
 

37 

 

فاعمية وحدة مقترحة في التربية الجمالية لتنمية مهارات التذوؽ الفنى والذكاء االبداعى لدى طالب 
 لثانوية الصناعيةالزخرفة واإلعالف بالمدرسة ا

 

 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

الرتبيت اجلماليت لتنميت  فاعليت وحدة مقرتحت يف
لدي طالب  والذكاء االبداعً فىنالتذوق ال مهاراث

 الزخزفت واإلعالن باملدرست الثانىيت الصناعيت"
 
 

 

 
 اعداد

 شفيق أحمد د. جمال فخر الدين 
 مدرس المناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى

 المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
أ

ظ

ت

ا

ذ

 

ت



 

37 

 

فاعمية وحدة مقترحة في التربية الجمالية لتنمية مهارات التذوؽ الفنى والذكاء االبداعى لدى طالب 
 لثانوية الصناعيةالزخرفة واإلعالف بالمدرسة ا

 

 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

37 

 

فاعمية وحدة مقترحة في التربية الجمالية لتنمية مهارات التذوؽ الفنى والذكاء االبداعى لدى طالب 
 لثانوية الصناعيةالزخرفة واإلعالف بالمدرسة ا

 

 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

 مقدمـــــت :
 في مجاؿ تصػميـ منػاها التعمػيـ الفنػى الصػناعى المعاصرة تشهد االتجاهات التربوية

بالتطبيقػػػػػات العمميػػػػػة لتحقيػػػػػؽ النجػػػػػاح فػػػػػي الجػػػػػانبيف ا كػػػػػاديمى  اً متزايػػػػػد اً اهتمامػػػػػ وبنائهػػػػػا
 .سموكىوال

عمميػػػة التربيػػػة إلػػػى االهتمػػػاـ باحتياجػػػات ا فػػػراد وتطػػػوير مهػػػاراتهـ التػػػى  لػػػذا تسػػػعى
تمكنهـ مف مواجهة التحديات الحالية ، واالهتمػاـ بمػا يقػدـ لهػـ مػف خبػرات ومعمومػات مػف 

 محػوًرا الحديثػة التربويػة المنػاها خالؿ إعداد المناها الدراسية التى تحقؽ ذلؾ، حيث تمثؿ

ومواكبػة  المنشػودة التربويػة ا هػداؼ لتحقيػؽ ؛ الفاعمػة ة، وا داةالتعميميػ العمميػة فػي هاًمػا
التغيرات والتطورات العممية والتكنولوجية المتسارعة؛ مما يتطمب إجراء التطوير الػدائـ بهػا، 
مػػػف حيػػػث المفػػػاهيـ والمواػػػوعات وأسػػػاليب التخطػػػيط والتنفيػػػذ والتقػػػويـ   إبػػػراهيـ يوسػػػؼ 

4102  ،4   
الػػػػالـز الحتياجاتػػػػ   التخصصػػػػىداة المجتمػػػػد إلعػػػػداد الكػػػػادر ويعػػػػد التعمػػػػيـ الفنػػػػي أ 

ويهػدؼ إلػى إكسػاب الفػرد ٌػدرٌا مػف الثقافػة والمعمومػات الفنيػة العمميػة  الحالية والمسػتقبمية ،
مػػػف خػػػالؿ  تطبيػػػؽ التػػػدريب التطبيقػػػي الػػػذي يمكنػػػ  مػػػف إتقػػػاف عممػػػ  وتنفيػػػذ  عمػػػي الوجػػػ  

نصػػر البشػػػري الفعػػاؿ والقػػادر عمػػي تنفيػػػذ ا كمػػؿ ، كمػػا يمثػػؿ أهميػػة بالغػػػة فػػي إعػػداد الع
خطط التنمية االٌتصادية واالجتماعية ،والذي بدونػ  تتعثػر تمػؾ الخطػط والبػراما ، وتعجػز 

 عف تحقيؽ ا هداؼ المنشودة.
لتمبيػة  لػدى ا فػراد العمميػة والتكنولوجيػة القػدراتوالتعميـ الفني الجيػد يسػهـ فػي تنميػة  

مػب كفػاءات مهنيػة ومهػارات تجعػؿ ا يػدي العاممػة أكثػر تطوالػذى ياحتياجات سوؽ العمؿ 
ػػادرة عمػػػي التنػػافس فػػػي إطػػار االٌتصػػػاد العػػالمي  منظمػػػة  اسػػتجابة  لممتغيػػرات المحميػػػة ٌو

 .(3 ، 4112 العمؿ الدولية
ولكػػػى يتحقػػػؽ تفعيػػػؿ دور التعمػػػيـ الثػػػانوي الصػػػناعي فػػػي مصػػػر وتحسػػػيف مخرجاتػػػ  
 وربطها باحتياجات سوؽ العمؿ ومشروعات التنمية االٌتصادية ، فالبد مف مراعاة مايمي:

التخطػػيط الجيػػد والتنفيػػذ الػػدٌيؽ لجميػػد المػػدخالت ومنهػػا بنػػاء وتصػػميـ منػػاها ومقػػررات -ا
 لتوجهات العالمية.التخصصات المختمفة التى تواكب ا

تنميػػػة و مخرجػػػات واالحتياجػػػات التػػػى تناسػػػب سػػػوؽ العمػػػؿ الاالهتمػػػاـ بالمواءمػػػة بػػػيف -ب
 واالستهالؾ. باإلنتاج  الوعي
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ٌطػاع التعمػػيـ    :ومػف ا هػداؼ التػػى يسػعى إليهػػا التعمػيـ الصػناعى فػػي مصػر مػػايمي
 ( 3،  4103 ، وزارة التربية والعميـ الفني
   .كامؿ لممتعمـ فى الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانيةالعمؿ عمى النمو المت   .0

تنميػػػػة الجوانػػػػب االجتماعيػػػػة والقوميػػػػة مػػػػف ٌػػػػيـ وعػػػػادات وميػػػػوؿ واتجاهػػػػات وخاصػػػػة  .4
  الشعور باالنتماء وما يتطمب  مف حقوؽ.

يمانػػػػػ  بػػػػػالعمـ  .3 إعػػػػػداد المػػػػػتعمـ ذي التفكيػػػػػر المواػػػػػوعي والنظػػػػػرة العمميػػػػػة الوااػػػػػحة وا 
ريب عمػػى التفكيػػر السػػميـ وتنميػػة حػػؿ المشػػكالت بعيػػدًا عػػف ا حكػػاـ واحتكامػػ  إليػػ ، والتػػد

 المسبقة والتفكير الجزافي والقدرة عمى التكيؼ مد المواٌؼ الجديدة.

التأكيػػد عمػػػى اإلبػػػداع باعتبػػػار  شػػػس ممكػػػف ومطمػػب أساسػػػي فػػػي كػػػؿ مواٌػػػد اإلنتػػػاج ،  .2
 وتدعيـ االتجاهات اإليجابية وتأصيمها.

مؿ لمتعرؼ عمى التطور العممػي والتكنولػوجي فػي مجػاالت توفير أفؽ ورؤية أوسد وأش .5
 الصناعة واإلنتاج .

 المعػارؼ اكتسػاب وتكمف أهمية تعمـ الطالب لموحدة المقترحة في عمـ الجمػاؿ  تأكيػد
 ، واإلدراكيػػػػة البصػػػػرية حواسػػػػهـ وتنميػػػػة والجماليػػػػة ، والتشػػػػكيمية الفنيػػػػة والقػػػػيـ والمهػػػػارات
ػػدراتهـ  تعتمػػد مرنػػة بأسػػاليب والتمػػويف والتصػػميـ الرسػػـ مجػػاالت فػػي واإلبداعيػػة التحميميػػة ٌو

 باعتبارهػػا ، (4 ، 4102 يوسػػؼ إبػػراهيـ   نظػػرهـ وجهػػة مػػف الفنيػػة المشػػكالت حػػؿ عمػػى
 فكػػػػرة بتواػػػػي  وتخػػػتص ، ونظرياتػػػػ  ومقاييسػػػػ  الجمػػػاؿ ٌػػػػيـ إكتسػػػػاب فػػػي أساسػػػػية ركيػػػزة
 الجماليػة تفسر ا حكاـ التى المبادئ وتحديد الفنية لألعماؿ مميزة كسمة ومفاهيم  الجماؿ

 .الصحيحة

أنهػػػػا منػػػػتا عممػػػػى موجػػػػ  ومػػػػنظـ ، لتكػػػػويف أذواؽ ومثػػػػؿ ومفػػػػاهيـ تربويػػػػة وجماليػػػػة و 
بداعية لدى الطالب مثؿ:  ، وأف  ( الحكـ عمى ا عماؿ والمواػوعات الفنيػة والجماليػة  وا 

لجماليػػة لبنػػاء ى العػػاـ وا راػػية الفكريػػة اعبػػداهػػذ  المفػػاهيـ تشػػكؿ المخػػزوف الجمػػالي واإل
شخصػػػيتهـ الجماليػػػة والقػػػادرة عمػػػى تػػػذوؽ الجمػػػاؿ بجوانبػػػ  المختمفػػػة ، وتمكػػػنهـ مػػػف تنميػػػة 

بداءالحكـ الجمالى حولها.    مهاراتهـ االبداعية وا 
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 :بحثمشكلت ال
مهػػػارات التػػػذوؽ الفنػػػى ، والػػػذكاء اإلبػػػداعي لػػػدى فػػػي اػػػعؼ  دراسػػػةتتحػػػدد مشػػػكمة ال

 الزخرفية تخصص الزخرفة واإلعالف. طالب المدرسة الثانوية الصناعية 

 : بحثال تساؤالث
المدرسػػػة الثانويػػػة الصػػػناعية  طػػػالبدى لػػػ التػػػذوؽ الفنػػػى الػػػالـز تنميتهػػػا مهػػػارات مػػػا .0

 الزخرفة واالعالف ؟  الزخرفية تخصص
المدرسػػة الثانويػػة الصػػناعية  طػػالبدى لػػ الػػذكاء اإلبػػداعى الػػالـز تنميتهػػا مهػػارات مػػا .4

 الزخرفة واالعالف ؟ الزخرفية تخصص
والػػذكاء  فنػػىالتػػذوؽ ال مهػػارات بنػػاء وحػػدة التربيػػة الجماليػػة لتنميػػةل التصػػور المقتػػرحمػػا  .3

 ؟ة الزخرفية تخصص الزخرفة واإلعالفالصناعى ةالثانوىالمدرسة اإلبداعى لدى طالب 
 والػػػذكاء  فنػػػىتنميػػػة مهػػارات التػػػذوؽ الفػػػي  المقترحػػػة الجماليػػة التربيػػػة وحػػػدة فاعميػػػةمػػا  .2

 ؟ ة الزخرفية تخصص الزخرفة واإلعالفالصناعى ةالثانوىالمدرسة االبداعى لدى طالب 
والػذكاء االبػداعى فػي التطبيػؽ  فنػى ،رتباطيػة بػيف مهػارات التػذوؽ الإعالٌػة  هؿ توجػد .5

 البعدى؟

 :لبجثأهداف ا
 إلى : بحثهدؼ الي

ة الصػناعى ةالثانوىػالمدرسػة طػالب تنمية مهارات التذوؽ الفنػى والػذكاء اإلبػداعي لػدى  .0
 الزخرفية تخصص الزخرفة واإلعالف.

ػػػوؼ عمػػػى العالٌػػػة اإلرتباطيػػػة بػػػيف مهػػػارات الػػػذوؽ الفنػػػي والػػػذكاء اإلبػػػداعي لػػػدى  .4 الٌو
 ة الزخرفية تخصص الزخرفة واإلعالف.الصناعى ةالثانوىالمدرسة  طالب

لفنػى الكشؼ عف مدى فاعميػة وحػدة عمػـ الجمػاؿ المقترحػة فػي تنميػة مهػارات التػذوؽ ا .3
 الزخرفػػػة تخصػػػص الزخرفيػػػة الصػػػناعىة الثانوىػػػة المدرسػػػة طػػػالب والػػػذكاء اإلبػػػداعى لػػػدى

 .واإلعالف
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تمكػػػف الطػػػالب بعػػػد دراسػػػتهـ لموحػػػدة المقترحػػػة مػػػف القػػػراءة البصػػػرية لألعمػػػاؿ الفنيػػػة  .2
صػػػدار ا حكػػػاـ  واسػػػتخالص ٌيمهػػػا الفنيػػػة والتشػػػكيمية واإلبداعيػػػة ، والقػػػدرة عمػػػى نقػػػدها وا 

 الفنية حولها.

 :  بحثأهميت ال
 :إلى مايمي بحثترجد أهمية ال

يقدـ وحدة مقترحة فػي التربيػة الجماليػة لتنميػة مهػارات التػذوؽ الفنػى والػذكاء اإلبػداعى  .0
 .واإلعالف الزخرفة تخصص الزخرفية الصناعىة الثانوىة المدرسة طالب لدى

والػػذكاء اإلبػػداعي فػػي برنػػػاما  يمقػػى الاػػوء عمػػى مػػدى أهميػػة مهػػػارات التػػذوؽ الفنػػى .4
 إعداد العامؿ الفنى بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية.

 الصػػناعىة الثانوىػػة يسػػاعد مصػػممى ومخططػػى برنػػاما إعػػداد العامػػؿ الفنػػى بالمدرسػػة .3
الزخرفيػػة ببرنػػاما يهػػدؼ إلػػى تنميػػة مهػػارات التػػذوؽ الفنػػى والػػذكاء اإلبػػداعى لػػدى طػػالب 

     .واإلعالف الزخرفة تخصص

حػػدد أهػػـ التعريفػػات التػػى تناولػػت المفػػاهيـ والمصػػطمحات المتعمقػػة بالتربيػػة الجماليػػة ي .2
ى يمكػػػػف أف يسػػػػتفيد منهػػػػا مطػػػػورى تػػػػوال ، ومهػػػارات التػػػػذوؽ الجمػػػػالي  والػػػػذكاء االبػػػػداعى

 المناها ، والمعمموف. وخبراء 

 وض البحث:فز

عنػػػػد مسػػػػتوى المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة  داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطي ووجػػػػد فػػػػرؽ ذي .0
الختبػػار مهػػارات التػػذوؽ الفنػػى فػػي التطبيقػػيف القبمػػي والبعػػدى لصػػال  المجموعػػة ( 1.15 

 التجريبية في التطبيؽ البعدى.

 مسػػػػتوى عنػػػػد التجريبيػػػػة المجمػػػػوعتيف متوسػػػػطي بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذو فػػػػرؽ يوجػػػػد .4
 لصػػػػػال  والبعػػػػػدى القبمػػػػػي التطبيقػػػػػيف فػػػػػي الػػػػػذكاء اإلبػػػػػداعي مهػػػػػارات الختبػػػػػار( 1.15 

 .البعدى التطبيؽ في التجريبية المجموعة
توجد عالٌة إرتباطية موجبة بػيف مهػارات التػذوؽ الفنػى والػذكاء اإلبػداعي لػدى طػالب  .3

 المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية
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   ست:راالد حدود
 الدراسة عمى: حدود اٌتصرت

 . الحدود الموضوعية:1
 .ات التذوؽ الفني والذكاء اإلبداعىوحدة مقترحة في التربية الجمالية لتنمية مهار 

 . الحدود المكانية:2
 القاهرة. –مدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية التابعة إلدارة السيدة زينب التعميمية 

 . الحدود البشرية:3
 .عالفطالب الصؼ ا وؿ الثانوى الصناعى تخصص الزخرفة واإل

 . الحدود الزمنية:4
 .4102/4102 وؿالفصؿ الدراسى ا 

 أدواث الدراست:
 تمثمت أدوات الدراسة فيما يمي:

 .فنياختبار مهارات التذوؽ ال-0

 اختبار مهارات الذكاء االبداعي.-4

 تحديد مصطمحات الدراسة:
 الجمال:-1

 لمجماؿ تعريفات عد  مف أهمها:
الجماؿ والذوؽ والفنوف الجميمػة ، ويخػتص بتواػي  فكػرة  أن    العمـ الذى يبحث فى 

الجمػاؿ كسػػم  مميػػزة لألعمػػاؿ الفنيػػة كمػػا ياػػد المبػػادئ السػػميمة التػػى تكمػػف وراء ا حكػػاـ 
 ( 05،  4115حساف ، وأخروف   محمد سعد  الجمالية  
 التربية الجمالية:-2

والتأمػػػؿ باسػػػتخداـ تعػػػرؼ عمػػػى أنهػػػا:  مقػػػرر دراسػػػي يػػػتـ مػػػف خاللػػػ  التحميػػػؿ والنقػػػد 
وتعمػؿ عمػى تنميػة النمػو العقمػي والعػاطفي والوجػداني لػدى  ،ا سموب المنهجي في التفكيػر
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المتعمميف ، وتزودهـ بالخبرة الجماليػة فػي تنميػة الػذوؽ الجمػالي والفنػي واالبتكػار واإلدارؾ 
ػات الفػراغ وجعمهػـ ا صػحاب الحسي واإلدراؾ العقمي ، وتنمية السػموؾ االخالٌػي وشػغؿ اٌو

مواهػب وابتكػارات ، ومسػػاعدتهـ عمػى معرفػػة اهميػة االبػداع والموهبػػة وأف يكونػوا أشخاصػػًا 
 (002 ، 4100صالحيف .  عمر الطيب محمد 

 :فنىالتذوق ال-3

 تعريفات عدة من أهمها: فنىلمتذوق ال
ػة إلػى المسػتوى -أ أن  هو  إدراؾ المتمقي لجزئيػات العمػؿ الفنػي فػي إطػار كمػي لمسػمو بذٌو

نتاجهـ فػي مختمػؼ العصػور  .  عهػود عبدااللػ  عنقػاوي الذ ي يجعمة يقدر الفف والفنانيف وا 
4112  ،02.) 

ويعرؼ  إجرائًيا بالبحث عمى أن :   العامؿ ا ساسى فػي تقبػؿ المسػتهمؾ لممنػتا الفنػى -ب
االسػػتجابة لممػػؤثرات الجماليػػة وجعػػؿ مشػػاعر المشػػاهد تتػػأثر بهػػا ويعػػيش معهػػا مػػف خػػالؿ 
نتاجهـ في مختمػؼ العصػورويستمتد ب ، تحقيقػًا لمبعػديف:  ها، وتجعمة يقدر الفف والفنانيف وا 
والجمػػالى فػػي العمػػؿ الفنػػى الػػذيف يمػػثالف التقنيػػات والمعالجػػات الفنيػػة ، والهيئػػة  ، الػػوظيفي

 الشكمية لممنتا  بغرض التنافس والنجاح في عممية تسويق  بسوؽ العمؿ .

 الذكاء اإلبداعى:-4
  القػػػػدرة عمػػػى التعامػػػػؿ مػػػد المواٌػػػػؼ والمثيػػػػرات  عمػػػػى أنػػػ : اإلبػػػداعيلػػػػذكاء يعػػػرؼ ا

الجديػدة بشػكؿ تػوافقى يػػؤدى إلػى حػؿ مشػػكمة ٌديمػة ، أو منػتا إبػػداعى جديػد   محمػد طػػ  
4112  ،421) 

  الػػػذكاء النػػػاج  الػػذى يػػػؤدى إلػػى تنميػػػة القػػػدرات  :عمػػػى أنػػ لبحػػث ويعػػرؼ إجرائيػػػًا با
-فػي المواٌػؼ الفنيػة المختمفػة باسػتخداـ وحػؿ المشػكالت  واالبداعية ، والتطبيقية التحميمية

طػػػػػرؽ وأسػػػػػاليب ومصػػػػػادر تعمػػػػػـ تيػػػػػر تقميديػػػػػة ، ويمكػػػػػف تحقيقػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػالؿ اكتسػػػػػاب -
مواػػوعات الوحػػدة المقترحػػة فػػي التربيػػة الجماليػػة لػػدى طػػالب الزخرفػػة واالعػػالف بالمرحمػػة 

 الثانوية الصناعية.

 منهج الدراست : 
 المنهجيف التالييف: اختيار بحثطبيعة ال تتطمب
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: لوصػػؼ الواٌػػد التػػى توجػػد بػػ  مشػػكمة الدراسػػة ، والظػػروؼ المحيطػػة المنننها الوصننفى. 0
 ب . 
 :كؿ مفوتعرؼ أثرها عمي  تعميمية المقترحةلتجريب الوحدة ال المنها التجريبي:.4
لػػػدي طػػػالب الصػػػؼ ا وؿ الثػػػانوي الصػػػناعي تخصػػػص الزخرفػػػػة  التػػػذوؽ الفنػػػي تنميػػػة-

 .واإلعالف

تنميػػة مهػػارات الػػذكاء االبػػداعى لػػدي طػػالب الصػػؼ ا وؿ الثػػانوي الصػػناعي تخصػػص -
 الزخرفة واإلعالف.

  :السابقت والدراساث النظزٌ اإلطار
 مهػػػارات لتنميػػػة الجماليػػػة التربيػػػة فػػػي مقترحػػػة تعميميػػػة وحػػػدة إعػػػداد البحػػػث اسػػػتهدؼ

 واالعػػػػالف الزخرفػػػػة تخصػػػػص طػػػػالب لػػػػدى االبػػػػداعى الػػػػذكاء ومهػػػػارات ، الفنػػػػى التػػػػذوؽ
 الصناعية الثانوية بالمدرسة
 :البحث اتبعها التى واإلجراءات لمخطوات عرض يمي وفيما

 : اوإجزاءاته دراستخطىاث ال
 وفقًا لمخطوات واإلجراءات التالية : بحث سار ال

 :لمبحثاألدبيات النظرية 

والجمنننالي  التننذوق الفنننى مهنننارات أهميتهنننا إنني إكسننابو التربيننة الجماليننة أواًل: مفهننو  
 لطالب:دى واالبداعي ل

 مفهـو التربية الجمالية ودورها في ترسيخ القيـ الفنية والتشكيمية والجمالية لدى الطالب.أ.
يـ مفاهيـ تناولت التى والبحوث الدراسات. ب  الفني التذوؽ ومهارات ٌو

ا وؿ المناسػبة لطػػالب الزخرفػػة واالعػػالف لمصػػؼ  التػػذوؽ الفنػػي جػػ. تحديػػد ٌائمػػة مهػػارات
 .  الصناعي

 تناولتها:التى  الدراسات والبحوثثانيًا: ماهية مهارات الذكاء اإلبداعي وأه  
 ..  ماهية الذكاء االبداعى ومهاراته أ

 ات الذكاء اإلبداعي.مهار تفسير -ب
 االبداعي. الذكاء مهارات التى والبحوث الدراسات. جػ
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لطػالب الزخرفػة واالعػالف لمصػؼ ا وؿ المناسػبة الذكاء اإلبداعي  د. تحديد ٌائمة مهارات
 .الصناعي

لتنميننة كننل مننن مهننارات التننذوق  المقترحننة ثالثننًا: خطننوات إعننداد وحنندة التربيننة الجماليننة
 طالب الصف األول تخصص الزخرإة واالعالن:دى ، والذكاء االبداعى لفنىال
 الوحدة المقترحة.دواعي إعداد  -

 التعريؼ اإلجرائي لموحدة المقترحة. -

   المقترحة. الوحدة بناء أسس لتحديد استبانة إعداد -
الجمالينننة لتخصنننص الزخرإنننة إننني التربينننة  الوحننندة المقترحنننة محتنننوى مكوننننات رابعنننًا:

 واإلعالن:
 وتتمثؿ ، فيمايمي: التربية الجمالية في مقترحةال المكونات الرئيسية لموحدة

 .عنواف الوحدة-

 .مقدمة الوحدة -

 .ةلموحدجرائية االهداؼ اإل-

 التربية الجمالية في اوء ا هداؼ. الوحدة المقترحة في مواوعات تنظيـ محتوى-

 تحديػػػػد الطػػػػرؽ وا سػػػػاليب والوسػػػػائؿ التعميمػػػػة ومصػػػػادر الػػػػتعمـ المناسػػػػبة لمواػػػػوعات  -
 الوحدة.

 ، ومهارات الذكاء االبداعى.  فنىتحديد أساليب تقييـ كؿ مف مهارات التذوؽ ال -

 .المقترحة لموحدة المصاحب المعم  لدلي إعداد: خامساً 

 الننننزمن وتحدينننند تقييمهننننا، وأدوات المقترحننننة لموحنننندة االسننننتطالعى التجريننننب: سادسنننناً 
   وتقييمها لتدريسها المستغرق

 .تقييمها وأدوات المقترحة لموحدة النهائي التطبيق: سابعاً 

 .البحث إي المستخدمة اإلحصائية األساليب: ثامناً 

 .وتفسيرها الدراسة نتائا: تاسعاً 
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 .الدراسة توصيات: عاشراً 

 .  الدراسة مقترحاتعشر:  حادى

 فيما يمي عرض لكؿ خطوة مف الخطوات السابقة:
التننذوق الفنننى والجمنننالي  مهنننارات أهميتهنننا إنني إكسننابو التربيننة الجماليننة أواًل: مفهننو  
 لطالب:دى واالبداعي ل

مفهو  التربية الجمالية ودورهنا إني ترسنيل القني  الفنينة والجمنالي واإلبداعينةة لندى  -0
 :الطالب

بالالتينيػػػة( وهػػػى النشػػػاط  -Artباليونانيػػػة( ، وكممػػػة    Techne-تشػػػتؽ كممػػػة الفػػػف  
الصناعى النافد بصفة عامة ، ويشمؿ الكثير مف الصناعات المهنية ، ويعنػى ٌػدرة الفنػاف 

ويحسػونها مػف خػالؿ  مشاعر  لآلخريف بحيث يستطيعوف أف يشعروا بهػاعمى  نقؿ أفكار  و 
 (.01، 4115إدراؾ رموزها ومعانيها .   محمد سعد حساف ، وآخروف 

وبالتالي يعتبر الفف المعالجة التى تتطمب مستوى معػيف مػف المهػارة والػوعى ، والقػدرة 
 والمعالجات مف أجؿ تحقيؽ هدؼ فنى معيف. عمى التحكـ في المخطوات

د ترسخت فكرة الجماؿ في الفنوف عبػر العديػد مػف المنػاها والنظريػات واعراء عبػر  ٌو
زمف طويؿ، وكػاف لكػؿ مػف تمػؾ الػرؤى إدراؾ بحركػة الحيػاة والمجتمػد فػي كػؿ زمػاف  مدى

أهػػػداؼ الفػػػف ومكػػػاف، والتػػػي أدت بالتػػػالي إلػػػى تغيػػػر مفهػػػـو الجمػػػاؿ ومعنػػػا  تبعهػػػا تغييػػػر 
 .ووسائم 

 ورتـ التحوالت الكبيرة التي خمقت أحيانا فهما متناٌاا لمفف ومعنػا ، إال أف المحتػوى 
اإلنساني لمتجربة الجمالية، كاف ذلؾ الخط المايء الذي ربػط فػف الكهػوؼ بفنػوف مػا بعػد 

 النفعيػػػة، و االتجاهػػػات وا سػػػاليب واخػػػتالؼ التفسػػػير وفقػػػًا لمحاجػػػات  الحداثػػػة، رتػػػـ تغيػػػر
 (.04، 4115الرمزية، و الجمالية(  .  محمد سعد حساف ، وآخروف 

عنػػػدما يػػػرى المػػػتعمـ منظػػػرًا طبيعيػػػًا أو عمػػػاًل فنيػػػا  ف نػػػ  يشػػػعر نحػػػو   وفػػػي اػػػوء ذلػػػؾ
ػػد يكػػوف هػػذا الشػػعور إمػػا تناسػػؽ ا شػػكاؿ أو انسػػجاـ  بشػػعور ٌػػوى ، يدفعػػ  إلػػى التأمػػؿ ٌو

لػذى يػؤدى ألػى االسػتمتاع وردود أفعػاؿ وجدانيػة يترتػب ا لواف أو فكرة المواوع ، ا مر ا
صدار ا حكاـ الجمالية.  عميها التعبير عف ا حاسيس والمشاعر وا 

،  4112واالحساس بالجماؿ يمر بثالث مراحؿ رئيسػة مػف وجهػة نظػر  هربػرت ريػد 
 ( هى: 22
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وردود ا فعػػاؿ تصػػور المميػػزات الماديػػة المتعمقػػة بػػا لواف والحركػػات  المرحمننة األولننى : -
 المادية المحدودة والمعقدة.

 تنظيـ هذ  التصورات  في أشكاؿ وصور ممتعة. المرحمة الثانية : -
حينمػػا يػػتـ تنظػػيـ التصػػورات تتطػػابؽ مػػد حالػػة مػػف الشػػعور والتعبيػػر  المرحمننة الثالثننة : -

 عنها .    
مػػا مرحمتػػاف وهػػذا يعنػػى الشػػعور بالجمػػاؿ فػػي كػػؿ مػػف المػػرحمتيف ا ولػػى والثانيػػة وأنه

فهػػػى تعبػػػر عػػػف المػػػرحمتيف السػػػابقتيف المتعمقػػػة الشػػػعور  :متػػػداخمتاف ، أمػػػا المرحمػػػة الثالثػػػة
ػد يكػوف مجػػاؿ التعبيػر فػي هػػذ  المرحمػة واسػعًا فػػى بنػاء العمػػؿ  بالجمػاؿ واالسػتمتاع بػػ ، ٌو

 الفنى.
يمكػف   يمكػف القػوؿ بأنػ ما تـ تناول  مف معمومات حػوؿ التربيػة والجماليػة ، اوء في

الوحػػػػدة  مػػػػف معظػػػػـ العناصػػػػر الػػػػواردة فػػػػي تحديػػػػد أسػػػػس بنائهػػػػا ومواػػػػوعاتاؿ اسػػػػتفادة 
، ومهػارات  الفنػى، لتأكيد أهػدافها التػى تسػعى إلػى تنميػة مهػارات كػؿ مػف التػذوؽ المقترحة

التفكيػػر  -الػػذكاء االبػػداعى  والتػػى مػػف أمثمتهػػا :  مهػػارة حػػؿ المشػػكالت الفنيػػة والجماليػػة 
القػدرة عمػى  -القػدرة عمػى الحكػـ الفنػى والجمػالى  -والتفكير الناٌػد  -اإلبداعى / االبتكارى

باإلاػػافة إلػػى القػػدرة عمػػى التعبيػػر عػػف  -المهػػارة فػػى توظيػػؼ المعمومػػات  -الػػتعمـ الػػذاتى 
 الذات (.

 هيئػة اليونسػكو، ومنظمػة العمػؿ الدوليػة  كؿ مػف دراسػتى  وفي هذا السياؽ فقد اتفقت
العديد مػف المهػارات التػى يجػب  ( في تحديد4115ت  : ( ،  محمد فؤاد الفا4114،02 –

 ها مايمي: بين أف تتوافر لدى خريجى التعميـ الفنى والتى مف

 . التفكير الناٌد.0
 .  القدرة عمى الحكـ عمى ا شياء.4
 . القدرة عمى التعبير عف الذات.3
 . القدرة عمى اتخاذ القرار.2
 . القدرة عمى توظيؼ المعمومات.5
 القدرة عمى التفاهـ مد اعخريف.. 2
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( عمػى أهميػة تػوافر العديػد مػف المهػارات لمػػتمكف 4115أكػد محمػد فػؤاد الفػات   كمػا  
 مثؿ: ومعالجة تدنى مستوى طالب التعميـ الفني مف العمؿ

 مهارة حؿ المشكالت.-

 القدرة عمى اتخاذ القرار المناسب.-

 التفكير اإلبداعى / االبتكارى.-

 وظيؼ المعمومات.المهارة فى ت-

ت وتحمؿ المسئولية.-  القدرة عمى تنظيـ الٌو
العمػػػػؿ عمػػػػى توظيػػػػؼ عمالػػػػة لػػػػديها القػػػػدرة عمػػػػى التعامػػػػؿ مػػػػد المعمومػػػػات، وعمػػػػى إدارة -

 المعرفة.

 ارورة تطبيؽ معايير الجدارة المهنية فى انتقاء واختيار ا صم  لشغؿ مكاف العمؿ.-

 : الفني مهارات التذوقوقي  و تناولت مفاهي  الدراسات والبحوث التى ب. 
تناولػػػػت التربيػػػػة  وعناصػػػػر ومصػػػػطمحات معمومػػػػات ومفػػػػاهيـ فػػػػي اػػػػوء ماتقػػػػدـ مػػػػف

 يالحػػػظ أف الجمػػػاؿ يمثػػػؿ وحػػػدة العالٌػػػات الشػػػكمية بػػػيف ا شػػػياء التػػػى تػػػدركهاالجماليػػػة ، 
الزمػػاف والمكػػاف . وأصػػب  يأخػػذ مسػػتويات ومفػػاهيـ متعػػددة، لكػػؿ منهػػا دور   الحػػواس عبػػر
ػػػػؼ الجمػػػػالي ، والفهػػػػـ فػػػػي العمميػػػػ ة النقديػػػػة لمعمػػػػؿ الفنػػػػي مثػػػػؿ :  الحكػػػػـ الجمػػػػالي، والمٌو

الجمػػػالي، واالنفعػػػاالت الجماليػػػة، والقػػػيـ الجماليػػػة( ، وأهميتهػػػا فػػػي تحديػػػد تعريػػػؼ إجرائػػػي 
    .التربية الجمالية في مقترحةلموحدة ال

سػاهمت فػي تحديػد مهػارات التػذوؽ  وفيما يمي عرض لبعض الدراسات والبحوث التػى
 المناسبة لطالب الزخرفة واالعالف لمصؼ ا وؿ الصناعي مايمي: فني ال

النقػد الفنػي فػي ( والتػى تناولػت مػف خاللػ  أثػر تعمػـ 4111نػدى نمػر مبػارؾ دراسػة   
تنميػػة كػػؿ مػػف التػػذوؽ الجمػػالي و مهػػارة اإلبػػداع فػػي مجػػاؿ التصػػوير الزيتػػي لػػدى طالبػػات 
المرحمػػة اإللزاميػػة ، وأشػػارت الدراسػػة أف تعمػػـ النقػػد الفنػػى لػػ  دور وأثػػر فػػي تنميػػة كػػؿ مػػف 

ومػػػف أهػػػـ النتػػػائا التػػػى اع فػػػي مجػػػاؿ التصػػػوير الزيتػػػى ، التػػػذوؽ الجمػػػالى ومهػػػارات االبػػػد
توصػػػمت إليهػػػا الدراسػػػة وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف أداء الطالبػػػات لصػػػال  التطبيػػػؽ 

 البعدى في   الطالٌة ، والمرونة ، وا صالة( 

http://repository.yu.edu.jo/browse?type=author&value=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A+%D8%8C+%D9%86%D8%AF%D9%89+%D9%86%D9%85%D8%B1+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83++%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B6%D9%8A+%D8%8C+%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81
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( التعػػػرؼ عمػػػى واٌػػػد التربيػػػة 4102 منػػػى كشػػػيؾ  التػػػي ٌامػػػت بػػػ البحػػػث واسػػػتهدؼ 
ػػات تطبيقهػػا فػػي المرحمػػة الثانويػػة مػػف وجهػػة نظػػر المعممػػات الجماليػػة والكشػػؼ عػػف م عٌو

،وسعى البحث إلى التوصؿ لبعض السبؿ والمقترحات لتنميػة التربيػة الجماليػة فػي المرحمػة 
الثانويػػة. تبعػػا الخػػتالؼ بعػػض المتغيػػرات  المؤهػػؿ العممػػي، ونػػوع المؤهػػؿ العممػػي، وعػػدد 

في المسػحي. وتوصػؿ البحػث إلػى عػدة سنوات الخبػرة(. واعتمػد البحػث عمػى المػنها الوصػ
ػػات تطبيػػؽ التربيػػة  نتػػائا منهػػا: أف أفػػراد عينػػة الدراسػػة موافقػػوف بدرجػػة متوسػػطة عمػػى معٌو
ػات  اػعؼ االهتمػاـ بػالخط العربػي  الجمالية في المرحمة الثانوية ، وكانػت مػف أهػـ المعٌو

مػػة الػػوعي الكػػافي بأهميػػة الثقافػػة والفنػػوف  لتشػػكيؿ الحػػس ا تطػػوير و لجمػػالي وتحسػػين  ، ٌو
 أساليب التذوؽ والقيـ الجمالية والحكـ الجمالي وواد حموؿ لها لدي الطالبات.

التػػػػى و ( 4102أروى بنػػػػت سػػػػميماف ابػػػػف عمػػػػى البميهػػػػى    التػػػػى ٌامػػػػت بهػػػػا دراسػػػػةالو 
اسػتهدفت تعػػرؼ وجهػة نظػػر معممػي ومعممػػات التربيػػة الفنيػة فػػي الوظػائؼ التربويػػة لمتربيػػة 

واعتمػدت لتحقيػؽ أهػدافها اسػتبان   ,دراسة المػنها الوصػفي التحميمػياستخدمت الو الجمالية، 
الوظػػائؼ  -3الوظػػائؼ الشخصػػية  -4الوظػػائؼ االجتماعيػة  -0مؤلفػة مػػف محػػاور عػػدة  

عينػة مػف  الوظػائؼ العمميػة(. وطبقػت عمػى - 5الوظػائؼ النفسػية والتربويػة  -2ا خالٌيػة 
 عػدد ا ساسي. وتوصمت الدراسة إلػى تحقيػؽالحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ  المعمميف في

فػي  1.15: وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة منهػا مف النتػائا أهمهػا
الوظػػػائؼ االجتماعيػػػة والشخصػػػية وا خالٌيػػػة والوظػػػائؼ التربويػػػة لمتربيػػػة الجماليػػػة، وهػػػذ  

(  01- 5مػف   فػي حػيف لػـ يكػف هنػاؾ فػروؽ بػيف سػنوات الخبػرة الفػروؽ لمصػمحة اإلنػاث
 .فأكثر في الوظائؼ النفسية والتربوية 01سنوات، و 

مشػكمة عػدـ االهتمػاـ بتربيػة  اسػتهدؼ ببحث(  4100عمر الطيب محمد    كما ٌاـ 
النشػػػس جماليػػػًا وتهمػػػيش فعاليػػػات وأنشػػػطة التربيػػػة الجماليػػػة فػػػي المجتمػػػد ، ممػػػا أدى إلػػػى 

جماليػة فػي تفسػير المشػاهدات لمكونػات ونظػرًا  هميػة التربيػة ال، القصور في خمؽ النشس 
أنواع بػػوعناصػػر البيئػػة وأسػػباب ظهورهػػا ومسػػارات تطورهػػا وكيفيػػة التعامػػؿ معهػػا وربطهػػا 

تطػػػػوير الجػػػػانبيف المهنػػػػى والتربػػػػوى ، وعالٌػػػػة التربيػػػػة الجماليػػػػة وآثارهػػػػا بالحالػػػػة و الفنػػػػوف. 
إعػداد )ضنرورة توصػؿ إليهػا البحػث:  ومػف أهػـ النتػائا التػى االٌتصادية والثقافية والفكرية.

الجػانبيف  تنميػةيتحقؽ مػف خاللػ  البنػاء الجمػالى ، و و منها تربوي يتامف التربية الجمالية 
 الفكرى والثقافى لدى الطمبة(. 

( تقػديـ تمهيػد نظػري 4104كما هػدفت دراسػة  طػارؽ عابػديف إبػراهيـ عبػد الوهػاب : 
المشػػػاهد بمغػػػة الصػػػورة  ـحاولػػػة فهػػػـ وتفهػػػوتحميػػػؿ متسػػػؽ عػػػف الصػػػورة التشػػػكيمية، بغيػػػة م
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يمتهػػا اإلنسػػانية، ومعرفػػة حقيقتهػػا ومشػػكمة إيحاءاتهػػا. ب تبػػاع خطػػوات إجرائيػػة اعتمػػدت  ٌو
أدوات المػػػنها الوصػػػفي. لحصػػػر وتحميػػػؿ بعػػػض المكونػػػات، والعناصػػػر الظػػػاهرة والخفيػػػة 

نيػػػة السػػػتخالص المالئمػػػة لمقػػػراءة التشػػػكيمية ، وتناولػػػت الدراسػػػة كيفيػػػة ٌػػػراءة ا عمػػػاؿ الف
) طبيعنننة الموضنننوع وتحديػػػد ٌيمهػػػا التشػػػكيمية والجماليػػػة باتبػػػاع المقومػػػات الفنيػػػة التاليػػػة: 

، والتقنينننة ، والخطنننوط ، واالتجننناا ، والكثاإنننة، والتنننرابط ، واال نننالق ، واإليقننناع ، الفننننى
الصػػػورة التشػػػكيمية حقيقػػػة  أف :التػػػى توصػػػمت إليهػػػا الدراسػػػة النتػػػائامػػػف أهػػػـ و  واأللنننوان .

ختمػػػؼ فػػػي مسػػػتوى إنتاجهػػػا وأف النػػػاس تتعػػػرض بطػػػرؽ وأسػػػاليب متعػػػددة.  صػػػرية كونيػػػةب
 وأنهػاودرجة استخدامها وآلية ٌراءتها حسب الثقافة والخبرة الفنية، ومػداخؿ الرؤيػة والتفكيػر 

ٌابمػػة لػػكدراؾ  وأنهػػا تسػػاهـ فػػي اسػػتثارة اإلحسػػاس الجمػػالي لممتمقػػي، وفػػي تفجيػػر طاٌتػػ ؛
، وهػػػي تػػػؤهثر فػػػيهـ جميًعػػػا بػػػدرجات  فاوتػػػة مػػػف كػػػؿ الفئػػػات العمريػػػةوالقػػػراءة بمسػػػتويات مت

   .متباينة
( تطويػػػد 4102   حسػػاـ فػػػاروؽ النحػػػاس ، وآخػػػروف واسػػتهدؼ البحػػػث الػػػذى ٌػػػاـ بػػػ 

الػػػدما بػػػيف  وكيفيػػػةظػػػاهرة الخػػػداع البصػػػرى نحػػػو سػػػد االحتياجػػػات الوظيفيػػػة والجماليػػػة ، 
عمػػػؿ تصػػػميـ لزجػػػاج الواجهػػػات خصػػػائص العمػػػارة االسػػػالمية وفػػػف الخػػػداع البصػػػري فػػػي 

سػفارات ، الالمعمارية وتطويعهػا لتخػدـ الوظيفػة والجمػاؿ تطبيقػًا عمػى أحػد المبػانى إلحػدى 
ودور المصػػػمـ المبػػػدع فػػػي تطويػػػد إمكانياتػػػ  مػػػف فكػػػر وعقالنيػػػة وتحكػػػـ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ 

مثمػة فػي الهدؼ ا سمى في المعايشة والجماؿ وفقًا لرؤيت  البصػرية والمعالجػات الفنيػة المت
التبايف المونى وتباعد المسافات وتنظيـ الخطوط والتصغير والتكبير ، بحيػث يػوحى الشػكؿ 

ومف اهـ النتائا التػى توصػؿ إليهػا البحػث هػي: العاـ بالحركة مد أن  في الحقيقة ساكف ، 
االستفادة مف مقومات االبػداع المتػوافرة فػي نظػـ الخػداع البصػري كقاعػدة ومنطمػؽ إمكانية 
المعماريػػػػػة الزجاجيػػػػػة التػػػػػى تعتمػػػػػد عمػػػػػى  ر وتطػػػػػوير تصػػػػػميـ واجهػػػػػات الجػػػػػدارياتابتكػػػػػا

االتجاهػػات الفنيػػة الحديثػػة ليتحقػػؽ مػػف خاللهػػا الخػػداع بعنصػػر  الحركػػة وااليقػػاع والحجػػـ 
والشػػكؿ والبعػػد الثالػػث ( ليحقػػؽ ظػػاهرة التجسػػيـ فػػي الواجهػػة المعماريػػة ويؤكػػد عمػػى تمبيػػة 

  االحتياجات الوظيفية والجمالية. 
 التعػػرؼ( 4102كمػػا هػػدفت دراسػػة  سػػام  مصػػطفى حسػػاف ، محمػػد جمػػاؿ محمػػد  

مكانيػػػة  ةعمػػػى طبيعػػػة الفػػػف االسػػػالمى ومقوماتػػػ  ومػػػا يحممػػػ  مػػػف ٌػػػيـ ودالالت متعػػػدد ، وا 
االسػػتفادة مػػف ٌوانينػػ  وجمالياتػػ  الخاصػػة مػػد التصػػميـ المعاصػػر والمتمثػػؿ فػػى االعالنػػات 

ذج إعالنػػػى مسػػػتوحى مػػػف جػػػوهر الفػػػف المعرواػػػة عمػػػى صػػػفحات النػػػت ، وتصػػػميـ نمػػػو 
 بيف الحاارة االسالمية والفنوف المعاصرة. االسالمى ، إلحياء التراث الثقافى والربط 
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الدراسػػػة عمػػػى أهميػػػة التطمػػػد إلػػػى الفػػػف االسػػػالمى واالسػػػتفادة مػػػف ٌوانينػػػ   توصػػػمتو 
ى الخاصػػػة واسػػػتخدامها مػػػد أحػػػد أشػػػكاؿ التصػػػميـ والمتمثػػػؿ فػػػي االعالنػػػات المتواجػػػدة عمػػػ

صػػػفحات الويػػػب ، مسػػػتوحاة مػػػف وحداتػػػػ  الزخرفيػػػة المميػػػزة والخطػػػوط العربيػػػة والتراكيػػػػب 
 الشكمية ثراًء شكميًا ، وتحقيقًا لتكامؿ وتواصؿ حاارى بيف المااى والحاار.

المناسبة لطنالب الزخرإنة واالعنالن لمصنف األول  التذوق الفني جن. تحديد قائمة مهارات
 والتي سيت  تضمينها بالوحدة المقترحة:    الصناعي

 البحػوثبٌااػافة إلػى  مف ا دبيػات والمصػطمحات والمفػاهيـفي اوء ماسبؽ عرا  
 فنى ومػا توصػمت إليهػا مػف نتػائاالدراسات التى تناولت تعريؼ التربية الجمالية والتذوؽ الو 

لطػػػالب الزخرفػػػة  المناسػػػبة فنػػػىمهػػػارات التػػػذوؽ الب، فقػػػد أمكػػػف اسػػػتخالص وتحديػػػد ٌائمػػػة 
 التالي:   (0، المواحة بالجدوؿ   واالعالف لمصؼ ا وؿ الصناعي

  1جدول )
 الزخرإة واالعالن التى ت  استخالصها المناسبة لطالب فنىقائمة مهارات التذوق ال

 معناها / وصفها لتخصص الزخرإة واالعالن فنىالتذوق ال مهارات  
 
4 

 
 توظيؼ المعمومات    

 

القدرة عمى استنتاج مفهـو القيـ الجمالية وفقًا 
لطبيعة العمؿ الفنى، والتمييز بيف ا راء التى 

  فسرت
 

4 
 

 
 التحميؿ البصري  

بصريًا  القدرة عمى تفسير المشاهدات المرئة
لمكونات وعناصر البيئة  ، وا عماؿ الفنية 
وتحميمها وفقًا لمرؤية البصرية ، والقدرة عمى 
 وصفها بطرؽ وأساليب فنية متخصصة .

 
 
3 

 
 

 القراءة التشكيمية  

القدرة عمى استخالص وتحديد القيـ التشكيمية 
والجمالية واالبداعية باتباع المقومات الفنية 
التالية:   طبيعة المواوع الفنى ، والتقنية ، 
والخطوط ، واالتجا  ، والكثافة، والترابط ، 
واالتالؽ ، واإليقاع ، وا لواف ( وكيفية حؿ 

 المشكالت الفنية والجمالية
 
2 

 
 عف الذات مى التعبيرالقدرة ع  

القياـ بالتعبير الفني بمعالجات ورؤى  القدرة عمى
، واالستفادة مف مقومات  فنية وتشكيمية متنوعة
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 معناها / وصفها لتخصص الزخرإة واالعالن فنىالتذوق ال مهارات  
 االبداع المتوافرة في تنمية ا داء االبداعى 

 
5 

   
 القدرة عمى النقد الفنى  

 

 في اوء مدىالعمؿ الفنى  نقدالقدرة عمى 
وفقًا لمرؤية البصرية  ةوالجمالى يةالفنالقيـ  تحقيؽ

التبايف  ومف أمثمتها والتشكيمية والمعالجات الفنية
المونى وتباعد المسافات وتنظيـ الخطوط 

 والتصغير والتكبير 

 وكيفية تطويد االمكانيات الفنية بصورة مبتكرة 
 
 
2 

 
 

 الحكـ الفنى والجمالى 

   واالبداعى القدرة عمى الحكـ الفنى والجمالى
والتأكد مف البناء الجمالى لمعمؿ الفنى ، 
،  واكتشاؼ نقاط القوة والاعؼ في العمؿ الفنى

والعمؿ عمى تطوير  وواد حموؿ ل  بأساليب 
 فنية مبتكرة 

 تناولتها:التى  الدراسات والبحوثثانيًا: ماهية مهارات الذكاء اإلبداعي وأه  
 ممحاور التالية:ل وفيما يمي عرض

 مهاراته:تفسير .  ماهية الذكاء االبداعى و أ 
انطالٌػػػػًا مػػػػػف أف الػػػػػذكاء والعقػػػػؿ يكمنػػػػػاف فػػػػػى تناسػػػػؽ ا بعػػػػػاد ، وفػػػػػى إدراؾ ٌػػػػػوانيف 
االنسػػػجاـ ، وأف الجمػػػاؿ هػػػو جػػػوهر التناسػػػؽ بػػػيف النسػػػب والعالٌػػػات ، فػػػ ف هػػػذا يتطمػػػب 

يعػػرؼ عمػػى أنػػ  االهتمػػاـ بتنميػػة المهػػارات العقميػػة ومنهػػا مهػػارات الػػذكاء اإلبػػداعى ، الػػذى 
 القدرة عمى الذهاب إلى أبعد مما هو موجود لخمؽ أفكار جديدة وجذابػة ، كمػا يرعػرؼ بأنػ  
طريقػػة إليجػػاد حمػػوؿ وأجويػػة جديػػدة لمعديػػد مػػف المشػػكالت وا سػػئمة، وأنػػ  طريقػػة لمعثػػور 

 عمى أجوبة لـ يتـ العثور عميها مف ٌبؿ.
الخبػػرة مػػف معمومػػة جديػػدة  حيػػث  تكمػػف أهميتػػ  فػػي مسػػاعدة الطػػالب عمػػى اكتسػػاب 

وتوظيفهػػا فػػػي التعامػػػؿ مػػػد المشػػػاكؿ والمواٌػػؼ المعقػػػدة ، وزيػػػادة ٌػػػدرة الطػػػالب عمػػػى إدارة 
دارة ا خريف،كمػػا أنػػ  يعظػػـ مػػف مخرجػػات التػػدريس    عػػالء الػػديف  دارة المهػػاـ وا  الػػذات وا 

 .(42، 4102عبد الحميد  
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لفػػػرد بمػػػا يعينػػػ  مػػػف ٌػػػدرات  وعمػػػى الػػػرتـ مػػػف ذلػػػؾ إال أف التربيػػػة لػػػـ تهػػػتـ بتزويػػػد ا
وكفايػػات ومهػػارات ليحقػػؽ النجػػاح ، وليتواصػػؿ مػػد اعخػػريف لتحقيػػؽ ذاتػػ     فاطمػػ  أحمػػد 

 (.     02، 4101الجاسـ 
ويعرؼ الذكاء االبداعى إجرائيًا فػي البحػث بأنػ :   القػدرة عمػى االسػتفادة مػف مهػارات 

ترااػػات ، والتنبػػؤ  عنػػد مواجهػػة التصػػميـ ، واالكتشػػاؼ ، والتخيػػؿ ، والتحميػػؿ ، وبنػػاء االف
ػػػػؼ جديػػػػد يتطمػػػػب تقػػػػديـ الحمػػػػوؿ االبداعيػػػػة التػػػػى تتميػػػػز با صػػػػالة  مشػػػػكمة جديػػػػدة أو مٌو

 والمرونة والطالٌة  .
 :ات الذكاء اإلبداعيمهار تفسير 
 التصميـ: -0

تعػرؼ مهػارة التصػميـ بأنهػا:   القػدرة عمػػى جمػد العناصػر وواػعها فػي تكػويف جديػػد 
     .(04،  4102 أميرة محمود محمد ذو وظيفة ومدلوؿ  

 االختراع: -4

ػػد تكػػوف حػػاًل لمشػػكمة ٌائمػػة  هػػو كػػؿ فكػػرة جديػػدة ومفيػػدة ٌابمػػة لمتطبيػػؽ الصػػناعي ، ٌو
عمػػى أو اسػػتعمااًل الكتشػػاؼ عممػػى محػػدد أو تحسػػينًا فػػي منػػتا ٌػػائـ ، أو اسػػتخدامًا أخػػر 

 ( 5 ، 4111  ٌطاع التعميـ الفنىلمنتا ٌائـ   
 االكتشاؼ:  -3

يعػػرؼ بأنػػ  مجموعػػة مػػف النشػػاطات التػػى يقػػـو بهػػا الفػػرد لحػػؿ مشػػكمة تتاػػمف فكػػرة 
أنػ  إعػادة تنظػيـ الفػرد لمعموماتػ  السػابقة أوتحويمهػا تحػويال مناسػبًا و جديدة تتحدى تفكيػر  ، 

  04 ، 4111بشكؿ يتمكف مع  رؤية أو استبصار عالٌات جديدة   رامى محمد موسى  
 التخيؿ :  -2

 وتحػػػدث هػػػذ  المهػػػارة عنػػػدما يطمػػػؽ الفػػػرد العنػػػاف لخيالػػػ  وتتكػػػوف لديػػػ  صػػػورًا عقميػػػة 
مبتكػػػرة ،أو أفكػػػارًا جديػػػدة تيػػػر موجػػػودة عػػػادة ، بمعنػػػى التحػػػرر مػػػف ا فكػػػار الواٌعيػػػة     

   .(33،  4113حسف حسيف زيتوف  
 مهارة االفتراض: -5

ر ألػى وجػود دليػؿ مؤكػد   ويعنى االعتقاد باحتمالية حدوث أوصحة شس ما ولكف تفتق
    (Oxford Dictionaries , 2017).   
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 مهارة التنبؤ: -2
تمؾ المهارة التى تستخدـ مف جانػب شػخص مػا يفكػر فيمػا سػيحدث  :تعرؼ عمى أنها

 .( 520،  4103فى المستقبؿ   جودت أحمد سعادة  
 الدراسات والبحوث التى مهارات الذكاء االبداعي:   جن.

( والتى أكدت عمى وجود ٌصور في مهػارات    D.Zabinos 2012 . 3:17دراسة  
الذكاء النػاج  والتػى منهػا مهػارات الػذكاء االبػداعى لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة واػرورة 

 اهتماـ التعميـ بتنميتها.
( عمػى أهميػة مهػارات الػذكاء النػاج  4102وأكدت دراسة   أحمد صال  عبد الحميػد 

 اء االبداعى في تنمية القراءة االبداعية لدى طالب المرحمة الثانوية.ومنها مهارات الذك
( عمػػػػى أهميػػػػة الػػػػذكاء 4102كمػػػػا أكػػػػدت دراسػػػػة   اسػػػػراء الصػػػػرى ، ومنػػػػى ٌطيفػػػػاف 

 االبداعى الناج  في تنمية مهارات حؿ المشكالت.
( عمػى اػرورة تنميػة 4102وأكدت دراسة   محمػود محمػد عمػى ، وميػادة النػاطور : 

 لتحميمية واالبداعية والعممية لدى الطالب.القدرات ا
( الكشػػؼ عػػف أهميػػػة تػػدريس مهػػارات التفكيػػػر Rajendran  2003وهػػدفت دراسػػة  

اإلبػػػداعات  العميػػا فػػي محتػػوى المنػػاها الدراسػػية لممرحمػػػة الثانويػػة، ممػػا يػػؤدي إلػػى ظهػػور
ومػػػات داخػػػؿ ترفػػػة الصػػػؼ، ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ ينبغػػػي تأهيػػػؿ المعمػػػـ نفسػػػ  بالمعم واالبتكػػػارات

بػػػداعي،  والمهػػارات واالتجاهػػػات الالزمػػة، لتػػػدريس مهػػارات التفكيػػػر العميػػا   تفكيػػػر ناٌػػد، وا 
وحؿ مشكالت ( داخؿ الفصوؿ الدراسية، وتكونت عينة الدراسة مػف مجموعػة معممػيف مػف 

 :واستخدـ الباحث ا دوات اعتية مدارس ماليزيا وأربعة فصوؿ دراسة مف الطالب

 لمعمميف داخؿ الفصؿ.بطاٌة مالحظة لسموؾ ا  .0
 المهمات والواجبات التي تـ توزيعها عمى الطالب.  –المقابالت المفتوحة  –.  استبانة 4

 :ومن أه  النتائا التي توصمت إليها الدراسة

 أف المعمميف تير مؤهميف إلثارة اإلبداع واالبتكار داخؿ الفصؿ. 
  ، وبػػػػالمحتوى المعرفػػػػي  صػػػػوؿ عػػػػدـ إلمػػػػاـ المعممػػػػيف بمهػػػػارات التػػػػدريس الاػػػػرورية

 .التدريس

 عدـ وجود انسجاـ بيف المعمميف والطالب. 
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وأوصت الدراسة بارورة تشجيد المعمميف الطالب لممشاركة داخؿ الفصػؿ، واػرورة 
اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات تػػػدريس تسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر العميػػػا، واالبتعػػػاد عػػػف 

 .يف المعمومات وصبها في أذهاف الطالبالطرائؽ اإللقائية التي تعتمد عمى تمق
المناسننبة لطننالب الزخرإننة واالعننالن لمصننف الننذكاء اإلبننداعي  د. تحدينند قائمننة مهننارات

 :األول الصناعي
 الذكاء اإلبػداعيفي اوء ماسبؽ عرا  فقد أمكف استخالص وتحديد ٌائمة مهارات 

 (4، المواػػػحة بالجػػػدوؿ   المناسػػػبة لطػػػالب الزخرفػػػة واالعػػػالف لمصػػػؼ ا وؿ الصػػػناعي
 التالي: 

   2جدول )
 لطالب الزخرإة واالعالن التى ت  استخالصها  قائمة مهارات الذكاء االبداعي المناسبة

 معناها / وصفها لتخصص الزخرإة واالعالن الذكاء االبداعى مهارة  
 
 
 
0 

 
 
 

 التصميـ  

وفقًا لمجموعة مف  ٌدرة الطالب عمى انتاج إبداعى
ا ليات التنظيمية التى تتصؿ بخصوصية الشكؿ 

التصميمى ، ويتأثر التصميـ بعوامؿ عدة 
كالمواوع والوظيفة والخامات وا دوات والمهارات 
ا دائية ، كما يقـو التصميـ عمى مبادئ تتمثؿ 

بقوانيف العالٌة بيف عناصر التصميـ وخطة التنظيـ 
لتى يجب مف خاللها جمد ، والتى تقرر الطريقة ا

  العناصر إلنتاج تأثير فنى إبداعى معيف 
 
4 

 
 االختراع  

 

ٌدرة الطالب عمى توليد ا فكار الفنية االبداعية 
 الجديدة التى لـ تكف موجودة مف ٌبؿ.

 
3 

 
 االكتشاؼ  

ٌدرة الطالب لموصوؿ إلى اكتشاؼ وتحديد المبادئ 
والمفاهيـ والقيـ المرتبطة بالجوانب الجمالية 

 واالبداعية في العمؿ الفنى     
 
2 

 
 التخيؿ  

ٌدرة الطالب عمى إطالؽ العناف لتفكير  في مواٌؼ 
مد  افترااية في مجالى التذوؽ الجمالي واالبداعى

 إمكانية االستعانة بمعطيات الواٌد
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 معناها / وصفها لتخصص الزخرإة واالعالن الذكاء االبداعى مهارة  
 
5 

 
 االفتراض  

ٌدرة الطالب عمى استشراؼ رؤيت  الفنية في 
 المستقبؿ في اوء معطيات المااى.

 
2 

 
 التنبؤ   

ٌدرة الطالب عمى التفكير باحتمالية مواوع ما في 
مجالى التذوؽ الجمالى والذكاء االبداعى التى يجب 

 توافرها في العمؿ الفنى .

  الدراسات السابقة :تعقيب عمى 
مػػدى اسػػتفادة الدراسػػة مػػف البحػػوث  فػػي هػػذا الجػػزء مػػف البحػػث يػػتـ إلقػػاء الاػػوء عمػػى

تناولػػػػػت واٌػػػػػد التربيػػػػػة الجماليػػػػػة ووظائفهػػػػػا التربويػػػػػة ، ومهػػػػػارات الػػػػػذكاء  والدراسػػػػػات التػػػػػى
 اإلبداعى وفقًا لما يمى: 

النقػد الفنػي فػي أثػر لػتعمـ  أف هنػاؾ نػدى نمػر مبػارؾ( ،دراسة  لقد استفاد البحث مف 
تنمية كؿ مف التذوؽ الجمالي و مهارة اإلبداع في مجاؿ التصػوير الزيتػي ، وتحديػد أدوات 

 Graves Design)القيػػػاس المناسػػػػبة لقيػػػاس متغيػػػػرات البحػػػث وهػػػػي اختبػػػار جريفػػػػز 

Judgment Test) واختبػػار تػػورنس  لقيػػاس التػػذوؽ الجمػػالى ،orrance Test of (T

Graetive Thinking)   لقيػاس مهػارات التفكيػر االبػداعى ، وتوصػمت الدراسػة إلػى وجػود
 فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى ا داء لصال  المجموعة التجريبية  في التطبيؽ البعدى .

ػات  منى كشيؾ(كما استفاد البحث مف الدراسة التى ٌامت بها   في الكشؼ عػف معٌو
اػعؼ االهتمػاـ بػالخط العربػي وتحسػين  ، بيػة الجماليػة والتػى كػاف مػف أهمهػا التال تطبيؽ

مة الوعي الكافي بأهمية الثقافة والفنوف  لتشكيؿ الحس الجمالي لػدي الطالبػات ، والعمػؿ  ٌو
 .عمى تطوير أساليب التذوؽ والقيـ الجمالية والحكـ الجمالي وواد حموؿ لها

ت سػػميماف ابػػف عمػػى البميهػػى( كيفيػػة تعػػرؼ كمػػا اسػػتفاد البحػػث مػػف دراسػػة  أروى بنػػ
وجهة نظر معممي ومعممات التربية الفنية في الوظائؼ التربوية لمتربية الجمالية مف خػالؿ  
إعداد استبان  مؤلفة مف خمس محاور رئيسية متعمقػة بأهػداؼ الدراسػة واسػتخالص النتػائا 

 بعد تطبيقها عمى عينة الدراسة.
بػ   عمػر الطيػب محمػد ( فػي تحديػد أوجػ  القصػور فػي واستفاد مف البحث الػذى ٌػاـ 

خمؽ النشس نظرًا لعدـ االهتماـ بتربية النشػس جماليػًا ، والتأكيػد عمػى أهميػة البنػاء الجمػالى 
لشخصػػػيتهـ ، وتفسػػػير المشػػػاهدات لمكونػػػات وعناصػػػر البيئػػػة وأسػػػباب ظهورهػػػا ومسػػػارات 

http://repository.yu.edu.jo/browse?type=author&value=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A+%D8%8C+%D9%86%D8%AF%D9%89+%D9%86%D9%85%D8%B1+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83++%2F%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B6%D9%8A+%D8%8C+%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81
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سػتبانة التػى تػـ إعػدادها والنتػائا معها ، كما تمت االسػتفادة مػف االتطورها وكيفية التعامؿ 
التػػى تػػـ التوصػػؿ إليهػػا بعػػد تطبيقهػػا عمػػى عينػػة البحػػث ، والتػػى أكػػدت عمػػى اػػرورة إعػػداد 
منها تربػوي يتاػمف التربيػة الجماليػة يتحقػؽ مػف خاللػ  البنػاء الجمػالى ، وتنميػة الجػانبيف 

 الفكرى ، والثقافى لدى الطمبة(.

ابػػديف إبػػراهيـ( بػػأف الصػػورة التشػػكيمية حقيقػػة كمػػا اسػػتفاد البحػػث مػػف دراسػػة  طػػارؽ ع
راءتهػػػػا لفهػػػػـ لغتهػػػػا  بصػػػػرية كونيػػػػة، تعػػػػرض بطػػػػرؽ وأسػػػػاليب متعػػػػددة ، يمكػػػػف تحميمهػػػػا ٌو

المقومػات الفنيػػة المتمثمػة فػػي : التشػكيمية والفنيػة والجماليػػة وتحديػد ٌيمتهػا االنسػػانية باتبػاع 
، والكثافػة، والتػرابط ، واالتػالؽ  طبيعة المواػوع الفنػى ، والتقنيػة ، والخطػوط ، واالتجػا  

 ، واإليقاع ، وا لواف (. 
كمػػػا اسػػػتفاد مػػػف بحػػػث   حسػػػاـ فػػػاروؽ النحػػػاس( فػػػي كيفيػػػة تطويػػػد ظػػػاهرة الخػػػداع 
البصػػػػرى نحػػػػو سػػػػد االحتياجػػػػات الوظيفيػػػػة والجماليػػػػة ، والػػػػدما بػػػػيف خصػػػػائص العمػػػػارة 

عماريػػة وتطويعهػػا االسػػالمية وفػػف الخػػداع البصػػري فػػي عمػػؿ تصػػميـ لزجػػاج الواجهػػات الم
 لتمبى الحاجات الوظيفة والجمالية. 

كمػػػا اسػػػتفادت الدراسػػػة  مػػػف الدراسػػػات التػػػى تناولػػػت مهػػػارات الػػػذكاء اإلبػػػداعى لػػػدى 
 الطالب مايمي:

  االكتشناف ،،  ) التصنمي االستفادة في تحديد مهارات الذكاء االبداعى المتمثمة فػى: 
 تحقيقًا  هداؼ البحث.( مهارة التنبؤ،  مهارة االإتراض،  التخيل

( باػػرورة اهتمػػاـ التعمػػيـ بتنميػػة مهػػارات الػػذكاء  D.Zabinosاالسػػتفادة مػػف دراسػػة  
 االبداعى لدى طالب المرحمة الثانوية.  

االسػػتفادة مػػف دراسػػة   أحمػػد صػػال  عبػػد الحميػػد( باػػرورة االهتمػػاـ بمهػػارات الػػذكاء 
 بداعية لدى طالب المرحمة الثانويةالناج  مثؿ الذكاء االبداعى في تنمية القراءة اال

 سبق ذكرا إي تحديد ما يمي: مام استفادت الدراسةوبصفة عامة إقد 
  إعػػداد مخطػػط الدراسػػة ، وصػػياتة مشػػكمتها ، وفرواػػها ، وبنػػاء أدواتهػػا ، ومناٌشػػة مػػا

 توصمت إلي  مف نتائا . 

  الجمالية.وصؼ دواعي إعداد الوحدة التعميمية القائمة عمى مدخؿ التربية 

  تحديػػػد اجػػػراءات إعػػػداد االسػػػتبانة لتعػػػرؼ أراء العػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ الزخرفػػػة واالعػػػالف
 لتحديد ا سس التى يجب مراعاتها لبناء الوحدة القائمة عمى مدخؿ التربية الجمالية. 
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 .صياتة أهداؼ الوحدة القائمة عمى مدخؿ التربية الجمالية 

 لتربية الجمالية في اوء أهدافها . تحديد محتوى الوحدة القائمة عمى مدخؿ ا 

  .تحديد طرؽ وا ساليب والوسائؿ التعميمية الالزمة لتدريس الوحدة 

  .أعداد مقياسيف لتقويـ كؿ مف التذوؽ الجمالى ، والذكاء االبداعى لدى الطالب 
لتنميننة كننل مننن مهننارات التننذوق  المقترحننة ثالثننًا: خطننوات إعننداد وحنندة التربيننة الجماليننة

 طالب الصف األول تخصص الزخرإة واالعالن:دى والذكاء االبداعى ل، فنىال
 :التربية الجمالية الوحدة المقترحة فيالخطوات التالية إلعداد  بحثاتبد ال لقد

 :الوحدة المقترحةدواعي إعداد 

  . طبيعة العصر الذي نعيش في  لمسايرة التقدـ العممي 
  وعدـ تحقيؽ أهدافها.ٌصور المناها الحالية لمزخرفة واإلعالف 
  نتػػائا البحػػوث التربويػػة وا كاديميػػة المتخصصػػة التػػى أكػػدت عمػػى وجػػود مشػػكالت فػػي

 تعمـ الزخرفة واإلعالف.
 .عدـ ٌدرة المناها الحالية لتخصص الزخرفة واإلعالف في مسايرة سوؽ العمؿ 
   .تدنى مستوى أداء الخريجيف في اكتساب مهارات تخصص الزخرفة واالعالف 
 لمنػػػػاها الحاليػػػػة عمػػػػى مالحقػػػػة التطػػػػور الفنػػػػى مػػػػف حيػػػػث الفكػػػػر والمخرجػػػػات عجػػػػز ا

 التعميمية. 

 التعريف اإلجرائي لموحدة المقترحة:

 وحػػػدة ثقافيػػػة تخصصػػػية تشػػػتؽ  بأنهػػػا: الوحػػػدة المقترحػػػة إجرائيػػػًا بالبحػػػث تعػػػرؼتػػػـ 
عػػالف ، وتسػػعى إلػػى تنميػػة مهػػارات أهػػدافها مػػف ا هػػداؼ العامػػة لتخصػػص الزخرفػػة واإل

بػداعى لػدى الطػالب وتػزودهـ بالمفػاهيـ والمصػطمحات ، ومهػارات الػذكاء اإل فنػىتذوؽ الال
تحديػد  وتمكػنهـ مػفالفنية والجمالية واالبتكارية المتعمقة ببنيػة ا عمػاؿ والتصػميمات الفنيػة 
تحميمهػػػػا  ٌػػػػدرتهـ عمػػػػىاتجاهاتهػػػػا الفنيػػػػة وأسػػػػاليب معالجاتهػػػػا التشػػػػكيمية ، باإلاػػػػافة إلػػػػى 

صػػدار ا حكػػاـ  بأسػػاليب إبتكاريػػة، وحػػؿ مشػػكالتها الفنيػػة والجماليػػة بصػػريًا ٌراءتهػػا و  ، وا 
 .في اوء مقومات بنائها حولها الفنية
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 )* :الوحدة المقترحة  تحديد أسس بناء إعداد استبانة ل -جػ

التربيػة الجماليػة  وحػدةإعػداد اسػتبانة لتحديػد أسػس بنػاء في هػذا الجػزء مػف البحػث تػـ 
 :ةالمقترح

ا دبيػات النظريػة لمبحػث والتػى  فػي اػوء ةالمقترحػ الوحػدةحيث تـ تحديد أسس بنػاء 
ماتوصػمت إليػ  الدراسػات والبحػوث تناولت مفهـو وأهميػة التربيػة الجماليػة ، باإلاػافة إلػى 

اػافة إلػى مػاتـ التوصػؿ إلا، ب في مجاؿ التربية الجمالية والفنوف والذكاء اإلبداعي السابقة
معممػػى وخبػػراء منػػاها الزخرفػػة خػػالؿ إجػػراء بعػػض المقػػابالت مػػد  مػػف إليػػة مػػف معمومػػات

واإلعػػػػالف بقطػػػػاع التعمػػػػيـ الفنػػػػى وبعػػػػض المػػػػدارس الثانويػػػػة الزخرفيػػػػة بمحػػػػافظتى القػػػػاهرة 
   .والجيزة

تاػػػمنت أسػػػس بنػػػاء  مفػػػردة   30)اشػػػتممت االسػػػتبانة التػػػى تػػػـ إعػػػدادها عمػػػى  حيػػػث
إلبػداء  تيػر مناسػب( – مناسػب  خانتػاف، وخصصػت  وعناصرها الفرعية الوحدة المقترحة

بعػػض العػػامميف فػػي مجػػاؿ التوجيػػ  والتػػدريس  الػػرأى حولهػػا ، وبعػػد ذلػػؾ تػػـ عراػػها عمػػى
لتعػرؼ أراءهػـ حػوؿ مػدى  لتخصص الزخرفة واالعالف ، وبعض العػامميف بالحقػؿ التربػوى

 جيهػػاتوالتو  وتمػػت مراعػػاة جميػػد المالحظػػاتمناسػػبتها وشػػمولها لبنػػاء الوحػػدة المقترحػػة ، 
 بصورتها النهائية. وواعها والتربوية  الفنية
إي التربية الجمالية لتخصص الزخرإنة واإلعنالن  الوحدة المقترحة محتوى مكونات رابعًا:
: *( 

 وتتمثؿ ، فيمايمي: التربية الجمالية في مقترحةال المكونات الرئيسية لموحدة
 عنواف الوحدة. 

 مقدمة الوحدة. 

 ةدلموحجرائية االهداؼ اإل. 

 التربية الجمالية في اوء ا هداؼ. الوحدة المقترحة في مواوعات تنظيـ محتوى 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (،  0االستبانة التى تامنت أسس بناء الوحدة بصورتها النهائية ممحؽ   )*  
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  تحديػػػػد الطػػػػرؽ وا سػػػػاليب والوسػػػػائؿ التعميمػػػػة ومصػػػػادر الػػػػتعمـ المناسػػػػبة لمواػػػػوعات 
 الوحدة.

 ومهارات الذكاء االبداعى.  فنىتحديد أساليب تقييـ كؿ مف مهارات التذوؽ ال ، 

 ننناءبأسننس سننالفة الننذكر والتننى تمثننل  مكوننناتلكننل مكننون مننن ال وإيمننا يمنني عننرض
 :الوحدة
 ( الفنى واإلبداع الجماؿ  عنوان الوحدة: -1

 مواػػوعاتها دراسػػة وأهميػػة ، الوحػػدة طبيعػػة حػػوؿ نبػػذة وتناولػػتمقدمننة الوحنندة: -2
 .منها الطالب استفادة ومدى

 لموحدة : اإلجرائيةهداف األ-3
 ، وفقًا لما يمي: وصياتة ا هداؼ اإلجرائية التالية لموحدة تحديدأمكف لقد 
بعد دراسنة الطنالب لموضنوعات وحندة التربينة الجمالينة المقترحنة يصنبحوا قنادرين  
 عمى: 

  مفهـو الجماؿ واالبداع الفنى مػف خػالؿ تفسػير بعػض ا راء واالتجاهػات الفنيػة  معرفة
 المختمفة.

 لية والمفاهيـ والمصطمحات ، ومعرفػة أنػواع الخامػات التػى المعمومات الفنية والجما فهـ
 يتـ استخدامها في االنتاج الفنى الجمالي.

  بػػػػداء الػػػػرأى حػػػػوؿ ا عمػػػػاؿ الفنيػػػػة سػػػرعة المالحظػػػػة ، والتمييػػػػز ، والتفكيػػػػر الناٌػػػػد ، وا 
 المتنوعة مف خالؿ ٌراءتها بصريًا.

 والوظيفػػة ، والخامػػات  اإللمػػاـ بػػأهـ العوامػػؿ التػػى تػػؤثر عمػػى التصػػميـ   كالمواػػوع ،
 .(وا دوات والمهارات ا دائية

  مراعاة تطبيؽ المبادئ والمفاهيـ والقيـ المرتبطة بالتذوؽ الجمالى واالبػداعى فػي العمػؿ
 الفنى.   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 (. 4 *( الوحدة المقترحة بصورتها النهائية ممحؽ   



 

77 

 

فاعمية وحدة مقترحة في التربية الجمالية لتنمية مهارات التذوؽ الفنى والذكاء االبداعى لدى طالب 
 لثانوية الصناعيةالزخرفة واإلعالف بالمدرسة ا

 

 2019العدد يونيو      المجمد الخامس والعشرون 

 ػوانيف العالٌػة بػيف عناصػػر التصػميـ وأسػموب تنظيمهػا ، إلنتػاج أعمػػاؿ  اكتسػاب مبػادئ ٌو
 .فنية ذات تأثير جمالى وابداعى

 طػػػالؽ العنػػػاف لتفكيػػػره فػػػي مواٌػػػؼ افترااػػػية فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة الجماليػػػة مػػػد  ـالتخيػػػؿ وا 
 إمكانية االستعانة بمعطيات الواٌد.

 الكتشػاؼ ، والتخيػؿ ، والتحميػؿ ، وبنػاء مهارات الذكاء االبداعى:   التصميـ ، وا إكتساب
 االفترااات ، والتنبؤ( وتقديـ الحموؿ االبداعية التى تتميز با صالة والمرونة والطالٌة.

 وتزويػػدهـ برؤيػػة  هـتكػػويف القػػيـ واالتجاهػػات الفنيػػة والجماليػػة مػػف خػػالؿ تػػدريب حواسػػ ،
 اؿ الفنيػػػػة والجماليػػػػةوتأمػػػػؿ حػػػػوؿ بيئػػػػتهـ المحيطػػػػة واسػػػػتثمار خاماتهػػػػا فػػػػي انتػػػػاج ا عمػػػػ

كسابهـ السموكيات الجمالية.  وا 
  يـ الجماؿ واالبػداع الفنػى فػي اػوء القدرة عمى التفكير والرؤيت  المستقبمية حوؿ مفاهيـ ٌو

 بعض المعطيات الفنية والتشكيمية.

  بػػػداء الػػػرأى والنقػػػد لألعمػػػاؿ الفنيػػػة والجماليػػػة ، وتبػػػادؿ ا راء ب مػػػنهـإتاحػػػة الفرصػػػ  لكػػػؿ 
 اء ا خريف.وتقبؿ أر 

  صػػػػدار إتاحػػػػة الفرصػػػػة لمتعبيػػػػر عػػػػف ا حاسػػػػيس والمشػػػػاعر وتػػػػذوؽ مػػػػواطف الجمػػػػاؿ ، وا 
 .  مف وجهة نظر كؿ منهـ ا حكاـ الجمالية لألعماؿ الفنية

 .بداء الرأى الفنى والجمالى  إجادة مهارات حؿ المشكالت الفنية والتفكير الناٌد ، وا 

  الفنية والجمالية عمػى اخػتالؼ اتجاهاتهػا وخاماتهػا ، ألعماؿ ل البصرية قراءةالإتقاف مهارة
 . الجمالية واالبداعيةو  ها الفنيةواستخالص ٌيم

   :التربية الجمالية إي ضوء األهداف الوحدة المقترحة إي موضوعات تنظي  محتوى-2
تحدينند محتننوى الوحنندة إنني ضننوء األهننداف اإلجرائيننة ، وقنند روعنني إنني هننذا المحتننوى  تنن 

 مايمي:
 فنػػػىاشػػػتمال  عمػػػى المواػػػوعات وا نشػػػطة التػػػى تناولػػػت كػػػؿ مػػػف:  مهػػػارات التػػػذوؽ ال  ،

 ومهارات الذكاء االبداعى (.
 قدرات الفنية لمطالب. لمناسب أف يكوف م 

 .تتنوع في  ا نشطة والتدريبات العممية 
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  مف البسيط إلى المركب.  مواوعاتتسمسؿ 

   ا خرى. لمزخرفة واإلعالف خصصيةالتمحتوى المقررات في إثراء فهـ وتعمـ  أثر 

 لدى الطالب نمى القيـ واالتجاهات الجمالية واالبداعيةي  . 

 روعى عند تنظي  محتوى الوحدة المبادئ التالية: وقد
 التتابد:   -0

 مف البسيط إلى المجرد. الوحدةوتعنى تتابد مواوعات محتوى 
 االستمرار:-ب

 إلػػػػى أخػػػػرى لتأكيػػػػدمواػػػػوع رأسػػػػيًا مػػػػف  وحػػػػدةويقصػػػػد بهػػػػا إسػػػػتمرارية مواػػػػوعات ال
 اكتساب تعمـ القيـ الجمالية واالبداعية. 

 التكامؿ:جػ. 
التكامػػؿ  ، ومػػف جهػػة أخػػرى جهػػة أخػػرى مػػف الوحػػدةعنػػى التكامػػؿ بػػيف مواػػوعات يو 
 لمزخرفػة واإلعػالف المقػررات الدراسػية التخصصػية ا خػرىوبػيف  الوحػدة مواػوعات  بػيف 

 .  أسيوالر  ا فقى يفعمى المستوى
   تؤكد عمى عممية التعمي  والتعم  لموحدة هي: الجوانب التى كما روعيت بعض

 لجانب الفمسفى لموحدة: ا -

 لالسػػهاـ فػػي بنػػاء شخصػػية الطػػالب وتكػػويف القػػيـ واالتجاهػػات الفنيػػة والجماليػػة لػػدىهـ
مػػػف خػػػػالؿ تػػػػدريب حواسػػػػهـ ، وتزويػػػػدهـ برؤيػػػػة وتأمػػػػؿ حػػػػوؿ بيئػػػػتهـ المحيطػػػػة واسػػػػتثمار 

 خاماتها في انتاج ا عماؿ الفنية والجمالية.
 :لموحدة الجانب االجتماعي -

مػػػف الاػػػرورى أف تػػػؤدى الوحػػػدة بػػػالطالب المحافظػػػة عمػػػى بيئػػػتهـ المحيطػػػة والعمػػػؿ 
كسابهـ السموكيات  لية.الجماو  الفنية عمى تجميمها ، وا 

 الجانب النفسي لموحدة: -
أف تراعػػػػػى الوحػػػػػدة الفػػػػػروؽ الفرديػػػػػة بػػػػػيف الطػػػػػالب لتخصػػػػػص الزخرفػػػػػة واالعػػػػػالف ، 
تاحة   وحاجات نموهـ ، وتوظيؼ الطرؽ وا ساليب والوسائؿ التعميمية المناسبة لذلؾ ، وا 
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الفرصػػ  لكػػؿ مػػنهـ فػػي إبػػداء الحكػػـ والنقػػد لألعمػػاؿ الفنيػػة والجماليػػة ، وتبػػادؿ ا راء 
 قبؿ أراء ا خريف.وت

 الجانب المعرإى لموحدة:  -
تسهـ الوحدة في تزويد الطػالب بالمعمومػات الفنيػة والجماليػة والمفػاهيـ والمصػطمحات 
، ومعرفػػػة أنػػػواع الخامػػػات التػػػى يػػػتـ اسػػػتخدامها فػػػي االنتػػػاج الفنػػػى الجمػػػالي ، والتػػػى مػػػف 

 .خاللها جميعًا يمكف فهـ كؿ منتا منها با سموب العممي
 العممى  لموحدة: جانبال  -

مػػف الاػػرورى أف تتػػوافر لػػدى الطػػالب القػػدرة عمػػى سػػرعة المالحظػػة ، والقػػدرة عمػػى 
التمييز بيف ا عماؿ الفنية وجوانبها االبتكارية ، والقدرة عمى إبػداء الػرأى حولهػا مػف خػالؿ 

 ٌراءتها بصريًا.
 االقتصادى لموحدة: جانبال -

ات سػػػوؽ العمػػؿ ، واالعتمػػػاد عمػػػى الػػػنفس ويعنػػى أف تسػػػهـ الوحػػػدة فػػي تمبيػػػة احتياجػػػ
ولمتعرؼ عمى الصورة النهائية لمواوعات وعناصػر وأهػداؼ كمهارة حياتية يجب تحقيقها 

مواػػوعات الوحػػدة القائمػػة عمػػى مػػدخؿ التربيػػة الجماليػػة لتنميػػة مهػػارات التػػذوؽ الجمػػالي 
 .والذكاء اإلبداعي ، فالجدوؿ التالي يوا   المخطط الهيكمي لهذ  الوحدة

 لموضنوعات المناسنبة النتعم  ومصنادر التعميمة والوسائل واألساليب الطرق تحديد -5
 الوحدة:

تػػػـ تحديػػػد طػػػرؽ وأسػػػاليب ووسػػػائؿ تػػػدريس الموحػػػدة بمػػػا يتناسػػػب ومواػػػوعاتها الفنيػػػة 
 والجمالية ، وبما يتناسب كذلؾ وطبيعة تخصص الزخرفة واإلعالف ، وتمثمت فيما يمي:

 .أسموب حؿ المشكالت 

 . االكتشاؼ الموج 

 .العصؼ الذهنى 

 .التفكير الناٌد 

 حؿ المشكالت الفنية 

 .تحميؿ ا داء 
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 .المناٌشة والحوار 

 .العرض التوايحى 

 .البياف العممى 

 .الموحات والصور 

 .تحميؿ الرؤية والمشاهدات المرئية 

الجدوؿ التالي يوا  المخطط الهيكمػي لموحػدة المقترحػة فػي التربيػة الجماليػة ، والتػى 
   جاءت بعنواف   الجماؿ واإلبداع الفني(

   3  جدول )
 المقترحة إي التربية الجمالية وحدةلمهيكمى المخطط ال

 أهدافها عناصسها شهي تدزيعها الىحدة هىضىعاث

يفهىو انجًال واالراء 

 انتً فسرته

 

 حظتاٌ

 يفهىو وفهسفت انجًال

تعرَففففففففف  انتر ُفففففففففت 

انجًانُففففففت وا ًُتهففففففا 

 انىظُفُت

وانجًفففففففففففال انففففففففففففٍ 

 وانطبُعت

 تطبُقاث عًهُت

َتعرف يفهفىو وفهسففت 

 انجًال

َفسفففر يفهفففىو انتر ُفففت 

انجًانُفففففففت وا ًُتهفففففففا 

انىظُفُففت وفقففاع نففبع  

 األراء

َشففففره يفهففففىو انفففففٍ 

وعالقتففففففففه  انجًففففففففال 

 وانطبُعت

َىضفففع  عففف  األراء 

 انتً فسرث انجًال

َطبق  ع  انتدرَباث 

 انعًهُت انًتعهقت

انتحهُم انبظرٌ 

 انفًُنهعًم 

 

 حظتاٌ

اتجا فففففففففففاث انففففففففففففٍ 

 انتشكُهٍ

انتفففففففففففف و  انفُففففففففففففً 

 وانجًانً

 طىرة ويظطهع

 تطبُقاث عًهُت

َحففففدق انقففففُى انجًانُففففت 

وَستخهظها يٍ انعًم 

 انفًُ

َحففففدق نقففففُى انتشففففكُهُت 

  اتقاٌ فٍ انعًم انفًُ

َجُففففففد تحدَففففففد انقففففففُى 

اال تكارَفففت ففففٍ انعًفففم 

 انفًُ

َطبق  ع  انتدرَباث 
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 انعًهُت

 

انتشكُهُت انقراءة 

 نألعًال انفُُت

 

 حظتاٌ

 انقُى انجًانُت

 انقُى انتشكُهُت

 انقُى اال تكارَت

 تطبُقاث عًهُت

َتًكٍ يٍ قراءة انعًم 

 انفًُ وفقاع نطبُعته

َسففتخهض انقففُى انفُُففت 

 وانجًانُت واال تكارَت.

َطبق  ع  انتدرَباث 

 انعًهُت

 

 انتفكُر اإل داعً

 

 حظتاٌ

 تعرَ  اال داع انفًُ

 يهاراث اال داع انفًُ

يىاطففففففففاث انعًفففففففم 

 انفًُ انًبدع

 تطبُقاث عًهُت

َتعرف يفهفىو اال فداع 

 انفًُ

َحففدق يهففاراث اال ففداع 

 انفًُ

َسففففففتُتف يىاطفففففففاث 

 انعًم انفًُ انًبدع

َطبق  ع  انتدرَباث 

 انعًهُت

 

 انتفكُر انُاقد

 

 

 حظتاٌ

انفكرة انرئُسُت نهعًم 

انفٍُ ويىاطٍ اال داع 

 فُها.

تحهُففم وقففراءة انعًففم 

 انفًُ

انُقفففد انفكفففري نهعًفففم 

 انفًُ

انحهفففففففففففىل انفُُفففففففففففت 

 انًقترحت

استخالص انقُى انفُُفت 

 وانجًانُت

 تطبُقاث عًهُت

انقففففدرة عهففففً تحقُففففق 

األقاء اال فففففداعٍ ففففففٍ 

انعًفففففم انفُففففففً وفقففففففاع 

نًبفففاق    ل انطالقفففت   

 وانًروَت   واألطانت(

َىضفففع يُفُفففت تحقُفففق 

 انهدف انفٍُ وانجًانً

وفقففاع نهرةَففت انبظففرَت 

وانًعانجففففففاث انفُُففففففت 

انًتًثهففففت فففففٍ انتبففففاٍَ 

انهفففففففففففىًَ وتباعفففففففففففد 

انًسفففففففافاث وتُ فففففففُى 

انخطففففىط وانتظفففف ُر 

 وانتكبُر.

َجُففففد يُفُفففففت تطىَففففف  

االيكاَُففففففففاث انفُُففففففففت 

  ظىرة يبتكرة

َطبق  ع  انتدرَباث 

 انعًهُت

 يفهىو انُقد انفًُ حظتاٌ انحكى انفًُ وانجًانً

 اَىاع انُقد انفًُ

 َفسر يفهىو انُقد انفًُ

 َحدق اَىاع انُقد انفًُ
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انفر   ٍُ انت و  

 وانُقد

 تطبُقاث عًهُت

ًَُففففففق انفففففففر   ففففففٍُ 

 انت و  وانُقد

َطبق  ع  انتدرَباث 

 انعًهُت

 :اإلبداعى )*  والذكاء الفنى التذوق مهارات تقيي  اختباري إعداد-
 التػػػالييف االختبػػػاريف إعػػػداد تػػػـ حيػػػث ، لموحػػػدة النهػػػائى المكػػػوف التقػػػويـ أسػػػاليب تمثػػػؿ

 :وهما تدريسها، بعد الطالب لدى اإلبداعي والذكاء ، الفني التذوؽ مهارات مف كؿ لتقييـ
 لػػػدى طػػػالب الصػػػؼ ا وؿ الثػػػانوي الصػػػناعي  التػػػذوؽ الجمػػػالى تقيػػػيـ مهػػػاراتاختبػػػار ل

 .لتخصص الزخرفة واإلعالف

 لػػػدى طػػػالب الصػػػؼ ا وؿ الثػػػانوي الصػػػناعي  الػػػذكاء االبػػػداعى تقيػػػيـ مهػػػاراتاختبػػار ل
 .لتخصص الزخرفة واإلعالف

 .االختباريف وثبات صدؽ تـ حساب. جػ
  :*) مقترحةال لموحدة مصاحبال معم ال دليل إعداد خامسًا:

 إعػداد تػـ ، التعميميػة الوحػدة فػي تحديػدها تػـ التػي  نشطةالمواوعات وا تنفيذ لاماف

ػد ، المناسػبة ا نشػطة وتنفيػذ الوحدة، لتدريس  مرشدا ليكوف المعمـ دليؿ  الػدليؿ تاػمف ٌو
   العناصر التالية:

رشػػادات الػػدليؿ  –ا هػػداؼ  -المقدمػػة  –  العنػػواف  مواػػوعات الوحػػدة  -تعميمػػات وا 
 ا نشطة والطرؽ والوسائؿ التعميمية ، وأساليب التقويـ (. –

وتحدينننند الننننزمن تقييمهننننا ، لموحنننندة المقترحننننة وأدوات التجريننننب االسننننتطالعى سادسننننًا: 
 وتقييمها  :  هاالمستغرق لتدريس

ػؼ تعميمػى عمػى مػدار ثالثػة أيػاـ متتاليػة مػف خػالؿ زيػػارة  تػـ التخطػيط لمٌو
اسػػػتطالعية لمدرسػػػة أحمػػػد مػػػاهر الثانويػػػة والصػػػناعية ، حيػػػث تػػػـ اختيػػػار عينػػػة عشػػػوائية 

بمدرسػػة أحمػػد  ( طالبػػًا مػػف طػػالب الصػػؼ ا وؿ تخصػػص الزخرفػػة واالعػػالف23ٌوامهػػا   
 ٌاـ الباحث بالخطوات التالية:حيث ،  ماهر الثانوية الصناعية
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إ(  تػػػدريس مواػػػوعات الوحػػػدة ، باسػػػتخداـ دليػػػؿ المعمػػػـ المصػػػاحب لهػػػا ، واسػػػتغرؽ 
( حصػػػة عمػػػى مػػػدار ثالثػػػة أسػػػابيد  بواٌػػػد أربعػػػة 00زمػػػف تػػػدريس مواػػػوعات الوحػػػدة   

 حصص أسبوعيًا.
بصػػػػورتها المبدئيػػػػػة ، تػػػػـ تطبيػػػػػؽ االختبػػػػػاريف ب( بعػػػػد االنتهػػػػػا مػػػػف تػػػػػدريس الوحػػػػػدة 

 بصورتهما المبدئية
 درجنة  30) خصنص بينمنا ، الفننى التنذوق إلختبنار مهنارات درجة  90) خصص حيث

 فػي الطػالب اسػتغٌر  الػذى الػزمف متوسػط حسػاب وتـ ، االبداعى الذكاء مهارات الاختبار
 زمػػف ليكػػوف ، لمطػػالب اسػػتجابات( 5  وأبطػػأ ، اسػػتجابات( 5   سػػرع االختبػػاريف تطبيػػؽ
( دٌيقػػػة ، وزمػػػف تطبيػػػؽ اختبػػػار الػػػذكاء االبػػػداعى 31التػػػذوؽ الجمػػػالى    اختبػػػار تطبيػػػؽ

( حصػػة ، زمػػف 04الوحػػدة وتقييمهػػا   دريس( دٌيقػػة.  وبالتػػالى أصػػب  إجمػػالى زمػػف تػػ05 
 .( دٌيقة لمحصة الواحدة . وبذلؾ تـ واد أدوات الدراسة بصورتها النهائية25الحصة   

معممػػى الزخرفػػة واالعػػالف العػػامميف بالمدرسػػة عمػػى كيفيػػة تػػدريس  أحػػدتػػدريب جػػػ( تػػـ 
لمسػاعدة  وتطبيؽ الوحدة التعميميػة باسػتخداـ دليػؿ المعمػـ المصػاحب ، وتطبيػؽ االختبػاريف

 .  الباحث في التطبيؽ النهائي  دوات الدراسة
   * :النهائي لموحدة المقترحة وأدوات تقييمها ) : التطبيقسابعاً 

ٌسػػـػ طػػػالب مػػػف  عينػػػة الدراسػػػة  دوات البحػػػث عمػػػى النهػػػائى تػػػـ التطبيػػػؽ الميػػػداني
مصػػؼ ا وؿ بمدرسػػة أحمػػد مػػاهر الثانويػػة الصػػناعية بػػ دارة السػػيدة ل عػػالف والتنسػػيؽإلالزخرفػػة وا

 عمى مدار ثالثػة أسػابيد 4102/4102 خالؿ العاـ الدراسي زينب التعميمية بمحافظة القاهرة
 بمساعدة المعمـ الذى تـ تدريبي .اير، ومارس خالؿ شهري فبر 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة إي البحث: ثامناً 
تمػػت معالجػػة البيانػػات التػػي أسػػفر عنهػػا البحػػث الميػػداني مػػف خػػالؿ حسػػاب تجميػػد 

 Statistics، واسػػػػػػػتخداـ: اإلحصػػػػػػػاء التكػػػػػػػراري واختياراتهػػػػػػػا Summarizeالبيانػػػػػػػات 

Frequency’s، واختياراتها الوصفي واإلحصاء Statistic Descriptive، وأيًاا   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .( 3   اإلبداعى والذكاء الفنى التذوؽ مهارات تقييـ اختباري *(
 .( 2   ممحؽ  *( دليؿ المعمـ المصاحب لموحدة المقترحة

 (. 5 *( الدرجات الخاـ التى حصؿ عميها الطالب في اإلختباريف ممحؽ   
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 خػػػػالؿ مػػػػف المترابطػػػػة لمعينػػػػات Compare Means المتوسػػػػطات فػػػػروؽ حسػػػػاب تػػػػـ
 أفػراد لدرجات مترابطتيف لعينتيف Two-Related-Samples Tests   (Test Pairs اختبار
 لػػدى اإلبػػداعي والػػذكاء الجمػػالي التػػذوؽ  لممقياسػػاف( والبعػػدي، القبمػػي  التطبيػػؽ فػػي العينػػة
  فػراد االعتػدالي التوزيػد شػرط تػوفر مف التأكد بعد والتنسيؽ واععالف الزخرفة ٌسـ طالب
 SPSS (21.0) for Windows برنػاما مػف خػالؿ وذلػؾ الفػروؽ، داللػة لمعرفػة العينػة

Release (2012.) 
 نتائا الدراسة وتفسيرها:تاسعًا: 
يعػػػرض الباحػػػث فػػػي نتػػػائا البحػػػث وتفسػػػيرها، النتػػػائا التػػػي أسػػػفر عنهػػػا البحػػػث  

 الميداني، وتفسيرها، كما سيتا  في العرض التالي:
 نتائا الفرض األول:   1

يػػنص الفػػرض ا وؿ عمػػى أنػػ   توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة 
( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب ٌسػػػـ الزخرفػػػة واععػػػالف والتنسػػػيؽ الصػػػؼ ا وؿ 1.15 

بمدرسػػة أحمػػد مػػاهر الثانويػػة الصػػناعية بػػ دارة السػػيدة زينػػب التعميميػػة فػػي القيػػاس القبمػػػي 
مقػػػرر التربيػػػة الجماليػػػة المقتػػػرح لصػػػال  تػػػدريس خػػػالؿ والبعػػػدي الختبػػػار التػػػذوؽ الجمػػػالي 

 القياس البعدي .
التػػذوؽ ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض ٌػػػاـ البػػػاحث باسػػتخداـ نتػػائا تطبيػػؽ مقيػػاس  

 Paired-Samplesلمعينػػات المرتبطػة  t. Test ؛ مف خالؿ استخداـ اختبار  ت( الجمالي

T Test وحجػػـ التػػأثير ،Effect Size  dؼ ٌيمػػة اختبػػار  ت( المحسػػوبة ( بداللػػة اػػع
وذلػػؾ لتحديػػد مػػدى داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطي  بالنسػػبة لمجػػذر التربيعػػي لػػدرجات الحريػػة،

درجات طالب ٌسـ الزخرفة واععالف والتنسيؽ الصؼ ا وؿ بمدرسػة أحمػد مػاهر الثانويػة 
تػذوؽ الجمػالي الصناعية ب دارة السيدة زينب التعميمية في القياس القبمي والبعدي الختبػار ال

، والجػػػدوؿ التػػػالي يواػػػ  النتػػػائا التػػػي تػػػػـ مقػػػرر التربيػػػة الجماليػػػة المقتػػػػرحخػػػالؿ تػػػدريس 
 التوصؿ إليها:
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   4جدول ) 
 يوضح مدى الفروق بين متوسطي درجات طالب قس  الزخرإة واآلعالن والتنسيق

 التربية الجمالية وحدةإي القياس القبمي والبعدي الختبار التذوق الجمالي خالل  تدريس 
 باستخدا  اختبار )ت ، وحج  التأثير ةالمقترح 

 المتغيرات
  43طالب قس  الزخرإة واآلعالن والتنسيق )ن= 

 مستوى ح0د ت
 الداللة

حج  
 التأثير
(d) 

 القياس البعدي القياس القبمي

 و ع   و ع ـ

اختبار التذوق 
الجمالي خالل 

 وحدةتدريس 
التربية 
الجمالية 
 .ةالمقترح

01.43 3.12 
-

1.323 
25.12 4.22 -

1.120 
-

21.13 24 1.111 
42.22 
كبير 
 جًدا

ح( إلػػػػػػى حجػػػػػػـ العينػػػػػػة، المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي، 1تشػػػػػػير الرمػػػػػػوز  ف، ـ، ع، و، ت، د
 االنحراؼ المعياري، معامؿ اإللتواء، اختبار  ت(، درجات الحرية، عمى التوالي.

الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات اختبػػار يتاػػ  أف بػػالنظر إلػػى بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ و 
مقرر التربية الجمالية المقترح لطػالب ٌسػـ الزخرفػة واععػالف خالؿ تدريس التذوؽ الجمالي 

والتنسػػػػيؽ الصػػػػؼ ا وؿ بمدرسػػػػة أحمػػػػد مػػػػاهر الثانويػػػػة الصػػػػناعية بػػػػ دارة السػػػػيدة زينػػػػب 
والبعػػػػػدي داؿ إحصػػػػػائًيا عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة أٌػػػػػؿ مػػػػػف  التعميميػػػػػة فػػػػػي التطبيقػػػػػيف القبمػػػػػي

 (، وحجـ تأثير هذا الفرؽ كبير جًدا، لصال  التطبيؽ البعدي. 1.110 
مقػػرر التربيػػة الجماليػػة المقتػػرح لػػ  تػػأثير جػػوهري تػػدريس وهػػذ  النتػػائا تؤكػػد عمػػى أف 

والتنسػيؽ كبير جًدا في تحسيف وتنمية التذوؽ الجمالي لدي طػالب ٌسػـ الزخرفػة واععػالف 
 الصؼ ا وؿ بمدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية ب دارة السيدة زينب التعميمية.

نسػتنتا مػف النتػائا السػابقة القػرار اإلحصػائي ٌبػوؿ الفػرض الموجػ  الػذي يػنص عمػى 
( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات 1.15 توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  

تنسػػػػيؽ الصػػػػؼ ا وؿ بمدرسػػػػة أحمػػػػد مػػػػاهر الثانويػػػػة طػػػػالب ٌسػػػػـ الزخرفػػػػة واععػػػػالف وال
الصناعية ب دارة السيدة زينب التعميمية في القياس القبمي والبعدي الختبػار التػذوؽ الجمػالي 

 مقرر التربية الجمالية المقترح لصال  القياس البعدي(. خالؿ تدريس 
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لزخرفػة واععػالف طػالب ٌسـػ الػدي التذوؽ الجمػالي وبمعنى أخر أكثر تحديًدا أف ارتفاع 
مقػػرر تػػدريس يرجػػد إلػػى تػػأثر والتنسػػيؽ الصػػؼ ا وؿ بمدرسػػة أحمػػد مػػاهر الثانويػػة الصػػناعية 

 التربية الجمالية المقترح  فراد عينة البحث الحالي.
 نتائا الفرض الثاني:   4

يػػنص الفػػرض الثػػاني عمػػى أنػػ   توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة 
( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب ٌسػػػـ الزخرفػػػة واععػػػالف والتنسػػػيؽ الصػػػؼ ا وؿ 1.15 

بمدرسػػة أحمػػد مػػاهر الثانويػػة الصػػناعية بػػ دارة السػػيدة زينػػب التعميميػػة فػػي القيػػاس القبمػػػي 
مقػػػرر التربيػػػة الجماليػػػة المقتػػػرح لصػػػال  ؿ تػػػدريس خػػػالوالبعػػػدي الختبػػػار الػػػذكاء اإلبػػػداعي 

 القياس البعدي .
الػػذكاء ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض ٌػػػاـ البػػػاحث باسػػتخداـ نتػػائا تطبيػػؽ مقيػػاس  

-Pairedلمعينػػػػػػػات المرتبطػػػػػة  t. Test ؛ مػػػػػف خػػػػػالؿ اسػػػػػتخداـ اختبػػػػػار  ت( اإلبػػػػػداعي

Samples T Test وحجػػـ التػػأثير ،Effect Size  dاػػعؼ ٌيمػػة اختبػػار  ت(  ( بداللػػة
وذلػػؾ لتحديػػد مػػدى داللػػة الفػػروؽ بػػيف  المحسػػوبة بالنسػػبة لمجػػذر التربيعػػي لػػدرجات الحريػػة،

متوسػػػطي درجػػػات طػػػالب ٌسػػػـ الزخرفػػػة واععػػػالف والتنسػػػيؽ الصػػػؼ ا وؿ بمدرسػػػة أحمػػػد 
 ماهر الثانويػة الصػناعية بػ دارة السػيدة زينػب التعميميػة فػي القيػاس القبمػي والبعػدي الختبػار

، والجػػػدوؿ التػػػالي يواػػػ  مقػػػرر التربيػػػة الجماليػػػة المقتػػػرحخػػػالؿ تػػػدريس الػػػذكاء اإلبػػػداعي 
 .النتائا التي تـ التوصؿ إليها

   5)  جدول
القبمي والبعدي  إي القياس يوضح مدى الفروق بين متوسطي درجات طالب قس  الزخرإة واآلعالن والتنسيق

 باستخدا  اختبار )ت ، وحج  التأثير ةربية الجمالية المقترحالت وحدةالختبار الذكاء اإلبداعي خالل تدريس 

 الوتغيساث

 (34= )ىطالب قعن الصخسفت واآلعالى والتنعيق 
 ث

 ح0د
 هعتىي

 الداللت

حجن 

 التأثيس

(d) 

 القياض البعدي القياض القبلي

 و ع م و ع م
 

اختباز الركاء 

خالل اإلبداعي 

وحدة تدزيط 

 الجواليتالتسبيت

 .الوقتسحت

7.77 8.77 8.877 83.87 8.77 -8.77 -73.37 78 8.888 
87.37 

ا  يبُر جدع
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ح( إلػػػػػػى حجػػػػػػـ العينػػػػػػة، المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي، 1تشػػػػػػير الرمػػػػػػوز  ف، ـ، ع، و، ت، د
 درجات الحرية، عمى التوالي. االنحراؼ المعياري، معامؿ اإللتواء، اختبار  ت(،

بػػالنظر إلػػى بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ يتاػػ  أف الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات اختبػػار 
الػػػػذكاء اإلبػػػػداعي خػػػػالؿ تػػػػدريس مقػػػػرر التربيػػػػة الجماليػػػػة المقتػػػػرح لطػػػػالب ٌسػػػػـ الزخرفػػػػة 
واععػػػالف والتنسػػػيؽ الصػػػؼ ا وؿ بمدرسػػػة أحمػػػد مػػػاهر الثانويػػػة الصػػػناعية بػػػ دارة السػػػيدة 

ي والبعػػدي داؿ إحصػػائًيا عنػػػد مسػػتوى داللػػػة أٌػػؿ مػػػف زينػػب التعميميػػة فػػػي التطبيقػػيف القبمػػػ
 (، وحجـ تأثير هذا الفرؽ كبير جًدا، لصال  التطبيؽ البعدي. 1.110 

مقػػرر التربيػػة الجماليػػة المقتػػرح لػػ  تػػأثير جػػوهري تػػدريس وهػػذ  النتػػائا تؤكػػد عمػػى أف 
واععػالف والتنسػيؽ كبير جًدا في تحسيف وتنمية الذكاء اإلبداعي لدي طالب ٌسـ الزخرفػة 

 الصؼ ا وؿ بمدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية ب دارة السيدة زينب التعميمية.
نسػتنتا مػف النتػائا السػابقة القػرار اإلحصػائي ٌبػوؿ الفػرض الموجػ  الػذي يػنص عمػى 

( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات 1.15 توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة  
عػػػػالف والتنسػػػػيؽ الصػػػػؼ ا وؿ بمدرسػػػػة أحمػػػػد مػػػػاهر الثانويػػػػة طػػػػالب ٌسػػػػـ الزخرفػػػػة واع

الصػػػػناعية بػػػػ دارة السػػػػيدة زينػػػػب التعميميػػػػة فػػػػي القيػػػػاس القبمػػػػي والبعػػػػدي الختبػػػػار الػػػػذكاء 
 مقرر التربية الجمالية المقترح لصال  القياس البعدي(. خالؿ تدريس اإلبداعي 

عػالف طػالب ٌسـػ الزخرفػة واإل لديالذكاء اإلبداعي وبمعنى أخر أكثر تحديًدا أف ارتفاع 
مقػػرر تػػدريس يرجػػد إلػػى تػػأثر والتنسػػيؽ الصػػؼ ا وؿ بمدرسػػة أحمػػد مػػاهر الثانويػػة الصػػناعية 

 التربية الجمالية المقترح  فراد عينة البحث الحالي.
 نتائا الفرض الثالث:  3

يػػػنص الفػػػرض الثالػػػث عمػػػى أنػػػ   توجػػػد عالٌػػػة ارتباطيػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد 
( موجبة بيف درجات طالب ٌسـ الزخرفػة واععػالف والتنسػيؽ الصػؼ 1.15اللة  مستوى د

ا وؿ بمدرسػػة أحمػػد مػػاهر الثانويػػة الصػػناعية بػػ دارة السػػيدة زينػػب التعميميػػة فػػي اختبػػاري 
 مقرر التربية الجمالية المقترح .خالؿ تدريس الذكاء اإلبداعي، والتذوؽ الجمالي 

لبػػػاحث بحسػػػاب معػػامالت االرتبػػػاط الخطػػي لمتحقػػؽ مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض ٌػػػامت ا
، وحػػػػدود مسػػػػػتوي الداللػػػػة اإلحصائيػػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوي Pearson Correlationلبيرسػػػػػوف 

 - Significant at the 0.05 level (1 ( ذو النهايػػة الواحػػدة/ الػػذيؿ الواحػػد1.15 

Tailed) ،والتػػػػذوؽ، بػػػػيف درجػػػػات الطػػػػالب عمػػػػي اختبػػػػاري   اختبػػػػاري الػػػػذكاء اإلبػػػػداعي 
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الجمػػػالي خػػػالؿ تػػػدريس مقػػػرر التربيػػػة الجماليػػػة المقتػػػرح ، والجػػػدوؿ التػػػالي يواػػػ  مػػػا تػػػـ 
 التوصؿ إلي  مف نتائا:

   6جدول ) 
 يوضح معامل االرتباط وحج  تأثيرا بين درجات طالب قس  الزخرإة واآلعالن والتنسيق

 ةالتربية الجمالية المقترح وحدةعمي مقياسي "الذكاء اإلبداعي، والتذوق الجمالي" بعد تدريس 

 المتغيرات

مقرر التربية الجمالية المقترح بعد تدريس التذوق الجمالي 
  43= )ن

 مستوي الداللة "ر"

 وحدةبعد تدريس الذكاء اإلبداعي 
 دالة 1.104 1.325 .ةالتربية الجمالية المقترح

 يشير الرمز  ر  إلى معامؿ ارتباط بيرسوف. 
    ذو ذيؿ واحد(1.15  داللة مستوى عند جوهريارتباط 

Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).* 

بػػػالنظر إلػػػى بيانػػػات الجػػػػدوؿ السػػػابؽ يتاػػػ  أف ٌيمػػػة معامػػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػػيف 
 مقيػاس  الػذكاء اإلبػداعي ودرجاتػػهـ عمػي  ، مقياس  التػذوؽ الجمػاليدرجات الطالب عمي 

 (.1.104ٌيمة دالة إحصائيا عند مستوي داللة  (، وهي 1.325 
وبمعنى أخر أكثر تحديػًدا أف ارتفػاع التػذوؽ الجمػالي لػدى الطػالب يػؤدي إلػى إرتفػاع 

اإليجػابي يرجد إلى التأثر  وكالهماطالب ٌسـ الزخرفة واععالف والتنسيؽ لدي الذكاء اإلبداعي 
 البحث الحالي. فراد عينة مقرر التربية الجمالية المقترح لتدريس 

 ٌبػوؿ الفػرض الموجػ  الػذي يػنص عمػى نسػتنتا مػف النتػائا السػابقة القػرار اإلحصػائي
( موجبػػػػة بػػػػيف 1.15 توجػػػػد عالٌػػػػة ارتباطيػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة  

درجات طالب ٌسـ الزخرفة واععالف والتنسيؽ الصؼ ا وؿ بمدرسػة أحمػد مػاهر الثانويػة 
يدة زينػػب التعميميػػة فػػي اختبػػاري الػػذكاء اإلبػػداعي، والتػػذوؽ الجمػػالي الصػػناعية بػػ دارة السػػ

 (.  مقرر التربية الجمالية المقترحخالؿ تدريس 
وفػػي نهايػػة عػػرض النتػػائا التػػي أسػػفر عنهػػا البحػػث الميػػداني الحػػالي؛ كػػاف البػػد مػػف 

 مناٌشتها كما سيتا  في العرض التالي:
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 سة:االدر  توصيات عاشرًا:
 بمػا الدراسػة يوصػي مناٌشػتها، اػوء وفػي إليها الدراسة، توصمت التي النتائا اوء في

 :يأتي

  بنػػػاء منػػػاها لمتربيػػػة الجماليػػػة إلثػػػراء تعمػػػـ مهػػػارات تخصػػػص الزخرفػػػة واالعػػػالف لػػػدى
 الطالب.

 معمػـ مصػاحبة لمنػاها التربيػة الجماليػة كمرشػد وموجػ  فػي تنفيػذها لتحقيػؽ  أدلػة إعػداد
 أهدافها العامة واالجرائية. 

 أكيد عمى تخطػيط البػراما التدريبيػة التػى تكسػب المفػاهيـ والمصػطمحات التخصصػية الت
 الجديدة  التى يتطمبها سوؽ العمؿ.

 مهػارات الػذكاء االبػداعى ، والػذكاءات المتعػددة ا خػرى التػى تجعػؿ أداء الخػريا  تنميػة
 متميزا في مجاؿ الزخرفة واالعالف.

 جاهػات الحديثػة ، ومتطمبػات سػوؽ العمػؿ تطوير منػاها الزخرفػة الحاليػة فػي اػوء االت
 المحمية والخارجية.

 سة:االدر  مقترحات: حادى عشرً 

 :الدراسة مايمي تقترح

 منػػاها ومقػػررات التعمػػيـ الصػػناعى ، ومنهػػا  تػػدريس فػػي المػػداخؿ التكامميػػة اسػػتخداـ
 . تخصص الزخرفة واالعالف

 في اوء المفهـو العالمى . تقويـ البراما التدريبية لمعممى التعميـ الصناعى 

  تطػػػوير بنيػػػة التعمػػػيـ الفنػػػى لمواجهػػػة التحػػػديات التعميميػػػة واالٌميميػػػة المحيطػػػة ومسػػػايرة
 سوؽ العمؿ.

 عــــــــزاجامل
 المراجع العربية

 السوداف. : مفهـو المنها ومكانت  فى النظاـ،(4102،   إبراهيـ يوسؼ عبد اهلل

ناما ٌائـ عمى نظرية الذكاء الناج  لتنمية ( : :بر 4102أحمد صال  عبد الحميد ،  
 القراءة والكتابة االبداعية   ، رسالة دكتوراة ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس.
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( :  أثر برناما تدريبي في الرياايات مستند 4102اسراء الصرى ، ومنى ٌطيفاف ،  
وبيف في إلى نظرية الذكاء الناج  في تنمية مهارة حؿ المشكالت لمطمبة الموه
 (.44رياض ا طفاؿ   ، مجمة المنارة لمبحوث والدراسات ، ا ردف ، المجمد  

(:   فعالية استخداـ استراتيجية بناء تةافؽ وجهات النظر  4102أميرة محمود محمد ، 
في تدريس عمـ النفس عمى تنمية مهارات الذكاء االبداعى لطالب المرحمة 

.الثانوية  ، ٌسـ عمـ النفس ، كمية   التربية ، حامعة الفيـو

 والمهني التقني إعماؿ في والتدريب التعميـ( : 4111  الدولية العمؿ ومنظمة اليونسكو،
 . اليونسكو ، ،باريس والعشريف الحادي لمقرف

مئات ا مثمة التطبيقية ،  (:  تدريس مهارات التفكير:مد 4103جودت أحمد سعادة ،   
 ا ردف ، عماف ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيد.  

( :  ٌويـ مناها الجغرافيا والتاريخ بمرحمة 4102حساـ الديف أبو الهدى ،وأخروف ،  
.  التعميـ العاـ في اوء تقتصاديات المعرفة   ، كمية التربية ، جامعة الفيـو

يـ ( :4102حساـ فاروؽ النحاس ، وآخروف     الخداع البصرى بيف االحتياج الوظيفي ٌو
الجماؿ المرئى لزجاج العمارة االسالمية     مجمة العمارة والفنوف والعمـو 

 دورية عممية محكمة ، العدد ا وؿ. –االنسانية 

رؤية تطبيقية في تنمية العقوؿ المفكرة  ،  -( :  تعميـ التفكير4113حسيف زيتوف ،   
 الشروؽ لمنشر والتوزيد.   ا ردف ، عماف ، دار

( : فاعمية النمط االكتشافى فى اكتساب مهارات عمميات 4111رامى محمد موسى ،  
العمـ لدى طمبة الصؼ الثانت ا ساسي بغزة   ، رسالة ماجستير ، عمادة 

 الدراسات العميا ، الجامعة االسالمية. 

القيـ الجمالية ( :  استخداـ 4102سام  مصطفى حساف ، محمد جماؿ محمد ،  
لعناصر الفف االسالمى في تصميـ االعالف لصفحات الويب   ، مجمة العمارة 

 دورية عممية محكمة ، العدد ا وؿ. –والفنوف والعمـو االنسانية 

 الحقيقة بيف التشكيمية الصورة (:  ٌراءة4104الوهاب ،   عبد إبراهيـ عابديف طارؽ
 والتطبيقية. الجميمة الفنوف لتكنولوجيا، كميةوا لمعمـو السوداف واإليحاء  ، جامعة

 .الكتب عالـ ، القاهرة ،   الناج  الذكاء نظرية( :  4102  ، الحميد عبد الديف عالء
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  السوداف ، فمسفة التربية الجمالية في تنمية النشس(:  4100عمر الطيب محمد ،  
 جامعة النيميف.  

 التذوؽ لتنمية المنزلي االٌتصاد في مقترحة وحدة:  (4112عنقاوي ،   عبداالل  عهود
  مكة بمدينة االبتدائي السادس الصؼ تمميذات لدى واالبتكار الجمالي
 .المكرمة القرى،مكة أـ ماجستير،جامعة ،رسالة المكرمة

( :  الذكاء الناج  والقدرات التحميمية واالبداعية   ،  4101فاطم  أحمد الجاسـ ،  
 يبونو لمطباعة والنشر والتوزيد. ا ردف ، عماف ، دار د

 -4100/4104 الفنى التعميـ استراتيجية(. 4100  الفنى لتعميـ ٌطاع  
 والتعميـ. التربية القاهرة، وزارة ،4102/4102

 اوء فى سنوات الثالث نظاـ الفنى التعميـ تطوير(. 4112  الحبشى حسف محمد
 القاهرة والتنمية، التربوية لمبحوث القومى المركز العمؿ، سوؽ احتياجات

( :  مقدمة في عمـ الجماؿ  ، ا ردف ، مكتبة 4115محمد سعد حساف ، وآخروف ، 
 المجتمد العربى لمنشر.

(:   الذكاء االنسانى   ، الكويت ، المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف 4112محمد ط  ،  
 وا داب.

 والمعرض المؤتمر العمؿ، سوؽ الحتياجات الجديدة السمات(. 4115  الفات  فؤاد محمد
 إبريؿ.02-02 القاهرة، والتعميـ، التربية بوزارة ا وؿ،( التقنى الفنى

( :  أثر برناما تعميمى مستند تمى نظرية 4102محمود محمد عمى ، وميادة الناطور  
الذكاء الناج  في تنمية القدرات التحميمية واالبداعية والعممية لدى الطمبة 

يف عقميًا   ، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس ، سوريا ، المت فٌو
 (. 0( ، العدد  02المجمد  

 سمسمة والعشريف، الحادى القرف وتحديات الفنى التعميـ(. 4111  القومى التخطيط معهد
ـ والتنمية، التخطيط ٌاايا  يناير. ،030 ٌر

 تحسيف أجؿ مف مهارات بشأف استنتاجات ، الدولى العمؿ مؤتمر،  الدولية العمؿ منظمة
 . 4112 ، جنيؼ ، سويسرا ، والتنمية العمالة ونمو اإلنتاجية
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دراسة ميدانية مف وجهة  –( :  الوظائؼ التربوية لمتربية الجمالية 4102منى كشيؾ ،  
نظر معممى التربية الفنية  الحمقة الثانية(   ، مجمة اتحاد الجامعات العربية 

 تربية الفنية وعمـ النفس ، جامعة دمشؽ ، كمية التربية.لم

:   أثر تعمـ النقد الفني في تنمية كؿ مف التذوؽ الجمالي و   (4111  ندى نمر مبارؾ ،
  ،  مهارة اإلبداع في مجاؿ التصوير الزيتي لدى طالبات المرحمة اإللزامية

  جامعة اليرموؾ ، ٌسـ الفنوف التشكيمية ، رسالة ماجستير.

( :  الفف 4112هربرت ريد ، ترجمة فت  الباب عبد الحميـ ، محمد محمد يوسؼ ،  
  أسس التصميـ الصناعى  ، القاهرة ، عالـ الكتب.  –والصناعة 

كتاب الطالب  ،  -اع ( :  االختر 4102وزارة التربية والتعميـ بالمممكة العربية السعودية  
 االدارة العامة لمموهوبيف. 

 التعميـ مفهـو حوؿ دراسة(:  4103  والتعميـ بجمهورية مصر العربية، التربية وزارة
 مكتب ، الفني التعميـ ٌطاع ،   تطوير  دواعي ، ومشكالت  أهداف  ، الصناعي
 الصناعي. التعميـ مستشار
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