تتضمف: مف التفكير التصميمي ةالثالث صورةال 

 .األفكار وتوضيحيا فسيروضع األفكار في كممات تساعد المصمـ عمى ت
خالؿ ليا عالقة بتوليد المعرفة مف  طبيعة التفكير التصميميوىذا يعني أف          
العمؿ، ويتـ تقييـ العمؿ  أف المعرفة تستخدـ إلنتاج ت متعددة، بمعنىفي مجاالالعمؿ 

 (.  Owen, 2007:18إلنتاج المعرفة )
بوصفو بصورة كبيرة  ظير ،ةالتصميمي ىو نيج لحؿ المشكالت اإلبداعي فالتفكير 
 ;Plattner et al. 2009)لالبتكار الذي يركز عمى اإلنساف ) اقيمت

d.school2010a;)..يف الباحثوف، وقد ب 
 Pratschke 2009; Meinel and Leifer 2011; d.school 2015),   ) أف

، فيـ العميؽ لػعمميات االبتكارلم ناجحة ومثيرة فكرية التفكير التصميمي ىو ممارسة
 والظواىر والمفاىيـ  لألحداثوىو الفيـ األعمؽ 

(Thienene,et all,2017 :13) . 
 

 العالـمؤسستيف لتعميـ التفكير التصميمي في أوؿ تطوير عندما قاـ ىاسو بالتنر ب     
ستانفورد، جامعة  في 2225بدأت العمؿ في عاـ التصميمي  لتعميـ التفكير مدرسةىما 
 Thienene) معيد بالتنر في جامعة بوتسداـفي  2227عاـ  ُأسستخرى كمية واأل

,et all,2017 :13  .) 
طريقة التفكير التصميمي  التي تتطور بياكيفية ال لفيـ" بدأ أيًضا برنامًجا بحثًيا     

 .  (Plattner 2011, p. v)    عمى أساس عممي
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عف قواعد  كشؼمل العديد مف مشاريع البحث التجريبية بدأتمنذ ذلؾ الحيف        
مكانيات  .Plattner et al): 11عمى التفكير التصميمي ) ةاالبتكار القائم ومبادئ وا 

2015,. 
قاـ جوف ارنولد التفكير التصميمي مف التفكير اإلبداعي حيف أ ثؽ مفيـوانب      

التفكير االبداعي إلنشاء التصاميـ اليندسية في جامعة  عفندوات مركزية ىندسية 
ومنذ ذلؾ الوقت وضعت الفمسفة  ستانفورد في الخمسينيات مف القرف الماضي

 .  (d.school 2010b, p. 1)ساسية لمفيـو التفكير التصميمي األ
برنارد  ى تجسد بصورة واضحة عمى يداستمر االىتماـ بالتفكير التصميمي حتو       
، والري  2225التفكير في جامعة ستانفورد  تعميـ لمدرسة ، المدير األكاديميروث

اعتمدا طريقة  والمذاف، 2227برنامج التفكير في جامعة ستانفورد  ليفر ، مدير تصميـ
 . (Corazza,2017: p. 63)تربوي لندوات جوف أرنولد.التنظير والتجريب ال

 سس النظرية لمتفكير التصميمي األ  
 9999رنولد نظرية آ 
 لعمماء عمـبداع ر المنظريف والباحثيف في مجاؿ اإلفكابيف أأرنولد  ت نظريةدمج      
يندس بكمنستر روبرت ىارتماف والمو  جوي بوؿ جيمفورد و أبراىاـ ماسمومثاؿ أالنفس 
حتى  ،فوردعة ستانجامب بداعيةاليندسة اإللذيف كانوا ضيوفا محاضريف في ندوة ا فولر

العمماء ىؤالء بحاث تمخص نظرية ارنولد أ، ولدندوة أرنب ساىمتأف أوؿ ثالث مقاالت 
      مناىج التدريس مختمؼ بيجر لية تنفيذه وتطبيقو عمى الواقع بتالتفكير االبداعي وآحوؿ 

 (Arnold,1959:37.)  
 

مف خالؿ الخطوات  أرنولد اعتقاًدا نظرًيا مركزًيا ُيعمـ التفكير التصميمي وقد بيف      
 االتية:
  يبدو أف أفكار أرنولد في التفكير التصميمي مساحات الحؿ وابتكارتأطير المشكمة ،

إنتاج رؤية متماسكة مف المشكالت عمى ـ و قت حوؿ تأطير المشكمة معكوسة
 .ويةالفوض
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 بطريقة تميـ اآلخريف وتغذي التفكير تأطير المشكمة (D.school,2010 :44). 
مشكمة مثيرة بداعي والتصميمي ىو نتيجة لمتفكير بأف التفكير اإلأرنولد  بيفوقد    

 : Meinel, et all ,2015 اإلبداعي المتتاليالعقمي لنشاط ستثير االتي ت ،لالىتماـ
33)) . 

 عدد األفكارير ستثتمف المياـ الرئيسة التي الطالقة  تعدّ  ،د الطالقةتوليد األفكار يزي - 
القة في الشخص المبدع أكثر طف ف أة، وبيّ دة زمنية محددبمالتي ينتجيا الشخص 

 ( .(Meinel, et all ,2015 : 33) التفكير
مساحة كبيرة مف بلة التي يراد حميا بحرية و ف أف النظر إلى المشكمة أو المسأوبيّ 
ف فإضيقة محددة و المشكمة  ذا كانت معطيات، أما إفي الحؿزيد مف الطالقة ي ،فكيرالت

  .طالقةالحؿ بؿ مف قمّ ذلؾ ي
يتاح لممتعمـ تجريبيا النتقاء تشير المرونة إلى عدد الخيارات الوصفية التي : المرونة  -

 ،(ب والحموؿواألسالي ،ووجيات النظر ،الفئات ). تشمؿ الخيارات الوصفيةالفكرة المناسبة
 .  (d.school 2010b:85)وما إلى ذلؾ.  

سمح ت التي المرونة إلى إظيار بحسب النظرية تصميميالمفكر اليحتاج و        
 يمكف أف تتغيرمعينة  عتبات إدراؾتدريب الحواس عمى  مف خالؿ ،ابالمضي قدمً 

  (d.school 2010b, 129) " بحسب البيئة التي يعيش بيا الفرد
محفزة العمميات الالضوء عمى ثالثة متغيرات تركز بشكؿ خاص عمى  رنولدآ طسمّ يو     

 : لمتفكير التصميمي ىي

 تساعد في التغمب عمى صعوبات  العقمية اإلبداعية تتطمب سمات عاطفية وتحفيزية
 .االبتكار

يحتاج المبتكروف إلى دوافع قوية لالنخراط في عمميـ عمى الرغـ مف كؿ      
ط أرنولد ، يسمّ محفزاتبعض ال يستمـز عمى وجو التحديد  البا ما ىذا غو  ،الصعوبات
 : يياالضوء عم

 والمخاطرة  تشير إلى استعداد الشخص لتحدي الوضع :الجرأة في مواجية المخاطر
، تضمف المخاطر االجتماعيةتًبا ما غال بالذكر ىنا التي لـ تتـ تجربتيا. والجدير
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فإف الكثير  ؛لحموؿ الجديدة التي يبتكرىا الفردامشككيف في ال اآلخريفوجود مثؿ 
ألنيـ ، و ألنيـ يخشوف النيج الجديد ؛بتكارالتغيير واالفكرة مف الناس يقاوموف 

 ألنيـالتي تبدو مناسبة عف األفكار القديمة والمألوفة التخمي  ينبغييقبموف الجديد 
 و أف يكوف جريئاً ، يكوف الفرد المبدع قائداً يجب أف  لذا؛ اعتنقوىا لبعض الوقت

Cross, 2004:430  ).) 
 لمتابعة وتصميـ  تشير إلى الطاقة العاطفية والحماس الذي يتمتع بو الشخص: القيادة

حًقا  أف المفكريفأرنولد ويالحظ ، وتحديدًا عند مواجية المصاعب. أي مشروع
 حؿ المشكالت. ل وضع تصميـ انموذجييحبوف 

األفكار  يتعط التحفيز والمبادرةأف  بقة والحاليةالساالعديد مف الدراسات وأشارت  
ىو الشخص األكثر الشخص المبدع ف .ووضوحا عنياصورة أكثر اكتماال  الجديدة

ما  ألف ىذا ىو أفضؿ العظيـ يخترع المخترعكما أف حؿ المشكالت. قدرة عمى 
ف ألف ىذا ما يحب أ ؛الفف الرساـ العظيـ يخمؽ أعمااًل عظيمةو ؛ يحب القياـ بو

 (Thienene ,et all,2017 :19)يفعمو 
 المتعّمـ عف نفسواإليجابية التي يتبناىا  المعتقداتإلى تشير  :الثقة اإلبداعية ، 

العديد مف الطرؽ  "ىناؾفػػػاإلبداعي.  وقيمة مشروعو بو، قدرات االبتكار الخاصةو 
التي يمتمكيا  الثقةف ،التي يمكف مف خالليا تدمير فكرة جيدة أو جعميا عاجزة تماًما

 (  Thienene ,et all,2017 :21لالبتكار )ىي شرط أساسي  متعّمـال

 يساىـ  كثر سعادة حيفف الفرد يكوف أوأ، د السعادة عمى اإلنجازات الشخصيةتعتم
مساىمات ، فعندما يقدـ الفرد انات الشخصيةوتحقيؽ اإلمك في بناء المجتمع

فسيولد لديو شعورا  بالسعادة  اإيجابي ازاإلنجنحو  بالكامؿ بوستخدـ مواىيإيجابية و 
 Thienene ,et) سينعكس في تنمية التفكير التصميمي نتيجةوبال ،والرضا عف النفس

all,2017 :19 ) ف التفكير التصميمي يقوـ عمى المحفزات االبداعية )العقمية لذا فإ ؛
ىذه تشجع  ، حيث ( Dorner, 1999: 411) االبداعية ، والقيادة ، والثقة بالذات 

 كجزء مف تحقيؽ الذات تفكير التصميميال عمى التعبير عف مفكريفالالمحفزات 
(Rasfeld, 2015 :56  ) 
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  2009نظرية بالنتر 

اٌ انتفكيز انتصًيًي هى  (   Plattner et all,2009بيف بالتنير وآخروف )     

فكيز خبرج انتتفكيز يقىدَب انى اٌ َزتب يعهىيبتُب حىل انبيئة ويعهًُب طزيقة 
 حبجبت انًتعهىانحهىل اإلبذاعية انتي تزتكز عهى  وانتىصم انىانصُذوق 

يجًىعة اشخبص وعٍ طزيك انتفكيز  يقىو بهذا انُىع يٍورغببته، ويًكٍ أٌ 

 أفانتعهى انتعبوَي او تتى عًهية انتفكيز بطزيقة فزدية يقىو فيهب شخص واحذ و
 ىي : مف ست خطوات عممية يتكوف التفكير التصميمي

  والتعايش  فهمال 
يجب موضوعات المطموب حميا والتفكير بيا، وىنا فيـ لماليتعمؽ األمر بتطوير       

 حاجةوباإلجابة عميو يتـ حؿ مسألة ممحة ل ،توضيح أفضؿ طريقة لصياغة السؤاؿ
  .المجتمع لحميا

مف واف تقمص حاجات المجتمع لمحموؿ لو الدور االكبر في تطوير اوؿ خطوة      
 ، أي القدرة عمى الشعور بيـ واإلحساس بمشكمتيـ ومعرفةخطوات التفكير التصميمي

ًا منيـ واحد ومكانيـ كأن ونفس اف يضع الباحث المصمـاىتماماتيـ وأفكارىـ مف خالؿ 
ومواقفيـ التي يمروف بيا، وذلؾ السماع إلى قصصيـ و والتعايش معيـ،  واالندماج

دراؾ المشكمة وتحديدىا بشكؿ دقيؽبيدؼ الوصوؿ إلى فيـ عميؽ الح  تياجاتيـ وا 
جراء يتـ إجراء بحث تفصيمي بمعنى اف ، خطوةفي ىذه ال آنية عف مالحظات وا 

تحقيؽ يمكف استخداـ العديد مف األساليب لالمشكمة المراد حميا واإلجابة عمييا وىنا 
موثقة الالمالحظات و  المكتوبة، دراسات المسحيةىذا الغرض، مثؿ المقابالت وال

 .وسموكو حاجة الفردفيـ شامؿ لػلموصوؿ إلى  الصور أو حتى مقاطع الفيديوب
                                           (Plattner, et all ,2009 : 30 ). 

  نظرال اتوجهالمشكمة و تحديد  -
تي يتـ تحديدىا لألفراد في ة لمواقع واالحتياجات الالمالحظإجراء عمميات المراقبة و بعد 

كؿ المعمومات وتوحيدىا بنموذج نظري واحد مف تكثيؼ البيئة المحيطة، البد مف 
 ..(  Fricke, 1999:421 )               خاللو يتـ صياغة سؤاؿ واجابات
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 ا( )البحث عن األفكار واختياره بتكار االفكارا 

 ، يمكف بعد ذلؾ تحميؿ األفكارفي ىذه المرحمة تتـ عممية العصؼ الذىني الفعمية 
اتخاذ  مف ثـ، و في كؿ فكرةالضعؼ  القوة مف أجؿ تحديد نقاطموجية ومنظمة بطريقة 
أف تكوف ىذه الحموؿ متدرجة مف الحموؿ العادية حتى ، و الختيار الفكرة المناسبةقرار 

 .تصؿ إلى الحموؿ اإلبداعية والمبتكرة وىي المطموبة
                                                (Plattner, et all ,2009 : 30 ). 

 أولي نموذج إعداد: 
فكرة واقعية ، وجعميا فكرة التي تـ اختيارىا وتصميميا بشكؿ انموذجتصور ال  
خضاعيا لمممموسة، ورسمية، و  لتشكيؿ تصميـ ، ةالتقنيتطبيقات محاكاة، باتباع الوا 

و الشيء المراد تكوينو وتحديد كؿ سبؿ النجاح إلخراجو بالشكؿ المطموب أولي لمفكرة أ
 ..(  Fricke, 1999:421 الذي يحاكي البيئة المحيطة )

 

 والتجريب  االختبار 
مزيد مف التجارب اخضاعيا لمف خالؿ انموذج الفكرة التي تـ تصمييا تطوير  
 (  Lindberg et all , 2010: 245المالحظات بيدؼ تنميتيا وتطويرىا أكثر )و 

 ويتبنى البحث الحالي نظرية بالتنر وأنموذجه لتفسير التفكير التصميمي 
 
  مناقشة النظريات 

 .يرتبط بشخصية الفرد يتطور مف تطور ذاتو يبيف ارنولد اف التفكير التصميم  -

ىي  لمتفكير التصميمي عمى عمميات متعددة تكوف محفزةالضوء  آرنولد طيسمّ  -
 والعقمية االبداعية والثقة والجرأة في طرح االفكار.القيادة 

اما بالتنير فقد بيف اف التفكير التصميمي يتـ مف خالؿ جمع معمومات اكبر  -
في الحموؿ المطموبة لتسخير البيئة المحيطة بيـ واكد  ورغبتيـعف حاجة الناس 

لتالي با تخضععمى دور تقمص حاجاتيـ ومتطمباتيـ ثـ التفكير بخطوات عممية 
  .تمؾ االحتياجات ةتمبيلمتجريب والتحقؽ مف الحؿ االكثر دقة في 
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 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 :منهجية البحث
، وىو استقصاء في مف أكثر أنواع البحوث انتشارامنيج البحث الوص ُيعدّ       

تشخيصيا، ، أو النفسية، أو االجتماعية بقصد ةيتناوؿ ظاىرة مف الظواىر التعميمي
 . (98:9989 الزوبعي وآخرون ،)، وتحديد العالقات بيف عناصرىا وكشؼ جوانبيا

 إجراءات البحث:
 : أوال : مجتمع البحث  

 معاىد الفنوف الجميمةمف طمبة وطالبة  اً ( طالب4266)يشمؿ مجتمع البحث      
 .في بغداد  الدراسة الصباحية

 عينة البحث ثانيا: 

مف معيدي الفنوف الجميمة في ( طالب وطالبة 252 (تألفت عينة البحث مف        
مف  ( طالب152تـ اختيارىا بالطريقة الطبقية العشوائية ذات التوزيع المتناسب )بغداد 

 اطالب( 52و) مف قسـ المسرح اطالب( 52)قع )بوا معيد الفنوف الجميمة لمبنيف في بغداد
مف معيد  طالبة( 122، و )مف قسـ التصميـ (52مف قسـ الفنوف التشكيمية، و )

مف  ( طالبةً 33بواقع )بالطريقة العشوائية الطبقية ف تـ اختيارى ،الفنوف الجميمة بنات
 .مف قسـ الفنوف التشكيمية ( طالبةً 34مف قسـ التصميـ ، و) ( طالبةً 33، )قسـ المسرح

عمى  معمومات ليذه الدراسةاعتمد الباحث في جمع البيانات وال : بحث ال ةاأدثالثا: 
التفكير التصميمي باالطالع عمى الخمفيات النظرية لمتفكير االبداعي  مقياس

 والمقاييس السابقة والتعريفات النظرية لبناء مقياس التفكير التصميمي .والتصميمي 
      التفكير التصميمي مقياس:
 ات العالقة قاـ الباحث ببناءبعد االطالع عمى االدبيات والتعريفات والمقاييس ذ       
ة التقرير الذاتي بطريقتـ تنظيمو   فقرةً  (21مف )الذي تالؼ  التفكير التصميمي مقياس
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بناًء عمى الخيارات )أوافؽ بشدة، ، وكانت بدائؿ اإلجابة بدائؿ خماسية بطريقة ليكرت
 ،( فؽ بشدةأوا) لػػػدرجات  خمسال أوافؽ، ال أوافؽ بشدة( تعطى  ي لي ، ال رأ، أوافؽ
ال ) ػػودرجتاف ل، ( ي لي ال رأ)وثالث درجات لمبديؿ ، ( أوافؽ) ػػػدرجات ل ربعو أ

 .وكم. ثـ تجمع درجات المقياس ( ال أوافؽ بشدة) لػػػ واحدة ، ودرجة( أوافؽ
  صدق المقياس 
 (12) عمى (1بصورتو االولية )ممحؽ : تـ عرض المقياسالظاهريالصدق  . أ

 االتفاؽ عمى فقرات المقياس التربوية والنفسية وكافخبراء باختصاص العمـو 
 .  ظاىرياف المقياس صادقا صدقا ف أا بيّ ، ممّ %  82 بنسبة جميعيا

  :ساليب منهاتوى بعدة أ: تم استخراج صدق المحصدق المحتوى  . ب
 بأخذاستخراج القوة التمييزية لممقياس باستعماؿ المجموعتيف الطرفيتيف وذلؾ  .1

جابات واستخراج معامؿ % مف اإل27دنى ، وأات العينة% مف إجاب27أعمى 
وكما موضح  جميعيا ارتباط بيرسوف بيف المجموعتيف وكانت الفقرات دالة

 .( 1بالجدوؿ ) 
 مقياس التفكير التصميميالقوة التمييزية ل( 9الجدول ) 

اىقَٞت  اىَجَ٘ػت اىذّٞب اىَجَ٘ػت اىؼيٞب  ث 
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 داىت 30212 2022120 201222 2021122 202221 12

 داىت 10221 1012222 002122 1010022 102322 02

   داىت 20222 1022120 202322 1022322 202222 01

 جميع الفقرات دالة ومميزة  بما ان القيم المحسوبة اعمى من الجدولية فان

: حساب االتساؽ الداخمي لممقياس  ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية  .2
 (2بأسموب معرفة االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس ) جدوؿ 

 

 (8جدول ) 
 لمقياس التفكير التصميميمعامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية  
 شةاىفق

 ٍؼبٍو

 االسحببط

ٍسخ٘ٙ 

 اىذالىت

 
 اىفقشة

 ٍؼبٍو

 االسحببط

ٍسخ٘ٙ 

 اىذالىت

 
 اىفقشة

 ٍؼبٍو

 االسحببط

ٍسخ٘ٙ 

 اىذالىت

1 
239,0 2320  

10 
1.217 2320  

19 
1.488 2320  

2 
0.897 2320  

11 
1.156 2320  

20 
1.213 2320 

3 0.958 2320  12 0.972 2320  21 0.989 2320 

4 
0.899 2320  

13 
0.925 2320  

 

5 
1.123 2320  

14 
0.974 2320  

6 0.907 2320  15 0.999 2320  
 

7 0.984 2320  
16 

0.982 2320  

8 
0.995 2320  

17 
1.114 0.05  

 
9 0.989 2320  18 0.995 2320  

 ن؛ لذا فإ 0.09عند مستوى داللة  جميعها لفقرات المقياس عمى من المحسوبةالجدولية أ
 . س يتمتع باتساق داخمي عال  المقيا

 

االختبار التفكير التصميمي بطريقة  مقياس ثبات مف التحقؽ تـ ثبات المقياس :
عادة االختبار، وقد  تـ  استخراج الثبات لمقياس التفكير التصميمي مف خالؿ وا 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الجامعة العراقية / كمية 25تطبيقو عمى عينة مقدارىا )
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( يوما عمى التطبيؽ األوؿ وتـ استخراج 14وتـ إعادة االختبار بعد مرور) التربية 
ثبات مقياس التفكير التصميمي باستعماؿ معامؿ ارتباط )بيرسوف( والذي بمغت قيمتو 

 . ( وىذا يدّؿ عمى أف المقياس ثابت2887)
لمقياس التفكير  ةالسيكو متريبعد استخراج الخصائص  رابعا تطبيق المقياس :

( طالب وطالبة موزعيف عمى معيدي 252مقدارىا )تصميمي تـ تطبيقو عمى عينة ال
 (2بصورتو النيائية )ممحؽ  الفنوف الجميمة لمدراسات الصباحية وقد تـ توزيع المقياس

عمى المتعمميف برابط اليكتروني ليتـ استقباؿ االستجابات وتقييميا وقد اكتمؿ التوزيع 
 بشير شباط واذار .

اىداؼ البحث و  تتالءـتـ استعماؿ الوسائؿ االحصائية التي : ل االحصائية الوسائ
 الحالي ومنيا االتي :

 استخدام معادلة كاي   .8

4. T –test   . لعينة واحدة 

9. T –test   .  لعينتين مختمفتين 

 . معامل ارتباط بيرسون .6

 .معادلة الفا كرونباخ  .7

 .النسب المئوية  .8

 

 الفصل الرابع
 :ة ومناقشتهانتائج الدراس

 :يهدف البحث الحالي التعرف عمى

التفكير التصميمي لدى طمبة معاهد الفنون التعرف عمى : األول هدفعرض نتيجة ال
 .الجميمة

معاىد الفنوف الجميمة يمتمكوف القدرة عمى التفكير  طالب " أف لىإاألوؿ  يدؼال شيري
يوضح  ( 3) ة. والجدوؿاختبار )ت( لمجموعة واحد ؿااستعم وقد تـ  "التصميمي 

 .ذلؾ
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  اختبار "ت" لمجموعة واحدة  يوضح (3 جدوؿ رقـ )

 قيمة "ت" االنحراؼ المتوسط ف المقياس
درجة 
 الحرية

 االستنتاج

التفكير 
 التصميمي

262 84.53 12.91 65.13 259 
 داؿ إحصائياً 

التفكير معاىد الفنوف الجميمة في  لدى طالب القيمة الجدولية يالحظ مف الجدوؿ أف
ف بإوعميو تحقؽ ىذه النتيجة   2.25إحصائيًا عند مستوى معنوية  داؿ التصميمي

ير التصميمي وىذا يتفؽ مع نظرية طالب الفنوف الجميمة يمتمكوف القدرة عمى التفك
 لى قابمية تطوير التفكير التصميمي بالعمؿ االبداعي . آرنولد التي أشارت إ

  

الفروق بالتفكير التصميمي لدى طمبة معاهد الفنون  عرف عمىالهدف الثاني : الت
 الجميمة بحسب الجنس.

 اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف. استعمؿ الباحث اليدؼ الثاني ولمتحقؽ مف    
 يوضح ذلؾ. (4) والجدوؿ

واإلناث في اختبار "ت" لمفرؽ بيف متوسط درجات الذكور  يوضح ( 4جدوؿ رقـ )
 .تصميميالتفكير ال مقياس

مقياسال  اإلنحراؼ المتوسط ف النوع 
 المعياري

قيمة "ت" 
 لمفرؽ

درجة 
 الحرية

القيمة 
 اإلحتمالية

 اإلستنتاج

 
 13.32 94.62 152 ذكر

2.37 258 2.437 
ال توجد 
 13.29 92.97 122 أنثى فروؽ

 

بيف في الجنس و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية أنيتبيف مف الجدوؿ أعاله  
 عمى مقياس التفكير التصميمي لذكور واإلناث ا

ف الفرص الدراسية وكمية التدريب والمناىج الدراسية النتيجة بأ فسر الباحثو 
ميمي متساوية بيف الذكور ا جعؿ طبيعة التفكير التصىي ذاتيا لمذكور واالناث ممّ 

 .واالناث



 ٕـ1110-ً  0201. ىسْت  1/ ٍيذق ثبىثؼذد اى/اىاىثبىثٍجيت اىذساسبث اىَسخذاٍت . . اىسْت اىثبىثت /اىَجيذ  

 

 

 022 

لتخصص الفروق بالتفكير التصميمي بحسب ا الهدف الثالث : التعرف عمى 
 ()االقسام

 

 اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف. ولمتحقؽ مف صحة الفرض استعمؿ الباحث      
اختبار "ت" لمفرؽ بيف متوسط  يوضح (5جدوؿ رقـ ) ( يوضح ذلؾ.5والجدوؿ )
 االقساـ.بحسب درجات 

 

مقياسال قسـال   المتوسط ف 
 اإلنحراؼ
 المعياري

قيمة 
"ت" 
 لمفرؽ

درجة 
 الحرية

القيمة 
حتمااال

 لية
 االستنتاج

التفكير 
 التصميمي

 12.25 82.84 83 مسرح
2.76 

 

247 
 

1.44 
 

 توجد فروق
ولصالح 
 التشكيمي

 83 تصميـ
 

88.98 
 

11.99 
 

كيميتش  84 95.33 15.85 
ولصالح  يبيف العينة في التفكير التصميم اف ىنالؾ فروقتبيف مف الجدوؿ أ

 قسـ الفنوف التشكيمية .
 

 ستنتاجات اال
يف مف خالؿ ما تبمعاىد الفنوف الجميمة بقدرة عمى التفكير التصميمي يتمتع طمبة  -

 جاباتيـ عمى مقياس التفكير التصميمي. مف إ

الجنسيف كال  فأل ؛ناث في التفكير التصميميال توجد فروؽ بيف الذكور واإل -
عمى شرط النجاح في  لفنوف الجميمة بناء عمى رغباتيـ، ويعتمد قبوليـيتقدموف لمعيد ا

ف الدافعية والمعرفة متساوية لدى المتقدميف يعني أوىذا  ،ولي لمتقديـاالختبار األ
 لمعاىد الفنوف الجميمة . 
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االبداع والتفكير  ةكبر في استثار عاىد الفنوف الجميمة لو الدور األـ العممي في مف التعمّ إ  -
 التصميمي لدى المتعمميف في ىذه المعاىد .

قساـ ة معاىد الفنوف الجميمة وبحسب األوؽ في التفكير التصميمي لدى طمبتوجد فر  -
بر كا لو الدور األقساـ ممّ ريس والتدريب واليدوي بيف ىذه األوذلؾ الختالؼ طريقة التد

ي قسـ الفنوف التشكيمية بالقدرة عمى التفكير في اكتساب خبرات مختمفة وقد حظ
  .ذىا بطريقة عمميةعمى األفكار وتنفييشجع  ألنوالتصميمي 

ىمية ا الدور واألولية في القبوؿ التي تجرييا معاىد الفنوف الجميمة ليإف االختبارات األ -
قميا وتيذيبيا فيما بعد يف يمتمكوف إبداعات متباينة يتـ صالكبيرة في قبوؿ الطمبة الذ

 باألنشطة الدراسية واالعماؿ اليدوية.

ى ويتطور بالتدريب المستمر عمى بداع ينمّ إلاكير التصميمي ىو جانب مف جوانب التف -
 االعماؿ اإلبداعية .

 التوصيات 
 .ير التصميمي في المدارس العراقيةطرائؽ تدريس حديثة تنمي التفك. استحداث 1
برامج تدريبية حديثة في مديرية االعداد والتدريب التربوي لتدريب تطوير .  2

 واالبداعي.قة التفكير التصميمي مدرسي التربية الفنية عمى تدريس الطمبة بطري
االختبارات في معاىد الفنوف الجميمة لتنمي التفكير . ضرورة تطوير  3 

 التصميمي لدى المتعمميف 
لمعاىد الفنوف الجميمة لتراعي تعميمية المناىج ال تطوير وتحديث. العمؿ عمى  4

 .ير التصميميطرائؽ متعددة في التفكير التصميمي لرفع كفاءة المتعمـ عمى التفك
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 :اآلتيةيقترح الباحث اجراء الدراسات      
 .مرحمة االعداديةلدى طمبة الوعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي  التفكير التصميمي .9

 .ةلدى طمبة الجامع فكير التصميمي وعالقتو بالدافعية االبداعيةالت .8

 .متوسطةة اللدى طمبة المرحم التفكير التصميمي وعالقتو بالميارات العقمية .8

 معاىد الفنوف الجميمةوعالقتيا بالذكاء المتعدد لدى طمبة التفكير التصميمي  .4
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 اىَالدق

 ( ٍقٞبط اىخفنٞش اىخصََٜٞ ىيَذنَِٞ 1ٍيذق) 
غٞش  صبىذت اىفقشة ث

 صبىذت

 ظبثٍالد

    ىذٛ اىقذسة ػيٚ اٍخالك دي٘ه ٍخؼذد ىَشنيت ٍب . 1

    ىذٛ اىقذسة ػيٚ فٌٖ حفبصٞو اىص٘س ٗاىَجسَبث  0

    ٘اث ثببخت فٜ دو اىَشنالث اىبٞئٞت ىذٛ اىقذسة اىخؼبٍو بخط 2

    افضو اىخؼبٍو ٍغ اىَخغٞشاث اىبٞئٞت بطشٝقت ّظبٍٞت . 1

افضو اىذي٘ه اىشبٍيت ػيٚ اىذي٘ه اى٘قخٞت فٜ دو أٛ  2

 ٍسبىت ح٘اجْٖٜ 

   

    اٍٞو اىٚ فٌٖ حفبصٞو اىَسبئو اىذٞبحٞت . 3

    ىٜ ىذٛ اىقذسة ػيٚ ابخنبس ػَو ْٝخفغ بٔ اىْبط ٍِ د٘ 2

ىذٛ افنبس ابذاػٞت ى٘ دصيج ػيٚ اىذػٌ ٍِ اىَجخَغ ىقَج  2

 بخْفٞزٕب 

   

    ىذٛ اىقذسة اُ اػبش ػِ افنبسٛ بيغت دقٞقت ٗٗاضذت . 2

    ادب اُ اششح ػِ مو ػَو اقً٘ ببّجبصٓ  12

    ىذٛ اىقذسة ػيٚ ٗصف حفبصٞو االشٞبء بيغت دقٞقت  11

    َيٞت ببىخؼبُٗ ٍغ االخشِٝ اٍٞو اىٚ حط٘ٝش ٍٖبساحٜ اىؼ 10

    اسغب ببىؼَو اىخؼبّٜٗ ٍغ االخشِٝ  12

اىخ٘اصو ٗاىؼَو ٍغ اشخبص ٍِ اىخخصصبث  افضو 11

 االخشٙ اىخٜ حخخيف ػِ حخصصٜ

   

فٜ اػَبىٜ ادبٗه اُ افنش بَسبدت ٗاسؼت ألحجْب ضشٗسة  12

 اى٘ق٘ع ببخخٞبس دو ٗادذ .

   

بو احخبر اىقشاس بذو أٛ ٍسبىت ابذث ػِ اىبذائو اىَْبفست ق 13

 ح٘اجْٖٜ

   

    ادبٗه إٝجبد طشائق البخنبس حنْ٘ٝبث ٗافنبس جذٝذة. 12

    افنش بخصََٞبث بٞئٞت حخذً اىَصبىخ اىبششٝت . 12

اٍخيل ّظشة ميٞت ىيص٘س ٗاىَجسَبث ٍِٗ  ثٌ اسمض  12

 بخفبصٞيٖب .

   

    ىذٛ إخَبً ٍسخَش ببىَشنالث اىبٞئٞت ٗدي٘ىٖب 02

ىذٛ اىقذسة ػيٚ اىخخٞو حص٘س االفنبس اىخٜ حؼبىج اىَشنالث  01

 فٜ اىبٞئت اىَذٞطت.
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أوافق  اىفقشة  ث

 بشدة

ال  أوافق

راي 

 نً

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

      ىذٛ اىقذسة ػيٚ اٍخالك دي٘ه ٍخؼذد ىَشنيت ٍب . 1

      فٌٖ حفبصٞو اىص٘س ٗاىَجسَبث  ىذٛ اىقذسة ػيٚ 0

ىذٛ اىقذسة اىخؼبٍو بخط٘اث ثببخت فٜ دو اىَشنالث  2

 اىبٞئٞت 

     

      افضو اىخؼبٍو ٍغ اىَخغٞشاث اىبٞئٞت بطشٝقت ّظبٍٞت . 1

افضو اىذي٘ه اىشبٍيت ػيٚ اىذي٘ه اى٘قخٞت فٜ دو أٛ  2

 ٍسبىت ح٘اجْٖٜ 

     

      و اىذٞبحٞت .اٍٞو اىٚ فٌٖ حفبصٞو اىَسبئ 3

      ىذٛ اىقذسة ػيٚ ابخنبس ػَو ْٝخفغ بٔ اىْبط ٍِ د٘ىٜ  2

ىذٛ افنبس ابذاػٞت ى٘ دصيج ػيٚ اىذػٌ ٍِ اىَجخَغ  2

 ىقَج بخْفٞزٕب 

     

      ىذٛ اىقذسة اُ اػبش ػِ افنبسٛ بيغت دقٞقت ٗٗاضذت . 2

      ادب اُ اششح ػِ مو ػَو اقً٘ ببّجبصٓ  12

      اىقذسة ػيٚ ٗصف حفبصٞو االشٞبء بيغت دقٞقت ىذٛ  11

      اٍٞو اىٚ حط٘ٝش ٍٖبساحٜ اىؼَيٞت ببىخؼبُٗ ٍغ االخشِٝ  10

      اسغب ببىؼَو اىخؼبّٜٗ ٍغ االخشِٝ  12

اىخ٘اصو ٗاىؼَو ٍغ اشخبص ٍِ اىخخصصبث  افضو 11

 االخشٙ اىخٜ حخخيف ػِ حخصصٜ

     

َسبدت ٗاسؼت ألحجْب فٜ اػَبىٜ ادبٗه اُ افنش ب 12

 ضشٗسة اى٘ق٘ع ببخخٞبس دو ٗادذ .

     

ابذث ػِ اىبذائو اىَْبفست قبو احخبر اىقشاس بذو أٛ  13

 ٍسبىت ح٘اجْٖٜ

     

      ادبٗه إٝجبد طشائق البخنبس حنْ٘ٝبث ٗافنبس جذٝذة. 12

      افنش بخصََٞبث بٞئٞت حخذً اىَصبىخ اىبششٝت . 12

ىيص٘س ٗاىَجسَبث ٍِٗ  ثٌ اسمض اٍخيل ّظشة ميٞت  12

 بخفبصٞيٖب .

     

      ىذٛ إخَبً ٍسخَش ببىَشنالث اىبٞئٞت ٗدي٘ىٖب 02

ىذٛ اىقذسة ػيٚ اىخخٞو حص٘س االفنبس اىخٜ حؼبىج  01

 اىَشنالث فٜ اىبٞئت اىَذٞطت.

     


