
  

 ٥٤١ 

   الجزء األول٢٠١٧العاشر ابریل العدد  لمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة الع

برنامج مقترح فى األشغال الفنیة لتحسین القدرات الفنیة المهاریة للطالبة المعلمة 

  .بریاض األطفال فى ضوء العالقة التكاملیة بین الخامة والتصمیم فى الفن التجمیعى
Suggested Program In Hand Crafts To Improve The Capacity Of Technical 

Skills For The Student Parameter Kindergartens In View Of Complementary 
Relationship Between Raw And Design In the Assemblage art.  

 

 

  ملخص البحث

یهدف البحث الحالي من خالل تطبیق البرنامج المقترح إلى تحسین القدرات الفنیة 

ال كلیة التربیة جامعة المنوفیة حیث أنهن غیر المهاریة للطالبة المعلمة بقسم ریاض األطف

متخصصات وبالتالي یعد إعدادهن فى ضوء االتجاهات الفنیة الحدیثة منطلق تجریبي جید 

یتیح الفرصة فى تشجیعهن على االبتكار والتمیز من خالل تنفیذ البرنامج المعد فى ضوء 

 قائم على المضمون الفكري العالقة التكاملیة بین الخامة والتصمیم فى الفن التجمیعي

والفلسفى واألسس الفنیة والبنائیة واألسالیب األدائیة للفن التجمیعي باعتباره فن حدیث قام 

ًمتمردا على كل ما هو مألوف فى الفن یتیح حریة التعبیر عن الفكر من خالل الخامات 

ً تعد مدخال هام یرتبط المتمیزة التى استخدمها رواد هذا الفن كمفردات لغتهم التشكیلیة والتى

  .بشكل أو بأخر بمجال األشغال الفنیة 
Research Summary  

   Job search Through the application of the proposed program to 
improve the technical capabilities of architects, the light of the 
complementary relationship between the material and design in the art 
of synthesis based on the intellectual and philosophical content and the 
artistic and structural foundations and literary methods of the art of 
synthesis as a modern art has rebelled against all the usual in art 
freedom of expression Thought through the distinctive materials used 
by the pioneers of this art as their language vocabulary and which I'm 
a support.                       

  إسالم محمد هیبه/د .م.ا

استاذ التصمیم المساعد بكلیة التربیة 

  جامعة المنوفیةالنوعیة 

 

  أشرف أحمد العیسوى/د .م.    ا  

      استاذ االشغال الفنیة المساعد

                    بكلیة التربیة النوعیة جامعة المنوفیة 

  والء طلعت مصطفى سبل

المدرس المساعد بكلیة التربیة ،جامعة 

  المنوفیة قسم ریاض األطفال

  عمرو أحمد كمال الكشكى/د .ا

 ورئیس قسم الطفولة استاذ االشغال الفنیة 

  جامعة المنوفیة بكلیة التربیة

 



  

 ٥٤٢ 

   الجزء األول٢٠١٧العاشر ابریل العدد  لمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة الع

  :مقدمة 

أن الوسائط المادیة تعد مثل عناصر وأسس التصمیم في أهمیتها حیث أن تنوع 

الخامات واختالف مظاهرها السطحیة تتیح التنوع للفنان التعبیر عن أفكاره  وأن یتمكن 

فعندئذ تكون الخامة قد ، صیاغتها في ترابط وانسجام وفق تنظیمات جمالیة وأسس بنائیة 

إال أن ذلك یتطلب من الفنان التعایش  ،ا وتكون بحق مثیر إبداعي لهأوحت للفنان بأسراره

الكامل مع الخامة كي یستخلص منها إمكاناتها ویعید صیاغتها بأسلوب فني مستحدث 

وأن احتواء الخامة وعدم الوقوع تحت ، یضیف به قیما جدیدة وأبعادا فنیة تثري العمل الفني 

فیها وفق منظور جدید غیر مألوف من قبل وتصاغ سیطرتها وقیودها والتجریب واالبتكار 

  )١ (.بحس وفكر وفلسفة الفنان هو الهدف الحقیقي له لبناء المشغولة الفنیة 

أصل في نوعه ،فالفنان الذي له روح ابتكاریة هو الذي یكشف عن شيء جدید متمیز  

ات هذه العملیة هضم كما أنها من ممیز،لم یسبق للعین أن رأته بهذه الصورة الجدیدة من قبل 

  )٢ (.ٕالكثیر من العناصر المستمدة من الطبیعة واعادة صیاغتها في وحدة فریدة متمیزة 

 وقد تعتمد المشغولة الفنیة في بناءها التشكیلي علي مجموعة من الخامات المتجانسة 

ق ومن الطبیعي أن یكون لكل خامة دور خاص یتف، تعمل معا في إطار من أعمال التولیف 

ة و والزجاج والجلود والعظام والریش والقطع الخزفی، مع المشغولة فالخشب واأللیاف بأنواعها 

كلها خامات تمثل ،ٕالي جانب اللدائن المصنعة والخامات الجاهزة الصنع واألحجار والمعادن و

  )٣ (.ودالالتها الحسیة ، البالیته التشكیلیة لفنان المشغوالت الفنیة بمالمسها السطحیة 

والمتبع للحركات الفنیة التي ارتبطت في تطورها بحركة الفن الحدیث والتي كان لها   

  Assemblage Artآثار واضحة علي الفنون التطبیقیة یجد منها حركة الفن التجمیعي 

ولیزیل العدید من الحدود الفاصلة بین ، مصطلح لیشیر إلي تجمیع عناصر من الواقع معا 

  ) ٤(.نحت لصالح الفكرة األبسط وهي فكرة تنسیق األجزاءالتصویر الزیتي وال

 ویعد مجال الفنون من أكثر المجاالت التى یظهر فیها مفهوم العالقة التكاملیة بوضوح 

فكل فن من الفنون له عناصره ومكوناته التى یعتمد علیها كما أن لكل فن من الفنون أدوات 

وتلك العناصر والمكونات  تندمج ،له الفنیة خاصة به والتى یوظفها الفنان فى صیاغة أعما

ًمع بعضها البعض فى وحدة واتساق لكى تصبح فى النهایة عمال فنیا متكامال  ً ً.  

فمفهوم العالقة التكاملیة یتحقق فى الفن بصفة عامة فى شتى مجاالت الفنون الن 

فى الموسیقى فى على سبیل المثال نحس باإلیقاع ،هناك عالقة وثیقة بین الفنون وبعضها 

فهناك قیم جمالیة توحد كل الفنون والفنان عندما یعبر عن أفكاره ،ونراه فى الفن التشكیلى ،

ومشاعره فأنه یحاول تحقیق القیم الجمالیة  فى أعماله حتى یتبلور فى صورته النهائیة 

  .یضفى أحساس بالبهجة للمشاهد ویعبر عن رؤیة ذاتیه
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تتحقق فى كل فن من الفنون على حده فهناك عالقة كما نجد أن هناك عالقة تكاملیة 

تكاملیة توحد بین العناصر الفنیة المكونة لكل فن تتكامل فیما بینها وتتضافر لتحقق وحدة 

  .العمل الفنى

فى ضوء المضامین  والمفاهیم الفكریة والفلسفیة واألبعاد التشكیلیة والجمالیة الخاصة 

والتصنیف والتوصیف ألعمال الفنانین التجمیعین فى من خالل التحلیل ، بالفن التجمیعى 

من خالل مفهوم التجریب  ًأیضایة التى ظهر من خاللها التجمیع والعدید من الحركات الفن

القائم على التجریب فى الشكل والخامة واألسلوب الخاص بهذا الفن یمكن تحقیق العالقة 

الهیئة ، قنیةالخامة والت، التكوین " طریق التكاملیة بین الخامة والتصمیم فى العمل الواحد عن

بتحقیق هذه األبعاد یمكن أن تتداخل لتحقق التوحد والتكامل بین الخامة و ،"الخارجیة للشكل 

  . ًوالتصمیم كبعدین أساسین قام على تكاملهما واتساقهما معا هذا الفن 

ى اتجاهات والوسائط المستخدمة ف،فمن خالل التكوین یتم ترتیب عناصر التشكیل 

ًمتعدده یمكن أن تتخذ شكال مركزیا او محوریا  ً او عن طریق سیادة عنصر على األخر ،ً

ومن خالل إخضاع ،ًفرض خامة على أخري تبعا لخصائصها الطبیعیة وامكاناتها التشكیلیة ،

القطبین لنظام تكوین معین واختالف اتجاهات وحركة األشكال یتحقق التوحد والتكامل بین 

التأكید على هذا التكامل " التقنیاتالخامات و"  تساهم عناصر التشكیلوالتصمیم حیثالخامة 

  .داخل العمل الفنى الواحد

والخامة تعدعامل مؤثر وأساسي فى تحقیق العالقة المتكاملة مهما كانت الصورة التى 

ى علیها فمن خالل التقنیة یمكن توظیف الخامة لتعطى إیحاءات وأحاسیس مختلفة تساعد ف

وعن طریق أكتساب الشكل لهیئته الخارجیة سواءأكان فى صورة مسطحة ،تحقیق هذه العالقة 

أو تجریدى أو تعبیرى باختالف المضمون ،یتخذ شكل هندسي أو عضوى ،أو مجسمة 

ًتتقارب التفاصیل وترتبط معا من خالل األدوار والوظیفة التى یلعبها كل جزء داخل العمل 

لوحدة والتكامل فیظهر العمل الفنى فى صورته الفنیة الجمالیة مما یساعد على تحقیق ا

  .المكتملة الرؤیة والهدف

ومن هنا تري الباحثة أنه بالدراسة والتجریب یمكن التوصل إلي نتائج من شأنها أن  

ًتطرح متغیرات جمالیة في صیاغة المشغولة الفنیة والتي تحقق نوعا من التكامل والتوافق 

لخامات الجاهزة والتقلیدیة ذات الهیئات التي توحي بتكوینات وعالقات تشكیلیة الشكلي بین ا

متعددة تسهم في تعدد الرؤى التصمیمیة والوظیفیة مما یثرى تدریس مجال األشغال الفنیة 

عامة وتدریس مادة األنشطة الفنیة للفرقة الثالثة بشعبة  بكلیة التربیة جامعة المنوفیة بصفة

  .  ة خاصة ریاض األطفال بصف

 ویعتبر البحث الحالى أحد البحوث التى تتبع المنهج الوصفى التحلیلى والمنهج 

التجریبى الذى یقوم على أسلوب إجراءات التجربة العملیة التى تكشف العالقة بین المتغیرات 

والمنهج الوصفى الذي یهتم بوصف الظاهرة على طبیعتها ، التى تحدث أثناء تطبیق التجربة 
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ن الدراسة الحالیة تجریبیة تتطلب مالحظة الباحثة لعینة الدراسة وهى عینة من حیث أ

وذلك أثناء تطبیق البرنامج ، طالبات الفرقة الثالثة بقسم الطفولة كلیة التربیة جامعة المنوفیة 

المقترح فى األشغال الفنیة لتحسین القدرات الفنیة المهاریة للطالبة المعلمة بریاض األطفال 

ء فلسفة فن التجمیع باعتبارهن طالبات غیر متخصصات فى الفن وال یشترط لدیهن فى ضو

ویمكن تحدید مدى فاعلیة البرنامج المقترح من خالل ، وجود أى قدرات فنیة لدخول الكلیة 

ومن خالل مالحظة الفروق للتطبیقات القبلیة والبعدیة للمقیاس ، استجابات الطالبات للبرنامج

  .التي أعدتها الباحثة ) ارة تحكیم المشغوالت الفنیة استم( باستخدام 

  :مشكلة البحث 

  :وتكمن مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة 

  كیف یمكن التوصل إلي حلول تشكیلیة مبتكرة باستخدام الخامات المتنوعة في ضوء الفن

  التجمیعي كمنطلق تجریبي إلثراء مجال األشغال الفنیة ؟

  من الفن التجمیعي باعتباره اتجاه فني حدیث لتحسین القدرات ما هي أوجه االستفادة

الفنیة المهاریة للطالبة المعلمة بكلیة التربیة للحصول علي مشغولة فنیة في ضوء 

  االتجاهات الفنیة المعاصرة توظف داخل الروضة وخارجها ؟

  وأبعاده الجمالیة؟ما مدي تكاملیة العالقة بین الخامة والتصمیم في ضوء مفاهیم الفن التجمیعي  

  : أهداف البحث 

  إیجاد حلول فكریة ومنطلقات فنیة وتقنیة جدیدة لتحسین القدرات الفنیة المهاریة لدى

  .الطالبة المعلمة بكلیة التربیة تساعد على صیاغة مشغولة فنیة في ضوء مفاهیم الفن التجمیعي

 لیها الفن التجمیعي في توضیح آثر المضامین الفكریة والفنیة والفلسفیة التي اعتمد ع

  .ل تجریبي في مجال األشغال الفنیةالجمع بین الخامات المتنوعة واالستفادة منها كمدخ

 الكشف عن العالقة بین الخامة والتصمیم في مجال األشغال الفنیة والفن التجمیعي.  

  :فروض البحث 

 تنوعة في یفترض البحث أن هناك إمكانیة طرح مدخل مستحدث للجمع بین الخامات الم

ضوء الفن التجمیعي یمكن االستفادة منه فى تحسین القدرات الفنیة المهاریة لدى الطالبة 

  . المعلمة بكلیة التربیة جامعة المنوفیة إلثراء المشغولة الفنیة

  المضامین الفكریة و الفنیة والفلسفیة للفن التجمیعي قد تحقق مدخل تجریبي یثرى مجال

وتدریس مادة األنشطة الفنیة للفرقة الثالثة شعبة ریاض ،ة األشغال الفنیة بصفة عام

  .األطفال بكلیة التربیة بصفة خاصة

 توجد عالقة تكاملیة بین الخامة والتصمیم في الفن التجمیعي قد تثري المشغولة الفنیة .  
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  : أهمیة البحث 

 كر فتح آفاق جدیدة للتجریب من خالل دراسة الفن التجمیعي كمحاولة الستثمار الف

الفلسفي والتقنیات الحدیثة لتدعیم و تحسین القدرات الفنیة المهاریة لدى الطالبة المعلمة 

التربیة جامعة المنوفیة إلثراء المشغولة الفنیة بصفة خاصة ومجال األشغال الفنیة بكلیة 

   .بصفة عامة

  في رفع إثراء الموضوعات التي تتناولها األشغال الفنیة والتوصل لممارسات جدیدة تسهم

  .الدور التربوي الذي تلعبه كمجال هام من مجاالت الفنون

  الربط بین مجال األشغال الفنیة والمجاالت االخري والخروج عن المألوف في التولیف

  .والجمع بین الخامات وصیاغة المشغولة الفنیة بفكر متعمق یواكب االتجاهات الفنیة الحدیثة

  : حدود البحث 

 ریبیة والتطبیقات العملیة علي ما تقوم به الطالبات المعلمات بكلیة تقتصر الممارسات التج

  .التربیة جامعة المنوفیة ممن ممارسات وتطبیقات باألسالیب التشكیلیة الیدویة 

  تقتصر الخامات المستخدمة في الدراسة الحالیة علي بعض الخامات الجاهزة الصنع

مات التقلیدیة كالجلود واألقمشة والخرز كالخامات المعدنیة والبالستیكیة واللدائن والخا

  .ًواألسالك واألخشاب وخامات البیئة المختلفة وتوظیفها نفعیا وجمالیا

  :إجراءت البحث 

یتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي من حیث إطاره النظرى وتوصیف وتحلیل 

  .ج المقترح مجموعة من أعمال فنانى التجمیع والمنهج التجریبي من خالل تطبیق البرنام

  :المصطلحات والمفاهیم

 العالقة التكاملیة"Integrated Relation"*  

ویقصد بها فى نطاق الدراسة الحالیة مدى اتساق وارتباط وتوحد الخامة بالفكرو 

  .التصمیم داخل التكوین إلبراز اإلنشائیة الهیكلیة للعمل الفنى

الخـــــامة "Material."  

وتظل ، ة ووسیلة من وسائل التعبیر واإلنتاج الوظیفي مصدر هام من مصادر الثرو"

لذي یعید توظیفها في صیاغة بعیدة عن األنظار غیر مدرك أهمیتها ما لم تمسها ید الفنان ا

  )٥(".وبجهد إبداعي في تشكیلها حتى تصبح الجوهر الحقیقي للعمل الفني، جدیدة
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المادة " ل تعریفه للمادة بأن  أن المقصود بالخامة من خالجیروم ستولینیتزكما یوضح 

الخام ال تكتسب صیغة فنیة فتصبح مادة جمالیة إال بعد أن تكون ید الفنان قد امتدت إلیها 

  )٦ (" .فخلقت منها محسوسا جمالیا 

مجموعة المواد الخام والجاهزة " وتعرف الباحثة الخامة في إطار البحث الحالي بأنها 

 تحدث نوع من الوحدة واإلیقاع داخل العمل الفني عند الصنع المتسقة ذات طبیعة متقاربة

  "*التولیف بین بعضها البعض 

  التصمیم"Design"   

استخدام الخامة كمفردات تشكیلیة داخل أطر  "ویقصد بالتصمیم في الدراسة الحالیة 

  "* .غیر مألوفة تحقق الغرض المادي والمعنوي من خالل المراحل الثالث التخیل والفكرة والتطبیق

 الفن التجمیعي"Assemblage Art."  

هو أسلوب فني ادي إلي تغیر الموضوعات التي سیطر علیها الفن التجریدي وسعي " 

إلي تكوین جمالیة جدیدة تعتمد علي استخدام أجزاء ومكونات جاهزة من البیئة الطبیعیة 

  )٧(" والمصنوعة وتوظیفها في أعمال تجمع بین فن التصویر والنحت

لة الفنیة المشغوBusy artistic""  

 المشغولة الفنیة هي أعمال فنیة منفذة بعدة خامات درست وجربت من قبل لتنتج عمل 

فني متجانس ومتكامل من حیث العناصر واألسس الفنیة بحیث تعطي له جاذبیة وأصالة 

هد وتعزز تحمل الذاتیة لمبدعة وتبلور تجربته الجمالیة بحیث یثري البیئة المرئیة وتسعد المشا

شعور مبدعه بتفرد شخصیته وذاتیته وتعبر عن القیم الفنیة واألسالیب المستحدثة المستمدة 

  )٨ (.من التراث بصورة معاصرة 

 التولیف"Combination"  

أن التولیف یعني التوفیق بین أكثر من خامة في العمل الفني .."ویري نبیل الحسیني

  )٩ (.مل الفني ذاتهبحیث تثري الخامات المجتمعة الع،الواحد

أن التولیف یقصد به عملیة المواءمة عند استخدام مجموعة "وتري فاطمة المحمودي 

خامات متنوعة في العمل الفني الواحد في إطار االلتزام بقوانین التجانس واالنسجام الكامل 

كید القیمة بما یؤدي إلي إحكام الوحدة الفنیة لهذا العمل وبالتالي تأ،بین مجموع تلك الخامات 

  )١٠ (.الفنیة التي یختص بها 

 الخامات المتنوعة"Mixed media."  

هى خامات جاهزة وأشیاءملقیة لیس من المعتاد استخدامها فى األعمال الفنیة "

ًوالفنانون یخلطون احیانان بینها بلصقها معا فى تكوینات وتجمیعات ال تنتمي للوحة الزیتیة ،

  )١٢(" أو العمل النحتى
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   :)إعداد الباحثة(امج التطبیقى البرن

ًویتم فیه تنفیذ البرنامج المقترح فى مجال األشغال الفنیة وقد اختارت الباحثة عنوانا 

برنامج فى األشغال الفنیة لتحسین القدرات الفنیة المهاریة للطالبة المعلمة :  للبرنامج هو

 وقد .م فى الفن التجمیعىبریاض األطفال فى ضوء العالقة التكاملیة بین الخامة والتصمی

صممت الباحثة هذا البرنامج لكى یصلح لعینة الدراسة وهن طالبات الفرقة الثالثة قسم 

تى یستقى منها حیث تمثل معلمة الروضة القدوة ال، جامعة المنوفیةالطفولة  بكلیة التربیة 

أدائها لصالح وعلیه فإن تحسین قدرات تلك المعلمة ینعكس بدوره على ، الطفل أكثر معارفه

  .العملیة التعلیمیة ككل 

  :الهدف العام للبرنامج

استحداث صیاغات تشكیلیة تثرى المشغولة الفنیة المعاصرة وتعمل على تحسین القدرات (

  ).جامعة المنوفیة–الفنیة المهاریة واإلبتكاریة للطالبة المعلمة بریاض األطفال كلیة التربیة 

عى إلیها الفرد وعلى أساس الهدف یتحدد المحتوى فالهدف العام هو الغایة التي یس

  .وخطوات التنفیذ المتبعة والخبرات المقترحة وطرق التنفیذ للوصول إلى الهدف المحدد

  : ومن خالل الهدف العام تم تحدید عدة أهداف فرعیة للبرنامج على النحو التالى 

 ٕص الخامات وامكانیتها إكساب الطالبات المفاهیم والمعلومات والمهارات الخاصة بخصائ

التشكیلیة والتقنیات التى تناسبها من خالل عرض ألهم األسالیب الخاصة بالفن 

ًالتجمیعى لتنمیة الجانب اإلبتكارى لدیهن فى إیجاد عالقات مبتكرة وفقا لفكر و فلسفة فن 

  .التجمیع بما یسهم فى تحسین قدراتهن الفنیة المهاریة 

 لول واألفكار الغیر تقلیدیة أثناء التشكیل وفق العالقات تدریب الطالبات على قبول الح

  .المستحدثة بین األشكال لتنمیة الجانب اإلبتكارى 

  العمل على توظیف المضمون الفكرى والفلسفى للفن التجمیعى فى تنفیذ مشغولة فنیة

  .تتسم بالتكامل بین الخامة والتصمیم وتتصف بالمعاصرة

 وهى المقرر الذى یختص بتدریس (ادة األنشطة الفنیة إیجاد مداخل تجریبیة إلثراء م

ًالتربیة الفنیة نظریا وتطبیقیا من خالل تنوع الخامات لطالبات ریاض األطفال بالفرقة  ً

  . من خالل البرنامج المقترح فى األشغال الفنیة) الثالثة
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  : وقد حددت هذه األهداف وفق عدة اعتبارات منها 

طالبات الفرقة الثالثة بكلیة التربیة جامعة (ن تكون مناسبة لمستوى أفراد عینة البحث أ -

مع التنوع ، كما روعى فیها التدرج من البسیط إلى المركب ) المنوفیة قسم الطفولة 

  .والشمول حیث تغطى مستویات التعلم المختلفة 

  .أن تحدد األهداف على شكل یسهل مالحظته وقیاسه  -

  :لك یمكن تحدید األهداف اإلجرائیة للبرنامج وهى وفى ضوء ذ

 أهداف فرعیة تصف السلوك النهائى للمتعلم.  

 أهداف مهاریة تصف األداء الذى ینبغى الوصول إلیه من المتعلم  

أهداف وجدانیة تصف األحاسیس والمیول واالتجاهات التى یكتسبها المتعلم.  

  :تالى یمكن تحدید األهداف اإلجرائیة للبرنامج كال

  : األهداف المعرفیة : ًأوال

o  وأسالیبه ، تتعرف الطالبات على بعض المفاهیم الخاصة بالفن التجمیعى العوامل

والمضمون الفكرى والفلسفى واإلتجاه الفنى المتفرد فى بناء العمل التجمعیى ،األدائیة 

كیفیة وطبیعة الخامات المستخدمة فى هذا الفن والمهارت القائم علیها واألستفادة منها و

  .توظیفها كمشغولة فى ضوء مجال األشغال الفنیة 

o الفن التجمیعى وأنواعها تتعرف الطالبات على بعض الخامات والخامات المستخدمة فى 

  ).الطبیعیة ، الخامات النصف مصنعة ، وأشیاء جاهزة الصنع، مستهلكات، صناعیة(

o ات المستخدمة فى تنفیذ تتعرف الطالبات على التقنیات الخاصة بالفن التجمیعى واألدو

  .تلك التقنیات وذلك بمساعدة الباحثة

o  ًتزوید الطالبات بالعدید من المعارف عن التجریب وأهمیته فنیا وتربویا وبعض ً    

  .المداخل التجریبیة

o  تدرك الطالبات مفهوم الجمع والمزاوجة والتولیف بین الخامات والمعاییر التى یستند الیها

لعمل وذلك من خالل مدخلین لتصمیم وتنفیذ المشغولة الفنیة الفن التجمیعى فى بناء ا

  .التجمیعیة

التصمیم المسبق : المدخل األول.  

 التشكیل المباشر بالخامة: المدخل الثانى.  

o  تزوید الطالبات بالعدید من المعلومات عن أسس تصمیم المشغولة الفنیة فى ضوء

  .التجمیعىالعالقة التكاملیة بین الخامة والتصمیم فى الفن 

o   المكونة لالبتكارتدرك الطالبات.  



  

 ٥٤٩ 

   الجزء األول٢٠١٧العاشر ابریل العدد  لمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة الع

  : األهداف المهاریة : ًثانیا

  تتدرب الطالبات على بعض مهارات التشكیل الیدویة التى ترتبط باإلمكانات التشكیلیة

  .للخامات وأنسب العدد واألدوات المستخدمة البتكار مشغوالت فنیة فى البرنامج المقترح 

 استخدام جمیع أنواع الخامات المتوفرة فى البیئة المحیطة بهن تتدرب الطالبات على .  

 تتقن الطالبات التقنیات المختلفة لتطویع كل خامة على حدة إلنتاج مشغوالت فنیة مبتكرة.  

  إكساب الطالبات بعض المهارات التشكیلیة البتكار مشغوالت فنیة مستحدثة توظف داخل

  .الروضة وخارجها

  االستخدامات الجدیدة للخامات وذلك من خالل التجریب والجمع تكتشف الطالبات بعض

  .والتولیف بین الخامات من خالل الممارسة أثناء تطبیق البرنامج 

  تتقن الطالبات بعض التقنیات التشكیلیة مع إدراكهن لألسس التى یستند إلیها عند الجمع

  .فیذ المشغولة الفنیةوالتولیف بین أكثر من خامة داخل العمل الفنى قبل البدء فى تن

 تجید الطالبة وضع تصمیم مقترح للمشغولة التى سوف یتم توظیفها داخل وخارج الروضة.  

  تجید الطالبة مهارة التشكیل المباشر بالخامات لبناء العمل الفنى من خالل األسس

  .والمعاییر الخاصة بتصمیم المشغولة الفنیة فى ضوء معاییر بناء العمل الفنى التجمیعى

  تطبق الطالبة التقنیات والمهارات التشكیلیة إلنتاج مشغولة فنیة مبتكرة توظف داخل

  .الروضة وخارجها تتسم بالجانب الفنى والجانب النفعى الوظیفى

  :األهداف الوجدانیة : ًثالثا 

  :من المتوقع بعد تطبیق البرنامج الحالى أن تكون الطالبة المعلمة بریاض األطفال قادرة على أن

 ترم العمل الیدوي وتقدره وتقدر قیمة المشغوالت الفنیة الیدویة ذات طابع مبتكرتح.  

  تكون اتجاه ایجابى نحو المقرر من الناحیة واألكادیمیة بجانب الممارسات الفنیة

  .واإلنتاج الفنى

 تكون اتجاه إیجابي نحو االبتكار الفنى والمبتكرین واألفكار الجدیدة والمهارات المكتسبة.  

 لدى الطالبات القدرة على التفكیر المتشعب القائم على أسس فنیة وتقنیة تتناسب تنمو 

  .مع فكر وفلسفة األشغال الفنیة

  تكون اتجاه إیجابى نحو أهمیة الحفاظ على البیئة من خالل استغالل الخامات البیئیة

  .ٕواعادة استخدام بعض الخامات

 لمشغولة الفنیة وتكون راى خاص بها تتذوق الطالبات بعض القیم الجمالیة المقترنة با

 .من خالل النقد البناء
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ولة كلیة التربیة قامت الباحثة باختیار عینة الدراسة من طالبات الفرقة الثالثة بقسم الطف

 ،ن الفكرى والفلسفى للفن التجمیعىلتنفیذ البرنامج المقترح فى ضوء المضمو ،جامعة المنوفیة

بهدف تحسین القدرات الفنیة المهاریة لدیهن وكیفیه توظیفها فى إطار التخصص وذلك 

  .اختیار العینة بالطریقة العشوائیة وسوف یتم ، الدقیق 

ًوقد تم اختیار العینة من طالبات الفرقة الثالثة نظرا لخبراتهن السابقة فى الفرقة األولي 

  . ومقرر رسوم األطفال ، یة البصریة والثانیة حیث قمن بدراسة مقرر التربیة الفن

  :  شروط اختیار العینة -

  جامعة المنوفیة – بكلیة التربیة -طالبات الفرقة الثالثة  قسم الطفولة .  

  طالبة ٤٠(عدد أفراد العینة     .(  

  ضوابط العینة وخطوات التجربة:  

  :ضوابط العینة -

 االجتماعي ألفراد العینة حیث أنهن تماثل الخلفیة الثقافیة وتقارب المستوي اإلقتصادي و

اما بالنسبة لعامل الجنس فطالبات شعبة الطفولة كلهن من ، من قاطنى محافظة المنوفیة 

  .ًاإلناث وفقا للالئحة التنظیمة لقسم الطفولة بكلیة التربیة جامعة المنوفیة 

  سنة ) ٢٠-١٨(متوسط أعمار العینة مابین.  

  :ضوابط خطوات التجربة  -

 تبار قبلى إجراء اخ)Pre -Test ( لجمیع طالبات العینة.  

  ٕتطبیق البرنامج التدریسى على أفراد العینة واجراء اختبار ذاتى)-Test Self( أثناء 

تدریس الوحدات الدراسیة لمعرفة السلبیات واإلیجابیات من خالل مالحظة أداء طالبات 

  .العینة أثناء سیر الدرس 

  إجراء اختبار بعدي)Post – Test( لجمیع طالبات العینة یهدف إلى التعرف على 

  . مستوى طالبات العینة وقیاس ما تحقق من األهداف وذلك من خالل بطاقة التحكیم 

  :الحدود المكانیة والزمنیة للبرنامج : ًثالثا

  . جامعة المنوفیة–حدى قاعات التدریس بكلیة التربیةسوف یتم إجراء التجربة بإ :الحدود المكانیة*

یتم تطبیق البرنامج فى فترة زمنیة قدرها ثمانیة وأربعین ساعة على مدى : لحدود الزمنیة ا*

ًبواقع أربعة لقاءات شهریا وأجمالى أثنى عشر لقاءا مدة كل لقاء أربع ساعات، ثالثة أشهر  ً.  
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لهامة التى یمكن ٕتقوم فلسفة البرنامج واطاره الفكرى على مجموعة من العناصر ا

  :تلخیصها فیما یلى 

  الفن التجمیعى هو أسلوب فني ادي إلي تغیر الموضوعات التي سیطر علیها الفن

التجریدي وسعي إلي تكوین جمالیة جدیدة تعتمد علي استخدام أجزاء ومكونات جاهزة من 

حققا البیئة الطبیعیة والمصنوعة وتوظیفها في أعمال تجمع بین فن التصویر والنحت م

التكامل بین منظومة العمل من خالل حبكة التكوین ومدي تألف وانسجام الخامات 

 –مارسیل دوشامب ( وأهم رواده، المستخدمة وتكامل بعضها البعض  داخل العمل الفني

 – كورت شیفترز – أرمان - جورج سیجال– بابلو بیكاسو – كونر –روبرت روشنبرج 

  ) جوزیف كورنیل-ناعوم جابو

 مدخال جدیدا لألشغال الفنیة للطالبة المعلمة بریاض األطفال یتعدى دور التعبیر تقدیم ً

والممارسات الفنیة لیشتمل على الربط بین المعرفة اللفظیة و التشكیلیة لتحقیق خبرة 

  .متكاملة بأبعاد الممارسات الفنیة 

  وصیاغتها وكیفیة التعامل معها،إعطاء الطالبة الفرصة للتعرف على طبیعة الخامات 

والتولیف فیما بینها والجمع بین خصائصها المتنافرة فى إطار فنى غیر تقلیدي یكسب 

  .   المشغولة الفنیة طابع خاص

  طبیعة ( تدریب الطالبة المعلمة بریاض األطفال على استغالل الخامات بجمیع انواعها ،

ات المستهلكة باإلضافة إلى استغالل الخام) جاهزة الصنع ، نصف مصنعة ،صناعیة 

الغیر مستخدمة ولیس لها اي عالقة بمجال الفن حیث یمكن لهذه الخامات ان تكون 

وسیط تشكیلي یثرى مجال األشغال الفنیة ویحقق المتعة من خالل ممارسة الفن لخلق 

  .رؤى جمالیة جدیدة 

  إكساب الطالبة المعلمة بریاض األطفال بعض الجوانب المعرفیة والمهاریة المرتبطة

  .بالتفكیر والمعرفة الفنیة لتحسین القدرات اإلبتكاریة والمهاریة لدیها

  التأكید على المهارات التى من شأنها أن تنمي االبتكار لدى الطالبة المعلمة بریاض

  .األطفال من خالل استخدام األسالیب األدائیة للفن التجمیعى  

 ومتطلبات التدریب المیدانى منها، األطفالالمواءمة بین اإلمكانات الفنیة للطالبة المعلمة بریاض.  

  تشجیع االستجابات اإلبداعیة التى تبدیها الطالبة المعلمة بریاض األطفال وتشجیع

  .الألصالة لدیها 

  التسلیم بأن الطالقة الفكریة وحریة التعبیر واختالف المضمون الفكرى وكیفیة التعبیر عنه

ك فأن القدرات التى تشكل فى مجموعها وممارسة اإلبداع یختلف من شخص آلخر ولذل

نها عن طریق التدریب التفكیر اإلبتكاري هي نوع من المهارة التى یمكن تنمیتها وتحسی

  . الذي من شأنه تنمیة الحس الجمالى واالهتمام بتشجیع المواهب الفنیةوالممارسة و



  

 ٥٥٢ 

   الجزء األول٢٠١٧العاشر ابریل العدد  لمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة الع

فى الفن هو التجریب " كما تنبع فلسفة البرنامج من منهج التجریب فى الفن حیث أن 

منهج للفكر یقدم بدائل الحلول اوالحلول المختلفة فى شكل عالقات تشكیلیة جدیدة تتضمن 

كما أنه األسلوب الذى یوضح ویعرض الجوانب الجمالیة ،دالالت ومعنى غیر مألوف 

  ) ١٣(".للموضوع الواحد

على إیجاد وفى مجال األشغال الفنیة یعتبر التجریب من أهم األسس الفنیة التى تساعد 

كما یسهم التجریب فى تزوید المتعلم بالخبرات والتقنیات ، أبعاد تشكیلیة مستحدثة ومبتكرة 

وذلك نتیجة تفهم الفنان لخصائص تلك ، التى تساعده على إیجاد حلول تشكیلیة مختلفة 

  ). الفیزیقیة ، التعبیریة ، التشكیلیة ، الشكلیة (الخامات 

بحوث التجریبیة على المنهج العلمى حیث انه یقوم علي ویتفق الفكر التجریبي فى ال

والوقوف على أهم العالقات بین المتغیرات ، المالحظة المضبوطة الختبار صدق الفروض 

أن طبیعة التجربة "   حیث یرى Joud"جود"وذلك للوصول إلى فروض مقننة وذلك ما یؤكده 

یرات فبالتالى تكشف عن األهداف كفكر ومنهج هو الكشف عن العالقات السببیة بین المتغ

  ).١٤"(التى یسعى إلیها الفكر التجریبى 

 John Dewey جون دیوي "ًكما أشتقت أیضا الباحثة فلسفة البرنامج من فلسفة 

حیث أن تفاعل المتعلم ، ًوالذى كان یؤمن ویؤكد دائما على أهمیة الخبرة المباشرة للطالب 

به خبرة مباشرة فیما یمارسه وتجعله یصل إلى عدد من وتعایشه بمراحل التجربة الذاتیة تكس

وأنسب العدد واألدوات ، إضافة لفهم خصائص الخامات ، المدركات منها التقنیة والجمالیة 

ًالالزمة إلنتاجه الفنى وتلك المدركات تكون أكثر بقاءا وأثرا فى المتعلم حیث أنه یمر بالخبرة  ً

  . ه نتیجة تلك الخبرة فقط ولیست مراحلها كاملة أما المشاهد للعمل الفنى فتصل

ًانطالقا من كون الخبرة ال تعطى بل " ذلك المضمون بقوله  " حامد البذرة"ویؤكد 

ولكون الخبرة المباشرة من أفضل الخبرات مناسبة فى المجاالت ، تكتسب من خالل المعایشة 

علم من بین أفضل وسائل فأن التجریب من جانب المت، التى تعتمد على التنوع فى التقنیة 

حیث یمكن أن یتحقق عائد تعلیمى أفضل وذلك ألن التجریب یتیح ، التطبیق لمفهوم الخبرة 

، أمام المتعلم فرصة المعایشة والمعاناة الفكریة فیما یمارسه من تجارب فى هذا المجال 

الفنیة وتكون خالله إلى عدد من المدركات والمفاهیم سواء من الناحیة التقنیة أو لیصل من 

ًأكثر بقاءا وأثرا فى المتعلم ً."  

  : أسس البرنامج : ًخامسا

  ): المنهجى ( األساس الفلسفى 

یرتبط األساس الفلسفى لتدریس األشغال الفنیة من خالل ما یسعى إلیه المقرر من 

استغالل الخامات سواء الطبیعیة أو الصناعیة أو المستهلكات او األشیاء الجاهزة الصنع 
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 مع التأكید على أسلوبى الجمع والتولیف  حیث یعد الجمع والتولیف دعامات –رها وغی

، وهذا یؤكد منهج وفكر المقرر ، ٕاساسیة قائمة على تعدد الخامات واحكام الصلة فیما بینها 

فالتولیف بین أكثر من خامة أمر حیوى إلثراء المشغولة الفنیة وذلك من خالل الفهم الواعى 

فمنها ما یتصل بأصول الخامات وقدر متانتها ومنها ما یتصل ، التولیف ألسس ومعاییر 

بالقیم اللونیة أو السطحیة للخامة ومنها ما یتصل بأثر الضوء على تلك الخامات وذلك فى 

  .إطار وحدة فنیة متكاملة للعمل الفنى 

فى ومن خالل ذلك المفهوم یمكن تقدیم البرنامج القائم على فلسفة الفن التجمیعى 

الجمع والتولیف بین الخامات لتحسین القدرات الفنیة المهاریة للطالبة معلمة ریاض األطفال 

  .إلنتاج مشغوالت فنیة قائمة على الجمع والتولیف بین الخامات وتوظیفها 

  : األساس السیكولوجى 

 یتیح هذا البرنامج التعرف على أسالیب الفن التجمیعى ومدى تكامل العالقة بین الخامة

والتصمیم  فى بناء العمل الفنى بصفة عامة ومدى توافق اسالیبه مع اسالیب وتقنیات مجال 

، والتى تفتح مجال لتكامل الخبرات وترابطها لدى الطالبات ، األشغال الفنیة بصفة خاصة 

إلى جانب تدریبهن على مجموعة كبیرة من المهارات والخروج بأشكال مستحدثة لمشغوالت 

  .ى الجمع بین الخامات المتنافرة الخصائص وتولیفها وكیفیة توظیفهافنیة قائمة عل

  : األساس اإلجتماعى 

األشغال الفنیة هى وسیلة للتعبیر عن المشاعر واإلنفعاالت بأعمال فنیة ذات قیم 

فیمكن ان تساعد األشغال الفنیة الطالبات وتدعمهن من حیث ، جمالیة ووظیفیة ونفعیة 

، ذا مارستها الطالبات إلنتاج اعمال نفعیة تقدم للسوق المصریة إ، الجانب االقتصادى 

  . وتكون نواة لمشروعات إنتاجیة صغیرة 

  :أدوات الدراسة : ًسادسا

  استمارة استطالع رأى للطالبات عینة الدراسة وفقا للخامات المستخدمة في الفن التجمیعى

  .لیة لهن ومدى توافرها فى البیئة الفع

  ًوالهدف منها تحدید أكثر الخامات توافرا فى بیئة الدراسة لتحدید أنسب المهارات الفنیة

  .الالزمة لكى تستخدم فى المعالجة الفنیة لتلك الخامات 

  ًوبناءاعلى ماسبق تم تحدید أهم المهارات الفنیة األساسیة والفرعیة الالزمة للتعامل بكفاءة

  .تطیع الطالبة المعلمة ممارستها مع الخامات المتوفرة في بیئتهامع تلك الخامات والتي تس

تم إعداد القائمة المبدئیة لتحدید أهم المهارات الفنیة الخاصة بتشكیل الخامات الخاصة 

والالزمة للطالبة المعلمة بكلیة التربیة قسم الطفولة فى ضوء أسس إعداد ، بالفن التجمیعى 
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ف المهارات الفرعیة الخاصة بكل مجال تحت مجموعة وقد تم تصنی، قوائم المهارات 

) ٤(وتوزعت الصورة المبدئیة للقائمة وكان عدد المهارات األساسیة ، المهارات األساسیة

  :مهارة فرعیة كالتالى) ٢٣(والفرعیة ، مهارات 

 مهارة التشكیل المباشر بالخامات كوحدات لتصمیم المشغولة فى ضوء معاییر بناء -ا

  :نى التجمیعى وتضمنت ستة مهارات فرعیة هى كالتالىالعمل الف

 أن تكتسب الطالبة القدرة على الجمع بین أكثر من خامة متنافرة الخصائص.  

  أن تكون الطالبة قادرة على التعامل مع الخصائص الحسیة للخامة وكیفیة استغالل

  .هیئتها األولیة

 ة لتوظیف الخامات والجمع بینها أن تعطى الطالبة العدید من الحلول التشكیلیة المبتكر

  .لبناءالعمل الفنى التجمیعى

  ممارسة الطالبة للتجریب والتجرید والفك والتركیب والجمع واإلختزال یكسبها القدرة على

  .التشكیل المباشر بالخامات

  ًأن تكتسب الطالبة القدرة على انتقاء الخامات تبعا للمفاهیم الشكلیة الجمالیة باعتبارها

  .بصریة یتحدد على أساسها نوع وشكل التكوینوسائط 

  وتحدید ، أن تكون الطالبة قادرة على اختیار العناصر األساسیة لبناء الشكل للعمل الفنى

  .طریقة التصالها وتداخلها

 الخامات – األجزاء الكهربیة –الورق (  مهارة التشكیل بالخامات المصنعة -ب 

  :ة هى كالتالىوتضمنت أربع مهارات فرعی) البالستیكیة

  أن تستخدم الطالبة أدوات التشكیل الخاصة بكل خامة بشكل جید.  

  أن تفرق الطالبة بین خصائص المواد الالصقة ونوعیتها ومالئمتها لطبیعة الخامة

  .المستخدمة لها وكیفیة استخدامها بشكل جید 

 ة وطریقة الجمع أن تكتسب الطالبة القدرة علي الفك والتركیب لالجزاء الكهربیة المستهلك

  . بینها من خالل المواد المستخدمة لذلك لحسین القدرة علي ابتكار عمل فنى غیر تقلیدى

  إن ممارسة الطالبة لتقنیات التشكیل الخاصة بالورق والخامات المتشابهة فى خصائصها مع خامة

  .الورق باختالف انواعه یكسبها القدرة علي تنفیذ جمیع التقنیات بشكل صحیح متسق

 -  األصداف- األخشاب– القماش –الجلد الطبیعى( مهارة التشكیل بالخامات الطبیعیة - ج

  :وتضمنت ست مهارات فرعیة وهى كالتالى ) الخ -الزلط

  أن تستخدم الطالبة األدوات الخاصة بتشكیل الجلد الطبیعى بمهارة.  
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  توظیفها بطریقة مبتكرةأن تتقن الطالبة جمیع التقنیات الخاصة بتشكیل الجلد الطبیعي وكیفیة.  

 أن تبتكر الطالبة حلول فنیة مبتكرة لبقایا األقمشة من خالل اختیار األقمشة ذات   

  .المالمس المتجانسة

  إن ممارسة الطالبة ألعمال التطریز الیدوي یكسبها القدرة علي استخدامها داخل نسق فني

  .متزن إلبراز عناصر الشكل فى العمل الفني

 ة فى تحقیق مالمس جمالیة وحلول تشكیلیة لسطح المشغولة من خالل أن تبتكر الطالب

التولیف ببقایا األخشاب واالصداف وغیرها مع الخامات المتنوعة المتاحة والتولیف بین 

  .خصائصها المتنافرة

  أن تكتسب الطالبة القدرة علي بناء الشكل الفني باستخدام الخامات كعناصر لبناء العمل

  .ل أطر فنیة غیر مسبوقةوالجمع بینها داخ

 مهارة التشكیل بالخامات المعدنیة والنصف مصنعة والمستهلكات وتضمنت سبع -د 

  :مهارات فرعیة وهى كالتالى 

 ًأن تبتكر الطالبة فى تولیف خامات متنوعة معا .  

 أن تبتكر الطالبة فى استخدام الصبغات واأللوان .  

 صق والغراء أن تستخدم الطالبة أنواع مختلفة من مواد الل.  

  كاویة ،مسدس الغراء،أن تستخدم الطالبة أنواع مختلفة من األدوات مثل مسدس الشمع

  .فرشاة الطالء والمقص، المثقاب ،ماكینة الخیاطة،إبرة الحیاكة ،اللحام 

  أن تنتج الطالبة مالمس جمالیة من خالل تولیف الخامات.  

 ات البیئة المتنوعةأن تقوم الطالبة باستغالل األلوان الطبیعیة لخام .  

  أن تقدم الطالبة أنشطة فنیة غیر تقلیدیة باستخدام الخامات الخاصة بالفن التجمعي فى

  .نطاق البحث الحالى

  إعداد استمارة استطالع رأى وعرضها علي بعض األساتذه المتخصصین لبیان مدى

سیة وتكاملها وتسلسل دروس الوحدات الدرا، مالئمة البرنامج التدریسى ألفراد العینة 

  .ومناسبة زمن تدریس البرنامج ،

  ًویتكون البرنامج التدریسى من ثالثة وحدات تدریسیة بإجمالى اثنى عشر درسا أو

تهدف إلى تحسین القدرات الفنیة المهاریة للطالبة المعلمة بریاض األطفال فى ) مقابلة(

  .ضوء المضمون الفكري والفلسفى للفن التجمیعى 
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التجریب فى الخامات وتصمیم (تحتوى على ثالث مقابالت وهى بعنوان :  الوحدة األولى

  ).ًعالقة مبتكرة بینها وفقا لفكر اإلتجاه الفن التجمیعى 

بناء شكل الهیكل األساسى ( تحتوى على ثالث مقابالت وهى بعنوان  : الوحدة الثانیة

  ) .للمشغولة الفنیة التجمیعیة

تنفیذ المشغولة وتجمیع األعمال ( قابالت وهى بعنوان تحتوى على ستة م : الوحدة الثالثة

  ).على الهیئة النهائیة

  ًتصمیم استمارة لتحكیم أعمال الطالبات لبیان مدي تحقق األهداف المطروحة وفقا لبنود

  .معیار محدد من خالل صیاغة المشغوالت الفنیة 

  وسوف تراعى الباحثة فى استمارة التحكیم مایلي :  

 التحكیم بشكل یسهل قیاسه صیاغة استماره .  

 تقسیم االستمارة إلى محاور رئیسیة وبنود فرعیة وذلك لسهولة الحكم والقیاس.  

  :ثوابت التجریب  :ًسابعا

ابتكار مشغولة فنیة معاصرة فى ضوء العالقة التكاملیة بین الخامة والتصمیم فى الفن 

خامات ،المستهلكات،یعیة الطب، النصف مصنعة،المصنعة ( التجمیعى باستخدام الخامات 

  .توظف داخل وخارج الروضة )جاهزة الصنع

استخدام التقنیات المختلفة والمالمس المتنوعة والتأثیرات المتعددة التى یتم استخدامها 

ًحیث تتم معالجة أسطح تلك الخامات تشكیلیا بأسالیب ،فى صیاغة كل مشغولة على حده 

  .فنیة وتقنیة مختلفة

  :واألدوات الخامات : ًثامنا

  : الخامات المستخدمة فى البرنامج 

 صبغات ،لدائن صناعیة ، خیوط صناعیة ، سلك شبكى ،أسالك  ( خامات صناعیة

  ...)إسبراي ألوان ،ملونات ،

 زجاجات ، بقایا كرتون ، بقایا أقمشة  ،بقایا بالستیك ، خراطیم  ( خامات مستهلكة

  ....)فارغة

  ریش، زلط ، أخشاب ، قماش ،الجلود  ( ةخامات طبیعی، أشیاء جاهزة الصنع (....  

 األمن والسالمة فى الخامات المختارة مع مراعاة توافر عامل .  

  :األدوات المستخدمة فى البرنامج 

  )مسدس شمع الصق ، مقص ،قاطع  : ( ةأدوات أساسی

  ) صنفرة ، إبر خیاطة ، زرادیة ، قصافة  : (  مساعدةأدوات
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  :ة واستراتیجیات التدریس المستخدمة الوسائل التعلیمی:ًتاسعا

  : الوسائل التعلیمیة *

  عرض عینات لبعض الخامات المستخدمة فى البرنامج.  

 عرض لبعض األدوات والعدد المستخدمة فى البرنامج وكیفیة استخدامها.  

 بیان عملى فى مجال التجریب والتشكیل بالخامات المختارة امام عینة البحث.  

  : مستخدمة أسالیب التدریس ال*

 أسلوب المحاضرة :  

ًوهو األكثر شیوعا فى التدریس وسوف تستخدمه الباحثة لتزوید الطالبات ببعض 

المعلومات والمعارف إلى جانب المفاهیم الخاصة بالفن التجمیعى  والعوامل التى ادت لتكامل 

مفهوم ،میع الخصائص الممیزة لفن التج، العالقة بین الخامة والتصمیم فى الفن التجمیعى 

  .التولیف فى ضوء فلسفة الفن التجمیعى وكیفیة توظیف الخامات المتنوعة فى هذا الفن

 أسلوب البیان العملى:  

سوف تستخدم الباحثة أسلوب البیان العملى فى التدریس أمام الطالبات من خالل 

 التشكیل بالخامات وعمل تجارب مصغرة فى التشكیل والتولیف بالخامات بهدف اكساب

  .الطالبات مجموعة من المهارات فى القص والقطع والتشكیل والتولیف  والجمع بین الخامات

 أسلوب العصف الذهنى والمناقشة:  

وألسلوب العصف ، تعد المناقشة عملیة اتصال لغوى وفكرى بین المعلم والمتعلم 

میته وتمنحه الثقة وتجعل المتعلم یشعر بأه، الذهنى والمناقشة أهمیة كبیرة للمشاركة الفعالة 

بالنفس وتقبل وجهات نظر اآلخرین كما یساعد على تبادل األفكار ونمو التفكیر االبتكارى 

وسوف تستخدم الباحثة أسلوب ، مع إرجاء النقد ، حیث یقوم على تولید اكبرعدد مناألفكار

ابقة لعینة العصف الذهنى والمناقشة قبل بدایة البرنامج للتعرف على الخبرات والمعلومات الس

ًالبحث وأیضا أثناء تدریس البرنامج من خالل الوحدة التدریسیة ومع عرض كل درس سوف 

   .ة مشغوالتهن الفنیة أثناء العملمناقشة الطالبات لتتعرفن على نقاط القوة والضعف فى صیاغیتم 

  :التقییم :ًعاشرا

  : یتم التقییم من خالل دروس الوحدات التدریسیة كاآلتى 

 ات أثناء الدروس لمعرفة اإلیجابیات والسلبیاتالمناقش.  

  األسئلة الشفهیة بعد كل درس وفى نهایة البرنامج التدریسى  

 وتنفیذ المشغوالت الفنیة تقویم مرحلى أثناء تصمیم.  

 تقییم نهائى للمشغوالت الفنیة للطالبات فى نهایة البرنامج.  

  



  

 ٥٥٨ 

   الجزء األول٢٠١٧العاشر ابریل العدد  لمیة لكلیة التربیة النوعیةالمجلة الع

  :المراجع  العربیة واألجنبیة 

  .٢٣القاهرة صـ ، مصر ، دار المعارف ، " العملیة االبتكاریة ):"١٩٦٤(البسیوني محمود  -١

مجلة ، بحث منشور ، "المعلقة في الفن التشكیلي بین البناء والمضمون):"١٩٨٧( سلیمان محمود حسن  -٢

   . ٣٤صـ ، المجلد العاشر و العدد األول ، جامعة حلوان ، دراسات وبحوث 

   .١٨٠صـ ، القاهرة ،دار النهضة ، یا إبراهیم زكر: ت" الفن خبرة ) : "١٩٦٣(جون دیوي  -٣

   ٣٢صـ ، مصر ، الهیئة العامة للكتاب ، الطبعة الثانیة ، فؤاد زكریا : ت، النقد الفني ) : ١٩٨١(جیروم ستولینیتز  -٤

اإلفادة من مشغوالت الزى والزینة لیدویات الوادي الجدید كمدخل " : "١٩٨٩"أشرف محمد عبد القادر  -٥

  .جامعة حلوان ، ة الفنیة كلیة التربی، رسالة ماجستیر غیر منشورة "ألشغال الفنیة إلثراء مادة ا

رسالة ،"اثر تولیف الخامات في التعبیر الفني عند تالمیذ المرحلة اإلعدادیة" :"١٩٧١"نبیل السید الحسیني  -٦

  .جامعة حلوان، كلیة التربیة الفنیة ، ماجستیر 

اإلفادة من تولیف بعض الخامات البیئیة المستحدثة في ) : "١٩٨٨(فاطمة عبد العزیز المحمودي  -٧

كلیة التربیة الفنیة ،رسالة دكتوراه ، "مختارات من المشغوالت الشعبیة لعمل مكمالت مبتكرة للزینة 

  .١١صـ ،جامعة حلوان ، 

، "   مبتكرةاألبعاد الجمالیة للرخویات كمصدر استلهام مشغوالت فنیة ):  "٢٠١٣(ریهام محمد العربي  -٨

  ٢٣٥صـ ، جامعة حلوان ، كلیة التربیة الفنیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة 

، المنهج التجریبى فى التصویر وما یتضمنه من أسالیب ابتكاریة وتربویة ) : ١٩٧٩(هدى احمد ذكى  -٩

   .٢٠٢صـ ، كلیة التربیة الفنیة جامعة حلوان ، رسالة دكتوراه غیر منشورة 

  .١٣٨صـ ، القاهرة ،مؤسسةالورق ، أسس البحث العلمى إلعداد الرسائل العلمیة ) : "٢٠٠٠(د مروان عبد المجی - ١٠

وابعادها أسالیب التعلیم فى مجال أشغال المعادن بكلیة التربیة الفنیة ) : "١٩٩١(حامد السید البذرة -١١

  .٨١صـ ، جامعة حلوان ، عدد األول ال،المجلد الثالث ، مجلة علوم وفنون ، " التربویة

  :ًثانیا المراجع األجنبیة

12- Richard Leslie (1997  :() Pop Art a New Generation of Style "Todri ،New York، p .44. 
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14- Martin Friedman and others,(1988) :" Sculpture inside outside" , Walker art center 
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