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٢٠٠٦ 
 

 )٨(نمـــوذج رقـــم 
  

 .إجازة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديالت المطلوبة 
 

 :الكليــــة.                             سلطان بن حمد بن محمد الشاهين:االسم
 .التــــربيـــــة

 التربية :لتخصصا.                                        التــــربــيــة الفـــنيـــة :القسم
 .الفنية

 
 .الماجستير: األطروحة مقدمة لنيل درجة 

 
ى الوسائط              : عنوان األطروحة  ائم عل برنامج تعليمي مقترح في التذوق والنقد الفني ق

 .التفاعلية المتعددة ومدى االستفادة منه بالمرحلة المتوسطة 

 
 :وبعد.. دنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سي

 
 ٨/  ٢٧فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة األطروحة المذآورة أعاله والتي تمت مناقشتها في تــاريخ  

 .  هـ بقبول األطروحة بعد إجراء التعديالت المطلوبة وحيث قد تم عمل الالزم١٤٢٧/

يغ    ي ص ة ف ازة األطروح ة توصي بإج إن اللجن ب  ف ة آمتطل ة المرفق تها النهائي
 . تكميلي للدرجة العلمية المذآورة أعاله

 واهللا الموفق،،،
 

 أعضـــاء اللجنة
 

 المشرف
 مناقش من داخل القسم 

 مناقش من خارج القسم

 حمزة بن عبد الرحمن باجودة/ د
 محمد بن أحمد هالل/ د سعيد بن سيد حسين / د

  
 

 :التوقيع
  

 
 :التوقيع

 
 :التوقيع

 
           يعتمد رئيس القسم

 أحمد بن رمـــلي فيرق/        د



 
 
 

In The Name Of Allah ,Most 
Gracious, Most Merciful 
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 ملخص الرسالة  
  :الموضوع

 ةبرنامج تعليمي مقترح في التذوق والنقد الفني قائم على الوسائط التفاعلية المتعددة ومدى االستفادة منه في المرحلة المتوسط
 . سلطان بن حمد بن محمد الشاهين:الباحث 

 :أهداف البحث

   واآتسابهم الخبرة الجمالية المناسبة  باالرتقاء بمستوى التذوق  والقدرة على النقد الذاتي والمستوى الثقافي الفني لدى الطال )١
 . والنقد الفني للطالباالستفادة من إمكانات الحاسب اآللي في تصميم  وإعداد برنامج تعليمي مقترح في التذوق  )٢
 . إآساب نمط جديد في استراتيجية التعليم والتعلم  في موضوعات التذوق والنقد الفني  )٣

  .ةتأهيل الطالب لمواجهة تغيرات العصر في إطار إدخال برامج تعليمية جديدة في منهج مادة التربية الفني )٤

 :  أسئلة الدراسة
د           ما اإلطار العام إلعداد برنامج تعليمي مق       ترح باستخدام الوسائط المتعددة لتنمية قدرة طالب المرحلة المتوسطة على التذوق  والنق

 الفني لألعمال الفنية ؟

 :ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية تحاول الدراسة الحالية باإلجابة عنها وهي على النحو التالي

 لبرنامج المقترح  ؟  التعليمية العامة  واإلجرائية  لفما األهدا )١

 ما الفلسفة العامة التي يتبناها البرنامج ؟ )٢

  الرئيسي الذي يتضمنه ؟ىما المحتو )٣

 ما هي الطرق واألساليب ، النقدية المالئمة ؟ )٤

  التقويم المناسبة؟بما أسالي )٥

 ما الوسائط المتعددة المالئمة؟ )٦

 :منهج البحث

 مناسبته لهذه الدراسةأتبع الباحث في هذه الدراسة  المنهج الوصفي نظرَا ل

 
 :أهم نتائج البحث

من النظريات التربوية الشاملة التي يمكن إدرجها في أي برنامج تعليمي خاص بالفن بصفة عامة أو ) D.BA.E(تعد نظرية  .١
 .بالتربية الفنية بصفة خاصة

طالبنا في مختلف المراحل الدراسية تعتبر الطريقة النقدية التي أوجدها الناقد التربوي هورد رسيتي من أفضل الطرق مالئمة ل .٢
 .وخاصة في المرحلة المتوسطة 

م، تعتبر الخطوات العلمية المثلى ، التي يمكن ٢٠٠٠دورة إنتاج البرمجية التعليمية التي وضعها إبراهيم عبد الوآيل الفارعام  .٣
 .االستفادة منها في تصميم وتطوير تطبيقات الوسائط المتعددة ألي برنامج تعليمي

يعد من أفضل األنماط ، الذي يمكن من خالله تخيل وفهم طريقة سير العروض في داخل أي البرنامج ) ثالثي األعمدة (اريو سين .٤
 .سواء للمصمم ،أو المبرمج، أوالمستخدم 

ت الصوتية تعد والمؤثرا) الفيديو(إن الوسائط المتعددة والمتمثلة في اللغة المنطوقة والصور الثابتة والمتحرآة والمقاطع المرئية  .٥
 .من أفضل الوسائط التي يمكن تضمينها في محتوى برنامج تعليمي في الفن أوالتربية الفنية

 
 :أهم التوصيات

 .االستفادة من البرنامج المقترح آتطبيق تجريبي في تطوير تدريس التذوق والنقد الفني يوصي الباحث ب )١

ات التدريس لمادة التربية الفنية حتى تتمشى مع متطلبات التعليمية في ضرورة إعادة النظر في البيئة التعليمية لكثير من قاع )٢
 .العصر الحديث

رح  " D.B.A.E"التبني على التطويرالشامل، وتعديل منهج التربية الفنية تبعًا ألحدث االتجاهات في تصميم المناهج آنموذج               )٣ المقت
ة  ، بحيث يكون مكتوب ومدعم بالصور ، وتكون الوسائل والتقنيات الت         كنولوجية الحديثة والبرامج اإللكترنية أداة أساسية في العملي

 .التعليمية بصفة عامة في مادة التربية الفنية
ضرورة االرتقاء بنوعية التعليم والتعلم ، وتوجيه المؤسسات التعليمية لتحسين مخرجاتها وسد النقص الحاصل في  )٤

 ا التربية الفنيةالمختصين والمؤهلين وبخاصة في المجاالت العملية ومنه



 (Abstract) 
A Proposed Educational Program for Art Appreciation and Criticism Based on Interactive : Topic

Multimedia and Its Implementation on Intermediate Stage. 
By : Sultan Bin Hamad  Bin Mohammad Al- Shaheen. 

 
Objectives of the Study: 
١. Developing students' ability to appreciate and criticize art, and to acquire the appropriate 

aesthetic experience. 
٢. Making use of computer applications in designing an instructional program of art 

appreciation and criticism for students. 
٣. Providing students with a new approach of learning and instructional strategies in art 

appreciation and criticism. 
٤. Preparing students to face the challenges of the day by implementing new instructional 

programs in art education curriculum. 
 
Questions of the Study: 
The main question of the study is: what is the designing framework of the proposed interactive-
multimedia-based program for developing intermediate school students' art appreciation and 
criticism. 
There are some sub-questions related to the main question of the study: 
١. What are the general instructional and procedural objectives of the proposed program? 
٢. What is the main philosophy of the program? 
٣. What is the content of the program? 
٤. What are the most appropriate critical tools and instrumentations? 
٥. What are the appropriate evaluation methods? 
٦. What are the most appropriate multimedia programs? 
Methodology: 
The researcher has used the descriptive approach as it is the most suitable for this study. 
 
Findings: 
١. D.B.A.E theory is one of comprehensive instructional theories that can be included in any 

art-related educational program in general or in art education in particular. 
٢. Hord Resty's critical approach is one of the most appropriate approaches for students and 

intermediate school students in particular. 
٣. Ibraheem Abdul-Wakeel Al-Far's ٢٠٠٠ course on Instructional Programming Production 

is an optimal scientific step used for designing and developing multimedia applications on 
any educational program. 

٤. the three-dimensional scenario is the best type through which the designer, programmer, 
or user can conceive and understand how any presentation progresses.   

٥. multimedia with its various types including sounds, pictures, animations, video clips, and 
sound effects  is one of the optimal instructional tools that can be integrated in any 
educational program of art or art education. 

Recommendation: 
The researcher comes to the following recommendations: 

١. the need to implement the proposed program as an experimental attempt to developing 
art appreciation and criticism. 

٢. the necessity of reconsidering the educational environment of art education classrooms 
in a way that keep pace with the new requirements of modern age. 

٣. the need for comprehensive development and for modifying the curriculum of art 
education according to the recent approaches in curriculum design as in the case of the 
proposed approach of (D.B.A.E.); thereby it will be a written program supported by 
pictures. Thus, technology-integrated instruction of teaching art education should 
become the basic tool of instruction. 

٤. the necessity of developing the quality of learning and education, guiding educational 
institutions to improve  their outcomes, and to fill the gap resulting from the lack of 
qualified professionals in all educational fields a nd art education in particular. 

 
             (i) Riyadh Teacher’s College 
             (ii) Umm Al-Qura University  
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 اإلهداء
 

 الذي غرس في نفسي حب العلم  والمعرفة  - يرحمه اهللا -إلى روح والدي الطاهرة 

حينما أنظمها تعبيرًا لك ، فلن أوفي والفضيلة ، أنني يا أبي أعلم يقينًا أن آلماتي جوفاء 

 .حقك ما حييت أسال اهللا أن يتغمدك  برحمته وأن يجمعنا بك في دار آرامته

 
إلى من تقف حروف آلماتي عاجزة عن إيفاء حقها ، إلى والدتي الحنونة أطال اهللا في 

عمرها وألبسها ثوب الصحة والعافية، التي احتوتني طفًال وغمرتني بحبها وفيض 

انها  وأولتني حسن رعايتها  وأهدتني دعواتها الصادقة المتواصلة لي بالتوفيق  حن

 .والنجاح

 
إلى زوجتي المخلصة ورفيقة دربي التي  شارآتني  في فرحي وحزني وضحت من 

 أجلي ووقفت بجانبي وآزرتني وصبرت واحتسبت وتنازلت عن الكثير من حقوقها

 .قة ورد في دنياي ابني إيادوإلى زهرة حياتي الصغيرة  وإلى أجمل با

 
 سدد اهللا ز  وعمر  ومنصور ومحمد وعبد العزينإلى أخواني األعزاء عبد الرحم

 .خطاهم وأخواتي الكريمات الذين غمروني بتشجيعهم

 ً.إلى جميع أقاربي وأصدقائي الذين آزروني ووقفوا معي وجدانيا

 .إلى آل من توالني بالتوجيه  وقدم لي العون والمساعدة

 إلى آل باحث  ومنشغل بحب العلم  والمعرفة  ومهتم بالفن والتربية الفنية

 .إلى آل هؤالء أهدي ثمرة  جهدي المتواضع
 

 
 

 الباحث
 
 
 
 



 شكر وتقدير
 

  واألرض ، أحمده  تإلى من دانت لـه الخالئق  وسبحت له جميع المخلوقات في السماوا

 .  وعظيم سلطانه على أن وفقني إلنجاز بحثي هذاوأشكرعظيم امتنانه  وفضله ، حمدًا يليق بجالله

   سورة البقرة-)١٥٢( َفاْذُآُروِني َأْذُآْرُآْم َواْشُكُروْا ِلي َوَال َتْكُفُروِن: يقول اهللا تعالى 

 رواه الترميذي. } من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا {  :  قال رسول اهللا:  قال وعن أبي هريرة 

 معاني الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة سعادة يشرفني أن أرفع أسمى

 باجودة ، الذي آان ألفكاره  وإرشاداته الحكيمة أثرًا آبيرًا في نحمزة بن عبد الرحم: الدآتور 

 . وآثرة مشاغلههبحثي هذا  وأشكره على ما خصني به من وقت وجهد وفكر ، رغم تعدد مسؤوليات

 وتقديري ألعضاء لجنة المناقشة سعادة الدآتور محمد هالل وسعادة الدآتور سعيد آما أوجه شكري

  يبن سيد حسين على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة  وعلى ما منحوني من وقت وجهد إلرشاد

 .وتوجيهي إلى ما غاب عن ذهني

احتضنتني بين وال يفوتني أن أشكر جامعة أم القرى التي هيأت لي السبل إلآمال دراستي  و

جناباتها ، وآما أتوج شكري وامتناني ألساتذتي األفاضل أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين 

علموني أفضل تعليم  ووجهوني أفضل توجيه  فلهم مني آل الشكر والتقدير فجزاهم اهللا عني خير 

ثناء مسيرتي الجزاء على ما أسدوا لي من نصح وإرشاد  وما أبدوه من مالحظات  وآراء صائبة أ

 . األآاديمية 

آما أخص بالشكر الجزيل للسادة المحكمين وأيضًا زمالئي أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية 

بكلية المعلمين  وأخص بالذآر سعادة الدآتور محمد السيد العجاج على ما بذله معي من جهد 

 .وخصني به من وقت وعلى إرشاداته العلمية 

 أن أتقدم بالشكر واالمتنان لزمالئي الذين صاحبتهم وتعاملت معهم في بحثي هذاآما يسعدني أيضا 

وآذلك أوجه شكري إلى آل من مد لي العون  والمساعدة وأضاف لي لبنة في بحثي سواء آان ذلك 

 .عن طريق لقاء ، أو تعامل مع علمهم  وفكرهم  بصورة مباشرة ،أو غير مباشرة

لدتي وزوجتي  الذين منحوني مساحة من الزمن مما جعلني أتمم وفي الختام أتوج شكري  إلي وا

بحثي  هذا  وإلى خالي العزيز الدآتور فهد بن عمر السنبل الذي قام بالتدقيق اللغوي لهذه الدراسة 

 .فلهم آل الشكر والعرفان

ت أدعو اهللا أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع فإن أحسنت فذلك فضل من اهللا ونعمه  وإن أخطأ

فمن  نفسي والشيطان ، فحسبي أنني اجتهدت وما توفيقي إال باهللا عليه توآلت وهو رب العرش 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين. العظيم 

 الباحث



 )( Contentsفهرس الموضوعات 

 الموضوع
 

 رقم الصفحة

 أ ملخص الرسالة باللغة العربية
 ب ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية

 جـ هداء اإل
 د  والتقديررالشك

 هـ فهرس المحتويات
 ز فهرس األشكال
 ح فهرس الجداول
 ط فهرس المالحق

 الفصل األول
 خطة البحث

١٥-١ 

 ٢ مقدمة
 ٥ ةخلفية الدراس
 ٧ ةمشكلة الدراس
 ٧  ةأسئلة الدراس
 ٨ ةأهداف الدراس
 ٨  ةأهمية الدراس
 ٩   ةحدود الدراس

 ٩  ةمصطلحات الدراس
 الفصل الثاني

 أدبيات الدراسة 
  الدراسات السابقة–اإلطار النظري 

٧٤-١٦ 

 ١٦ :اإلطار النظري:أوًال 
 ١٧ التذوق والنقد الفني في الفن والتربية الفنية : المبحث األول

 ١٨ نشأة التذوق والنقد الفني: تمهيد 
 ١٩  اإلسالم والتربية الجمالية 

 ١٩  يةأهداف التذوق في التربية الفن
 ٢٢   أهمية دراسة التذوق الفني 

 ٢٣    عـنـاصر التذوق الفني 

 ٢٤  مراحـل التذوق الفني 



 ٢٥ .  النظريات النقدية في مجال الفنون التشكيلية

 الطرق الحديثة في النقد الفني 
 ٢٨ 

 ٢٨ طريقة  النقد عند أدموند  فلدمان: أوًال
 ٣٣ طريقة النقد عند هورد رسيتي: ثانيا

 ٤١  الفنيةططريقة بوصلة الخرائ
 ٤٦ الوسائط المتعددة في العملية التعليمية : المبحث الثاني

 ٤٧ الخلفية التاريخية لتطور الوسائط المتعددة: تمهيد 
 ٤٨ أنواع المدارس  المستخدمة للوسائط المتعددة 

 ٤٨  المدرسة التقليدية-١
 ٤٩  المدرسة العصرية -٢

 ٥٢  في إدخال الوسائط المتعددة في التعليمتجربة المملكة 
 ٥٣ أنماط التعليم الحديثة التي تدخل فيها الوسائط المتعددة

  ٥٥  التعليم باستخدام الحاسب التعليمي–أ 
 ٥٥  التعليم باستخدام شبكة اإلنترنت-ب
 ٥٧   التعلم عن بعد-ج 
 ٥٩  التعليم اإللكتروني-د 
 ٦١  الكتاب اإللكتروني): أ(
 ٦٢  البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة) ب(

 ٦٣  أهمية الوسائط المتعددة
 ٦٤ مزايا استخدام الوسائط المتعددة
 ٦٥ فوائد استخدام الوسائط المتعددة

 ٦٦ عناصر الوسائط المتعددة
 ٦٨ الخطوات العلمية في  إنتاج الوسائط المتعددة

  ٦٨ نموذج فان بايتين: أوًال
 ٦٩ )تاي فوغان(نموذج : يًا ثان
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   Introduction:المقدمة

 
 منظومة المناهج  والمقررات تعتبر مادة التربية الفنية أحد المواد الدراسية في

الدراسية في المملكة وجزء ال يتجزأ من التربية العامة ، التي تشمل طالب المرحلة االبتدائية  

 بالرغم من ذلك ال تزال التربية الفنية تفتقر إلى - سابقًا -  والثـــانوية ةوالمرحلة المتوسط

كشف عن مشكالتها ، وإيجاد أفضل   والدراسات العلمية التي تتناول الثالعديد من البحو

الطرق المناسبة لتدريسها في المنهج الدراسي الخاص بها ، حيث دعا آثير من المربين منذ 

حيث يؤآد بقوله )  م١٩٧٠البسيوني ،( القرن الماضي للتوجه نحو التطوير والتحديث ومنهم 

واجه سبل التغير الحادث في لقد آن األوان ألن تأخذ التربية الفنية سبيلها إلى التطور لت: " 

لقد أصبحنا نحتاج ... البيئة نتيجة لالتجاهات التكنولوجية واالختراعات واالبتكارات المتعددة 

 ٧٩ص". إلى تربية فنية داخل المدرسة تساير التطور خارجها 

 
فالتربية الفنية بمفهومها المعاصر  وعلى حسب أحد االتجاهات المعاصرة في 

 Discipline Based Art) ( األمريكية و المعروفة باالتجاه التنظيمي الواليات المتحدة

Education الذي يرمز له باالختصار باللغة اإلنجليزية بـ )D.B.A.E  . ( الذي  يعتمد

تاريخ الفن  وعلم الجمال   والنقد الفني  واإلنتاج الفني ، : على أربعة مجاالت رئيسية تشمل 

د المكونات الرئيسية فيها ، والذي يتيح الفرصة للطالب بالحديث حيث يعتبر النقد الفني  أح

عن األعمال الفنية ذات القيم  الجمالية و الفنية واإلنسانية العالمية ، آما تـمنـح لـه الفرصة 

 زمالئه اآلخرين بأسلوب موضوعي موجه من قبل ل عمله الفني، أو عن أعمان عثبالحدي

ة في قراءة األعمال الفنية وتحليلها وتفسيرها ونقدها  وفهم المعلم للوصول إلى مرحلة متقدم

والتي تعد .  عن التربية الجمالية ة ، حتى تتكون لديه الرؤية الصحيحةأبعادها الجمالية والفني

وسيلة مهمة من وسائل بناء وتكامل الشخصية للطالب، وأيضًا حتى تتكون لديهم الثقافة الفنية 

 من خالل المهارات الناقدة التي تشكلت في مراحل ةين أحكام فنيالتي تنمي القدرة على تكو

وغيرها  ، وفي هذا ... مختلفة للحكم على الفنون المتعددة من مرئية  وسمعية  ومرآبة 

إلى أن من أهم األسباب التي دعت إلى بلورة مفاهيم التربية ) م١٩٩٥عالم ، (الصدد أشارت 

األمية الثقافية الفنية الملحوظة في الكثير من أفراد المجتمع " الفنية عن بقية المواد العلمية هو

 ١١٨ص  ".الذين هم في الواقع اإلفراز الطبيعي للتعليم في مراحله المختلفة



فاألمية الثقافية البصرية تتكون نتاج عدة عوامل مشترآة تنحصر معظمها داخل 

الوقت الذي آان من البديهي أن اإلطار التعليمي الذي يتواجد فيه الطالب على حد سواء ، في 

 تحتويه من أعمال فنيــة من خالل ما ،آمصدر للرؤية الفنيـة للطبيعة المدرسية البيئــة تكون 

 آــل ذلـك يمكــن لفنانين آخرين ،  عليهم من األعمال الفنيةضما يعر أو  أنفسهمللطـالب

 للطــالب  ،  األولىق الفنــيعنــد وجوده أو بعضـــه أن يكــون مصــدر من مصــادر التذو

في تطوير قدرات الطالب الذاتية المعلــم داخــل المدرســة الدور األآبر يقع على عاتق و

لمعرفة القيم الجمالية ، والفنية  ، والتقدير لمختلف التأثيرات ، واالتجاهات الفنية ، 

ة سواء آانت أعمال فنية أو  لتلك األعمال الفنيب المختلفة أثناء توجيه نظر الطالاوإسهاماته

 للطرز المعمارية أو تصميمات زخرفية أو المجسمات المنحوتة أو األشكال الهندسية تتكوينا

 .ذات األبعاد الثالثية إلى غيره 

  
ي    يعد التذوق ، و    شكيلية، و            أالنقد الفن ون الت ؤثرة في الفن اول   التي حد العناصر الم تتن

ا وإصدا    اوتفسيرها وتحليله  ن خالل وصفها      عن مختلف أنواع الفنون ، م      الحديث    روتقييمه

ى  الحكم عليها   ا إل ذوق و  وذلك بغرض توضيحها  وتقريبه ن   المتلقي   المت ى   . للف باإلضافة إل

ر            توظيف القيم الفنية في إنتاج أعمالهم الفنية،  ونظرًا ألن مناهج التربية الفنية في طور التغيي

المسئولين  وقادة العمل التربوي  والقائمين على العملية          في تصريحات    ءوالتطوير تبعًا ما جا   

اهج                    شامل لتطوير من ة المشروع ال التربوية  والتعليمية ، حيث تنصب مجملها ضمن منظوم

ة الفني   ام  والتربي شكل ع يم ب ن     ةالتعل د م ه العدي ى أهميت دت عل ا أآ و م اص، و ه شكل خ  ب

 الفنية القائم على االتجاه التنظيمي في التربية الدراسات  التي تتبنى االتجاه الحديث في التربية

الغامدي  (و) م  ١٩٩٦الزهراني ،    ( و) هـ ١٤١٦فضل ،   (في آل من دراسة     ) D.B.A.E(الفنية  

ـ١٤٢٠، ا ،(و) ه رو ،(و) م٢٠٠٠المهن ة،(و) م٢٠٠٢عم ات   ) م ٢٠٠٣جمع ن الدراس ا م وغيره

 .واألبحاث التي تتناول هذا التوجه 

   
البرامج بين من حتل مكانة الصدارة التعليمية ت  اآللي الحاسب رامجت ب  أصبح       لقد

ة    ت الحاسب    برامج أخذ استخدام لذا   و ، ااألخرى رغم حداثته   ة   شمل المجاالت العلمي   والتربوي

صناعية  واالقتصادية ا  ...وال دأ      من  من المجاالت و     ، وغيره ق ب ذا المنطل ة   يخصص  ه  للتربي

رامج   عصر   دخول   ألنه مع عما آان سابقًافي الوقت الحاضر يختلفدورا جديدا   الحاسب  ب

يم                 ةاآللي يتسع نطاق إمكاني    ة في مجال التعل ضايا الهام د من الق ول للعدي تعلم      إيجاد حل ،  وال



ة   ويشهد على ذلك ما يجري حاليًا من إدخال           رامج التعليمي ع           الب ة في جمي ة التربوي  في العملي

ون   لمستويات وعلى آافة ا،   األجنبية  والعربية  الدول  والفئات ، حتى تم إدخاله في مجال الفن

 ) .التثقيفي(البصرية بشقيها التطبيقي ، والمعرفي 

ة ة التعليمي ور العملي ى أم ائمين عل ًا من الق ىو إدراآ ة عل ي المملك ة ف  أن  ، والتربوي

ات ورة المعلوم مات العصر   ،ث دى س يم هي إح ي التعل ة ف ورة التكنولوجي الي والث  وأن .الح

ةا رامج التعليمي يلة أو األداةي هلب ة  الوس ورة  الفعال ذه الث ة،له تخدام و التعليمي ذا أصبح اس له

وي أو التجديد الملح في النظام  حديثفي التعليم نوعًا من أنواع الت  البرمجيات التعليمية     ، الترب

اه   ، والتكنولوجيا الحديثة تدخل بجانب آبير في االت        ية بأآملها عملية التعليم ال في   و  يالتنظيم ج

)D.B.A.E .  ( ك ى ذل د عل ود ،(ويؤآ د) م٢٠٠٣العم ه لق ساحة : " بقول ب م ذا الجان ي ه لق

ه           ذي تلعب ال ال ؤثر والفع دور الم ان بال ن اإليم ك م أتي ذل ام  وي دعم واالهتم ن ال عة م واس

ي         رة ف سهيالت آبي الب ت ون والط نح المدرس يم  فم دريس والتعل ة الت ي عملي ا ف التكنولوجي

ة  وعمل االتصاالت المرتبطة                      استخداما ال الفني اج األعم ه في إنت ي  وتوظيف ت الحاسب اآلل

 ٣٢٤ص " . بموضوع الفن وآذلك تيسير االطالع على المعلومات الفنية 

 
 ضرورة إدخال التقنية الحديثة إلى التربية  والتعليم بالمملكة إلى وزارة توجهتلهذا 

، بكفاءة التعليمي   إلى التفاعل مع المحيط البهاطوخططها التعليمية بهدف تأهيل ، مناهجها 

 الحاسب  برامجمن خالل توظيف،  ولمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين  ،وفاعلية

طرح مشروع ) م٢٠٠٠(، إضافة إلى ذلك تم في عام  في المنهج الدراسيلمساعدة اآللي ل

 فهذا المشروع هو -ك آنذا-آللي  اهللا بن عبد العزيز ، وأبنائه الطلبة للحاسب اداألمير عب

األساس التقني للعملية التعليمية الشاملة في المملكة ، والذي سيتم عن طريقه االرتقاء 

بالعمليات التعليمية  ، وتحسين آفاءتها ، وأدائها ، وتسخير اإلمكانات التقنية لهذا الغرض ، 

اطالع  الطالب على البرامج وتوفير المعارف األساسية لخدمة التعليم ، ومن تلك الخدمات 

 . ومناهج الوسائط المتعددة" Interactive Multimedia " التعليمية التفاعلية 

 
 في إنتاج البرامج التعليمية في  مادة ل، ونظرًا للنقص الحاصفي ضوء ما سبق و

ثل وانطالقًا من أهمية مراجعة وتقويم مالتربية الفنية ، وخاصة في والتذوق والنقد الفني ، 

: المالحظة إلى شيئين مهمين أولهماجاء اإلحساس بالمشكلة من خالل البرامج التعليمية هذه 

أنه بالرغم من وجود مجال النقد والتذوق الفني في منهج التربية الفنية في المرحلة المتوسطة 



إال أنه يظهر بعض مظاهر الضعف  والقصور في القدرات النقدية والتذوقية ، وتدني الرؤية 

: الثقافية البصرية لدى مجموعة آبيرة من طالب المرحلة المتوسطة بشكل مالحظ ، وثانيهما 

 إال انه لم يوظف  التعليم في مناهجا بالرغم من تواجده وبرامجه التعليمية أن الحاسب اآللي

الدوسري ، (خدمة منهج التربية الفنية أو بعض مجاالتها، ويؤآد   فيبالدرجة الكافية

ى أهمية مراجعة التربويين والمتخصصين لألهداف المتعلقة باستخدام الوسائل عل) م١٩٩٠

والتقنيات الحديثة في مادة التربية الفنية ،وخاصًا وأن العصر الحديث يتطلب إدخال تقنية 

 .برامج الحاسبات اآللية ضمن مناهج التربية المتقدمة

 وضع تصور إلعداد برنامج ةمحاولالقيام بهذه الدراسة ، و إلى  وهذا ما دفع الباحث

تعليمي مقترح  في التذوق والنقد الفني لطالب المرحلة المتوسطة بواسطة الوسائط المتعددة ،  

 . وذلك لندرة الميدان التربوي بمثل هذه الدراسة على حد علم الباحث

 

 )Preface: (خلفية الدراسة 
 

 التربية الفنية في مدرسة الملك من خالل عمل الباحث لمدة سنتين في ميدان التدريس لمادة

سعود المتوسطة والتابعة لمحافظة الخرج ، تمكن من خاللها من مالحظة وجود قصور 

وضعف عام لدى مجموعة آبيرة من طالب المرحلة المتوسطة في موضوعات التذوق 

، أو والنقد الفني في مادة التربية الفنيـة، من خالل توجيه الطالب في نهاية آل خطة دراسية 

 أعمالهم الفنية التي قاموا ننهاية بعض الدروس والحصص الفنية للوصف ، والتعبير ع

بإنتاجها من حيث النواحي الجمالية ، والعناصر الفنية من حيث الرمز والمعنى و اللون 

والخط والشكل والحجم والخامات واألدوات المستخدمة وغيرها من العناصر، والتي سبق أن 

 في بعض الدروس والخطط  على مراحل مختلفة ، حيث ظهر جليا مدى تناولوها نظريًا

تدني المفردات والمصطلحات والمفاهيم التي يستخدمها بعض الطالب في الوصف والتعبير 

عن أعمالهم ، أو عن إعطاء أحكام مبدئية ، أو آراء أولية تتناول أعمالهم ، أو األعمال 

اعة الدراسة، وهذا الواقع الذي يعيشه الطالب األخرى التي تخص زمالئهم اآلخرين في ق

: بقولـه:)  م ١٩٩٧فضل ،(يخالف آل ما دعا إليه الكثير من الباحثين التربويين  ، حيث يشير

أن من مساعي فلسفة التربية الفنية المعاصرة هو جعل التالميذ قادرين على ممارسة النقد " 

  ٩٢ص " .ه الحقًا في آل جوانب حياتهم من خالل التربية الفنية ، على األقل أن يمارسو



ويبرز ذلك الضعف ، والقصور أيضًا من خالل قيامهم بالحديث عن األعمال 

 السنوي ،أو معرض قاعة التربية الفنية ضالمعروضة سواء في معرض الفصل ،أو المعر

 أنه إلى) هـ١٤٢٢الهزاع ، (وغيرها من المعارض الداخلية ، والخارجية، ويشير ... المتجدد

: 

 
يـالحـظ عنـد افتتـاح  المعـارض المدرسيــة الفنيــة خلوهـا من الطـالب الذيـن "  

شـارآـوا في تنفيـذ األعمـال الفنيـة المعروضـة أو ندرتهـم ، وإن وجـدوا فكـأنهـم ليسـوا 

أصحـاب تلك األعمـال المعروضـة لعـدم قدرتهـم على الحديـث عنهـا أو معرفــة 

وإن تحدثوا آـان ذلك على استحيـاء . ، سـواء آـانت لوحـات أو مجسمـاتمكوناتهـا 

بخـوف وخجـل وتـردد وتلعثــم وصـوت منخـفض ، وآـأنهـم ألول مرة يقفـون أمــام 

 ٣٦ ص ." هذه األعمــال

 
وقد قام الباحث آذلك باصطحاب مجموعة من الطالب الموهوبين والبارزين في 

المتوسطة إلى المعارض التشكيلية ، ومعارض رسوم األطفال التي النشاط الفني من المرحلة 

تنظمها إدارة التربية والتعليم بالمحافظة ، ضمن برنامج المدرسة في تنظيم رحالت ثقافية 

لطالبها المتفوقين في األنشطة المختلفة ، حيث حرص الباحث على محاورة الطالب 

 واألعمال والنماذج وغيرها ،من أساليب تومناقشتهم في أسباب وطرق اختيار أفضل اللوحا

النقد والتعبير عن الذات والخيال ، وإبداء اآلراء فيما يرونه  ويشاهدونه في تلك األماآن ، 

وعن العناصر الفنية التي تشتمل عليها من قيم جمالية و فنية ، حيث برز من تلك األسئلة 

أمية بصرية  (و ما يشكل في مجمله  ، وههآذلك قصور ثقافي فني تجاه ما رأوه ، أو شاهدو

أهم أسباب األمية الثقافية التي تؤدي إلى فقدان ) م١٩٩٥ليلى عالم ، (، وقد أرجعت ) وثقافية

عدم التذوق  والوعي بالقيم الفنية التراثية  " االتصال البصري المؤثر في الفرد هو 

  ١١٨ص". والحضارية وارتباطه بآمال المجتمع اإليجابية 

 الفنية والمعالم الجمالية  والقيم المعرفية في داخل ة هذا على نمو الثقافوينعكس

 المدرسية وفي المحيط الخارجي بهم  وعلى مدى تقبل الطالب في مأنفسهم  وفي بيئته

االستجابة والتأثر لألعمال الفنية المعروضة عليهم وعلى مستقبلهم العلمي وترابطه بالقيم 

إنتاجها اآلخرون ، وخاصة وأن التذوق  والنقد الفني يتكامل مع غيره الفنية الرفيعة التي قام ب

 .لبناء جوانب شخصية الطالب  ونموها على مراحل مختلفة 

 

 



 )Identification of the problem: (مشكلة الدراسة

 :يمكن أن نلخص مشكلة الدراسة في النقاط التالية

 .مال الفنية التي تعرض عليهم تدني مستوى الطالب في التذوق والنقد الفني لألع .١

 عدم االستفادة من طرق التذوق والنقد الفني عند مناقشة الطالب ، أو محاورتهم حول  .٢

 . ةاألعمال الفني

 التعليمية اإللكترونية التي تختص بالتذوق والنقد الفني ، والتي  بإمكانها جندرة البرام .٣

 وإيجاد العديد من الحلول تعويض النقص الحاصل في المعلومات النقدية من جهة ،

 .للمشكالت التربوية الحاصلة في موضوعات التذوق والنقد الفني من جهة أخرى

  

 Questions of the Study :أسئلة الدراسة

 
 :حددت مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي التالي

 
رح باستخدام الوسائط التفاعلي             مما اإلطار العا   امج تعليمي مقت درة        إلعداد برن ة ق ددة لتنمي ة المتع

 طالب المرحلة المتوسطة على التذوق  والنقد الفني لألعمال الفنية ؟

ة              ة باإلجاب ة تحاول الدراسة الحالي ساؤالت فرعي سي عدة ت ساؤل الرئي ذا الت درج تحت ه وين

 :عنها وهي على النحو التالي

 ما الفلسفة التي يتبناها البرنامج المقترح ؟ )٧

 الذي يتضمنه ؟ الرئيسي ىما المحتو )٨

 ما األهداف العامة و الخاصة للبرنامج  ؟ )٩

 ما الطريقة المالئمة لتذوق ونقد األعمال الفنية؟ )١٠

 ما أساليب التقويم والقياس المالئمة؟ )١١

 ما الوسائط المتعددة المالئمة التي يتضمنها البرنامج؟ )١٢

 ما الطريقة المثلى ألعداده؟ )١٣

 ما السيناريو المناسب  للبرنامج ؟ )١٤

 

 

 

 



 )Purposes of the study:(ف الدراسة أهدا
 

     تهدف الدراسة الحالية إلى 

إعداد وتصميم برنامج تعليمي مقترح في التذوق والنقد الفني باستخدام الوسائط المتعددة  .١

 .لطالب المرحلة المتوسطة ، من التعليم العام في المملكة 

 واآتسابهم بفي الفني لدى الطالاالرتقاء بمستوى التذوق والقدرة النقدية والمستوى الثقا .٢

 .الخبرة الجمالية المناسبة  

دعم وتطوير منهج التذوق والنقد الفني بالتقنيات التي تجعل أساليب التدريس فيه تساير  .٣

 . متغيرات العصر التكنولوجي

 
 )Importance of the study: (أهمية الدراسة

 
 :إليجابيات التالية ومنها تكمن أهمية الدراسة الحالية في تغطيتها للجوانب ا

ؤثرات     ) ١ تجابة للم ى االس درة الطالب عل ز ق ضعف  وتعزي ب ال ة جوان ي تغطي هام ف اإلس

ة                    ال والمعروضات الفني ذلك لألعم م ، وآ الجمالية  والفنية والبيئية  ولألشياء المحيطة به

ره ، ليكون الطال            اني وغي ة ورموز ومع ب وما تتضمنه تلك النواحي من قيم جمالية وفني

يح         ين القب ه ، وب ال في واطن الجم ل  وم ين الجمي ا ب يص م ز والتمح ى التميي ادرين عل ق

 . وأسباب رفضهم وابتعادهم عنه

ين في                    ) ٢ د ووقت المعلم تسهم المعلومات المنتظمة في البرنامج المقترح من التقليل من جه

 .عرض الجوانب المتعددة لموضوعات التذوق والنقد الفني

 .مية إدخال التقنيات الحديثة في عملية تطوير مناهج التعليم المختلفةالتأآيد على دور وأه ) ٣

يرى الباحث أن الدراسة الحالية ستدعم جهات عديدة في مجال دراسة التذوق والنقد الفني               ) ٤

آوزارة التربية والتعليم ولجان تطوير المناهج ومشرفي التربية الفنية والباحثين في مجال 

 . الفن

لتحقيق أهداف ) اإلنترنت(من البرنامج المقترح على الشبكة المعلوماتية       إمكانية االستفادة    ) ٥

 .التربية الفنية في خدمة المجتمع 

 

 

 



 )Delimitation of the Study :(حدود الدراسة

 :تقتصر الدراسة الحالية على 

 .دراسة التذوق والنقد الفني من خالل استخدام الوسائط المتعددة في الحاسب اآللي  .١

 .جباعتبارها الرآيزة األساسية التي يقوم عليها البرنام) D.B.A.E(نظرية  .٢

ى     / ، والقائمة على ثالث مراحل رئيسية     ) هورد رسيتي (طريقة النقد عند     .٣ ة األول : المرحل

ة   :  التحليل الوصفي ، والمرحلة الثانية      ة الثالث ى    : التحليل الشكلي، و المرحل ل المعن تحلي

. 

 . من التعليم العام بالمملكة طالب الصف الثالث المتوسط .٤

ة التي                 .٥ ة المعروف على بعض مختارات من األعمال الفنية المنتقاة التي تمثل األساليب الفني

 .تبدأ من القرن الخامس عشر إلى القرن الحالي وآذلك بعض مختارات من الفن السعودي

ي وضعها   .٦ وات الخمس الت ار  ( الخط ل الف د الوآي ن عب راهيم ب ام ) إب ي م، ٢٠٠٠ع والت

 .تسمى بدورة إنتاج البرمجية التعليمية

 .سيناريو البرنامج على سيناريو ثالثي األعمدة   .٧

 

 ) Terminologies of the Study:  ( مصطلحات الدراسة 
سوف يقوم الباحث في هذا الجزء بتوضيح أهم المصطلحات التي تحتويها الدراسة الحالية ، 

، والتعريف ) اللغوي(تعريف المعجمي الوتوضيح آل مصطلح على حده من ناحية 

 وتشمل -حسب أهمية المصطلح -وسوف يستخدم الباحث الترتيب التسلسلي االصطالحي 

 :الدراسة الحالية المصطلحات األساسية التالية

 " Criticism Art" و النقد الفني"   appreciation "التذوق  )١

  "Program" البرنامج  )٢

 "Multimedia. " الوسائط المتعددة )٣

  "Intermediate School  "طالب المرحلة المتوسطة )٤

 :تعريف التذوق )  ١ (

ذه الدراسة أن             التذوق والنقد استخدم اللغويون     استعماالت عديدة يحاول الباحث في ه

إذا ف،   للوصول إلى المعنى المراد     من خالل القواميس والمعاجم العربية       يتعرف على بعضها    

في ) م١٩٩٦الـرازي ،( المعجمي لكلمة التذوق والنقد التي أوردها ما ألقينا نظرة على المعنى

ة     ، ) مختار الصحاح    (معجمه الشهير    فنجد أنهما يحمالن عدة معاني، من خالل إرجاع الكلم



ذاق (  و،ناقشه في األمر) ناقده (  و،الدراهم  أخرج منها الزيف      ) نقد(" : إلى أصلها الثالثي    

ه   (  و ،ما عند فالن ، أي خبره       )  د شيء ، وأمر            ) تذوق يئًا بع ه ش ستذاق   ( ذاق أي مجرب   ) م

 ٢٢٥ص ". معلوم  

ي  ا ف يط  (أم م الوس ول )  معج رون ،  (يق راهيم و آخ يس ،إب  ) َدنقَََ)  " : )م١٩٧٢أن

ه      ،ليخبره أو ليميز جيده من رديئه     : الشيء نقدًا    ى قائل شعر عل د ال ال انتق ه   :  ويق  ،أظهر عيب

ه                   آاتب  ) الناقد الفني (و ه وصحيحه من زيف ده ورديئ ي جي ز العمل الفن ه تمي ذّ (، و عمل ) ُقَوال

زه   م ومرآ ي الف از الحسي ف اطة الجه ة بوس ا خواص األجسام الطعمي ز به ي تمي ة الت الحاس

نفس             ) : وفي األدب والفن   (،اللسان   ساط ال ا انب ة يصدر عنه دى   ، حاسة معنوي أو انقباضها ل

 ٩٤٤ص.   " الفكر   أو ،النظر إلى أثر من آثار العاطفة

 في افي المعاجم العربية واستعماالتهنقد الو قآلمة التذوويتضح مما سبق تعدد معاني 

 :المعاني التالية  حول  استعماالتهاتجمع) نقد(فكلمة ،  اللغة

 . الرضى على شيء مام وإظهار عدوإخباره بالجيد من الرديء مناقشة الشخص -١

  .وعيوبه منه استخالص زيف الشيء -٢

 . هار جانبي الحسن والقبيح في األشياءإظ -٣

  : هما  حول أمرين استعماالتها  ومعانيهافتدور) تذوق(أما آلمة 

  . وطيب المذاق ولذته  حاسة الذوق في األطعمة والمشروبات -أ

 أو العاطفية تجاه شيء ، الحاسة المعنوية أو الشعورية  استعماالتها في األنشطة الفنية من     -ب

ساط                   معين في مختلف   شراح وانب ره الرائي من ان ا  يظه  المجاالت الفنية واألدبية ، وآذلك م

ردات والكلمات ،              و ،في نفسه ، وفي لحظه معينة        ى بعض المف ين عل اق المعجم   إال رغم اتف

 .لكال المصطلحينقرب للمعنى األإن المعجم الوسيط آان 

 
د ظهر      بأن ظهور مصطلح التذوق في دالل     ) : م  ١٩٩٩عفاف فراج ،  (تذآر   ته الفنية ق

 هناك اختالف في تحديد تعريف خاص   م  ،  وقد الحظ الباحث أن١٧٦٠ إنجلترا في عام  يف

 :، نذآر بعض منها بين الباحثين والمؤلفين  الفنيد الفني والنقبالتذوق

 
ة اتصال     ": عملية التذوق الفني بأنها     ) م١٩٧٥خميـس ،   ( يعرفحيث   ين     ،عملي ة ب أو مالءم

ف األول هو الفنان ممثًال في أعماله الفنية ، والطرف الثاني هو المستمتع الذي الطر: طرفين 



ا                 ستمتع به ال  ويحاول إن ي ذه األعم ذا التعريف مع  ا             ١١ص" . ينظر إلى  ه حيث يتفق ه

 ٢١ص)  ت.حنورة ، د( التعريف الذي ذآره 

 

ى     ا"  : هو  بأن التذوق الفني  ) م١٩٨٥البسيــوني ،   (  ويضيف درة عل ؤثرات    لق االستجابة للم

ا ،    ستمتع به ا وي يش معه ه يع ا ، وتجعل ز له شخص تهت شاعر ال ل م تجابة تجع ة ، اس الجمالي

 ٨٥ص.  "ويجعلها جزءًا من حياته ، ورصيدًا يزداد على مر الزمن 

 

الوسيلة التي تسمو بالمتذوق : " تعريفًا مختصرًا للتذوق الفني بأنه) م١٤١٥محمد ، (  ويذآر 

 ٤١ص ".  الجمالي الذي نستطيع عنده أن ندرك الجزيئات في إطار آلياتهاإلى المستوى

 

درة           :" على أنه   ) م١٩٩٦الشريف ،   (ويعرفه   ر ق عبارة عن ملكة يحصلها اإلنسان ليكون أآث

سنات    ع المح اوب م ه ، والتج ة ل م العناصر المكون ه ، وفه ي ومعرفت ل الفن راءة العم ى ق عل

 ٨ص. الجمالية والبديعة 

ا د ،أب(وأم ه ) م٢٠٠٠و راش ي بأن ذوق الفن سيًا : " فيعرف الت ًا ونف ع األخر انفعالي التفاعل م

سمعية                  ال الحواس البصرية وال ومدرآات شكلية  وموضوعية وقيم جمالية مؤسسة على أعم

ددة سواء     واللمسية والمعرفية ، والمدرآات العقلية ، وتلمس األثر في مجاالته  وميادينه المتع

 ٩ص" .  يدوية ،أو وتقنية ة ، أو مهنيةية ، أو أدبية ،أو تعبيرية ، أو تشكيليآانت فنون معرف

ي  التذوقتعريف  ن  يتضح أ مما سبق    د انحسر       الفن ابقا ، ق ون س احثون والمؤلف ذي أورده الب  ال

 :في النقاط التالية باعتبار التذوق

ة   .١ شترآة  عملية تفاعلي ين       م ة  ب م     قائم ة عناصر ه ان  : أربع ذوق والفن د والعمل    والمت الناق

 . )القناة(المرسل والمتلقي والرسالة والوسيلة  أو بين الفني

 .في األعمال التشكيليةفنية النواحي الوالجمالية  معملية تأمل وتمحيص وتدقيق إلبراز القي .٢

ي     .٣ دث ف ة تح ة داخلي ل  عملي ذوق  داخ ستمتع (المت الل ) الم ن خ اعالت  ال م ة  تف االنفعالي

 .ية ،التي تهز مشاعره ووجدانه عند رؤيته لعمل فني ما والخيالذهنية النفسية ووال

ه هو                   ال بأن وقد الحظ الباحث أن بعضًا من المؤلفين والباحثين يذآرون في تعريفهم لعلم الجم

ة         ي دراس ا ورد ف ى م ال عل بيل المث ى س ك عل ي ، وذل ذوق الفن ادي ، (الت ، ) م١٩٩٤النج

ع رأي ال) م٢٠٠١خضر ،(و ة م ذه الدراس ق ه ة ، وتتف راج ،(باحث اف ف ي أن ) م١٩٩٩عف ف

د                  ول لق الي، حيث تق ذوق الجم وم الت ات    : " مفهوم التذوق الفني يختلف عن مفه تضمنت آتاب



ا هو        ... الباحثين خلطًا بين ما هو جمالي وبين ما هو فني       الي  وم ا هو جم ين م ز ب أن التميي

الفن فقط ، فالطبي      ال      فني أمر ضروري فليس آل ما هو جمالي متعلقًا ب ى جم شمل عل د ت ة ق ع

 ١٢٨ص " . لكنها ليست فنًا 

 :بأنه) إجرائيا(وعلى ضوء ذلك يمكن للباحث أن يعرف التذوق الفني 

ة            ة والفني ا الجمالي ا والكشف عن قيمه عملية محاولة التعرف على األعمال الفنية وفهم أبعاده

 .تمتاع بهاوالتعبيرية واالستجابة االنفعالية لما بها من مؤثرات جمالية واالس

 : يالنقد الفنتعريف 

ي    (يعد تعريف    د الفن ى خالف تعريف                ) مصطلح النق احثون عل ون والب ين المؤلف ا ب ر اتفاق أآث

ات التي تناولت           ) مصطلح التذوق الفني ( م التعريف ي أه ا يل ذآر فيم ذآر ، وسوف ن سابق ال ال

 :النقد الفني ومن أهمها 

 
ف ادي ،( تعري د ا ) م١٩٩٤النج رف النق ث يع ه حي ي بأن دًا  : " لفن ة نق ال الفني د األعم نق

 ١٩١ص ". موضوعيًا وتعليميًا

شات التي تطرح        نهو مجموعة م   :" بأنه) هـ١٤١٦الرصيص ،   (وآما يعرفه     اآلراء والمناق

م أو                     ذا المعل ا مع ه في الصف الدراسي بين المعلم والطالب حول أعمالهم الفنية التي أنتجوه

 ١٣ص " ب الحاجة إلى ذلك حول أعمال فنية أخرى لغيرهم حس

 
ذآر د ، ( وي ه ) م١٤١٨محم ي بأن د الفن صرًا للنق ًا مخت ايير :" تعريف ًا ألسس ومع دير وفق التق

 ٤١ص " . محددة

 
ضيف  ودي ، ( وي ي  ) م١٩٩٦ج د الفن أن النق واد    : " ب ة والم ال الفني ى األعم م عل و الحك ه

االدراآات الحسية والخبرات الفنية    المشكلة لها بقصد استحسانها أو استهجانها ، اعتمادا على          

 ٦٩ص " . التي حصل عليها الناقد مسبقًا 

 
مجموعة وجهات النظر والمناشط     : " بأنه  فيعرف النقد الفني    ) هـ١٤٢١المنتشري ، (وأما  

ي            د الموضوع الفن ص  " .، والحوارات التي يجريها التالميذ في الصف الدراسي بغرض نق

١٦ 



اريف للدراسة        ) هـ ١٤١٦لرصيص ،    ا(يتضح أن تعريف        مما سبق     من أقرب التع

ي     وا ف د اتفق سابقين ق ؤلفين ال احثين والم ة، وأن الب ريفهم ل الحالي دلتع ينق ين   الفن ي النقطت  ف

 :التاليتين

شاهد                ىالقدرة عل  .١ رى أو ت ي ت ة الت  استصدار اآلراء ، واألحكام الموضوعية لألعمال الفني

 في المعارض والمتاحف وغيره

دير سواء      منح العمل مس     .٢ الحكم اإليجابي          توى من التق ك ب ان ذل الحك   آ سلبي    مأو ب وفق   ال

 .معايير وطرق محددة 

 :بأنه) إجرائيا(وعلى ضوء ذلك يمكن للباحث أن يعرف النقد الفني 

عملية تربوية تتيح للمتعلم فرصة للتعبير عن عمله أو أعمال زمالئه اآلخرين بأسلوب 

متدرجة بهدف الوصول إلى درجة متقدمة في موضوعي وفق طريقة نقدية متسلسلة و

 .فهموقراءة األعمال الفنية واستنباط القيم الجمالية والفنية وإصدار األحكام النقدية عليها 

 
  :البرنامج تعريف ) ٢ (

ات         ن الدراس ر م ي الكثي يوعًا ف صطلحات ش ر الم ن أآث امج م صطلح البرن د م   يع

ا              واألبحاث فقد الحظت هذه الدراسة أن هذه         ددة منه دة أغراض متع د استخدم لع المصطلح ق

رام         ة محددة ، أو ب ارات إبداعي   جبرامج لتحديد اتجاهات سلوآية معينة ، أو برامج  لقياس مه

ة ،             ارات مقنن لتنمية قدرات وملكات معينة وغيره من البرامج ، وهي برامج توضع وفق اختب

را  ى الب ذا المصطلح عل ي تعريف ه ة ف صرت الدراس د اقت درات وق ة ق سعى لتنمي ي ت مج الت

 :معينة ،ومن ضمن هذه التعريفات 

 
يم ،         : " حيث يعرف البرنامج على أنه      ) م١٩٩٨بوقس،(تعريف   مخطط مصمم لغرض التعل

ي        ب دوره ف ا يناس م بم ب أو المعل وير أداء الطال ك لتط ة ، وذل ة مترابط دريب بطريق أو الت

داف والم     ن األه ره م ون عناص ي تتك دريس ، والت ة واألدوات   الت شطة التعليمي وى واألن حت

 ٦٧ص" . والمواد والوسائل المستخدمة في التقويم بصورة منظمة 

 
فيعرف مصطلح البرنامج في معجمه الخاص بمصطلحات الكمبيوتر     ) م١٩٨٨الهادي ،   (وأما

ى               :" بأنه   مجموعة من األوامر ، أو التعليمات التي تكتب باألسلوب الذي يمكن من تحويلها إل

ة ة   لغ ؤدي نتيج ي ت ين لك ب مع ات بترتي ب التعليم ة أو تكت امج الترجم ق برن ة عن طري  اآلل

 ٣١٣ص". محددة



 
ه     ) م٢٠٠٠الباز،(وآذلك يذآر    ة توضع     : " تعريفًا مختصرًا للبرنامج بأن ة منظم خطة تعليمي

 ٢٩٢ص" . بهدف إحداث تغييرات مرغوبة في المتدرب في نواحي معينة 

ا      ة                 مما سبق يتضح أن التعريف د اتفقت حول مصطلح الخطة وهي العملي سابقة ق ت ال

سلة    ا مجموعة من اإلجراءات والخطوات المتسل ي يعقبه امج والت اء أي برن األساسية في بن

 .ةوالمنتظم

 :الوسائط المتعددةتعريف ) ٣ (

ه                يعد مصطلح الوسائط المتعددة من أآثر المصطلحات جدًال في تحديد مفهوم موحد ل

ع ا داخل م ه يت بات  آون صاالت وقطاع الحاس اع االت ا قط ددة ومنه االت المتع ن المج د م لعدي

ف        ى تعري ة عل ذه الدراس صر ه وف تقت ات ، وس ن القطاع ره م ه وغي اع الترفي ة وقط اآللي

 :الوسائط المتعددة  التي تتصل الحاسب اآللي ، نذآر أهم هذه التعريفات  

ريم ،   ( تعريف دد       ) م٢٠٠٠عبد الك ا  حيث يعرف الوسائط المتع مجموعة من    :" ة بأنه

العناصر تتمثل في الصور الثابتة والفيديو و الرسوم المتحرآة ، والرسوم الخطية والموسيقى      

وتر                " واللغة المنطوقة والنصوص المكتوبة والواقع الوهمي ، والتي ظهرت من خالل الكمبي

 ١٤ص

ا د ، ( وأم ا ) م٢٠٠٠أحم ا بأنه وي عل  : " فيعرفه ي تحت وتر الت رامج الكمبي دة ب ى ع

ة            وسائل لالتصال مثل النص والصوت والموسيقى والصور الثابتة والمتحرآة والرسوم الثابت

 ١٧ص ". والمتحرآة والتي يمكن للمستخدم أن يتعامل معها بشكل تفاعلي 

األسطوانة : " بأن مصطلح الوسائط المتعددة هي    ) م٢٠٠٤نجيب ، السيد ،     (ويضيف الباحثان 

ة ،              المضغوطة التي تحمل مجموع      ات والصور الثابت  الوسائط البصرية آالنصوص والكتاب

صوتي ، أو   التعليق ال سمعية آ ائط ال ا ، والوس وم بأنواعه ة ، والرس صور المتحرآ وال

 ٨ص " . الحوارات  والموسيقى المصاحبة والمؤثرات

ين تعريف                 سالمة ،   (وقد الحظ الباحث أن هناك اتفاق في تعريف هذا المصطلح ما ب

ـ١٤٢٤ ف و ) ه رون،  (تعري صبوص ، وآخ ددة   ) م٢٠٠٤ب ائط المتع ة الوس أن آلم ي : ب ه

ة   ة المعروف ة اإلنجليزي رب للكلم زأين  " Multimedia" مصطلح مع ن ج ون م ي تتك : الت



شق األول  اني  " Multi"ال شق الث دد، وال ي متع ل  " Media" وتعن ائط ، فمجم ي الوس وتعن

 .الكلمة يعني الوسائط المتعددة

بق أ ا س ضح مم ددة  ويت ائط المتع ف الوس ى تعري وا عل د اتفق ؤلفين ق م الم ن معظ

ة  ي العناصر التالي ا المتحرك : وحصرها ف صورة بنوعيه صوت وال ديو وال ائط الفي ن وس م

 .والثابت  والرسوم بنوعيها الخطي والهندسي والنصوص 

 :بأنها) إجرائيًا(وعلى ضوء ذلك يمكن للباحث أن يعرف الوسائط المتعددة 

ة ،                الوسائط   ات إلكتروني ة تطبيق ى هيئ ة ، وتكون عل ة التعليمي اعًال في العملي التي تحدث تف

صور المتنوع  ة، وال ة والمنطوق ن النصوص المكتوب د م ى العدي اةتحوي عل الثابت  ( بنوعيه

ق أهداف                 ) والمتحرك   ك لتحقي ة  ، وذل ، واألشكال المرسومة ، والمؤثرات السمعية  والمرئي

 .  ية التعليم والتعلم  وفي زمن قصيرومضامين محددة في عمل

 : طالب المرحلة المتوسطة )٤(

 
ادرة             حيعد تعريف مصطل    المرحلة المتوسط في التعليم العام في المملكة، من المصطلحات الن

 :، ولذا اقتصرت هذه الدراسة على تعريفين التاليين هما  

ة المتوسطة بأ       ) هـ١٤١٤البابطين ،   ( تعريف   ا   حيث يعرف المرحل ة الدراسية    : " نه المرحل

ة  ات (الخاص البنين والبن وزارة  ) ب ة ل يم (والتابع ة والتعل ة   ) التربي ا ثالث ة فيه دة الدراس ، وم

اق           ه لاللتح ي تؤهل طة الت اءة المتوس هادة الكف ى ش ا عل ي نهايته ب ف صل الطال نوات يح س

 )احثما بين قوسين إضافة من قبل الب (٢١٤ص " . بالمرحلة الثانوية، أو الفنية 
 

سبق   : " بأنها) هـ١٤١٢السنبل ، وآخرون ،   (وآذلك يعرفها      مرحلة تلي مرحلة االبتدائية ، وت

 ١٨٢ص ". المرحلة الثانوية ، ومدة الدراسة بها ثالث سنوات 

ة المتوسطة   اريف يمكن للباحث أن يعرف مصطلح المرحل ا سبق من التع ى ضوء م  وعل

ة            هي المرحلة األساسية  : بأنها  ) إجرائيًا( ة االنتقالي  من التعليم العام في المملكة ، وهي المرحل

 .الثانية التي تعقب المرحلة االبتدائية وتبلغ مدة الدراسة بها ثالث سنوات 
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 تمهيد  مدخل تاريخي  

 : نشأة التذوق والنقد الفني 

د              يالد، وق ل الم رن الثالث قب د اإلغريق في الق ه عن ي في بدايت د الفن ذوق والنق دأ الت ب

ى     ة ، وعل ال الفني ى األعم صدر عل ي ت ام الت ين األحك ة ب ى العالق ه عل ي بدايت ز ف ارتك

ذا         رن الخامس عشر                الشخصيات الفنية ، وقد استمر ه األسلوب حتى عصر النهضة في الق

دأ            يالدي ب سادس عشر الم رن ال الميالدي ، والذي أعتبر عصرًا مجددًا لعلم الجمال ، وفي الق

داث      ن األح سفية ، وع ار الفل ن األفك ات ع ع المعلوم ى جم دون عل اء يجته فة  والعلم الفالس

ستقل ،   وظهر . التاريخية للفنانين ، وعن طرائق النقد الفني        م م في هذا القرن علم الجمال آعل

 )هـ١٤١٥محمد ، .( ومنظم مبنى على اإلدراك والفكر  والتحليل والتفسير وغيره

ارتن    سندر بومغ  Alexander" وفي القرن السابع عشر حدد الفيلسوف األلماني إلك

Baumgarten) "ماه        ) م١٧٦٢-١٧١٤ ذي أس الي ال ث الجم ي البح ة ف ة خاص ن طريق للف

ات بالجما ال (لي م الجم ر ،     " Aesthetics) " عل ي المباش ى اإلدراك المعرف وم عل ي تق وه

سابقة          سفية ال شكيلي          . معتمد على األسس التاريخية ، والنظريات الفل د الت ك النق د ذل شر بع وانت

ون                    سية للفن ات الفرن ا األآاديمي ة التي أقامته د  . بشكل واسع بعد سلسلة من المعارض الفني وق

اليب                    فتح النقد في ذ    ات ، واألس تعلم الثقاف اد ل ذوقين والنق انين والمت ًا للفن اًال رحب لك الوقت مج

 )م١٩٩٧فضل ،. (الفنية ، ومحتوى األعمال الفنية ، والتفسير المنطقي لما يرونه

د             ي تعتم ة ، والت ات التلقائي ى الجمالي وفي القرن الثامن عشر ارتكز عمل الفالسفة عل

يكية                على الخيال أآثر من القواعد       ه الكالس ا دعت إلي اد آم الفنية الصارمة في النسب  واألبع

يادة المشاعر ، والعواطف              ) . العائدة(الجديدة   ى س ومع ظهور الرومانسية ارتكز الفنانون عل

ان           ى حسب أمزجة الفن ة عل أآثر من القواعد  والقوانين الفنية  والتأثيرية التي تصور الطبيع

اه  شاعره تج ه وم سية ، وحدس ات  النف اليب واالتجاه ب األس ع تعاق ذا م ة وهك صور المرئي ال

 .الفنية

 أما البداية الحقيقية للتذوق والنقد الفني في مادة التربية الفنية آانت في ستينيات القرن 

ة سنة       التاسع عشر عند قيام  حرآة إعادة صياغة مناهج التعليم في الواليات المتحدة األمريكي

ؤتمر    ) Curriculum Reform Movement. (م١٩٥٧ د  م في  ) وودز هوول ( حيث عق

 Peen"  في رحاب جامعة والية بنسلفانيا  " Woods Hole Conference"م ١٩٥٩عام 

State university."      ك شير في ذل ا ي اجودة ، (آم ـه  ) م ،٢٠٠١ب رة    : " بقول د شهدت فت لق

ات المتحدة       الستينيات الميالدية  بداية تحول آبير في مسار التربية عن طريق الف             ن في الوالي



ة                      ا ، واألسس النظري سها ولكن في مفهومه اليب تدري األمريكية ليس فقط في برامجها ، وأس

  ٩٧ص".  التي قام عليه ذلك المفهوم 

ة شكًال ومضمونًا                   ة الفني وا لتطوير التربي وآان من ضمن هؤالء الباحثين الذين اتجه

اته      " Manual Barkan "آان الباحث األمريكي مانويل بارآان  د من دارس من خالل العدي

ؤتمر  دمها للم ي ق ه الت ك. وأبحاث د ذل ن بع ات ُ وم ن االتجاه د م ي العدي ي ف ذوق الفن ادرج الت

نهج                     سون، وم نهج   برنت ويل ا م ؤتمر ومنه ذا الم ة التي أعقب ه ة الفني المعاصرة في التربي

ون   ه  " . Arnone"آرن ضل ،(ُويرجع ام ) م١٩٩٧ف ى ع ام حين١٩٦٦إل د : "م د أدمون َ عق

" . فلدمان ، ودافيد أيكر ندوة حول النقد الفني في مجال التربية الفنية في جامعة والية أوهايو 

   ٧٦ص

وم   ؤتمر العل ا م ن  أبرزه ان م ة ، آ ؤتمرات متعاقب دة م دت ع ؤتمر عق ذا الم ن ه وم

ي في الترب                   د الفن ى التوجه نحو النق ة، وظهرت     اإلنسانية الذي آان له األثر الكبير عل ة الفني ي

ى نحو متكامل                     وي عل ا الترب بعد ذلك عدة نظريات حديثة في مادة التربية الفنية لتفعيل دوره

ة  يمريل للتربي ة س ا نظري ات من أهمه د من النظري ي في العدي د الفن ذوق والنق م إدراج الت وت

) هـ ١٤١٧جسومة ،(الجمالية ونظرية العين الجمالية وغيرها و التي جاء ذآرها في آل من         

ان ، (و ود ،(و) م٢٠٠٢فلمب اش ،) (م٢٠٠٣العم ن  )  م٢٠٠٥آل قم ات م ع الثمانين ي مطل وف

، والتي ترجمت إلى عدة ترجمات من أشهرها           ) D.B.A.E(القرن العشرين ظهرت نظرية     

ترجمة االتجاه التنظيمي للتربية الفنية، وقد اتسمت هذه النظرية بعدة سمات ، ومن أهمها أنها               

ة هي              جعلت الفن  ات أربع ا مكون ستقلة له د            :  مادة دراسية م ال  والنق م الجم ن  وعل اريخ الف ت

ي    اج الفن ي ، واإلنت ي           . الفن تم االستجابة للعمل الفن ة ي ة للنظري زة الثالث ي الرآي د الفن وفي النق

ام         ى األحك ل إل صرية والتوص كال الب صائص األش فات وخ ول مواص ام ح دار األحك وإص

 .تحليلها ووضع المبررات للحكم عليها  المسببة ونقد األعمال و

 
 : اإلسالم والتربية الجمالية 

 
تعبير يقصد به الجانب التربوي     : " التربية الجمالية بأنها    ) م١٩٨٠القاضي ،   (يعرف  

ك في       الذي يرفق وجدان الفرد وشعوره ويجعله مرهف الحس مدرآًا للذوق الجمال فيبعث ذل

وة اإلرادة       نفسه السرور واالرتياح ويرتقي  و      ى ق ساعد عل ذا ي جدانه وتتهذب انفعاالته وآل ه

ده   شريف         . )٧٤ص  " (وصدق العزيمة عن سلمين الحديث ال دى الم أثورة ل وال الم  فمن األق

، والقرآن الكريمُ عنى بالجمال عناية واضحة        " إن اهللا جميل يحب الجمال      " الذي رواه مسلم    



ه في          فاهللا سبحانه وتعالى خلق آل ما هو جميل ،           وخلق اإلنسان في أآمل صورة وأحسنِ خلق

الى  ه تع َوَرُآْم  { : قول َسَن ُص وََّرُآْم َفَأْح افر) ٦٤(} َوَص ورة غ يط   س ا يح ل م ق آ م خل  ، ث

 باإلنسان في الكون 

في صورة جميلة يراها اإلنسان ويمعن النظر فيها ويتمتع بما فيها من جمال ، وذلك ألن خلق      

ال            هذا الكون قائم على آمال       ى الجم ائم عل ا هو ق ا اهللا         . الوظيفة آم د زينه ة وق سماء جميل فال

ٍة اْلَكَواِآبِ           {: تعالى للرائي وجعلها متناسقة يقول اهللا تعالى         دُّْنَيا ِبِزيَن سََّماء ال ا ال ا َزيَّنَّ ) ٦(} ِإنَّ

اثرة ،                سورة الصافات  ا من آواآب متن ا فيه سماء وم سان إذا نظر في الكون وفي ال  ، واإلن

دون                      ر ل النظر والتأمل ب سان أن ينظر وأن يطي أى  أجمل منظر تقع عليه العين، ويمكن لإلن

ة ويحس                     د ليل ة بع ا ليل ر منازله ا وتغي سماء بنوره أن يمل من ذلك ، فيرى النجمة تلمع في ال

ه                               ة أخرى في قول راه في آي ا ن ك م ى ذل ال عل دًا ومث : اإلنسان بالمتعة النفسية التي ال يمل أب

، ذلك الخط األول في     سورة الحجر   ) ١٦(} ْد َجَعْلَنا ِفي السََّماء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِرينَ      َوَلَق{

د المبدعة           ار الي ال الكون       . لوحة الكون العريضة التي تنطلق بآث ى جم دنا إل اهللا سبحانه يرش ف

ا ، ونحن نحس ب         ا وروعته أن  وبخاصة تلك السماء التي نراها فوقنا ونلمس عظمته الكون وب

فعندما ننظر إلى السماء ،  نحس بعمق الجمال الموجود في الكون        .  الجمال مقصود في خلقه     

ة  ة الكريم رزه اآلي ذي تب اِظِريَن{ال ا ِللنَّ ع . } َوَزيَّنَّاَه ا تق ال م والمتأمل في األرض يجد الكم

ان الخضراء انع  والجن زرع والثمر الي ه من خالل ال ه عين ا . علي الكون بم ه من هندسة ف في

صنعة وواف لكل الوظائف               يجتمع فيها الجمال إلى الكمال والتصميم في ذاته جميل وآامل ال

 )م١٩٩١بخاري ، .  (التي يتفوق بها اإلنسان في األرض على سائر اإلحياء 
 

 :  أهداف التذوق في التربية الفنية 

 : آالتالي) دشاش ، دت( ويمكن  تلخيص أهم أهداف التذوق في التربية الفنية آما ذآرها 

ددة التي                     -١ ة من مصادرها المتع ة الفني ة ، والثقاف االتجاه بالطالب نحو تحصيل المعرف

 .يزخر بها الطبيعة في المملكة  

 . تنمية الميل عند الطالب نحو تذوق مختلف األعمال الفنية  -٢

ال   الرقي بأساليب الطالب التعبيرية  واليدوية  عن طريق تثقيفهم في المجاالت             -٣  األعم

 . الفنية المختلفة ليستفيدوا منها 

 . صقل حساسية الطالب الجمالية والفنية ، واالرتقاء بأذواقهم -٤

 . إتاحة الفرصة للطالب الموهوبين لشحذ مواهبهم الفنية وإشباعها  -٥



ة تختلف   -٦ يم فني ه من ق ا تمثل كال ، وم ين صفات األش ز ب ى التميي دريب الطالب عل ت

 . حظة درجاتها عن طريق المال

سبها الطالب في                    -٧ رة التي يك ة ، والخب خدمة المناهج الدراسية بإضفاء حصيلة المعرف

 . تثقيفه الخارجي عليها 

 
 :  أهمية دراسة التذوق الفني 

 
ة    ذه الدراس ي ، حيث أن ه ذوق الفن ة الت تعلم لدراس ة الم ة تفرضها حاج اك ضرورة ملح هن

ي مج ي رق ساعده ف ة وحضارية ت ة ثقافي سبه قيم ا تك د بينه ة ، وق ـي ، ( تمع ، ) م ١٩٩٨رفق

 : حيث تكمن أهميته في عدة نقاط ، نذآر منها باختصار ما يـأتي 

ال                      ) ١ يم الجم ة اإلدراك البصري ، وق تعلم ، وتنمي ة للم رات الجمالي ي الخب يثري التذوق الفن

 . في الحياة  والفن 

ق به      ) ٢ ذيُ ألح ق  ال شويه والتلفي ن الت المية م ضارة اإلس يص الح ان  تخل الل بي ن خ ا ، م

 . منجزاتها والقيم التي قدمتها للبشرية 

ة                 ) ٣ ة اإلبداعي يعتبر التذوق الفني طريق  حقيقي ممهد للوصول بالفرد إلى االبتكار أو العملي

 . 

دعها                      ) ٤ ات التي أب ذوق بالمخلوق ربط فكر المت سلوك ، وي  تذوق الجمال يهذب المشاعر وال

 . الخالق سبحانه في هذا الكون

شعوب ، والمجتمعات  في                           من خال  ) ٥ ين ال ا ب ة التي تقرب م وع من اللغ ل التذوق يوجد ن

 . سبيل فهم الجمال والفن  

ى                     ) ٦ ل الرموز البصرية ، وعل راءة وتحلي ه ق يدعم التذوق الفني فكر المتذوق ، ويسهل علي

ر  ق تفكي ساع أف ى أت ذوق إل ة الت ؤدي عملي ًا  ت سلوآه جمالي اء ب ا ، واالرتق ه ثقافي سعة أفق

 . إلنسان ، والوقف أمام إعجاز اهللا في مخلوقاته الجمالية ، وقفة تأملا

ا سبق ،                 ) م١٩٩١غراب ،  ( ويضيف   ر م ى غي ي  عل د الفن ذوق ولنق ضروريات  أخرى للت

 :وتتمثل في الجوانب التالية 

 . لفهم المعاني الجمالية ، وما يرتبط بها من فلسفات ) استاطيقية ( ضرورة جمالية  .١

 .  فلسفية من خالل إعطاء قدرة ذات مدى أوسع على التطور ضرورة فكرية .٢

 . ضرورة اقتصادية لترقية مظاهر األشياء ، والتي يستخدمها اإلنسان في الحياة  .٣

 . للمحافظة على التراث  والحضارة ) مادية معنوية ( ضرورة ثقافية  .٤



 . ضرورة اجتماعية لتوحيد المشاعر واألحاسيس بين األفراد   .٥

 . سية للتعريف بالمكان  والزمان عن طريق الفن  والغاية منه ضرورة سيا .٦

 . ضرورة حياتية لالرتقاء بأنظمة التفاعالت البشرية  .٧

 . ضرورة مستقبلية لمواآبة التقدم الحضاري في آافة المجاالت اإليجابية  .٨

 .  ضرورة عالمية لتعريف الشعوب بنقاء اإلنسان ، وأصالته  .٩

 . تزان االنفعالي لدى اإلنسان ضرورة سيكولوجية لتحقيق اال .١٠

 . ضرورة عقائدية للمحافظة على رموز وأشكال الفنون اإلسالمية األصيلة  .١١

 :  عـنـاصر التذوق الفني 

د                      ي ، وق ذوق الفن ة الت ترتكز عملية التذوق الفني على عدة عناصر أساسية ، حتى تكتمل حلق

 : ، على النحو التـالي ) م١٩٩٩عزام ،(ذآرها

ل الف .١ يالعم ًا  : ن ع ، تبع ا للواق ون انعكاس دع ، ويك ذي ينتجه المب داعي ال ل اإلب و العم وه

 .للظروف والعوامل السابقة الذآر 

ى آخر ،                   : الفنان .٢ ان إل ي من فن ي ، ويختلف العمل الفن تج العمل الفن هو الذي يبدع أو ين

 .تبعًا لألسلوب الفني الذي ينتهجه 

ذوق .٣ ي م : المت ل فن ستمتع بعم سان ي و إن ون ه تجابة  تك ذه االس ه، وه اطف مع ين ويتع ع

 .استجابة جمالية شعورية 

هو شخص يملك ثقافة فنية عالية ، وله قدرة على دراسة وتحليل ، ووصف العمل  : الناقد .٤

اع         ى اإلقن الفني ، ويملك الحجة القوية والدليل لتدعيم حكمه الحيادي ، آما يملك القدرة عل

 . والسلبية في العمل الفني للفنان  ، وإبراز  النواحي اإليجابية ، 

   
 :مراحـل التذوق الفني 

 
بالعمل الفني ، عند رؤيته للجماليات الموجودة فيه ، فإنه يمر بعده ) المستمتع (فالمتذوق 

وهذه المراحل على النحو ) م١٩٩١غـراب ، (مواقف تحدد اتجاهه في ذلك ، وقد ذآرها 

 : التالي 

لة يجد فيها المتذوق نفسه أمام مشكلة جمالية ، تجذب انتباهه فجأة             وهي مرح  :التوقف  : أوًال  

، ويتوقف عندها التفكير، وتصبح  المشاعر واألحاسيس هي التي تشد انتباهه ، حيث يحاول                

 . في المرحلة فهم العمل والعناصر الذي يحتويه 



صاله                  : العزلـة: ثانيًا ه وانف شكل والغوص داخل ذوق مع ال ة عن       وهي تفاعل المت في الرؤي

 .العالم المحيط به 

 وهو شعور اإلنسان أنه أمام ظاهرة لم يألفها من قبل شدت انتباهه ونبهت       :اإلحساس  : ثالثًا  

 . حواسه إلدراآها

ل إصدار                    :الموقف الحدس   : رابعًا   ه قب ور من ل  للموضوع أو النف سان للمي ر اإلن  وهو تقري

 .عمليات االستدالل والبرهنة 

سًا  اطفي الط: خام ة :ابع الع ول رؤي ارة ح يس المث شاعر واألحاس صل بالم ا يت و م  وه

 . الموضوع والتعايش معه 

 وهي ما يثيره الموضوع من ذآريات وأحاسيس تجعل اإلنسان يتعاطف            :الـتداعي  : سادسًا  

 . معه أو يبتعد عنه 

 
 :مغالطات في تربية الذوق الجمالي 

 
ال           يوجد في داخل المجتمع بعض المغالطات ف         رغم من أن الجم الي  ، ب ذوق الجم ة ال ي تربي

ا     . يمارسه الناس بالفطرة ، في حياتنا اليومية         د ذآره ر ،      ( وق و الخي ك     ) م  ١٩٩٨أب ، فمن تل

 :  المغالطات التي ينبغي تصحيحها منـها 

اج                      :المغالطة األولى    ا تحت م ، والصحيح أنه ى تعل اج إل ة ال تحت سألة فطري   الذوق الجمالي م

ا                  إلى ت  ال ، آم ى الجم سان مفطورًا عل رحمن اإلن ق ال ة ، وخل علم ، فكلنا نملك الفطرة الجمالي

 . خلق اهللا الطبيعة بجمال ، وآلف اإلنسان بأن ينظر إلى آياته الجمالية في الطبيعة 

ذوق   :المغالطة الثانية    ال زاد ال   توجد عالقة طردية بين المال، والذوق ، أي أن آلما زاد الم

راد            ، والحقي  قة غير ذلك  فالذوق ثروة فردية ، ومسألة حضارية مرتبطة بالسلوك الجمالي ألف

 . المجتمع ، وغير مرتبطة مباشرة بالمال 

ة  ا :المغالطة الثالث ا أم يم العلي ادئ ، والق نن هو المب نن ، الثابت ، والمق ذوق ثابت ، ومق   ال

دل ، والحق،             ة ، فالع يم ال           تطبيقها في الواقع فهي مسألة مختلف ادئ ، وق ال مب ر، والجم  والخي

ا أن                    ٠خالف عليها    ال ، آم ا هي الجم ة علي ه تطبيق لقيم نن ألن ر مق  فالذوق غير ثابت، وغي

 . الذوق مرتبط بالعادات والتقاليد واالجتماعية التي هي باألصل متغيرة 

سألة    :المغالطة الرابعة    ة ،    الذوق مسألة فردية بحته ، تلك المغالطة ألن الذوق م اجتماعي

 .وفردية في آن واحد 



 :الطرق الحديثة في النقد الفني 

 
ي     د الفن ذوق ، والنق ي الت ون متخصصون ف احثون غربي د وضع  ب رق ، .لق دة ط ع

ان         . ونماذج إلجراء العملية النقدية بصورة منتظمة        ه باإلمك حيث يتفق معظم الباحثين على أن

ى ال            صغار عل ال ال ي     تدريب الطالب ، وحتى األطف د الفن تم وضع خطوات         . نق شريطًة أن ي

ه    ع جوانب ن جمي ده م ي ، ونق ل الفن اول العم ي تن ة ف ة البداي ق بكيفي ة تتعل سلة ، ومنتظم متسل

ة  ة  . المختلف اء التربي ا بعض علم دها وطوره ي أوج اذج الت شابه بعض الطرق والنم د تت وق

ا  ي بعض مراحله ي الغرب ف ة ف ي الن. الفني الرغم من االختالف ف ي وب شكلية ، وف واحي ال

ى                .األسماء التي أطلقوها على آل مرحلة        انبين عل ى ج سعي إل ا في ال شترك معظمه إال أنها ت

 : حسب رأي الباحث 

الهم التي                  :أولهما   ة عن أعم  جعل الطالب بمقدورهم أن يحللوا األعمال الفنية ، ويتحدثوا بثق

مع آسب احترام آراء اآلخرين      أنتجوها ، وأعمال زمالئهم بكل صراحة ، وبنقد موضوعي ،           

ة ،               :وثانيهما  .   السعي للوصول إلى نموذج أو طريقة نقدية متكاملة تخدم األغراض التعليمي

  .والتربوية في التربية الفنية

ة، التي                 ة متكامل ستعرض الباحث مجموعة من طرق نقدي ذا الجانب سوف ي وفي ه

سفية  تتناول لعملية النقد الفني ، ومراحله، لعمل مقارن      ة  والفل . ة بينها ، وإبراز أبعادها التربوي

ار أحدها لكي نحاول                     . وتوضيح مراحلها  ى اختي ا سوف يتوصل الباحث إل والتي من خالله

رح       امج المقت ذا البرن ة ،         . تطبيقها عمليًا  في ه ذا المجال عدة طرق مختلف رز في ه حيث يب

ة، و سوف يحاو                ة الفني احثين معاصرين في التربي ى ذآر         وأسماء لب ل الباحث االقتصار عل

 .أهمها ، وأشهرها واألآثر استخدامًا 

 .طريقة  النقد عند أدموند  فلدمان: أوال

 .طريقة النقد عند هورد رسيتي: ثانيًا 

 .طريقة بوصلة الخرائط الفنية: ثالثًا 

 

 

 

 

 



دمان     : أوًال د  فل د أدمون د عن ة  النق دي: طريق  .Edmund B) ١٩٨٧ (األداء النق

Feldman 

   
هو ناقد فني أمريكي يعد من الباحثين البارزين في موضوع النقد ) أدموند فلدمان (

وقد وضع خطوات مقننة للنقد الفني يراها الباحث مساعدة . الفني والفنون البصرية التشكيلية 

في رفع ذوق المشاهد للعمل الفني وتضع له أساسا يمكن أن يستند عليه لتنظيم الرؤية للعمل 

والتي أطلق عليها طرق ) ١٩٨٧,Feldman(وهذه الطريقة التي وضعها . نيالف

 حيث هدف لوضع أسلوب الممارسة األداء النقدي (Techniques of Criticism)النقد

)(The Critical Performanceوقد   ، والتي تحدد بأربع خطوات متتابعة ومختلفة

متسلسلة، بحيث تتدرج من السهولة انتهجت الطريقة بمسار خطي عام وهو نهج الخطوات ال

وقد الحظ الباحث أن هذه الطريقة تشترك وتشابه . إلى الصعوبة ، ومن المحدود إلى العام 

في خطواتها ببعض الطرق النقدية في بعض دراسات أخرى على الرغم من اختالف أهدافها 

 متميزة في التربية إال أن هذه الطريقة تعد من أآثر الطرق التي درست بشمولية. ومضامينها 

 ) ١٩٨٨,Ragans(و )١٩٨٧,Worth(و  ) ١٩٨٦,Wilson(الفنية ، وهذه الدراسات هي 

 ) م١٩٩٦محمد ،(  جميعها وردت في دراسة  (١٩٩٢,Aland)و

 :وهذه الخطوات هي على النحو التالي 

 )Description(الوصف  .١

 )Formal Analysis(التحليل الشكلي  .٢

 )Interpretation(التفسير  .٣

 )Judgment(الحكم  .٤

 
 Description:  الوصف-١

ة أو البصرية                 ع العناصر المرئي وفي هذه المرحلة يتم إجراء حصري وتسجيلي لجمي

ه              ارز في المكونة للعمل الفني عند مشاهدتها مباشرة واالعتماد على المالحظة الدقيقة لما هو ب

املة ، وإ                  .  ات العمل بصور ة ش ى مكون ه    وأيضًا من خالل النظر إل ة في ى العناصر المهم . ل

ع        ا للجمي اح رؤيته ارزة ، ومت ر ب ون العناص ث تك ات    . بحي ع المعلوم دوين جمي ذلك ت وآ

ان   -اسم العمل الفني : (الخاصة بالعمل التي ينبغي معرفتها قدر اإلمكان من   ان  - اسم الفن  مك

ه            - موطن الفنان    -وتاريخ اإلنتاج    ذي ينتمي إلي ة التي        الح  - البيئة أو المجتمع ال ة التاريخي قب



ان وجود   - خامات ومواد وتقنيات مستخدمة في العمل        -مقاسات وحجم العمل    -عاش فيها     مك

فعند تعذر الحصول على هذه المعلومات أو بعضها أو استحالة الحصول عليها    ) . العمل حالياً 

وا العم                      . مباشرة   ذين عرف ار ال اء اآلث ون أو علم ى مؤرخي الفن تم اللجوء إل ه ي بهدف  . ل  فإن

شاهدة في العمل                       ة مع وضع مسميات للعناصر واألشكال الم تنتاجات معين الوصول إلى اس

ه            ام ل اء الع وين  والبن رة واضحة عن األهداف أو المساعي أو              .  الفني ، وفي التك وين فك لتك

ه ي عمل دع ف ا أب ي من أجله ي ، والت صالها للمتلق ان إي د الفن ي يري ة الت الة الفني زاز . ( الرس ق

 )هـ١٤٢٣،

صور            ي الع ة ف ال الفني ض األعم صعب وصف بع ن ال ه م ث أن ظ الباح د ال ح وق

ي         ة بصاحب العمل الفن ة   ( آون . اإلسالمية من جانب وصف المعلومات المتعلق ا الذاتي ) األن

بينما تجد ذلك في بعض الفنون الحديثة  . في الفنون اإلسالمية غير موجودة لدى الفنان المسلم         

أما .حيث يظهر على العمل اسم الفنان ، وتاريخه ، وربما توقيعه        . إلسالمي  التي أعقبت الفن ا   

د أم    ان واح و فن ل ه ال ه ك األعم اج بعض  تل ام بإنت ن ق د ال نعرف م ن اإلسالمي ق ي الف ف

 . خاصة في تلك األعمال الكبيرة آالزخرفة في المساجد. مجموعة من الفنانين اشترآوا فيه 

 : الوصف في خطوتين هما ويمكن لباحث أن يلخص مرحلة 

 .  إعطاء معلومات عامة عن العمل الفني وصاحبه :المرحلة األولى 

 .  وصف العمل ذاته بشكل أآبر :المرحلة الثانية 

 :بحيث ينبغي االنتباه في المرحلة الثانية إلى األمور التالية

 . منها بعد أن يتم التأآد . تحديد العناصر البصرية ، والشكلية األآثر وضوحًا  

 .ينبغي معرفة الرموز ، ومعانيها ودالالتها في الفترات ، والعصور الزمنية مختلفة  

م                    ى الحك دل عل عدم االستعجال في إصدار حكم على قيمة العمل الفني أو استعمال ألفاظ ت

 ).وغيره... قبيح أو جميل أو متجانس أو قوي(الجمالي من ألفاظ ذم أو مدح 

 . والخامة الموظفة في العمل من اللون واألداة والكيفيةTechnique)(معرفة التقنية 

 Formal Analysis:  التحليل-٢

بعض               . في هذه المرحلة من النقد نحاول أن نكتشف العالقات بين العناصر واألشكال بعضها ب

ي ،     ة للموضوع الفن ة المكون ن الطبيع شف ع ضًا الك ًا   وأي ا آنف اهدناها ، وذآرناه ي ش والت

وان والخطوط والمالمس           (رتيب ، والتنظيم    وطريقة الت  للعناصر واألشكال والمساحات واألل

ى                    ) إلى غيره ...  ه آل عنصر وشكل عل ذي يترآ أثير ال ، وعالقاتها الترآيبية في العمل والت



بهدف الوصول إلى الفكرة أو المضمون الذي يجمع أو         . اآلخر، وتحديد النظام المتبع في بنائه     

 .وتكويناته المختلفة يلخص جوانب العمل ، 

 

 

 Interpretation:  التفسير-٣

 
أن التفسير الفني هو اإلفصاح عن معاني العمل ، وشرحها           ) : هـ١٤٢٣قزاز ، ( يذآر

ه                       .  ين المنطقي  حول معاني ضًا من خالل التخم ـه ، وأي من خالل رؤيتنا لعناصره المكونة ل

ام        حيث يختص ا  . المحتملة بناء على الخطوتين السابقتين       شامل ، والع لتفسير بإيجاد المعنى ال

ذه   . للعمل الفني من خالل إدراك المدرآات المرئية، والعالقات بين عناصر العمل      ر ه وتعتب

اء      . المرحلة من أصعب المراحل في النقد ، وأآثرها أهمية     سير يكون بن حيث إن إعطاء التف

سه                   ة ، ومعلومات من العمل نف ائق المرئي ع من الحق ة         . على ما جم ذه المرحل إن ه ذلك ف وآ

 . تعتمد بشكل آبير على المرحتين السابقتين

 Judgment : الحكم-٤

ة األخرى من                         ال الفني ى األعم سبة إل ة بالن ة معين ي مرتب الحكم هو إعطاء العمل الفن

م   . نفس مجاله    ى أي       . وفقًا لمعايير نستند عليها في الحك ًا عل ديًا معين ًا نق دما نصدر حكم وعن

ـ                 . عمل فني  سمى  ب ا ي ه وهو م ة ل ال المماثل ر عدد من األعم ى أآب سبه إل ( فإنه ينبغي أن نن

ة اذج التاريخي ات بالنم ة  ) . المقارن رة الفني ين الخب ع ب ى الجم ي عل ون مبن م يك وإصدار الحك

والمعلومات والحائق التي جمعت مع تحديد الدوافع واألسباب المنطقية للحكم بتعابير واضحة       

 .للجميع

  
النقد في االتجاه  ) : Howard Risatti(طريقة النقد عند هورد رسيتي : ياثان

 ) ١٩٨٧(التنظيمي 
) (  Art Criticism In Discipline Based Art Education 

يتي ( ورد رس رن        ) ه ي الق ن ف اريخ الف ي وت د الفن ي النق ي متخصص ف د فن و ناق ه

د وضع  . العشرين  ة منتظم   )  Risatti  ،(١٩٨٧وق ة نقدي ال    طريق ل األعم ة لوصف ، وتحلي

ة          . الفنية من جميع جوانبها      في  ) D.B.A.E(حيث جاءت هذه الطريقة لتفسير النقد في نظري

اره أحد                      ي باعتب د الفن ه النق النقد الفني وذلك من خالل توضيح الدور الذي من الممكن أن يلعب

يم ا     ل التعل ي مراح ب ف يم الطال ي تعل ي ف اه التنظيم ات االتج روع  ومكون ب  ف ام ، والطال لع



م                            ن ، وعل اريخ الف دي ، وربطه بت ره النق ة تفكي ة ، وتنمي ة الفني ن والتربي المتخصص  في الف

ى ثالث مراحل           الجمال ، واإلنتاج الفني عند تحليله لألعمال الفنية ،           د عل ة تعتم وهذه الطريق

 : أساسية وهي على النحو التالي 
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 Descriptive Analysis)(التحليل الوصفي  :  المرحلة األولى    -١

 (Formal Analysis)التحليل الشكلي :  المرحلة الثانية -٢

 :سمين وتنقسم إلى ق) Analyses of Meaning(تحليل المعنى : المرحلة الثالثة -٣

 )Internal Analysis(التحليل الداخلي  - أ

 )External Analysis(التحليل الخارجي  - ب

 Descriptive Analysis)(  التحليل الوصفي -١

ي               ذا      . تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة األولى الرئيسية لفهم العمل الفن د ه حيث يعتم

ة         ي     ) البصرية (التحليل على معرفة ووصف  وإدراك  العناصر المرئي التي تكون العمل الفن

 :من خالل

 ).بمعنى أن يكون في العمل الفني موضوعًا واقعيًا(موضوع العمل الفني  

ًا                       ا جلي د ظهر فيه ى عصرنا الحاضر، ق شرية إل إن معظم الفنون منذ فجر التاريخ للب

، وفي أما إذا أمعنا النظر في الفن اإلسالمي . موضوعًا بارزًا يمكن رؤيته من النظرة األولى 

ة                    ة متعاقب ة زمني ل حقب ا العصور اإلسالمية التي تمث د      . األعمال الفنية التي أنتجته ه ق نجد أن

دة                ه العدي ى مميزات اب    . يشكل غياب الموضوع خاصية مميزة لمعظمها ، تضاف إل يس غي فل

ى حسب رأي                    ة عل ة الفني الموضوع في الفن اإلسالمي يشكل سلبية أو نقطة ضعف في الرؤي

ن ال ر م احثين آثي ة   .  ب ال دراس ي مج ن المتخصصين ف د م ام العدي ذا المق ي ه د ف حيث يؤآ

 ) .هـ١٤٠٨الصايغ ،(الفنون اإلسالمية وفلسفتها من ضمنهم قول  
ة ،      : " حيث يقول   داع الذهبي صحيح أن الفن الحديث ألغى الموضوع من قاعدة اإلب

سان ، ال اإلن دًا عن موضوع أفع تم بعي أن ي ي ب ل الفن از للعم اهر فأج دًا عن موضوع مظ  وبعي
شكل ،            . الطبيعة ، وأقام في الوقت نفسه توازن القاعدة          دل ال بأن يكون هناك شكل ومضمون ب

إن الطريق األآثر صوابًا لفهم غياب      ... جاعال من الشكل الفني بحد ذاته مضمونًا        . والموضوع  
ين ال ة والخاصة ب ات الحميم ك العالق ى تل ودة إل ي الع و ف ين الموضوع ، ه ن اإلسالمي ، وب ف

 ٨٢ص"  وبخاصة لحظة نتلمس أن وراء هذا الغياب موقفًا جماليًا أو فلسفيًا متكامًال . الدين 
 

 ماذا نرى في العمل الفني من عناصر مرئية وبصرية معروفة ، وهل العمل لشيء ما؟ 

 ما هي العناصر المكونة للعمل ؟ وما هي عالقتها بموضوع العمل وعالقتها ببعضها؟ 

 (Formal Analysis)التحليل الشكلي :   المرحلة الثانية -٢
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كال    ين األش صرية ب ات الب ة العالق ى رؤي درة عل ة الق وير أو تنمي و تط ) Formals(       ه

ية أو أشكال عضوية     ة أو أشكال هندس ة أو ثالثي وان . سواء آانت األشكال ثنائي ين األل أو ب

)Colors ( وان ا ة األل ن مجموع ت م واء آان ة ،  س وان المتوافق ارة ، واألل اردة ، والح لب

ضهما  ل ببع دار التفاع ضادة ، ومق وط . والمت ين الخط وط )  Lines(أو ب ن الخط ا م بأنواعه

ا   دار ثباته ة ، ومق ستقيمة والمائل ة والم ادة والمتعرج ات . الح روف أن إدراك العالق ن المع م

 Representational( الواقعية  الشكلية والبصرية ذات أهمية في فهم األعمال التجريدية أو

Works ... (   ي                . وغيره على حد سواء ى العمل الفن ى الطالب أن يتعرف عل حيث ينبغي عل

 .من خالل وحدة موضوعيته ، وترابط وتناسق أشكاله ، وتماسكه على المستوى البصري 

 
 )Analyses of Meaning(تحليل المعنى :  المرحلة الثالثة -٣

 :للمعاني نوعان من التحليل وهماويندرج من التحليل 

 )Internal Analysis) (المعاني الضمنية( التحليل الداخلي-   أ

 
ا العمل                       وم عليه ي يق ة الت يم أو الجوانب  الداخلي   يرآز على مناقشة المقومات أو الق

 :وتشمل هذه المعاني على. الفني ، والتي تكون ضمن اإلطار الموضوعي للعمل نفسه

 )Narrative(القصصية  

حيث تتمثل الخصائص القصصية في بعض األعمال الفنية التي ينتجها الفنانون للتعبير 

عن أحداث قديم ، أو واقعية ، أو خيالية ، أو أسطورية وقعت في السابق أو أحداث 

تجري على مسار الواقع اليومي ، أو أحداث أفترض الفنان حدوثها بأسلوب أقرب إلى 

أما في . الخاصية قد شاع تطبيقها على بعض الفنون واالتجاهات وهذا . الخيال الفكري 

ذلك لكون الفن اإلسالمي آما يراه الباحث ليس فن . الفن اإلسالمي فقد ندر استخدامها 

إذ أنه ليس فن لتمجيد الحاآم أو السلطة الدينية أو األبطال . أو قصصي) خبري(

مة واالتجاهات الفنية التي أعقبتها آما هو شاع في فنون الحضارات القدي.األسطوريين 

آثيرًا ما عبر الفنانون عن تلك الخصائص في أعمالهم الفنية ) : " هـ١٤١٨أزهر،(يقول .

، ومن ذلك نجد أعمال فنية آالتعبير عن قصص الحروب واالنتصارات أو القصص 

 ١١٢ص". وغيرها... االجتماعية 

 
ن   ف ع اني القصصية تختل د الحظ الباحث أن المع وم  وق ي خصائص رس صة ف  الق

د   ) سنوات ٩-٧(والتي يطلق عليها مرحلة المدرك الشكلي       . األطفال   د     " عن ور لوينفيل " . فكت



ل من  ك آ ى ذل د عل سيد،(ويؤآ اري ، وال ه )م١٩٩٢صادق ، وعم ى  أن من اتجاهات : "عل

إنه يعبر آما الطفل في هذه المرحلة أنه ال يتقيد باألمكنة ، واألزمنة التي توجد عليها األشياء ف

 ٨٠ص " . لو آان يعرض شريطًا مصورًا للحوادث بصرف النظر عن أمكنتها أو أزمنتها 

 )Symbolic(الرمزية  

 
و من أي             اد ال تخل ي تك شكيلية الت ة من العناصر الت تعتبر الخصائص أو القيم الرمزي

ة               ة ، ومختلف ة معين ي ،أو مغزى أو دالل ا معن ا   ي. عمل فني ، فهي تحمل في مجمله أ إليه لج

 .الفنان للتعبير عن فكرة أو مضمون معين 

ة      :" الداللة الرمزية بأنها    ) م٢٠٠١عبد الرازق ،  (ولقد عرفت    وسيلة للتعبير عن حالة وجداني

فكرية توحي بشيء أآثر من معناه الواضح المباشر ، وهو الذي يرتبط بالجوانب الالشعورية              

 ١٦ص ". ويقع مفهومه في الوجدان

ع لبعض الفنون البدائية وعصر الحضارات القديمة ، وما تبعه بعد ذلك من              وعند التتب 

شرين ،          رن الع ي الق ة ف ات الحديث ارات ، واالتجاه ور التي طى و ظه صور الوس ون الع فن

د من             . ووصوال إلى العصر الحاضر    نجد أن  بعض فنانو  العصور التاريخية استخدموا العدي

اليبهم    ت أس دالالت وتنوع وز، وال ك الرم ي ذل ف    . ف صر يختل ل ع ي آ ز ف ان الرم ث آ حي

و الداللة الرمزية ال تقتصر على عنصر فني  . وبما يوحي إليه   . مضمونه عن العصر األخر     

ا أشار        . وغيره  ... واحد بل من الممكن أن تشمل الشكل أو اللون أو الخط             ك م ويؤآد على ذل

ه  ه ،(إلي ر الت  ) : " م١٩٩٣عطي ى م ان ، وعل تعان الفن د اس ل  لق ق تمثي اليب تحق اريخ ، بأس

ة والمبالغات من أجل التوصل                   خبرته في هيئة رموز ، صاغها باستخدام التشبيهات المجازي

 ٩ص" إلى استثارة خيال ووجدان المشاهد جماليا

ة ) Symbolism(  آما أن مصطلح الرمزية   . يعد من أحد االتجاهات الفنية ، واألدبي

ام         ًا    ١٨٨٥التي آانت ظهورها في فرنسا ع ا         . م تقريب ى رفض م اه عل ذه االتج حيث سعى ه

فقد توجهوا نحو إعطاء األلوان ، .تبنته االتجاهات األخرى من االتجاه االنطباعي ، والواقعي        

ة خاصة ك . واألشكال ، والخطوط رمزي ي ذل شير ف وس ،(وي ا ، وطن ـ١٤٢٠حن ى أن ) ه إل

ال     رسم الواقع ، والمظاهر ، بل حاولوا      : "الرمزيين رفضوا    رة ، فلعب الخي  التعبير عن الفك

 ٢٨ص" . دورًا مهمًا لديهم

رون                  سائدة في الق ة ال ون األوربي وعند النظر إلى فنون عصر الحضارات وآذلك الفن

صية   وم التشخي ة أو الرس اظر الطبيع ن المن م م اهرة الرس ا ظ ا طغت عليه د أنه الوسطى نج



خاص  شخص الم  ) Portraiture(لألش ة ال تالف مكان ى اخ ل   عل ًا تمث ي غالب وم والت رس

ى الرمز                 ن يعمل عل ة نجده ف مواضيعها طابع ديني ، ولكن حين ننظر في الفن اإلسالمي آلي

سانية                        ة اإلن زًا آخر للرؤي وزًا لقلب المؤمن ، ورم لكل شيء ، فلقد أعطى الفن اإلسالمي رم

 .للكون والحياة آما يراه قلبيًا 
ول   ال ا) : " م٢٠٠١سعيد ،(يق ذه أصبحت األعم ا ه ي تتحقق فيه ة اإلسالمية الت لفني

ى البصر فقط                 . األنظمة عبارة عن رموز       د عل ة اإلسالمية ال تحاول أن تعتم ألن الرؤي
ًا . صيرة أساس ى الب د عل ل هي تعتم ه ، . ب سماوية في األجرام ال ون ب صور الك و ال ي فه

 وهي حين  ..والحيوانات ، والنباتات ، وغيرها آما هي ، بل يصورها عن طريق الرمز           
ية     ة الهندس ستقيمة ، والمنحني وط الم ستخدم الخط ات   .. ي ك التفريع م تل ين يرس أو ح

 ١١٥ص". النباتية فهو يعبر عن طريق الرمز
 

 )Iconographic(أيقونة بصرية  

ة هو                  ة ، واأليقون      يرجع ظهور فن األيقونات إلى العصور األولى من الحضارة البيزنطي

ى الصور أو        ق عل ة أو أحداث سياسية                مصطلح يطل ة ديني ة ذات دالل ي  .  األشكال الفني والت

دة                    تكون سواء ملونة ذات بعدين أو منحوتة ذات ثالثة أبعاد على الجدران واألسقف  واألعم

ات، وتكون                ره من الخام ة وغي ة والفخاري ،وآذلك على القطع الخشبية  والمعدنية  والحجري

 .ي أو مربع أو مستطيل وغيره من األشكالغالبًا محددة داخل إطار دائري أو بيضاو

 
 )External Analysis) (المعاني الغير ضمنية( التحليل الخارجي -ب

 :يقصد به فهم العمل الفني من خالل القيم والمقومات الخارجية له من النواحي التالية من

 : عالقته  بالسياق التاريخي للفن والذي يشمل  •

ارات و  (  اليب والتي رز واألس ه   الط ة في رة المتبع ة المعاص ات الفني رف  ) . االتجاه ث يع حي

ن            : " بأنه  ) Style(الطراز  ) م١٩٩٩السيد ، ( زة لف سية الممي هو مجموعة من المظاهر الرئي

أي طراز شيء   دها خلطه ب ن بع ستقلة ال يمك زة وم ه شخصية متمي ون بحيث يعطي من الفن

 ٤٢ص". أخر

ضارة الم      راز الح ن ط ل م ذا العم ثًال ه ال م ضارة  فيق راز الح ة أو ط صرية القديم

ين أو عصر من العصور             . وغيره  ... اإلسالمية   اك   . ففي داخل أي طراز فني مع يوجد هن

ة وتختف              ) مصطلح مجازي (أسلوب أو مدرسة فنية      اهيم معين وع وتتفق في مف قد تتعدد وتتن

ذي يوحدها          ً.في أشياء أيضا     د ال حظ   .  ولكنها جميعا يجمعها رابط واحد وهو الطراز ال وق

ي                       اه الفن ار أو اتج ة تي ة لكلم  –الباحث أن آلمات األسلوب الفني أو المدرسة الفنية هي مرادف

سياق   -مع تحفظ الباحث على آلمة مذهب فني التي وردت  في بعض الكتب             ذا ال  فمن خالل ه



ه الفن               ان وانتهجه في عمل ه الفن ذي سار علي ي، التاريخي ينبغي معرفة طبيعة االتجاه الفني ال

ى               اه عل ومدى تأثره بالتيارات الحديثة والمعاصرة، ومدى التطور، والتغيير الذي أحدثه االتج

 .مسيرة أعماله

 

 :وعالقته بنظريات علم النفس وعلم النفس التحليلي من  •

 
ا              ات المعاصرة التي طرحه أثير النظري ى مدى ت تم النظر عل فمن خالل هذا الجزء ي

صفة عا        ن ب ى أسلوب                    الباحثون في مجال الف ي أو عل ه الفن اه عمل ى اتج ان أو عل ى الفن ة عل م

 : تناوله من حيث الخامة واألدوات، فمن أبرز تلك النظريات المؤثرة هي

   ":Sigmund Freud Theory"  نظرية العالم الشهير سيجموند فرويد النفسية 

ن الق     ات م ي الثالثيني شرينات ، وف ر الع ي أواخ ه ف ذي ألف ه وال ان لكتاب ث  آ رن حي

وان  ل عن ذي حم سير األحالم (الماضي  وال ي تف  On The Interpretation of )"ف

Dreams . "      اتهم انين ، وتوجه ة ، والفن األثر الكبير  والمباشر على الفنون بمجاالتها المختلف

ل    ن الطف ين ف ة ب دوا عالق ذين أوج ة ، وال ة الفني ال التربي ي مج احثين ف ة، والب ة والفني الفكري

 .شعورية التي تأثر في فنه وسلوآهورغباته الال

 " :Gestalt  Theory" النظرية الشكلية لجشتالت  

من أبرز علماء النفس التحليلي حيث أوجد نظرية تقوم مبدئها ) الجشتالت(يعد 

اإلدراك البصري  بالعين (األساسي على أساس النظرة أو الرؤية الشاملة للعمل الفني 

ومن ثم نتناول .  ثالثي األبعاد أو مسطح ذا بعدين أو غيرهآكل سواء آان مجسم ذا) المجردة

وبمعنى آخر ). تحديد العالقة بين الشكل واألرضية(األجزاء التحليلية أو الجزء المكون لـه 

 . أن يدرك الفنان الكل أوًال ثم يدرك األجزاء بعد ذلك

داعي   نفس اإلب م ال ة عل ورد"  Creativity  Psychology" نظري " لجيلف

Guilford" 

ات التي                        ا من النظري ار ، وغيره داع واالبتك ات في اإلب والتي تعد من أشهر النظري

ذا       . ساهمت في التأثير على الكثير من الفنانين واالتجاهات واألساليب الفنية          حيث ينظر في ه

ى      ها عل ة وانعكاس ة الحديث ات العلمي ا النظري ي تطرحه اآلراء الت ان ب أثر الفن دى ت سياق م ال

ال  ) Surrealism(آما حدث ذلك في االتجاه السريالي  . وإنتاجه الفني أعماله   . على سيبل المث

ى   . الذي نشأ في فرنسا وازدهر في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين       د عل الذي اعتم



ات   " . Freudian Theory"أفكار نظرية فرويد والمتضمنة عالم الالشعورواألفكار والرغب

سير األحالم                 المكبوتة  والعق    ة  وسيطرة تف اطن والتصورات الخيالي آمصدر أساسي    . ل الب

سية التي                    . لغالبية األفكار الفنية     يالت النف ة ، والتحل ات العلمي أثرًا بالنظري ك ت ه جاء ذل آما أن

ذآر  . والذي يعد سببًا من أسباب نشؤها  . طرحت في ذلك الوقت      ) م٢٠٠٣إسماعيل ، (حيث ي

أن         معرجًا على النظريات ا    سريالية ب ذا هو       :" لنفسية ، وعالقتها بالحرآة ال الم الالشعور ه ع

الم النمسوي                وازع الع د     (ما آشف عنه ، وعما يكمن فيه من ن ه      ) سيجموند فروي د انتهى ب فق

ة                     سه متفاعل ا في الوقت نف ة ولكنه ". تحليله للنفس البشرية إلى استكشاف ثالث مناطق متباين

 ٢٢٥ص 

سيا  • سياق ال ه بال ن    ( سي  عالقت ع م ي المجتم سائد ف ام ال د النظ سب قواع ى ح عل

 ) .وغيره... المارآسية أو الرأسمالية 

 
اريخ ، حيث نجد                          دم الت ذ ق ة من ة أزلي سياسة بعالق بط بال د أرت من المعروف أن الفن ق

ا                  ة ينتجه ان في عصور الحضارات القديم ان يظهر   . بعض األعمال الفنية التي آانت الفن آ

ر           .  واضح   عليها طابع سياسي   بأسلوب رمزي وعادًة ما آان يلجأ إلى الرموز الحيوانية للتعبي

تشابه آحد ما إلى الرموز . فهذه الرموز الحيوانية    . عن قضية سياسية أو اجتماعية عاصرها       

سنين              ذ آالف ال ديم من التي استخدمها ابن المقفع في العصر القريب مثال، والفنان المصري الق

مل مضمون فئران تتدارس آيف تعلق الجرس في عنق القط عدوها                عبر في قطعة فخار تح    

ا آلوحة     . حتى في الحضارة اإلغريقية نجد ذلك أيضًا    !!. اللدود   وفي االتجاهات التي أعقبته

 )  . لبيكاسو" (الجورنيكا"و ) لدوالآروا "     ( الحرية"

 
ى آي   انين إل ه بعض الفن عى إلي ذي س اريخ المعاصر ال ى الت ة توصيل ووصوال إل في

ك          ستهدفه ، وذل ذي ي ع ال ن المجتم رة م ة آبي ى مجموع سياسية إل ار ال ضامين ، واألفك الم

ة  ة الحديث اليب الفني طة األس ية   . بواس ة سياس راض دعائي تخدمت ألغ ي اس ال الت ك األعم آتل

ين   اردة ب ي الحرب الب ي حصلت ف ا (والت سوفيتي وأمريكي اد ال ذاك ) االتح أو ألغراض . آن

ة العنصرية           اجتماعية آم  رآة ، ومناهضة التفرق ا حاصل في أوروبا لمناقشة قضايا حقوق الم

ا  شير . وغيره ار،(وي ـ١٤٢١العط ى أن ) ه شرين   : "إل رن الع ع الق ي مطل ة ف ع الفني الطالئ

سياسية   (واآبت ظهور  ع ال اط من خالل أحداث                ) الطالئ د االرتب ة وتأآ ورة الفكري تهم الث جمع

 ٤٠ص ) " . م١٩١٨-١٩١٤(الحرب العالمية األولى 



اشترآا فقط في . االرتباط بين الفن ، والسياسة آان شكليًا  : " وفي قول آخر يؤآد على أن 
 " . لكن المضامين الفنية آانت اجتماعية ، وإنسانية في أساسها. الدافع الثوري 

 ).وغيره... األديان والمذاهب والعادات والتقاليد (عالقته باالتجاه األيديولوجي من  •

لقد شكل الدين والفن على مر العصور السابقة عالقة  وثيقة ، بداية من الفنون البدائية 

التي أثرت عليها العقيدة الدينية والتصورات األسطورية في الرسومات الموجودة  في داخل          

ن    ى توظيف الف ي سعت عل ة الت ور الحضارات المتعاقب ن ظه ك م ا أعقب ذل الكهوف ، وم

ة         ) آما في فن الحضارة المصرية      ( يل المثال   لخدمة اآللهة على سب    ن في خدم أو توظيف الف

ن النحت أو          ). آما في العصور المسيحية   (الديانة   سواء آان ذلك في جداريات المعابد أو في ف

ان يخضع              . في فن التصوير القديم      ان مسلوب اإلرادة حيث آ ك الحضارات آ ان في تل فالفن

ا في           ) في حضارة مصر     عصور األسرات   (لسلطة الحاآم آما في    دين آم سلطة رجال ال أو ل

، وعلى )الكنائس أو الكنيسة( أو السلطة الدينية العليا آما في) البراهمية في الحضارة الهندية  (

يس               دي  (العكس نجد أن في العصر اإلسالمي الذي لم يوظف لخدمة العقيدة أي أنه ل ن عقائ ) ف

الفن اإلسالمي ليس هو الفن الذي يتحدث       : على أن   ) هـ١٤٠٨قطب،(ويؤآد في هذا السياق     . 

واعظ             م والم ن الحك ة م و مجموع سفية ، وال ه ورة فل ي ص ورة ف دة مبل ائق العقي ن حق ع

واإلرشادات ، وإنما هو شيء أشمل من ذلك وأوسع ،أنه التعبير الجميل عن حقائق الوجود ،                 

 . من زاوية التصور اإلسالمي لهذا الوجود

 
إبراهيم (لفنية اعتمادًا على بوصلة الخرائط الفنية ، وقد ذآرهاطريقة تحليل األعمال ا. ٣

 ) م١٩٩٥،

 
ه                     ى توجي ة عل ة ، وهي قائم ال الفني تعد هذه الطريقة أحد الطرق المهمة لتحليل األعم

ن         داف م ى أه ة إل لة الفني صممو البوص دف  م ث ه ا حي ة له ات المقترح ئلة ، واإلجاب األس

 :ضمنها

ي مرا  ) ١ دارس ف ساعدة طالب الم ة   م ال الفني ل األعم ى تحلي ة عل ام المختلف يم الع ل التعل ح

سبيًا ، فكل سؤال                        ساطة ن از بالب ي تمت ئلة الت ونقدها ، اعتمادًا على أنفسهم من خالل األس

 .من هذه األسئلة الثمانية تكشف نقاط مهمة متصلة بالعمل الفني 

ي نستخلص                    ) ٢ ة الت ائق الفني در ممكن من المعلومات والحق ر ق ال     إلى جمع أآب ها من األعم

 :وعند استخدام هذه الطريقة ينبغي التنبه إلى شيئين مهمين هماالفنية 



ين عن سؤال آخر  ة سؤال مع ر عن أولوي د ال يعب ة ، ق ئلة الثماني ا . أن ترتيب األس وإنم

 .األهمية تخضها األعمال الفنية التي تنتقد ، وتحلل، واهتمامات الناقد الفني نفسه

ست    ئلة لي ذه األس بيه     أن ه ر ش ى آخ ؤال إل ن س ال م ن االنتق ًا ، ولك ًا تتابعي ة ترتيب مرتب

 . .ببوصلة دائرة األلوان مع اتجاه عقارب الساعة بدًأ من الشمال إلى اليمين 

 :وهذه األسئلة على النحو التالي 

 ما  هو ؟: السؤال األول 

 :ويمكن أن ينبثق منه عدة أسئلة أخرى آما يلي

 .إلى غيره... عة نحت أم  قطعة خزفهل العمل لوحة فنية أم قط •

 هل للعمل عنوان ؟ •

 ما هو حجم العمل؟ •

 ما هي مقاسات العمل؟ •

 ما أهمية العمل؟ •

 هل العمل أصلي أم مستنسخ؟ •

 هل العمل ثنائي أو ثالثي األبعاد؟ •

 من صنعه؟: السؤال الثاني 

 :ويمكن أن يتولد منه عدة أسئلة أخرى مثل 

 فته ؟هل تعرف اسم صاحب العمل؟ ما ثقا •

 ما جنسية صاحب العمل؟ •

 ).جماعي(أم اشترك معه آخرون ) فردي(هل صنعه فنان واحد  •

 هل استلهم الفنان أفكاره لوحده أم أخذها من اآلخرين ؟ •

 هل الفنان مصور أم رسام أم نحات أم خزاف ؟ •

 مما صنع ؟: السؤال الثالث 

 :ويمكن أن يؤدي إلى عدة أسئلة أخرى مثل 

 خدمها الفنان في عمله؟ما المادة التي است •

 هل استخدم مادة مماثلة للتي نستخدمها اآلن ؟ •

 هل المواد المستخدمة من مصدر طبيعي أم صناعي؟ •

 آيف صنع ؟: السؤال الرابع 



 :ويمكن أن يقود إلى عدة أسئلة أخرى مثل 

 آيف بدأ الفنان عمله؟ •

 قبل أن ينفذ العمل؟) التمرين(هل استخدم الفنان تخطيطات أولية  •

 ل يبدو هذا العمل مثل أي عمل من أعماله األخرى؟ه •

 ما األلوان التي يمكنك أن تراها في العمل؟ •

 ما التقنيات والمهارات التي استخدمها الفنان في عمله؟ •

 أين صنع ؟:السؤال الخامس 

 :ويمكن أن نستخلص منه عدة أسئلة أخرى مثل 

 ه؟هل من الممكن أن ترى في العمل ما يشير إلى مكان تنفيذ •

 هل يشبه العمل أي عمل أخر نفذ في ذلك المكان؟ •

 أين يقع العمل الفني اآلن؟ •

 هل يظهر الفنان مكان حقيقيًا أم خياليًا؟ •

 متى صنع ؟: السؤال السادس 

 :ويمكن أن نطرح منه عدة أسئلة أخرى مثل 

  ما هي األدلة التي تشير إلى زمن تنفيذه؟ •

 ؟هل يبدو أسلوب التنفيذ قديمًا أم حديثًا •

 هل يظهر على عالمات التآآل واالنكسار والتشقق في األلوان؟ •

 هل آانت نية الفنان أن يصنعه ليدوم فترة طويلة؟ •

 لماذا صنع ؟: السؤال السابع 

 :ويمكن أن ينبثق منه عدة أسئلة أخرى مثل 

 هل صنع العمل الفني خصيصًا لفرد ما ؟ •

 هل حاول الفنان أن يبين مظهر لشيء ما ؟ •

  يعبر عن إحساسه إزاء شيء ما ؟هل حاول أن •

 هل حاول أن يجعل المشاهد يشعر بإحساسه الذي شعر به؟ •

 حاول أن يخبرنا في العمل لشيء ما ؟ •

 هل يستخدم العمل في غرضه األصلي؟ •

 حول ماذا يدور ؟: السؤال الثامن 



 :ويمكن أن ينبثق منه عدة أسئلة أخرى مثل 

 هل له عنوان ؟ •

 بماذا يذآرنا العمل؟ •

 ول األشياء التي نالحظها؟ما أ •

 ما األبحاث التي ربما أجرها الفنان قبل أن يشرع في تنفيذ العمل؟ •

 إلى ماذا  توحي الرموز الواضحة في العمل؟ •

 
 :تعليق عام للباحث على الطرق السابقة 

 
ة   ار الباحث طريق بق أخت ا س ى ضوء م يتي(وعل ورد رس ارات ) ه ى االعتب اء عل ة بن النقدي

 :التالية

 .ض الطرق ذات فلسفة عميقة ال تصلح أن تطبق للطالب تربويًا في النقدأن بع .١

 . أن بعض الطرق تحتوي على مراحل طويلة ، ومتعددة  .٢

ى     .  أن بعض الطرق تحتوي في مراحلها النهائية على مرحة الحكم            .٣ حيث يصعب عل

ة        ًا فني صدروا أحكام أن ي ة ب ذه المرحل ي ه الب ف ده   . الط رأي يؤي ذا ال رق ، (ه في

 .في مقابلة معه ) هـ١٤٢٣

ة  .٤ ال       Risatt) ،(١٩٨٧أن طريق ي المج الب ف ة للط رق مالئم ر الط د أآث ي تع  ه

ة     . التربوي رة الجمالي دخًال للخب م  ) Aesthetic Experience(وتهيئ للطالب م لفه

دي  ،                          ر النق ال والتفكي ة الجم ى رؤي ساعدتهم عل ه وم ادة التبصر ب الفن  وقيمه ، وزي

 .في لقاء معه) هـ١٤٢٤باجودة ، (ارة برأي وذلك من خالل االستن

ي يطور    .٥ ي لك ل الفن ة للعم صرية الداخلي ه الب ربط الطالب باألوج ة ت ذه الطريق أن ه

ة لكي                 ال الفني مهارة في التحليل الوصفي والتحليل الشكلي لألوجه المدرآة في األعم

 .يتوصل إلى طريقة تنقلهم إلى فهم المعنى من تلك األعمال

ا   ) D.B.A.E(تسير ضمن إطارها مع نظرية      ) رد رسيتي   هو(أن طريقة    .٦ التي تتبناه

 .هذه الدراسة الحالية 

 
 
 
 
 



 
 

 :المبحث الثاني 

The Second Topic 

 الوسائط المتعددة في العملية التعليمية 

 
 مدخل تاريخي: تمهيد 

  الخلفية التاريخية لتطور الوسائط المتعددة  

 :ط المتعددة في الواقع التعليمي أنواع المدارس  المستخدمة للوسائ

 : المدرسة التقليدية-١

 ) مدرسة المستقبل(  المدرسة العصرية -٢

 تجربة المملكة العربية السعودية في إدخال الوسائط المتعددة في التعليم 

 :أنماط التعليم الحديثة التي تدخل فيها الوسائط المتعددة 

  التعليم باستخدام الحاسب التعليمي  –أ 

  التعليم باستخدام شبكة اإلنترنت  -ب

  التعلم عن بعد  -ج 

  التعليم اإللكتروني  -د 

 الكتاب اإللكتروني  ) : أ(

 البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة  ) : ب(

 أهمية استخدام الوسائط المتعددة 

 مزايا استخدام الوسائط المتعددة 

 فوائد استخدام الوسائط المتعددة 

  ر الوسائط المتعددة عناص

  الخطوات العلمية في  إنتاج الوسائط المتعددة 

 "  Van Patten) " فان بايتين( نموذج: أوًال 

 " Tay Vaughan ) " تاي فوغان(نموذج : ثانيًا

 دورة إنتاج البرمجية التعليمية) إبراهيم الفار(نموذج : ثالثًا 

 
 



 
 

 مدخل تاريخي: تمهيد 

 :لتطور الوسائط المتعددة  الخلفية التاريخية 

ذي                 شكل ال ى ال رات حتى وصلت إل لقد مرت الوسائط المتعددة بعدة تطورات ، وتغي

ة التي تتكون              . نراه اليوم    ة التعليمي ى بالمنظوم ة وآانت تعن رة طويل فقد آان ظهورها منذ فت

ذ               امج التعليمي ال ه     من الوسائط المتكاملة والمتفاعلة لتحقيق أهداف معينة في البرن سير في ي ي

ة    ه الخاص ق قدرات ب وف اج     . الطال دما أحت د عن ساب ، والع ة الح رت عملي ة ظه ي البداي فف

يائه                         ا أش د به داه في إجراء حسابي ليع اإلنسان األول منذ قدم العصور إلى استخدام أصابع ي

د   ى الع أ إل رة لج ياء الكثي د من حساباته لألش از المزي سان إلنج اج اإلن دما أحت سيطة، وعن الب

داد  ب از الع ر جه ساني ظه ر اإلن ور التفكي د تط ذا ، وبع صى ، وهك طة الح اآس(واس ) أب

"Abacus "                     سادس رن ال صينيون في الق ذي اخترعه ال سان ال ى محاوالت اإلن الذي يعد أول

 Blaise) "بليز باسكال  (  م اخترع عالم رياضي فرنسي يدعى ١٦٤٢وفي عام . الميالدي 

Pascal  "     ه تصميم      . قد سميت هذه اللغة البرمجية باسمه     أول لغة للبرمجة ، و والذي نتج عن

سمى   ة ت سكالين(أول آل سيطة       ) الب سابيه ب ات ح راء عملي ستطيع إج سابية ت ة ح ي آل . ، وه

  )  م١٩٩٦سالمة، (

 ) " جوزيف ماري آاآوارد( وفي أوائل القرن التاسع عشر، قام عالم فرنسي  يدعى 

Joseph Marie Jacquard "  ه اختراع ال ـ   ب سمى ب روق  (  ت ة الف ابع     ) . آل ك تت د ذل ومن بع

اني          الم البريط نهم الع وبية وم زة الحاس ديث اآلالت واألجه وير وتح ي تط اء ف العلم

شارلزبابادج ( الم  " Charles Babbage) " ت وارد أيكن  (، و الع "  Howard Aiken) " ه

  )  هـ١٤٢٢الشاعر، . (وغيرهم" Newman) "جون فون نيومان  ( ، والعالم

ام                        زة المطورة ، ففي ع د من األجه ك التجارب ظهرت العدي د تل . م  ١٩٥١ ومن بع

از       ام    " . UNIVAC"ظهر أول حاسب آلي تجاري يسمى بجه ة ع م أخذت  ١٩٥٦وفي نهاي

د           " IMB) "أي أم بي(شرآة   ى ي الم عل ة في الع الم صناعة الحاسبات اآللي ى ع سيطرة عل ال

الم    وليرت  (مؤسسها الع ان ه ي     ". Herman Hollerlth) " هيرم دأ الظهور الفعل دها ب وبع

دمها ، وضرورة     ات، وتق شرية ، والمجتمع اة الب ي حي م ف زء مه ي غدت آج للحاسب ، والت

سارع                        يالئم الت ه ل ى تطويره ، وتحديث احثين عل ر من الب ملحة في حياتهم اليومية، فعمل الكثي



ة    وم. الحياتي الذي  يعيشون فيه ، وبدأت أجيال الحاسب بالظهور          رت السنوات ، وبدأت أزمن

ل األول                            الي الجي ى النحو الت ا عل ال تباع ك األجي د ظهرت تل ال ، وق " الحاسب تقاس باألجي

First Generation " ، 

اني    ل الث ل الثالث   " Second Generation" والجي "  Third Generation" الجي

ع  ل الراب امس " Fourth Generation" الجي ل الخ ي " . Fifth Generation" الجي وف

ة    بات اآللي ور الحاس ع ظه ددة م ائط المتع ر مصطلح الوس ر ظه ي األخي ال الحاسب اآلل أجي

د   . المتطورة والمتميزة  بسعة ذاآرتها وسرعتها        ى أن ظهور     ) هـ ١٤٢٤سالمة ،    ( ويؤآ عل

ى  ددة أت ائط المتع ة ،   : " الوس ه الحديث ي أجيال ع تطور الحاسوب خاصة ف ي م شكل تزامن ب

  ١٣ص " . ك إلى الستينيات من القرن العشرين ويعود ذل

ثم انتشرت هذه الوسائط المتعددة بشكل سريع ومتطور في المجال التربوي والتعليمي 

ه                  ة ، ولكن في القارة األمريكية واألوروبية ، ومن ثم أنتقل استخدامها إلى بعض البلدان العربي

اءات ،          بشكل متواضع وذلك لعدة أسباب ومسببات ومن أبرزها ال         ة ، ونقص الكف ة المادي تكلف

 والخبرات المتخصصة في تصميم وإنتاج مثل هذه الوسائط المتعددة 

 :أنواع المدارس  المستخدمة للوسائط المتعددة في الواقع التعليمي 

 : المدرسة التقليدية-١

سة وهي               ائم رئي ة دع ادة       : آان التعليم التقليدي يرتكز على ثالث م والطالب  والم المعل

ا              ائق وغيره ارف والحق ى      . العلمية التي تضم مجموعة من المعلومات والمع د عل ي تعتم والت

ذها                       ة التي ينف ائل التعليمي ة ، والوس زة العرض التقليدي سبورة ، وأجه الوسائط التقليدية من ال

ب م أو الطال ع  . المعل ات المجتم ي باحتياج د يف م يع وم ل دي الي يم التقلي ذا التعل ث أن ه حي

ى        :" في هذا المجال  ) م١٩٩٨النجادي ،   ( حيث يؤآد .المعاصرة   ديمًا عل ة ق لقد اعتمدت التربي

ى                        ة إل ة التربوي ى العملي ائمين عل ا الق ا دع أسلوب التلقين  والتعليم في غيرها من الطرق ، مم

ر                    اليب تكون أآث تعلم ، والبحث عن أس يم وال ق في التعل ذه الطرائ إعادة النظر في جدوى ه

 ١٦٤ص " . مالئمة 

رة          رت النظ ب تغي ي الحاس ة ف يم ، والمتمثل ي التعل ة ف ات الحديث ول التقني د دخ وبع

دي  لوب التقلي ى األس دة عل ددة  . المعتم ائط الحاسب المتع ى أن وس ون إل شير التربوي ث ي حي

ا                         ة ، واعتبره ى التربي ـها إل د دخول ربين عن ين أوساط الم ائًال ب استطاعت أن تحدث صدى ه

 .التربية التقليدية بكل صيغها وطرقها التقليدية البعض بمثابة ثورة على 



وقد الحظ الباحث أنه ثمة مشاآل تربوية بدأت تظهر في الوسط التربوي ، والتعليمي               

 :تطرق إليها الكثير من الباحثين في دراساتهم، ومن ضمنها 

راغبين في                -١ ادة الطالب ال ه من زي ا يترتب  علي الزيادة الهائلة في إعداد السكان ، وم

 .الدخول في التعليم في المدارس ، والجامعات ، والكليات 

 .قلة المعلمين المؤهلين لمواجهة هذا التحدي التعليمي ، والتربوي -٢

 .قصور بعض األنظمة التعليمية في مراعاة نواحي الفروق الفردية بين الطالب -٣

دريس                   اهج ، وطرق الت ى  ولذلك دعا آثير من الباحثين ، والمهتمين في شؤون المن إل

د     شيقح ،  ( إعادة النظر في طرق التعليم في مدارسنا العامة ، حيث يؤآ ى أن  ) م٢٠٠٢الم عل

ى                     : " المناهج ينبغي    وم عل ة  تق ة تقليدي ذي ال ينحصر بطريق وم المرن ال أن تنطلق من المفه

سابها       ة من شكل              . توصيل المهارة المطلوب اآت ات التقني تثمار اإلمكان ك الس لكن نتجاوز ذل

ة  ة قاع ة ، ومكان ة المرحل ق طبيع م وف د دور المعل لوب اإلدارة ،  وتجدي ى أس ة إل الدراس

شاملة            ة ال ة التعليمي " . العناصر األخرى في العملية التعليمية ، والسير وفق أسلوب المنظوم

 ٥ص 

 ) :مدرسة المستقبل(  المدرسة العصرية -٢

ظ أن هناك عدة مسميات      وعند محاولة الباحث للتعريف بهذا النوع من المدارس ال ح         

ة                  تطلق على هذا النوع من المدارس ، منها مسمى المدرسة العصرية ، والمدرسة اإللكتروني

) هـ ١٤٢٣مصطفى ،  (، ومدرسة المستقبل ، وآلها تنصب في مصطلح واحد ، حيث يعرف  

ة  ة اإللكتروني أن المدرس ـه ب واد  : " هي " Electronic" Schoolقول ع الم ام لتوزي ام ع نظ

انوي في                  ال يم األساسي،  والث ة التعل تعليمية التي يمكن استخدامها ألي موضوع لتحسين نوعي

 ١ص ". المدارس ، وذلك باستخدام الحاسب اآللي 

ام                        ك سعود ع ة المل د في جامع ذي عق ستقبل ال ؤتمر مدرسة الم م ، أهداف    ٢٠٠٢وقد حدد م

 :مدرسة المستقبل نذآر منها على النحو التالي 

و .١ ق النم ية ،  تحقي ة المراحل الدراس ي آاف ين ف ين ، والدارس ل للمتعلم شامل ، والمتكام  ال

 ). والوجدانية – والمهارية -المعرفية(والمجاالت 

 .تحقيق التعليم الذاتي ، والتعليم التعاوني ، والتعليم عن البعد ، والتعليم اإللكتروني  .٢

 نترنت ، والمعلوماتالتدريب على استخدام تكنولوجيا الحاسبات و االتصاالت واإل



 . التقدم المعرفي ، والتكنولوجي الحاصل في العالم .٣

 اإليمان بأهمية العلم و التكنولوجيا ، وضرورة امتالك مهارتهما ومقوماتها .٤

 .إآساب الطالب مهارات التفكير بأنواعه المختلفة .٥

م  أو) المادة (فهذه المدرسة تعتبر نقطة التحول من التعلم المتمرآز حول المنهج    المعل

ا         . أو المتعلم  إلى التعلم المتمرآز حول الطالب  ن يكون الطالب ـ آم ستقبل ل ففي مدرسة الم

ل                   ارف، ب ه من معلومات  ومع ا يلقى إلي ه فقط تلقي م لبيا مهمت ا س سابق ـ متعلم ان في ال آ

ة           شطة تعليمي ه من أن  سيصبح عنصرًا مهمًا ، نشطًا في عملية التعلم ، والتفاعل بما يدور حول

، وآما أن مدرسة المستقبل تعتمد على الوسائط المتعددة الحديثة في عملية التعليم من وسائط          

دأ   . سمعية ومرئية وتفاعلية وغيرها    أذن  مبدأ مدرسة المستقبل تقوم على أن التعلم يجب أن يب

ستقبل         -. من الطالب وإليه ينتهي    تعلم في مدرسة الم   فمن  - المقارنة بين التعليم التقليدي ، وال

 .  خالل تلك المقارنة سوف يتضح تلك الفروق بين المدرستين

 المدرسة التقليدية مدرسة المستقبل م
آل الطالب لديهم القدرة على التحصيل العالي،  ١

 وليس الطالب سريعي التعلم والجيدين فقط
فقط القليل من الطالب األذآياء هم الذين سوف 

 يكون تحصيلهم عاليا
من آل طالب أن يفهم آل شيء من ليس متوقعا  ٢

 أول مرة
)" األذآى(السرعة مهمة، األسرع هو األفضل 
faster is smarter 

 الذآاء الفطري هو المحدد األساسي للنجاح التصميم المستمر هو المحدد األساسي في النجاح ٣
 األخطاء عالمة الضعف األخطاء تساعد الطالب على التعلم ٤
ون بشكل جماعي ويساعد يعمل الطالب الجيد ٥

 بعضهم بعضا
 التنافس أساس لزيادة تحصيل الطالب

 
 يوضح الفرق بين مدرسة المستقبل ، والمدرسة التقليدية ) ٤(جدول رقم 

 
 التعليم الصفي التعليم اإللكتروني الخصائص م
 مصدر المعلومات موجه ومشرف المعلم  ١
 متلقي فاعل ونشط الطالب ٢
 من حي واحد  أي مكانمن زمالء الصف  ٣
 محدد في أي وقت وقت الدراسة ٤
 محدد في أي مكان مكان الدراسة ٥
 مكان محدد/ المدرس  من أي مكان/ النظام  المدرسون ٦
 آتاب مطبوع آتاب إلكتروني/ مقرر حاسوبي المحتوى ٧
 بشرية إلكترونية المتابعة ٨
 محدود غير محدد  عدد الطالب ٩

 
حسب ) التقليدي( يبين الفرق بين التعليم اإللكتروني ، والتعليم الصفي )  ٥(  جدول رقم 

 )٧: م ٢٠٠٣العريفي ، . (الخصائص التعليمية التسعة
 



 :تجربة المملكة العربية السعودية في إدخال الوسائط المتعددة في التعليم 

يم     في ظل هذا الزخم الهائل من االهتمام برامج الحاسب ، وبتقنية المعلومات             في التعل

د                     رن الماضي يطرحون العدي دؤوا في أواخر الق ويين ب احثين ، والترب ، الحظ الباحث أن الب

ستقبل   ي الم يم ف ع التعل ة لواق ة متمعن اذج االفتراضية من خالل رؤي شروعات  والنم من الم

شير         دانهم  ي ة لبل العمري ،  ( وخاصة إن معظم تلك النماذج طرحت من دول مجاورة للمملك

أن االهتمام  بتقنية المعلومات لـه أثر إيجابي آبير في مجاالت حياتية آثيرة : " إلى ) م٢٠٠٢

د من  رة ، وأجريت العدي ذت مشروعات آثي وي  والتعليمي ، ونف ال الترب ا المج ، ومن بينه

 ٣٨ص " .  الدراسات حتى أصبح برامج الحاسوب ظاهرة من ظواهر هذه التقنية 

مملكة أنه البد من االنضمام إلى رآب التقنية الحديثة في ومن تلك المشاريع رأت ال

العملية التعليمية التربوية ، فعلى ضوء تلك الرؤية طرح مشروع األمير عبد اهللا بن عبد 

العزيز  وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي ، والذي حدد فيه األهداف العامة والمكونات األساسية 

ة  والخدمات والتطبيقات التي يقدمها والتي من أبرزها التي يقوم عليها ، والفئات المستهدف

 Interactive"  خدمة المناهج  التعليمية التفاعلية القائمة على الوسائط التفاعلية المتعددة 

Multimedia. "  

ات   : " بقولـه ) م٢٠٠٢حسن ،   (ويشير   أن العالم يتطور يومًا بعد يوم ، وتظهر نظري

      ٣ص " . البد أن ترتبط التربية بما يدور حولها ، واختراعات في آل مكان ، و

ي   دأت ف شرآات الخاصة ب ة ، و ال ات الحكومي ن المنظم ر م إن آثي ذا باإلضافة ف  ه

استخدام تقنية التعليم اإللكتروني في تعليم و تدريب موظفيها، وإلى طرح مشروع الحكومات              

ه   اإللكترونية على مستوى معظم دول العالم ، والذي يشير ف          شمري ،    (ي ه     ) هـ ١٤٢٥ال ى أن إل

تتطلع الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى الثورة على العمل اإلداري التقليدي، وتعمل             : " 

ق تطلعات شعوبها في األداء                    وم إداري حديث، لتحقي ة آمفه على تطبيق الحكومة اإللكتروني

ادة الن          ... األفضل وتحسين الخدمات      ى إع ذلك اضطرت الحكومات إل ا  ... ظر في   ول أجهزته

 ١٢ص". ومؤسساتها بسبب تطورات التقنية الحديثة في وسائل االتصال 

 



 اسم صاحب فكرة المشروع اسم المشروع م
 )م١٩٩٦الفريح ، السعدون ، عبيد ، (  مشروع تكنولوجيا المعلومات للمدارس ١
 )م١٩٩٨السعدون ، (  مشروع حوسبة النظام التعليمي ٢
 )م١٩٩٩الفنتوخ ، السلطان ، ( إللكترونيةمشروع المدرسة ا ٣
مشروع األمير عبد اهللا بن عبد العزيز وأبنائه (  مشروع وطني ٤

 )م٢٠٠٠الطلبة للحاسب اآللي ، 
 )م٢٠٠٠عبد الوهاب،( مشروع حوسبة التعليم في رياض األطفال ٥
 )هـ١٤٢١الموسى ، (  مشروع المنهج اإلنترنتي ٦
 ،) م٢٠٠٢المبيريك ، ( رونيمشروعات التعليم اإللكت ٧

 )هـ١٤٢٣المحيسن ،  (
 ، ) هـ١٤٢٣الضبع ، جاب اهللا ، ( ومشروعات مدرسة المستقبل العصرية ٨

 )هـ١٤٢٣عثمان ، (
 )هـ١٤٢٤مدارس  المدلك فيصل ، (  ومشروع المدرسة اإللكترونية ٩
 )هـ١٤٢٤الشريف ، (  ومشروع للكتاب اإللكتروني العربي١٠
لتطوير الشامل للتعليم بدول مجلس مشروع ا ١١

 التعاون الخليجي 
 )م٢٠٠٤التطوير الشامل،(

 )هـ١٤٢٥جامعة الملك خالد ، ( مشروع التعليم ، والتدريب اإللكتروني١٢
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ( ومشروع برنامج التعليم اإللكتروني١٣

 )هـ١٤٢٥
 )حسب تسلسلها التاريخي( مشروعات والنماذج اإللكترونية التعليمية الحديثة ألهم ال ) ٦(  جدول رقم 

 :أنماط التعليم الحديثة التي تدخل فيها الوسائط المتعددة 

ة،    رات والتطورات المتالحق ن التغي د م ة العدي دول المتقدم ن ال ر م وم الكثي شهد الي ت

ستحدث من التكنولوجي                 ا ي ستمرة ، في ظل م ك        والتحوالت بصفة م ة، وذل ة الحديث ا ، والتقني

ويشير في  . لالتقاء بمستوى الطالب الدارسين على مستوى أنظمة التعليم ، وأنماطها المختلفة          

صدد   ذا ال ش ، (ه د ) م١٩٩٩دروي ه ق ى أن ة   : " إل ات الحديث ادرات ، واالتجاه رت المب ظه

ا المعلومات واالتصاالت           ا    لتوظيف العلم ، واستخدام الكمبيوتر ، وتكنولوجي رتبط به ا ي ، وم

ع ،     ورات المجتم ة تط راد لمواآب ل األف ذي يؤه دريب ال اء بالت ة لالرتق بكات إلكتروني ن ش م

   ١٠٨ص" . والتعامل معها بصورة أآثر فعالية ، وأعلى آفاءة 

وسوف يورد الباحث في هذا الجانب بعضًا من تلك األنماط الحديثة في عملية التعلم ،               

ر          حيث يهدف الباح  . والتعليم   يم عب ى آخر المستجدات في طرق التعل ث من ذلك الوصول إل

سم                  د ق ددة ، وق ة المتع ى الوسائط اإللكتروني ر عل شكل آبي التعليم اإللكتروني ، والذي يعتمد ب

 : الباحث تلك األنماط التعليمية على النحو التالي 

  التعليم باستخدام الحاسب التعليمي –أ 

 رنت   التعليم باستخدام شبكة اإلنت-ب

  التعلم عن بعد   -جـ

  التعليم اإللكتروني -د 



 ":Computer Assisted Instruction " التعليم باستخدام الحاسب التعليمي –أ 

ي في      إلى أن  )  م١٩٩٦سالمة،  (يشير الظهور األول لمصطلح استخدام الحاسب اآلل

احثين     التعليم آان في أمريكا في فترة الستينيات الميالدية ، وآان ذلك عل            سون (ى يد الب ) " ويل

Wilson " سون (، و أوا    " .  Suppes) "سوبس (، و"  Atknison) " أتكن دما لج ك عن وذل

ا                      ديم المعلومات ، وتخزينه ى تق د عل ة التي تعتم إلى استخدام برمجيات في التعليم بصفة عام

ة ا         . في ذاآرة الحاسب     ئلة بغي سائل ، واألس لوصول  مما يؤدي لمساعدة الطالب على حل الم

ام                  ة ع ي          ١٩٧٧إلى النتائج ،  والحلول في مادة ما، وفي بداي شر استخدام الحاسب اآلل م  انت

ة ، ويرجع                        دول النامي ة ، وبعض ال دول المتقدم ة في ال دارس العام بشكل فعال في معظم الم

 : وهما - حسب وجهة نظر الباحث -ذلك إلى وجود عاملين 

  ". Microcomputer" ة ظهور الحاسبات اآللية الشخصية الصغير -١

 .  رخص مستوى تكلفتها باإلضافة إلى األجهزة الملحقة بها  -٢

 "Internet Assisted Instruction : " التعليم باستخدام شبكة اإلنترنت -ب

ة وهي                تعتبر اإلنترنت أحد التقنيات التي يمكن استخدامها في التعليم العام بصفة عام

شرة حول   عبارة عن شبكة ضخمة من أجهزة الح    اسب اآللي المرتبطة ببعضها البعض والمنت

ه من            . فلقد تعددت تعريفات العلماء والباحثين لإلنترنت       . العالم   فكل عالم  أو باحث ينظر إلي

ا     ) م٢٠٠٢العمري ،    (فمن ضمنها تعريف    . زاوية اهتمامه  شبكات    : " لإلنترنت بأنه شبكة ال

ة ،        التي يتواصل عبرها الماليين من أجهزة الحاسو       ب بتبادل المعلومات بشتى أنواعها الرقمي

 ٥٢ص ". والمرئية ، والسمعية ، أو حفظها ، واسترجاعها عند الطلب بسرعة فائقة جدًا 

شترآا يتفق                       ا م اك تعريف إن هن ا ف ات وتفاوته دد التعريف الرغم من تع ويرى الباحث ب

ي           : عليه الجميع وهو     زة الحاسب اآلل  المرتبطة بعضها   اإلنترنت هي شبكة ضخمة من أجه

 .ببعض ، والمنتشرة حول العالم 

ل          فلم يشهد أي عصر من العصور السالفة في التقدم العلمي  والتكنولوجي  والتقني مث

ة ،                      ورة المعلوماتي ات الث ة التي أحدث في عصر تقني ورة الهائل ما يشهده هذا العصر من الث

ى        والتفجر المعرفي ، والتغيرات السريعة في المجاالت الم        ا إل ادية  واالقتصادية والثقافية  وم

اة      ت حي د دخل ًا ، فلق د ترف م تع ت ل بكات اإلنترن ات وش ا المعلوم ًا أن تكنولوجي ك، وخاص ذل

شكالت           ع الم ل م ول التعام ر ح رق التفكي اهيم  وط ن المف ر م رت الكثي ات ، وغي المجتمع



ة  ضايا المختلف شبكة   . والق دة لل سميات عدي اك م ث أن هن ظ الباح د الح ا وق بكة :  منه ش

ة " Internet) "اإلنترنت( صار لكلم أو " Interconnect Ted Network" ، وهي اخت

ة    شبكة العنقودي ة أو شبكة الويب     " World web wide" ال شبكة المعلوماتي " Web"أ و ال

دا             ". www"أو أحيانًا يرمز لها بالرمز       ه حتى غ الم أجمع فلقد ساهمت اإلنترنت في ربط الع

ة   ة آوني ابع       قري ن من ل م ات ، والنه ى المعلوم صول عل تعلم الح ى الم سهل عل غيرة ، ي ص

شاء                 ان ي ت، وفي أي مك شير  . المعرفة المتنوعة في أي وق ه ) م١٩٩٩درويش ،    (و ي :" بقول

دريب،     ي الت ة ف ات الحديث د االتجاه ة أح ات الدولي بكة المعلوم ى ش د عل يم المعتم ر التعل يعتب

اليب          والذي يعتبر الكمبيوتر شئ أساسي ف        ا  واألس ى التكنولوجي ا عل دريب هن د الت ا، ويعتم يه

 ١١١ص ".  المتقدمة للتدريب من خالل اإلنترنت

ا  ت منه بكة اإلنترن ن خالل ش ا م تفادة به ن االس ي يمك ة الت ات التعليمي ن التطبيق : وم

ي  د اإللكترون صوتي"Electronic Mail" البري د ال التخاطب  " "Voice–mail، والبري

ي   " Voice conferencing"  التخاطب الصوتيRelay-Chatالكتابي  ، والتخاطب المرئ

 " Transfer Protocol File" ، ونقل الملفات  " Video Conferencing" عبر الشبكة 

ة  ديات التعليم ددة   " International Forum"، والمنت ائط المتع ات الوس ل ملف ، وتحمي

ة     قائمة بالمواقع التعل"Multimedia .التفاعلية ة وتعليمي يمية العالمية التي بها خدمات تربوي

 .للطالب على شبكة اإلنترنت 

 موضوع الموقع الجهة المالكة الموقع
classroomconnect.com Classroom Connect خدمات تعليمية 

cyberkids.com Cyberkids خدمات تعليمية 
cyberteens.com Cyberteens خدمات تعليمية 

mamamedia.com MaMaMeadia خدمات تعليمية 
lightspan.com Page One خدمات تعليمية 

teen.com Teen.com خدمات تعليمية 
apex.netu.com APEX Online Learning مناهج 
advlearn.com Advantage Learning مناهج 

cccnet.com CCCnet مناهج 
nytimes.com/learning NY Times Learning مناهج 

emg.com Plant Think مناهج 
scholasticnetwork.com Scholastric Network مناهج 

schoolcenter.com School Center مناهج 
homeschoolmedia.com Homeschool Media تعليم منزلي 

home-school.com Homeschool World تعليم منزلي 
theswap.com Homeschoolers تعليم منزلي 

homeschoolzone.com The Homeschooling Zone تعليم منزلي 
unschooling.com Unschooling.com تعليم منزلي 

 يوضح قائمة المواقع التعليمية العالمية ) ٧( جدول رقم 
 )م٢٠٠٠مشروع األمير عبد اهللا وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي ،  (

 



 ":Distance Learning"  التعلم عن بعد -ج 

ه                يعد التعليم عن ب    تعلم حيث يعرف ة في ال اط الحديث ) م٢٠٠٣إسماعيل ،  (عد من األنم

ه    ى أن ي       : " عل ة ف الة المتمثل يل الرس ا توص ن طريقه تم ع ي ي ة الت ة أو الكيفي ك الطريق تل

  ٣ص.  ". محتويات البرامج التعليمية لطالب التعليم المفتوح

تعلم  :" لـه  بقو) م٢٠٠٣السامرائي،  (أما الهدف العام للتعلم عن بعد فيوضحه         يهدف ال

انوا في                     ا آ اس أينم عن بعد عبر شبكات المعلومات المحوسبة إلى توفير فرص التعلم لكل الن

ة                   تعلم مختلف اليب في ال اتهم واستخدام طرق ، وأس أي وقت يشاءون حسب ظروفهم ، وإمكان

 ٢١ص ". من تلك الموجودة في المؤسسات التعليمية التقليدية

ة ا د الحظ الباحث آلم ة فق ة اإلنجليزي صال باللغ أخوذة " Communication"الت م

ة  ن آلم ة  " Common"م الل عملي ن خ ك ألن م شترك ، وذل ام أو م ائع أو ع ى ش بمعن

اس  ين أوساط الن ائعة ب رة ش ة أو الفك ة أو المعرف صبح المعلوم صال ت ره . االت ا ذآ ك لم وذل

 ).م١٩٩٦البعلبكي ، (

شرية،         ولقد لعبت وسائل االتصال بأساليبها المت      عددة دورًا بارزًا في تقدم الحضارة الب

شعوب                   ستخدم في الحضارات وال ائل االتصال التي ت دمها،      . حتى غدت وس ى تق ارًا عل معي

ذا المجال       شير . ورقي شعوبها في ه ان ،    (ي ر       ) م٢٠٠٣علي ى أن  االتصال يعتب ضرورة  :" إل

ا             تغناء عنه راد ال يمكن االس شكل      . في حياة األف اة ب ك ألن الحي ر سهولة ،          ذل ام تصبح أآث  ع

  ١٤ص" . واحتماًال من خالله 

ي        وم ف ة أو الرس ى الكتاب د عل ة تعتم رق بدائي صال بط د االت اريخ وج ر الت ذ فج فمن

ا        ول ، وغيره رع الطب ران ، وق الكهوف ، وإصدار األصوات المتعارف عليها ، وإشعال الني

ددة       مرت عملية اال  : " لقد:) م  ٢٠٠٢عيد،  (وتقول  . من الوسائل    ة متع تصال بعصور تاريخي

سان  اة اإلن ي حي ة ف ن الفعالي الي م ستوى الع ذا الم ى ه ى وصلت إل دء . حت ذ ب تعان من د اس لق

ر عن     ي التعبي اس، وف ع الن اهم م اة ، وللتف ي الحي ل ف رة للتعام صال آثي ائل ا ات ة بوس الخليق

 ٤٦ص ". أفكاره  وآرائه

اريخ عدة أشكال             ر الت ة    فلقد أخذت عملية االتصال عب اذج مختلف حتى وصلت    . ، ونم

تعلم الحصول    ) االتصال (فمن خالل التعلم عن البعد  إلى ما هو عليه اآلن من التقدم     يمكن للم

اليب   ات واألس زة بأحدث التقني ون مجه ي تك ة ، والت ة المختلف ة الذاتي ى المصادر التعليمي عل



تستلزم بالضرورة وجود  والطرائق والتي تخدم جوانب التعليم والتدريس والتدريب، والتي ال    

م  تعلم  . معل ا الم ي يحصل عليه ائل الت ك الوس ن تل ة، : فم صال المعلوماتي بكات االت ورة ش ث

د  ن بع صال ع ة االت ا تقني وم عليه ي تق ائز الت د الرآ ر أح ي تعتب راص . والت ضًا األق وأي

 Video" و" CD-ROM"و" DVD"اإللكترونية المدمجة ، واألقراص الليزرية آأقراص

Discs "          ة ددة المختلف ائل البصرية       " Multimedia"باإلضافة إلى الوسائط المتع من الوس

ة ، أو                     ة، أو ناطق ة أو معلومات متحرآ والسمعية ، والتي تكون على هيئة معلومات إلكتروني

د        يحية  ،ويؤآ ات التوض ومات  والمخطط كال  والرس صور ، واألش ة بال ة مدعم مكتوب

تظم      أ: " على  ) م٢٠٠٣السامرائي،  ( ن التعليم عن بعد ال يمكن أن يكون البديل عن التعلم المن

ة                   وجي ، وجاء ليكمل المؤسسات التعليمي ده التطور التكنول ، ولكنه نموذج جديد شجعه، وأآ

 ٢١ص . " األساسية، ويسد الثغرات ويفتح آفاق ، وفرصًا لطالبي العلم في شتى بقاع المعمورة 

  " : Electronic Learning"  التعليم اإللكتروني -د 

 
ونظرًا لحداثة مصطلح  التعليم اإللكتروني فقد تباينت اآلراء حول التعريف الدقيق لـه 

ه            ة المعاصرة  ، حيث يعرف سن ،  (شأنه في ذلك آشأن الكثير من المصطلحات التربوي المحي

ـ١٤٢٣ ه ) ه ى أن ائط : " عل تخدام الوس ى اس د عل ذي يعتم يم ال ن التعل وع م ك الن و ذل ه

 ٢ص" .إللكترونية في االتصال بين المعلمين ، والمتعلمين ، والمؤسسة التعليمية برمتها ا

 
ا : وقد الحظ الباحث ثالثة مالحظات مهمة        ر من         أولهم ين آثي ائع ب بس ش اك ل  أن هن

ي             يم اإللكترون د بمصطلح التعل تعلم عن البع ين مصطلح ال ذي يخلطون ب آون  . التربويين ال

تعلم       البيئة التعليمية الت   ا الم ي يوجدها التعليم عن بعد، تختلف جذريًا عن  البيئة التي يجلس فيه

ا  أمام جهاز الحاسب اآللي مستخدمًا المنهج الرقمي تحت إشراف معلمه مباشرًا ،      إن :ثانيهم

وجود التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية ال يعني إلغاء دور المعلم بل على العكس يصبح           

ر أ دار،   دوره أآث ة باقت ة التعليمي ى إدارة العملي اءة عل ر آف ة ، وأآث ا همي اك :وثالثهم  أن هن

سمى    ا م يم ، ومنه ن التعل وع م ذا الن ستخدم له سميات أو مصطلحات ت  Web Based"م

Education "زامن وري المت التعليم الف ن " Online Education" أو ب تق م ذي اش وال

والذي يعد  " Synchronous Training, Learning"مصطلح التدريب والتعليم المتزامن 

م  ع معل ه التواصل بوقت سريع م تم في ذي ي ي ، وال يم اإللكترون لم التعل ي س ستوى ف ى م أعل

زامن   ر المت دريب الغي صطلح الت ضًا م ه، وأي د أمام ي متواج  Asynchronous"حقيق



Training, Learning "  عنى التقليدي الم: " بأنه ) هــ١٤٢٤السلطي ، ( ، والذي يرى فيه

راص المدمجة ، وشبكة                        ى األق د عل ة تعتم ك خطوة ذاتي للتعليم اإللكتروني ، حيث يتطلب ذل

  ٤٩ص". اإلنترنت

ه          ذي يعرف د من    : " هو   ) م٢٠٠٢الموسى ،    (أو بالتعليم االفتراضي ال تعلم المفي أن ن

ات األخر         ان بواسطة اإلنترنت ،  والتقني ان ، وال زم دة ال يحدها مك ع بعي     ٢٧ص " .ىمواق

يم                       دال من التعل ي ب يم اإللكترون غير أن آثير من الباحثين يميلون نحو استخدام مصطلح التعل

ى الوسائط              د عل ه يعتم ر أن دي، غي التعليم التقلي بيه ب االفتراضي ، ألن هذا النوع من التعليم ش

صطلح        ه م دل علي ا ي ي آم يس افتراض ا ، ول التعليم إذن حقيقي ددة، ف ة المتع يم التفاعلي  التعل

يم  رق التعل ي ط ة ف صطلحات حديث دة م تقت ع ر اش صطلح األخي ن الم ي ، وم االفتراض

وح    : والتدريب منها تعلم االفتراضي المفت والجامعات االفتراضية    " Open Learning" ال

"Virtual University  " ة ية الذآي صول االفتراض  Virtual Smart "والف

Classroom "اضية البيئة التعليمية االفتر"Virtual Education Environment . " 

 لعنوانا اسم الجامعة

 الجامعة األمريكية بالقاهرة
Auc-inf.org 

Distance instruction for adult learning Dilnsa.edu 
Athena university www.athena.edu 

Dpec online university www.california.com 
Virtual university www.california.edu 

City university www.cityc.edu 
The globewide net work academy www.gnacademy.org 

The international university www.international.edu 
The university of illinois www.online.uillinois.edu 

Online learning net www.onlinelearning.net 
The open university www.open.ac.uk

Rojers university www.rogersu.edu
University of phoenix www.uophx.edu

University of southern california www.usc.edu
Walden university www.waldenu.edu

 يوضح قائمة مواقع الجامعات العالمية االفتراضية علي شبكة اإلنترنت ) ٨(ول رقم جد
 

ك          م تل ه ، ومن أه تم تطبيق يقوم التعليم اإللكتروني على مجموعة من العناصر البد منه لكي ي

الي   ر آالت ي  ) ١: (العناص اب اإللكترون ددة  ) ٢.(الكت ة المتع ائط التفاعلي ة ) ٣. (الوس المكتب

) ٦" (.L.A.N"الشبكة الداخلية في المدرسة      ) ٥. (برامج الحاسب اآللي    ) ٤.  (نية  اإللكترو

ت           بكة اإلنترن ة ) ٧(ش ل اإللكتروني ة   ) ٨(المعام ؤهلين للتقني ين الم المعلم

)Technology Resources Teachers( 

 



ا  ين ، وهم صرين األول ى العن ث عل صر الباح وف يقت ي ، : وس اب اإللكترون الكت

يم               و الوسائط المتعددة ، آونهما ينصبان في محور هذه الدراسة ، وتوجهاتها، وعلى آون التعل

ى الوسائط         ) : هـ١٤٢٤السلطي ،   (اإللكتروني آما يقول     أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد عل

 . وأيضا آون بقية بعض العناصر سبق تناولها في عرض هذه الدراسة. المتعددة

 
  "Electronic book" تروني الكتاب اإللك): أ(

رف  شريف ، (يع ـ١٤٢٤ال ه  ) ه ي بأن اب اإللكترون اّدة   : " الكت راءة م ن ق ارة ع عب

 ١ص  ".رْقمية تستطيع أن تراها على حاسوب المكتب أو الحاسوب المحمول 

ِسه وهو     : الجزء األوُل  : وهو يتكّون من جزأين رئيسين      ي نف اِب اإللكترون ملف الكت

ى    وى عل ذي يحت اني     ال زء الث ة  ، والج ة المكتوب اّدة العلمي ب    : الم ارئ للكت امٌج ق و برن ه

ة  امج . اإللكتروني ةمن أشهرها برن ة النصوص اإللكتروني رامج قارئ د من الب اك العدي ( وهن

دير   اً  ) أدوبي أآروبات  ري ذي يمّكنك   " Adobe Acrobat Reader " المعروف عالمي وال

صيغة مخصصة   من قراءة ملف الكتاب اإللكتروني ال   ذي يكون غالبًا مكتوبًا على هيئة ملف ب

  ". PDF)  "بي دي أف:(للكتب اإللكترونية مثل 

ة     ب التقليدي ن األوراق والكت ات ، وآالف م صار لمئ و اخت ي ه اب اإللكترون فالكت

ـ                سمى ب ذي ي ذي تتخطى     " C.D" والمجلدات الضخمة  لتظهر على هيئة قرص مدمجة ال ال

ر من        سعته التخزينية لـ     ون  ٢٦٤(ثالثين مجلدًا تحمل في ثناياها أآث ر       )  ملي ذلك أآث ة،  وآ آلم

ن  ف٣٥٠(م فحة ) أل ول . ص اب اهللا ، (تق ضبع ، و ج ـ١٤٢٣ال اب ) ه ة الكت رز أهمي تب

اب               : " اإللكتروني بأنه    ك الكت يتضمن شاشة عرض بدًال من الورق الذي يمكننا من وصل ذل

ة آت     اب أو مجموع ه بكت وب ، وتحميل بكة      بالحاس ي ش صة ف ع متخص ق مواق ن طري ب ع

  ٦ص ". اإلنترنت ، ويمكننا بعد ذلك اصطحابه معنا أين ما شئنا

وقد أشار آثير من الباحثين إلى أنه ال يمكن للكتاب اإللكتروني بأي حال من األحوال                

ه يمكن أن                          ي فإن اب اإللكترون اء أي شخص للكت ه مع اقتن دي ألن اب التقلي أن يحل آبديل للكت

صلة بالحاسب                يحوله ة مت اب من أي طابع  في دقائق إلى آتاب تقليدي حيث يمكن طباعة الكت

 . اآللي 

 :ميزات الكتاب اإللكتروني 

ا التي            ) هـ١٤٢٤الفرا ،   (يذآر   أن هناك توجهات عالمية نحو الكتاب اإللكتروني نظرًا للمزاي

 : يقدمها للباحثين والمؤلفين والمعلمين والطالب ، ونذآر أبرزها 



 . قلة آلفة المنشور إلكترونيًا عن المطبوع -١

 . اختصار الوقت في الحصول على آتاب أو دراسة أو بحوث معينة عبر اإلنترنت-٢

 . سهولة البحث فيه عن المعلومات والكلمات ، والمواضيع المحددة في دقائق-٣

 .صورة  التي يحتويها الكتاب من الروابط والصوت وال interactivity التفاعلية -٤

فالمكتبة . توفير الحيزالمكاني بحيث لن يكون هناك حاجة لتخصيص مكان للمكتب-٥

   .ذات حيز صغير يسع لعلبة مخصصة" The Electronic Library "إلكترونية 

 . إمكاُن التزويد بأجزاٍء من الِكتاب أو بيِعها حسَب احتياِج القارئ-٦

ونيًا وتنقيِحها والحصول على التعديالت على الخلفيات  سهولة تعديِل الماّدِة المنشورِة إلكتر-٧

 .، واإلضافات للصور، والمقاطع الصوتية

 . سهولة  النشر الذاتي للباحثين والمؤلفين نشر إنتاجهم مباشرة على مواقعهم-٨ 

 الحفاظ على البيئة من خالل التقليل من استخدام الورق ، وهذا يعنى الحفاَظ على األشجار -٩

 .وتحّوُل إلى أوراق .قطع عادةالتي ُت

  ": Interactive Multimedia" البرمجيات التعليمية ذات الوسائط المتعددة ): ب (

ي في           ي وظفت في الحاسب اآلل م االستخدامات الت ة أحد أه ات التعليمي د البرمجي تع

ذآر   ث ي يم، حي ال التعل ات،(مج ى     ) م١٩٩٦الزي ع إل ة يرج رامج التعليمي رة الب ل فك أن أص

ام   سينيات ع صف الخم ي ١٩٥٤منت الم األمريك كنر(م  للع ث    . B. F. Skinner) س حي

ور                  ات والطي ى الحيوان ر عل جاءت تلك الفكرة آخالصة للتجارب التي آان يجريها في المختب

ارة عن                    رة عب ذه الفك للوصول إلى طريقة لتعليم الصغار والكبار بطريقة فردية أو ذاتية ، وه

سيطة تتكون من         ذا         ) رول(آلة ب تعلم بتحريك ه وم الم رول  (ورقي يق ، وفي آل صفحة    ) ال

تعرض اآللة سؤال جديد متعدد اإلجابات ، ويدخل المتعلم إجابته في الصفحة التالية ، ومن ثم        

في الصفحة الالحقة  وهكذا وقد عرف        " Reinforcement" تتم عملية تعزيز إجابة المتعلم      

ة        )  المبرمج التعليم(هذا النوع من التعليم بـ       ، ومنذ ذلك الحين ، وإلى اليوم ، والبرامج التعليمي

ان ول الباحث ي، يق د تطور استخدامات الحاسب اآلل ستمر، وخاصة بع ب، ( في تطور م نجي

أصبح الستخدام الحاسب اآللي ، والبرمجيات التعليمية ذات الوسائط         : "لقد) م٢٠٠٤والسيد ،   

رة جعلت استخداماتها في            المتعددة دور حيوي هام لما تحمله من خ          زات آثي صائص ، وممي

 ٣ص " . المجاالت التعليمية ، والمواقف المختلفة ليس فقط مثاليًا ، ولكن صار استخدامها حتمًا 



 :أهمية الوسائط المتعددة 

ا                     دافها وأهميته ى أه يم ينبغي أن يرتكز عل إن االعتماد على التقنيات الحديثة في التعل

ذا              التي تحققها من خالل      دة المرجوة ، ل در من الفائ ر ق تم تحقيق أآب التعليم اإللكتروني لكي ي

ي جعلت الوسائط          ) ٣ص  : م  ٢٠٠٤نجيب ، والسيد ،     ( يرى الباحثان  إنه من أهم األسباب الت

 :المتعددة بالحاسب اآللي ضرورية  وملحة و حتمية في العملية التعليمية ، هي آالتالي

 إن طالب المدارس في عصرنا الحاضر في أمس            :صر  حاجة الطالب إلى إجادة لغة الع      .١

ي   دفق المعرف وا عصر الت ددة ، ليواآب ائط المتع ة الوس ادة لغ ى التعرف ، وإج ة إل الحاج

ة      صال التعليمي ائل االت ي وس ة ف ة الحديث ل والتقني د  . الهائ اب اهللا ،  (تؤآ ضبع ، و ج ال

ى ا        : " على  ) هـ١٤٢٣ وطن  " C.D"سطوانات   أن إصدار ، ونشر المناهج التعليمية عل ي

ي ،       ق التواصل العلم ر تحقي ك الفك يح ذل ع ، ويت ي المجتم ات ف ا المعلوم ر تكنولوجي فك

ة               ى مستوى راٍق للعملي ى الوصول إل ؤدي إل والتقني ، وعمليات التطوير المستمر التي ت

 ٥ص ". التعليمية يواآب التطور المحلي ، والعالمي

دة        .٢ ة جدي زة ، وسائط                 إن وجود الح    :خلق بيئة تعليمي ه من أجه ا يحتوي ي ، وم اسب اآلل

نظم       ل ال ل مح ور يح ي متط ام تعليم د نظ أنها أن توج ن ش ة، م رامج تعليمي ددة ، وب متع

 .التعليمية القديمة السائدة في معظم المدارس ، والمعتمدة على المعلم ، والسبورة

ة        .٣ واد التعليمي ي ، وبرامجه         :استيعاب تضخم الم  ذات الوسائط   إن استخدام الحاسب اآلل

المتعددة تعد الحل األمثل ، واألنسب لمواجهة التضخم في المعلومات التي يحتويها مناهج        

وم           ي للعل دم العلم رًا للتق ستمرة ؛ نظ صفة م د ب ي تزي ة ، والت ية المتنوع واد الدراس الم

 . المختلفة

از  آون :الحاسب اآللي يغني عن جميع الوسائل التعليمية الضرورية في التدريس     إن   .٤ جه

ة                 ائل التعليمي ويين من أفضل الوس احثين الترب ر من الب د في رأي الكثي ي يع الحاسب اآلل

التي ظهرت حتى اآلن ؛ ألنه يتيح عبر برامجه ، ووسائطه المتعددة عرض المعلومات ،         

طة    ثالً  بواس ق  العرض م ين عن طري ل المتعلم ا آ ة واضحة يره ارف ، وبرؤي والمع

 .، والذي يتيح العرض  في مساحات آبيرة  " Data show" جهاز البرجكتور 

دريب     .٥ يم ، والت اط التعل ع أنم تخدام لجمي الحية االس رامج   :ص تخدام ب ق اس ن تطبي  يمك

ًا أو      ًا أو جماعي ان فردي واء آ تعلم س واع ال ن أن ر م ي الكثي ائطه ف ي ، ووس الحاسب اآلل

ستمرًا أو عن قرب أو عن طريق                 صغار أو        تعاونيًا أو مفتوحًا أو نظاميًا م د سواء لل  البع



ة     تعلم المختلف اط ال ن أنم ره م ار وغي ول . للكب سن ، ( يق ام  ) : "م٢٠٠٢ح ي النظ ا ف أم

ر    ددة ، ودوائ ائط المتع ات الوس ق برمجي ن طري بات ع يح الحاس د فتت ي الجدي التعليم

ة     ة ، والعالمي ات المحلي شبكات المعلوم صال ب ة ، واالت ارف التفاعلي ة . المع ًا غني فرص

شطة  للتفا ة األن ي آاف ين ف شارآة المتعلم ق م ن طري ل ع بكات . ع بحت ش ث أص حي

 ٦ص " . المعلومات الثنائية االتجاه معرفية ، وتعاونية ، وذاتية االنضباط 

 :مزايا استخدام الوسائط المتعددة 

انها أن              إن استخدام الوسائط المتعددة عبر الحاسب اآللي في الصف الدراسي ، من ش

ة ة نوعي ان تحدث نقل تج التعليمي من إتق ساعدة المن دريس ، وم تعلم بتطوير طرق الت ي ال  ف

ى األهداف األخرى التي                      م خاصة باإلضافة إل مبادئ التعليم والتدريب ، وتحسين أداء المعل

 :تحققها يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 .يدةتقليص العدد الكبير من األعباء الروتينية التي تتطلب صبراً ودقة وذاآرة ج ) ١

ي يعرضها ،     ) ٢ ة الت ائط التعليمي ل الوس ن آ ة م ة ، والفعال تعانة الدقيق ى االس الحصول عل

ة                 ة  والفكري والتي يرى أنها تتناسب مع استيعاب الطالب وقدراتهم من آل النواحي العقلي

 والذهنية 

ة ، والمعر                ) ٣ ى الجوانب الثقافي ة ،   توفير الوقت الكبير للقيام بالتعليم الفعال ، والترآيز عل في

 .واالجتماعية ، واالنفعالية في شخصية الطالب

ه           ) ٤ ن أوج شف ع ة يك ات التعليمي داد البرمجي ث أن أع ي حي رر تعليم وير أي مق تط

 .القصور الموجودة بالمنهج الدراسي ، ويقدم سبل تطويره ، وتحسين طرق تدريسه

 بين طالبهيتمتع المعلم الذي يدرس باستخدام تقنيات العصر بالتواصل  الفعال بينه و ) ٥

 .تعلم فردي يعتمد على التفاعل بين الطالب ، والحاسب اآللي  ) ٦

 .أنها طريقة مساندة للمعلم في طرق التدريس  ) ٧

 .أنها طريقة تحرر المعلم من الطرق التقليدية الروتينية  ) ٨

 .تؤدي إلى زيادة الفهم  واالستيعاب ، وإلى التوسع المعرفي  ) ٩

ساب    ) ١٠ تعلم الآت م والم ن المعل ل م ز آ ن    يحفِّ ه م ي تمكن ارات الت ن المه د م  المزي

 .مواآبة المستجدات في مجال التقنية

 



 :فوائد استخدام الوسائط المتعددة 

يم   ية للتعل ات األساس د اللبن شكل أح ددة ت ة المتع ائط التعليمي وم أن الوس ن المعل فم

ذلك الن                          ه وتكتفي ب ستقال في حد ذات ا م د نجاح رامج يع ك الب جاح  اإللكتروني، بل أن نجاح تل

ة                  آثيرًا من المؤسسات التعليمية لما تشكله البرامج التعليمية من أهمية تسد بها ثغرا في العملي

سيد ،      ( ، و ) م٢٠٠٣الترآي ،   ( ، و ) م٢٠٢الموسى ،   (ويذآر آل من    . التعليمية   نجيب ، وال

ؤد                    ) م٢٠٠٤ أنه أن ي يم ، من ش ددة في التعل ي إلى أن استخدام البرمجيات ذات الوسائط المتع

 .زيادة تحصيل الطالب في الجانب المعرفي : إلى 

 .إآساب الطالب مهارات استخدام أجهزة إنتاج الصور التعليمية بدرجة عالية )١

 .الحصول على التعليم ، والتدريب في الوقت المناسب ، والمكان المناسب  )٢

 )سبوع أيام في األ٧/ساعة في اليوم٢٤(توفر المناهج طوال اليوم في آل أيام األسبوع  )٣

مالئمة مختلف أساليب التعليم من التعليم الذاتي والتعاوني والتعلم في  )٤

 ... مجموعات

 .استفادة أآبر من الموارد ، وأنظمة تقنية المعلومات  )٥

 .زيادة االتصال التعليمي بين الطالب والمعلم )٦

 .التقليل من األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم )٧

  .زيادة في آفاءة التعليم ، والتدريب )٨

دريب  ) ٩ يم ، والت ة التعل يض تكلف ام  . تخف ك قي ن ذل دهود ، ( وم ة ) م٢٠٠٢اله ل مقارن بعم

اك                    ة  ، فوجد أن هن بسيطة بين تكلفة الطالب في إنتاج الكتب ، وإنتاج الوسائط اإللكتروني

ة        ه للمرحل ذ دخول د من ب الواح ى الطال يم عل ة ، والتعل ا وزارة التربي ة تنفقه الغ طائل مب

ة ووص ة االبتدائي ة الثانوي ى المرحل ب   . وًال إل ة للطال ة اإلجمالي ذه التكلف راوح ه ث تت حي

– ٦( قرصًا مدمجًا تتراوح ما بين ٢١، بينما تكلفة لـ) ريال٢٤٠٠– ٢٥٠(الواحد ما بين 

 .مع توفير مبالغ باقي األجهزة ، والمعدات ) ريال١٠

 
 :عناصر الوسائط المتعددة 

 )Sound or Voice or Audio )(المؤثرات الصوتية( الصوت -١

ؤثرات                     دون وجود الصوت أو الم ددة ، فب رامج الوسائط المتع وهو أحد الوسائط المهمة في ب

ر من         . الصوتية ال يكون للبرنامج واقعه المطلوب        امج أآث آون الصوت يعطي تطبيق البرن



ويمكن الحصول عليه من خالل وصله خاصة إلدخال             . فائدة وتعزز من عنصر التفاعل فيه     

 .أو من خالل شبكة اإلنترنت) V.C.D(لصوت إلى الحاسب أو من خالل البرامج الجاهزة ا

 )Texts(النصوص المكتوبة  -٣

ة النصوص               ة حيث يراعى في آتاب رامج المكتب وهي النصوص التي تكتب بواسطة أحد الب

ار الخطوط             ا يراعى اختي امج ، آم اختيار الخط ونمطه ونوعه بما يتناسب مع مضمون البرن

 .آثر وضوحا وضبط المسافات بين السطور وبين الكلمات نفسه األ

 )Graphics(الرسومات الخطية -٤

هي تعبيرات تكوينية بالخطوط واألشكال وتظهر في  صورة رسوم بيانية خطية أو دائرية أو               

شاريع أو الخرائط أو المخططات                    ة هندسية التي تجسد الم باألعمدة ، وقد تكون رسوم خطي

ذ بوا  تم تنفي امج     وي ل برن صة مث ية متخص رامج هندس طة ب اد(س ت (أو ) أتوآ ور بوين أو ) ب

 .أوتكون  رسوم توضيحية أو لوحات زمنية أو شجرية أو رسوم آاريكاتورية ) أآسس(

 )Images or Still Pictures(الصور الثابتة -٥

تم            ي ي ة،و الت رة زمني ة فت ها ألي ن عرض ة ويمك ياء حقيقي ساآنة ألش صور ال ع ال ي جمي ه

ة الموصولة بالحاسب أو                      الحصول ة الرقمي اميرا الفوتوغرافي ا ممن عدة طرق من الك  عليه

ى األسطوانات           ة عل الكتب والمراجع عبر جهاز الماسح الضوئي أو من مكتبة الصور الرقمي

 .المدمجة أو من شبكة اإلنترنت 

 )Animation(الرسوم المتحرآة  -٦

ين   هي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة المتشابهة وا      لمتتابعة والتي  تعرض في تعاقب مع

أم ) مسطحة (سواء آانت رسوم  ثنائية األبعاد . وبسرعة معينة لتعطي حرآة وهمية للمشاهد     

اد  ة األبع رامج  )مجسمة(ثالثي وم و ب ك الرس رامج تحري ق ب صميمها عن طري تم ت ث ي ، بحي

 .تحرير الصور

 )Video or Clip)(اللقطات المرئية( الفيديو -٧

ة     صورة للقط ة رقمي جلت بطريق صورة وس صوت وال ين ال ا ب ع م ة تجم ة متحرآ ات مرئي

ة من خالل آرت خاص                     وتعرض على جهاز الحاسب ، ويتم الحصول على اللقطات المرئي

رامج   ن خالل ب از الحاسب أو م ى جه از أو إل ديو أو التلف ال أسطوانات الفي أو ) C.D(إلدخ

ذه الل         ) D.V.D(برامج   تحكم في ه ا أو            ومن ثم يمكن ال قطات من خالل إسراعها أو إبطاءه

 .إيقافها أو إرجاعها، ويمكن تحرير لقطات الفيديو عن طريق برامج التحرير الخاصة بها

 )Virtual Reality(الواقع الوهمي  -٨



ا               وهو إظهار األشياء الثابتة والمتحرآة وآأنها في واقعها الحقيقي من حيث تجسيدها وحرآته

ا  ساس به وا  . واإلح ي ال ا ف راحين    آم ين والج ارين والمهندس دريب الطي وهمي لت قعي ال

اآس          ردي م ل ث رامج متخصصة مث تم انتاجه عن طريق ب  D.٣(والعسكريين وهذا الواقع ي

Max( أو المايا )Maya (وغيره 

 )Spoken Language(اللغة المنطوقة  -٩

ه                 ستخدمه ، إلسداء اإلرشادات والتوجيهات ل امج م ة  هي اللغة التي يخاطب بها البرن ، واللغ

سهولة                       ا ب تقبال معلومات وفهمه ستخدم الس اه الم ادة شدة انتب د من التفاعل وزي المنطوقة تزي

ا  وجودة                  ة ودقته ي و جودة اللغ حيث يراعى في اللغة المنطوقة اختيار الجنس والعمر الزمن

 .النطق لأللفاظ والمصطلحات والمفاهيم  ووضوحه ، وانفعال المتكلم وسرعة صوته 

 
 تكلفة الطالب عدد الكتب الصف لةالمرح م

١  
 

 االبتدائية

 األول
 الثاني
 الثالث
 الرابع
 الخامس
 السادس

٧ 
٧ 
٩ 
٤١ 
١٥ 
١٥ 

٩٫١٦ 
٧٫٣٨ 
٠١٫٢١ 
١٥٫٨٥ 
١٦٫٠٥ 
١٧٫٠٤ 

٢  
 المتوسطة

 األول
 الثاني
 الثالث

٢٠ 
٢٠ 
٢٠ 

٢٦٫٢٩ 
٢٧٫٠٠ 
٢٦٫٤٧ 

٣  
 
 

 الثانوية

 األول
 الثاني شرعي
 الثاني طبيعي
 الثاني إداري
 الثالث شرعي
  الثالث طبيعي
 الثالث إداري

٢١ 
١٧ 
١٧ 
٢٣ 
١٩ 
٢١ 
٢٢ 

٣٢٫٤٣ 
٢٦٫٨١ 
٢٦٫٨١ 
٤٧٫٧٠ 
٢٩٫٤٨ 
٣١٫٠٠ 
٤٣٫٤٥ 

 
 . يوضح المقارنة في التكلفة العالية للطالب في الصف الواحد من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية   ) ٩(  جدول رقم 

 :المتعددة الخطوات العلمية في  إنتاج الوسائط 

 
سلة التي                      ة المتسل إن إي برنامج تعليمي يتكون من مجموعة من الخطوات اإلجرائي

ة    ة تعليمي ة برمجي ى هيئ ي عل المنتج التعليم ي ب الفكرة وتنته دأ ب ى . تب ع الباحث عل د أطل وق

ة     رامج التعليمي صميم الب اء وت ي بن ة ف اذج العلمي ن النم ة م ى  . مجموع رف عل بغرض التع

امج            . بعة إلنتاج البرامج التعليمية     الخطوات المت  ذا البرن والتي يمكن استرشاد بها في إعداد ه

وقد الحظ الباحث أن معظم هذه النماذج قد تشترك في بعض الخطوات         . في الدراسة الحالية    

ة ، ومن              . األساسية في دورة اإلنتاج      وقد تختلف فيما بينها داخليًا في بعض الخطوات الفرعي

 :هذه النماذج 



 "  Van Patten" نموذج فان بايتين : أوًال 

 " Tay Vaughan ) " تاي فوغان(نموذج : ثانيًا

 .دورة إنتاج البرمجية التعليمية) م٢٠٠٠إبراهيم الفار ، ( نموذج : ثالثًا 

 

ويشتمل على ) م٢٠٠٣محمد ،(نقًال عن  " Van Patten" نموذج فان بايتين : أوًال

 :الخطوات التالية 

 . ويتضمن األهداف والمحتوى :التحليل  .١

ويهدف إلى تنظيم محتوى البرنامج تبعا لخصائص برامج الوسائط : التصميم  .٢

 .المتعددة 

 .ويتم فيه التصميم إلى صورة أولية لبرنامج الحاسب اآللي: التطوير .٣

 .ويتم فيه تجريب البرنامج على عينة استطالعية : االختبار االستطالعي  .٤

 .فيذ البرنامج باالستعانة بنتائج التجريب االستطالعي ويتم فيه تن: اإلنتاج  .٥

 .ويتم فيه تنفيذ البرنامج على عينة آبيرة من المستهدفين : التطبيق .٦

 

 ":Tay Vaughan ) " تاي فوغان(نموذج : ثانيًا 

ذآر   اي فوغان  (    ي ساؤالت التي      ١٩٩٤ , Tay Vaughan) () ت ددًا من الت اك ع  أن هن

 يجيب عليها قبل البدء في آتابة برنامج أو في الكيفية لتنظيم البرنامج ينبغي على المصمم أن 

اع الخطوات  : أوًال  - أ ددة ينبغي اتب ائط المتع ة الوس شروع برمج ذ م ي تنفي دء ف ل الب قب

 :التالية 

ذا                  .١ ان ه أن يتم تحديد شكل هذا البرنامج بطريقة منظمة تنظيمًا تسلسًال ، وخاصة إذا آ

 .المتعددةالمشروع لتصميم للوسائط 

 .تحديد األهداف العامة ، والتعليمية ، والسلوآية لهذا البرنامج .٢

 .تحديد األساليب ، وطرق العرض المختلفة .٣

 :اإلجابة عن األسئلة التالية ، هي على النحو التالي :  ثانيًا -ب 

 ما هو جوهر أو خالصة ما تريد أن تقدمه ؟ أي ما هدفك أو رسالتك ؟ 

الة أو هدف               ما عناصر الوسائط المت     د توصيل رس عددة التي سوف تكون األفضل عن

ة ، األصوات ،             : ( ما من أهدافك البرمجية من       ة أو متحرآ نص مكتوب ، صور ثابت

 ؟)وغيره... المؤثرات ، الجداول ، البيانات 



ل                         ك؟ مث ة برمجيت ادة فعالي ا زي ستطيع به ة التي ت : ( هل تملك بالفعل الخامات المهم

 ).وما إلى ذلك ... الوثائق ، والصور ، والعروض التقدمية أشرطة الفيديو ، و

ا بعض        . هل الفكرة التي تقوم بها        دخل عليه ة أخرى ، أو م أساسها مشتقة من برمجي

 التحسينات ، والتطويرات، أم أنها ذات فكرة جديدة تستخدم فيها الوسائط المتعددة ؟

  برمجيتك من سعة على القرص ما مقدار السعة التخزينية الموجودة لديك ؟ آم تحتاج 

 ما األجهزة التي سوف تكون متاحة لمستخدمي هذه البرمجية ذات الوسائط المتعددة ؟ 

 ما البرامج المنتجة بالوسائط المتاحة لديك إلنتاج البرمجية التعليمية ؟ 

ائط     ة ذات الوس ات التعليمي اج البرمجي ا إنت ي يتطلبه ام الت ل المه از آ ك إنج ل يمكن ه

  لوحدك؟ ومن تحتاجه ليشارآك في إنتاج هذه البرمجية؟المتعددة

ائط            ة ذات الوس ة التعليمي رض البرمجي ه ع تم في ذي ي رح ال ت المقت دار الوق ا مق م

 المتعددة ؟

 .بعد إجابتك عن تلك األسئلة يمكنك البدء في آتابة السيناريو الخاص بالبرنامج 

وم       والتي اسماها بدورة    ) م٢٠٠٠الفار ،   ( نموذج  : ثالثًا ة والتي تق إنتاج البرمجية التعليمي

 : على خمس خطوات متسلسلة هي 

 )Design(مرحلة التصميم : أوًال  .١

وهي المرحلة التي يضع المصمم فيها تصورًا آامًال لمشروع البرنامج أو الخطوط العريضة              

 . لما ينبغي أن يحتويه البرنامج من األهداف والمادة العلمية واألنشطة والتدريبات 

 ) Preparation(مرحلة التجهيز و اإلعداد : انيًاث .٢

داد      صميم من صياغة األهداف وإع ات الت ز متطلب ع وتجهي ا تجمي تم فيه ي ي ة الت هي المرحل

المادة العلمية واألنشطة ومفردات االختبار ، وما يلزم العرض والتعزيز من أصوات وصور             

 .ثابتة ومحرآة ولقطات الفيديو وغيره

  ) Scenario( تابة السيناريو مرحلة آ: ثالثًا  .٣

ى إجراءات              ة الخطوط العريضة التي وضعها المصمم إل ا ترجم تم فيه ة التي ي هي المرحل

داده           م إع ا ت ار م ورق مع الوضع في االعتب تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على ال

 .وتجهيزه بمرحلة اإلعداد من متطلبات 

 :أنواع السيناريو 

أنه يوجد عدة أشكال لتصميم السيناريو ، يمكن من خاللها إعداد           ) م٢٠٠٠ ، عبد الكريم (يذآر  

 )٨٢ص : (السيناريو لعروض الوسائط المتعددة التفاعلية وغير التفاعلية ، وهي ما يلي 



 :سيناريو العمود الواحد في العرض التفاعلي  

) Single- Column If - Then Interactive Format( 

 من عمود واحد فقط ليشمل توصيف لكل محتوى العرض في التصميم               يتكون في شكله العام   

 .ذي النمط التفاعلي البسيط  والسهل 

 :التفاعلي ) الكودي(سيناريو العمود الواحد في العرض الشفري  

Single - Column ,Coded Interactive Format)( 

سيناريو ، وي           وى ال ع محت سيم وتوزي ة تق وى    يستخدم هذا السيناريو في حال كون ترآيب المحت

شفره         ى حده ب ه عل معقد وآبير، ويتم ذلك من خالل تشفير آل شاشة أو مشهد عرض وتدوين

 .خاصة به في العرض

 Double – Column: سيناريو مزدوج األعمدة  

وهو يتكون من عمودين ، وتستخدم فيه الرسوم التوضيحية فيهما لشرح واجهة المستخدم في               

 .العرض التفاعلي

   Triple- Column Format:  ثالثي األعمدة سيناريو 

وهو يتكون من ثالثة أعمدة يتم عرض في العمود األول الصور والرسوم على 

الجانب األيمن ، بينما العمودان اآلخران يتم فيهما عرض النصوص المكتوبة واألصوات 

يناريوهات وقد اختار الباحث هذا النمط من الس. والمؤثرات الصوتية على الجانب األيسر

حيث يستطيع المبرمج والمصمم والمستخدم من نظرًا لمناسبته إلنتاج العروض التفاعلية 

 .الفهم والتخيل لشكل العرض بعد إنتاجه واآتماله 

 )Development(مرحلة التجريب والتطوير: رابعًا  .٤

تحسين  هي المرحلة التي يتم فيها عرض البرنامج على عدد من المحكمين المختلفين بهدف ال              

 .والتطوير

 )Executing(مرحلة تنفيذ البرمجية : خامسًا .٥

ة                        ددة تفاعلي ة ووسائط متع ة برمجي سيناريو في صورة لغ . هي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ ال

سيناريو أن                     د لل د أن يحرص المصمم أو المع شرآات الب وأثناء عرض السيناريو على أحد ال

ا   روض عليه شرآة المع ون ال ك نخ. تك عة   تمتل ة الواس ك الدراي ة وتمل ة متخصصة وواعي ب

 . ألساليب التعليم التفاعلي والوسائط التفاعلية 
 
 
 



 :استفادة الدراسة الحالية من اإلطار النظري 

ى                ائم عل د الفني ق ذوق والنق امج تعليمي في الت رح لبرن تسعى الدراسة الحالية إلى وضع تصور مقت

 : الدراسة الحالية تستفيد من اإلطار النظري في اآلتي الوسائط المتعددة التفاعلية ، ولذا فإن

ة                  ة الفني دريس التربي دراسة أفضل الفلسفات التربوية التي تسعى لتطوير وتحديث طرق ت

سفة                 لتكون     "D.B.A.E"، وقد تمكن الباحث من تحديد هذه الفلسفة ، وهي تمكن في فل

 .ليمي الفلسفة األساسية التي يقوم عليها هذا البرنامج التع

 :لألسباب التالية  "  D.B.A.E "ُويرجع الباحث اختياره لفلسفة نظرية 

دة،        .١ ات المتح ي الوالي مولية ف شارًا  ، وش ات انت ر النظري د أآث ة تع ذه النظري أن ه

 .األمريكية ، والبلدان األخرى

ن  .٢ ال الف ي مج شاتهم ف ويين ، ومناق احثين الترب ام الب د محور اهتم ة تع ذه النظري أن ه

ضًا نوقشت                     والت ة ، وأي اءات العالمي ؤتمرات ، واللق ى صعيد الم ة سواء عل ربية الفني

 .بشكل مكثف في العديد من الندوات العلمية

ذلت                    .٣ ود المضنية التي ب ابقة ، وخالصة للجه أنها تعد نتاج حصيلة لفلسفات تربوية س

دان   عن عدة عقود سبقتها ، من جهود نخبة من المفكرين ، والباحثين التربويين ف              ي مي

 :المناهج ، وطرق ، ونظريات تدريس التربية الفنية منهم 

ر      ان    ) (Dwaine Greer دوين جري ل بارآ ا نوي ورا  ) Barkan Manual(، م ، ول

ابمان       ر)  Laura Chapman(ش وت آيزن تانلي Elliot Eisner)( ، وألي  ، و س

ا  ابورد ) Stanley Madja(مادج اي ه اري روز ، وم) Guy Hubbard(، وج

)Mary Rouse (  اين رودي    ) Frances Hine(، وفرانسيس ه اردي ب  Harry(،وه

Broudy (وجيروم برونر ،) Jerome Bruner ...( وغيرهم. 

ة ،   .٤ ة الفني وب للتربي نظم ومكت ديث ، وم نهج ح ى تطوير م سعى إل ة ت ذه النظري أن ه

ة    يضم في سياقه االهتمام  بالناحية المعرفية ، والمحتوى الفكري            ، والخبرات المهاري

 .وتضفي عليه الصفة األآاديمية ، والمنهجية. واليدوية

ارف ،             .٥ الب بالمع د الط ن تزوي ز ع ا العج ر فيه ي تظه شاآل الت ًال للم د ح ا تع أنه

 .والمهارات ، و الخبرات الضرورية 

أنها تتسم هذه النظرية  بأنها جعلت الفن مادة دراسية مستقلة لها مكونات أربع أساسية  .٦

 . وبينها ترابط ، وتكامل ،



أنها تحقق للطالب جملة من األهداف من المساعدة على فهم االستجابة لألعمال الفنية              .٧

ى الوصف                ، وتعويدهم على الرؤية الصحيحة ، وآشف أسرار األعمال ، والقدرة عل

 .وغيرها من األهداف... ، والتحليل ، والتفسير 

راهق   .٨ ال ، والم د األطف ة تم ذه النظري وين   أن ه م  تك ي فه دودة ف ر مح الخبرة غي ين ب

ي رسموها أو  الهم الت ة أعم ة رؤي ي آيفي يفهم ف يمهم ،  وتثق ال البصرية ، وتعل األعم

 وهذا محور اهتمام الدراسة الحالية . األعمال التي  رسمها غيرهم برؤية فنية فاحصة 

سير                    ل وتف ا وصف وتحلي ة التي يمكن من خالله ات النقدي ال  دراسة أفضل النظري  األعم

ة وهي تكمن في                  د        الفنية ، وقد تمكن الباحث من تحديد هذه النظري د الناق د عن ة النق نظري

وهي طريقة نقدية منتظمة لوصف ، ) Howard Risatti( الفني األمريكي هورد رسيتي

ا  ع جوانبه ة من جمي ال الفني ل األعم ة . وتحلي ية المرحل شمل ثالث مراحل أساس وهي ت

ى  في التحلي-١: األول ة  -٢ل الوص ة الثاني شكلي :  المرحل ل ال ة  -٣التحلي ة الثالث : المرحل

سمين   ى ق سم إل ى   وتنق ل المعن داخلي  ب-أ : تحلي ل ال ارجي -التحلي ل الخ د .   التحلي وق

 .سبق وأن وصح الباحث سبب اختياره لهذه النظرية 

اج      داد وإنت صميم وإع ة لت رق العلمي ضل الط ة أف رامجدراس ةالب د ، و التفاعلي توصل  ق

سلة                الباحث إلى الطريقة المثلى إلعداد هذا البرنامج ، وتمثل في الخمس الخطوات المتسل

ة  ا طريق ي قامت عليه ار( الت راهيم الف ة ) إب ة التعليمي اج البرمجي دورة إنت سمى ب ي ت والت

ي ذه الخطوات ه ًا: أوًال : وه صميم  ثاني ة الت ًا : مرحل داد  رابع ز و اإلع ة التجهي : مرحل

سًاة التجريب والتطويرمرحل ة :  خام ذ البرمجي ة تنفي ار ). Executing(مرحل د اختي وق

وني ،                 د من العجل الباحث هذه الطريقة آونها من أآثر الطرق استخداما للباحثين في العدي

 .وآذلك آون المراحل تتسم بالتسلسل والوضوح والتدرج . تقنيات التعليم ) م٢٠٠٣

ات التي يستطيع من خاللهاالمبرمج والمستخدم من الفهم دراسة أفضل النماذج للسيناريوه   

ه          سيناريو            . والتخيل لشكل العرض بعد إنتاجه واآتمال د شكل ال ى تحدي توصل الباحث إل

ائط           شرائح وعروض الوس شاشات وال ال ال ة انتق ه عرض طريق ذي يبنى علي المناسب ال

وقد وضح  )  ثالثي  األعمدة سيناريو(المتعددة في هذا البرنامج ، وهذا السيناريو يسمى بـ     

 .الباحث مسبقًا سبب اختياره لهذا النوع من السيناريو
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 الدراســــات العربيـة) : أ(

 الدراســـــات األجنبيــة) : ب(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رتبطةالدراسات السابقة والم
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 الدراســــات العربيـة) : أ(

 .دراسات ترتبط  بالتربية الجمالية و تنمية الثقافة الفنية الجمالية : أوًال
 م ١٩٨٧(دراسة البسيوني ، محمود  )١
 )  م١٩٩٠(دراسة أحمد ، فرغلي جاد  )٢
 م   ١٩٩١(دراسة بخاري ، عادل سعيد صالح  )٣
 )  م١٩٩٦(صطفى حسيب محمد دراسة أبو زيد، م )٤
 )  م١٩٩٨(دراسة أبو الخير ، جمال  )٥
 )  م١٩٩٩(دراسة سيد ، سعودي عبد الظاهر )٦
 م   ١٩٩٩(دراسة  علي ، عبد المنعم طه ، و الرباعي ، إحسان عرسان  )٧
 

 .دراسات ترتبط  بتنمية التذوق الفني في الفن والتربية الفنية : ثانيًا
 )  هـ١٤١٤(دراسة غنيم ، صفيناز  زآي  )١
 )  م١٩٩٤(دراسة الهجان ، عبد المنعم  )٢
 م ١٩٩٥(دراسة  رفاعي ، حكمت حسن  )٣
 )  م١٩٩٧(المرزوقي ، منى سعيد ،وجودة ، عبد العزيز أحمد  )٤
 هـ ١٤٢٠(دراسة آل ساعد ،احمد إبراهيم أحمد  )٥
 )  هـ١٤٢٠(دراسة الغامدي ، أحمد بن عبد الرحمن  )٦
  م٢٠٠٣. (دراسة جمعة ، جاسم عبد القادر  )٧
 )    م٢٠٠٣(دراسة رحيم ، شيماء محمد السيد )٨
 

 .دراسات ترتبط  بتنمية النقد الفني في الفن والتربية الفنية : ثالثًا 
 )  م١٩٩٦(دراسة محمد ، إيناس عبد العال )  ١
 )  م١٩٩٧(دراسة  بيطار ، زينات ) ٢
 )  م١٩٩٧(دراسة فضل، محمد عبد المجيد)  ٣
 )  م١٩٩٩ (دراسة حمزة ، محسن مصطفى)  ٤
 )  م٢٠٠٠(دراسة  عامر، فاتح ) ٥
 )  هـ١٤٢١. (دراسة قزاز ، طارق بكر عثمان )  ٦
 

 . برامج الحاسب اآللي في التربية الفنية مدراسات ترتبط  باستخدا:رابعًا 
 )  م١٩٩٨. ( راشد زدراسة النجادي، عبد العزي) ١
 )  هـ١٤٢١.(دراسة الثقة، عدنان حسين جميل )  ٢
 .هـ  ١٤٢٢(ة الشاعر، عبد اهللا مشرف دراس) ٣
 :وعنوانها) هـ١٤٢٣(دراسة الجيزاوي ، عامر أحمد ) ٤
  
 

 الدراســـــات األجنبيــة) : ب (

 دراسات تتناول طرق النقد الفني
  )م١٩٧٣".(أدموند فيلدمان  " –المعلم ناقدًا  أنموذجا  .١
 )م١٩٨٧(" هوارد ريزاتي  " -)  D.B.A.E(النقد الفني في  .٢
 )م١٩٨٧" (باتريكال هولنج وورث " راسة د .٣
 
 
 
 
 
 
 
 



 )العربية واألجنبية(الدراسات السابقة والمرتبطة 
      لقد تمكن الباحث في هذه الدراسة الحالية من الحصول على العديد من الدراسات العربية               

ا مجموعة                   ل في مجمله ددة و تمث ة وهي متع  من   واألجنبية والمرتبطة بعنوان الدراسة الحالي

ة ،                 ة الدوري رسائل الماجستير والدآتوراه ، واألبحاث المحكمة المنشورة في المجالت العلمي

اول            ة تتن ة، أو عربي ابقة محلي ات س ث أي دراس د الباح م يج ث ل ة ، حي ؤتمرات الفني والم

ة       م الباحث          -موضوع الدراسة الحالي ى حد عل ى عدة  خطوات أو               - عل د الباحث إل د عم  وق

 :لى الدراسات العلمية واألبحاث المنشورة من خالل الخطوات التاليةآليات للحصول ع

ة                 ة المرتبطة بالدراسة الحالي ة  واألجنبي الحصول على قائمة األبحاث والدراسات العربي

ك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  وبعض                   رمن مصاد   المعلومات في مرآز المل

 .المكتبات الكبرى في الرياض

ة                  مراجعة المكتبات   سام التربي ين  وأق ات إعداد المعلم ة، والخاصة بالجامعات وآلي  العام

 . الدآتوراه والماجستير والبحوث المتوفرة لديهالالفنية لمعرفة رسائ

صو       ة للح ة والداخلي ة الخارجي ة واألآاديمي ات العلمي لة الجه ات و  لمراس ى الدراس  عل

 .فرة لديهااألبحاث المحكمة المنشورة ، والمؤتمرات الدورية المتو

ذوق        ة     وآون موضوع الدراس   ة الت ة وتنمي ة الجمالي اول جوانب  التربي ة تتن  الحالي

دريس                        يم  وت ه في تعل ي  وتطبيقات رامج الحاسب اآلل والنقد الفني للطالب، ومجال استخدام ب

 : التربية الفنية ، وعلى ضوء ما سبق قسمت الدراسات السابقة إلى األقسام التالية

 :راســــات العربيـة وتشمل علىالد) : أ(

 .دراسات ترتبط   بالتربية الجمالية ، و تنمية الثقافة الفنية الجمالية  : أوًال
 .دراسات ترتبط   بتنمية  التذوق  الفني في الفن ، و التربية الفنية : ثانيًا
 .دراسات ترتبط  بتنمية  النقد الفني في  الفن ، والتربية الفنية : ثالثًا 
 . برامج الحاسب اآللي في التربية الفنية مدراسات ترتبط  باستخدا:عًا راب

 
 الدراســـــات األجنبيــة وتشمل على) : ب(

 ويشمل فقط الدراسات التي تتناول طرق النقد الفني
 

ا      ة توصيات خلص إليه م ثالث ا ، وأه دف منه ر اله ع ذآ ات م تعراض الدراس تم اس ث ي بحي

دى ارتباط ان م ع بي تفادالباحث م دى االس ة وم ة الحالي ا بالدراس ا ، وهي علةه  النحو ى منه

 :التالي 

 )٨(  انظر الشكل رقم –قد تم ترتيب هذه الدراسات على حسب التسلسل التاريخي لكل دراسة و



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 )أ(
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دراسات ترتبط 
بالتربية الجمالية 
وتنمية الثقافة 
 الجمالية

دراسات ترتبط 
بتنمية التذوق الفني 
في الفن والتربية 

 الفنية

دراسات ترتبط بتنمية 
النقد الفني في الفن 
 والتربية الفنية

دراسات ترتبط باستخدام 
برامج الحاسب اآللي في 

 ربية الفنية الفن والت

 م١٩٨٧دراسة البسيوني ،
 م١٩٩٠د ، دراسة أمح

 م١٩٩١دراسة بخاري ، 
 م١٩٩٦دراسة أبو زيد ،

 م١٩٩٨دراسة أبو الخير، 
 م١٩٩٩دراسة السيد ، 
رباع و عل ١٩٩٩دراسة

 هـ١٤١٤ ، دراسة غنيم
 م١٩٩٤دراسة الهجان ، 
 م١٩٩٥دراسة رفاعي ، 

دراسة المزروقي 
 م١٩٩٧وجودة

 هـ١٤٢٠دراسة آل ساعد ، 
 هـ١٤٢٠دراسة الغامدي ، 
 م٢٠٠٣دراسة رحيم ، 
 م٢٠٠٣دراسة جمعة،

 م١٩٩٦دراسة محمد ، 
 م١٩٩٧دراسة بيطار ، 
 م١٩٩٧دراسة فضل ، 
 م١٩٩٩ ، دراسة حمزة

 م٢٠٠٠دراسة عامر، 
 م١٤٢١دراسة قزاز ، 

 م١٩٩٨دراسة النجادي ، 
 هـ١٤٢١دراسة الثقة ، 

 هـ١٤٢٢دراسة الشاعر ، 
 هـ١٤٢٣دراسة اجليزاوي ، 

 جنبية المرتبطة بالدراسة من تنفيذ الباحث لتوضيح تقسيم الدراسات العربية واأل ) ٨(  نموذج تخطيطي رقم 

أوًال

 ثانيًا

 ثالثًا

 رابعًا

 دراسات تتناول طرق النقد الفني
 

 م١٩٧٣دراسة فلدمان ، 
 )م١٩٨٧(" هوارد ريزاتي " 

باتريكال هولنج وورث " دراسة 
) ):م١٩٨٧"

 
 

 )ب(
دراسات 
 أجنبية

 

 خامسًا



 :الدراســــــــــــــــات العربيـــــــــــــة 
 

 .دراسات ترتبط   بالتربية الجمالية ، و تنمية الثقافة الفنية الجمالية  : أوًال
 .دراسات ترتبط   بتنمية  التذوق  الفني في الفن ، و التربية الفنية : ثانيًا
 . والتربية الفنية دراسات ترتبط  بتنمية  النقد الفني في  الفن ،: ثالثًا 

 . برامج الحاسب اآللي في التربية الفنية مدراسات ترتبط  باستخدا: رابعًا 
 

 :دراسات ترتبط  بالتربية الجمالية : أوًال
 
 تربية الذوق الجمالي: بعنوان ) م١٩٨٧(دراسة البسيوني ، محمود  )١
 

ما هو : لتي من ضمنها     هدفت الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التي وضعها الباحث وا

الذوق ؟  وهل هو يتوفر بدون تربية جمالية مقصودة؟ ومدى ارتباطه بتخصص معين ؟ 

 في مساره؟ ومدى إدراك المشاهد رومدى ثباته وتغيره؟ ، وهل للنقد الفني تأثير وتغيي

 . لألعمال الفنية  وتذوقها؟

 :وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهمها

 االستجابة الوجدانية التيُ يميز بها اإلنسان بين الجميل واألقل جماًال ، أن التذوق يمثل 

ولذلك يتحتم وجود تربية جمالية واعية مقصودة ، . والقبيح في آل رآن من أرآان الحياة 

 .تمكن المتعلم من التذوق والنقد الذاتي ، وعلى األخص إصدار األحكام الجمالية السليمة

نسان تمكن من االستمتاع بالقيم الرفيعة في الحياة المنعكسة في أنه آلما ارتقى ذوق اإل 

 .سائر الفنون ، وفي الخبرات البشرية  المتكاملة بوجه عام

أن ارتقاء الذوق يعتمد على مدى تفاعل الفرد التلقائي مع البيئة التي تتسع تدريجيًا من  

 .المنزل إلى المدرسة وإلى المجتمع

الدراسة الحالية في تناولها لقدرة اإلنسان على االستجابة      وترتبط هذه الدراسة ب

 لمؤثرات الجمال والمتمثلة في مسألة الذوق باعتباره قضية عامة تهم آل المشغلين ةالوجداني

بالتربية والتعليم، وبوسائل اإلعالم المختلفة، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في 

 بدورهم في االرتقاء بالذوق ورعايته وإيجاد أفضل  أن يقومواندعوتها لسائر المدرسي

الظروف لتدريب الطالب على ممارسته في شتى العلوم والفنون والخبرات الحياتية بصرف 

 .النظر عن تخصصاتهم  وتوجهاتهم

 

التربية الجمالية رؤية : تحت عنوان ) م١٩٩٠(دراسة أحمد ، فرغلي جاد  )٢
 . إسالمية



 
 : عن التساؤالت اآلتيةةابسعت هذه الدراسة إلى اإلج

 ما مفهوم ، وفلسفة الجمال بصفة عامة؟ 

 ما مفهوم ، وأسس التربية الجمالية اإلسالمية؟ 

 ما ضوابط التربية الجمالية ، ومدى التزامها بالقيم الدينية ، واألخالقية؟ 

 ما أساليب اإلسالم في تربية الشخصية جماليًا؟ 

جة الماسة إلى تنمية اإلحساس بالجمال       حيث تمحورت هذه الدراسة حول الحا

والتذوق الفني، حيث أعطى الباحث استنباط لمفهوم للجمال في اإلسالم ، وإلى تعريفه من 

قبل المفكرين ، وألقى الضوء على أسس التربية الجمالية والتذوق الجمالي والخبرة الجمالية ، 

 الكريم والسنة ني استنادا على القرآوأهم مصادر التربية الجمالية من خالل المنظور اإلسالم

آما وضح الجماليات في تكوين اإلنسان ، وضوابط التربية الجمالية ،  . ةالنبوية المطهر

 .وأساليبها من خالل دور المجتمع فيها

      وتفيد هذه الدراسة في الدراسة الحالية من خالل تعرضها لجانب مهم في األثر 

 في نفوس الطالب من داخل ، وخارج محيطهم المدرسي من الذي تترآه التربية الجمالية

خالل التأمل والتفكر واالستبصار لألسرار األشياء الموجودة في الكون والحياة والبيئة ، وفي 

أنفسهم وفي المجتمع ، والتي تؤدي إلى نتيجة طبيعية في سلوك الفرد إذا ما تأمل ووجه نظره 

 .ق لتنمية طابع الحس لديه، وقوى رغبته في المالحظة ، والتدقي

 
 :دراسة مقارنة تحمل  عنوان ) م١٩٩١(دراسة بخاري ، عادل سعيد صالح ) ٣

 .التربية الجمالية في الفكر اإلسالمي وبعض الفلسفات الغربية 

 
 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 

 ، وبعض الفلسفات التعرف على مفهوم واتجاه التربية الجمالية في الفكر اإلسالمي )١

 .الغربية ثم بلورة نظرة اإلسالم عن التربية الجمالية 

إبراز أوجه التشابه واالختالف لمفهوم التربية الجمالية بين الفكر اإلسالمي ، وبعض  )٢

 .الفلسفات الغربية بقصد إبراز تفوق وأصالة ، ومنهجية الفكر 

ي مجال التربية الجمالية من تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي تفيد العاملين ف )٣

 .  مدرسين ، وموجهين في مجال المناهج ، وإعداد المعلم ،وسيما في المرحلة االبتدائية

 :من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 



 أن األحساس بالجمال قديم قدم البشرية ، وأن اهللا وهب اإلنسان حاسة الذوق الجميل  )١

 .الذي ينطبع به فكر الفرد

الدين اإلسالمي يدعو إلى تذوق الجمال وفي إلبداع وتناسق سائرالمخلوقات وااللتزام أن  )٢

 .بالجوانب االخالقية والبتعاد عما يخدش الحياء من منظور الكتاب والسنة 

 ان الفلسفات الغربية تهتم بالجمال الظاهر بينما اإلسالم يهتم بالجانب الظاهري الباطني  )٣

ع الدراسة الحالية بالشعور لواقع الذوق الجمالي الذي ال      وتلتقي هذه الدراسة م

يتفق مع ما تتطلبه أهداف التربية اإلسالمية بشكل خاص والتربية بشكل عام ، من فقدان 

الحس الجمالي  ونقصان الذوق الجمالي المادي واالجتماعي ، واضطرابات مقاييس التربية 

 .في ما تناولته في إطارها النظريالجمالية ، ويمكن االستفادة من هذه الدراسة 

 
 :عنوانها ) م١٩٩٦(دراسة أبو زيد، مصطفى حسيب محمد  )٤

 .التذوق الجمالي  وعالقته باإلبداع لدى طالبات التربية الفنية

 
 : هدفين رئيسين همايَتَتحدد أهداف هذه الدراسة ف

ذلك من خالل تربية السلوك اإلبداعي  والتذوق وتنميتهما  وتطويرهما  وتجسيدهما ، و 

لفت انتباه التربويين والمربيين والمسئولين عن قطاع التربية في العالم العربي إلى أهمية 

تنمية ، وتربية القدرات اإلبداعية ، والتذوق الجمالي لدى الطالب والمعلم في 

 .في الجامعات ، وآليات إعداد المعلمين والمعلمات" التربية الفنية"التخصصات الفنية 

) البسيط والمتوسط  والمعقد(يعة العالقة ما بين عوامل التذوق الجمالي للمرئياتبحث طب 

  ).ةالطالقة والمرونة واألصال(والتي حددتها الدراسة  وما بين عوامل اإلبداع 

 :من خالل تطبيق أدوات الدراسة توصلت الدراسة إلى يلي

ي التفكيرأي لديه القدرة أن المتذوق األشكال البسيطة أقرب إلى أن يكون لديه أصالة ف 

 . على إنتاج أشياء غير مألوفة وشعائة بل نادرة وغير معتادة

والمتذوق لألشكال المتوسطة أقرب إلى أن يكون لديه القدرة على وضع تفاصيل  

 .الخطط واألفكار ومدى تطويرها وتحسينها

 عدد ممكن المتذوق لألشكال المعقدة أقرب إلى أن يكون لديه القدرة على أنتاج أآبر 

من األفكار اإلبداعية أو القدرة على سيولة األفكار وتوليدها وآذلك يتكون لديه القدرة 

 .على االتيان باستجابات مختلفة تجاه مشكلة ما أو رؤيتها من منظور مختلف



     واتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية على أن التذوق ليس قاصرًا على فرد 

رون متذوقين ، ولكن لكل فرد مستواه في التذوق، وذلك حينما تتوفر معين ، فالجميع يعتب

الرغبة والميول والعواطف والجهد المبذول : عوامل عدة تؤثرعلى الفرد المتلقي منها

والوسائط المعرفية التي تلقي الضوء على العمل الفني ، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة 

ين التذوق الجمالي واإلبداع ، ويمكن أن تستفيد الدراسة الحالية في تحديد طبيعة العالقة ما ب

الحالية من الدراسات العديدة التي تم عرضها في هذه الدراسة من أبحاث أولت اهتمامها 

بدراسة التذوق الجمالي ، وبعض العوامل المعرفية ، والعوامل المزاجية والفروق الجنسية 

 . والطبيعة العملية  والعمر

 
 :تحت مسمى) م١٩٩٨(الخير ، جمال دراسة أبو ) ٥

 .مفهوم الجمال من المنظور اإلسالمي  وبعض مظاهره التطبيقية في التربية الفنية 

 
 :تتناول هذه الدراسة نوعين من األهداف وهما 

يتمثل في الكشف عن التطور التاريخي لمفهوم الجمال في التربية الفنية  :  هدف نظري -أوًال 

 . مفهوم الجمال من المنظور اإلسالمي بما يساعد على إبراز

 دراسة األبعاد لوفيه يحاول الباحث الكشف عن أسس الجمال من خال:  تطبيقي –ثانيًا 

 ل في جسم اإلنسان والتي تقود إلى بناء الرمز الفني من خالل تجريد الشكةالتناسقية  والتوافقي

  دلتي تنظم الفن في الالمحدوالظاهري إلى دوائر ، والتي لها صلة بالجمال المطلق ، وا

 .والالمتناهي

 :من نتائج هذه الدراسة 

أن تنمية الجمال الروحي بمستوياته المتدرجة البد أن يتوافق مع مراحل التعليم المختلفةعلى 

 :النحو التالي 

مرحلة حسية في النظر  والتذآير، بآيات الرحمن الجمالية في : المرحلة االبتدائـيــة  -١

 .ي مرحلة حب الجمال الطبيعيالطبيعة  وه

وهي مرحلة التوجيه نحواالستدالل واالستنباط من آيات الرحمن : المرحلة المتوسطة -٢

 .الكونية 

مرحلة بداية التفقه في العلم من خالل فهم المبادئ المادية والمعنوية : المرحلة الثانويــــة  -٣

 .للجمال ، وتفهم  فلسفة الجمال من وجهة النظر اإلسالمية



التعلق بالجمال الروحي ، والزهد في الجمال الدنيوي ، والوصول : لمرحلة الجامعية ا -٤

 .إلى ما وراء الطبيعة 

    وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية على الربط بين تنمية التذوق الجمالي ، 

وبين مظاهره الكونية بصفة عامة التي أوجدتها قدرة اهللا عز وجل في بديع خلق الكون 

واإلنسان والطبيعة ، وفهم الرموز المجردة في األشياء من حولنا، وبين مظاهره  التطبيقية 

وتختلف هذه الدراسة من خالل تحديدها لمفهوم . بصفة خاصة في الفن ، والتربية الفنية

 الدراسة إلى التجربة تالجمال من المنظور اإلسالمي وأهدافه  ومراحله ، حيث تطرق

 منذ أآثر من مائة وخمسين عام ، وسوف تستفيد ةرت عليها التربية الفنيالتاريخية التي سا

الدراسة الحالية من المحاور التي تعرض إليها الباحث من مفهوم الجمال من المنظور 

اإلسالمي والتطور التاريخي له ومحدداته  ومظاهره  ومضمونه الجمالي وتطبيقاته في الفن  

 .  والتربية الفنية

 
 :وعنوانها ) م١٩٩٩(يد ، سعودي عبد الظاهردراسة س) ٦

 دور المدرسة الثانوية في تنمية القيم الجمالية لدى طالبها    

 
 :تهدف الدراسة إلى جملة من األهداف من ضمنها 

 . لدى المتعلم بالمرحلة الثانويةاتحديد القيم الجمالية المراد تنميته 

ة          يم الجمالي ة             تعرف مدى إحاطة المنهج المدرسي للق سان هو هدف التربي  ، حيث أن اإلن

 .بمختلف وسائلها ، وفي مقدمتها المنهج المدرسي

يم                   ذه الق ة ه ا تنمي إبراز الوظيفة الجمالية للمدرسة الثانوية ، وآذلك للمعلم بشكل يضمن لن

 .الجمالية في سلوك المتعلم داخل وخارج المدرسة

 :إلىوفي ضوء تطبيق أداة الباحث توصل الباحث في نتائجه 

ا       ) الدقة والنظام والتناسق والوحدة والترابط    (أن قيم     جاءت في مقدمة اهتمام العينة بنم

ة ويعزو الباحث أن             ) التكوين والحرآة واإليقاع والتنوع   (قيم ام العين في مؤخرة اهتم

المعلمين              ا أدي ب ة مم ة الفني ة هي التربي ة الجمالي هذا يرجع لالعتقاد الشائع بأن التربي

 هتمام بغرس التربية الجمالية في نفوس المتعلمينإلى عدم اال

ة     ى تنمي ة إل ة الملح ا للحاج ي تناوله ة ف ة الحالي ع الدراس ة م ذه الدراس شابه ه     وتت

الل          ن خ ة م ة الحالي ادت الدراس د أف ئة ، وق دان الناش ي وج ه ف ال ، وتذوق ساس بالجم اإلح



رحلة متقدمة من المراهقة عن مدى االستطالع الذي قامت به الدراسة على العينة التي تمثل م  

ة              رة المراهق ا فت ة بتناوله طالب  (أهمية القيم الجمالية، والتي تهم جزء من هذه الدراسة الحالي

 ) .   الصف الثالث متوسط

 
 :عنوانها) م١٩٩٩(دراسة  آال من علي ، عبد المنعم طه ، و الرباعي ، إحسان عرسان  )٨

 .لثقافة الفنية  والجمالية البيئة المدرسية  وأثرها في تنمية ا

 
 :هدفت الدراسة إلى ثالثة أهداف رئيسة هي

 .بيان دور البيئة المدرسية آعامل مهم في تكوين ثقافة الطالب التذوقية 

توظيف األسس العلمية النظرية والعلمية إلعداد البيئة المعمارية المدرسية آأساس يقوم  

وآعامل يسهم في القضاء على األمية عليه تعزيز المعرفة الفنية والتذوق الحسي ، 

 .البصرية

تنمية قدرات الطالب االبتكارية من خالل منهجية التربية الفنية ، وفعاليتها وتأثيرها على  

 .المدارك الحسية ، ودورها في تطوير قدراته على اإلبداع

ي المعرفي ا              ذوق الفن اق الت ه         ولزيادة رصيد الثقافة الفنية للطالب ، وتوسيع آف الي لدي لجم

الي              ةولتفعيل دور البيئ   وعي  واإلدراك الجم  المدرسة بكافة جوانبها ألداء رسالتها في تنمية ال

 :استنتج  الباحثان في دراستهما إلى أن

ا وأن                  اء الشخصية وتكامله التربية الجمالية أو التوعية الجمالية وسيلة مهمة من وسائل بن

ة ال ين التربي ًا  واضحا ب اك ارتباط يم هن ي الق ا ف شترآان مع ة إذ ي ة الجمالي ة والتربي خلقي

 .اإلنسانية الرفيعة

ون         دة للفن ارات الناق الل المه ن خ ة م ام فني وين أحك ى تك درة عل ي الق ة تنم ة الفني الثقاف

 .المختلفة المرئية والسمعية

ة للثقا                 شطة توعوي رامج ، وأن ة في تنظيم ب ة          وتشترك هذه الدراسة مع الدراسة الحالي ف

الفنية الجمالية عبر مختلف المراحل التعليمية وإحداث التفاعل مع تلك البرامج ، وتطبيقاتها ،              

ة                        يم الجمالي تيعاب الق ى اس ساعد عل ذي ي دى الطالب ال ذوقي ل وين الحس الت ى تك والتأآيد عل

ة في سعيه              . للبيئة بصورة أآثر علوًا وأآثر عمقًا        ذه الدراسة عن الدراسة الحالي ا وتختلف ه

في تنمية الثقافة التذوقية من خالل بيئة المدرسة ، وأنشطتها المتنوعة ، وقد استفادت الدراسة               



ام            الحالية من مجموعة من المقترحات التي طرحتها هذه الدراسة التي تساعد المدرسة في القي

 .    بدورها في تربية القيم الجمالية لدى طالبها

 
 :فني في التربية الفنية دراسات ترتبط  بالتذوق ال: ثانيًا 

 
 :تحت عنوان) : هـ١٤١٤(دراسة غنيم ، صفيناز  زآي  )٩

 .المتحف المفتوح بجدة ، وأثره على المستوى التذوق لدى طالبات المرحلة الثانوية

 
شكيلية الجمالي ة للتعريف باألسس الت ذه الدراس دفت ه راة     ه ي الف ال المجسمة ف  غ لألعم

ة ،             الخارجي ، و تحليل التشكيال     ت ثالثية األبعاد لتعميق الفهم لهذا النوع من الممارسات الفني

ام           يم الع ة من التعل ووضع قياس لرقي مستوى اإلدراك الجمالي لدى الطالبات المرحلة الثانوي

رد              دى الف ام ل ذوق الع ستوى ال اء بم ن االرتق ى م ة أعل ى مثالي ول إل يم لوص ع التقي موض

 .السعودي

 :ائج التالية من أهمها وتوصلت الباحثة إلى النت

 .إن أدراك المعنى في العمل الفني ليس عملية تلقائية حتى لو بدت في بعض األعمال ) ١

ذوق                       ) ٢ ه فالمت ذوقًا ل ه مت ه ال يجعل ذي أمام ي ال إن عدم توجيه اهتمام المشاهد إلى العمل الفن

 .للعمل ينبغي أن يوجه اهتمامًا آامال إليه

ن التذوق الفني والتقويم الفني وذلك لكون غاية التذوق         أن الكثير من المتذوقين يخلطون بي      ) ٣

م                          ه ومن ث ان في ى العمل واإلمع ة من خالل النظر إل ينبغي أن تكون تحقيق تجربة جمالي

 .التفاعل معه

      وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أهمية تناول االرتقاء ، وتنمية التذوق ، 

والطالبات في تناولهم للبيئة الخارجية والمتمثلة في المتاحف والنقد لدى أبنائنا الطالب ، 

وقد استفادت الدراسة الحالية من المنهج الوصفي التحليلي الذي اتبعته ) . المتحف المفتوح(

 وتختلف  المجسمة التي تزخر بها محافظة جدة،ةالباحثة لوصف وتحليل لبعض األعمال الفني

) المتذوق(عن تعميق اإلدراك والرؤية الجمالية للطالبات هذه الدراسة عن الدراسة في بحثها 

 ).ثالثي األبعاد(من خالل الرؤية الفنية المجسمة 

 :تحت  عنوان ) م١٩٩٤(دراسة الهجان ، عبد المنعم  )٤

 .التذوق الفني ، وتنمية اإلحساس بالجمال البيئي 



تربية الحواس  الهدف من هذا البحث هو إلقاء الضوء على أهمية الثقافة الفنية في 

وتهذيب الذوق الفني للكشف عن القيم الحياة ، وتنمية السلوك الجمالي عند الفرد إلعادة النظر 

في ممارستنا غير الحضارية ، ونحاول تصحيح ما ارتكبناه من أخطاء علمية ، وفنية جمالية 

 :أدت إلى تشويه تراثنا الحضاري ، وتتمثل جوانب المشكلة في اآلتي 

 .شكلة البيئة على المستوى العالميم: أوًال 

 .التذوق الفني ، والبيئة المحلية: ثانيًا 

 .التربية الفنية ، واإلحساس بالجمال البيئي: ثالثًا 

 .المشكالت التي تواجه التربية الفنية: رابًع 

 :ويتلخص نتائج الدراسة في النقاط التالية 

ال تعاملنا مع الهيئات والعناصر  وجميع تصرفاتنا حياالتذوق عامل مشترك في أعمالن 

البيئية ، فالطفل الذي لم يتدرب على التذوق سيخرج إلى الحياة آشخصية غير متكاملة ، 

 التعامل مع من حوله عمهما آبر، وازداد علمه ، ومرآزه االجتماعي ، فهو ال يستطي

 . من الذوق السليمءبشي

ه،ألن الفن حين نتذوقه، ومهما االعتماد على حواس اإلنسان في إدراك الجمال وتذوق 

اختلفت نزعاته ومظاهره ، فإنه يؤدي وظيفة اجتماعية ، ويلعب دورًا آبيرًا في ثقافة 

 الناس 

توسيع دائرة الرؤية عند الفرد وتوجيهيها نحو دقائق األمور بفهم ، ووعي ليدرك قيمة  

ة ، والتي تتطلب األشياء ، ومعانيها ، وتوسيع الرؤية يتوقف على اتساع رقعة الثقاف

 .قدرات تعبيرية ، وأدائية أشمل 

 الفني على البيئة ق    تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في تطرقها ألثر التذو

المحلية والتلوث البصري وأبعاده ، ويمكن اإلفادة من هذا الدراسة في طرقها لمشكالت التي 

 . ، وفي البيئة المحلية بشكل عامتواجه التربية الفنية في التذوق الفني بشكل خاص

 

 

 :تحت مسمى) م١٩٩٥(دراسة  رفاعي ، حكمت حسن  )٥

أثر استخدام بعض طرق التدريس في تنمية التذوق في الفن المصري القديم لدى طالب 

 .التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالمينا



 : ل تحقيقها من أهمها هدفت هذه الدراسة إلى بعض األهداف التي ووضعتها الباحثة من أج

التعرف على مدى إسهام الطريقة المعتادة في تدريس تاريخ الفن وتذوق الفن على إثراء  

 .أسس التصميم لدى طالب التربية الفنية

 .التعرف على مدى فعالية استخدام عدة طرق لتدريس التذوق 

يم لطالب التربية مقارنة الطريقة المعتادة في تدريس تاريخ وتذوق الفن على إثراء التصم 

 .الفنية بطرق التدريس المناسبة في نفس الموضوعات

طالب آلية ( خلصت الدراسة بعد تطبيق األداة إلى أن المجموعة التجريبية :نتائج الدرسة 

تفوقت على المجموعة الضابطة في االختبار البعدى بالنسبة لمتوسط ) التربية النوعية

تصميم وذلك لما تضمنت طرق التدريس من وسائط درجات القيم التشكيلية وفي أسس ال

 .تربوية وأنشطة تعليمية تثري األعمال الفنية 

    وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من أن دراسة تاريخ الفن  والتذوق يكسب 

اإلنسان دراسة نقدية فاحصة في نقد األعمال الفنية ، وآذلك في أن التذوق الفني يعمل على 

قيم الفنية والجمالية والتشكيلية في األعمال الفنية ويكسبها رؤية صادقة للحكم عليها،  إثراء ال

 من خالل جووجه االختالف عن هذه الدراسة في أن الباحثة قامت بإجراء الدراسة للبرنام

المقارنة بين الطريقتين في التدريس بإجراء التجربة من خاللها للمجموعة الضابطة بالطريقة 

 المقترح من ج، ومن ثم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام البرنام)التقليدية ( المعتادة

خالل عرض ستة موضوعات تتناول من الفن المصري القديم باستخدام جهاز العرض 

الصور الشفافة والمعتمة ، ومشاهدة آتب الفن القديم والقيام برحلة تعليمية إلى المناطق 

وقد استفاد الباحث من هذا البرنامج الذي وضعته . المصري األثرية ، وزيارة متحف الفن 

الباحثة ، والخطوات واإلجراءات المتبعة فيه من األهداف العامة، واألهداف السلوآية 

 . والخامات واألدوات ومدته وموضوعاته ، ودور الطالب في تنفيذ البرنامج 

 :نوانها ع) م١٩٩٧(المرزوقي ، منى سعيد ،وجودة ، عبد العزيز أحمد  )٦

 .آيف نقرأ ونتذوق عمًال فنيًا تشكيليًا

 
. يهدف البحث إليجاد أسس للتذوق الفني يمكن عن طريقها أن نقرأ وتذوق عمًال فنيًا تشكيليًا 

 :وللوصول إلى هدف البحث تعرض البحث للنقاط الستة التالية

 .التذوق الفني ونظرية االتصال 

 .مستويات التذوق الفني 



 .فنيأبعاد التذوق ال 

 .موقف اإلنسان والذات تجاه العمل الفني 

 .العوامل التي تصل بنا إلى قراءة األعمال الفنية التشكيلية ، وتذوقها 

 .قراءة بعض األعمال الفنية 

     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في البحث عن معيار محدد لتذوق الفنون 

ها للوصول في األخير على حكم جمالي موضوعي التشكيلية ، واألعمال الفنية الحديثة ، ونقد

وأفادت هذه الدراسة الباحث إلى أهمية مراعاة نظرية االتصال في التذوق الفني أثناء بناء . 

البرنامج التعليمي المقترح في التذوق ، والنقد الفني واألبعاد والمستويات التي يقوم عليها 

 .عمال وتذوقها بالشكل السليم والصحيح التذوق والعوامل التي تصل بنا إلى قراءة األ

 
أثر استخدام الشرائح الملونة : تحت عنوان) هـ١٤٢٠(دراسة آل ساعد ،احمد إبراهيم أحمد  )٧

 .والمستنسخات الفنية على تحصيل طالب آليات المعلمين في مادة التذوق وتاريخ الفن

 
  :أهم األهداف التي تسعى هذه الدراسة لتحقيقها على النحو التالي

التعرف على أثر استخدام الشرائح الملونة ، والمستنسخات الفنية على تحصيل طالب  

 . إعداد المعلمين في مادة التذوق ، وتاريخ الفنةالقسم التربية الفنية بكلي

راءة     ى ق درة عل ة الق ى تنمي ة عل سخات الفني ة ، والمستن شرائح الملون تخدام ال ر اس أث

 .األعمال الفنية وتحليلها

 :لنتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة ما يليومن ا

صيل           ي التح ة ف ة التجريبي الب المجموع صالح ط صائية ل ة إح روق ذات دالل ود ف وج
 .الدراسي

راءة      ى ق درة عل ي الق ة ف ة التجريبي صالح المجموع ة إحصائية  ل روق ذات دالل ود ف وج
 .وتحليل األعمال الفنية 

ائط ووسائل تعليمية حديثة لية في استحداث وس     وتتشابه هذه الدراسة للدراسة الحا

تؤآد على عملية التذوق والنقد الفني لدى الطالب ، وتختلف عن الدراسة الحالية في تنمية 

قدرة الطالب على قراءة األعمال الفنية ، وتحليلها عن طريق الشرائح الملونة، 

نتائج عندما استخدام الباحث وتفيد هذه الدراسة على مدى ما أظهرته ال. والمستنسخات الفنية

الوسائل التعليمية ذات التأثير على الطالب والمتمثلة بالمصورات واللوحات ألهم الفنانين 

العالميين والعرب والمحليين في تحسين ، ورفع آفاءة الرؤية البصرية لنقد ، وتحليل العمل 

 .كل خاصالفني ، وتعديل أساليب التدريس بشكل عام  وفي التربية الفنية بش



 
 :، تحت مسمى ) هـ١٤٢٠(دراسة الغامدي ، أحمد بن عبد الرحمن  )٨

 .دور النقد ، والتذوق الفني في إنماء الثقافة الفنية 

 
 :      هدفت هذه الدراسة إلى 

المعارف ، والمعلومات في النقد والتذوق الفني وتاريخ (إيضاح أهمية إنماء الثقافة الفنية  

مكة المكرمة (جهة نظر معلمي  ومشرفي التربية الفنية في في و) الفن وعلم الجمال 

 )  .وجدة  والطائف

التأآيد على دور النقد ، والتذوق الفني ضمن دروس التربية الفنية ، وما هي المصادر  

 .التي يستقي منها المعلم معلوماته في إنماء الثقافة الفنية 

بية الفنية ، وما هي الصعوبات التي التعرف على مدى تحقيق األهداف الثقافية لمادة التر 

 .تحول دون تحقيق ذلك

 : وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى بعض النتائج نذآر أهمها

 .عدم اهتمام المعلم بثقافة التلميذ الفنية وترآيزه على االنتاج الفني 

 .عدم وجود وسائل إيضاح تساعد المعلم على تثقيف التلميذ فنيًا 

 .باالتجاهات الحديثة في طرق التدريسعدم معرفة المعلم  

      تعتبر هذه الدراسة من أآثر الدراسات ارتباطًا بالدراسة الحالية آونها تصب في 

نفس الموضوع ، إال أن هذه الدراسة تختلف من ناحية المشكلة التي تحاول البحث فيها ، 

 الصعوبات والمعوقات وإيجاد الحلول لها و المساعي واألهداف التي ترمي إليها من معرفة

التي تواجه معلم التربية الفنية ضمن دروسها ، وآذلك في معرفة مدى تحقيق األهداف 

في االرتقاء بالثقافة الفنية في المدارس من خالل ) المهارية والوجدانية والمعرفية(السلوآية 

 أداة اقتصارها على عينة البحث ، المتمثلة في معلمي ومشرفي المادة عن طريق تصميم

الدراسة المتمثلة في األستبانة ، وأيضًا في مدى أهمية إنماء الثقافة الفنية للتالميذ حيث تناول 

الباحث تلك الجوانب السابقة بشكل نظري فقط ، وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه 

معرفة المعوقات والصعوبات التي تحد من (الدراسة من خالل ما توصلت إليه من النتائج  

و ) إنماء الثقافة الفنية من المعوقات المنهجية والتدريسية والمدرسية واإلمكانات والمعلمين

الوسائل والوسائط التعليمية المقترحة التي يمكن للمعلم ( المالحظات والتعليمات والمقترحات 



ة، والتوصيات التي طرحها الباحث لكي يتم في األخير تالشيها في هذه الدراس) االستعانة بها

 .وفي أثناء بناء البرنامج التعليمي المقترح أيضًا

 
 :، تحت عنوان ) م٢٠٠٣. (دراسة جمعة ، جاسم عبد القادر  )٩

التذوق الجمالي والنقد الفني آمحتوى معرفي لتنمية السلوك الجمالي في مجال التربية 

 الفنية 

 
 :في ضوء مشكلة الدراسة وضع الباحث أهدافه التالية 

ى فاعلية احتواء منهج التربية الفنية في التعليم العام على النقد والتذوق التأآيد على مد 

 .الجمالي في بناء الشخصية المتكاملة لدى تالميذ المدارس 

االرتقاء بالسلوك الجمالي لدى التالميذ من منطلق ربط إنتاجهم الفني آسلوك مهاري  

 .جرأة بالقدرة على التحدث تجاهه جماليًا ونقد أعمال اآلخرين ب

القضاء على السلوآيات غير السوية لدى التالميذ وتدعيم الترابط االجتماعي والفني  

 . الجمالي لديهم

 :من نتائج هذه الدراسة 

إن دراسة النقد الفني والتذوق الجمالي يؤدي إلى تعديل السلوك االجتماعي لدى النشء  

 .ابالمراحل السنية المختلفة ويحوله إلى سلوك متكامل

لقدرة على اإلبداع الفني لدى التالميذ تترتبط باالستعدادوالتأهب وإبداء الرأي والقدرة إن ا 

على التحليل وإصدار األحكام حول إنتاجهم الفني آمنطلق لترسخ أهمية دور التذوق 

 .والنقد الفني في بناء الشخصية المبدعة فنيًا وسلوآيًا واجتماعيًا

واء منهج التربية الفنية على المادة النقد والتذوق الفني ،   وتتشابه هذه الدراسة في أهمية احت

 في ةآمدخل للتربية الجمالية ، وآذلك تتشابه أيضًا في قيامها على أساس النظرية المعرفي

 .التربية الفنية ، أما وجه االختالف فهو اقتصارها على معالجة المشكلة من إطار نظري فقط 

 

 القيم الجمالية: بعنوان) م٢٠٠٣(دراسة رحيم ، شيماء محمد السيد )١٠

 فنون ما بعد الحداثة آمدخل إلثراء التذوق الفني لدى طالب آلية التربية ن في مختارات م

 .النوعية

 :تستهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

 .وضع تصور مقترح إلثر التذوق الفني لدى طالب آلية التربية النوعية  -١



ة في األعمال الفنية لفناني ما بعد الحداثة دراسة مدى تأثير القيم الجمالية الموجود -٢

 .على إثراء التذوق الفني لدى طالب قسم التربية الفنية

دراسة بعض االتجاهات الفنية المختلفة التي ظهرت في فترة ما بعد الحداثة حتى  -٣

 .اآلن

 :توصلت الباحثة إلى أهم النتائج منها

 .القيم الجمالية لفنون ما بعد الحداثة استحداث طرق جديدة لتحليل األعمال الفنية إلبراز  -١

استحداث أعمال تقوم على استخدام الضوء  والحرآة والصوت وغيرها،  من الوسائط  -٢

 .الحديثة من أجل إثراء فنون ما بعد الحداثة

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي التي  -٣

 ألعمال فناني ما بعد الحداثة ، وآذلك استخدام أجهزة عرض عليها شرائح وصور معتمة

 .العرض الحديثة

      وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن تناول بعض االتجاهات والتيارات 

الفنية القديمة والحديثة ودراستها وتحليلها يمكننا من معرفة القيم الجمالية الموجودة بها ، 

كل األعمال التي تحتويها سواء آانت المرآبة أو المسطحة منها مما وآذلك البنية األساسية ل

ينعكس ذلك أثره على تذوق الطالب، وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في تناولها 

 من هذه الدراسة ةوسوف يتم االستفاد. لموضوع القيم الجمالية في فنون ما بعد الحداثة فقط 

 Post)(لها لبعض األعمال الفنية لفناني ما بعد الحداثة من خالل دراستها وعرضها وتحلي

Modernism والتي تقتصر على الفن التجميعي )(Assemblage وفن المينمال (Minimal 

Art) وفن الضوء )Lumia Art( وفن التجهيز في الفراغ وفن البوب وفن األرض أو البيئي 

 )(Earth Art. 

 

 :ي في التربية الفنية دراسات ترتبط  بالنقد الفن: ثالثاًً
 
 :مسمى الدراسة) م١٩٩٦(دراسة محمد ، إيناس عبد العال )  ١

 .بناء معيار إلعداد برنامج للنقد الفني لطالب آلية التربية الفنية 

 :تهدف هذه الدراسة في مجملها إلى عدة أهداف من أهمها 

 من أعمال بعض الفنانين  إعداد برنامج تعليمي لتدريس النقد الفني تطبيقًا على مختارات-١

 .المصريين

 . توضيح األفكار  واالتجاهات التي قام عليها الفن المصري الحديث -٢



 دراسة ألهم اتجاهات النقد التشكيلي العالمي في مطلع القرن العشرين، ومدى مسايرة -٣

 .أسلوب النقد في مصر لألسس العلمية

 :ائج من أهمهاذآرت الباحثة في نهاية الدراسة مجموعة من النت

أن هناك فروق ذات داللة احصائية بينمستوى القدرات النقدية للطالبقبل تطبيق البرنامج  -١

 وبعده لصالح االختبار البعدى 

أن النقد افني آنشاط يمكن قياسه من خالل بناء معايير موضوعية مما يحدد قدرة  -٢

 .العناصر للعملاالطالب على فهم األعمال الفنيةواآتسابهم لغة تشكيلية للقيم و

 .أن هناك مداخل متعددة لتناول النقد الفني وآل مدخل يرآز على بعد مختلف -٣

       تعد هذه الدراسة من الدراسات األآثر ارتباطًا بالدراسة الحالية ،وقد أفادت 

الباحث هذه الدراسة من إعدادها للبرنامج التعليمي للتذوق والنقد الفني للفنون التشكيلية 

واعتمادها على  معيار خاص ) الفرقة الخامسة( الحديثة لطالب آلية التربية الفنية المصرية 

، والذي يحتوي على أربعة )المجسمة-المسطحة (ةللحكم على األعمال الفنية التشكيلي

وذلك لتنمية القدرات النقدية للطالب ).  الحكم- التفسير- التحليل-الوصف(مستويات أساسية

لبيان أثرها على الحرآة . فنية السليمة ، وآذلك القدرة على تحليليها  المعلى إصدار األحكا

وآذلك تم االستفادة من هذه الدراسة . الفنية ، ولبيان الدور الفعال للفنانين المصريين الرواد

في عرضها لمجموعة من الدراسات واألبحاث األجنبية في مجال تعليم النقد الفني في 

 . لتعلم التذوق الفنيجير والنماذالمدارس  واألسلوب والمعاي

 :بعنوان ) م١٩٩٧(دراسة  بيطار ، زينات ) ٢

 .النقد والتذوق العام في الفنون التشكيلية الغربية

 
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدي حيوية التفاعل في العالقة العضوية التي تقوم عليها 

الغربية  بشكل خاص ، بين األضالع إزهار الفنون التشكيلية بشكل عام وفي الفنون التشكيلية 

 .والذوق العام عند الجمهور) النص النظري( الفن  والنقد: األساسية لثالوث اإلبداع الفني 

     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الوصول إلى النقد والتذوق في 

فلسفة وعلم الجمال،عبر  واليالفنون التشكيلية ، يستلزم الرجوع إلى المنشأ في الفكر النقد

الحضارة المصرية ، وحضارات ما (عصور التاريخ من الحضارات والمجتمعات القديمة 

بين النهرين  وحضارة الهند والصينوغيرها من الحضارات ، وأعالم الفكر الكالسيكي 

 في يمن أفالطون وأرسطو وغيرهم من الفالسفة، والفكر الجمال) اإلغريقي(اليوناني 



ومراحلها الثالث ) Renaissance(ورية الرومانية، وفي عصور النهضة  اإلمبراط

والقيم الجمالية في التيارات واالتجاهات الفنية المتعاقبةوالنقد ) ةالمبكرة والرفيعة والمتأخر(

الفني المواآب لحرآة الحداثة المعاصرة، وسوف يستفيد الباحث من هذه الدراسة في اإلطار 

 .النظري 

 
 :عنوانها ) . م١٩٩٧(فضل، محمد عبد المجيددراسة )  ٣

 .طرائق النقد التربوي الفني وفوائده

 
     يهدف هذه البحث إلى جعل معنى النقد واضحًا للدارسين في مجال التربية الفنية في 

التعليم العام ، آما يهدف إلى جعلهم ملمين بطرائقه وتطوره وآيفية تطبيقه في مجال التربية 

 .ياة العامة الفنية في الح

 :خالصة النتائج 

 أن النقد الفني آان معروف منذ زمان القدم وأن تطبيقه النقد الفني في مجال التربية  

الفنية في المدارس العامة وبين الطالب آان يعد جديدا وال يتجاوز عمره حتى في 

 .الغرب عن األربعين سنة 

 من التربويون المتخصصون أن هناك نماذج وطرق نقدية متعددة قام بوضعها العديد 

بغية الوصول إلى نقد متكامل ومتماسك ومتدرج يؤدى إلى حكم معقول على العمل 

الفني من خالل خطوات متسلسلة ومنتظمة ومرتبة والتي تؤدي في النهاية على فهم 

عميق ومبني على أسس قوية وأصول ثابتة وحقائق معرفية ومرئية منبثقة من دراسة 

 .وتعمق وتأمل

     وتلتقي هذه الدراسة في جزئية من الدراسة الحالية من خالل تناولها لمجال النقد   

الفني الذي يعمل وفق فلسفة التربية الفنية القائمة على جعل التالميذ أآثر قدرة على ممارسة 

مثل هذا النقد سواء من خالل مادة التربية الفنية أو من خارج محيطها التعليمي ليشمل البيئة 

خارجية وفي حياتهم اليومية ، ويمكن اإلفادة من هذه الدراسة في الموضوعات التي تطرقت ال

إليها في اإلطار النظري من معاني النقد ونشأة النقد التربوي الفني الحديث ، وتطبيقات النقد 

قد الفني في التربية الفنية ، والنماذج النقدية المتكاملة التي أختارها الباحث لشرح طرائق الن

نموذج بيترسون : الفني وممارسته للطالب ،فقد أعطى الباحث نموذجين مفصلين أحدهما 

 ) .Anderson(، ونموذج اندرسون ) Pertson And Swain(وسوين 



 

 :تحت عنوان ) م١٩٩٩(دراسة حمزة ،محسن مصطفى )  ٤
 .مفهوم النقد الفني وعالقته بالواقع التشكيلي المعاصر

 
 :ى عدة أهداف من أهمهاهدفت هذه الدراسة إل

 .التعرف على ماهية التذوق والنقد الفني والعالقات المتداخلة بينهما  

 .توضيح مفهوم آال من العمليتين التذوق والنقد الفني وتحليل المفاهيم المختلفة للنقد  

عرض وتحليل إشكالية الفجوة الكبيرة بين الفن التشكيلي متمثال في التصوير التشكيلي  

 .واقع المعاصروبين ال

 .مناقشة غياب النقد الموضوعي بين الفنانين والدارسين والمتذوقين 

 :  وفي األخير طرح الباحث بعض اآلراء لتحريك النقد نحو نقد موضوعي ومن أهمها

إصدار مطبوعة نقدية تشمل رؤية النقاد التي تلتزم بالحياد وتتجنب المجامالت  

 .واالستعانة بالقياسات العصرية

 .ة مؤتمر سنوي للنقاد لمناقشة مختلف وجهات النظر ووضع التوصيات العلميةإقام 

االلتقاء المستمر مع الفنانين المتميزين لمتابعة إنتاجهم الفني ومناقشتهم وتبادل اآلراء  

 .فيما بينهم 

  وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إن غياب النقد الفني يؤثر سلبًا على 

الي والفني للمجتمع  واألفراد ، وعلى النشاطات اإلبداعية، ويترك أثر واضحا الوعي الجم

ُويكون عزلة بين الفن  والمجتمع ، مما يؤدي بالتالي إلى .  في الساحة التشكيلية نعلى المبدئي

فقدان التقويم السليم لألعمال الفنية المبني على أسس أساسية ، وتختلف هذه الدراسة في 

ق والنقد وتأثيره على واقع الساحة التشكيلية المعاصرة ، وفي الحرآة التشكيلية تناولها للتذو

 والفجوة بين المتذوقين والنقاد، ويمكن اإلفادة من هذه - آنموذج-المصرية في التصوير

الدراسة في الجوانب التي تعرضت إليها من ماهية التذوق الفني  والعالقة المتداخلة بين 

 وعملية النقد الفني وتوضيح مفهوم آًال من العمليتين  وعرض وتحليل عملية التذوق الفني 

 .إشكالية غياب النقد الموضوع والواقع التشكيلي المعاصر

 

 :بعنوان ) م٢٠٠٠(دراسة  عامر، فاتح ) ٥

 . عربية للنقدةنحو إستراتيجي) طموحه. آفاقه . واقعه (النقد التشكيلي العربي 

 



اولة على اإلجابة على عدة أسئلة طرحتها الدراسة من خالل تهدف هذه الدراسة إلى المح

 :التناول لعدة مشاآل تتطرق لعد إشكاليات في النقد الفني

 .النقد بوصفه إجراء ، وبوصفه ضرورة: في أهمية النقد : أوًال  

 " . نقدنإطاللة على ما لدينا م" في نوعية الناقد : ثانيًا  

 .مسألة المصطلح : ثالثًا  

 .مسألة المنهج : رابعًا  

 .نحو استراتيجية عربية في النقد التشكيلي: خامسًا  

وتختلف هذه الدراسة في تناولها إلشكاليات ، وأزمات النقد الفني العربي وموقعه في 

. الممارسات التشكيلية وعالقته بالفن التشكيلي العربي وتجارب النقاد المعاصرين العرب 

من المقترحات والتصورات والحلول الفكرية التي وضعتها ويستفيد الباحث من هذه الدراسة 

تلك الدراسة لالرتقاء والسمو بالواقع النقدي الفني والتشكيلي لتجاوز األزمة الراهنة التي 

 .يعايشها النقد الفني حاليًا في الوطن العربي

 

 

 

 :دراسة تحليلية بعنوان ) هـ١٤٢١. (دراسة قزاز ، طارق بكر عثمان )  ٦

 .النقد الفني المعاصر في الصحافة السعوديةطبيعة 

  
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة طبيعة الوضع الراهن للنقد الفني في الصحافة السعودية من 

خالل التعرف على تصنيفات الكتابات الفنية وتحديد مقاالت النقد الفني والتعرف على أهم 

اصرة بالتالي وضع معيار لتحليل عينة النظريات النقد الفني وأنواعه وخطواته ومفاهيمه المع

 .من مقاالت النقد الفني المنشورة في الصحافة السعودية

 :نتائج الدراسة منبثقة من الفرضية التي طرحها الباحث ومن أهمها

 أن مستويات الكتابة في الصحافة المحلية تتراوح ما بين النقد واألآاديمي  

  .والفنانوالصحفي والهاوي للكتابة عن الفن

أن آتابات النقدية للكتاب والنقاد العرب في الصفحات التشكيلية تسهم في التعريف  

 .بالفنانين ومايعرضونه من أعمال في داخل المملكة وفي خارجها

 .من الكتابات النقية في الصحافة المحلية هي انطباعية وناتجة عن آراء ذاتية%٤٠أن 



أنها                  وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالي      سلبية من ش ة في إن تراآم العوامل ال

ي    ين الطالب ف شكيلية ب الفنون الت وعي ب شر ال ي ، ون ذوق الفن اعة ال دم إش ى ع ل عل أن تعم

المدارس ، وآآفة األفراد في داخل المجتمع ، من عوامل ندرة الدوريات المتخصصة في الفن 

ت والمقاالت الفنية في الصحف     التشكيلي السعودي ، وندرة النقاد المتخصصين  وندرة الكتابا        

ا                        ة في تناوله ا الباحث، وتختلف عن الدراسة الحالي اليومية وغيرها من العوامل التي ذآره

اال          ي من خالل المق ذه            تلطبيعة النقد الفن تفادة من ه تم االس صحافة ، وسوف ي ة في ال  النقدي

ى ن                 اد عل ي ،       الدراسة من أدوات التحليل التي استخدمها الباحث من االعتم د الفن ات النق ظري

د مجموعة من                   ي عن د الفن وأنواعه وخطواته  باإلضافة إلى بعض المفاهيم المعاصرة في النق

 . فالسفة النقد الغربيين  والتوجيهات النقدية والطرق المعاصرة في النقد التي تم التطرق إليها 

 

 

 

 

 

 
 :بية الفنيةدراسات ترتبط  باستخدام برامج الحاسب اآللي في التر: رابعاًً

  
 :،عنوان الدراسة هو) م١٩٩٨. ( راشد زدراسة النجادي، عبد العزي) ١

 .نحو تدريس فاعل لمادة التربية الفنية باستخدام الحاسب اآللي

 
تهدف هذه الدراسة على األهمية بأخذ األساليب الحديثة واالستفادة منها في تطوير أداء المعلم 

 تربية الفنية آاقتراح الستخدام الحاسب اآللي في التربية الفنية والمتعلم لزيادة فاعلية تدريس ال

 :أهمية هذه الدراسة تنبع من عدة أمور منها

 . تناولها لعنصر مهم في العملية التعليمية وهو الحاسب اآللي في تدريس التربية الفنية 

تسهم في تطوير أساليب تدريس التربية الفنية والبعد عن الطرق الجامدة في  

 .تدريسال

تطور من أسلوب تدريس المعلم لتحقيق العملية التربوية من خالل االلتحاق بدورات  

 .تدريبية في مجال الحاسب اآللي لرفع آفاءته الثقافية و الفنية 

 :وتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة عدة إلى آراء من أهمها



 .اليتها الدعوة لتغيير بعض طرق التدريس في التربية الفنية لزيادة فع 

إعادة النظر في تدريب المدرس على رأس العمل وانخراطه في دورات تدريبية عن  

 .الحاسب اآللي لالرتقاء بمستواه المعرفي و األدائي

 .القيام بمزيد من الدراسات والبحوث في المستقبل في هذا المجال 

ب ا        تخدام الحاس ة اس ي أهمي ة ف ة الحالي ع الدراس ة م ذه الدراس ي ه ي ،     وتلتق آلل

ي ،                          د الفن ذوق والنق ن والت اريخ الف دريس ت ة ، وفي ت ة الفني ادة التربي وبرامجه التعليمية في م

ب  راء الجان ى إث دعوة عل د ال ا ، وتأآي دريس فيه اليب الت ة ، وأس ائل التقليدي ر الوس وتغيي

ى                         صارها عل ة في اقت ذه عن الدراسة الحالي ا ، وتختلف ه التكنولوجي ، والتقني الحديث فيه

ط        ري فق ب النظ ن الجان ي م ب اآلل ي الحاس ة ف ة المتمثل ا الحديث اول التكنولوجي ن . تن ويمك

ذه             م عرضها في ه ي ت للدراسة الحالية االستفادة منها من خالل الدراسات األجنبية السابقة الت

ادة التفاعل               رالدراسة من دراسات تهتم بدو     ة في زي يلة تعليمي  الحاسب اآللي ، وبرامجه آوس

 . ت التعليم  والتعلمفي عمليا

 

 :تحمل تحت مسمى ) هـ١٤٢١.(دراسة الثقة، عدنان حسين جميل )  ٢

 .باستخدام الحاسب اآللي ) DBAE(وضع خطط   تدريس مقترحة في التربية الفنية وفقًا لنظرية 

 
في مادة التربية ) والدروس التحضيرية(   هدفت هذه الدراسة إلى وضع الخطط الدراسية 

 )DBAE(  آأس للتربية الفنيةةتخدام تقنية الحاسب اآللي طبقًا للنظرية المعريالفنية باس

 :خلص الباحث إلى النتائج التالية و من ضمنها

حيث وجد الباحث أنها ) DBAE( الترآيز على الجوانب األربعة األساسية في نظرية  

ة التربية تؤدي إلى نوع من التكامل المعرفي والفني والثقافي في جوانب تدريس ماد

 .الفنية

مستمدًا من علم الجمال والنقد ) DBAE(أن المحتوى الخاص بالتعليم في نظرية  

 .الفني وتاريخ الفن واإلنتاج الفني

وإحداث ) DBAE(أن استخدام برامج الحاسب اآللي يسهم في تحقيق جوانب نظرية  

 .تقدم علم وتقني لتفعيل دور التربية الفنية آأساس للمعرفة

ذه الدراسة من أقرب الدراسات السابقة إلى الدراسة الحالية وأآثرها ارتباطًا تعتبر ه

 برامج الحاسب اآللي في النظرية المعرفية المنهجية ىمن خالل ارتكازها واستنادها عل



في تحضيرالدروس والوحدات المقترحة بواسطة التقنية الحديثة ) DBAE(المسماة بـ

الدراسة الحالية من هذه الدراسة في البرنامج المقترح والتكنولوجيا المتطورة، وتستفيد 

ومكوناته الذي وضعه الباحث آوحدات تدريسية مقترحة للطالب في مادة التربية الفنية ، 

وآذلك من اإلجراءات العامة في الدراسة، وآذلك من األدوات المستخدمة فيها من البرامج 

 .واألسطوانات المدمجة 

 

 :، وتحمل عنوان )هـ١٤٢٢(اهللا مشرف دراسة الشاعر، عبد ) ٣

 .مجاالت استخدام الحاسب اآللي في قسم التربية الفنية بكلية المعلمين بمكة المكرمة 

 :هدفت هذه الدراسة إلى

 استطالع طبيعة استخدام الحاسب اآللي بقسم التربية الفنية بكلية المعلمين 

 .لي بقسم التربية الفنية التعرف على اإليجابيات الناتجة من استخدام الحاسب اآل 

 .االطالع على البرامج الجرافيكية ذات الصلة بالمواد المقدمة ضمن خطة القسم  

 :أهم نتائج الدراسة

 . أن استخدام البرامج الفنية تتيح العديد من الحلول للعديد من المشكالت التربوية 

ب بسهول مع فكر أن التدريب والممارسة للبرامج الفنية تتيح أداء مغاير ًا يتجاو 

 .المتعلم

 .أن استخدام برامج الحاسب توصل إلى آفاق جديد من اإلبداع 

     تتفق هذه الدراسة في دعوتها إلى ضرورة إدخال الحاسب اآللي في منهج التربية 

الفنية آأداة لتصميم البرامج في مجاالت التربية الفنية المتعددة ، وتأهيل المعلمين القائمين 

ويمكن اإلفادة من هذه .  الحديثة اطالب في المدارس لمواجه عصر التكنولوجي النعلى شؤو

الدراسة من خالل عرضها للبرامج الفنية المنتقاة وشرحهاوطريقة تشغيلها والتعريف بأدواتها 

وواجهتها  وتطبيقاتها وإمكاناتها العملية في ميدان الفن والتربية الفنية ، وذلك لتوظيفها في 

 .عليمي المقترح البرنامج الت

 
 :وعنوانها) هـ١٤٢٣(دراسة الجيزاوي ، عامر أحمد ) ٤

 .تدريس التربية الفنية عن طريق الحاسوب

 



     تتناول هذه الدراسة أهمية الحاسب اآللي في عملية التعليم والتعلم واآلثار اإليجابية أثناء 

ملية التعلم ، آما تطرقت استخدامه آمادة دراسية أو آوسيلة تعليمية أو آعامل مساعد في ع

الدراسة للوضع الراهن الستخدام الحاسب اآللي من قبل المعلم ، وإدخال التقنية الحديثة في 

 .مادة التربية الفنية 

       وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في تناولها لموضوع تصميم و إنتاج 

 من محتوى المادة الدراسية ،  التعليمية والمعايير التي تتعلق بها ومتطلباتهاجالبرام

وخصائص الفئة المستهدفة ، واألسلوب المشوق الذي يحمله وتوصيل الفكرة والمعلومات 

 والمفاهيم المتعلقة بالمادة التعليمية توالمعارف للمتعلم ، أو المتلقي وتوضيح المصطلحا

وتصميم مثل هذه وأشار الباحث في هذه الدراسة إلى أن المدرس نفسه هو األقدر على إنتاج 

البرامج التعليمية التي تكون موجه لخدمة المقرر ، والمنهج الدراسي ، ومرتكزة على 

وتختلف عن الدراسة الحالية في اقتصارها في تناولها الستخدام . حاجات المتعلم ، والمدرس 

 .الحاسب اآللي في التعليم ، وطرقه وأنماطه ومحدداته وإيجابياته بأسلوب نظري فقط 

 

 : الدراســـــــات األجنبــــــيــــــة –ب 
 
  )م١٩٧٣".(أدموند فيلدمان  " – المعلم ناقدًا  أنموذجا -١

The Teacher As model Critic  .  Edmund B. Feldman  

 )١٩٩٣حداد،(، ترجمة ) مجموعة باحثين في النقد الفني (نقال عن

 

ثهم على إبداء آرائهم عن طريق طرح تهدف الدراسة إلى إجراء حوار ومناقشة للطالب وح

 : منطقيا وبعبارات وصفيًة ، فمن تلك األسئلة مثًالةأسئلة متسلسل

  وما التأثيرات البصرية له؟ - وما الذي يتحدث عنه؟-ما موضوع العمل الفني ؟ 

  وما معنى ذلك؟- وما تأثير هذا الشكل على الخط ؟ -بماذا تسمي هذا الشكل ؟ 

  ما األحكام التي ينبغي إصدارها على هذا الموضوع؟- ذلك ؟ ما الذي جعلك تعتقد 

 
 )م١٩٨٧(" هوارد ريزاتي  " -)E.A.B.D( النقد الفني في -٢

Art Criticism In Discipline Based Art Education .Howard Risatti  

ى       ة عل ة القائم ة الفني دريس لتربي ي ت ي ف اه المعرف سير االتج ى تف ة إل دف الدراس ته

اره أحد                ) D.B.A.E (نظرية   ي باعتب د الفن ه النق وم ب ذي يق دور ال وذلك من خالل توضيح ال



ي وضعت الدراسة الخطوات                      د الفن ارات النق اهيم ومه ى مف مكوناتها األساسية وللتعرف عل

 األساسية التالية 

 :الجوانب الداخلية المرئية للعمل الفني وتحتوي على -١

 .يهتم بوصف العناصر المرئية للعمل) : Descriptive Analysis( التحليل الوصفي -)أ

شــكلي-)ب ل ال در)    : Formal Analysis( التحلي وير الق تهم بتط ات ةي ة العالق  لرؤي

 البصرية

 :يحتوي على،  تحليل المعنى -٢

 .يرآز على الجوانب التي تتصل بالعمل) : Internal Analysis( التحليل الداخلي-)أ

 ليرآز على الجانب الخارجي المؤثر للعم): External Analysis(التحليل الخارجي-)ب

 
 ) م١٩٩٦محمد ،( نقال عن ):م١٩٨٧" (باتريكال هولنج وورث " دراسة 
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ة                   ال الفني ى األعم م عل تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى الطريقة التي تتم بها الحك

 : الختيار النقد الفني للطالبة توصلت الدراسة إلى وضع أربع خطوات متسلسلحيث

ى  -١ وة األول ائق(الخط ي    ) : وصف الحق ل الفن وز العم ك رم ى ف د الطالب عل ا يعم وفيه

 .ووصفه بدقة متناهية باالعتماد على األسئلة التي يثيرها الطالب حول العمل الفني

ا          وفيه  ): تحليل التكوين (الخطوة الثانية    -٢ يدقق الطالب على الطرق والكيفية التي رتبت فيه

ا            لعناصر العم   الفني مجتمعة من حيث التكوين والتماثل والتكرار والقيم اللونية ودرجاته

 التكرارات وغيره؟-الفراغ  - االتزان ععلى شكل تساؤالت، مثل ما نو

ة   -٣ وة الثالث اني  (الخط سير المع دالالت والم   ) : تف الب ال دون الط ا ي م   وفيه ي ت اني الت ع

ئلة  رح األس ة وط اني المهم د المع ع تحدي سابقتين م وتين ال ي الخط ا ف صول عليه الح

 .للمناقشة

تعانة                    وقد أفادت هذه الدراسات واألبحاث السابقة للدراسة الحالية من خالل االس

درات            ة الق ة تنمي ى آيفي دارس ، وباإلضافة إل ذ الم ة  بالنموذج المقترح للنقد الفني لتالمي  النقدي

ضًا                 ي ، وأي د الفن للقارئ ذو التعليم المتوسط ، وآذلك طرق تصميم االستمارات الخاصة بالنق

دي  )  أدموند فليدمان( تم االستفادة من دراسة      من خالل استخدامها للمراحل األربع لألداء النق

م  - التفسير - التحليل   -الوصف  (وهي   ذ ا       )  الحك ة في تنفي ذه الطريق م تبني ه امج  حيث ت لبرن

م         ا ت داده ، آم ث إلع سعى الباح ذي ي ط ال ث المتوس صف الثال الب ال رح لط ي المقت التعليم



ذي    ) الشفهي (ياالستفادة من الدراسات التي تناولت تنمية أسلوب الحوار النقد         لدى الطالب ال

امهم وعق            ات داخل العمل       ديشجعهم على إقامة حوار حول العمل الفني المعروض أم  المقارن

ذلك              وخارجه   ة، وآ راهين المنطقي وذلك للحكم على العمل حكمًا موضوعيًا مدعمًا باألدلة والب

ام       دار األحك ى إص درة الطالب عل ة ق رات لتنمي ئلة آمثي لوب األس تم بأس ي ته اليب الت األس

ة   ال الفني ى األعم ة(الموضوعية عل ات التحريري ى   )الكتاب وم عل ي تق اليب الت ذلك األس ، وآ

 .ي  وتاريخ الفن عند تحليل األعمال الفنيةالربط بين النقد الفن

 

 

 
 
 
 
 

 :أهم النتائج المستخلصة من البحوث والدراسات السابقة
 

) الدآتوراه والماجستير( السابق للدراسات واالطروحات العلمية ض       يتضح من االستعرا

ش     ة ب ة الحالي ت موضوع الدراس ة تناول ود دراس دم وج ة ،ع ة المحكم اث الجامعي كل واألبح

األولى في هذا المجال وحيث يمكن أن  -على حد علم الباحث -مباشر ، لذا تعتبر هذه الدراسة       

ا                    ا م سابقة ، فمنه نذآر أهم النقاط التي تم استنتاجها على خلفية الدراسات العلمية واألبحاث ال

 :يلي

ي   ) ١ ذوق والحس الفن اء بال ة االرتق ى أهمي سابقة عل د الدراسات ال اتتأآي ي ضوء اتجاه  ف

ات ايير ونظري رة  ومع ي معاص الب ف ين الط ي ب د الفن درات النق ذوق  والق ة لت وتنمي

 .المدارس والجامعات والكليات  وبذلك يتضح مدى أهمية الدراسة الحالية

ات مختلف                 ) ٢ ى عين ا عل د أجريت معظمه ة الدراسات فق اديمي        ةبالنسبة لعين  في الوسط األآ

ء هيئة التدريس ، ويعود ذلك على حسب والتعليمي، وعلى بعض الفنانين ، وبعض أعضا

سابقة                         سبق للدراسات ال م ي ه ل نهج آل دراسة ، ويمكن مالحظة أن موضوع ، وهدف وم

 .  اختيار أي عينة تمثل طالب المرحلة المتوسطة في التعليم العام بالمملكة

ار التحصيلي               ) ٣ ا االختب ددة ومنه استخدمت بعض الدراسات بعض األدوات المختلفة والمتع

ار                        في ة  واختب ال الفني راءة األعم اس ق ارات قي ن ، واختب اريخ الف ي وت ذوق الفن  مقرر الت

ا ة، وبعض    سقي ال الفني ن األعم ارات م ون ومخت ي الفن ة ف يم الجمالي ذوق الطالب للق  ت



ارا      ى اختب ى           تالدراسات اعتمد عل ك للوصول إل الي لألشكال البصرية وذل ذوق الجم  الت

 . الدراسات على أداتي المقابلة و االستبانة معيار دقيق وآذلك اشتمال بعض 

ذوق   ) ٤ اء بالت ا لالرتق ة منه ة محاول ة مقترح ة وتطبيقي رامج عملي طبقت بعض الدراسات ب

امج                      ستهدفة ، فمن الدراسات التي حاولت تصميم برن والنقد الفني لدى عينة الدراسة الم

 ). م١٩٩٦محمد ،(و دراسة) م١٩٩٥رفاعي ، (مقترح دراسة 

ايير، أاعتمدت  ) ٥ ى بعض المع سابقة عل ذوق وبعض الدراسات ال ي الت ة ف  الطرق المختلف

د       ا وراء النق ار م ا معي ي  ومنه د    )Metacritical Analysis(والنقد الفن ة أدمون وطريق

ار بيترسون وسـوين                      الي لألشكال البصريــة  ومعي ذوق الجم ار الت ة  ومعي فلدمان النقدي

)Pertson SwainAnd ( ـار اندرس ال الفني  ) Anderson(ـون ومعي ل األعم   ةلتحلي

 .ويمكن مالحظة أنه لم يسبق اختيار معيار أو طريقة هورد رسيتي النقدية فيما سبق  

ا في                    ) ٦ ي آم د الفن ذوق والنق لجأت بعض الدراسات إلى العديد من النظريات التي تتعلق بالت

ن  ل م ة آ د ،(دراس زاز ، (و) م١٩٩٦محم ـ١٤٢١ق ضل ، (و) ه ا وأ) م١٩٩٧ف م

سما ـة الم صار ةالنظريــ ن) D.B.A.E( باالخت ل م ة آ ي دراس اءت ف د ج ة ، (فق الثق

ـ١٤٢١ ة ) ه ي ، (ودراس وارد ريزات ة )  م١٩٨٧ه ة ،(ودراس ض ) م٢٠٠٣جمع وبع

) م١٩٩١بخاري ،  ( عمدت للنظريات الخاصة بعلم الجمال وفلسفته مثل دراسة          تالدراسا

ر ، (ودراسة  و الخي ات اإلب) م١٩٩٨أب ا نظري ةوأم ي دراس د طبقت ف د ، (داع فق و زي أب

 . أثناء إعداد البرنامج ) D.B.A.E(والدراسة الحالية تتبنى نظرية  ) م١٩٩٦
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   The Study Method Design And Procedure )منهجية وأجرءات الدراسة  
 

 :تتلخص إجراءات وخطوات هذه الدراسة  فيما يلي 
 
ة           .١ . جمع الدراسات السابقة والبحوث العلمية المحكمة  والمرتبطة بموضوع الدراسة الحالي

 .ثراء مشكلة الدراسة ومراحلهاثم دراستها وتحليلها في ما يسهم  في إ

ى                 .٢ ة واألطالع عل ة واألجنبي جمع المراجع والمصادر األساسية للدراسة من الكتب العربي

اول موضوع                ي تتن المصادر المعلوماتية عبر شبكة األنترنت لمعرفة أخر المستجدات الت

 .الدراسة الحالية بهدف تكوين اإلطار النظري لهذه الدراسة

 .مجتحديد مسمى البرنا .٣

 .تحديد الهدف الخاص واألهداف العامة للبرنامج   .٤

 .تحديد الطريقة النقدية المثلى لتذوق ونقد األعمال الفنية  .٥

تحديد المحتوى العام الذي سوف يشتمل عليه هذا البرنامج مع مراعاة الضوابط األساسية              .٦

ة المتوسطة ومدى تناسب المعلومات والم         عارف  من ناحية مدى مالئمته لطالب المرحل

وان  الصور                  التي يحتويها لحاجاتهم وأعمارهم الزمنية ، ومدى وضوح النصوص واآلل

 . وغيره... وطرق العرض

 .)   الموضوعات النقدية( اختيار األعمال الفنية التي سوف تخضع للتحليل والنقد .٧

 .تحديد طرق التقويم والتغذية الرجعة في البرنامج .٨

 .التذوق والنقد الفني تحديد المصطلحات الفنية المرتبطة ب .٩

 .تحديد أعالم الفن المشهورين والبارزين في تاريخ الفن  .١٠

 .تحديد الوسائط المتعددة التي سوف يقوم عليها البرنامج  .١١

 تحيد الطريقة التي سوف يسير عليها البرنامج  .١٢

 .تحديد السيناريو الذي يمثل البرنامج .١٣

 مراجعة النهائية لمحتوى البرنامج .١٤

 .صة  باستطالع رأي وعرضها على المتخصصينإعداد استمارة خا .١٥

ابالت   .١٦ امج         إجراء المق ات البرن م في محتوي د المتخصصين ألستطالع أرائه مع العدي

 .المقترح 

ين            .١٧ سادة المحكم ا ال حصرالمالحظات واآلراء والرؤى والتصورات الجديدة التي دونه

 .والخبراء التربويين، وعلى ضوئها  يتم تعديل البرنامج 



 .يانات إحصائيا للتوصل إلى النتائج تحليل الب .١٨

 .استخالص النتائج وتفسيرها .١٩

 .آتابة التوصيات والمقترحات المرتبطة بموضوع الدراسة .٢٠

 
 Population   :عينة الدراسة

 
ة ،            ذه الفئ ار الباحث ه عينة الدراسة هم فئة  طالب الصف الثالث المتوسط ، وقد اخت

 :نظرًا لالعتبار التالية 

البرنامج على الثالثة الصفوف مجتمعة في جميع جوانبه، فكان الزمًا صعوبة اشتمال  .١

 .على الباحث تحديد صف واحد يستهدفه البرنامج 

أن هذه المرحلة تصادف مرحلة البلوغ أو النضج ، مما يساعد على استيعاب آمية  .٢

 .المعلومات والمعارف التي يتلقونها في هذا البرنامج

 الطفولة ، وما يرافقها من العادات والممارسات التي تنم عن أنها مرحلة تختفي فيها معالم .٣

 .العفوية  والتلقائية في التصرفات ، والسلوآيات بصفة عامة

أنها مرحلة يزاد معها التفكير العميق، والخيال الواسع ،  مما يساعد الطالب على القدرة  .٤

م الجمالية في األعمال  للقيطفي القيام بالعديد من عمليات التحليل والتفسير واالستنبا

 .الفنية

 والميول والتوجهات ، والقدرات الخاصة ، والمواهب تأنها مرحلة تظهر فيها االستعدادا .٥

 .والصفات الشخصية الذاتية ، وتكتسب معها الكثير من الخبرات والمهارات والعادات

 
 The Study Method :منهج الدراسة 

 
ج الوصفي التحليلي ، نظرًا لمناسبته لهذه سوف يتبع الباحث في هذه الدراسة المنه

مجموعة من : " المنهج الوصفي بأنه ) م٢٠٠٠الرشيدي ، ( الدراسة، حيث يعرف 

اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة ، أو الموضوع اعتمادًا على جمع الحقائق 

خالص داللتها ، والوصول والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليًال آافيًا ودقيقًا الست

 ٥٩ص " . إلى نتائج ، أو تعميمات عن الظاهرة ، أو الموضوع محل البحث 

 

 
 Instrumentation: أدوات الدراسة 



 :تشمل هذه الدارسة على األدوات التالية وهي 

 .المقابلة: أوًال 

 .استمارة استطالع الرأي : ثانيًا 

 :و التالي وسوف يتناول الباحث هذه األدوات على النح

 
 ) :Interview(أداة المقابلة : أوًال 

ال                ) :" م٢٠٠٤النوح ، (  ويعرفها   ة حوار فع ى إقام ة مقصودة ، تهدف إل بأنها عملي

شكلة البحث                      ات مباشرة ذات صلة بم ى بيان ". بين الباحث والمبحوث أو أآثر؛ للحصول عل

 ١٠٤ص 

عبيدات وآخرون ،    ( حيث يتفق   و تتخذ المقابلة حسب أهدافها أشكال وأصنافًا متعددة         

وح ، ( و) م٢٠٠٢ ة ) م٢٠٠٤الن كال المقابل م أش ن أه ى أن م تطالعية  : عل ة االس هي المقابل

صي  سحية  والتشخي ث      ةوالم ار الباح د أخت ا ، وق شارية وغيره ة واالست ة ( والعالجي المقابل

 : نظرا لالعتبارات التالية ) االستشارية

 .راسة، أو بعضهامالءمتها لإلجابة عن أسئلة الد ) ١(

 . محدودية األشخاص الذين سوف يقابلهم الباحث  ) ٢(

 .  نوعية المعلومات المطلوبة من المقابلين ال تخضع للسرية ،أو اإلحراج ) ٣(

 
 : مراحل المقابلة -أ
 
سابقة                    .١ ذلك الدراسات ال صلة بموضوع الدراسة وآ بعد اطالع الباحث على الكتب ذات ال

 .حديد الهدف العام للمقابلة واألهداف التفصيلية لهاالتي تناولت أداة المقابلة ،تم ت

سئلة     .٢ ن ال دد م ارة عن ع و عب ة وه ل المقابل صميم دلي ام الباحث بت داف ق ة األه د آتاب بع

ي حددها في         ى األهداف الت ة عل يستخدمها عند إجرائه المقابلة ، وآما اشتمل دليل المقابل

 .صر المقابلة الخطوة األولى وما يتصل بها من أسئلة تعينه على ح

ن     .٣ صاص م شارة ذوي االخت ام الباحث باست ة ق ة صياغة نهائي ل المقابل د صياغة دلي  بع

ة   ئلة المقابل ي أس ة ف رات العلمي ي   الخب ذت ف ات ، أخ ا بعض المالحظ دوا حوله ذين أب ال

ديل ،  د التع ار عن ا   االعتب ة وترابطه ا اللفظي ئلة وصياغتها وداللته درج األس ث ت ن حي م

 .ع بعضهاوعدم تداخلها م



د          .٤ قام الباحث بإجراء المقابلة مع األشخاص الذين تم تحديدهم بناء على موافقتهم سلفًا، وبع

عارهم      شكل خاص ، وأش ة ب ب المقابل ام ، وجوان شكل ع ة ب ن الدراس دف م توضيح اله

 .بأهمية األسئلة والمعلومات التي يدلون بها 

 
ة  -ب  ام للمقابل دف الع ي  : اله شورة ف ى الم صول عل ن أصحاب    الح ة م  موضوع الدراس

ا                     الخبرة  واالختصاص ، والوقوف على مدى صحة اإلجراءات والخطوات التي سار عليه

 .الباحث في اإلطار العام لهذا البرنامج التعليمي المقترح

 
 : األهداف التفصيلية للمقابلة-ج 

 
ئلة البحث       ) : " م١٩٩٥العساف ،   ( يقول   ع أس ى أهداف    يتعين على الباحث أن يترجم جمي  إل

 ٣٩٤ص ". يمكن قياس مدى تحقق آل واحد منها بواسطة عدد من األسئلة 

 :وتتضمن المقابلة العديد من األهداف من أههما معرفة ما أفضل

 الفلسفات التربوية التي يقوم عليها البرنامج؟ .١

  الرئيسي المناسب من المفترض أن يتضمنه البرنامج المقترح؟ىالمحتو .٢

 الخاصة المناسبة ؟األهداف العامة و .٣

 الطرق العامة للتقويم وللقياس للمعلومات التي يتلقاها الطالب؟ .٤

 الوسائط المتعددة المالئمة التي من الممكن أن يتضمنها البرنامج؟ .٥

 الطرق ألعداه وتصميمه ؟ .٦

 السيناريوهات للبرنامج ؟  .٧

 
 : أسئلة المقابلة -د 

ذه           قام الباحث بترجمة األهداف السابقة إلى عدة أسئل        ة لقياس مدى تحقق الهدف ، وه

ة  شبه                   ى معلوم األسئلة من نوع األسئلة شبه المحددة التي توجه للمقابل بغرض الحصول عل

  . محددة  

ان                 : مكان المقابلة وزمانها       ار المك ة اختي لم يحدد مكانا محددا أو زمانا معيننا بل ترآت حري

 .والزمان لألشخاص الذي سوف يقابلهم الباحث 

ه التي             : جابة على األسئلة المقابلة       اإل لوبه وطريقت ة آال بأس ترآت الحرية لألشخاص لإلجاب

 . يختارها ، بحيث يبقى في إطار السؤال 



 
 : استمارة استطالع الرأي: ثانيًا

 تصمم على هيئة مجموعة من البنود ةبأنها استمار: ويعرفها الباحث إجرائيًا 

ن والمتخصصون باإلجابة عليها ، وذلك لمعرفة آرائهم المكتوبة والمتسلسلة يقوم المعنيو

 .وتوجيهاتهم حول البرنامج وخطواته

 
 : الهدف من االستمارة -أ 

ديها المحكمون المتخصصون                   ي يب اآلراء ، والمالحظات الت ات الخاصة ب تحليل بيان

ي للبرن      فحول البرنامج ، ليتم بعدها معالجة نواحي القصور والضع         امج ،   في التخطيط األول

ة     : " إلى أنه   ) م٢٠٠٣الفار ،   (ويشير   ات التعليمي ادة في عدد البرمجي ه يصبح   ... مع الزي فإن

ات                       ذه البرمجي ل ه يم مث ايير الخاصة بتقي ا بعض المع وفر لن دًا أن تت ص ". من الضروري ج

٣٠٩ 

 
 : مراحل بناء االستمارة -ب 

 
ار م                   م اختي رأي ، ت تمارة استطالع ال د الهدف من اس ارات      بعد تحدي جموعة من العب

التي يمكن مالحظتها ، وتمت صياغتها إجرائيًا في جمل قصيرة ، بحيث تصف الخصائص                  

 .المراد استطالع الرأي حولها 

 استفاد الباحث في بناء استمارة استطالع الرأي من االستمارة التي قام بتصميمها       

ه على بعض الدراسات التي آتبت م ، وبعد اطالع٢٠٠٠عام ) إبراهيم بن عبد الوآيل الفار(

عن استمارة استطالع الرأي وطريقة تصميمها ، قام بإجراء بعض التغييرات واإلضافات  

والتعديالت على هذه االستمارة لتناسب متطلبات الدراسة، وقد تضمنت هذه االستمارة 

لك مجموعة من الجوانب تحت آل منها عدة بنود تتصل بالبرنامج ووضع الباحث أمام ت

موافق ) = ٤(المستوى : البنود مستويات تقييم البرنامج لكل بند ، وهذه المستويات تعنى 

موافق ) = ١(موافق بدرجة متوسطة ) = ٢(موافق بدرجة آبيرة ) = ٣(بدرجة آبيرة جدا 

 غير موافق )= ٠(بدرجة قليلة 

 : وقد قسمت استمارة البرنامج إلى جزأين

 -:لبرنامج وتشمل الجزء األول ُويعنى  بأهداف ا

 .األهداف المعرفية .١



 .األهداف المهارية  .٢

 .األهداف الوجدانية  .٣

 -:الجزء الثاني  يتضمن محتويات البرنامج

 . استمارة خاصة بنود اإلطار العام للبرنامج .١

 .استمارة خاصة بنود استخدام الطالب للبرنامج  .٢

 .استمارة خاصة بنود المعلم  .٣

 .ألساسي استمارة خاصة بمحتوى البرنامج ا .٤

م         وقد استبعد الباحث الجزء الرابع الخاص  باستمارة بنود البرمجية التعليمية، آون البرنامج ل

يتم تحويله إلى لغة برمجية ،و بعد التقسيم تم عرض استمارة استطالع الرأي على  المشرف                 

  .على الدراسة ، الذي أبدى بعض المالحظات حولها ،ُ أخذت في االعتبار عند التعديل 

 

 ):Validity( صدق استمارة استطالع الرأي -ج 

تم عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين المتخصصين من أعضاء التدريس 

بكلية المعلمين بالرياض ، والذين أبدوا بعضًا من المالحظات ، وبعد دراسة هذه المالحظات 

 :فيما يلي أجريت التعديالت الالزمة متحققُا ، ويمكن إيجاز هذه المالحظات 

حذف بعض العبارات التي رأوا االستغناء عنها إما لتداخلها ، أو لتكرارها ، أو لوجود  .١

 .بديل أفضل منها 

 .إضافة بعض العبارات التي لها أهمية في التعرف على خصائص البرنامج وآليته .٢

   .تعديل صياغة بعض العبارات الخاصة ببعض البنود .٣

 : جمع بيانات االستمارة -د 

ك                      وفق د ذل ين ، وبع سادة المحكم ى ال ة إل ات موجه ر خطاب  المتبع قام بالباحث بتحري

ذآرها         دعم ا ي تمارة عن طريق خطوتين آم العساف ،  (  إلى جمع المعلومات الخاصة باالس

 :على النحو التالي ) م١٩٩٥

ى     تمارة                   : الخطوة األول سخة من االس سليم ن ع المباشر أي ت الجمع المباشر من خالل التوزي

 .لخاصة مناولة للسادة المحكمين ا



ين                : الخطوة الثانية    سادة المحكم تمارة الخاصة ال الجمع الغير مباشر عن طريق إرسال االس

 .عبر البريد اإللكتروني

ي                آما توقع الباحث فقد واجهته بعض الصعوبات أثناء تطبيق االستمارة يمكن إيجازها فيما يل

دريس عن ت :  ة الت اع بعض أعضاء هيئ رون أن  امتن ونهم ي تمارة ، آ ي االس م ف دوين آرائه

ى                        دا بالباحث إل ا ح ة بالحاسب وبرامجه ، مم ة دقيق رة ومعرف االستمارة تتطلب أصحاب خب

 .التوجه إلى أعضاء آخرين 

 .انشغال بعض أعضاء هيئة التدريس بالمهام األآاديمية المنوطة بهم .١

 
 :  محتوى البرنامج مراجعة -هـ 

 
ين المتخصصين من أعضاء               تم عرض محتوى البرن    ى مجموعة من المحكم امج عل

ائل      اج الوس سم إنت دريس، وق اهج وطرق الت سم المن ة ، وق ة الفني سم التربي دريس بق ة الت هيئ

يم   (التعليمية   ات التعل سم الحاسب اآلل      ) تقني ى            ي، وق م عل سجيل ملحوظاتهم وآرائه ك لت  ، وذل

   :البرنامج إلى ثالثة أقسام محتوى األساسي البرنامج ، وقد قسم الباحث تحكيم 

امج             القسم األول    يتولى المراجعة والتدقيق في المحتوى المعرفي ، والمحتوى التطبيقي  للبرن

 .المقترح وهم من أعضاء التدريس المخصصين بقسم التربية الفنية

ة في           : القسم الثاني  يناريو (خطة    يتولى المراجعة والتدقيق اإلجراءات والخطوات العام ) س

اهج وطرق                ا ي ،والمن يم والحاسب اآلل ات التعل سام تقني دريس بأق لبرنامج وهم من أعضاء الت

 . التدريس

ث   سم الثال صطلحات        : الق ة ، والم واحي اللغوي ي الن وي ف دقيق اللغ ة والت ولى المراجع يت

 .المتعلقة بالبرنامج ، وهم من أعضاء التدريس بقسم اللغة العربية وقسم اللغة اإلنجليزية

 : تنفيذ العمليات اإلحصائية باستخدام برنامج  -و 

يم                  ة والتعل وزارة التربي ل اإلحصائي ب تم معالجة البيانات في مرآز المصادر والتحلي

 Statistical-SPP Package for(من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

social sciences ( م دار رق رامج المتخص ٦،١اإلص د الب و أح صاء  وه ي اإلح صة ف

ي     ا و             . باستخدام الحاسب اآلل م تجميعه ات التي ت ة من البيان ك الستخالص النسب المئوي وذل

 .إخراجها في جداول يمكن من خاللها استخالص النتائج التي توصل إليها الباحث



 
 
 

 :الفصل الرابع
 

 اإلطار العام للبرنامج التعليمي المقترح في التذوق والنقد الفني 

 ات والخطوات العامة في إعداد وتصميم البرنامجاإلجراء

 

 اإلطار العام للبرنامج

 مقدمـــــــــة

 فلسفة البرنامج: أوًال 

 نظرية البرنامج: ثانيًا 

 أهداف البرنامج  : ثالثًا 

 )المعلوماتي(الجانب المعرفي : رابعًا 

 )األدائي(الجانب التطبيقي : خامسًا 

 التقويم في البرنامج: سادسًا 

 خطوات إعداد البرنامج: سابعًا

 مرحلة التصميم   

 مرحلة التجهيز و اإلعداد 

 مرحلة آتابة السيناريو 

 مرحلة التجريب والتطوير 

 مرحلة تنفيذ البرمجية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 :الفصل الرابع
 

 اإلطار العام للبرنامج 

 :مقدمة 
 

ي  في هذا الفصل سوف يتم توضيح اإلطار العام للمكونات األساسية والمحت             وى العمل

للبرنامج التعليمي المقترح والقائم على الوسائط التفاعلية المتعددة  حيث تتطرق الدراسة في      

ات                   ا العالق ي سوف يوضح فيه البداية إلى مضمون الفلسفة التربوية التي تبناها البرنامج والت

ذا البر      ي ه وى ف ل محت اط آ دى ارتب ان م تم بي ه ي ن خالل ا ، وم ين رآائزه ة ب امج المتبادل ن

امج      . وعالقته بهذه الرآائز األربعة والعالقة فيما بينها       ة البرن ى نظري ك التطرق إل ويعقب ذل

د                  ل والنق النقدية التيُ حدت في ثالث خطوات والتي على ضوئها تتم عمليات الوصف والتحلي

ة واأل                ة العام ام واألهداف التعليمي د الهدف الع هداف  لألعمال الفنية المختارة ، وبعد يتم تحدي

ة                       ة الفني ادة التربي نهج م ى م دها من خالل الرجوع إل اإلجرائية للبرنامج والتي استطاع تحدي

ة المتوسطة الخاصة                  ة للمرحل ة الفني المقرر على المرحلة المتوسطة ووثيقة منهج مادة التربي

سلوآية وشروطها  داف ال صنيفات األه ى ت ة ، واطالع عل ة الفني ادة التربي ة لم ة العلمي باللجن

ل      ن آ ي ع ع المتخصصة ف ي بعض المراج ستوياتها ف شواتي ،(وم رحان (و) م ١٩٩٦ن س

امج وطرق                    ) م١٩٩٧، وى البرن ائز األساسية لمحت ى شرح الرآ ، ومن ثم تعرج الدراسة عل

ى الخطوات        تم التطرق إل ذا الفصل ي ام ه ستوياتها القياسية وفي خت امج وم ويم في البرن التق

 .في إعداد هذا البرنامج والتجهيز له وطرق تنفيذ السيناريو العلمية التي اتبعتها الدراسة 

 
 ): Program Philosophy(الفلسفة المختارة إلعداد البرنامج : أوًال 

)                D.B.A.E(توجهات نظرية االتجاه التنظيمي     ) ضمنيا(يتبنى هذا البرنامج التعليمي     

ة ال   ل العالق امج تفعي ل البرن ي داخ تم ف ث ي ذا  بحي سة له ة الرئي االت األربع ين المج ة ب متبادل

، والنقد ) Aesthetic(وعلم الجمال ) History of Art(تاريخ الفن :   االتجاه والتي تشمل 

ي  ي       )Art Criticism(الفن اج الفن ب اإلنت ى جان ب ) Art Production(، إل ، فالطال

ذوق ال            ن             يستفيد من العالقة بين مجال تاريخ الفن ومجال الت اريخ الف ثًال عن طريق ت فني ، م

ال          ي األعم وين ف شكيل والتك ات الت ة وتقني ات الفني ى العالق ستدل عل ب أن ي ستطيع الطال ي

ال                  الماضية والحاضرة، وبواسطة النقد الفني يستطيع الطالب أن يقارن بين ما ينتجه من أعم

اليب واالتجاهات الف            ة         فنية وبين األعمال الفنية التي شاهدها في األس ا العالق ة األخرى ، أم ني



ستطيع              ال ي م الجم ال في مجال عل ى سبيل المث ال ، فعل م الجم ي وعل د الفن ين النق ة ب المتفاعل

ة                     ه ، ومعرف ة فهم ه وآيفي ي ونوعيت الطالب من خالله أن يتزود بمعرفة عن طبيعة العمل الفن

ا اال                ستحدث فين ة ت درآات جمالي ا     األسباب التي تجعل من األشكال والعناصر م ستجابة ، وأم

ة        كال الفني ي األش ة ف يم الجمالي ظ الق ب أن يالح ستطيع الطال ي ي د الفن ال النق ب مج ن جان م

ين مجالي            ة ب ضًا في العالق ال، وأي ة الجم ى معرف ويصف ما يشاهده بلغة فنية ناقدة تعتمد عل

س          . النقد الفني ورآيزة اإلنتاج الفني       ستطيع الطالب أن يحدد لنف ر ي نهج  فعن طريق األخي ه م

وأسلوب فني في التشكيل والتعبير وفي استخدام األدوات والتقنيات وغيره، ومن خالل مجال              

اليب و                        ه من األس وم ب ا يق ذي م ي ال ل العمل الفن تمكن الطالب من وصف وتحل ي ي النقد الفن

الخامات واألدوات والعناصر البصرية ضمن منهجية  وموضوعية ويصدر حكمه على عمله      

 . ه اآلخرين أو األعمال التي يراها على أساس من الوعي والمعرفة وأعمال زمالئ

 
 :(Program Theory)نظرية البرنامج : ثانيًا 

د      .  النقدية) وهورد رسيتي( البرنامج يتبنى نظرية    سير النق ة جاءت  لتف ذه النظري وه

ى   المرحلة/ وهذه النظرية قائمة على ثالث مراحل رئيسية      ) D.B.A.E(الفني في فلسفة    األول

 تحليل المعنى : المرحلة الثالثة  التحليل الشكلي ، و:  التحليل الوصفي ، والمرحلة الثانية : 

 التحليل الوصفي: المرحلة األولى 

وع    ا ون ه أو عنوانه م لوحت سيته واس ان وجن م الفن ذآر الباحث اس ة ي ذه المرحل ي ه ف

م فيه ، والمواد المستخدمة على سطح       العمل الفني أو مجاله ، وتاريخ إنتاجه ، والمكان الذي ت          

ي                ا في العمل الفن العمل، والتقنية المتبعة في تنفيذ العمل الفني، و األشياء التي يمكن أن نراه

   .، والعناصر والمكونات األساسية للعمل الفني)السمات التكوينية البارزة على سطحه(

 التحليل الشكلي:  المرحلة الثانية -٢

قوم الباحث بالكشف عن العالقات بين العناصر واألشكال ، ومدى تأثير في هذه المرحلة ي

بعضها على البعض والكشف عن طبيعة العناصر المكونة للعمل الفني من اللون والخط 

وغيره ، ومعرفة العالقة بين وظيفة العمل وشكله ، ومعرفة العالقة بين ...والملمس والشكل 

 .ظيم العمل و السمات والقيم السائدة في العملالخامة والفكرة ، ومعرفة تكوين وتن



 :تحليل المعنى   وتنقسم إلى قسمين : المرحلة الثالثة -٣

 التحليل الداخلي   - ت

اده ،                   ي، وشرح أبع شامل للعمل الفن وفي هذه المرحلة يسعى الباحث إليجاد المعنى ال

ي وأشكاله،مع توضيح مض         ين عناصر العمل الفن مونه والمغزى  والسعي إلبراز العالقات ب

منه من خالل فهم الرسالة التي يريد الفنان إيصالها إلينا من عمله، ومناقشة المقومات أو القيم              

ي تكون ضمن اإلطار الموضوعي                      ي ، والت أو الجوانب  الداخلية التي يقوم عليها العمل الفن

 .القصصية والرمزية واأليقونة : للعمل نفسه، وتشمل هذه المعاني 

 خارجي  التحليل ال - ث

واحي         ي من الن ة للعمل الفن يوضح الباحث في هذه المرحلة القيم والمقومات الخارجي

شمل       : التالية من  ارات واالتجاهات        : ( السياق التاريخي للفن والذي ي اليب والتي الطرز واألس

ا                 ) الفنية المعاصرة المتبعة فيه    ي وغيره نفس التحليل م ال نفس وعل م ال ات عل ه بنظري ، وعالقت

سياسي        من ا  سائد في            ( لنظريات الفنية، وأيضًا عالقته بالسياق ال ى حسب قواعد النظام ال عل

وآذلك عالقته بالسياق الفكري واالقتصادي ، وأخيرًا عالقته باالتجاه األيديولوجي          ).المجتمع  

 ).األديان والمذاهب والعادات والتقاليد(من 

 
 ) :Program Objectives( أهداف البرنامج: ثالثًا 

ه    ًا بأن دف إجرائي ث اله رف الباح لوك     : " يع ي س ة ف رات إيجابي داث تغيي ة إح عملي

حيث يعتبر معرفة األهداف وتحديدها من  " . الطالب نحو التذوق والنقد الفني لألعمال الفنية      

داخلها              ستوياتها وم ة في      . األمور المهمة في العملية التعليمية في مختلف م رامج التعليمي والب

ى           أمس الحاجة إ   در وضوحها تكون نحصل عل ا ، فبق شودة تحقيقه ى وضوح األهداف المن ل

 .جودة منتج التعليمي للبرنامج 

 
 ) :Main Aim(الهدف العام للبرنامج 

دى طالب        ة ل ة الجمالي و التربي ي و نم د الفن ذوق والنق ة  الت و تنمي امج ه ام للبرن دف الع اله

 .المرحلة المتوسطة في داخل المحيط التعليمي

 

 

 



 :(Instructional Objectives )ألهداف التعليمية العامة ا .١

يمكن تحديد األهداف العامة التي يهدف البرنامج موضوع الدراسة الحالية تحقيقها آالتالي 
: 

 .تنمية قدرات التذوق والنقد الفني لألعمال الفنية 

 .التميز بين االتجاهات الحديثة واألساليب الفنية المعاصرة 

 .ني المصطلحات الفنية المهمة ومدلوالتهاالتعرف على معا 

 .تحدد القيم الجمالية في الفن والطبيعة من خالل إدراك العناصر الشكلية وأسس التصميم  

 .التعرف على سيرة الفنانين المشهورين وإسهاماتهم البارزة في تاريخ الفن  

حضارات التعرف على نبذة مختصرة لتاريخ الفن والتعرف على المنجزات الفنية لل 

 .المختلفة واالستفادة من المنجز اإلنساني الفني عبر التاريخ 

 .القيام بتحليل ونقد األعمال الفنية 

باستخدام . تكوين اتجاهات إيجابية للحوار حول الفنون التشكيلية وطرق تذوقها ونقدها 

 .لغة فنية بناء على أسس ومعايير علمية

 .ية تزويد الطالب بقدر مناسب من الثقافة الفن 

 . إتاحة الفرصة للطالب لممارسة التذوق ، والنقد الفني  

 
 :: (Instructional Objectives )أهداف البرنامج السلوآية 

بأنهــا من أآثــر األهداف التعليميــة ) اإلجرائيــة ( لقد عرفت األهــداف السلوآيـــة 
حظ الخــارجــي قياسها ومشاهدتها وضوحــًا وتحديدًا حيث يمكــن للمعلــم والمتعلـــم والمـال

في نهاية أي خطة أو درس أو برنامج وغيره ، على ضوء ذلك استطاع الباحث أن يضع 
أهداف البرنامج السلوآيـــة والتي تتنــاول ثالث جوانب من األهداف وهي على النحو التالي 

 : 
 األهداف المعرفية  : أوًال

 األهداف المهارية  :ثانيًا 
 ألهداف الوجدانية ا: ثالثًا

وسوف يوضح الباحث الطريقة التي يتم بها التأآد قياس مدى تحقيق للطالب لألهداف في هذه 

 .في نهاية البرنامج 

 

 

 



 األهداف المعرفية  : أوًال 
 

 :يهدف البرنامج إلى أن يتمكن الطالب من معرفة بعض 

 .المصطلحات والمفاهيم التي تتعلق التذوق والنقد الفني 

 . االتجاهات واألساليب الفنية الحديثة والمعاصرة في العالم رواد 

 .أساليب السليمة، وطرق العلمية في تذوقه ونقده لألعمال الفنية  

 .عناصر وأسس العمل الفني  

 .القيم الجمالية في األعمال الفنية  

 .االتجاهات الفنية في تاريخ الفن الحديثة والمعاصرة 

 
 :أهداف المهارية : ثانيًا 

 
 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب قادرًا على أن 

 .يقوم بالتدريب على طرق تذوق ونقد األعمال الفنية 

 .يطبق ما تعلمه عمليًا مع زمالئه 

 يستخدم البرنامج عمليًا ويتنقل بين محتوياته بسهولة وحرية منضبطة  

 .يقوم باإلشارة إلى مواطن القيم الجمالية والفنية في الفنون المختلفة 

اب      ئلة واأللع الل األس ن خ امج م ل البرن ي داخ ة ف شطة التفاعلي ًا األن ارس فعلي يم

 .اإللكترونية

 
 :أهداف الوجدانية : ثالثًا 

 
 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

 .يميل نحو استخدام الطرق النقدية والمعايير النقدية في الحكم على األعمال الفنية  

 .تذوق والنقد لألعمال الفنية على مر العصور يظهر اهتمامه وتقديره ألهمية ال 

 .يظهر ميال نحو ممارسة النقد الفني بين زمالئه الطالب حول األعمال الفنية األخرى 

ه أو عدم                    يميز بين الجميل واألقل جماًال في األعمال الفنية من خالل إظهار مدى تقبل

 .تقبله لألعمال الفنية التي يشاهدها 

 . ذات القيمة الجمالية والفنية  ويظهر التقدير لهايحترم األعمال الفنية 

 .يستمتع بالقيم الرفيعة في بعض الفنون ، وفي مواطن الجمال بوجه عام 



 .ينتبه إلى أهمية زيارة المتاحف والمعارض الفنية لمشاهدة األعمال الفنية  

  ) Program Content:(  محتوى البرنامج     -ب 
 

 :  العلمي أو المادة العلمية للبرنامج إلى قسمين قام الباحث بتقسيم المحتوى

 ( Cognitive Content):) المعلوماتي(المحتوى المعرفي : األول 

 :( Application Content)) األدائي(المحتوى التطبيقي : الثاني 

 
 ): المعلوماتي(المحتوى المعرفي : خامسًا 

سا  ل ، إلآ ي متكام د الطالب بأساس معرف ه تزوي تم في ات عن وي بهم بعض المعلوم

 :طرق التذوق واألساليب النقدية لألعمال الفنية من خالل 

 :نقد وتذوق األعمال الفنية  .١

ة                     ال الفني ذه األعم بعض ه ذوق ل د والت  وفي هذا المحتوى يتم التعرف على طرق النق

ا                     ا وأمريك ة في أوروب ة العالمي روفين في االتجاهات الفني ذلك  المنتقاة لبعض الفنانين المع وآ

ذا              . مختارات فنية لبعض الفنانين السعوديين       اول ه ي يتن ة الت ال الفني حيث قسم الباحث األعم

البرنامج بتحليلها ونقدها إلى ثالثة مستويات يبدأ المتعلم بالمستوى األول الذي يمتاز بالبساطة 

ى درج             تعلم إل ة  والسهولة ، ويتدرج في الصعوبة في المستوى الثاني وبعد ما يصل الم ة عالي

ى المستوى الثالث              ة      . من الفهم ، واالستيعاب والقدرة على التحليل ينتقل إل سبب طبيع ك ب وذل

 التفكير اإلنساني لدى الطالب الذي يبدأ بالبسيط وينتقل إلى المرآب ومن ثم إلى األآثر تعقيدًا 

ا      ة وتوزيعه ال الفني سيم األعم  في  وقد حدد الباحث المتغيرات التي يتم على ضوئها تق

 :المستويات الثالثة ، وهذه المتغيرات هي 

 .مدى القدرة على رؤية العناصر المرئية أو الشكلية ووضوحها في اللوحة 

 .مدى المقدرة على التمييز بين األشكال واأللوان والخطوط الذي يحتويها التكوين العام 

 .لفنيمدى الفلسفة والمبادئ العامة لألسلوب الفني الذي ينتمي إليه العمل ا 

 .مدى التقنيات واألساليب الحديثة التي لجأ أليها الفنان في عمله  

 .مدى حداثة العمل الفني وانتمائه للتيارات الفنية المعاصرة  

ضها        ى بع ده عل ة معتم ستويات الثالث ون الم ى أن يك ذلك عل ث آ د حرص الباح وق

ال نقد   . البعض   ا    آما حرص  على أن يكون عدد المستويات ومابها من أعم ة أن يراعي فيه ي

آمية المعرفة المقدمة للفترة الزمنية للخطط التدريسية لمادة التربية الفنية في الفصل الدراسي             



اني( ة في )  األول والث ة الفني ددة لكل حصص التربي ة المح رة الزمني ضًا الفت وأن يراعي  أي

 .األسبوع الواحد 

 :فنية ، وهي على النحو التالي وقد ضع الباحث ضوابط محددة الختيار هذه األعمال ال 

 .شهرة الفنان الذي قام بإنتاج هذا العمل الفني  

 .مدى شهرة األسلوب أو االتجاه الفني الذي ينتمي إليه الفنان  

 .مدى آثرة المقاالت النقدية ، والقراءات الفنية التي دار حول هذا العمل 

 .توسطةمدى مالئمة العمل الفني لطبيعة أعمار طالب المرحلة الم 

 .مدى مناسبته ألحد المستويات التعليمية المقترحة في البرنامج 

اة                      ة  المنتق ة المختلف ارات الفني دي لمجموعة من المخت وقد أتبع الباحث في تحليله النق

ة   اً  لطريق يتي  ( تبع ورد رس الب     ) ه ة لط ال الفني د األعم ل و نق ي تحلي ة ف ة المعروف النقدي

سية   المدارس والقائمة على ثالث مر     ى     : احل رئي ة األول ة      : المرحل ل الوصفي والمرحل التحلي

ة           :  الثانية   ة الثالث شكلي ، و المرحل ل ال ى     : التحلي ل المعن سبقا          -تحلي ا م م ذآره ي ت د   - الت  وق

رجع الباحث أثناء تحليله ونقده لهذه األعمال الفنية للعديد من المراجع والمقاالت النقدية ومن               

شورة في       ) هـ١٤١٦حمدي ،   (ية لـ أهمها سلسلة مقاالت الصحف    ة المن راءات النقدي ة  (والق مجل

شكيلية ، االت )  م٢٠٠٠الت ضًا مق ون ، (وأي دة الفن االت ) . م٢٠٠٦جري شيش ، (ومق بق

ة          . التي جمعت في آتاب واحد        ) م١٩٩٧ شورة في المجالت اإللكتروني وآذلك المقاالت المن

ا    ة  وأهمه شبكة المعلوماتي ى ال ان  (عل ة البي ة ، مجل شكيلي ،  ( ، و) م٢٠٠٥الثقافي ة الت مجل

 ) . م٢٠٠٥

 
 ):Art Terms Encyclopedia( موسوعة المصطلحات الفنية  .٢

امج  ذا البرن ي ه ي للموسوعة ف م : التعريف اإلجرائ ضم معظ صر ي وان مخت هي دي

ة   ن اللغ ن المصطلحات م ا م ا يقابله ي وم د الفن ذوق والنق ة بالت ة المتعلق المصطلحات العربي

 . من ناحية معناها بشكل متسلسل على شكل حروف متقطعة ، يسهل البحث عنها . ليزيةاإلنج

م      رز أه سطة تب ة مب وعة معرفي ر موس امج تعتب ي البرن ة  ف وعة المدرج والموس

صفة خاصة                 ي ب د الفن ذوق والنق  أو  المصطلحات الفنية التي تستخدم بكثرة في موضوعات الت

تعلم أ      ة                المصطلحات التي يستخدمعها الم ال الفني ي لألعم د الفن ذوق والنق ة الت ه بعملي اء قيام ثن

ة صفة عام رًا     . ب رى نظ ة األخ االت الفني ة بالمج صطلحات المرتبط تبعد الباحث الم د اس وق



ة         ة الفني ن أو التربي ال الف ي مج ة ف ا خاص صطلحات وآثرته شعب الم ذه   . لت ت ه د آتب وق

 .  من المصطلحات باللغة اإلنجليزيةالمصطلحات الفنية باللغة العربية وأردفت بما يقابلها

   

 : وقد تم تحديد معايير الختيار المصطلحات في الموسوعة المختصرة على النحو التالي 

 .مدى ارتباطها بمصطلحات ومفردات التذوق والنقد الفني  

 .المصطلحات التي يكثر استخدمها أثناء تدريس موضوعات التذوق والنقد الفني 

 .لغة العربية مدعمة باللغة اإلنجليزية مع بعضها أن تكون مكتوبة بال 

 .أن تكون المصطلحات سهلة االستخدام ، وميسرة نطقها ، وفهمها على الطالب  

 .مدى ارتباطها باألعمال الفنية المدرجة في البرنامج من خالل التشعب النصي 

تم أخذ الحرف         . وقد رتب الباحث موسوعة مصطلحات ترتيبًا أبجديبًا         األول بحيث ي

ة ، فمن خالل   ة العربي ق ترتيب األحرف األبجدي د وزعت وف ل مصطلح وق اني من آ والث

ذا                   ذا الحرف وهك دأ به ستطيع  . اختيار أحد هذه الحروف تظهر المصطلحات الفنية التي تب في

شعب              دلوالتها من خالل الت ك المصطلحات وم وم تل ى مفه تعلم أن يتعرف عل ا الم من خالله

ادة صياغتها من                وقد تمكن ال  . النصي ا ، وإع ا وتنظيمه باحث من جمع المصطلحات وترتيبه

اموس     ا ق ة ومنه ب المعروف ات الكت ى أمه وع إل الل الرج شال ، (خ ـ١٣٩٩ال م ) ه ، و معج

باإلضافة إلى الموسوعات اإللكترونية    ) م١٩٩٦البعلبكي،  ( ، ومعجم   ) م  ١٩٩٢البسيوني ،   (

ع  ا موق بكة اإلنترنت ومنه ى ش ع) ٢٠٠٥ ،Artle(عل ة )  axisartists,٢٠٠٥(، وموق باللغ

ذآرة           فضل ،   (، و ) م٢٠٠٢الغامدي ،    ( اإلبجليزية، وآذلك المذآرات الدراسية في آل من م

 ) . هـ١٤١٧

 ):Artists (Encyclopediaموسوعة أعالم الفن ) ٣

ديم               ن الق موسوعة مختصرة خاصة بأسماء الفنانين البارزين  والمؤثرين في تاريخ الف

 . ر وآذلك الفنانين الذين وردت أسمائهم في البرنامج وتم تحليل أعمالهم ونقدهاوالمعاص

 :المعايير الختيار الفنانين في موسوعة األعالم على النحو التالي 

 .مدى شهرة الفنان وإسهاماته في االتجاه الفني الذي ينتمي إليه 

 .مدى األثر  البارز الذي ترآه في مسيرة تاريخ الفن 

 .الكتابات والمقاالت التي وثقت سيرته وتاريخهمدى آثرة  

 



إن هذه موسوعة تبرز أهم أعالم الفن منذ القرن الخامس عشر إلى وقتنا الحاضر ،            

. وقد رتب الباحث أسماء الفنانين تبعًا للحرف األول والثاني من آل اسم بطريقة تسلسلية

لذاتية لكل فنان ورد اسمه في البرنامج  بحيث يستطيع المتعلم من خاللها معرفة السيرة ا

)Artists Profiles( وآذلك األدوار التي مر بها هؤالء الفنانين، والطرق التي تعلموها ،

وقد عمد الباحث إلى آتابة سير أعالم . واآتسبوها ، والخبرة الفنية التي تشكلت لديهم وغيرها

موسوعة الفنون ( من أهمها سلسلةالفن وتوثيقها من خالل الرجوع إلى العديد من الكتب 

، وموسوعة الروس ) م١٩٩٦قاموس الرسامين في العالم ،(، و)  م١٩٩٦التشكيلية ،

 ) . م٢٠٠٢أنطونيوس، (

 
 :(Educational Lessons)الدروس التعليمية ) ٤
 

امج    ذا البرن ي ه ة ف دروس  التعليمي رف الباحث ال دروس  : يع ن ال ة م ا مجموع بأنه

ارات والمعلومات             المتسلسلة والمترا  الخبرات والمه بطة، التي تهدف إلى االتقاء التصاعدي ب

 .التذوقية والنقدية لدى الطالب 

ق           وعات تتعل ي موض ا ف صب  مجمله ة تن دروس التعليمي ن ال ة م ذه المجموع  وه

ذا            باألساليب والمدارس الفنية المعروفة ، التي تعين المعلم في شرح بعض دروسه المتعلقة به

ا                   المجال وآ  تعلم والرجوع إليه ذلك تتيح للمتعلم من معرفتها بكل سهولة مع اختصار زمن ال

وقد رتبت هذه الدروس على حسب ترتبها التاريخي بدًأ من القرن الخامس      . في أي وقت يشاء   

شرين  رن الع ى منتصف الق ن  ، عشر إل ة م دروس التعليمي ه لل ي آتابت تفاد الباحث ف د اس وق

اب                  العديد من الكتب التي تتن         ا آت ة ، ومن أهمه ن ، والحرآات الفني اريخ الف األلفي ،   (اول ت

اعي(، و) ت.د ميث ، ( ، و) م١٩٩٧الرف تم ، د(، و) م١٩٩٧س و رس اآر (، و) ت.أب ش

 ) . م٢٠٠٣،

 
 :Art Galleries (Virtual( المعارض الفنية االفتراضية ) ٥

ذ اول ه ذين يتن انين ال بعض الفن ية ل ارض االفتراض ن المع ة م امج مجموع ا البرن

انين           ة لفن ال الفني ض األعم رض  بع رى  لع ارض أخ ذلك مع د وآ ل والنق اتهم بالتحلي لوح

د تمكن              . معروفين   تعلم ، وق دى الم حيث يساعد ذلك على تنمية الرؤية أو اإلدراك البصري ل

الباحث من الحصول على صور من أعمال الفنانين وإنتاجهم الفني من اللوحات والمجسمات              



الل ا  ن خ ت     م بكة اإلنترن ى ش صة عل ع المتخص ال     . لمواق ذه األعم ور ه درة ص ك لن وذل

  .واللوحات الفنية الموجودة في الكتب والمراجع وآذلك عدم جودتها اللونية ونقاوتها

 
 )(Interactivity Virtual Library المكتبة االفتراضية التفاعلية ) ٦

 :ة افتراضية هي مكتبة تفاعلية شاملة تشتمل على ثالث مكتبات تفاعلي

 .المكتبة اإللكترونية االفتراضية ): أ ( 

 .مكتبة الوسائط التفاعلية المتعددة) : ب( 

 .مكتبة البرامج الخدمية اإلضافية) : جـ(

 
 ) :Electronic Library(المكتبة اإللكترونية : أ 

االت من الصحف                    ة ، ومق االت نقدي هي مكتبة إلكترونية تشمل على مجموعة من مق

د من                          وا ى سواء بالعدي م عل تعلم والمعل زود الم د ، التي ت لمجالت المتخصصة في مجال النق

 . المعارف والمعلومات المتوسعة ويمكن الرجوع إليها في أي وقت 

 

راءة          ات لق شهير أآروب امج  ال د من تنصيب برن االت ال ب ك الكتب والمق ولعرض تل

سبقاً في ج           PDFالملفات بصيغة    ة            إذا لم يكن موجود م ى مكتب ذهاب إل تعلم يمكن  ال از الم ه

امج                     ذا البرن وفر ه ه ، وسوف ي امج التعليمي لتحميل البرامج المساعدة الموجودة في هذا البرن

 العديد من الخصائص والمزايا للقراءة اإللكترونية للمتعلم 

 
 (Multimedia Library )مكتبة الوسائط المتعددة ) : ب(

ائط  ن الوس ة م صوت و                مجموع ديو وال ن الفي ات م ى ملف شمل عل ي ت ددة الت  المتع

)  macrosoft power point( العروض التقدمية التي تم إنتاجها بواسطة برنامج بوربوينت

ى الوسائط   . وغيره من الوسائط المتعددة  ) SWiSH v٢٫٠( أو برنامج سويتش باإلضافة إل

ر   ( المشهورة مثل برنامج         األخرى التي يمكن تشغيلها بواسطة أحد برامج العرض        ل بلي ) ري

PlayerReal) ويندوز ميديا بلير(Windows Media Player   ى  ، وقد حصل الباحث عل

بعض                       ين وال ة المعلم ة بكلي ة الفني سم التربي ة ق سمعية من مكتب بعض هذه الوسائط المرئية وال

رامج الجاهزة          ام الباحث    منها تم تسجيله من البرامج التلفزيونية وبعض األخر من الب د ق ، وق

 Adobe Premiere) أدوبي  بريمير(بتحرير هذه مقاطع المرئية والسمعية بواسطة برنامج 

  Easy Video Converter )فيديو آونفورتير   ( ، وبرنامج ٦٫٥



 ) :Services Programs Library(مكتبة البرامج المساعدة ) : جـ( 
 

ساعد   رامج الم ن الب دة م ة عدي ضم مجموع ة ت ذا   مكتب ام ه ن مه ًضا م ى أداء بع ة عل

ات                        ات الصوت  وملف ديو و ملف ات الفي ددة من ملف شغيل الوسائط المتع البرنامج مثل برامج ت

ة                العروض التقدمية ،  وأيضًا البرامج القارئة للنصوص باإلضافة إلى البرامج التعليمية العام

  .التي تخدم الطالب والمعلم على حد سواء 

رة الخاصة          من األمثلة على هذه      البرامج التعليمية اإلضافية للطالب مثل برنامج المفك

ي      ة  ف ات المهم ات والواجب د والمتطلب ع المواعي دوين جمي سجيل وت وم  بت امج يق ذا البرن وه

رامج       .لتنبيه في الوقت المحدد   . موضوعات التذوق والنقد الفني    وآذلك من األمثلة على هذه الب

ذوق          التعليمية اإلضافية للمعلم برنام    ج تحضير الدروس لمادة التربية الفنية في موضوعات الت

والنقد الفني ، حيث تسهل القوائم المنسدلة في البرنامج عملية التحضير وآتابة الدرس وجميع        

اريخ و الصف والفصل         ( بياناته الخاصة في وقت قصير من عناصر التخصير                 وم والت الي

درس باإلض شاط ومجال ال م الن دة ورق م الوح ائل ورق ه والوس درس وأهداف وان ال ى عن افة إل

ره   ه وغي ة وتقويم ا    ) التعليمي درس وطباعته ظ ال تم حف ة التحضير ي ن آتاب اء م د االنته وعن

وأيضًا من األمثلة على هذه البرامج التعليمية اإلضافية المشترآة بين المعلم والمتعلم            . مباشرة

دوين مو            امج خاص لت ة          برنامج الجدول اإللكتروني وهو برن ة الفني ادة التربي د حصص م اعي

   .وتدوين خطط الوحدات الدراسية لموضوعات النقد والتذوق وطباعتها

 ) :األدائي(الجانب التطبيقي : سادسًا 

بأنه المحتوى العملي الذي يخضع للممارسة :  ويعرف الباحث المحتوى التطبيقي إجرائيًا
 . نشطة  وأفعال إجرائية  العملية من قبل المتعلم ، ويكون في صورة خطوات وأ

 :وفي المحتوى التطبيقي  يمارس الطالب نوعًا من الممارسة أو التطبيق العملي من خالل 

 .استعراض محتويات البرنامج المقترح بمجمله 

 وآذلك المقاالت النقدية ، والكتب اإللكترونية. قراءة الطرق النقدية لألعمال الفنية 

 ت وموسوعة أعالم الفنانين المشهوريناإلطالع على الموسوعة المصطلحا 

 وغيره... مشاهدة الوسائط اإللكترونية المتعددة من الفيديو والصوت والصورة  

 التزود بالثقافة البصرية بالرجوع إلى الدروس التعليمية 

 .اإلجابة عن األسئلة واالختبارات التفاعلية التي يحتويها البرنامج 



ة داخ        امج  التفاعل مع النشاطات المختلف ة ،           . ل البرن روابط اإللكتروني ى ال دخول عل من ال

ية ،   ة االفتراض ارض الفني شاهدة المع ي ، وم د اإللكترون طة البري ال بواس واإلرس

 .وغيرها...وباإلضافة إلى األلعاب التعليمية 

 :يحتوي المحتوى التطبيقي على أنشطة ، وتطبيقات متعددة من أهمها 

 
 ) :( Interactive Web Links روابط اإللكترونية تفاعلية  ) ١
 

بكة       ى ش ة عل ة و تعليمي ع فني ة لمواق روابط اإللكتروني ن الوصالت  وال ة م مجموع

ي                      ل إلكترون ة دلي ى هيئ ة عل اة بعناي ة منتق ة العربي اإلنترنت تختص بالتذوق والنقد الفني باللغ

ى   بحيث يستطيع المتعلم من خاللها التزود بالمعرفة والثقافة الفنية، والبصرية و           المستحدثة عل

اء    ت ش ي أي وق ة ف ستويات الفني ة الم ط   . آاف امج  رب الل وصالت البرن ن خ يتم م ث س حي

ا األسـس    وفر فيه ي تت امج، والت ة للبرن داف العام رة باأله ة المباش ة ذات العالق ع الفني المواق

ع اإللكترو        ل المواق سم دلي د ق ني  والضوابط  والمواصفات  والشروط التربوية والتعليمية،  وق

ة  سام التالي ى األق ـ : إل ى ب ع تعن ة -١مواق ات الفني ة -٢ الجمعي ة الفني  -٣ المجالت اإللكتروني

ة              - ٤الصاالت والمتاحف الفنية     ة الفني ن والتربي  -٥ منتديات تعليمية متخصصة في مجال الف

   مواقع شخصية للفنانين

 

 :Electronic mail) ) (البريد اإللكتروني( التواصل التفاعلي عبر  )٢
 

ات               بعض الفئ ي ل من خدمات البرنامج اإلضافية تتضمن نشر عناوين البريد اإللكترون

انين        الفن  والفن ى ب ي تعن ات الت امج بعض الجه ل البرن ي داخ ب ف ث يكت المتخصصة، بحي

احف ،                 اتذة الجامعات ، وإدارات المت ة ، وأس والمعلمين المتخصصين في المؤسسات التعليمي

ويين ل  شرفين الترب ـريدًيا          والم اً ب نهم عنوان د م ل واح ع لك ث يوض ة بحي ة الفني ادة التربي م

م ا خاصًا به ك  . إلكتروني نهم وذل بعض م ة ل ائل اإللكتروني ال الرس ن إرس تمكن الطالب  م لي

 :بهدف 

 .طرح األسئلة واالستفسارات النقدية عليهم حول أعمالهم أو أعمال الفنانين اآلخرين 

 .  قضايا الفن والفنانين وإجراء الحوارات التربوية وحول 

 . اإلجابة على بعض  األسئلة عن البعض النقاط المهمة التي تلح عليهم 

 .الرغبة في زيادة الحصيلة الثقافية لديهم من خالل المعلومات التي يدلون بها  



 .  ترتيب بعض الزيارات الميدانية لبعض الجهات الحكومية واألهلية   

 . حاضرات ثقافية معهم القيام بدعوات إلقامة ندوات وم 

فالبريد إلكتروني يحث على التواصل الدائم وإرسال رسائل في أوقات مختلفة ويمكن             

ه من الحوار حول  م وطالب ستطيع المعل ة، ي ة مختلف ات فني ات  وملف ائل بمرفق ضمين الرس ت

ة                  شارآة بفاعلي ذا يمكن للطالب الم في  مواضيع متعددة في المادة العلمية التي يدرسونها وبه

 .إثراء الدروس واالستفسار بشكل مباشر عن بعض الموضوعات النقدية ذات الصلة

 

 :(Instructional Games)األلعاب التعليمية  )٣

استخدام األلعاب في عملية التعليم :  يعرف الباحث إجرائيًا األلعاب التعليمية بأنه يقصد بها 

وذلك بتشجيع المتعلم على البحث بهدف إآساب المتعلم المعرفة وزيادة دافعيته للتعلم ، 

 .واآتشاف حقائق المعرفية والفنية من خالل األلعاب

ة        واأللعاب التعليمية المقترحة في البرنامج عبارة عن           مجموعة من األلعاب التعليمي

ة   ارة التعليمي شويق واإلث سلية والت از بعنصرالت ي تمت سيطة الت ة . الب ى تنمي ساعد عل ى ت والت

نقد الفني و التي أيضًا تساعد المتعلم على اآتساب المعرفة من خالل اللعب                مهارة التذوق وال  

دأ بالمستوى األول   ) دمج عملية التعليم باللعب ( وقد قسمت هذه األلعاب إلى ثالث مستويات تب

ى                     سهولة إل تعلم من ال ه الم ومن ثم المستوى الثاني ، وأخيرًا المستوى الثالث والذي يتدرج في

ى            حيث ي . الصعوبة   ي ينبغي عل وانين المحددة الت حكم هذه األلعاب مجموعة من القواعد والق

  .المتعلم التقيد بها في حل مشكلة األلعاب التعليمية التي تواجه 

 
  ) :Virtual Studio(االستديو االفتراضي  ) ٤

سبورة االفتراضية          (االستديو االفتراضي يمثل في واقعه       ) الكراسة االفتراضية أو ال

مساعدة الطالب على دراسة األشكال والعناصر التي يتضمنها التكوين         ) ١: (ه هو   والهدف من 

ي        د الفن ذوق والنق ا بالت ي يتناوله ة الت ات الفني بعض اللوح ام ل ن بعض   ) ٢(الع تفادة م االس

ة  ون رقمي اج فن ار إلنت ل واالبتك درة التخي راء ق ال إلئ الرآيزة ) ٣. (األعم ي ب د الفن ط النق رب

ي        الرابعة في فلسفة   اج الفن ه بعض             ) ٤( البرنامج وهي اإلنت شرح علي م ل يلة للمعل ه وس ا أن آم

  .اللوحات الفنية وتكبيرها وقطع وترآيب أجراء منها ولتوضيح بعض النقاط المهمة فيها

 

 



 ) :Evaluation(التقويم :  سابعًا 

 على أساس بأنه عملية تشتمل على القياس والتقييم ومبينة: يعرف الباحث التقويم إجرائيًا 

األهداف والمخرجات التعليمية للبرنامج التعليمي في موضوعات التذوق والنقد الفني وهي 

 .مهمة في تأآيد تقدم الطالب وقياس فاعلية البرنامج التعليمي المقترح

 : الهدف العام من التقويم 
ام                      م الطالب من البرن د درجة تعل امج بهدف تحدي ويم في البرن ج استخدام الباحث التق

ي تظهر مباشرة                    ة الت ة والفوري بأآمله أو جزء آبير من موضوعاته من خالل النتائج الختامي

ي    ى شاشة الحاسب اآلل امج ،       . عل د مدى تحقق أهداف البرن ى ضوئها يمكن تحدي ي عل والت

   .ومنها تحدد مدى  صالحية ونجاح البرنامج ، والطرق واألساليب التي أوجدها هذا البرنامج 

 

 :(Interactivity Tests)ت التفاعلية االختبارا
 

ار               ارات االختي أ واختب ارات صح والخط االختبارات التي يتضمنها البرنامج هي اختب

المتعدد و اختبارات المقالية ، وقد قسمت هذه األسئلة إلى ثالثة مستويات، وقد وضع الباحث                 

 :معايير تقسيم األسئلة على معياريين هما

ى ضوء           ) ٢(ألسئلة  سرعة اإلجابة على    ) ١ ( الزمن الذي يستغرقه الطالب في التفكير ، وعل

 :ذلك تم التقسيم التالي   

   Easy Level )سهل(المستوى األول 

ام                  وخصص فيه نوعية األسئلة التي تتطلب اإلجابة إما صح أو الخطأ للعبارات التي تظهر أم

اج زم       . الطالب   ه سريعة ، وال يحت ة في ه الطالب      بحيث يكون سرعة اإلجاب ًا طويًال يفكر في ن

 .لإلجابة على هذه األسئلة 

   Mid Level )متوسط(المستوى الثاني 

ة            . وخصص فيه نوعية األسئلة ذات االختيار متعدد         ثالث اإلجاب ار الطالب أحد ال بحيث يخت

ضًا يكون                     ستغرقه أي ذي ي زمن ال التي تظهر أمامه ، بحيث تكون سرعة اإلجابة متوسطة ، ال

 .متوسطًا

   Hard Level)صعب(المستوى الثالث 

وخصص فيه نوعية األسئلة ذات االختبارات المقالية ، بحيث يجيب الطالب على هذه األسئلة               

ضاً  حتى                         ستغرقه طويًال أي ذي ي زمن ال ة ، وال ه بطيئ آتابًة ، وسوف تكون سرعة اإلجابة في



ه        ذا المستوى يوظف     يتح للطالب الفرصة لإلجابة على آل األسئلة التي تظهر أمام ، وفي ه

 .الطالب جميع المعارف والمعلومات والخبرات التي اآتسبها مسبقا

ذا   ي ه ة ف ة التفاعلي ارات التقويمي واع االختب سم أن ن للباحث أن يق بق يمك ا س ى ضوء م وعل

 :البرنامج  على النحو التالي 

 
 ) True- False Tests(اختبارات  الصواب والخطأ : أوًال 

 يتألف من العبارات التقريرية ، بعضها صحيح وبعضها خطا، ويترتب                وهو اختبار 

ة صح                            ى آلم ك باإلشارة إل أ ، وذل ارة صوابًا أم خط على الطالب أن يبن ما إذا آانت آل عب

أمام العبارة التي يعتقد إنها صواب ، واإلشارة إلى آلمة خطأ أمام العبارة التي يعتقد إنها غير           

ة ال   د إجاب حيحة ، وتعتم ير       ص اء س ا أثن صل عليه ي تح صيلية الت ه التح ى معرفت ب عل طال

امج ن  . البرن دد م دد مح زمن قياسي وبع امج ب ي البرن ددة ف ارات مح ن  االختب وع م ذا الن وه

ائج                         سلي تظهر النت ئلة ذات الترتيب التسل ع األس ى جمي ة عل تعلم اإلجاب تم الم األسئلة بعد أن ي

واطن    . م باإلجابة عليها على الفور    النهائية لجميع اإلجابات التي قام المتعل      ة م ليمكن من معرف

 .اإلجابات الخاطئة

 :وقد اختار الباحث هذه النوع من االختبارات في المستوى األول نظرًا لالعتبارات التالية 

 .قدرتها على تغطية جوانب آثيرة من المادة العلمية للبرنامج ) ١

 .ضعف في مستواهم توفر فرصة لتحليل إجابات الطالب ومواطن الخلل وال ) ٢

 .ترفع آفاءة الطالب و قدرته اللغوية من خالل التفكير فيما يقرأ ويستوعبه  ) ٣

 

 )Multiple -Choice Tests(االختبارات االختيار متعدد : ثانيًا 

ئلة من                        مجموعة من األسئلة التفاعلية الدقيقة المحددة بزمن قياسي وبعدد محدد من األس

ات ذات الخ ا سبق أن خالل اإلجاب تعلم لم تفادة الم دى اس التحقق بم سمح ب ي ت دد الت ار المتع ي

ال                          ي في األعم د الفن ذوق والنق ا في الت تيعابه للطرق التي تناوله تعلمه وآذلك قياس مدى اس

ا     دد من جزأين       . الفنية التي درسها وتناوله ار المتع ألف االختب ل في   : األول : حيث يت ويتمث

اني ف       ى             السؤال المطروح ، والث شير إحداها إل ات ت ة إجاب ة من ثالث دالئل مكون ي مجموعة ب

سلي  ئلة ذات الترتيب التسل ع األس ى جمي ة عل تعلم اإلجاب تم الم د أن ي الجواب الصحيح ، وبع

تظهر النتائج النهائية لجميع اإلجابات التي قام المتعلم باإلجابة عليها على الفور بشكل مفصل              

. 



 : االختبارات في المستوى الثاني نظرًا لالعتبارات التالية وقد اختار الباحث هذه النوع من

صحيحة    ) ١ ات ال ين اإلجاب ز ب ي التميي الب ف لوب الط اس أس بة لقي ة المناس وفر فرص ت

 .والخاطئة

 .يمكن من خاللها تشخيص نواحي التفوق والضعف عند الطالب ) ٢

دد ال           ) ٣ ك لتع صحيحة وذل ة ال ن اإلجاب ث ع دى البح ة ل ر والرؤي ى التفكي ث عل دائل تح ب

 .وتنوعها

 )Essay Tests(االختبارات المقالية : ثالثًا

ًة ،                 ا آتاب ة عليه سة التي تتطلب من الطالب اإلجاب ئلة الرئي هي عبارة عن مجموعة من األس

وم الطالب                      ة يق اء من اإلجاب د االنته امج وبع بحيث يقوم الطالب بكتابة اإلجابة في داخل البرن

 .عة اإلجابات وتسليمها لمعلمه ليقوم بصحيحهابالضغط على أمر الطباعة ليتم طبا

 :وقد اختار الباحث هذه النوع من االختبارات في المستوى الثالث نظرًا لالعتبارات التالية 

 .تتيح للطالب فرصة تحليل األفكار وترتيبها على نحو يمكنه من تعلم التفكير النقدي  ) ١

 .المحتوى العلمي للبرنامجتساعد على اآتساب مهارات نقدية جيدة تمكنه من فهم  ) ٢

 .توفر للطالب الحرية في صياغة إجاباته وتنظيمها ) ٣

 .ال يتطلب إعدادها وقتًا طويًال من جانب الباحث  ) ٤

 :المعايير العامة لكتابة األسئلة في جميع المستويات ،على النحو التالي 

 .صياغة األسئلة تكون واضحة ومحددة حتى يتمكن الطالب من المقصود منها 

 .يب األسئلة على نحو متسلسل ترت 

مراعاة المستويات التحصيلية  المتباينة بين الطالب وذلك بتدرج مستوى صعوبة األسئلة             

 .تنويع صياغة عبارات األسئلة الستثارة انتباه الطالب وتشويقه

ي تأخذ من الطالب                      ى الصحيحة والت ة عل االبتعاد عن األسئلة التأويلية التي تحول اإلجاب

 .يًال في التفكيروقتًا طو

 
 :الخطوات العلمية في  إعداد البرنامج : ثامنًا 

ًا                  امج التعليمي وفق ذا لبرن في هذا الجانب سوف يوضح الخطوات اإلجرائية إلعداد ه

ة    رامج التعليمي اج الب دورة إنت ة ل ة المتبع وات العلمي ار،(الخط ن ) م٢٠٠٠الف ون م ي تتك وه

 :خمس خطوات وهي على النحو التالي



 ) Design(مرحلة التصميم  : أوًال

ا                    وم عليه ي سوف يق ة الت وفي هذه المرحلة وضع الباحث فيها آامل التصورات العامة األولي

ة في تصميمها                      رامج اإللكتروني د الب ة من العدي البرنامج ، وقد استفاد الباحث في هذه المرحل

 :ية قد حددها الباحث في النقاط التال-ومحتوياتها العلمية والتطبيقية 

وى وطرق                     امج األهداف والمحت ا البرن وم عليه حددت المكونات األساسية التي سوف يق

 .باإلضافة إلى المكونات األخرى من فلسفة البرنامج ونظريته .التقويم والقياس 

ة                   ادة العلمي ام والم حددت األهداف التي يقوم عليها البرنامج ، وآذلك المحتوى العلمي الع

 ج ، واختبارات التقويم  التي يتضمنها البرنام

ذوق      د والت ي النق ين الطالب ف ة ب روق الفردي م الف ي تالئ ة الت ستويات التعليمي ددت الم ح

 .والفني ، وفي أساليب التقويم وفي األلعاب التعليمية

االت        ة والمق روابط التفاعلي اب وال شطة واأللع ستقلة واألن ة الم دروس التعليمي ددت ال ح

 تعددة التي يشتمل عليها البرنامجاإللكترونية والوسائط الم

 حدد ت طرق العرض والكيفية التي يعمل بها البرنامج 

 
 ) Preparation(مرحلة التجهيز و اإلعداد : ثانيًا

 :وفي هذه المرحلة قام الباحث بالخطوات التالية 

 .صياغة األهداف العامة  والخاصة وتحديد مدى مناسبتها لمحتوى البرنامج  

د                 بعد استيعاب ال    ل و النق ام الباحث بالتحلي امج ق مبادئ األساسية التي يقوم عليها هذا البرن

 النقدية) هورد رسيتي(الفني لمجموعة محددة من األعمال الفنية وفق طريقة 

 .آتابة معظم المصطلحات الفنية المتعلقة بالتذوق والنقد الفني 

 القرن العشرينآتابة أعالم الفن البارزين من القرن الخامس عشر إلى منتصف  

القيام بجمع الوسائط المتعددة من مقاطع الفيديو وتنقيحها واألصوات ، واللقطات المرئية  

 .تلبي متطلبات إنتاج هذا البرنامج ) الثابتة والمتحرآة(وجمع الصور

 .تحديد األنشطة التعليمية والدروس المصاحبة للبرنامج 

ت       درة الم يس ق اليب      وآتابة األسئلة التفاعلية التي تق د أس م وتحدي تيعاب والفه ى االس علم عل

 .التقويم لموضوعات التذوق والنقد 

 



  ) Scenario( مرحلة آتابة السيناريو : ثالثًا 

ة    ى شاش اليب العرض عل ة أدق التفاصيل بخصوص أس ام الباحث بكتاب ة ق ذه المرحل ي ه ف

وان واألصوات من خال              ات واألل يناريو ثالثي     البرنامج ومحتوياته من األزرار واأليقون ل س

 .األعمدة

 :آتابة السيناريو 

 ) :Flowchart(إعداد خريطة السير في البرنامج 

سية        وهي عبارة عن خريطة توضح الشكل العام للبرنامج من خالل عالقة الموضوعات الرئي

 بالفرعية وتوضح األهداف العامة واإلجرائية 

 :برامج التصميم والتحرير للسيناريو 

 :في تصميم خطوات سيناريوالبرنامج على برامج متعددة من أهمها اعتمد الباحث 

امج  ) ١ صور  ) Adobe Photo Shop G.C(برن ة ال امج لمعالج ر  .آبرن ن أآث و م وه

وم ذات       شاء رس واع وإن ع أن صور بجمي ر ال ديل وتحري صميم وتع ي ت عبية ف رامج ش الب

 .موصفات عالية

ص العربية وهد أحد البرمج آبرنامج لتحرير النصو) Microsoft Word Xp (برنامج ) ٢

 ) .Microsoft Office(المعروفة في مجموعة 

 
 :إعداد الصورة األولية للسيناريو 

 : تم تصميم الصورة األولية للسيناريو من خالل ثالثة  أعمده رئيسية وهي 

 .الجانب المرئي  ) ١

 .الجانب المسموع  ) ٢

 .وصف اإلطار  ) ٣

 :الجانب المرئي  ) ١

ان                   وفي هذا الجانب يتم وصف وتو      ى شاشة الحاسب ، سواء آ ا سوف يظهر عل ضيح آل م

ديو ، أو      ة ، أو في وم متحرآ ة ، أو رس وم ثابت وب ، أو صورة معروضة ، أو رس نص مكت

أسئلة ، أو أجوبة ، أو تعليمات وإرشادات بحيث يكون الباحث صورة مبدئية لما سوف يكون                 

 .عليه الشكل النهائي لشاشات البرنامج المقترح 

 

 



 :المسموع الجانب  ) ٢

 .وفيه يتم وصف آل األصوات والمؤثرات الصوتية التي ترتبط باإلطار في لحظة ما 

 :وصف اإلطار  ) ٣

ات التفاعل التي                ى وصف عملي ة ظهور اإلطار باإلضافة إل في هذا اإلطار يتم وصف آيفي

 .تحدث من قبل المتعلم وآيفية استجابة المتعلم لها

 )Development(مرحلة التجريب والتطوير: رابعًا 

ورق  ى ال ة عل ة التخطيطي ورته األولي ي ص امج ف يناريو البرن ث  س رض الباح ى . ع عل

ة         دف معرف ات و به ات والكلي اتذة الجامع ن أس صين  م ين والمتخص ن المحكم ة م مجموع

مواطن الخلل والقصور وإجراء التعديالت الالزمة من عمليات اإلضافة والحذف على ضوء             

ي  بلهم  اآلراء والمقترحات الت ن ق ع  م ي  . تجم سيناريو ف ى ال ك توصل الباحث إل ى ذل وعل

 صورته النهائية 

 
 )Executing(مرحلة تنفيذ البرمجية : خامسًا

الي سوف                   دعم الم ى ال عند موافقة لجة المناقشة على صالحية البرنامج و حصول الباحث عل

اج ال              ة    يقوم بعرضه على العديد من المؤسسات والشرآات المتخصصة في إنت رامج التفاعلي ب

ا سبق من                          ى ضوء م ة عل ددة تفاعلي شمل وسائط متع ة ت ليتم تحويل البرنامج إلى لغة برمجي

ة            C.D)(المراحل السابقة إما على قرص مدمج        ع اإللكتروني ى أحد المواق ى وضعه عل أو عل

 .باإلنترنت

 
 

 



 

 
 

 :الخامسالفصل 

 
 )  Conclusions(النتــــــائج  

 استطالع الرأينتائج تطبيق استمارة  
 نتائج تطبيق المقابلة 
 إجابة على تسأوالت الدراسة    
 ملخص نتائج الدراسة 
 )Recommendations(التوصيات  

 )Suggestions(مقترحـــــــــات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :مقدمة 

في هذا الفصل سوف يتم استعراض نتائج تطبيق أدوات الدراسة التي أمكن الحصول        

شتها ،                  عليها من أداة است    ائج ومناق ذه النت سير ه م تف مارة استطالع الرأي وأداة المقابلة ومن ث

تم ذآر ملخص                        م ي وبعد ذاك يتم اإلجابة على أسئلة الدراسة التي توصل لهاالباحث ، ومن ث

ا سبق ى ضوء م ائج عل ذه . النت ائج ه تقاقها من نت م اش ي ت م يعرض الباحث التوصيات الت ث

بحوث المستقبلية المقترحة في هذا المجال ، و فيما يلي عرض           الدراسة ، وأخير يتم عرض ال     

 :النتائج وما أسفرت عنه 

 :نتائج تطبيق استمارة استطالع الرأي 

ام                 اني لع ـ  ١٤٢٦/١٤٢٧تم توزيع استمارة استطالع الرأي في مطلع الفصل الدراسي الث ه

دريس و الحاسب ا               م         على آل من أقسام التربية الفنية والمناهج وطرق الت يم وعل ات التعل ي و تقني آلل

ونهم                النفس بكلية المعلمين بالرياض وبعض مشرفي التربية الفنية بإدارة التربية والتعليم بالرياض آ

امج تعليمي            نهج أو برن اء أي م ة جمع االستمارات      . يشكلون حلقة وصل في بن د استغرقت عملي وق

ق  حوالي خمسة أسابيع ، وقد أسفر تحليل استمارة استطالع ال  رأي عن مجموعة من النتائج التي تتعل

ي عرض     ا يل ا وفيم ن محاوره ور م ل مح تمارة وآ ارات االس ن عب ارة م ل عب ة لك ة الموافق بدرج

 :النتائج بالتفصيل 

 الجزء األول/ أوالً 

  :أهداف البرنامج المعرفية  .١

ى الترت                  امج وهي عل ة للبرن ا في     ويتكون هذا الجدول من ستة بنود تختص باألهداف المعرفي يب آم

  ) .١١( الجدول 

 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة
 البنود

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق بدرجة 
موافق بدرجة  آبيرة

 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

 غير موافق
 

 

رقم 
 الهدف

يهدف البرنامج إلى أن يتمكن الطالب من        

 :بعضمعرفة 
)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

د       المصطل ١ حات والمفاهيم التي تتعلق بالنق
 .والتذوق الفني

 ١٠٠%      

ة    ٢ رواد االتجاهات واألساليب الفنية الحديث
 .والمعاصرة في العالم 

 ١٠٠%     

ذوق    ٣ د والت رق النق سليمة، وط اليب ال أس
 .الفني لألعمال الفنية

 ١٠٠%     

     %١٠٠  .عناصر وأسس العمل الفني  ٤
     %١٠٠  .لية في األعمال الفنية القيم الجما  ٥
اريخ الفن القديمة            ٦ االتجاهات الفنية في ت

 .والحديثة والمعاصرة
 ١٠٠%     

 نتائج األهداف المعرفية  ) ١١( جدول 



ة من                د  ) ٦-١(يتضح من الجدول السابق أن جميع البنود الخاصة باألهداف المعرفي ق

سبة  أعلى ن ة %) ١٠٠(نالت ب دًا بدرجة الموافق رة ج ذه . بدرجة آبي ك أن ه ستنيج من ذل ون

 .األهداف المعرفية الستة مهمة إلدراجها ضمن أهداف البرنامج لطالبة المرحلة المتوسطة

 

 :أهداف البرنامج المهارية  .٢

ى الترتيب                      امج وهي عل ة للبرن ود تختص باألهداف المهاري يتكون هذا المحور من خمسة بن

  )١٢(التالي آما في الجدول 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة
  البنود

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق بدرجة 
موافق بدرجة  آبيرة

 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قليلة 

 غير موافق
 

 

م رق
 الهدف

 
 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 
يقوم بالتدريب على طرق نقد وتذوق  ١

 .األعمال الفنية
٨،٧ %٩١،٣%     

يطبق  ما تعلمه في تذوق ونقد  ٢
 األعمال الفنية عمليًا مع زمالئه

٤،٣ %٣٠،٤ %٦٥،٢%   
يقوم باستخدام البرنامج عمليًا  ٣

والتنقل بين محتوياته بسهولة 
 .وحرية منضبطة

٤٧،٨ %٥٢٫٢%    

يقوم باإلشارة إلى مواطن القيم  ٤
 .الجمالية والفنية في الفنون المختلفة

٨،٧ %٣٤،٨ %٥٦،٥%   
يقوم باألنشطة التفاعلية في داخل  ٥

البرنامج من األسئلة واأللعاب 
 .التفاعلية 

١٧،٤ %٨٢،٦%    

 نتائج األهداف المهارية ) ١٢(  جدول 

سبة   ى ن ت أعل د بلغ دًا ق رة ج ة الكبي سبة الموافق سابق أن ن دول ال ن الج ضح م يت

ة          الذي يقوم بالتدريب  ) ١(للهدف رقم   %) ٩١،٣( ال الفني ذوق األعم د وت ا  .  على طرق نق بينم

سبة              دًا بن رة ج م     %) ٥٢،٢(أقل نسبة موافقة  بدرجة آبي ه في         ) ٢(للهدف رق ا تعلم يطبق  م

م          . تذوق ونقد األعمال الفنية عمليًا مع زمالئه       ذي  ) ١(بينما توجد أقل نسبة آانت للهدف رق ال

في حين أخذت الموافقة %) . ٨،٧(نسبة يقوم بالتدريب على طرق نقد وتذوق األعمال الفنية ب

وهي %) ٨،٧(حيث بلغت النسبة األولى فيها %) ١٠(المتوسطة فقط موافقتين بنسبة أقل من  

ة       ) ٤(األعلى للهدف رقم     ون المختلف ة في الفن ة والفني يم الجمالي . يقوم باإلشارة إلى مواطن الق

ذوق    ) ٢(قم وهي األقل للهدف ر   %) ٤،٣(والموافقة الثانية بلغت بنسبة      ه في ت يطبق  ما تعلم

 . ونقد األعمال الفنية عمليًا

ود          ة وعددها خمسة بن ود الخاصة باألهداف المهاري ك أن آل البن ستلخص من ذل ون

ى                         ود ، وعل ذه البن ى ه ستجيبين عل ة نظر الم ة ، وجه سبة بالمائ ى ن حصلت جميعها على أعل

 .ضوئها يمكن تضمينها في البرنامج المقترح 



 :برنامج الوجدانية أهداف ال .٣

ا في              ى الترتيب آم ة وهي عل  ويتكون هذا الجدول من سبعة بنود تختص باألهداف الوجداني

 ) ١٣( الجدول 

 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة
 البنود

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق بدرجة 
موافق بدرجة  آبيرة

 متوسطة

موافق بدرجة 
 قليلة 

غير 
 موافق

 
 

رقم 
 الهدف

 
 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 
ة   ١ رق النقدي تخدام الط و اس ل نح يمي

ال       ى األعم م عل والمعايير النقدية في الحك
 .الفنية 

٨،٧ %٩١،٣%    

ذوق    ٢ ة ت ديره ألهمي ه وتق ر اهتمام يظه
ر العصور بأساليبها          ونقد األعمال على م

 .المختلفة 

١٣ %٣٠،٤ %٥٦،٥%   

ين            ٣ د الفني ب يظهر ميال نحو ممارسة النق
ل    ه أو عم ول عمل الب ح ه الط زمالئ
ة  ال الفني ي األعم رين أو ف ه اآلخ زمالئ

 .األخرى

٨،٧ %٩١،٣%    

يميز بين الجميل واألقل جماًال في األعمال  ٤
الفنية من خالل إظهار مدى تقبله أو عدم         

 .تقبله لألعمال الفنية التي يشاهدها 

١٧،٤ %٨٢،٦%    

يحترم األعمال الفنية ذات القيمة الجمالية       ٥
 .والفنية  ويظهر التقدير لها

٨،٧ %٩١،٣%    

ون ،         ٦ يستمتع بالقيم الرفيعة في بعض الفن
 .وفي مواطن الجمال بوجه عام

٨،٧ %٩١،٣%    

احف  ٧ ارة المت ة زي ى أهمي ه إل ينتب
 والمعارض الفنية لمشاهدة األعمال الفنية 

٤٣،٥ %٥٦،٥%    

 نتائج األهداف الوجدانية ) ١٣(  جدول 

 

ا  سبة له ى ن دًا وصلت أعل رة ج ة بدرجة آبي سبة الموافق %) ٩١،٣(يتضح من الجدول أن ن

 :لألهداف التالية وهي على الترتيب 

ال                  ) ١(الهدف رقم    ى األعم م عل ة في الحك ايير النقدي ة والمع يميل نحو استخدام الطرق النقدي

ه       ) ٣(رقم  والهدف  .الفنية   ه الطالب حول عمل ين زمالئ يظهر ميال نحو ممارسة النقد الفني ب

ة األخرى               ال الفني ه اآلخرين أو في األعم م     . أو عمل زمالئ ال    ) ٥(والهدف رق رم األعم يحت

م    .الفنية ذات القيمة الجمالية والفنية  ويظهر التقدير لها         ة       )٦(والهدف رق القيم الرفيع ستمتع ب ي

 .في مواطن الجمال بوجه عامفي بعض الفنون ، و

يظهر ) ٢(الهدف رقم  :للهدفين التالين %) ٥٦،٥(في حين أن أقل نسبة موافقة بلغت 

م             ة الهدف رق اليبها المختلف اهتمامه وتقديره ألهمية تذوق ونقد األعمال على مر العصور بأس

 .يةتنتبه إلى أهمية زيارة المتاحف والمعارض الفنية لمشاهدة األعمال الفن) ٧(

 



ا   سبة فيه ى ن د بلغت أعل رة فق ة آبي ة بدرج ا الموافق م %) ٤٣،٥(وأم دف رق ) ٧(لله

ل      . ينتبه إلى أهمية زيارة المتاحف والمعارض الفنية لمشاهدة األعمال الفنية            سبة األق ا الن وأم

 :لألهداف التالية  %) ٨،٧(فيها فقد بلغت 

 
ة والم         ) ١(الهدف رقم    ى          يميل نحو استخدام الطرق النقدي م عل ة في الحك ايير النقدي ع

ه الطالب          ) ٣(األعمال الفنية ، والهدف رقم      ين زمالئ ي ب د الفن يال نحو ممارسة النق يظهر م

م                 رم  ) ٥(حول عمله أو عمل زمالئه اآلخرين أو في األعمال الفنية األخرى، والهدف رق يحت

يستمتع بالقيم ) ٦(لهدف رقم األعمال الفنية ذات القيمة الجمالية والفنية  ويظهر التقدير لها، وا

 .الرفيعة في بعض الفنون ، وفي مواطن الجمال بوجه عام

سبة                ة واحدة بن د نالت موافق م     %) ١٣(أما درجة الموافقة المتوسطة فق يظهر  ) ٢(للهدف رق

 .اهتمامه وتقديره ألهمية تذوق ونقد األعمال على مر العصور بأساليبها المختلفة 

  
ل   ستنتج أن آ بق ن ا س ود      مم بعة بن ددها س ة وع داف الوجداني ة باأله ود الخاص  البن

ى                         ود ، وعل ذه البن ى ه ستجيبين عل ة نظر الم ة ، وجه سبة بالمائ ى ن حصلت جميعها على أعل

 .ضوئها يمكن تضمينها ضمن أهداف البرنامج الرئيسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الجزء الثاني/ ثانيا 

 بنود اإلطار العام للبرنامج ) ١

امج          ويتكون هذا المحو   ام للبرن ر من ثمانية عشر بندًا يختص بخصائص المقترحة لإلطار الع

  ) .١٤( التعليمي آما في الجدول رقم 

 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة 

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق 
بدرجة 
 آبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قليلة 

غير 
 موافق

 
 

 م
 بنود

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

ها    ١ ي عرض ة صحيحة ف ة تربوي امج نظري ى البرن يتبن
 .للمحتوى العام للبرنامج

٤٫٣ %١٣ %٨٢٫٦ %    

ة           ٢ ة والمعرفي ة العلمي دقة المحتوى وسالمته من الناحي
 .واللغوية

 ٣٩٫١ %٦٠٫٩%   

ة  ٣ ة وتربوي اب تعليمي شطة وألع امج أن ستخدم البرن ي
 .مقبولة

٨٫٧  %٩١٫٣%     

دعم ب ٤ امج ي ة البرن ة باللغ صطلحات المكتوب ض الم ع
 .العربية مصطلحات باللغة اإلنجليزية

١٣ %٨٧%    

    %٢١٫٧ %٧٨٫٣  .وضوح التسلسل والتتابع المنطقي في البرنامج ٥
ة     ٦ ة والتعليمي داف التربوي امج األه ي البرن يراع

 .المذآورة
٤٣٫٥ %٥٦٫٥%     

ددة مالئم      ٧ ة متع ائط إلكتروني امج وس ستخدم البرن ة ي
صوتية      ؤثرات ال ة  والم ديو المرئي اطع الفي شمل مق ت
ة ،      روض التقدمي ة والع ة والثابت صور المتحرآ وال

 .وغيره 

٦٠٫٩ %٣٩٫١%     

ظ      ٨ يوفر البرنامج إمكانية القيام بعمليات الطباعة والحف
 .والنسخ والبحث من أي جزي من المحتوى

١٧٫٤ %٨٢٫٦%     

       %١٠٠ ئمةيتضمن البرنامج طريقة نقدية مال ٩
يتضمن البرنامج نصوص ومصطلحات واضحة تتعلق        ١٠

 بالتذوق والنقد الفني بصفة خاصة والفن بصفة عامة
٣٤٫٨ %٦٥٫٢%     

يجمع البرنامج بين العديد من أنماط التعلم الحديثة من      ١١
 .التعلم اإللكتروني والتعلم االفتراضي والتعلم الذاتي 

٤٫٣ %٥٢٫٢ %٤٣٫٥%    

     %١٠٠ .سهولة الدخول إلى البرنامج والخروج منه ١٢
اء      ١٣ ه أثن ين محتويات م ب سيق مالئ امج تن ضمن البرن يت

 .عرضه على الشاشة
١٧٫٤ %٨٢٫٦%     

ة في أي وقت               ١٤ دروس التعليمي ى ال إمكانية االطالع عل
 وفي أي زمان

٨٫٧ %٩١٫٣%     

امج    ١٥ تخدام البرن ل اس ود دلي شغيله(وج صياغة) ت  ب
 .واضحة

١٣ %٥٦٫٥ %٣٠٫٤%    

ى       ١٦ تعلم عل درة الم اس ق ة لقي امج فرص وفر البرن ي
 ممارسة التذوق والنقد وعلى المعلومات التي يأخذها

١٧٫٤ %٨٢٫٦      

ن        ١٧ درج م ددة تت ستويات متع ى م امج عل وي البرن يح
ل اللوحات أوفي             د وتحلي السهولة إلى الصعوبة في نق

 األلعاب أو الدروس وغيرها

٨٫٧ %٩١٫٣%    

يتضمن البرنامج على وسائل مساعدة  عند استصعاب         ١٨
 .أمر ما للطالب

٥٦٫٥ %٤٣٫٥%     

 نتائج بنود اإلطار العام للبرنامج) ١٤(  جدول 
 

على خاصية آل من طريقة نقدية )٩،١٢(يتضح من الجدول السابق أن نتيجة الموافقة بدرجة آبيرة جدًا في البندين 

في حين %) . ١٠٠(حيث آانت بنسبة عالية بلغت . سهولة الدخول إلى البرنامج والخروج منهمالئمة وخاصية 

) تشغيله(وجود دليل استخدام البرنامج ) ١٥(آانت أقل نسبة للموافقة بدرجة آبيرة جدًا آانت لخاصية بند رقم 



برنامج أنشطة وألعاب يستخدم ال) ٣(وأقل نسبة آانت لخاصية بند رقم %) .   ٣٠،٤(بصياغة واضحة بنسبة 

إمكانية االطالع على الدروس التعليمية في أي وقت وفي أي زمان ) ١٤(وخاصية بند رقم . تعليمية وتربوية مقبولة

احتواه على مستويات متعددة تتدرج من السهولة إلى الصعوبة في نقد وتحليل اللوحات ) ١٧(و خاصية بند رقم . 

آما يتضح من الجدول أن درجة الموافقة المتوسطة نالت بنسبة أقل من %) . ٨،٧(أوفي األلعاب أو الدروس  بنسبة 

العبارتين السابقتين لها فكانت أعلى نسبة لها لدقة المحتوى وسالمته من الناحية العلمية والمعرفية واللغوية بنسبة 

ج وسائط إلكترونية استخدم البرنام) ٧(لخاصية بند رقم %) ٣٫٣٩(بينما آانت أقل نسبة لها آانت %) ٣٩،١(

 . متعددة مالئمة تشمل مقاطع الفيديو المرئية  والمؤثرات الصوتية والصور المتحرآة والثابتة والعروض التقدمية

أن آل البنود الخاصة اإلطار العام للبرنامج وعددها ثمانية عشر بندًا ،قد حصلت جميعها  ويمكن أن نستنتج من ذلك 

 من وجهة نظر المستجيبين على هذه البنود ، وعلى ضوئها يمكن تضمينها ضمن على أعلى نسبة بالمائة ، وذلك

 .اإلطار العام المحدد للبرنامج المقترح 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنود استخدام الطالب للبرنامج ) ٢

امج                        دًا يختص بخصائص المقترحة الستخدام البرن ذا المحور من خمسة عشر بن ويتكون ه

  ) .١٥( ما في الجدول رقم التعليمي من قبل الطالب آ

 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة 

موافق 
بدرجة 

 آبيرة جدا 

موافق 
بدرجة 
 آبيرة 

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

  

موافق 
بدرجة 
 قليلة 
 

غير 
 موافق

 
 

 البنود م

)٠ ( )١( )٢( )٣( )٤( 

سابهم       ١ تعلم  إلآ يوفر البرنامج خدمات إضافية مالئمة للم
 ية، والجماليةالخبرة التذوق

 
٧٣٫٩% 

٢٦٫١%   

اون المشترك             ٢ ى التفاعل والتع يحث البرنامج الطالب عل
ب و  ين الطال م أو ب ب والمعل ين الطال امج (ب البرن

 أو بين الطالب  وزمالئه الطالب اآلخرين) التعليمي

٤٧٫٨ %٥٢٫٢%    

يتيح البرنامج للطالب التحكم في معدل عرض المعلومات     ٣
ات       والمعارف والصو  سل محتوي ر والموضوعات في تسل

ددة  ة المتع ائط اإللكتروني دروس والوس امج وال البرن
 وغيره

١٣ %٨٧%    

ي  ٤ د الفن ذوق والنق ي الت ة ف ة المبرمج دة التعليمي الوح
ة               ات طالب المرحل تنصب في ضوء خصائص ، ومتطلب

 .المتوسطة 

٤٫٣ %١٧٫٤ %٧٨٫٣%   

ي للطالب      ٥ اد الكل امج االعتم ى المدرس في    يقلل البرن  عل
 اآتساب المعرفة أو المعلومة التي يرغب في معرفتها

٨٫٧ %٩١٫٣%    

ارات      ٦ ن المه د م ساب المزي تعلم الآت امج الم ز البرن يحفِّ
ن       ه م ي تمكن ة الت ة والتثقيفي ة والمعرفي ة والفني النقدي

 مواآبة المستجدات في مجال التقنية

٣٩٫١ %٦٠٫٩%    

ى أس   ٧ ز عل امج ال يرآ ا   البرن در م ين بق ظ والتلق لوب الحف
 .هو االعتماد على الفهم بالنسبة للطالب

٤٫٣ %٢١٫٧ %٧٣٫٩%   

سبق     ٨ م ي ي ل اهيم الت ردات ، والمف امج يوضح المف البرن
ديهم     ة ل ر مألوف صطلحات أو غي تها أو م ن . دراس ع

وعة      ى موس وع إل صي أو الرج شعب الن ق الت طري
 .المصطلحات أو موسوعة الفنانين الميسرة 

١٠٠%     

شويق  ٩ ذب والت ن الج ة م ًا مختلف امج أنماط وفر البرن ي
 واإلثارة للمتعلم

٤٫٣ %٦٩٫٦ %٢٦٫١%   

لمراجعة أجزاء   ) الرجوع(يتيح البرنامج للمتعلم بالعودة      ١٠
 معينة من الدروس

٤٫٣ %٥٢٫٢ %٤٣٫٥%   

ل        ١١ ة وتحلي ي مراجع تعلم ف ة للم امج فرص ضمن البرن يت
  إجاباته وملخصا عن أدائه السابقاألخطاء التي وقع في

٨٫٧ %٣٠٫٤ %٦٠٫٩%   

ارف    ١٢ ساب مع تعلم وإآ ددة لل صادر متع امج م زود البرن ي
جديدة في التذوق والنقد الفني بصورة خاصة و في الفن          

 بصورة عامة

٢١٫٧ %٣٠٫٤ %٤٧٫٨%   

ذه            ١٣ يوفر البرنامج تغذية إيجابية للمتعلم في االستجابة له
 البرنامج

١٣ %٢٦٫١ %٥٢٫٢ %٨٫٧%  

يساهم البرنامج في االرتقاء بالتذوق والنقد الفني و نمو         ١٤
 تربية جمالية لدى طالب المرحلة المتوسطة

٨٫٧ %٩١٫٣%    

    %١٧٫٤ %٨٢٫٦ .البرنامج يبعد السأم ، والملل عن الطالب في التعلم ١٥

 نتائج بنود استخدام الطالب للبرنامج) ١٥(  جدول 
 

ن ا  ضح م م        يت د رق ية بن ت لخاص دًا آان رة ج ة آبي ة بدرج ى موافق سابق أن أعل دول ال ردات   ) ٨(لج يح المف توض

ديهم          ة ل ر مألوف ى       . والمفاهيم التي لم يسبق دراستها أو مصطلحات أو غي شعب النصي أو الرجوع إل ق الت عن طري

م       بينما أقل نسب  %) ١٠٠(بنسبة  . موسوعة المصطلحات أو موسوعة الفنانين الميسرة        ة حصلت عليها خاصية بند رق



ة         %) . ٢٦٫١(توفير أنماطًا مختلفة من الجذب والتشويق واإلثارة للمتعلم       ) ٩( سبة الموافق آما يتضح من الجدول أن ن

م  د رق ا خاصية بن سبة له ى ن رة آانت أعل رة ) ١( بدرجة آبي سابهم الخب تعلم إلآ ة للم وفير خدمات إضافية مالئم ت

م                %) . ٧٣٫٩(ة  التذوقية، والجمالية بنسب   د رق رة آانت لخاصية بن ساهم في   ) ١٤(أما أقل نسبة للموافقة بدرجة آبي ي

ة المتوسطة                   دى طالب المرحل ق بدرجة      %)  . ٨٫٧(االرتقاء بالتذوق والنقد الفني و نمو  تربية جمالية ل ا يتعل ا م أم

ا  الموافقة المتوسطة فقد آانت نسبة الموافقة فيها منخفضة حيث بلغت أعلى نسبة        م     %) ٢٦٫١( له د رق في خاصية بن

م                 ) ١( د رق وفير  ) ١٣( توفير خدمات إضافية مالئمة للمتعلم إلآسابهم الخبرة التذوقية، والجمالية وآذلك خاصية بن ت

واشترك في هذه النسبة العديد %) ٤٫٣(وأقل نسبة بلغت . البرنامج تغذية إيجابية للمتعلم في االستجابة لهذه البرنامج     

 : التالية من الخصائص

 

ضًا خاصية    ) ٤(خاصية بند رقم     الوحدة التعليمية المبرمجة في التذوق والنقد الفني تنصب في ضوء خصائص ، وأي

م    د رق طة ، وخاصية بن ة المتوس ات طالب المرحل و   ) ٧(متطلب ا ه در م ين بق ظ والتلق لوب الحف ى أس ز عل ال يرتك

تعلم  ) ٩(م االعتماد على الفهم بالنسبة للطالب، وخاصية بند رق   توفير أنماطًا مختلفة من الجذب والتشويق واإلثارة للم

 .لمراجعة أجزاء معينة من الدروس ) الرجوع(يتيح للمتعلم بالعودة ) ١٠(، وخاصية بند رقم 

امج بن          ) ١٣( أما درجة الموافقة القليلة فقد نالتها خاصية رقم          سبة توفير تغذية إيجابية للمتعلم في االستجابة لهذه البرن

 %) . ١٣(ضعيفة 

 

ود الخاصة        أن نستنتج من ذلك     مما سبق يمكن     امج       أن آل البن وعددها خمسة عشر      استخدام الطالب للبرن

ى ضوئها                       ود ، وعل ذه البن بندًا ،قد حصلت جميعها على أعلى نسبة بالمائة ، وذلك من وجهة نظر المستجيبين على ه

 .عليمي يمكن تضمينها ضمن الخصائص العامة للبرنامج الت

 

 

 

 

 

 



 

 بنود استخدام المعلم للبرنامج ) ٣

ة      دًا يختص بخصائص المقترح شر بن تة ع ن س ور م ذا المح ون ه تخدامويتك امج الس  البرن

  ) .١٦( آما في الجدول رقم من قبل المعلم التعليمي 
 

 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة 

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق 
بدرجة 
 آبيرة
 

افق مو
بدرجة 

 متوسطة 
 

موافق 
بدرجة 
 قليلة
 

غير 
 موافق

 
 
 

 البنود م

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

    %٢١٫٧ %٧٨٫٣ .البرنامج ال يلغي دور المعلم ١

صعوبة   ٢ ستويات ال ي م تحكم ف م ال امج للمعل يح البرن يت
 .في التعلم

 ٣٠٫٤ %٦٩٫٦%   

ه   ٣ ساعدة ل ادية م ات إرش م معلوم امج للمعل وفر البرن ي
 الشرح في عملية 

٤٫٣ %٧٣٫٩ %٢١٫٧%   

وع      يتيح البرنامج من التغيير في خصائص          ٤ حجم ، ون
 .الخط المستخدم في شاشة العرضوهيئة ولون 

٣٩٫١ %٦٠٫٩%    

ه في              ٥ رامج إضافية مساعدة  ل م ب يوفر البرنامج للمعل
 ).التعليم(عملية التدريس 

 ٣٫٩١ %٨٫٧ %٩١٫٣%   

   %٤٫٣ %٩٥٫٧ %٣٫٩٦ .دريسية جديدةالبرنامج يقترح للمعلم خطط ت ٦

ة        ٧ شطة إثرائي وفير أن ى ت م عل امج المعل ساعد البرن ي
 .للطالب سريع التعلم

٤٫٣ %٦٩٫٦ %٢١٫٧%   

ة       ٨ شطة عالجي وفير أن ى ت م عل امج المعل ساعد البرن ي
 .للطالب بطئ التعلم

 ٤٫٣ %٣٩٫١ %٥٢٫٢%  

     %١٠٠ .يسهل البرنامج للمعلم في طبع نتائج الطالب ٩

دريس    ١٠ رق الت ي ط م ف ساندة للمعل ة م امج طريق البرن
 ووسيلة تعليمية فاعلة

١٠٠%     

ن       ١١ وال ع رحا مط م ش ن المعل امج م ب البرن ال يتطل
 .محتوياته

 ٤٧٫٨ %٥٢٫٢%   

يقلص البرنامج العدد الكبير من األعباء الروتينية التي  ١٢
.تتطلب من المعلم صبراً ودقة وذاآرة جيدة  

٤٫٣ %٢١٫٧ %٧٣٫٩%   

التعليم       ١٣ ام ب م للقي ر  للمعل ت الكبي امج الوق وفر البرن ي
ة ،           ة ،والمعرفي الفعال ، والترآيز على الجوانب الثقافي

 .واالجتماعية ، واالنفعالية في شخصية الطالب

١٧٫٤ %٨٢٫٦%    

ال       ١٤ يوفر البرنامج للمعلم تقنيات العصر بالتواصل  الفع
.ينه وبين طالبهب)  االتصال التعليمي(   

٤٣٫٥ %٥٦٫٥%    

     %١٠٠ البرنامج يحرر المعلم من الطرق التقليدية الروتينية  ١٥

   %٤٫٣ %٨٫٧ %٨٧ .البرنامج يزيد في آفاءة التعليم  والتدريب للمعلم ١٦

 نتائج بنود استخدام المعلم للبرنامج ) ١٦( جدول 
 

ة الكب    سبة الموافق سابق أن ن دول ال ن الج ضح م ا    يت سبة له ى ن لت أعل دًا وص رة ج ي

ة %) ١٠٠( م : للخصائص التالي د رق ائج ) ٩( خاصية بن ع نت ي طب م ف امج للمعل سهل البرن ي

يلة              ) ١٠(الطالب، وخاصية بند رقم      دريس ووس م في طرق الت ساندة للمعل البرنامج طريقة م

 .دية الروتينيةالبرنامج يحرر المعلم من الطرق التقلي) ١٥(تعليمية فاعلة، وخاصية بند رقم 



درقم              سبة            ) ٦(في حين أن أقل نسبة لها في خاصية بن دة بن سية جدي م خطط تدري رح للمعل يقت

) ٦(لخاصية بند رقم    %) ٩٥٫٧(أما الموافقة بدرجة آبيرة بلغت أعلى نسبة لها         %) . ٣٫٩٦(

دة    سية جدي ط تدري م خط رح للمعل ت   . يقت سبة  بلغ ل ن ين أن أق ي ح يتين %) ٨،٧( ف لخاص

توفير للمعلم برامج إضافية مساعدة  له في عملية التدريس          )  ٥(يتين هما خاصية بند رقم      للتال

م      )التعليم( م            ) ١٦(، وخاصية بند رق دريب للمعل يم ، والت اءة التعل د في آف ق      . يزي ا يتعل ا م وأم

سابقة                  ارتين ال ة بالعب بدرجات الموافقة المتوسطة فقد بلغت نسبة الموافقة فيها منخفضة مقارن

ا  له سبة فيه ى ن ث بلغت أعل م %) ٤٧٫٨(ا حي د رق م  ) ١١( لخاصية بن ن المعل ب م ال يتطل

سبة           . شرحا مطوال عن محتوياته      سبة آانت بن ة    %) ٤٫٣(في حين أن أقل ن للخصائص التالي

 :على الترتيب 

م                  ) ٣( بند رقم    د رق شرح، خاصية بن ة ال توفير للمعلم معلومات إرشادية مساعدة له في عملي

م     ) ٦ (  د رق ية بن دة، خاص سية جدي م خطط تدري رح للمعل ة   ) ٧(  يقت شطة إثرائي وفير أن ت

ة التي              ) ١٢( للطالب سريع التعلم، خاصية بند رقم        اء الروتيني ر من األعب دد الكبي يقلص الع

م            د رق يم       ) ١٦(  تتطلب من المعلم صبراً ودقة وذاآرة جيدة، خاصية بن اءة التعل د في آف يزي

دريب موالت سبة        . للمعل دة بن ة واح ال إال بموافق م تن ة فل ة قليل ة بدرج ا الموافق %)  ٤٫٣(وأم

 .يساعد المعلم على توفير أنشطة عالجية للطالب بطئ التعلم )   ٨( لخاصية بند رقم    

   

امج    أن آل البنود الخاصة  أن نستنتج من ذلك    مما سبق يمكن     م للبرن دًا     استخدام المعل وعددها ستة عشر بن

د حصلت جميعها على أعلى نسبة بالمائة ، وذلك من وجهة نظر المستجيبين على هذه البنود ، وعلى ضوئها يمكن            ،ق

 .تضمينها ضمن الخصائص العامة للبرنامج التعليمي الخاص بالمعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 بنود المحتوى األساسي للبرنامج ) ٤

ال          امج التعليمي    ويتكون هذا المحور من ثالثة عشر بندًا يختص ب  محتوى األساسي للبرن

  ) .١٧( آما في الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا

 

موافق بدرجة 
 آبيرة

 
موافق بدرجة 
 متوسطة

 

موافق بدرجة 
 قليلة
 

 غير موافق
 
 

 البنود م المحتوى

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

     %١٠٠ وتذوق األعمالنقد  ١

     %١٠٠ موسوعة المصطلحات الفنية ٢

     %١٠٠ موسوعة أعالم الفن ٣

     %١٠٠ الدروس التعليمية ٤

     %١٠٠ المعارض الفنية االفتراضية ٥

     %١٠٠ المكتبة اإللكترونية ٦

     %١٠٠ مكتبة الوسائط المتعددة ٧

) أ(
في
عر
الم

ى 
تو
مح
ال

 

   %٤٫٣ %٩٥٫٧ %٣٫٩٦ مكتبة البرامج المساعدة ٨

    %٨٫٧ %٩١٫٣ روابط إلكترونية تفاعلية ٩

   %٤٫٣ %٨٧ %٨٫٧ التواصل التفاعلي ١٠

   %٤٫٣ %٦٩٫٦ %٢١٫٧ االستديو االفتراضي ١١

     %١٠٠ األلعاب التعليمية ١٢

) ب(
قي
طبي
الت

ى 
تو
مح
ال

     %١٠٠ االختبارات التفاعلية ١٣ 

 محتوى األساسي للبرنامجنتائج بنود ال ) ١٧( جدول 
 

امج من                  المحتوى المعرفي للبرن ع الخاصة ب يتضح من الجدول السابق أن معظم جمي

د             %) ١٠٠(قد نالت أعلى نسبة     ) ٧-١( وى البن دا محت ا ع بدرجة الموافقة بدرجة آبيرة جدًا م

د                 .مكتبة البرامج المساعدة  ) ٨(رقم   ال في البن د ن وى التطبيقي فق ضًا في المحت ) ١٣-١٢(واي

م      . بدرجة الموافقة بدرجة آبيرة جدًا      %) ١٠٠(أعلى نسبة    د رق سبة    ) ٨(وقد حصل البن ل ن أق

سبة    ى ن د حصل عل دًا فق رة ج ة آبي ة بدرج ة الموافق ة بدرج ة %) . ٣٫٩٦(موافق ا الموافق أم

م     %) ٩٥٫٧(بدرجة آبيرة بلغت أعلى نسبة لها        ساعدة     ) ٨(لمحتوى بند رق رامج الم ة الب مكتب

سبة  بلغت         ، في حين أن     ل ن م       %) ٨،٧(  أق د رق وى بن ة ،       ) ٩(لمحت ة تفاعلي ط إلكتروني رواب

ة    ضة مقارن ا منخف ة فيه سبة الموافق د بلغت ن ة المتوسطة فق درجات الموافق ق ب ا يتعل ا م وأم



ة بلغت                   سبة متفق ا ن ود منه ة بن وى    %) ٤،٣(بالعبارتين السابقتين لها حيث بلغ ثالث وهي محت

م         مكتبة البرام ) ٨(بند رقم    د رق وى بن وى       ) ١٠(ج المساعدة ،ومحت ة ، ومحت روابط التفاعلي ال

م  د رق تديو االفتراضي)١١(بن ن   . االس ود م ذه البن ك أن ه ن ذل ستنيج م وى ) ٨-١(ون للمحت

ودمن   ي والبن ي     ) ١٣-٩(المعرف وى األساس من محت ا ض ة إلدراجه ي مهم وى التطبيق للمحت

 .للبرنامج المقترح

 :نتائج المقابالت 

راء   م إج ام     ت اني لع ي الث صل الدراس ي الف ين ف سادة المحكم ابالت لل ع المق جمي

شرفي    ١٤٢٦/١٤٢٧ اض وبعض م ين بالري ة المعلم ن آلي دريس م ة ت ى أعضاء هيئ ـ عل ه

وقد استغرقت عملية المقابلة  حوالي شهرين ، وقد أسفر          . التربية الفنية بإدارة التربية والتعليم    

لق باإلجراءات التي اتخذها الباحث وسار عليها في         ت المقابالت عن مجموعة من النتائج تتع      

 :اإلعداد والتخطيط لهذا البرنامج وفيما يلي عرض ملخص أهم نتائج تلك المقابالت

ة             %) ١٠٠(وافق    سفة نظري ار فل ة اختي ) D.B.A.E(من السادة المحكمين على مالئم

 . لتكون فلسفة البرنامج األساسية 

ة              من السادة المحكمين    %) ٩٨(وافق    ة هورد رسيتي النقدي ار نظري ى مناسبة اختي عل

 .لتكون الطريقة الرئيسة لوصف وتحليل ونقد األعمال الفنية في داخل البرنامج

 .من السادة المحكمين على مناسبة األهداف اإلجرائية للبرنامج %) ٩٣(وافق  

 يمية من السادة المحكمين على مناسبة األنشطة واأللعاب والدروس التعل%) ٩٥(وافق  

ة                %) ١٠٠(وافق    سمعية والمرئي شمل الوسائط ال ددة ت على أهمية تضمين وسائط متع

 .والمتحرآة والوسائط التفاعلية األخرى 

ق  ة   %) ٩٥(واف روق الفردي ستوى الف ًا لم ا وفق ئلة وتوزيعه بة صياغة األس ى مناس عل

 .للطالب

شمل االختبارالمق            %) ٩٤(وافق    ارات التي ت ة االختب ى مناسبة نوعي ار  عل الي واالختب

 .الخيارالمتعدد و االختبارصح والخطأ 

من السادة المحكمين على مالئمة الخطوات الخمسة التي اتخذها الباحث          %) ٩٨(وافق   

 . لدورة إنتاج البرامج التفاعلية

 . من السادة المحكمين على مناسبة سيناريو ثالثي األعمدة %) ٩٧(وافق  



ق   ين منا%) ٩٣(واف سادة المحكم ن ال ث م ستوى طالب الصف الثال امج لم بة البرن س

 .المتوسط 

ت      د نال امج ق ذا البرن ي ه ذها ف ي اتخ راءات الت م اإلج دى الباحث أن معظ ضح ل بق ات ا س ى ضوء م وعل

ك اإلجراءات                            ى ضوئها يمكن تثبيت تل ة ، وعل ذه المقابل ستجيبين له الموافقة بنسبة عالية ، وذلك من وجهة نظر الم

 .م للبرنامجالخاصة باإلعداد العا

 

 :إجابة على تسأوالت الدراسة 

ة تطور الدراسة         توصل الباحث إلى تحقيق جملة من النتائج ، وهي في أصلها قائم

ة                      ادة العلمي تفادة من الم ئلة الدراسة ، حيث تمت األس وسعيها إليجاد اإلجابات الوافية ألس

ي ع   ة والت ار النظري وأدوات الدراس ي اإلط ا الباحث ف ي تناوله ى ضوئهما توصل  الت ل

 :الباحث إلى إجابات ألسئلة الدراسة 

 :حيث آان التساؤل الرئيسي للدراسة على النحو التالي 
 

ة                      درة طالب المرحل ة ق ددة لتنمي رح بواسطة الوسائط المتع ما التصور إلعداد برنامج تعليمي مقت

 المتوسطة على التذوق  والنقد الفني لألعمال الفنية ؟

وع من           بعد شعور الباحث ب    المشكلة وتقدير الحاجة لطالب المرحلة المتوسطة لهذا الن

ى                      سابقة ، وعل احثين والدراسات ال ر من الب ا الكثي البرامج التعليمية على ضوء ما أوصت به

ة التي                      ئلة الفرعي د األس رامج أمكن للباحث تحدي الواقع الميداني الذي يفتقر لهذا النوع من الب

  .سيتندرج تحت هذا التساؤل الرئي

ة                     ة باإلجاب ة تحاول الدراسة الحالي ساؤالت فرعي ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي ، عدة ت

 :عنها، وهي على النحو التالي

 ما الفلسفة التي يتبناها البرنامج المقترح ؟ )١٥

ي ظهرت في              ة الت سفات التربوي د من الفل ه للعدي ى ضوء مراجعت توصل الباحث عل

ى اآل  ذلك عل شرين ، وآ رن الع ة    الق سفة نظري ول فل ين ح سادة المحكم ا ال ى به ي أدل راء الت

صار    رف بـاالخت ي تع ي الت اه التنظيم ن   ) D.B.A.E(االتج ة م سبة عالي ت بن ث حظي ، حي

ابين ت م ة تراوح ذا  %) ٨٢-١٠٠(الموافق ا ه ي يتبناه ى الت ة المثل سفة التربوي ون الفل لتك

ات م    ر االتجاه دمن أآث سفة تع ذه الفل رح ، وه امج المقت ن   البرن يم الف دان تعل ي مي رة ف عاص

والتربية الفنية وأآثرها انتشارًا وخاصة في أمريكا ، وهي خالصة جهود التي بذلت عبر عدة     



ابقة   سفات س ارب وفل ذلك حصيلة تج بقتها ، وهي آ ود س ى . عق سعى إل دافها ت م أه ن أه وم

لنقدية للطالب ، من    تطوير الفن والتربية الفنية من خالل إثراء القدرات المعرفية والمهارية وا          

ي ،              : خالل بناء منهج يعتمد على أربعة مجاالت هي          د الفن ال ، والنق م الجم ن ، وعل تاريخ الف

 .مع التأآيد على تفعيل العالقة المتبادلة والمترابطة بين مجاالتها السابقة . واإلنتاج الفني 

 

 ما المحتوى الرئيسي الذي يتضمنه ؟ )١٦
لبرامج اإللكترونية ، واالطالع على بعض الدراسات ، التي قامت بالتخطيط للبرامج بعد اطالع الباحث للعديد من ا

التعليمية ، وبعد االطالع على آراء السادة المحكمين حول محتوى البرنامج والذي نال نسبة عالية بالمائة،آما في 

ديد المحتوى األساسي الذي ، على ضوء ذلك أمكن للباحث تح%)٩١-١٠٠(النتائج السابقة ، والتي تراوحت ما بين 

تضمن نوعين من  المحتوى وهما المحتوي المعرفي والتطبيقي ، فالمعرفي يتم فيه اآتساب المعرفة والتزود 

بالمعلومات والثقافة الفنية والبصرية وهو يشمل تذوق ونقد األعمال الفنية ، ومصطلحات التذوق والنقد الفني ، 

مستقلة والمعارض اإللكترونية والمكتبة اإللكترونية ، وأما المحتوى التطبيقي فيتم وأعالم الفن والدروس التعليمية ال

فيه ممارسة بعض التطبيقات والخطوات واألنشطة التي تثبت المعلومة لديه فيشمل الروابط اإللكترونية والتواصل 

 .التفاعلي واالستديو االفتراضي واأللعاب اإللكترونية واالختبارات التفاعلية

 األهداف العامة و الخاصة المناسبة للبرنامج  ؟ما  )١٧

تمارة                         امج في اس ود أهداف البرن ين حول بن سادة المحكم ا ال ة اآلراء التي طرحه بعد مراجع

داف  سابقة الخاصة بأه ائج ال ي النت ا ف ة آم سبة عالي ة بن ي نالت الموافق رأي والت استطالع ال

ين        ا ب ك استطاع الباحث أن     ، وعل %) ٨٢٫٢-١٠٠(البرنامج ، والتي تراوحت م ى ضوء ذل

 : يقسم هذه األهداف إلى أهداف عامة وأهداف سلوآية إجرائية وهي على النحو التالي

 :الهدف العام للبرنامج 

دى طالب        ة ل ة الجمالي و  التربي ي و نم د الفن ذوق والنق ة  ال و تنمي امج ه ام للبرن دف الع اله

 . المرحلة المتوسطة في داخل المحيط التعليمي

 
 :هداف التعليمية العامة األ

 :يمكن تحديد األهداف العامة التي يهدف البرنامج موضوع الدراسة الحالية تحقيقها آالتالي 
 .تنمية قدرات التذوق والنقد الفني لألعمال الفنية 

 .التميز بين االتجاهات الحديثة واألساليب الفنية المعاصرة 

 .مدلوالتهاالتعرف على معاني المصطلحات الفنية المهمة و 

تحدد القيم الجمالية في الفن والطبيعة من خالل إدراك العناصر الشكلية وأسس التصميم التعرف على سيرة  

 .الفنانين المشهورين وإسهاماتهم البارزة في تاريخ الفن 



التعرف على نبذة مختصرة لتاريخ الفن والتعرف على المنجزات الفنية للحضارات المختلفة واالستفادة من  

 .المنجز اإلنساني الفني عبر التاريخ 

 .القيام بتحليل ونقد األعمال الفنية 

باستخدام لغة فنية بناء على أسس . تكوين اتجاهات إيجابية للحوار حول الفنون التشكيلية وطرق تذوقها ونقدها 

 .ومعايير علمية

 .تزويد الطالب بقدر مناسب من الثقافة الفنية  

 .سة التذوق ، والنقد الفني وقراءة األعمال الفنيةإتاحة الفرصة للطالب لممار 

  

 : أهداف البرنامج اإلجرائية الخاصة 
 

 األهداف المعرفية  : أوًال 
 

 :يهدف البرنامج إلى أن يتمكن الطالب من معرفة بعض 

 .المصطلحات والمفاهيم التي تتعلق التذوق والنقد الفني 

 .المعاصرة في العالم رواد االتجاهات واألساليب الفنية الحديثة و 

 .أساليب السليمة، وطرق العلمية في تذوقه ونقده لألعمال الفنية  

 .عناصر وأسس العمل الفني  

 .القيم الجمالية في األعمال الفنية  

 .االتجاهات الفنية في تاريخ الفن الحديثة والمعاصرة 

 
 :أهداف المهارية : ثانيًا 

 
 :على أن يهدف البرنامج إلى جعل الطالب قادرًا 

 .يقوم بالتدريب على طرق تذوق ونقد األعمال الفنية 

 .يطبق ما تعلمه عمليًا مع زمالئه 

 يستخدم البرنامج عمليًا ويتنقل بين محتوياته بسهولة وحرية منضبطة  

 .يقوم باإلشارة إلى مواطن القيم الجمالية والفنية في الفنون المختلفة 

ي دا   ة ف شطة التفاعلي ًا األن ارس فعلي اب  يم ئلة واأللع الل األس ن خ امج م ل البرن خ

 .اإللكترونية

 

 

 



 :أهداف الوجدانية : ثالثًا 
 

 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

 .يميل نحو استخدام الطرق النقدية والمعايير النقدية في الحكم على األعمال الفنية  

 .ى مر العصور يظهر اهتمامه وتقديره ألهمية التذوق والنقد الفني لألعمال الفنية عل 

 .يظهر ميال نحو ممارسة النقد الفني بين زمالئه الطالب حول األعمال الفنية األخرى 

ه أو عدم                    يميز بين الجميل واألقل جماًال في األعمال الفنية من خالل إظهار مدى تقبل

 .تقبله لألعمال الفنية التي يشاهدها 

 . ويظهر التقدير لهايحترم األعمال الفنية ذات القيمة الجمالية والفنية  

 .يستمتع بالقيم الرفيعة في بعض الفنون ، وفي مواطن الجمال بوجه عام 

 .ينتبه إلى أهمية زيارة المتاحف والمعارض الفنية لمشاهدة األعمال الفنية  

 

 ما الطريقة المالئمة للطالب في تذوق ونقد األعمال الفنية؟ )١٨

ات   توصل الباحث في هذه الدراسة من خالل إطالعه ع   لى العديد من الطرق والنظري

النقدية والتي  ) هورد رسيتي (النقدية واآلراء التي طرحها السادة المحكمين إلى اختيار طريقة          

سفة         %)٩٨-١٠٠(حظيت بنسبة عالية تتراوح ما بين        ، والتي جاءت آتفسير النقد الفني في فل

ة  د  ) . D.B.A.E(نظري ه النق ن أن يلعب ن الممك ذي م دور ال د توضيح ال اره أح ي باعتب  الفن

ام ، وهي                   يم الع فروع  ومكونات االتجاه التنظيمي في تعليم الطالب في مختلف مراحل التعل

. طريقة نقدية متكاملة ومنتظمة ومتسلسلة ، لوصف وتحليل األعمال الفنية من جميع جوانبها        

 :   وهذه الطريقة تعتمد على ثالث مراحل أساسية وهي على النحو التالي 

 التحليل الوصفي: مرحلة األولى  ال

وع العمل                         ا ون ه أو عنوانه سيته واسم لوحت ان وجن تم ذآر اسم الفن في هذه المرحلة ي

الفني أو مجاله ،وتاريخ إنتاجه ، والمكان الذي تم فيه ، والمواد المستخدمة على سطح العمل،           

السمات (اها في العمل الفني     والتقنية المتبعة في تنفيذ العمل الفني، و األشياء التي يمكن أن نر           

   ، والعناصر والمكونات األساسية للعمل الفني)التكوينية البارزة على سطحه

 التحليل الشكلي:  المرحلة الثانية -٢
في هذه المرحلة يتم  الكشف عن العالقات بين العناصر واألشكال ومدى تأثير بعضها على البعض والكشف عن 

وغيره ، ومعرفة العالقة بين وظيفة العمل ...ل الفني من اللون والخط والملمس والشكل طبيعة العناصر المكونة للعم

 .وشكله ، ومعرفة العالقة بين الخامة والفكرة ، ومعرفة تكوين وتنظيم العمل و السمات والقيم السائدة في العمل



 :تحليل المعنى   وتنقسم إلى قسمين : المرحلة الثالثة -٣

 التحليل الداخلي   - ج

ين عناصر                 ات ب وهو إيجاد المعنى الشامل للعمل الفني وشرحه ، وآذلك إبراز العالق

د                  . العمل الفني وأشكاله     الة التي يري م الرس ه من خالل فه مع توضيح مضمونه والمغزى من

وم                         ة التي يق يم أو الجوانب  الداخلي شة المقومات أو الق ه، و مناق ا من عمل صالها إلين الفنان إي

وتشمل هذه المعاني   .  لفني ، والتي تكون ضمن اإلطار الموضوعي للعمل نفسه        عليها العمل ا  

 .القصصية والرمزية واأليقونة : 

 التحليل الخارجي   - ح

ة          واحي التالي يقصد به فهم العمل الفني من خالل القيم والمقومات الخارجية له ،من الن

ساليب والتيارات واالتجاهات    الطرز واأل : ( عالقته بالسياق التاريخي للفن والذي يشمل       : من

ذلك          ) الفنية المعاصرة المتبعة فيه    ي ، وآ نفس التحليل م ال نفس وعل م ال ات عل ، وعالقته بنظري

سياسي  سياق ال ه بال سية أو ( عالقت ع من المارآ ي المجتم سائد ف د النظام ال ى حسب قواع عل

، وأخيرًا عالقته باالتجاه وأيضًا عالقته بالسياق الفكري واالقتصادي ) . وغيره... الرأسمالية 

 ).وغيره... األديان والمذاهب والعادات والتقاليد (األيديولوجي من 

 

 ما أساليب التقويم والقياس المالئمة؟ )١٩

يس مدى تحقق األهداف المرجوة من                     تم تحديد أساليب التقويم ألداء الطالب التي تق

ة      هذا البرنامج، ومقدرا درجة تعلم التي اآتسبوها بناء على           آراء السادة المحكمين أدوا الموافق

ارات حيث                       واع من االختب ة أن ى ثالث امج عل ضمنها البرن على اشتمال أساليب التقويم التي يت

ارات  : وهذه االختبارات هي  %) ٩١ -٩٤(حظيت موافقتهم بنسبة عالية تراوحت ما بين         اختب

ارات     صح والخطأ واختبارات االختيار المتعدد و اختبارات المقالية ، و          قد توزعت هذه االختب

م     اريين ه ى معي ا عل ايير توزيعه د وضع الباحث مع ستويات، وق ة م ى ثالث رعة ) ١: (إل س

 .الزمن الذي يستغرقه الطالب في التفكير) ٢(اإلجابة على ألسئلة 

  ما الوسائط المتعددة المالئمة التي يتضمنها البرنامج؟ )٢٠

ددة التي يتضمنه          ائج آراء             حددت الدراسة الوسائط المتع ى نت اء عل امج بن ذا البرن ا ه

امج حيث جاءت                      ات البرن ى إدراج  الوسائط ضمن محتوي وا عل ذين وافق ين ال السادة المحكم

ة    سبة عالي وافقتهم بن ن      % ١٠٠م سمعية م ائط ال ي الوس ل ف ائط تتمث ذه الوس ة ) ١(وه اللغ



راءة النصوص اإللكت                 : المنطوقة   امج في ق ا البرن ة التي ينطق به راءة      وهي اللغ ة في ق روني

  .اللوحات النقدية وفي الدروس التعليمية وفي جميع جوانب البرنامج 

صوت ) ٢( صوتية(ال ؤثرات ال ادية أو  ) : الم ائل االرش ور الرس اء ظه ستعمل أثن ي ت وه

ين شاشات                       ال ب ذلك في صوت األزرار، وانتق تعلم ، وآ امج للم ا البرن التوجيهية التي يوجهه

 . البرنامج 

ة النصوص) ٣( ددة في جوانب :  المكتوب امج وهي متع وهي النصوص المدرجة في البرن

ة    ) ٤. (البرنامج   ل                : الصور الثابت اول بالوصف والتخلي ة التي تتن ال الفني وهي صور األعم

ديو ) ٥. (والنقد ، وآذلك في المعارض اإللكترونية ، وغيرها        ة  ( الفي وهي  ) : اللقطات المرئي

 .والصورةتتضمن لقطات تربوية بالصوت 

 
 ما الطريقة المثلى ألعداده؟ )٢١

ل في الخمس الخطوات                   امج ، وتمث ذا البرن ى إلعداد ه ة المثل تم التوصل إلى الطريق

ة    ا طريق ت عليه ي قام سلة الت ار ( المتسل راهيم الف ة   ) إب اج البرمجي دورة إنت سمى ب ي ت والت

سبة وافقتهم بن ي بلغت م ين الت سادة المحكم ى آراء ال اء عل ة بن ينالتعليمي ا ب راوح م -٩٨(  تت

 : وهذه الخطوات هي% ) ٨٢

 مرحلة التصميم  : أوًال 

امج أو الخطوط                   امًال لمشروع البرن ا تصورًا آ وهي المرحلة التي يضع المصمم فيه

 . العريضة لما ينبغي أن يحتويه البرنامج من األهداف والمادة العلمية واألنشطة والتدريبات 

 اد  مرحلة التجهيز و اإلعد: ثانيًا

ن    امج م صميم البرن ات ت ز متطلب ع وتجهي ا بتجمي ام الباحث فيه ي ق ة الت هي المرحل

صياغة األهداف اإلجرائية العامة والخاصة ، وإعداد وآتابة المادة العلمية التي تمثلت في نقد              

ا              ار غيره اللوحات وتذوقها والمصطلحات وأعالم الفن ، والدروس التعليمية ومفردات االختب

ذلك األ زم       وآ ا يل ره، وم ل وغي ة والتواص روابط إلكتروني اب وال ن األلع ة م شطة التفاعلي ن

ديو              ة ولقطات الفي ة ومحرآ ددة من أصوات وصور ثابت العرض االفتراضي من وسائط متع

 .وغيره

 مرحلة آتابة السيناريو  : ثالثًا 
حلة السابقة إلى إجراءات تفصيلية هي المرحلة التي قام الباحث فيها بترجمة الخطوط العريضة التي وضعها في المر

 .وتوزيع المواقف التعليمية على الورق مع الوضع في االعتبار ما تم إعداده وتجهيزه بمرحلة اإلعداد من متطلبات 



 مرحلة التجريب والتطوير : رابعًا 
دد من المحكمين هي المرحلة التي قام الباحث فيها بعرض البرنامج  ومحتوياته والسيناريو االفتراضي له على ع

 .المختلفين بهدف إجراء التعديالت والقيام بعمليات الحذف واإلضافة عليه 

 )Executing(مرحلة تنفيذ البرمجية : خامسًا

 .  هي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ السيناريو في صورة لغة برمجية ووسائط متعددة تفاعلية 
 

 ما السيناريو المناسب  للبرنامج ؟ )٢٢

ة               توصل الباحث  ه عرض طريق ى علي  إلى تحديد شكل السيناريو المناسب الذي يبن

سيناريو              ذا ال امج ، وه ذا البرن ددة في ه انتقال الشاشات والشرائح وعروض الوسائط المتع

دة      (يسمى بـ  سبة            ) سيناريو ثالثي  األعم ين بن سادة المحكم ل ال ة بمن قب ذي حظي بموافق ال

ة أعم  %) ٩٨( سيناريومن ثالث ذا ال ون ه اص   ويتك ود خ ع عم تم وض ث ي دة بحي

بالصوروالرسوم التوضيحية على الجانب األيمن من السيناريو ، وبينما العمودين اآلخرين           

ى الجانب              الذي يمثل النصوص المكتوبة واألصوات والمؤثرات السمعية فيتم وضعهما عل

د إنتاج                     . األيسر شكل العرض بع ل ل م والتخي رمج والمستخدم من الفه ستطيع المب ه حيث ي

 .واآتماله 

 
 ): Conclusions(ملخص نتائج الدراسة 

 
ائج األدوات التي طبقت ، أمكن                     ائج اإلطار النظري للدراسة ونت وبعد مراجعة نت

 :للباحث التوصل إلى مجموعة من النتائج   يوجزها فيما يلي 

ة  .٦ د نظري ي أي  ) D.BA.E(تع ا ف ن إدراجه ي يمك شاملة الت ة ال ات التربوي ن النظري م

 . تعليمي خاص بالفن بصفة عامة، أو بالتربية الفنية بصفة خاصةبرنامج

ن أفضل الطرق   .٧ يتي م ورد رس وي ه د الترب دها الناق ي أوج ة الت ة النقدي ر الطريق تعتب

 .مالئمة لطالبنا في مختلف المراحل الدراسية وخاصة في المرحلة المتوسطة 

ة رآ       .٨ ى ثالث ز عل د أن يرتك ي الب امج تعليم صميم برن اء أو ت ي  بن ية ، وه ائز أساس

 .األهداف والمحتوى والتقويم 

ارات  .٩ دد ، واختب ار المتع ارات ذا ت الخي أ ،واختب صح والخط ارات ال ى اختب اللجوء إل

ويم           الييب للتق ضل األس ن أف د م ة، يع ستويات تعليمي الث م ى ث سيمها إل ة وتق المقالي

 .والقياس لقدرات الطالب على التذوق والنقد الفني



ام           دورة إنتاج البر   .١٠ ل الفارع م، ٢٠٠٠مجية التعليمية التي وضعها إبراهيم عبد الوآي

تعتبر الخطوات العلمية المثلى ، التي يمكن االستفادة منها في تصميم وتطوير تطبيقات          

 .الوسائط المتعددة ألي برنامج تعليمي

دة     (سيناريو   .١١ ي األعم ل                   ) ثالث ه تخي ذي يمكن من خالل اط ، ال د من أفضل األنم يع

م طري رمج، وفه صمم ،أو المب واء للم امج س ل أي البرن ي داخ روض ف ير الع ة س ق

 .أوالمستخدم 

ستلزمات  .١٢ ساعدة والم رامج والم وفر الب دى ت ى م ددة عل ائط المتع اج الوس د إنت يعتم

 .المادية لدى المصمم أو المعد للبرنامج 

ة         .١٣ ة والمتحرآ صور الثابت ة وال ة المنطوق ي اللغ ة ف ددة والمتمثل ائط المتع إن الوس

ة  اطع المرئي ديو(والمق ي يمكن ) الفي ائط الت د من أفضل الوس صوتية تع ؤثرات ال والم

 .تضمينها في محتوى برنامج تعليمي في الفن أوالتربية الفنية

ات   .١٤ ن عملي د م ا العدي د أن يعقبهم امج الب صميم ألي برن داد والت ة اإلع ي نهاي ف

ة      المراجعة والفحص والتصحيح للبرنامج ، للتأآد من خلوه من           ة واللغوي األخطاء الفني

ن خالل عرضه    ة العرض م وى ،أو طريق ي المحت ة والخاصة ، أو ف داف العام لأله

 .على المتخصصيبن والخبراء

امج التعليمي             .١٥ اء أي البرن م بن اييرالتي تحك ة والقواعد والمع االهتمام باألسس العلمي

 .يؤدي إلى الرفع من مستوى إنتاجه وجودته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) :Recommendations (التوصيات
 

ن     ي يمك ات الت ى التوصيات ، والمقترح ة توصل الباحث إل ائج الدراس ى نت اء عل بن

 :تلخيصها في النقاط التالية آال على حسب الجهة المعنية 

 :وزارة التربية والتعليم ) ١

ة                         ة الفني ادة التربي دريس لم ر من قاعات الت ة لكثي ة التعليمي ضرورة إعادة النظر في البيئ

 . تتمشى مع المتطلبات التعليمية في العصر الحديثحتى

ضرورة االرتقاء بنوعية التعليم والتعلم ، وتوجيه المؤسسات التعليمية لتحسين مخرجاتها            

ا   ة ومنه ي المجاالت العملي ؤهلين وبخاصة ف صين والم ي المخت نقص الحاصل ف د ال وس

 التربية الفنية

 :نيةلجان تطوير وتحديث مناهج مادة التربية الف )٢

ي يواآب     نا حت ي مدارس درس ف ذي ي ة ال ة الفني ادة التربي نهج م ع م ي واق ادة النظر ف إع

 .عصر التفجراإللكرتوني والتكنوجي والمعلوماتي 

ي          ات ف دث االتجاه ًا ألح ة تبع ة الفني نهج التربي ديل م شامل، وتع ى التطويرال ي عل التبن

دعم بالصور ،     المقترح ، بحيث يكون مك      " D.B.A.E"تصميم المناهج آنموذج   وب وم ت

وتكون الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة والبرامج اإللكترنية أداة أساسية في العملية           

 .التعليمية بصفة عامة في مادة التربية الفنية

يم ، وخاصة     ة والتعل ي وزارة التربي ة ف اهج التربوي وير المن ر تط ى أم ائمين عل حث الق

تحدا    ن اس ة م ة الفني نهج التربي ي      م ي ف د الفن ذوق والنق ة للت واب خاص صول ، وأب ث ف

نهم  من                        م ، لتمكي دى الطالب والمعل ي ل د الفن ذوق والنق المقررات الدراسية ، مع دليًال للت

 .فهم اإلرث التراثي  والشعبي و لثقافي والحضاري والفني 

ة الفني     اهج التربي وير من ي تط ة ف ة والمحلي ة والعربي الخبرات العالمي تعانة ب ة تحت االس

 .إشراف األجهزة التعليمية واللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم

د   ذوق والنق دريس الت ي تطوير ت ي ف ق تجريب ذا آتطبي رح ه امج المقت تفادة من البرن االس

 .الفني 

 :الجامعات وآليات إعداد المعلمين  )٣

دريبهم                ات من خالل ت ى استخدام     تطوير برامج إعداد المعلمين في الجامعات ، والكلي  عل

 .األساليب ، والتقنيات التعليمية الحديثة ، وخاصة تقنية البرامج المدمجة



اج                امعيين لطرق إنت أقامة الدورات التدريبة ، وإنشاء المراآزالمستمرة لتعليم الطالب الج

ي      سام الحاسب اآلل ن أق ود م ضافر الجه الل ت ن خ ة م ات التعليمي ة(البرمجي ، ) البرمج

وسائل التعليمية ، وأقسام التربية الفنية ، وأقسام المناهج ، وطرق التدريس            وأقسام إنتاج ال  

 .باإلضافة إلى المتخصصين ، والخبرات العلمية األخرى 

ة               إقرار مادة التذوق والنقد الفني لكل خريجي الجامعات السعودية أسوة بالجامعات العالمي

 .األخرى

 :أقسام التربية الفنية في الجامعات والكليات  )٤

يمهم                     ه تعل تم في ة ، وي تخصيص مقرر يعنى بانتاج الوسائط  المتعددة في مادة التربية الفني

وك (و " Quest) "آوسيت: (على بعض البرامج التفاعلية مثل برنامج   " Tool book) " تول ب

د  ( و ري هان ور  (و"   Free Hand )  "ف ديا دايرآت و  (و" Director Macromaedia) " ماآرومي أوث

 . وغيره من البرامج التي تمتاز بنوع من اللغة البرمجية "Auther ware) "وير

دريب الطالب   داني(ت ق المي ة  ) التطبي ات التعليمي تخدام البرمجي اج ، واس ة إنت ى آيفي عل

 .الجاهزة في التعليم العام 

 :مدارس المرحلة المتوسطة العامة واألهلية )٥

ائ    ة ذات الوس البرامج التعليمي تعانة ب ة   ضرورة االس ادة  التربي ي دروس م ددة ف ط المتع

 .الفنية لنشر الوعي الثقافي والفني والتفكير الناقد

وم                  ة التي تق ة، والمعاييرالفني ى األسس العلمي ين للتعرف عل تنظيم دورات تدريبية للمعلم

شبكة          ن ال تفادة م و االس ة نح سابهم ثقاف ة ، وأآ رامج التعليمي ة الب اج ، ومعالج ى إنت عل

 .المعلوماتية 

ادة     ي م يم ف ن التعل دة م اط جدي ة وأنم اهج حديث ارب ومن ق تج ى تطبي ث عل سعي الحثي ال

 .التربية الفنية على غرار تجارب بعض المدارس األهلية

 :مدرسو التربية الفنية في المرحلة المتوسطة )٦
ة            ة الفني ادة التربي تعلم في م دريس وال السعى الحثيث نحو تطوير الذات وتطوير طرق الت

ة أو من خالل ا رامج اإللكتروني صميم الب اج وت ي إنت ى الكتب المتخصصة ف إلطالع عل

 . اإلنضمام ألحد الدورات المتخصصة في ذلك 

ستحدثة في استخدام                  ة الم ضرورة العمل على التهيئة المناسبة للطالب نحو البيئة التعليمي

 .البرامج اإللكترونية في قاعات التريبة الفنية في مختلف مجاالتها الفنية



صر           ات الع تيفاء متطلب ن اس تمكن م ث ي تعلم بحي صية الم اء شخ ة بن ى أهمي د عل التأآي

 .وتقنياته، مع الترآيز على حل المشكالت التي تواجه في المجال الفني

 :الباحثين التربويين المتخصصين في إنتاج البرامج التعليمية )٧

ة  رامج التفاعلي ك الب ة تل د من الدراسات حول فعالي ام بالعدي ي القي ددة ف ائط المتع ، والوس

ة ، و                دريس التقليدي ين طرق الت تدريس التربية الفنية ، واستنتاج النتائج حول المقارنات ب

 .الطرق الحديثة باستخدام البرامج التفاعلية في التعليم

زة ،                       ك األجه ة لتل ة الفني ة لمعلمي التربي القيام بالدراسات التي تحصر االحتياجات الفعلي

 .لوسائط ، والمعدات المتعددة في التعليم العام والبرامج ، وا

 :المؤسسات  والشرآات األهلية )٨
يوصي الباحث على التعاون وتوثيق الصلة بين القطاع األهلي ، وقطاع التعليم من خالل                

راء ،   ق من الخب شكل فري ا ، وي ى التكنولوجي دة عل اهج المعتم صميم المن ز لت شاء مرآ إن

ددة الوسائط تختص             والمتخصصين يقوم على إعداد       ة متع اهج اإللكتروني ، وتصميم المن

 .بمادة  التربية الفنية في المراحل الدراسية المختلفة

 .اعتماد معايير محددة في تقويم البرامج اإللكترونية  

ات   اون والعالق د جسور التع ة وم رات العلمي ة والخب ين التجارب التعليمي ادل ب ادة التب زي

 .ر التعلم بصفة عامة والتربية الفنية بصفة خاصةألستثمار نتائجها في تطوي

 :المقترحات 

 )Suggestions (البحوث المستقبلية

 
على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، يقترح الباحث مجموعة من المحاور التي                  

قد تكون نواة لبحوث أو دراسات مستقبلية أخرى قد يفتقدها الميدان التربوي  لمادة التربية 

 :لفنية من أهمها ا

 
ى          ) ١ امج عل ذا البرن ق ه الل تطبي ن خ ة م ة الحالي بيهة بالدراس ة ش ة تجريبي راء دراس إج

ذا           دوى ه ن ج ق م ابطة للتحق رى ض ة واألخ دهما تجريبي الب أح ن الط وعتين م مجم

 .البرنامج باستخدام المنهج التجريبي

شبكة المع            ) ٢ درة      تطبيق برنامج تعليمي على أحد المواقع اإللكترونية في ال ة الق ة لتنمي لوماتي

 . على التذوق والنقد الفني



ي االفتراضي لمتحف فني مجسد                         ) ٣ ع التخيل ى الواق وم عل امج تعليمي يق عمل تصميم لبرن

ة    اد  الثالثي ـ   )  Three Dimensional(باألبع صار ب رف  باالخت ذي يع ري دي(ال ) ث

)D.ئات العربية أو المحلية لمختارات فنية من أحد االتجاهات الفنية العالمية أو البي) ٣. 

ة   ) ٤ ة تجريبي راء دراس دريس    -إج لوب الت ة ، وأس دريس االعتيادي اليب الت ين أس ة ب  مقارن

باستخدام البرامج التفاعلية في تنمية القدرات التذوقية والنقدية لدى عينة من أحد المراحل              

 .الدراسية االبتدائية أو المتوسطة
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 ):Dictionaries(المعاجم والقواميس :المصادر األساسية  ) ١(
 

 .القرآن الكريم  )١

رون   )٢ راهيم ، وآخ يس ، إب يط  ،) م ١٩٧٢. (أن م والوس ة ،  المعج ة العربي ع اللغ ،  ) ١/٢ (ج ، مجم

 .مكتبة اإلسالمية للطباعة و النشر والتوزيع ، استنبول ، ترآيا ال

ود   )٣ سيوني ، محم ة  ) م١٩٩٢. (الب ة الفني صطلحات التربي زي ، ط  : ، م ي إنجلي ، دار ) ١(عرب

 .المعارف ، القاهرة ، مصر 

د   )٤ دين محم ن ال رازي ، زي ـ١٤١٧ (.ال صحاح،) ه ار ال شر   مخت ة والن الة للطباع سة الرس  ، مؤس

 .ع ، بيروت ، لبنان  والتوزي

وي  )٥ ي النب د الغن شال ، عب ـ١٣٩٩.(ال ة ، ط ) ه ة الفني ن والتربي ي الف ابع ) ١(، مصطلحات ف ، مط

 .جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية 

د  )٦ ادي ، محم ـ ١٤٠٨. (اله وتر،)  م١٩٨٨ -ه صطلحات الكمبي شارح لم م ال زي (المعج  –إنجلي

 . اض ، السعودية ، دار المريخ ، الري) ١( ، ط )عربي

ر )٧ ي، مني ودر،) م١٩٩٦. (البعلبك زي :  الم اموس إنكلي ي ، ط -ق ين ، ) ٣٠( عرب م للمالي ، دار العل

 .لبنان

ة ،             ) م١٩٩٦.(قاموس الرسامين في العالم      )٨ ى ، دار الراتب الجامعي ة األول ، عالم الرسامين ، الطبع

 .بيروت ، لبنان 

 
 :)Encyclopedias(الموسوعات العلمية ) ٢(
 
دات  ) ١(، تاريخ الفن ، ط "باريس  " ، موسوعة الروس    ) م٢٠٠٢. (أنطونيوس ، فريد     )٩ ، دار عوي

 .للنشر والطباعة ، بيروت ، لبنان 

ى ، دار الراتب               ) م١٩٩٦ . (موسوعة الفنون التشكيلية   ) ١٠ ة األول الم الرسامين ، الطبع ، سلسلة ع

 الجامعية ، بيروت ، لبنان 

 
 ):BIBLIOGRAPHY(  ة  العربيعالكتب والمراج) ٣(
 

رحيم  ) ١١ د ال راهيم ، عب صرية  ، ) م١٩٩٥. (إب ون الب ذوق الفن د وت ي نق ستقبلية ف ة م ة رؤي ، مكتب

 .، القاهرة ، مصر) ١(األنجلو المصرية ، ط 

تم  ) ١٢ تم ، رس و رس ام  ، ) ت.د. ( أب ن الع اريخ الف ي ت وجز ف شر  الم ز للن ى ،المعت ة األول ، الطبع

 .والتوزيع ،عمان ، األردن 



د اهللا   أ ) ١٣ د ، عب و راش ي   ، ) م٢٠٠٠.(ب د الفن ذوق والنق ة: الت شورات   دراس د ، من ة األس  ، مكتب

 .وزارة الثقافة ، دمشق ،الجمهورية العربية السورية

راءة       الفن واإلنسان   ،  ) م٢٠٠٣.(إسماعيل ، عز الدين      ) ١٤ ة ، مهرجان الق ال الفكري ، سلسلة األعم

 .مصر للجميع للطفل والشاب واألسرة ،

ة          ،) هـ  ١٤٢١ (.ك ، زيد على     البري ) ١٥ ة الفني دريس في التربي يم       تخطيط الت ة للتعل  ، اإلدارة العام

 .ة الفنية ، الرياض ، السعوديةبيبمنطقة الرياض ، شعبة التر

ـ   ) ١٦ ة، ) م١٩٨٥ ( .ــــــــــــــــــــــــــــــ ة الفني ضايا التربي ة  ،  ق ة الثاني ب ، الطبع الم الكت ، ع

 .القاهرة ، مصر 

ـ ــ ) ١٧ ال  ، ) م ١٩٨٧. ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ وم األطف ل رس اهرة ،  تحلي ارف ،  الق  ، دار المع

 .مصر 

  . ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر مبادئ التربية الفنية،) م١٩٨٩ ( . ـــــــــــــــــــــــــــــــ ) ١٨

ددة    ) . م٢٠٠٤(بصوص ، محمد وآخرون      ) ١٩ ات تصميم وتطب  : الوسائط المتع ازوري     يق  ، دار الي

 .العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية ، عمان ، األردن 

 الطبعة األولى ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة         نقد وإبداع ،  ،  ) م١٩٩٧. (بقيشيش ، محمود     ) ٢٠

 .، مصر 

اس     ، ) م١٩٩٦. (_____________ ) ٢١ غال النح ة وأش ة الفني ي التربي ادئ ف  ، دار ١، طمب

 .ة للنشروالتوزيع والطباعة ، عمان ، األردنالمسير

ة، ط        الفنون،    ) هـ  ١٤٢٠. (حنا ، نهى ، وطنوس ، يوسف         ) ٢٢ ة العام  ، دار   ١ ، الموسوعة الثقافي

 .الجيل ، بيروت ، لبنان

د  ) ٢٣ د الحمي ورة ، مصري عب ي، ) ت.د . (حن ذوق الفن يكولوجية الت م س ة عل شورات جماع  ، من

 .القاهرة ، مصر النفس التكاملي ، دار المعارف 

ـ ) ٢٤ ستمع    ،) م١٩٧٥( .ــــــــــــــــــــــ ان والم ي ودور الفن ذوق الفن دة  ،  الت دوة الجدي   ، دار الن

  .مصر 

اتم     دشاش ، أحمد عائش ،     ) ٢٥ د ح ة    ، ) ت.د. (و حسين ، محم ة الفني  ، وزارة مرجع موجه التربي

 . المعارف ، الشؤون المدرسية ، دار األصفهاني ، جدة ، السعودية

شير  ) ٢٦ يدي ، ب وي ، ) م٢٠٠٠. (الرش اهج البحث الترب سطة: من ة مب ة تطبيقي اب رؤي  ، دار الكت

 .الحديث ، مدينة الكويت ، دولة الكويت 

 ، دار الفكر ، دمشق ،         ٢ ، ط  تاريخ الفن عند الرعب والمسلمين    ) . م١٩٩٧. (الرفاعي ، أنور     ) ٢٧

 .سوريا 

سافر  ١، طلتربية الفنية ، ونظرياتها ، في تاريخ ا) م١٩٩٦. (الزهراني ، على يحيى   ) ٢٨  ، دار الم

  .للنشر والتوزيع ، جدة ، السعودية



صطفى   ) ٢٩ ي م ات، فتح ور    ، ) م١٩٩٦.(الزي اطي والمنظ ور االرتب ين المنظ تعلم ب يكلوجية ال س

 .،دار النشر للجامعات ، القاهرة ، مصر١، ط٢ ي ، سلسلة علم النفس المعرفالمعرفي

د الم  ) ٣٠ دمرداش عب رحان ، ال د س ة ،   ) م١٩٩٧. (جي ضة العربي رة ، دار النه اهج المعاص ، المن

 .القاهرة ، مصر 

اة        ،  ) م٢٠٠١. (سعيد ، حامد     ) ٣١ ن والحي ون اإلسالمية    : المدرسة المصرية في الف أصالتها  :الفن

 .، الطبعة األولى ، دار الشروق ،القاهرة ، مصروأهميتها

ة وصيانتها      تشغيل األجهز ،  ) م١٩٩٦.(سالمة ،عبد الحافظ محمد      ) ٣٢ سلة المصادر    : ة التعليمي سل

 . ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، األردن١ ط،)٥(التعليمية 

ات    : تصميم الوسائط المتعددة وإنتاجها   ،  ) هـ١٤٢٤. (__________________ ) ٣٣ سلة تقني سل

 . ، دار الخريجي للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية١ ط،) ٦(التعليم 

سعودية  ، ) هـ١٤١٢(بل ، عبد العزيز عبداهللا ، وآخرون       السن ) ٣٤ نظام التعليم في المملكة العربية ال

 . ، دار الخريجي للنشر والتوزيع ، الرياض، السعودية 

ة  ) ٣٥ ميث ، إدوارد لوسي ، ترجم ق : س ي ، أشرف رفي ذ ، ) م١٩٩٧. (عفيف ة من ات الفني الحرآ

س األ م ١٩٤٥ ة ، المجل ومي للترجم شورع الق شر ،  ،الم ة والن وتس للطباع رآة ل ة ، ش ى للثقاف عل

 القاهرة مصر 

د     ) ٣٦ رزاق محم د ال سيد ، عب رة  ) م١٩٩٩. (ال ة ومعاص ون حديث ورس  ١ ، ط، فن سة ح  ، مؤس

 .الدولية للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، مصر 

ة      ١ ، ط  حصاد القرن العشرين فنون العصر    ،  ) م٢٠٠٣. (شاآر ، فؤاد   ) ٣٧  ، الدار المصرية اللبناني

 . القاهرة ، مصر ،

ي                    ) ٣٨ د عل سيد محم ليمان ، وال اد س ة  ،  ) م١٩٩٢. (صادق ، محمود محمد ، وعماري ، جه التربي

 . ، تصميم وطباعة الطيطي للكمبيوتر، اليرموك ، األردن١ ، طأصولها وطرق تدريسها:الفنية 

سفته وخصائصه ال   : الفن اإلسالمي ،  ) هـ  ١٤٠٨. (الصايغ ، سمير     ) ٣٩ ة قراءة تأملية في فل ، جمالي

 .، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ١ط

سية   ، ) م١٩٩٧. ( ، معتز سيد، ويوسف ، جمعه سيد  ، شاآر، وعبد اهللا دعبد الحمي  ) ٤٠ دراسات نف

 . ، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر١ ، طفي التذوق الفني

د   ) ٤١ صطفى محم ز ، م د العزي ال  ، ) م١٩٩٩. (عب د األطف ي عن ر الفن يكولوجية التعبي  ، ٢، طس

 .مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر

ان ، وآخرون   ) ٤٢ دات ، ذوق اليبه: البحث العلمي ) . م٢٠٠٢. (عبي ه وأس ه وأدوات  ، ٣ ، طمفهوم

 .دار أسامة للشر والتوزيع ، الرياض ،السعودية 

ـ ) ٤٣ شكيلية  ،) م١٩٩٩ (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ون الت ي الفن د ف ذوق والنق ردات ١ط ،  الت  ، المف

  .للنشر والتوزيع والدراسات ، الرياض ، السعودية 



د   ) ٤٤ الح حم ساف ، ص سلوآية   ) م١٩٩٥. (الع وم ال ي العل ث ف ى البح دخل إل ة ١ ، ط، الم ، مكتب

 .العبيكان، الرياض، السعودية

رن الحادي والعشرين            :آفاق الفن التشكيلي    ) هـ  ١٤٢١. (العطار ، مختار     ) ٤٥ ى مشارف الق ،  عل

 . ، دار الشروق ،القاهرة ، مصر ١ط

 .، دار المعارف، القاهرة ، مصر الفن وعالم الرمز، ) م١٩٩٣. (عطيه ، محسن محمد  ) ٤٦

ي      ،) م١٩٩٨ ( .علي ، أحمد رفقي       ) ٤٧ د الفن ذوق والنق ع         ٢ط ،   الت شر والتوزي ردات للن  ، دار المف

 .ة والدراسات ، الرياض ، السعودي

ل   ) ٤٨ د الوآي راهيم عب ار ، إب اير ، ) م٢٠٠٠.(الف ات الحاسوب ين رن  : تربوي ع الق ديات مطل وتح

 .، دار الكتاب الجامعي ، العين ، اإلمارات العربية المتحدةالحادي والعشرون

رحمن  ) ٤٩ د ال د عب د ي، أحم ة  ،) م ١٩٩٧ ( .الغام ة الفني ا : التربي دافها -مفهومه ا– أه  - مناهجه

 . مطابع الصفات ، مكة المكرمة ، السعودية ،طرق تدريسها 

ة   ) ٥٠ راب ، يوسف خليف ي   ،) م١٩٩١ (.غ د الفن ذوق والنق دخل للت شر  ١ط ، الم امة للن  ، دار أس

  ٠والتوزيع والدراسات ، الرياض ، السعودية 

د   ) ٥١ اف أحم راج ، عف ن  ، ) م١٩٩٩.(ف يكولوجية الف ي س ي : ف ذوق الفن يكولوجية الت ة س  ، مكتب

 .ة ،القاهرة ، مصر األنجلو المصري

د     ) ٥٢ د المجي د عب ضل، محم ـ١٤١٦.(ف ة  ، ) ه ة الفني سفتها  : التربي ا، وفل داخلها، تاريخه ، م

 .،مطابع جامعة الملك سعود، الرياض ، السعودية١ط

ال      ،  ) م١٩٩٥ . (نالقريطي ، عبد المطلب أمي     ) ٥٣  ، دار ١ ، طمدخل إلى سيكولوجية رسوم األطف

 . المعارف ، القاهرة ، مصر 

زاز  ) ٥٤ ر ق ارق بك ـ  ١٤٢٣ (.، ط د المعاصر  ،) ه ذوق والنق ة   ١ط ،الت ع محفوظ وق الطب ، حق

ف  د  . للمؤل ب ، محم ـ١٤٠٨. (قط المي   ، ) ه ن اإلس نهج الف اهرة ،  ٧، طم شروق ، الق  ، دار ال

 .مصر

ة    ، ) هـ١٤١٥.(محمد ، جاسم عبد القادر      ) ٥٥ ة الفني الي في التربي ة فالح   النقد والتذوق الجم  ، مكتب

 .ألولى ، حولي ، الكويت،الطبعة ا

و صالح   ) ٥٦ ي ، أب ن ، ) ت.د. ( األلف اريخ الف ي ت وجز ف شر ،  الم ع والن صر للطب ضة م  ، دار نه

 .الفجالة،مصر 

وي     ،  ) م١٩٩٦. (النشواتي ، عبد المجيد      ) ٥٧ نفس الترب م ال ال    ٨ ، ط  عل روت ،     ة، مؤسسة الرس  ، بي

 لبنان  

د    ) ٥٨ ساعد حم وح ، م وي  ، ) م٢٠٠٤. (الن ث الترب ادئ البح اض ،  ١ ، طمب د ، الري  ، دار الرش

 .السعودية 



امر  ) ٥٩ شام ع ان ، ه اب  ، علي دي ، صالح ذي اليب  ، ) م ٢٠٠١. (هن اهج واألس ي المن ات ف دراس

 .   ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، األردن ٨، طالعامة 

زاع  ) ٦٠ صور،اله ـ ١٤٢٢ (. من ة  ،) ه ة الفني م التربي ة معل ة و إدارة  ،حقيب ة التربي يم بمنطق التعل

 .شعبة التربية الفنية  ، الرياض ، إدارة اإلشراف التربوي 

  
 الكتب المترجمة) ٤(
 

ا   ) ٦١ ا وترجمه احثين ، جمعه ن الب ة م الم : مجموع اد س داد ، زي ي ، )م١٩٩٣. (ح د الفن : النق

ة بتصرف      ( ة اإلنجليزي هل   ، دار المنا١ ، ط)مجموعة من األبحاث في النقد الفني مترجمة عن اللغ

 .للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان 

ادة التربي  ) ٦٢ ة لم ة العلمي ة ةاللجن ـ١٤٢٥. ( الفني ة   ، ) ه ة  للمرحل ة الفني ادة التربي نهج م ة م وثيق

طة ، اض ،    المتوس اهج ، الري ة للمن وي ، اإلدارة العام وير الترب يم ، التط ة والتعل  وزارة التربي

 .السعودية 

ارف  ) ٦٣ ـ١٣٩١. (وزارة المع نهج، ) ه طة    م ة المتوس ة للمرحل ة الفني ادة التربي اض ،  م  ، الري

 .المملكة العربية السعودية 

 
 الماجستير والدآتوراه)الغير منشورة(الرسائل واالطروحات  العلمية )  ٥(
) THESIS ( And)DESSEARTATION(  
 

د         ) ٦٤ د الحمي ة عن            ،  ) م٢٠٠٠.(أحمد ، محمد عب تحكم في فاعلي اليب ال ة ألس أثيرات الفارق اصر  الت

شورة         ( ، تصميم برامج الكمبيوتر التعليمية    ر من وراه غي الة داآت يم ،       ) رس ا التعل تخصص تكنولوجي

 .آلية التربية ، جامعة حلوان، مصر

ر محم   ) ٦٥ ر، ياس ـ١٤١٨ . (دأزه شكيلية      ، ) ه ة الت ة الفني ي الحرآ ا ف ة ودوره الجداري

ية التربية ، جامعة أم القرى ن مكة     ، قسم التربية الفنية ، آل     )  منشورة ررسالة ماجستير غي  (،المحلية

 .المكرمة ، السعودية 

أثر استخدام الشرائح الملونة والمستنسخات الفنية على       ،  ) هـ١٤٢٠. (آل ساعد ، أحمد إبراهيم       ) ٦٦

، قسم )  منشورةررسالة ماجستير غي(، تحصيل طالب آليات المعلمين في مادة التذوق وتاريخ الفن

 .ية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية التربية الفنية ، آلية الترب

سين   ) ٦٧ ى ح اش عل اش ، قم ي  ) م٢٠٠٥.(آل قم ين ف ات المعلم ة بكلي ة الفني امج التربي ل برن تحلي

ة   ة الفني ي التربي ي ف اه التنظيم ستير غي(،) E.A.B.D(ضوء االتج الة ماج شورةررس سم )  من ، ق

 . ، مكة المكرمة ، السعودية التربية الفنية ، آلية التربية ، جامعة أم القرى



ي     ) ٦٨ د الح الح عب عيد ص ادل س اري ،ع المي    ، ) م١٩٩١. (بخ ر اإلس ي الفك ة ف ة الجمالي التربي

ة  سفات الغربي ض الفل ة : وبع ة مقارن شورة (، دراس ر من ستير غي الة ماج ة ) رس سم التربي ، ق

 .لسعوديةاإلسالمية والمقارنة ، آلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ا

ز  ) ٦٩ د العزي د عب ي ، محم ـ١٤٢٤. ( التميم ادة  ، ) ه و م طة نح ة المتوس ذ المرحل ات تالمي اتجاه

ة          ل التعليمي ة حائ شورة         ( ، التربية الفنية في منطق ر من الة ماجستير غي اهج وطرق       ) رس سم المن ، ق

 .التدريس ، آلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية

اة عب  ) ٧٠ وقس، نج د ب ارات    ، ) م١٩٩٨.(د اهللا محم ة مه ي تنمي رح ف دريبي مقت امج ت ة برن فاعلي

شورة         تدريس المفاهيم العلمية لدى الطالبات المعلمات بكلية التربية بجدة         ر من وراه غي ، ، رسالة دآت

 .، آلية البنات بجدة ، السعودية 

دريس مقترحة في التربي          ،  ) هـ١٤٢١. (الثقة، عدنان حسين جميل      ) ٧١ ًا    وضع خطط ت ة وفق ة الفني

ة ،   ) رسالة ماجستير غير منشورة     . (باستخدام الحاسب اآللي  ) DBAE(لنظرية   ، قسم التربية الفني

 .آلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية

ة          ،  ) هـ١٤١٧. (جسومة ، ليلى محمد      ) ٧٢ ة الفني تحليل مضمون الكتاب المدرسي المقرر في التربي

ذات ال    ة                  على تلمي ه باالتجاهات التربي سعودية وعالقت ة ال ة العربي دائي والمتوسط بالمملك يم االبت تعل

شورة       ( ، الفنية المعاصرة  ر من ة أم                ) رسالة ماجستير غي ة ، جامع ة التربي ة ، آلي ة الفني سم التربي ، ق

 .القرى ، مكة المكرمة ، السعودية

ة في م     ،  ) م٢٠٠٣. (رحيم، شيماء محمد السيد      ) ٧٣ ة            القيم الجمالي د الحداث ا بع ون م ارات من فن خت

ة  )رسالة ماجستير غير منشورة(، آمدخل إلثراء التذوق الفني لدى طالب آلية التربية النوعية    ، آلي

 .التربية الفنية ، قسم النقد والتذوق الفني، جامعة حلوان ، القاهرة ، مصر

ي في   ، )هـ١٤٢٢. (الشاعر، عبد اهللا مشرف     ) ٧٤ ة    مجاالت استخدام الحاسب اآلل ة الفني سم التربي ق

ة ،   ) رسالة ماجستير غير منشورة   (بكلية المعلمين بمكة المكرمة،    ة التربي ، قسم التربية الفنية ، آلي

 .جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية 

وزي     ) ٧٥ ان ف رزاق، جيه د ال ي      ، ) م٢٠٠١. (عب ة ف ا الوظيفي ون وأهميته ة لل دالالت الرمزي ال

ة الم  صميمات الزخرفي رة الت شورة       (، عاص ر من ة غي ة الفني سفة التربي ي فل وراه ف الة دآت ، ) رس

 .تخصص تصميم ،قسم التصميمات الزخرفية ، آلية التربية ، جامعة حلوان ، مصر

ددة في إآساب الطالب            ،  ) م٢٠٠٠.(عبد الكريم ، محمود أحمد       ) ٧٦ فاعلية استخدام الوسائط المتع

الة   (.ساسية لتشغيل الكمبيوتر والتحصيل المعرفي       المعلمين المندفعين والمتروين المهارات األ     رس

 .تخصص تكنولوجيا التعليم ، آلية التربية ، جامعة القاهرة ، مصر) ماجستير غير منشورة 

ة              ،  ) هـ١٤٢٠. (الغامدي ، أحمد عبد الرحمن       ) ٧٧ ة الفني اء الثقاف ي في إنم دور النقد ، والتذوق الفن

دارس الت        ام     ضمن دروس التربية الفنية في م يم الع ة المتوسطة ،   : عل الة ماجستير    ( في المرحل رس



شورة ر من ة ( ، )غي ة الفني دريس التربي اهج وطرق ت ي من ة،  ) ف ة التربي ة ، آلي ة الفني سم التربي ، ق

 . جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية 

يم ، صفيناز زآي  ) ٧٨ ـ١٤١٤. (غن ذوق ل، )ه ستوى الت ى م ره عل دة وأث وح بج دى المتحف المفت

ة ة الثانوي ات المرحل شورة . ( طالب ر من ستير غي الة ماج ة، ) رس ة التربي ة ، آلي ة الفني سم التربي ، ق

 .جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية 

ات في                ،  ) م٢٠٠٢. (فلمبان ، مريم حسن       ) ٧٩ ة للطالب ة الثانوي ة للمرحل ة الفني نهج التربي تطوير م

شورة   (  ، عرفيةضوء االتجاه القائم على المفاهيم الم      ة ،    ) رسالة ماجستير غير من ة الفني سم التربي ، ق

 .آلية التربية، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية 

سعودية          ،  ) هـ١٤٢١. (قزاز ، بكر عثمان      ) ٨٠ صحافة ال دراسة  : طبيعة النقد الفني المعاصر في ال

شورة      ( ،  تحليلية   ة      )رسالة ماجستير غير من ة الفني سم التربي رى ،      ، ق ة أم الق ة ، جامع ة التربي  ، آلي

 .مكة المكرمة ، السعودية 

ضر     ) ٨١ و الن ن أب د ، أيم ض       ، ) م٢٠٠٣. (محم ة بع ي تنمي وتر ف امج آمبي تخدام برن ة اس فعالي

يم             ا التعل الة ماجستير   المهارات األساسية الالزمة لتشغيل آاميرا الفيديو لدى طالب تكنولوجي ، رس

شورة ر من اهرة ،)غي ة الق يم ،    ، جامع ا التعل سم تكنولوجي ة ، ق وث التربوي ات والبح د الدراس  معه

 .القاهرة ، مصر

ال   ) ٨٢ د الع اس عب د ، إين ة   ) م١٩٩٦. (محم ي لطالب آلي د الفن امج النق داد برن ار إلع اء معي ، بن

ة ،           )رسالة ماجستير غير منشورة   (،  التربية الفنية    ، آلية التربية الفنية ، قسم الثقافة والتربية الميداني

 .جامعة حلوان ، القاهرة ، مصر

د العزي ) ٨٣ ة عب صيب ، لطيف ـ١٤٢١ . (زالمغي دى  ، ) ه سي ل ق النف ى التواف ي عل ر الفن ر التعبي أث

شورة         ( ،  تلميذات القطريات في مرحلة المراهقة الوسطى      ر من الة ماجستير غي ة     ) رس سم التربي ، ق

 .ودية الفنية ، آلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السع

ى أدائ  ) هـ١٤٢١. ( دخيل نالمنتشري ،عبد الرحم  ) ٨٤ وي  ه، أثر إعداد معلم التربية الفنية عل  الترب

ة        )رسالة ماجستير غير منشورة     ( ،  في التعليم العام بمكة التعليمية       ، قسم التربية الفنية ، آلية التربي

 .، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، السعودية 

 
 :عية المحكمة المنشورة األبحاث  الجام)  ٦(
 

ال    ) ٨٥ ر، جم و الخي اهره      ) م١٩٩٨. (أب المي ، وبعض مظ ور اإلس ن المنظ ال م وم الجم ، مفه

ة ،    ة الفني ة في التربي نفس    التطبيقي م ال ة ، وعل ة البحث في التربي ة ،  ٢، ع١٢، ممجل ة التربي  ، آلي

 . ، مصر٢٦٩ -٢٢٩جامعة المنيا ، ص 



ات            ) م١٩٩٦. (أبو زيد، مصطفى حسيب محمد       ) ٨٦ دى طالب داع ل ه باإلب الي وعالقت ، التذوق الجم

ة بأسوان   التربية الفنية ، قسم علم النفس التعليمي ،     ة التربي وادي ، ص    مجلة آلي وب ال ة جن  ، جامع

 . ، مصر٥٢٢ – ٤٩٠

اب    ) ٨٧ د الوه د العزيزعب ابطين ،عب ـ١٤١٤. (الب ة    ) ه نهج المرحل ي م ة ف ة المهني ال التربي ،إدخ

ة           نين في المملكة العربية السعودية ،     المتوسطة العامة للب   وم والتربوي ك سعود العل ة المل ة جامع  مجل

ك              ٦ ، م  )٢(والدراسات اإلسالمية  ة المل  ، العلوم والدراسات التربوية ، مطابع النشر العلمي ، جامع

 . الرياض ، السعودية٣٥٨-٢١١سعود ، ص 

٨٨ (  

ي        مية ، ، التربية الجمالية رؤية إسال    ) م١٩٩٠. (أحمد ، فرغلي جاد      ) ٨٩ يج العرب الة الخل  مجلة رس

 . ، الرياض ، السعودية١٣٧ -٨٣ ، ص ٤١، مكتبة التربية العربي لدول الخليج ، ع

رحمن     ) ٩٠ د ال زة عب اجودة، حم ة     ) م٢٠٠١. (ب ان حرآ ة أب ة الفني اهج التربي ، اتجاهات تطوير من

ة ،    إعادة صياغة مناهج التعليم العام آمدخل لتطور مناهج التربية الفنية بالمم           ون      لك وم وفن ة عل مجل

 .، القاهرة ، مصر١١٧-٩٣ ، آلية التربية ، جامعة حلوان ، ص ٤ ، ع٤ ، مدراسات وبحوث

سنة    ٥ ع مجلة حولية آلية التربية ،    ، تربية الذوق الجمالي ،      ) م١٩٨٧. (البسيوني، محمود    ) ٩١  ، ال

 . ،  قطر٢٨٧-٢٧٣الخامسة ، آلية التربية ، جامعة قطر، ص

ات  ) ٩٢ ار ، زين ة،   ) م١٩٩٧ (.بيط شكيلية الغربي ون الت ي الفن ام ف ذوق الع د والت الم ، النق ة ع مجل

ر وبر  (٢، عالفك سمبر–أآت وطن ٢٦، م) دي س ال ون واآلداب ، ص  ي، مجل ة والفن  ، ٤١ -٩ للثقاف

 .الكويت

ادر      ) ٩٣ د الق ة، جاسم عب ة        ) م٢٠٠٣. (جمع وى معرفي لتنمي ي آمحت د الفن الي والنق ذوق الجم ، الت

ة ،         السلوك الجمالي  ة الفني ة ،      في مجال التربي ة العربي ستقبل التربي ة م ل ( ، ٢٩، ع٩ ممجل ، ) إبري

ة عين شمس ، الناشر المكتب                           ة ، جامع ة التربي اون مع آلي ة ، بالتع المرآز العربي للتعليم والتنمي

 .، اإلسكندرية ، مصر ١٦٨ -١٥٣الجامعي الحديث ، ص

د  ) ٩٤ امر أحم زاوي ، ع ـ١٤٢٣. (الجي دريس ال) ه ق الحاسوب ،  ، ت ة عن طري ة الفني ة تربي مجل

ة عشر، ع     بحوث ودراسات حولية  : رسالة الكلية    سنة الثالث  ، ١٣ ، آلية المعلمين بمكة المكرمة ، ال

 . ، مكة المكرمة ، السعودية ٧٨ – ٦٣ص 

زة، محسن مصطفى  ) ٩٥ شكيلي ) م١٩٩٩. (حم الواقع الت ه ب ي وعالقت د الفن ذوق والنق وم الت ، مفه

ات وبحوث  مجلالمعاصر ،  ون  دراس وم وفن وان ، مة عل ة حل ل( ، ٢ ، ع١١، جامع ، ص ) إبري

 . ، القاهرة ، مصر١٤٨ – ١٣٥

دين     ) ٩٦ ة       ) . م٢٠٠١. (خضر ، صالح ال دريس التربي ة ت اء استراتيجية مقترحة لتطوير نظري بن

وافقهم نحو          : الفنية في ضوء     ين وت دير المعلم اس مدى تق دخلها  مفهوم التربية الفنية البحثية ، وقي  م



ان ،   سلطة عم دريس ب ة الت اتهم نحو مهن سفي واتجاه ون الفل ة و الفن ة الفني ي التربي ة بحوث ف مجل

 . ، مصر١٥٩ -١٠٧ ، جامعة حلوان ، ص ٥ ، ع٥ م،) م٢٠٠٢(

ذوق في          ) م١٩٩٥.(رفاعي ، حكمت حسن    ) ٩٧ ة الت دريس في تنمي ر استخدام بعض طرق الت ، أث

ة    .  الفنية بكلية التربية النوعية بالمينا الفن المصري القديم لدى طالب التربية      مجلة البحث في التربي

 . ، مصر٤٨ - ٢٤، جامعة المينا ، آلية التربية ، ص )أبريل ( وعلم النفس، 

د الظاهر ) ٩٨ يد ، سعودي عب دى ) م١٩٩٩. (س ة ل يم الجمالي ة الق ي تنمي ة ف ، دور المدرسة الثانوي

ا ،    )إبريل  ( ٤ ، ع  ١٢، م مجلة البحث في التربية وعلم النفس       طالبها ،    ة المني ة، جامع ، آلية التربي

 . ، مصر٢٠٣ -١٦٠ص 

ي     ) م٢٠٠٠. (عامر ، فاتح     ) ٩٩ ه وطموحه،       : ،النقد التشكيلي العرب ه وآفاق الم الفكر     واقع ة ع ، مجل

اني   دد الث سمبر (الع وبر ، دي ون واآلداب ، ص   ٢٩، م) أآت ة والفن وطني للثقاف س ال  -٢٦٥، المجل

 ، الكويت ٢٧٦

ا في         ) م١٩٩٩. ( طه عبد المنعم ، والرباعي، إحسان عرسان           علي ،  ) ١٠٠ ة المدرسية وأثره ، البيئ

وان ، ع       مجلة علوم وفنون دراسات وبحوث    تنمية الثقافة الفنية والجمالية ،       ة حل اير  (١ ، جامع ، ) ين

 . ، القاهرة ، مصر ٣٠ -١٥ ، ص ١١م

ة  ) ١٠١ د خليف ري ، محم ت ) م ٢٠٠٢. (العم تخدام اإلنترن ع اس دريس ، ، واق ة الت دى أعضاء هيئ ل

ة  ا األردني وم والتكنولوجي ة العل ة وطلب ات العربي اد الجامع ة اتح اد ، مجل ة التح ة العام ، األمان

  .٧٠ – ٣٥، ص ص ) تموز/يوليو( ، ٤٠الجامعات العربية ، ع

ة ،           ) م٢٠٠٢. (عمرو ، آايد     ) ١٠٢ ة الفني ا   ، االتجاهات المعاصرة في التربي ة أبح :  اليرموك    ثمجل

سل ة  سل سانية واالجتماعي وم اإلن ي     ١، ع٢٩، م ة العل ث العلم ادة البح وك ، عم ة اليرم ، جامع

 .، األردن ١٠٣-٨٨والدراسات العليا ، ص 

راهيم        ) ١٠٣ ن بواسطة                 ) م٢٠٠٣. (العمود ، يوسف إب ى الف ة عل ة المبني ة الفني اه التربي ، تطوير اتج

ية   ادة دراس ة ،    " D.B.A.E"م ة الفني ل التربي ى حق ره عل وم   مجلوأث عود العل ك س ة المل ة جامع

ك        ١٥ ، م  )١(والدراسات التربوية  ة المل  ، العلوم والدراسات التربوية ، مطابع النشر العلمي ، جامع

 . الرياض ، السعودية٣٢٢-٢٩٧سعود ، ص 

ـ  ) ١٠٤ ي ) م١٩٩٧. (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وي الفن د الترب ق النق ده ،  ، طرائ وم وفوائ ة عل مجل

 .، مصر٩٣-٧٤، مجلد التاسع ،) إبريل (٢ ، جامعة حلوان ، عدراسات وبحوث : وفنون

، آيف نقرأ ونتذوق عمًال فنيًا      ) م١٩٩٧. (المرزوقي ، منى سعيد ، وجودة ، عبد العزيز أحمد            ) ١٠٥

شكيليا؟ ،  ون   ت وم وفن ة عل وث : مجل ات وبح وان، ع دراس ة حل  ، ٣٤– ١٥ ، ص ٩ ، م١ ، جامع

 .القاهرة ، مصر

ة في الكويت ،      ) م٢٠٠٠. ( مهنا ، عبد اهللالمهنا   ) ١٠٦ ة الفني ة البحث في    ، الوجه اآلخر للتربي مجل

 . ، مصر٣٣٥-٣٢١ ، جامعة المينا ، آلية التربية ، ص ٣ ، ع١٣ ، مالتربية وعلم النفس



د العزي ) ١٠٧ ادي، عب د زالنج ي   ) م١٩٩٤. ( راش ة ف ة الفني اهج التربي وير من ي تط دة ف ة جدي ، رؤي

ة      ي المملكة العربية السعودية     التعليم العام ف   وم والدراسات التربوي ، مجلة جامعة الملك سعود ، العل

 . ، الرياض ، السعودية٢١٠-١٨٩ ، مطابع النشر العلمي ، جامعة الملك سعود ، ص ٦، م) ١(

ـ  ) ١٠٨ تخدا      ) م١٩٩٨. (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة باس ة الفني ادة التربي ل لم دريس فاع و ت م ، نح

ي ،  نفس الحاسب اآلل م ال ة وعل ي التربي ة البحث ف ة، ممجل ة التربي ا، آلي ة المين  ( ٤، ع١١، جامع

 . ، مصر١٨١ – ١٦٣، ص)أبريل 

د                ) ١٠٩ د آدم احم سيد ، محم د ، وال رامج الوسائط         ) م٢٠٠٤. (نجيب ، عاطف محم ر استخدام ب ، أث

ة ،             اج الصور التعليمي ات     المتعددة في فعالية تدريس إنت ة آلي ين مجل بتمبر (٢ ، ع  ٤  ، م   المعلم ، ) س

اض ، ص ص         ين بالري ة المعلم ين ، آلي ات المعلم يم لكلي ة والتعل ة وزارة التربي  ، ٣٧ – ١وآال

 .الرياض ، السعودية 

 
  )Conferences( المؤتمرات العلمية)  ٧(
 

سالم   ) ١١٠ د ال الح عب راقيش ، ص ال  ) م٢٠٠٢. (ق ة لألطف درات الفني ة الق ي تنمي ن ف ، دور الف

ؤتمر   ، المحور الثالث ،   ٢تحقين بالقسم الحر بكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان ، ج      المل الم

وان      ة بعن ة الفني ة التربي امن بكلي ي الث ي    : " العلم ل العرب ة الطف ة وتنمي ة الفني ن " التربي - ٢٠م

 .، مصر٢١-١، آلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص صإبريل ٢٢

ن   ، التذوق الفني وتنمية اإلحساس بالجمال البيئي ،         ) م١٩٩٤. (منعم  الهجان ، عبد ال    ) ١١١ مؤتمر الف

اهرة، ص ص  ،      )البيئة الجمالية(المحور األول : والبيئة   وان، الق ة حل ة ، جامع ة الفني  ، آلية التربي

 .مصر

ة           ،  ) م٢٠٠٠. (الباز، خالد صالح علي      ) ١١٢ وم بالمرحل دريب موجهي العل فاعلية برنامج مقترح لت

سية        ال ع من           ثانوية على استخدام مدخل التقويم الموجه باألهداف التدري ؤتمر العلمي الراب  ٣١( ، الم

ة الرياضية       )أغسطس ٣–يوليو   ة ، القري ة العلمي ة المصرية للتربي ، التربية العملية للجميع، الجمعي

 .باإلسماعيلية ، مصر

 : ) PERIODICALS (الدوريات والمجالت العربية)  ٨(
 

رحمن      باجودة   ) ١١٣ ـ ذو الحجة  ١٤٠٨. (، حمزة عبد ال ة ،     ) ه ة الفني ة آأساس للتربي ة  ، المعرف مجل

ة ،ع                    التربية الفنية    ة الفني سعودية  للتربي ة ال ة العربي ة تصدر عن الجمعي  ، ص   ١، مجلة تربوية فني

 .، آولومبس ، جامعة والية أوهايو ، الواليات المتحدة األمريكية ٢٣-٢١ص 

ر،            ) م١٩٧٠. (البسيوني ، محمود     ) ١١٤ وجي متغي الم تكنول ة في ع ة الفني ة      ، التربي ،  صحيفة التربي

 . ، القاهرة ، مصر٧٨ -٧٣، ص ص١ ، ع٣٢ التربية ، السنة ترابطة خريجي معاهد وآليا



اون الخليجي   ) ١١٥ دول مجلس التع يم ب شامل للتعل وير ال ات ) م٢٠٠٤(التط ة حول التوجيه ، دراس

د       ي ال ى ف س األعل رار المجل ي ق واردة ف ة ٢٣ورة ال سمبر . ، دوح يم ،  ) م٢٠٠٢(دي شأن التعل ب

 . ،األمانة العامةمطبوعات المجلس

ة ، ) م١٩٩٩.(درويش ، عبد الكريم أبو الفتوح   ) ١١٦  ، التعليم والتدريب من خالل شبكات اإللكتروني

ة  ة التربي ة ، ع     مجل وازرة التربي اهج ب ة والمن وث التربوي ز البح وبر ( ٣١ ، مرآ ، ص ص ) أآت

 .القادسية ، الكويت  ، ١١٥ -١٠٨

ان فاضل  ) ١١٧ سامرائي ، إيم د عب) م٢٠٠٣. (ال تعلم عن بع بة ، ر، ال ات المحوس بكات المعلوم  ش

ا    مجلة الخفجي  شترآة ، ع     ت ، تصدرها عملي ون ،    ) أغسطس  (٧ الخفجي الم ة والثالث سنة الثالث ، ال

 .، الخفجي ، السعودية ٢١– ١٩ص ص 

ود      ) ١١٨ ب  ) م١٩٩٨. (السعدون ، حم يم الحوس يم   ، تعل " حوسبة النظام التعليمي    : ة ، وحوسبة التعل

ة ، ع       ، مجلة التربية  " تجربة دولة الكويت     وازرة التربي اهج ب ة والمن ( ٢٦ ، مرآز البحوث التربوي

 . ، القادسية ، الكويت ٢٧ -٦، ص ص ) يوليو

د    ) ١١٩ ؤنس محم سلطي ، م ـ١٤٢٤. (ال ت ،   ) ه ى اإلنترن ي عل يم اإللكترون وم  ، التعل ة العل ومجل

 .، الرياض ، السعودية٥٢-٤٨، ص ص ) محرم٦٥ ، علتقنيةوا

ذوق واالتصال      ) م١٩٩٦. (الشريف ، طارق     ) ١٢٠ شكيلية   ،النقد الفني والت اة الت ة الحي دد  ، مجل  ، الع

 . ، دمشق ، الجمهورية العربية السورية ١٥– ٥ ، ص ص ١٦، السنة ) ٦٤-٦٣(

ة        ) م١٩٩٠. (الدوسري ، محمد     ) ١٢١ ة   ، الرسم و الحاسوب والتربي ى     : الفني ة األول أطروحة  (الحلق

دآتوراة ،                ) لدراسة بحثية    الة ال ة مختصرة من الفصل الثالث من رس وتر  ترجم ة عربي  ٧ ، عمجل

 . ، الرياض ، السعودية ٢٥-٢٢، ص ص ) يناير ، فبراير(

اٍت ،          ) م١٩٩٧. (عبد العال ، عمر    ) ١٢٢ ًا وفتي ة    ، فن التعامل مع مرحلة المراهقة فتيان ة التربي  ،   مجل

صلية ، ع تر ة ف ة علمي اير " ٢٠بوي وزارة    " ين اهج ب ة والمن وث التربوي ز البح ن مرآ صدر ع ، ت

 .، دولة الكويت١٥٣– ١٥٠التربية ، بالتعاون مع جامعة الكويت ، ص ص 

، ، مشروع حوسبة التعليم في رياض األطفال بدولة الكويت          ) م٢٠٠٠. (عبد الوهاب ، سميرة      ) ١٢٣

ة ، ع     ، مرآز البحوث التر  مجلة التربية  وازرة التربي اهج ب ة والمن اير   ( ٣٢بوي  -٩٦، ص ص ) ين

 .، القادسية ، الكويت ١١٣

ى  ) ١٢٤ الم ، ليل ة ) م١٩٩٥. (ع ة الحديث ة الفني ة  . ، التربي ة الوطني ن اللجن صدر ع ة ت ة محكم مجل

سنة  ) مارس (١١٢، العدد  القطرية للتربية والثقافة والعلوم      ، الدوحة  ١٢٢-١١٨ ، ص ص ٢٤، ال

 .، قطر

، مشروع تكنولوجيا المعلومات    ) م١٩٩٦. (لفريح ، سعاد ، والسعدون ،حمود ، ووليم ، عبيد           ا ) ١٢٥

دارس الكويت المتوسطة ،    ةلم ة التربي ة ،   مجل وازرة التربي اهج ب ة والمن  ، مرآز البحوث التربوي

 .، القادسية ، الكويت ٨٣ -٧٤، ص ص ) يوليو( ، ١٨العدد 



ي ،   ) ١٢٦ ي ، عل الم ٠) م١٩٨٠(القاض ة ،   اإلس ة الجمالي ة والتربي ة التربي ة  مجل ة الوطني  ، اللجن
  ٠ ، الدوحة ، قطر ٧٤ ، ص ٤٠القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، عدد

ة            ) . م٢٠٠٠-١٩٨٠ . (مجلة الحياة التشكيلية   ) ١٢٧ ة بجمهوري صلية تصدر عن وزارة الثقاف مجلة ف

 . ، دمشق ، سوريا مطابع وزارة الثقافة) . ٦٧ -١( العربية السورية ، األعداد من 

يم        ) م٢٠٠٢. (ز عبد العزي  الموسى ، عبد اهللا    ) ١٢٨ ستقبل التعل دد ،    : ، التعليم اإللكتروني م  قضية الع

اهج ة من دد مجل يم ، الع ة والتعل اهج ، وزارة التربي ة للمن -٢٦ ، ص ص ١ ، اإلدارة العام

 . ،الرياض ، السعودية٢٧

ز  ) ١٢٩ د العزي راهيم عب دهود ، إب نهج) م٢٠٠٢.(اله صادية، الم ة اقت دد  ، :  الرقمي رؤي ضية الع ق

اهج ة من دد مجل يم ، الع ة والتعل اهج ، وزارة التربي ة للمن -٢٨ ، ص ص ١ ، اإلدارة العام

 . ،الرياض ، السعودية٢٩

 ):News Pepper( الصحف والجرائد اليومية ) ٩(
 

ة                   ، لدعم ) هـ١٤٢١. (جريدة الجزيرة    ) ١٣٠ ه الطلب ز ، وأبنائ د العزي ن عب د اهللا ب ر عب  مشروع األمي

ادمين ،        للحاسب اآللي  شهرين الق سوق في وطني خالل ال ات ت رة   بدأ فعالي دة الجزي  ، مؤسسة   جري

شر ، ط    ة والن صحافة والطباع رة لل اء ،  ٣الجزي وم األربع ـ ٩/٥/١٤٢١ ، ي ى  (ه ادى األول ) جم

 .، صفحة المحليات ، الرياض ، السعودية) ١٠١٧٧(م ، العدد ٢٠٠٠) طسأغس (١٩الموافق

 مشروع األمير عبد اهللا بن عبد العزيز ، وأبنائه الطلبة للحاسب            ،) هـ١٤٢٢. (جريدة الجزيرة    ) ١٣١

ي ن اآلل ع   :  يعل ن موق ى م ة األول ين المرحل ي ، تدش ت التعليم رة اإلنترن دة الجزي سة  جري  ، مؤس

شر ، ط    ة والن صحافة والطباع رة لل اء ،  ١الجزي وم الثالث ـ ٢٩/٧/١٤٢٢، ي ب (ه ) رج

 .، صفحة المحليات ، الرياض، السعودية ) ١٠٦١٠(م ، ع ٢٠٠١) أآتوبر(١٦الموافق

ون    ، جريدة فصلية تصدر عن المجلس الوطني للثقا       ) م٢٠٠٦-٢٠٠٣( ،   جريدة الفنون  ) ١٣٢ ة والفن ف

 .واآلداب ،الصفاة ، الكويت 

شر     جريدة الرياض ) . هـ١٤١٦ ٠هـ  ١٤١٤. (حمدي ، آمال محمود      ) ١٣٣ ة تن االت نقدي  ، سلسلة مق

سمى        ة ت ت زاوي وم تح ة الي سم ثقاف ي ق بوعيًا ف ة (أس ضفة الثالث اض ،   )  ال يس ، الري وم الخم ، ي

 .السعودية 

 
 )Interview( اللقاءات والمقابالت )  ١٠(
 

ة    ، ) هـ١٤٢٣. (ق ، أحمد    فير ) ١٣٤ ة الفني  ، لقاء في محاضرة مقرر المشكالت المعاصرة في التربي

 .قاعة الخزف ، الفصل الدراسي األول ، قسم التربية الفنية ، آلية التربية ، جامعة أم القرى 

زة    ) ١٣٥ اجودة ، حم الة في المكتب        ) هـ ١٤٢٤. (ب ى الرس اء مع المشرف العلمي عل ، الفصل ، لق

 .لثاني ،  قسم التربية الفنية، آلية التربية ، جامعة أم القرى الدراسي ا

 



 ) :البيان المصور(الكتالوجات )   ١١(
 

د  ) ١٣٦ ـ ١٤١٦. (الرصيص ، محم ي     " ، ) ه ية ف ادة دراس فه م ن بوص ة الف ي نظري ي ف د الفن النق

امن عشر          ،  " التربية الفنية    ام الث سنوي الع ة الت     مطبوعات المعرض ال ات آلي ة ،   لطالب وطالب ربي

ة ، ص ص ة الفني سم التربي رة ١٤-١٣ق ي الفت عود، ف ك س ة المل اني ) ٢٤-١٣(، جامع ادى الث . جم

 .جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية 

د        ) ١٣٧ ـ   ١٤١٦. (فضل ، محمد عبد المجي ى                " ،  ) ه ة عل ة المبني ة الفني سفة التربي ن في فل اريخ الف ت

ة   لسنوي العام الثامن عشرمطبوعات المعرض ا، " الفن بوصفه مادة دراسية     ات آلي  لطالب وطالب

رة        ١٢التربية ، قسم التربية الفنية ، ص ص        اني    ) ٢٤-١٣(، جامعة الملك سعود، في الفت ادى الث جم

 .جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية . 

 

 ) Website Internet(المواقع اإلنترنت على الشبكة المعلوماتية ) ١٢(
 )Educational Site (: المواقع التعليمية 

 
دور تقنية التعليم اإللكتروني في تحقيق أهداف التعليم  ،) م٢٠٠٣.(إسماعيل ، العجب محمد  )١٣٨

، ورقة بحثية مقدمة للمشارآة في الندوة الدولية األولى للتعليم اإللكتروني ، في الفترة من  المفتوح
 :، الموقع صفر، مدارس الملك فيصل، الرياض، السعودية ) م٢١/٢/٢٠٠٣-١٩(

"ZIP.AJAB/zip_nadwa/sa.sch.kfs.www://http 

 ، ورقة بحثية مقدمة ، التعليم اإللكتروني أهميته وفوائده) م٢٠٠٣.(الترآي ، صالح محمد  )١٣٩
صفر، ) م٢١/٢/٢٠٠٣-١٩(للمشارآة في الندوة الدولية األولى للتعليم اإللكتروني ، في الفترة من 

 :دية ، الموقع مدارس الملك فيصل، الرياض، السعو

PZI.TURKI/zip_nadwa/sa.sch.kfs.www://http 
، نشرة مشروع التعليم والتدريب اإللكتروني بالجامعة، ) هـ١٤٢٥. (جامعة الملك خالد  )١٤٠

: تعريفية بالمشروع ،  موقع اإللكتروني على اإلنترنت 

tDefaul/KKUPlan/ELearning/sa.edu.kku.www//:http 

أدوار المعلم بين الواقع ، والمأمول في مدرسة ، ) م٢٠٠٢. ( حسن ، السيد محمد أبو هاشم  )١٤١
 ١٦مدرسة المستقبل ، من : ، قسم علم النفس ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر" رؤية تربوية " المستقبل

الموقع جامعة الملك سعود بالرياض على . عودية  رجب ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، الس١٧–
 :اإلنترنت 

seminars/sa.edu.ksu.www:/http  
المدرسة العصرية بين ، ) هـ١٤٢٣. (الضبع ، ثناء يوسف ، و جاب اهللا ، منال عبد الخالق  )١٤٢

 ١٧– ١٦مدرسة المستقبل ، من : ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمرأصالة الماضي واستشراق المستقبل 
 الموقع جامعة الملك سعود على اإلنترنت.  جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية رجب ،



//school-future/seminars/sa.edu.ksu.www:/http  

 ، ورقة بحثية مشروع مقترح للكتاب اإللكتروني العربي، ) هـ١٤٢٤.(الشريف ، أحمد مختار  )١٤٣
)  م٢١/٢/٢٠٠٣-١٩( لكتروني ، في الفترة منمقدمة للمشارآة في الندوة الدولية األولى للتعليم اإل

 :صفر، مدارس الملك فيصل، الرياض، السعودية ، الموقع 

ZIP_ asp/.school- future.SHAREEF/zip_nadwa/sa.sch.kfs.www://http 
، التعليم اإللكتروني نظرة مستقبلية ، ورقة بحثية مقدمة ) م٢٠٠٣. (العريفي ، يوسف  )١٤٤

صفر، ) م٢١/٢/٢٠٠٣-١٩(لدولية األولى للتعليم اإللكتروني ، في الفترة من للمشارآة في الندوة ا
 :السعودية ، الموقع مدارس الملك فيصل، الرياض، 

PZI.ARIFI/zip_nadwa/sa.sch.kfs.www://http 

 ، رؤية من الميدان تجربة مدارس الملك فيصل: ، التعليم اإللكتروني) هـ١٤٢٤. (الفرا، يحي  )١٤٥
-١٩( مة للمشارآة في الندوة الدولية األولى للتعليم اإللكتروني ، في الفترة منورقة بحثية مقد

 صفر، مدارس الملك فيصل، الرياض، السعودية ، الموقع)  م٢١/٢/٢٠٠٣

http://www.kfs.sch.sa/nadwa_zip/KFS.ZIP 

نترنت في ، اإل) م١٩٩٩. (الفنتوخ ، عبد القادر عبد اهللا ، و السلطان ، عبد العزيز عبد اهللا  )١٤٦
، ورقة بحثية مقدمة لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، مشروع المدرسة اإللكترونية : التعليم 
 htm.fhtoko/fntok/org.abegs.www:/htpt: ، السنة العشرون، الموقع اإللكتروني) ٧(العدد 

ي التعليم التعليم اإللكتروني ، تطوير طريقة محاضرة ف، ) م٢٠٠٢. (المبيريك ، هيفاء فهد  )١٤٧
مدرسة المستقبل : ، ورقة عمل مقدمة لندوة الجامعي باستخدام التعليم اإللكتروني مع نموذج مقترح

 لجامعة يالموقع اإللكترون.  رجب ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية ١٧– ١٦، من 
 /school-future/seminars/sa.edu.ksu.www:/http: الملك سعود 

مؤسسة  .  تعنى بمقاالت القافية و الفنيةةمجموعة إلكتروني) . م٢٠٠١. (افية مجلة البيان الثق )١٤٨
 ae.co.albayan.www://http  : ، اإلمارات العربية المتحدة  البيان للطباعة والنشر

الموقع . ربي والعالميتعنى بالفن التشكيلي الع ةإلكترونيمجلة ) . م٢٠٠٢. (مجلة التشكيلي  )١٤٩
 com.altshkeely:// http.الكويت . حميد خزعل : تحت إشراف الناقد الفني 

، ورقة ! ترف أم ضرورة ؟: التعليم اإللكتروني  ، ) هـ١٤٢٣. (المحيسن ، إبراهيم عبداهللا  )١٥٠
 رجب ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٧– ١٦مدرسة المستقبل ، من : عمل مقدمة لندوة 

 /school-future/seminars/sa.edu.ksu.www:/http : يالموقع اإللكترون. ودية السع
. ، الدراسة التفصيلية ) م مايو٢٠٠٠ .(  وأبنائه الطلبة للحاسب اآلليمشروع األمير عبد اهللا )١٥١

 new/com.watani.www:/http: الموقع



، درسة المستقبل الثبات والتغير في منهج م، ) م ٢٠٠٢. ( المشيقح ، عبد الرحمن صالح  )١٥٢
 رجب ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ١٧– ١٦مدرسة المستقبل ، من : ورقة عمل مقدمة لندوة 

 /school-future/seminars/sa.edu.ksu.www:/ttp :يالموقع اإللكترون. السعودية 
نادي الحاسب اآللي ، المدرسة اإللكترونية ، معد العالمية ،) هـ١٤٢٣. (مصطفى ، ياسر  )١٥٣
 ،حائل هـ٢٥/١٠/١٤٢٣-٢٤مؤتمر المدرسة اإللكترونية في الفترة من ، ورقة بحثية مقدمة لائل بح

  php.showthread/vb/com.fadhaa.www://http:السعودية ، الموقع 

، مشروع المدرسة اإللكترونية ، استراتيجية المشروع ، ) هـ١٤٢٥. (مدارس الملك فيصل  )١٥٤
 mht.learning_e/ar/sa.sch.fsk.www://http: الموقع اإللكتروني 

، استخدام خدمات االتصال في االنترنت بفاعلية ) هـ١٤٢١. (الموسى ، عبد اهللا عبد العزيز  )١٥٥
 ـ ، إدارة التربية و التعليم بالرياض  ه١٧/٨/١٤٢١في التعليم ، ملخص محاضرة في 

مج التعليم مشروع برنا، ) هـ١٤٢٥. ( الفني والتدريب المهني مالمؤسسة العامة للتعلي )١٥٦
 :، الموقع المؤسسة على اإلنترنت اإللكتروني 

١٥٧( asp.projectview/sa.edu.gotevot.elearning.www://http 
سعودية موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية ال، ) هـ١٤٢٥.(وزارة التربية والتعليم )١٥٨

 ٥sub/Program/moe/openshare/sa.gov.moe.www://http/mht.indexعلى اإلنترنت 
١٥٩( Artle)، ٢٠٠٥ ( ،Art education Terminology 

com.Artle . www: //http  
٢٠٠٥( )١٦٠,axisartists ( ،ART TERMINOLOGY 

htm.artterminology/links/uk.org.axisartists.www://http 
 

 المذآرات المدرسية) ١٣(

رحم    ) ١٦١ د ال د عب ة ،    ) م٢٠٠٢. (نالغادمدي ، أحم ة الفني ية  (، مصطلحات في التربي ذآرة دراس م

ر  ٢٠٤غير منشورة لمقرر       ة              : ف   ت ة اإلنجليزي ة باللغ ة الفني راءات في التربي ة ،   )ق ة التربي  ، آلي

 .قسم التربية الفنية ،  الفصل الدراسي األول ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ة ،        ) هـ١٤١٧. (فضل  ، محمد عبد المجيد      ) ١٦٢ ر      (، مصطلحات في التربية الفني ذآرة دراسية غي م

 ، آلية التربية ، قسم التربية الفنية ،  الفصل   )بية الفنية مصطلحات التر :  ترف   ١٠٨منشورة لمقرر   

 .الدراسي األول ، جامعة الملك سعود، الرياض

 

 

 

 



 :المراجع األجنبية: ثانيًا 
 

REFERENCES 
 

 The  journal of ,Techniques of Criticism, )١٩٨٧.( Feldman .  Edmund B-١
Aesthetic Education , Volume ٧,Number ١ Summer. PP ٥٧ -٥٠ 

. Art Criticism In Discipline Based Art Education , )١٩٨٧. (Howard , Risatti-٢

The  journal of Aesthetic Education ,Volume ٢١,Number ٢٥ Summer. PP 

٢٢٥ -٢١٧ 

Osbome , Edition nd٢,Making it work,Multimedia ) ١٩٩٤.( Tray  , Vuagan -٣

Mc ,Graw-Hill California .U.S.A. 

 



 
 

 

 

 

 المالحق

APPENDICES 



 
 
 
 
 
 
 
 

 )١( ملحق رقم 
 خطاب المقابلة
 بيات المقابلة 
 أسئلة المقابلة

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .     حفظه اهللا ...............................................................  ....................................................................../  سعادة الدآتور 
                                                                                                                                       

 : ورحمة اهللا وبرآاته، وبعد                           السالم عليكم
 

ة، تخصص      –سلطان بن حمد الشاهين / يقوم الباحث   ة الفني "  بدراسة لنيل درجة الماجستير في التربي

تصور مقترح لبرنامج تعليمي في التذوق والنقد الفني قائم على          :( بعنوان  "  مناهج وطرق تدريس التربية الفنية      

حمزة بن عبد الرحمن باجودة : ، بإشراف الدآتور  )  في المرحلة المتوسطة   الوسائط المتعددة ومدى االستفادة منه    

. 

ي         د الفن ذوق ، والنق ي الت رح ف ي مقت امج تعليم صميم برن داد وت ى إع ة إل ة الحالي دف الدراس ث ته حي

د األه    . بواسطة الوسائط المتعددة لطالب المرحلة المتوسطة ، من التعليم العام في المملكة        ه يمكن تحدي داف وعلي

 -:الفرعية على النحو التالي 

سابهم                             )٥ دى الطالب ، واآت افي الفني ل ذاتي  والمستوى الثق د ال ى النق درة عل ذوق  ، والق االرتقاء بمستوى الت

 .الخبرة الجمالية المناسبة ، من خالل دراسة أحد طرق النقد التربوية

 . لنقدية إآساب نمط جديد في استراتيجية التعليم و التعلم  في الموضوعات ا )٦

ة ،                     )٧ ة الفني ادة التربي نهج م دة في م ة جدي رامج تعليمي تأهيل الطالب لمواجهة تغيرات العصر في إطار إدخال ب

ة             . وإعطائهم أفضل الفرص للتعلم    ذوق ، ولمعرف اتهم للت والمساعدة على استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاج

 .قديم، والمعاصر  بأسلوب مبسط  وسهلاالتجاهات واألساليب الفنية الموجودة في تاريخ الفن ال

ة                      امج تعليمي لتنمي رح لبرن ة تصور مقت ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بإعداد سيناريو تعليمي بمثاب

وم الباحث بعرضه         ذي سوف يق ة المتوسطة ، ال ة لطالب المرحل ة والنقدي درات التذوقي ى - أن شاء اهللا  –الق  عل

شاور والتباحث                       الجهات المتخصصة لفحصه وتقييمه       م للت ة معك ى إجراء مقابل رم عل ذا آمل من سعادتكم التك ، ل

 :حول النقاط الرئيسة التالية 

 .إجراءات البرنامج وخطواته األساسية  

 .نظرية البرنامج التي يقوم عليها 

 .أهداف البرنامج 

 محتويات البرنامج  

 .طرق التقويم 

 .الوسائط البرنامج المتعددة التي يتضمنها 

 وا بقبول خالص التقدير واإلعزازوتفضل
 

                                                                                                                        الباحث
    سلطان بن حمد الشاهين                                                                                                  

 
 
 
 
 



 :بيانات المقابلة 
 

 :القسم األول : أوال 

 بيانات عامة من المقابلين
 

 اسم المقابل١
 

 
............................................................................ 

 الوظيفة/ التخصص العلمي ٢
 

 
............................................................................ 

الدرجة / المؤهل العلمي ٣
 العلمية

 
............................................................................ 

 
  أهلية-حكومية : جهة العمل ٤

 شرآات – آليات –جامعات (
 ) مؤسسات-

 
........................................................................... 

 مكان المقابلة٥
 

 
............................................................................ 

 تاريخ المقابلة٦
 

 
 .........................................هـ١٤......./....../......

٣-٢ 
 سنوات

٥-٣ 
 اتسنو

٨-٥ 
 سنوات

 ١٠أآثرمن 
 سنوات

 
٧ 

 سنوات الخبرة
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :أسئلة المقابلة 
 :القسم الثاني :  ثانيا 

 
 السؤال الرئيسيم

 
 اإلجابات المحددة األسئلة المشتقة 

داد  .١ ة ملحة تفرض اإلع رى حاج ك  ت برأي
د          ذوق والنق ة الت لبرنامج متخصص لتنمي

 الفني لطالب المرحلة المتوسطة

 .نعم أرى ذلك  
 .ال أرى ذلك   
 ليس مهم في الوقت الحاضر 
 ........................ 

ي        .٢ ما هي المراجع والمصادر األساسية الت
ي     ي التخط ا ف وع إليه ن الرج ط يمك
 والتصميم واإلعداد للبرامج  التعليمية؟

اج    ي إنت صة ف ب المتخص الكت
 وتصميم البرامج 

ت     ي تناول سابقة الت ات ال الدراس
 .تصميم برامج 

 .الشبكة المعلوماتية 
 .الخبرات األآاديمية 
 ................................... 
  

١
  

امج    صميم  برن صور لت ا الت م
ائم         د الفني ق تعليمي للتذوق والنق
ددة        ة المتع على الوسائط التفاعلي

 ة المتوسطة ؟لطالب المرحل
 

برأيك ما هي الخطوات التي تعقب دراسة     .٣
 األولية؟المراجع والمصادر 

صور   ع ت يط(وض دئي ) تخط مب
 .للبرامج

امج   ية للبرن ائز األساس د الرآ تحدي
وى  ية والمحت داف األساس ن األه م
اس   ويم والقي رق التق سي وط الرئي

 .فيه 
 ........................................ 

 
ك  .١ سفات    برأي م الفل ى أه صل عل ف نح آي

 والنظريات التربوية؟
ي     راء ف صين  والخب ؤال المتخص س

 .مجال تخصصك
ي    ة ف ب التربوي ى الكت الع عل االط

 مجال المناهج طرق التدريس
 ........................................ 

 
ار    .٢ دى صحة االختي رف م ف أع ك آي برأي

 لهذه الفلسفة أو النظرية ؟
 .مدى حداثتها  
 .وضوحها وتسلسلها 
 مدى معالجتها للمشكالت التربوية  
ي   اث الت ات واألبح رة الدراس آث

 تناولتها 
 .توصية الباحثين والمهتمين لها 
 ........................................ 

٢
  

سفات    ضل الفل ي أف ا ه م
وم  ي يق ة الت ات التربوي والنظري

 عليها البرنامج؟
 

ة  .٣ ة المالئم سفة التربوي ا هي الفل ك م برأي
 للبرنامج ؟

 فلسفة سيمريل لتربية الجمالية 
 ماليةفلسفة العين الج 
 D.B.A.E)(فلسفة  
 فلسفة منهج لورا تشبمان 
 ......................... 

٣
  

داف   ام ، واأله دف الع و اله ا ه م
امج    بة للبرن ة المناس الخاص

 المقترح  ؟
 

امج      .١ داف البرن يغ أه ف أص ك آي برأي
 التعليمية والسلوآية ؟

ي      صة ف ب المتخص ى آت وع إل الرج
 .صياغة األهداف التعليمية

 صين والخبراءسؤال المخت 
 ........................................ 

 



د من صحة أهداف               .٢ تم  التأآ برأيك آيف ي
 البرنامج ؟

 .معرفة شروط آتابة األهداف  
ستويات    صنيفات و م ة ت معرف

 .األهداف 
ات    ا لفئ دى مالءمته ة م معرف

 .المستهدفة
 .عرضها على المتخصصين 
 ........................................ 

  
وى األساسي         .١ برأيك آيف يتم تقسيم المحت

 للبرنامج؟
 .حسب أهدافه 
 .حسب أغراضه  
 .حسب احتياجات الطالب 
 .حسب طبيعة المادة 
 .حسب الموضوعات 
 .حسب متطلبات العصر 
 ........................................ 

 
 .محتوى معرفي تثقيفي فقط   برأيك ما هو المحتوى األمثل للبرنامج ؟ .٢

 .محتوى أدائي تطبيقي فقط  
 .محتوى معرفي وأدائي معًا 
 ........................................ 

٤
  

ب     سي المناس وى الرئي ا المحت م
ضمنه    رض أن يت ن المفت م

 البرنامج المقترح؟
 

سيمات لمستوى            .٣ ا هي أفضل التق برأيك م
 التعليمي للطالب 

 مستوى واحد 
 مستويين 
 ثالثة مستويات 
 ربعة مستويات أ 
 ................................... 

ي     برأيك آيف أضع طرق مناسبة للتقويم ؟ .١ صة ف ب متخص ى آت وع إل الرج
 .القياس والتقويم والتقييم التربوي

 .سؤال المتخصصين والخبراء 
 ........................................ 

 
برأيك ما هي أهم أنواع االختبارات الجيدة   .٢

 للبرنامج ؟
 .مقالي 
 .خيار متعدد 
 .صح وخطأ 
 موضوعي 
 ملء الفراغ 
 المطابقة 
 ........................................ 

 

٥
  

ة   رق العام ضل الط ي أف ا ه م
للتقويم وللقياس للمعلومات التي      

 يتلقاها الطالب؟
 

ويم        .٣ برأيك آيف أتأآد من صحة طرق التق
 التي نتهجها البرنامج ؟

 .كمينعرضها على مح 
امج   داف البرن ا أله دى تحققه م

 .وارتباطها بها 
ارات     درات والمه ها للق قياس

 للمطلوبة
 ........................................ 

 
رق       .١ ضل الط ى أف صل عل ف أح ك آي برأي

 المناسبة إلعداد هذا البرنامج ؟
ت الباحثين السابقينمن خالل دراسا 
سام    ى أق وع إل الل الرج ن خ م

 .األآاديمية المتخصصة
 الشرآات والمؤسسات المتخصصة 
 .األفراد المتخصصين  
 .............................. 

٦
  

بة      رق المناس ضل الط ي أف ا ه م
 ألعداد البرنامج المقترح؟

 

صميمية       .٢ برأيك ما أفضل السيناريوهات الت
 إلنتاج البرامج التفاعلية ؟

 سيناريو العمود الواحد 
 لكوديسيناريو العمود الواحد ا 
 سيناريو المزدوج  
 سيناريو ثالثي األعمدة 
 ....................... 



ددة        .١ برأيك آيف أحصل على الوسائط المتع
 التفاعلية ؟

ق    ن طري ا ع صيًا بإنتاجه ام شخ القي
 .البرامج المكتبية المخصصة

 .من قبل متخصصينإنتاجها  
 .تحميلها من الشبكة المعلوماتية 
راص      ن األق ا م صول عليه الح

 اإللكترونية الجاهزة
 الوصالت الخارجية للحاسب 
 ........................................ 

 
اج           .٢ ر وإنت رامج لتحري برأيك ما هي أهم الب

 الوسائط المتعددة؟
 آلوريل درو 
 .أدوبي برميير 
 ثردي ماآس 
 مليدميديافالش  
 سويتش 
 أديت فيديو 
 .................. 

 

ي   أدوب
فوتوشوب

شين   أمني
 أميج

 
 
 
 

 
ي            .٣ ددة الت م الوسائط المتع برأيك ما هي أه

 من الممكن أن توظف في البرنامج ؟
 .الصور الثابتة 
 .الصور المتحرآة 
 .الفيديو 
 الرسوم التخطيطية 
 .المؤثرات الصوتية 
 .اللغة المنطوقة 
 .بةالنصوص المكتو 
 الواقع التخيلي 
 ........................................ 

٧
  

ما هي الوسائط المتعددة المالئمة     
ضمنها     ن أن يت ن الممك ي م الت

 البرنامج؟
 

صفات أو الخصائص            .٤ م ال برأيك ما هي أه
 .التي يجب أن تحملها الوسائط المتعددة 

 .التفاعل  
 .التكامل 
 .المرونة 
 .التزامن 
 .الرقمية 
 .......................... 

 
٨
  

ى    ة المثل وات اإلجرائي ا الخط م
ي أن  ي ينبغ اء الت ا أثن نراعيه

ي  رح الت امج المقت داد للبرن اإلع
ة  الب المرحل ة ط م طبيع تالئ

 المتوسطة ؟
 

 تقدير الحاجات  .ما هي أهم الخطوات اإلجرائية  .١
  التحليل 
 التصميم 
 تحديد األهداف العامة والخاصة 
 اإلعداد والتجهيز 
 تصميم السناريو 
 ........................ 
  

٩
 

ات         برأيك من الصفوف الدراسي    ع محتوي ا مع جمي م متطلباته ة الفضل التي تالئ
 البرنامج وجوانبه ؟

 

 الصف األول المتوسط  
 الصف الثاني المتوسط 
 الصف الثالث المتوسط 
 مراحل دراسية أخرى 
 ............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(ملحق رقم 
 

 لاستمارة استطالع الرأي قبل التعدي
 خطاب السادة المحكمين

 استمارة استطالع الرأي  بعد التعديل
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 استمارة استطالع الرأي قبل التعديل
 الرجاء إبداء الرأي في أهداف البرنامج المقترح 

 : أهداف البرنامج المعرفية : أوًال 

 :يهدف البرنامج إلى أن يتمكن الطالب من معرفة 

ة صياغة مناسبة وصح
 البند لغويًا

 حذف أو تعديل أو إضافة بند وضوح البند
 

 البنود م

غير  صحيحة
 صحيحة

غير  واضح
 واضح

 إضافة تعديل حذف

د       ١ ق بالنق ي تتعل اهيم الت صطلحات والمف ض الم بع
 .والتذوق الفني

        

ة   ٢ ة الحديث اليب الفني ات واألس ض رواد االتجاه بع
 .والمعاصرة في العالم 

      

ي     ب ٣ ذوق الفن د والت رق النق اليب ، وط ض أس ع
 .لألعمال الفنية

        

       .بعض عناصر وأسس العمل الفني  ٤
       .بعض القيم الجمالية في األعمال الفنية   ٥
ة        ٦ ن القديم اريخ الف ي ت ة ف ات الفني ض االتجاه بع

 .والحديثة والمعاصرة
      

 
 :أهداف معرفية أخرى ترى إضافتها 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 
 :أهداف البرنامج المهارية : ثانيًا 

 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

صحة صياغة مناسبة و
 البند لغويًا

 حذف أو تعديل أو إضافة بند وضوح البند
 

 البنود م

غير   صحيحة
 صحيحة

 إضافة تعديل حذف غير واضح واضح

        .يقوم بالتدريب على طرق نقد وتذوق األعمال الفنية
      يطبق  ما تعلمه في تذوق ونقد األعمال الفنية عمليًا ٢
مليًا والتنقل بين محتوياته يقوم باستخدام البرنامج ع ٣

 .بسهولة وحرية منضبطة
       

يقوم باإلشارة إلى مواطن القيم الجمالية والفنية في  ٤
 .الفنون المختلفة

       

يقوم باألنشطة التفاعلية في داخل البرنامج من األسئلة  ٥
 .واأللعاب التفاعلية 

       

 
 :أهداف مهارية أخرى ترى إضافتها 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 :أهداف البرنامج الوجدانية : ثالثًا 
 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

مناسبة وصحة صياغة 
 البند لغويًا

 البنود م ندحذف أو تعديل أو إضافة ب وضوح البند

غير  صحيحة
 صحيحة

 إضافة تعديل حذف غير واضح واضح

يميل نحو استخدام الطرق النقدية والمعايير النقدية في الحكم على 
 .األعمال الفنية 

     

ة  ويظهر                ٢ ة واألخالقي ة الجمالي ة ذات القيم ال الفني يحترم األعم
 .التقدير لها

     

ين زمالئه الطالب حول يظهر ميال نحو ممارسة النقد الفني ب ٣
 .عمله أو عمل زمالئه اآلخرين أو في األعمال الفنية األخرى

     

ال                ٤ واطن الجم ون ، وفي م يستمتع بالقيم الرفيعة في بعض الفن
 .بوجه عام

     

      .يميز بين الجميل واألقل جماًال في األعمال الفنية ٥
ارض ال    ٦ احف والمع ارة المت ة زي ى أهمي ه إل شاهدة  ينتب ة لم فني

 .األعمال الفنية 
     

 
 :أهداف وجدانية أخرى ترى إضافتها 



............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................…………………………………………………… 

 الرجاء إبداء الرأي في بنود البرنامج المقترح 
 بنود العامة للبرنامج )١

 
مناسبة وصحة 
صياغة البند 

 لغويًا

يل أو إضافة حذف أو تعد وضوح البند
 بند
 

 م
 بنود

غير  صحيحة
 صحيحة

غير  واضح
 واضح

 إضافة تعديل حذف

يتبنى البرنامج نظرية تربوية صحيحة في عرضها للمحتوى العام  ١
 .للبرنامج

       

        .دقة المحتوى وسالمته من الناحية العلمية والمعرفية واللغوية ٢
        .وية مقبولةيستخدم البرنامج أنشطة وألعاب تعليمية وترب ٣
البرنامج يدعم بعض المصطلحات المكتوبة باللغة العربية مصطلحات  ٤

 .باللغة اإلنجليزية
       

        .وضوح التسلسل والتتابع المنطقي في البرنامج ٥
        .يراعي البرنامج األهداف التربوية والتعليمية المذآورة ٦
ية متعددة مالئمة تشمل مقاطع الفيديو يستخدم البرنامج وسائط إلكترون ٧

المرئية  والمؤثرات الصوتية والصور المتحرآة والثابتة والعروض 
 .التقدمية ، وغيره 

       

يوفر البرنامج إمكانية القيام بعمليات الطباعة والحفظ  والنسخ والبحث  ٨
 .من أي جزي من المحتوى

       

        ةيتضمن البرنامج طريقة نقدية مالئم ٩
يتضمن البرنامج نصوص ومصطلحات واضحة تتعلق بالتذوق والنقد  ١٠

 الفني بصفة خاصة والفن بصفة عامة
       

يجمع البرنامج بين العديد من أنماط التعلم الحديثة من التعلم اإللكتروني  ١١
 .والتعلم االفتراضي والتعلم الذاتي 

       

        .لخروج منهسهولة الدخول إلى البرنامج وا ١٢
        .يتضمن البرنامج تنسيق مالئم بين محتوياته أثناء عرضه على الشاشة ١٣
        إمكانية االطالع على الدروس التعليمية في أي وقت وفي أي زمان ١٤
١٥          
        .بصياغة واضحة) تشغيله(وجود دليل استخدام البرنامج  ١٦
صة لقياس قدرة المتعلم على ممارسة التذوق والنقد يوفر البرنامج فر ١٧

 وعلى المعلومات التي يأخذها
       

يحوي البرنامج على مستويات متعددة تتدرج من السهولة إلى  ١٨
 الصعوبة في نقد وتحليل اللوحات أوفي األلعاب أو الدروس وغيرها

       

        .مر ما للطالبعند استصعاب أ يتضمن البرنامج على وسائل مساعدة  ١٩

 
 :خصائص أخرى ترى إضافتها 

............................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................………………………………….. 

 للبرنامج) المتعلم(بنود استخدام الطالب  )٢
 

مناسبة وصحة 
 صياغة البند لغويًا

حذف أو تعديل أو  وضوح البند
 إضافة بند

 
 البنود م

غير  ةصحيح
 صحيحة

غير  واضح
 واضح

 إضافة تعديل حذف

يوفر البرنامج خدمات إضافية مالئمة للمتعلم  إلآسابهم الخبرة  ١
 التذوقية، والجمالية

       

يحث البرنامج الطالب على التفاعل والتعاون المشترك بين الطالب  ٢
الئه أو بين الطالب  وزم) البرنامج التعليمي(والمعلم أو بين الطالب و 

 الطالب اآلخرين

       

يتيح البرنامج للطالب التحكم في معدل عرض المعلومات والمعارف  ٣
والصور والموضوعات في تسلسل محتويات البرنامج والدروس 

 والوسائط اإللكترونية المتعددة وغيره

       

الوحدة التعليمية المبرمجة في التذوق والنقد الفني تنصب في ضوء  ٤
 .ومتطلبات طالب المرحلة المتوسطة خصائص ، 

       

يقلل البرنامج االعتماد الكلي للطالب على المدرس في اآتساب  ٥
 المعرفة أو المعلومة التي يرغب في معرفتها

       

       يحفِّز البرنامج المتعلم الآتساب المزيد من المهارات النقدية والفنية  ٦



آبة المستجدات في مجال والمعرفية والتثقيفية التي تمكنه من موا
 التقنية

البرنامج ال يرآز على أسلوب الحفظ والتلقين بقدر ما هو االعتماد  ٧
 .بالنسبة للطالب على الفهم

       

البرنامج يوضح المفردات ، والمفاهيم التي لم يسبق دراستها أو  ٨
عن طريق التشعب النصي أو . مصطلحات أو غير مألوفة لديهم 

 .ع إلى موسوعة المصطلحات أو موسوعة الفنانين الميسرة الرجو

       

        يوفر البرنامج أنماطًا مختلفة من الجذب والتشويق واإلثارة للمتعلم ٩
لمراجعة أجزاء معينة من ) الرجوع(يتيح البرنامج للمتعلم بالعودة  ١٠

 الدروس
       

تحليل األخطاء التي وقع يتضمن البرنامج فرصة للمتعلم في مراجعة و ١١
 في إجاباته وملخصا عن أدائه السابق

       

يزود البرنامج مصادر متعددة للتعلم وإآساب معارف جديدة في  ١٢
 التذوق والنقد الفني بصورة خاصة و في الفن بصورة عامة

       

        يوفر البرنامج تغذية إيجابية للمتعلم في االستجابة لهذه البرنامج ١٣
يساهم البرنامج في االرتقاء بالتذوق والنقد الفني و نمو  تربية  ١٤

 جمالية لدى طالب الصف الثالث متوسط
       

        .البرنامج يبعد السأم ، والملل عن الطالب في التعلم ١٥
  

 :خصائص أخرى ترى إضافتها 
............................................................................................................................................................................................

.......................................................................……………………………………………………………………….........

............................................ 

 بنود استخدام المعلم للبرنامج )٣

مناسبة وصحة 
صياغة البند 

 لغويًا

حذف أو تعديل أو  وضوح البند
 إضافة بند

 
 البنود م

غير  صحيحة
 صحيحة

غير  واضح
 واضح

 إضافة تعديل حذف

        .البرنامج ال يلغي دور المعلم ١
        .ويات الصعوبة في التعلميتيح البرنامج للمعلم التحكم في مست ٢
        .يوفر البرنامج للمعلم آتيبات إرشادية مساعدة له في عملية الشرح  ٣
حجم ، ونوع  وهيئة ولون يتيح البرنامج من التغيير في خصائص  ٤

 .الخط المستخدم في شاشة العرض
       

 التدريس يوفر البرنامج للمعلم برامج إضافية مساعدة  له في عملية ٥
 ).التعليم(

       

        .البرنامج يقترح للمعلم خطط تدريسية جديدة ٦
        .يساعد البرنامج المعلم على توفير أنشطة إثرائية للطالب سريع التعلم ٧
        .يساعد البرنامج المعلم على توفير أنشطة عالجية للطالب بطئ التعلم ٨
        .بع نتائج الطالبيسهل البرنامج للمعلم في ط ٩
        البرنامج طريقة مساندة للمعلم في طرق التدريس ووسيلة تعليمية فاعلة ١٠
        .ال يتطلب البرنامج من المعلم شرحا مطوال عن محتوياته ١١
يقلص البرنامج العدد الكبير من األعباء الروتينية التي تتطلب من  ١٢

.دةالمعلم صبراً ودقة وذاآرة جي  
       

يوفر البرنامج الوقت الكبير  للمعلم للقيام بالتعليم الفعال ، والترآيز  ١٣
على الجوانب الثقافية ،والمعرفية ، واالجتماعية ، واالنفعالية في 

 .شخصية الطالب

       

االتصال ( يوفر البرنامج للمعلم تقنيات العصر بالتواصل  الفعال ١٤
.بهبينه وبين طال)  التعليمي  

       

        البرنامج يحرر المعلم من الطرق التقليدية الروتينية 

البرنامج طريقة مساندة للمعلم في طرق التدريس ووسيلة تعليمية  ١٦
 .فاعلة

       

        .البرنامج يزيد في آفاءة التعليم ، والتدريب للمعلم ١٧
 

 :خصائص أخرى ترى إضافتها 
............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................  



 بنود محتوى البرنامج )٤
 

مناسبة وصحة 
 صياغة البند لغويًا

حذف أو تعديل أو  وضوح البند
 إضافة بند

 

 البنود م المحتوى

غير 
 صحيحة

غير  واضح
 واضح

 إضافة تعديل حذف

        نقد وتذوق األعمال ١

        موسوعة المصطلحات الفنية ٢

        موسوعة أعالم الفن ٣

        الدروس التعليمية ٤

        المعارض الفنية االفتراضية ٥

        المكتبة اإللكترونية ٦

        مكتبة الوسائط المتعددة ٧

مع
 ال
وى
حت
الم

في
ر

 

          مكتبة البرامج الخدمية ٨

         روابط إلكترونية تفاعلية ٩

          التواصل التفاعلي ١٠

          االستديو االفتراضي ١١

قي        األلعاب التعليمية ١٢
طبي
الت

ى 
تو
مح
ال

 

        االختبارات التفاعلية ١٣

 
 :محتويات أخرى ترى إضافتها 

........................................... ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................. ............................................................................... 

............................................................................................................................................................................... .............  

............................................................................................................................................................................................ 
.................................................... ........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .     حفظه اهللا .....................................................................................................................................  /  سعادة الدآتور 
                                                                                                                                       

 :                           السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته، وبعد
 

شاهين      / يقوم الباحث    ة               –سلطان بن حمد ال ة الفني ل درجة الماجستير في التربي بدراسة لني

ة       " تخصص   وان   "  مناهج وطرق تدريس التربية الفني ذوق        (: بعن امج تعليمي في الت رح لبرن تصور مقت

زة  : ، بإشراف الدآتور )والنقد الفني قائم على الوسائط المتعددة ومدى االستفادة منه  بالمرحلة المتوسطة  حم

 .بن عبد الرحمن باجودة 

د                     ذوق ، والنق رح في الت امج تعليمي مقت حيث تهدف الدراسة الحالية إلى إعداد وتصميم برن

ة                       ام في المملك يم الع ة المتوسطة ، من التعل ه  . الفني بواسطة الوسائط المتعددة لطالب المرحل وعلي

 -:يمكن تحديد األهداف الفرعية على النحو التالي 

ى        )٨ دى الطالب ،                 الرتقاء بمستوى التذوق ،  والقدرة عل افي الفني ل ذاتي ، والمستوى الثق د ال  النق

 .واآتسابهم الخبرة الجمالية المناسبة ، من خالل دراسة أحد طرق النقد التربوية

 . إآساب نمط جديد في استراتيجية التعليم ، أو التعلم  في الموضوعات النقدية  )٩

ادة  تأهيل الطالب لمواجهة تغيرات العصر في إطار إدخال برامج ت  )١٠ عليمية جديدة في منهج م

تعلم     رص لل ضل الف ائهم أف ة ، وإعط ة الفني الب،    . التربي ام الط تثارة اهتم ى اس ساعدة عل والم

ديم،         ن الق اريخ الف وإشباع حاجاتهم للتذوق، ولمعرفة االتجاهات واألساليب الفنية الموجودة في ت

 .والمعاصر، بأسلوب مبسط وسهل

ام الباحث  داف ق ذه األه ق ه امج ولتحقي رح لبرن ة تصور مقت يناريو تعليمي بمثاب داد س بإع

وم الباحث                 ذي سوف يق ة لطالب الصف الثالث المتوسط ال ة والنقدي درات التذوقي ة الق تعليمي لتنمي

ة                  )إن شاء اهللا    (بعرضه   رم بمراجع ذا آمل من سعادتكم التك على الجهات المتخصصة في إنتاجه ، ل

 :هذا السيناريو من حيث 

 .ة لمحتوى البرنامج الدقة العلمي .١

 .صحة المصطلحات الفنية المستخدمة  .٢

 مدى مناسبة أساليب االنتقال بين الشرائح .٣

 .تسلسل الشرائح .٤

 .وصف الشرائح .٥

 .مقترحات أخرى ترون إضافتها  .٦
 .تجدون برفقة الخطاب سيناريو البرنامج المقترح ووصفًا تفصيليًا  له: مالحظة*

                                                                                                                         
 



 
 

 استمارة استطالع الرأي بعد التعديل

 

 بيانات خاصة بالسادة المحكمين 
 

 اسم عضو التدريس١
 

 
............................................................................ 

 التخصص العلمي ٢
 

 
............................................................................ 

  المؤهل العلمي ٣
............................................................................ 

 

  جهة العمل ٤
........................................................................... 

 

 تاريخ توزيع االستمارة٥
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 الرجاء إبداء الرأي في أهداف البرنامج المقترح 
 : فية أهداف البرنامج المعر: أوًال 

 :يهدف البرنامج إلى أن يتمكن الطالب من معرفة بعض 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق بدرجة 
موافق بدرجة  آبيرة

 متوسطة

موافق 
 بدرجة قليلة 

 غير موافق
 

 

رقم 
 الهدف

 البنود
  

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 
        .تي تتعلق بالنقد والتذوق الفنيالمصطلحات والمفاهيم ال ١
       رواد االتجاهات واألساليب الفنية الحديثة والمعاصرة في العالم  ٢
       .أساليب السليمة، وطرق النقد والتذوق الفني لألعمال الفنية ٣
       .عناصر وأسس العمل الفني  ٤
       .القيم الجمالية في األعمال الفنية  ٥
       .التجاهات الفنية في تاريخ الفن القديمة والحديثة والمعاصرةا ٦

 
 :أهداف البرنامج المهارية : ثانيًا 

 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق بدرجة 
موافق بدرجة  آبيرة

 متوسطة

موافق 
ة بدرج

 قليلة 

 غير موافق
 

 

رقم 
 الهدف

  البنود
  

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 
         .يقوم بالتدريب على طرق نقد وتذوق األعمال الفنية ١

يطبق  ما تعلمه في تذوق ونقد األعمال الفنية عمليًا مع  ٢
 زمالئه

        
يقوم باستخدام البرنامج عمليًا والتنقل بين محتوياته  ٣

 .بسهولة وحرية منضبطة
       

يقوم باإلشارة إلى مواطن القيم الجمالية والفنية في الفنون  ٤
 .المختلفة

        
يقوم باألنشطة التفاعلية في داخل البرنامج من األسئلة  ٥

 .واأللعاب التفاعلية 
       

 
 :أهداف البرنامج الوجدانية : ثالثًا 

 :يهدف البرنامج إلى جعل الطالب 

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة

موافق 
بدرجة 

 آبيرة جدا 
 

موافق بدرجة 
موافق بدرجة  آبيرة

 متوسطة

موافق بدرجة 
 قليلة 

غير 
 موافق

 
 

رقم 
 الهدف

 البنود
  

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 



ى                   م عل ة في الحك ايير النقدي ة والمع يميل نحو استخدام الطرق النقدي
 .األعمال الفنية 

       

ر العصور              يظهر اه  ى م ال عل د األعم تمامه وتقديره ألهمية تذوق ونق
 .بأساليبها المختلفة 

        

ه أو       يظهر ميال نحو ممارسة النقد الفني بين زمالئه الطالب حول عمل
 .عمل زمالئه اآلخرين أو في األعمال الفنية األخرى

       

 خالل إظهار مدى يميز بين الجميل واألقل جماًال في األعمال الفنية من
 .تقبله أو عدم تقبله لألعمال الفنية التي يشاهدها 

       

        .يحترم األعمال الفنية ذات القيمة الجمالية والفنية  ويظهر التقدير لها

ال بوجه                 واطن الجم ون ، وفي م يستمتع بالقيم الرفيعة في بعض الفن
 .عام

       

ا       ارة المت ال         ينتبه إلى أهمية زي ة لمشاهدة األعم حف والمعارض الفني
 الفنية 

       

 
 

 الرجاء إبداء الرأي في بنود البرنامج المقترح 
 بنود اإلطار العام  للبرنامج .١

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة 

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق 
بدرجة 
 آبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قليلة 

غير 
 موافق

 
 

 م
 بنود

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

ام      ١ وى الع ها للمحت ي عرض حيحة ف ة ص ة تربوي امج نظري ى البرن يتبن
 .للبرنامج

        

        .دقة المحتوى وسالمته من الناحية العلمية والمعرفية واللغوية ٢
         .يستخدم البرنامج أنشطة وألعاب تعليمية وتربوية مقبولة ٣
ة مصطلحات       البرنامج يدعم بعض     ٤ ة العربي ة باللغ المصطلحات المكتوب

 .باللغة اإلنجليزية
       

         .وضوح التسلسل والتتابع المنطقي في البرنامج ٥
         .يراعي البرنامج األهداف التربوية والتعليمية المذآورة ٦
يستخدم البرنامج وسائط إلكترونية متعددة مالئمة تشمل مقاطع الفيديو   ٧

روض ال ة والع ة والثابت صور المتحرآ صوتية وال ؤثرات ال ة  والم مرئي
 .التقدمية ، وغيره 

        

يوفر البرنامج إمكانية القيام بعمليات الطباعة والحفظ  والنسخ والبحث  ٨
 .من أي جزي من المحتوى

        

         يتضمن البرنامج طريقة نقدية مالئمة ٩
د         يتضمن البرنامج نصوص وم   ١٠ ذوق والنق صطلحات واضحة تتعلق بالت

 الفني بصفة خاصة والفن بصفة عامة
        

تعلم       ١١ ن ال ة م تعلم الحديث اط ال ن أنم د م ين العدي امج ب ع البرن يجم
 .اإللكتروني والتعلم االفتراضي والتعلم الذاتي 

         

       .سهولة الدخول إلى البرنامج والخروج منه١٢
ضمن البرن١٣ ى  يت ه عل اء عرض ه أثن ين محتويات م ب سيق مالئ امج تن

 .الشاشة
        

         إمكانية االطالع على الدروس التعليمية في أي وقت وفي أي زمان١٤
           .بصياغة واضحة) تشغيله(وجود دليل استخدام البرنامج ١٥
ذوق و        ١٦ د  يوفر البرنامج فرصة لقياس قدرة المتعلم على ممارسة الت النق

 وعلى المعلومات التي يأخذها
         

ى    ١٧ سهولة إل ن ال درج م ددة تت ستويات متع ى م امج عل وي البرن يح
 الصعوبة في نقد وتحليل اللوحات أوفي األلعاب أو الدروس وغيرها

       

         .يتضمن البرنامج على وسائل مساعدة  عند استصعاب أمر ما للطالب١٨
 
 طالب للبرنامجبنود استخدام ال .٢

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة 



موافق 
بدرجة 

 آبيرة جدا 

موافق 
بدرجة 
 آبيرة 

 

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

  

موافق 
بدرجة 
 قليلة 
 

غير 
 موافق

 
 

 البنود م

)٠ ( )١( )٢( )٣( )٤( 

رة        ١ سابهم الخب تعلم  إلآ ة للم افية مالئم دمات إض امج خ وفر البرن ي
 التذوقية، والجمالية

 
  

    

ين الطالب            ٢ اون المشترك ب ى التفاعل والتع يحث البرنامج الطالب عل
ب و  ين الطال م أو ب ي(والمعل امج التعليم ب  ) البرن ين الطال أو ب

 وزمالئه الطالب اآلخرين

       

ارف          ٣ يتيح البرنامج للطالب التحكم في معدل عرض المعلومات والمع
ات   سل محتوي ي تسل صور والموضوعات ف دروس وال امج وال  البرن

 والوسائط اإللكترونية المتعددة وغيره

       

الوحدة التعليمية المبرمجة في التذوق والنقد الفني تنصب في ضوء        ٤
 .خصائص ، ومتطلبات طالب المرحلة المتوسطة 

        

ساب         ٥ ي اآت درس ف ى الم ب عل ي للطال اد الكل امج االعتم ل البرن يقل
 تي يرغب في معرفتهاالمعرفة أو المعلومة ال

       

ة           ٦ ة والفني ارات النقدي يحفِّز البرنامج المتعلم الآتساب المزيد من المه
ة المستجدات في مجال           ه من مواآب ي تمكن ة الت والمعرفية والتثقيفي

 التقنية

       

اد                  ٧ ا هو االعتم در م ين بق ظ والتلق البرنامج ال يرآز على أسلوب الحف
 .طالبعلى الفهم بالنسبة لل

        

تها أو    ٨ سبق دراس م ي ي ل اهيم الت ردات ، والمف امج يوضح المف البرن
ديهم    ة ل ر مألوف صطلحات أو غي صي أو   . م شعب الن ق الت ن طري ع

 .الرجوع إلى موسوعة المصطلحات أو موسوعة الفنانين الميسرة 

      

         علميوفر البرنامج أنماطًا مختلفة من الجذب والتشويق واإلثارة للمت ٩

١
٠ 

ة من        ) الرجوع (يتيح البرنامج للمتعلم بالعودة      ة أجزاء معين لمراجع
 الدروس

        

١
١ 

ي                  ل األخطاء الت ة وتحلي تعلم في مراجع امج فرصة للم يتضمن البرن
 وقع في إجاباته وملخصا عن أدائه السابق

        

١
٢ 

د     ارف جدي ساب مع تعلم وإآ ددة لل صادر متع امج م زود البرن ي ي ة ف
 التذوق والنقد الفني بصورة خاصة و في الفن بصورة عامة

        

١
٣ 

          يوفر البرنامج تغذية إيجابية للمتعلم في االستجابة لهذه البرنامج

١
٤ 

ة      و  تربي ي و نم د الفن ذوق والنق اء بالت ي االرتق امج ف ساهم البرن ي
 جمالية لدى طالب المرحلة المتوسطة

       

١
٥ 

        .مج يبعد السأم ، والملل عن الطالب في التعلمالبرنا

 

 بنود استخدام المعلم للبرنامج .٣

 النسبة المئوية لدرجة الموافقة 

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا 

 

موافق 
بدرجة 
 آبيرة
 

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 
 

موافق 
بدرجة 
 قليلة
 

 غير موافق
 
 
 

 البنود م

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

        . يلغي دور المعلمالبرنامج ال ١

        .يتيح البرنامج للمعلم التحكم في مستويات الصعوبة في التعلم ٢

         يوفر البرنامج للمعلم معلومات إرشادية مساعدة له في عملية الشرح  ٣

ر في خصائص            ٤ ون          يتيح البرنامج من التغيي ة ول وع  وهيئ حجم ، ون
 .الخط المستخدم في شاشة العرض

       

دريس               ٥ ة الت ه في عملي يوفر البرنامج للمعلم برامج إضافية مساعدة  ل
 ).التعليم(

        

         .البرنامج يقترح للمعلم خطط تدريسية جديدة ٦



ريع         ٧ ب س ة للطال شطة إثرائي وفير أن ى ت م عل امج المعل ساعد البرن ي
 .التعلم

        

         .نشطة عالجية للطالب بطئ التعلميساعد البرنامج المعلم على توفير أ ٨

       .يسهل البرنامج للمعلم في طبع نتائج الطالب ٩

       البرنامج طريقة مساندة للمعلم في طرق التدريس ووسيلة تعليمية فاعلة ١٠

        .ال يتطلب البرنامج من المعلم شرحا مطوال عن محتوياته ١١

دد الكب ١٢ امج الع ب من يقلص البرن ي تتطل ة الت اء الروتيني ر من األعب ي
.المعلم صبراً ودقة وذاآرة جيدة  

        

ز                  ١٣ ال ، والترآي التعليم الفع ام ب م للقي ر  للمعل يوفر البرنامج الوقت الكبي
ي      ة ف ة ، واالنفعالي ة ، واالجتماعي ة ،والمعرفي ب الثقافي ى الجوان عل

 .شخصية الطالب

       

امج للمع  ١٤ وفر البرن ال     ي ل  الفع صر بالتواص ات الع م تقني صال ( ل االت
.بينه وبين طالبه)  التعليمي  

       

       البرنامج يحرر المعلم من الطرق التقليدية الروتينية 

         .البرنامج يزيد في آفاءة التعليم  والتدريب للمعلم ١٦

 
 
 بنود محتوى البرنامج .٤

 
 لدرجة الموافقةالنسبة المئوية 

موافق بدرجة 
 آبيرة جدا

 

موافق بدرجة 
 آبيرة

 
موافق بدرجة 
 متوسطة

 

موافق بدرجة 
 قليلة
 

 غير موافق
 
 

 البنود م المحتوى

)٠( )١( )٢( )٣( )٤( 

       نقد وتذوق األعمال ١

       موسوعة المصطلحات الفنية ٢

       موسوعة أعالم الفن ٣

       التعليميةالدروس  ٤

       المعارض الفنية االفتراضية ٥

       المكتبة اإللكترونية ٦

       مكتبة الوسائط المتعددة ٧

) أ(
في
عر
الم

ى 
تو
مح
ال

 

         مكتبة البرامج المساعدة ٨

        روابط إلكترونية تفاعلية ٩

         التواصل التفاعلي ١٠

         ضياالستديو االفترا ١١

       األلعاب التعليمية ١٢

) ب(
قي
طبي
الت

ى 
تو
مح
ال

       االختبارات التفاعلية ١٣ 

 
 :مالحظات أخرى ترى إضافتها 

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
 


