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 فاي العما  لاور  المتكاما  الادرر خال  مان الطااف  جامعة من سمعيا معاقات طالبات لدي االكاديمي المستوى رفع"

 "   الفنية االشغا  مجا 

  جيالن محمد عبد االله الفقي

 كلية التربية النوعية جامعة القاهرة

 :ملخص البحث

التعليمددي  ددي  ح جامعددة مدد  الظامعدداصع لدد ل     ددع  يعددد البلبددة االح االجتياجدداص الزا ددة جدد م ال يتظدد   مدد  الن ددا  

الظامعة  ن  و ر لهؤالم البلبة جميع اجتياجا هم المتبلبدا هم ع جيدي يندون مد  المتوادع الالمدنمول  ن يلقد  علد  عدا قهم  دي 

العمددمع  الم ددتقبم م ددؤاللية كبيددرةع لدد ا  قددو  الظامعددة ب عددداال البلبددة االح االجتياجدداص الزا ددة  كااليميددا ع ال ظهيدد هم ل ددو 

الشغلهم للعديد م  الوظائف التي  تناسب مع جاجا هم عمما يزفف العبم عل  عا ق الداللة الالمظتمع ال ح يعيشون  يده علد  

جد سوامع البالتالي يحد م  اآلثار االجتماعية عالالنف ية المتر بة عل  الجوال اإلعااة لديهمع  هم مصدر  عدال  دي  قدد  الراد  

البندام عليدة  قدد  .لإلما  لم ايرة ركدب الحادارة الالتقدد  العلمدي الالتننولدوجي الهائدم الالمد هم المظتمعع الال ع عظلة التنمية

 )لد ال  االجتياجداص الزا دة  (االشدغال الفنيدة  )الجدص الباجثة ان هناك جاجة لعمم الرش العمم الفنيدة الاا دة  دي مظدال

 . ي التعليم الظامعي  (االعااة ال معية

 :لتساؤالت التاليةرعلية تتحد مشكلة البحث في ا

 هم يمن   حديد الياص الاجراماص  نفي  الرشة العمم الاام الظامعة له ه الفئة  ي مظال االشغال الفنية؟ •

الي  ح مدح يعد مظال االشغال الفنية م  االل الممارس له ه الورشة علي ر ع الم توح االكااليمي لددالح البالبداص  •

  .م  اال  االعااة ال معية؟

 :فررض البحث

  داعد  ,الغيدر متزصصدي  (لد ال  االعاادة ال دمعية)للبالبداص ,الجوال الرشة لألشغال الفنية الاام جامعة البائفهم  •

 علي  نمية المهاراص الفنية لديه ؟

  ؤال  الرشة العمم  ي مظال االشغال الفنية الي الدا ع للتقد  االكااليمي لدح عينة البحي؟ •
 

  :اهمية البحث

 .لية  نامم الرش العمم الفنية مع العملية التعليمية  ي ر ع الدا ع الي التعلم االكااليميتو م الي كيفية  حقيق  عالل - 

 . نمية مهاراص التثقيف ال ا ي الاكت اب مهاراص التعلم الم تمر- 

 .ال نمية الوعي االجتماعي  , شظيع المشاركة الظماعية       - 

 .فنية له ه الفئة م   نيف اجتماعي الاكااليمي القام الاوم علي اهمية الدالر التي  لقيه االنشبة ال - 

 .الاألساليب الالبر  التعليمية التي  ت ق مع متبلباص العصر , حديد اسس التربوية لتصميم ال نفي  الرش عمم  نية  - 
 

 :اهداف البحث

 :      يهدف البحث الحالي الي

 ل ال  عينة م  طالباص اال  اعااة  (لبائفجامعة ا)الاام  , صميم ال ببيق الرشة عمم  نية  ي مظال االشغال الفنية

 .لتنمية ال ح ي  الم تو  االكااليمي الالفني,سمعية 

 رسيخ بعض المفاهيم الاال ظاهاص الالقيم لديه   ي مظال االشغال الفنية . 

 طرح مداام  نرية ال نية لورش العمم الفنية ل ال  االجتياجاص الزا ة. 

  التدي  ,التدي  قدد  لد ال  االجتياجداص الزا دة  ,ال االشدغال الفنيدة الاا دة  دي مظد , ح ي  م تو  النشاطاص الفنيدة

 .بدالرها  ؤثر  ي ر ع الم تو  االكااليمي
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 :    عينة البحث

الفرادة الثانيدة  تدراالح اعمدداره   (التربيدة الزا ددة)مد  جامعدة البدائف ا دم (ثددالط طالبداص  ) ندون عيندة البحدي مد    

 .ال  االعااة ال معيةشديدة المتوسبةالم  ا,سنة غير ممارسي  للف   (21-19)بي 

 :تتيع هذه الدراسة ك  من

 المنهج التحليلي التجريبي  - ا

التنيدف  )الاالسداس النف دي  , عتمد الورشة  ي  نفي   اعليتها علي محوري  اساسي  يشتمال علي اسس الايم العمدم الفندي 

 .المحور الثالي نمواج  ببيقي لورشة العمم ,معا ال ق برنامج زمني محدال م  ابم الباجثة (االجتماعي الاالكااليمي

 :استراتيجية تطبيق الورشة

بالشرح الالتوجيه الالمتابعدة للبالبداص مد  اال   ,اامت الباجثة البم اعدة مشر ة لغة االشارة باألشراف علي  ل  الورشة

وار الاالسدئلة لتحقيدق اهدداف الالمنااشدة الالحد ,جيي  مت الم االجة بي  استرا يظية العمم  رالح الجمداعي .االعااة ال معية 

 .الورشة
 

 :توصلت الباحثة الي النتافج االتية 

 حققت الباجثة م   ل  الورشة م  االل نتائج البالباص اال  االعااة ال معية مد  اسدتمرارية اال صدال الفندي بدي   .1

 .جيي ان الباجثة المرشدة االكااليمية له  ,البالباص

السداعد ه  علدي  نميدة المهداراص  ,قوية رالابط التو م الزدال  االكدااليمي  هم الورشة بدالر ايظابي المتمي   ي   .2

 .الفنية لديه  الي ل   حققت الفرض االالل م  الدراسة

مد  ن دراص المالمدل الوجدوه م دتزدماص اعمداله   ( عبيرا ه  الفنيدة) نثرص نتائج البالباص اال  االعااة ال معية  .3

 ننندا اداالراص علدي االبددال الالتحددط اللند  بلغدة " قول ان ر الدي   ي  وجيهها الي المظتمع اال ي يعش   يه بن رة

 .الم  هنا  حقق التنيف االكااليمي الاالجتماعي الالنف ي " شنيلية مثلنم

  . رح البحثة ان االشغال الفنية السيلة للتعبير ع  المشاعر الاالنفعاالص بنعمال  نية ااص ايمة جمالية النفعية .4

مد  الدق رالح التعداالن  دي العدم مدع بعادهم  ,لقديم االجتماعيدة ال دليمة بدي  البدالب االشغال الفنية السديلة لتنكيدد ا .5

 .البعض

 ن ب االشغال الفنية مهارة ايظاال البدائم الال  م  االل التظريب  دي اامدة الظلدد الحدور للتعدرف علدي امنانا هدا  .6

  .ص االار يمن   ببيقها  ي جميع المظاال , ينت ب منها ابراص المهاراص التشنيم  ,الاصائصها

 . قديم محاالر الن م بنام ال نوي  كمداالص  شنيلية  ي انتاج مشغولة  نية  .7

 . نمية ال دريب اإلالراك البصرح للبالباص ع الكتشاف العالااص بي  الهيئاص الاألشنال ال فا يلها ال نوي  المفاهيم .8
 

 :مقدمة

 ددي  ح جامعددة مدد  الظامعدداصع لدد ل     ددع  يعددد البلبددة االح االجتياجدداص الزا ددة جدد م ال يتظدد   مدد  الن ددا  التعليمددي 

الظامعة  ن  و ر لهؤالم البلبة جميع اجتياجا هم المتبلبدا هم ع جيدي يندون مد  المتوادع الالمدنمول  ن يلقد  علد  عدا قهم  دي 

الم ددتقبم م ددؤاللية كبيددرةع لدد ا  قددو  الظامعددة ب عددداال البلبددة االح االجتياجدداص الزا ددة  كااليميددا ع ال ظهيدد هم ل ددو  العمددمع 

شغلهم للعديد م  الوظائف التي  تناسب مع جاجا هم عمما يزفف العبم عل  عا ق الداللة الالمظتمع ال ح يعيشون  يده علد  ال

جد سوامع البالتالي يحد م  اآلثار االجتماعية عالالنف ية المتر بة عل  الجوال اإلعااة لديهمع  هم مصدر  عدال  دي  قدد  الراد  

 .م ايرة ركب الحاارة الالتقد  العلمي الالتننولوجي الهائم الالم همالمظتمعع الال ع عظلة التنمية لإلما  ل

الم  ثم ينبغي علد  المؤس داص التعليميدة القيدا  علد  الوجده األكمدم بالم دؤاللية الملقداة علد  عا قهدا الهدي اجتدوام جميدع 

طالدب مد  هدؤالم البلبدة البلبة االح االجتياجاص الزا ةع الالعمم عل   بوير  هدا ها باستمرار لظعلها  هداف مالئمة لنم 

بدال  م   نليفهم جميعا   علم نفس المهماص لني ينونوا بنفس القدر الالم تو  م  النفامة ه ا م  جانبعالم  جانب آار يظدب 

عل   ن  ن ر المؤس اص التعليميدة بعنايدة  ائقدة  لد  الزصدائر الفراليدة لندم طالدب مد  البلبدة االح االجتياجداص الزا دةع 

مدد  ادددرا هم الطااددا هم ال منانددا هم الاسددتعداالا هم المتبقيددة لددديهم الاسددتثمارها اسددتثمارا  مفيدددا  عبدددال مدد   الاالسددتفاالة القصددو 

جيدي   دبحت  ,ضياعها ال قدانها ل ا ا بل االهتمدا  العدالمي بدراسدة الشدباب مد  اال  االجتياجداص الزا دة ا ظاهدا عالميدا

دمة الالناميةع الم   كثر األماك  التي  نتشر  يها هد ه الفئدة مؤس داص ااية الشباب م   ل  الفئة مثار اهتما  الالل العالم المتق

 ().لنفاما الفرالية ال نميتها ال بويرهاا التعليم العاليع  للظامعة الالر كبير  ي  عداال
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(Haugann,1987;Tannenbaum,1984;Hodges&Keller,1999; Kirchner&Simon1984)        

( Brinckerhooff&shaw,2002.) 

 الجه عل  الظامعة طلبة م  ج م الهم العمو ع الجه عل  المظتمع م  يتظ   ال ج م هم الزا ة االجتياجاص االح بةالبل  ن

 طبيعدة  لدي المشدنالص هد ه ال رجدع بهدمع اا دة متعددالة مشدنالص مد  يعدانون المظتمع  ي زمالئهم كبااي  هم الزصوصع

 الحيداة مدع التنيدف  دي مشدنالص كد ل   االكدااليميع لتنيدفا  دي المشدنالص هد ه  تمثدم الادد الشدد ها النوعهداع لدديهم اإلعاادة

 الجاجا هم لزصائصهم البعض معر ة عد   ي  تمثم الال مالم األسا  ة مع  واجههم التي المشنالص  ل  باإلضا ة ع الظامعية

 منانهدا  دراالح مازالدت اللننها العالم  ي بها بنس ال بدراساص لفئاصا ه ه ج يت الالتي ال معيةع الاإلعااة,م اعد هم الطر 

 (2).    الميدان ه ا  ي جديدة كدراسة الدراسة ه ه جامص ل ا العربية الدالل  ي

  جم م  الظامعي التعليم مؤس اص  ي لهم  قد  التي الزا ة االجتياجاص االح للبلبة التعليمية الزدماص لتح ي  ال حقيقا  

 التعليميدة البيئدة  نييدف علد  العمدم ينبغدي   نده ظتمعدا همعالم  نف دهم لزدمة الطااا هم ادرا هم م  القصو  االستفاالة  حقيق

 الجمة كبيرة م ئولياص ياع بالببع اله ا البالبع هؤالم لدح التعليمية الفرص م  العديد  و ير عل  الالقاالرة لهمع المالئمة

 .بها نوطالم الدالر لتفعيم الالظامعاص العالي التعليم مؤس اص  ي الالمنف ي  الالمشرعي  المزببي  عا ق عل 

 اليدنعنس األجيدانع  غلدب  دي بال دلب عليهدا  تؤثر الزا ة االجتياجاص االح البالب جياة  ي هاما   الالرا   اإلعااة ال لعب

 البلبدة   دراال  ال  ليده المقدربي   ال ,بده المحيبدي  مد  كدانوا سدوام اآلادري  المدع نف دهع جيال السلوكيا ه  صر ا ه عل  ال 

 0منونا ها بنم  يها يعيش التي البيئة عل  ك ل   نعنس اد التنثيراص ه ه  ن بم معهمع اليتعامم معهم يلتقي ال ي  اآلاري 

 اال  للببدة االكدااليمي الم دتو  المشدنالص هد ه اهدم المد , المتعددالة المشدنالص مد  مظموعدة الجدوال الد  عل  اليتر ب

 الحاليدةبعمم الدراسدة  اهتمدت جهداالعال جدد ها مد  التزفيف عل  الالعمم لهاع التصدح يمن  جت  ثم الم  ,ال معية االعااة

 االشدغال ممارسدة ادالل مد  الالد ,لهدم الكااليمي الم تو  اللتح ي  االكااليمية المواال ثقم م  للتزفيف لهم  نية عمم الرش

 طالدب  ندم , البدالب جميدع لدد  موجدوالة االبداعيدة القددرة ان علدي الحديثدة الفنيدة التربيدة  دي المنتشدفاص  عد جيي, الفنية

 المدوهبي  جد   عدد االبدداعلم علدي  القددرة ,.جديددا لده بالن دبة يعدد الد   الفندون مظدال  ي عمال ينتج الان ,يعبر نا ي تبيع

  عدم نحدو الددا ع هد ا ,منها الاال االة استزدامها كيفية يتعلم ان اليظب  يها نصيب له طالب كم ان بم ,اا ة ادرة باعتبارها

  نميدة علدي يركد  المعا در التعلديم ان "عدازر عداالل" اليؤكدد .لده كحدا   ي هدر سدوف بده المحديط المداالح العالم  ي  شيم

 الاستغالل المباالرة برالح ال ا ية الالتنمية الم تمر التعلم علي ااالرا ينون بحيي , شزصيته ال نوي   رال لنم الفرالية القدراص

 (1).االجتماعية الالم ؤاللية مامباالنت الااليمان الظماعية الالمشاركة الاالنظاز الاالبتنار الزلق  ي  الفرالية الملناص

  عالدة عنا در يصدبحوا جتد  الالظيفيداع المهنيدا  كااليميدا   ال عدداالهم  علديمهم يتلقدوا التي الظامعية بيئتهم مع للتنيف الال 

 البلبة  ن (Capuzzi& Cross,1997 ) ركررس كابوزي جدال الاد .به يحيط ال ح االجتماعي الن ق  طار الاام ال يظابية

 اإلجراماص  ي المشاركة العد  الالترالال الدا عيةع ضعف:   همها المشنالصع م  العديد م  يعانون الزا ة االجتياجاص االح

 مصداالر ال قددان, الد ا ي الادبط ال قددان سدلبي ااص المفهدو  مشوه ج مي ال صور الاالكتئاب .الالتنهيلية العالجية الالبرامج

 علد  عالاالعتمااليدة معهدا الالتنيدف اإلعاادة  قبدم  دي لصدعوبةالا الاالاتصداالحع الظ دمي االسدتقالل ال قددان الالمتعدة المنا دنة

  دي ال قددان االجتماعيدة األالالار  دي الاالضدبراب الاالاتصداالية الاالجتماعيدة الالنف ديةع الببيدة المظاالص شتي  ي اآلاري 

  (2)المناسبة االجتماعية المهاراص

 ما االل م  استظاباص ال بوير  علم م  المتعلم ن  م انها الزا ة االجتياجاص ل ال  الفنية التربية اهداف م  ان النر  

 اال دراال  يده يتنثر الال   ,  غيرة مظموعاص  ي العمم اهمية علي التربوية اال ظاهاص مع م  ؤكد كما,  موااف م  به يمر

  بندي ثدم المد  , االيظابي بالتعاالن العمم مفاهيم يعمق ان شانه م  اله ا ,المبدعة الادرا همالزالاة بمهارا هم معا اليتفاعلون

 الفنيدة االعمدال المعدرض , المتعاالندة الظماعدة ادالل مد  الال دلوكي النف دي الاال د ان التنامدم لهدا اليدتم ال ا يدة الشزصدية

 ال وا دق الان دظا   وا دق  دي العمدم يدتم الجيدي , اار نده مد   ريدق مدع متادامنا يعمدم الد   الفدرال الجدوال يلغدي ال الظماعية

 .الن ر الجهاص

 علد  اداالري  لينوندوا األ دراال  عدداال  دي الزبرة بنلية  عني التي البصرية التشنيلية الفنون مظاالص  جد الفنية الاألشغال 

 األثدر  هدم علد  الاددر هم المتعدالةع بفرالعها الفنية األشغال  نون لدالر  فهمهم عبر جديدة   نار  ل  التقليدية المعر ة  حويم

 التعبيريدة الممارسدة /الالثقا يدة التاريزيدة المنونا ده الفندي المحتدو  حليدمال   ف دير) ادالل مد  الالثقا دة الفد  بدي  المتبداالل

 ابدرا هم عل  مبنية  نية مشغوالص ال نتاج  نشبة  الارة م  يمننهم مما ع(الفني النقد / الالظمالي الوظيفي الدالر /الاالبتنارية

 البصدرية األميدة لمحدو البصدرح اإلالراك ةلتنميد محااللة  ي الاإلبدال الالتظريب المح وبة الالمزاطرة الظر ة عبر المنت بة

 (3). الثقا ية الاألمية

 الالمعلومداص الالزبدراص المهداراص بعدض الفدرال يدتعلم  فيهدا الفنيدة التربيدة مظدال  ي الرئي ية البنوال  جد الفنية الاألشغال

 للزامداص ال  الاده هال نملد  فاعلده نتيظدة جواسده ال رهدف, اددراص لديده  نمدو آادر جاندب المد  متنوعة ااماص استزدا  نتيظة

 ار بداط ال يظداال جولده مد  الالببيعدة بده المحيبة بالبيئة الممارس ربط  ي االساس الفنيةهو االشغال مظال اليعتبر. المتنوعة

  الجمالياص ايم م   يه ما بنم االجتفاظ مع ال بويره الالمعنوية الماالية بظوانبه الاآلبام األجداال  راط ال جيام الفرال بي  الثيق
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 اال  البالدب .الفنيدة الممارسدة طريدق ع  ال ربيته القدرة  نوي  هو الفنية الورش م  االساسي الهدف ان دنظ سبق المما

 الاالبتعاال الم ؤاللية الاالراك االلت ا  علي الالعمم , الورش  ل  اطار  ي المنتج مبتنر  رال اللننة ملغاة شزصية ليس الشاب

 (4).الاال صال الاالنع ال االنبوام ع 

 الاضدحلدح بشدنم  تظلدي التدي االبتناريدة للقددرة مظداال المتعددالة المظاال ده التشدنيلي الفد  الدي بدر ال نف دل ان اليظدب

 ي دتدعي ان علدي نشدظعهم بد ل   ننندا , االعاااص اال  الالبالب الشباب الاا ة  عالة ببريقة نف ة غ  يعبر بان , الشباب

 المدا المعلوما يدة عصدر الظهدور الالتننولدوجيع لمديالع للتقدد  الن درا   .يشدنلها الان الزا دة بصدبغته يصديغها الان ابرا ده

 كاهم عل  نف يا   الضغبا   عبئا   شنم مما الحياةع مناج  شت  ال   البيئةع  ي المتالجق سريع اجتماعي  غير م  ال  استتبعه

 لتغيدراص اإلن دان  نيدف لصدعوبة يرجدع  نمدا اليدو  الالعقليدة النف دية األمراض انتشار سر اللعم  وا قهع عل  ال ثر ,اإلن ان

 معر دة  ن جيدي سداعةع بعدد ساعة بم يو ع بعد يوما   المتظدالة  ن انيةع عالمية هي ما بقدر اومية  ال محلية  عد لم التي البيئة

 جديددة معر دة الكدم جديددةع لمعر دة بدايدة النهايدة هد ه   دبحت معيندة نهاية  ل  ال م  نلما جدع عند  قف ال لبيئته اإلن ان

 .بيئته اه ظ اإلن ان سلوك  ي  غير

 التدي الالدراسداص البحوط  ي ندرة هناك ان اال, التشنيلية الفنون مظال  ي العمم بورش االهتما    ايد م  الرغم العلي

 الفنية الورشة  ي البارزا هاما الالرا الالتعلم التعليم انشبة ال لعب , الزا ة االجتياجاص اال  مظال  ي الورش بدراسة  قو 

 مد  عددال  رسديخ علدي  عمدم جيدي ,السدلوكه ا ظاها ده ال غييدر  عديم ثم الم  , الزبراص  شنيم يعل كبير  نثير م  لها لما ,

 االشدغال)مظدال  دي الاا دة  نيدة الرش لعمدم جاجدة هنداك ان الباجثدة الجددص  قدد عليدة البندام.الالقديم الاال ظاهداص المفداهيم

  الظامعي التعليم  ي (ال معية االعااة ) الزا ة االجتياجاص ل ال (الفنية
 

 :التالي النحو علي البحث مشكلة تحديد يمكن سبق ما ضوء يف
 

 :البحث مشكلة

 هنداك ان جدي   دي ,الرسدم مظدال  دي الفنيدة المهداراص لتنميدة عمدم الرش ب اامدة  قدو  الحنوميدة المؤس داص بعدض ان

  نااللدت التدي الدراسداص ان اال الدورش هد ه اهمية م  البالرغم , الورش  ل  الاام  نااللها يتم ال المتعدة اار   نية مظاالص

 لد ال  العمدم الرش الاا دة, الفنيدة العمدم لدورش ال نيدة  نريدة مدداام ببدرح   دمل لم التي الندرة م  كانت الفنية الورش

 مراعدة الالن , االكدااليمي الد ام الاادم الظامعدة  دي  درسد  الال دي ( ال معية االعااة اال ) الاا ة , الزا ة االجتياجاص

  حت العمم الرشة الاام الالثقا ية االجتماعية االجتياجاص لتلبية الرشة اعداال الي ي عي الحالي حيالب  ان الله ا . الجتياجه 

 النفامة ر ع  حقيق علي الالا ع ايظابي الالر م  لها لما , الفنية االشغال الاا ة التشنيلية المظاالص اجدح  ي الظامعة رعاية

 .الاالاتصاالح االجتماعي الالتنيف االكااليمية

 :التالية التساؤالت في البحث شكلةم تتحد رعلية

 االجتماعي؟ التنيف ال ح ي  , الفئة ه ه لد  الفنية المهاراص  نمية  ي الفنية االشغال مظال ي هم مد  ا  ليا -

 لدالح االكااليمي الم توح ر ع علي الورشة له ه, الممارسة االل م  الفنية االشغال مظال يعد مدح  ح الي -

 ل معية؟ا االعااة اال  م  البالباص
 

 :البحث اهداف

 :الي الحالي البحث يهدف

 اال  طالبداص مد  عيندة لدد  (البدائف جامعدة) الاادم ,الفنيدة االشدغال مظدال  دي  نيدة عمدم الرشدة ال ببيدق صدميم  -1

  .االجتماعيوالفني الم تو  ال ح ي  لتنمية , (سمعية اعااة) اا ة اجتياجاص

 .الفنية االشغال مظال  ي لديه  الالقيم الاال ظاهاص المفاهيم بعض  رسيخ  -2

 .(سمعية اعااة)الزا ة االجتياجاص ل ال  الفنية العمم لورش ال نية  نرية مداام طرح -3

 االعاادة)الزا دة االجتياجداص لد ال   قدد  التدي , الفنية االشغال مظال  ي الاا ة , الفنية النشاطاص م تو   ح ي  -4

 .االكااليمي الم تو  ر ع  ي  ؤثر بدالرها التي , (ال معية
 

 :البحث ررضف

 :التالية الفررض علي االجابة الدراسة تحار 

 ,بدالف  متزصصدي  الغيدر (ال دمعية االعاادة لد ال   )للبالبداص ,البدائف جامعدة الاام الفنية لألشغال الرشة الجوال هم -

 لديه ؟ الفنية المهاراص  نمية علي   اعد

 البحي؟ عينة لدح كااليمياال للتقد  الدا ع الي الفنية االشغال مظال  ي العمم الرشة  ؤال - 
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  :البحث اهمية
 

 . ال معية االعااة اال  مع الفنية العمم لورش المتنامم الدالر ابراز •

 .االكااليمي التعلم الي الدا ع ر ع  ي التعليمية العملية مع الفنية العمم الرش  نامم  عالية  حقيق كيفية الي التو م •

 .المشنالص الجم الم تمر التعلم مهاراص الاكت اب ال ا ي التثقيف مهاراص  نمية •

 . االجتماعي الوعي ال نمية , الظماعية المشاركة  شظيع •

 . الاكااليمي اجتماعي  نيف م  الفئة له ه الفنية االنشبة  لقيه التي الدالر اهمية علي الاوم القام •

 .العصر متبلباص مع  ت ق التي التعليمية الالبر  الاألساليب ,  نية عمم الرش ال نفي  لتصميم  ربوية اسس  حديد •
 

 :البحث عينة

 اعمداره   تدراالح الثانيدة الفرادة (الزا دة التربيدة)  ا دم البدائف جامعة م (طالباص(  ثالط م ) البحي عينة  تنون- 

 الشديدة متوسبة) سمعية اعااة, ال معية االعااة اال  الم , للف  ممارساص غير سنة (21-19)بي 
 

 :البحث حدرد

 .ال معية االعااة اال  للبالباص عمم الرشة م   ببيقي نمواج  قديم علي الحالية الدراسة  قتصر 

 .المنمال ها الببيعية الظلوال م   نية مشغوالص عمم علي الدراسة  قتصر 
 

 :منهجية الدراسة 

 :تتيع هذه الدراسة ك  من

فنية المتبعدة  دي الرش العمدم ال حليم الراسة اهمية االنشبة ال ,الال  م  االل استعراض ,المنهج التحليلي التظريبي  - ا

المنهج التظريبي م  االل النمواج التببيقي لألشغااللفنية المنونة لورشدة العمدم كمصدبلل  - ي الفنون التشنيلية ب

 .الل الح االعااة ال معية عي الجه الزصوص,الال علي مفهو  الورشة الفنية لغير المتزصصي 
 

 :خطوات البحث

الظاندب االالليشدتمال نمدواج  ببيقدي لورشدة العمدم ال حليدم :يتهدا علدي جدانبي  اساسديي   عتمد الورشة  دي  نفيد   اعل     

الالظانددب الثدداني علددي الظوانددب الفنيددة للعمددم الفنيو حليلدده مدد  اددالل التنيددف  .مدد  اددالل اسددس العمددم الفنددي  ,المنددتج الفنددي

 .م اعدة لغة االشارةمعا ال ق برنامج زمني محدال م  ابم الباجثة ال ,.االكااليمي الاالجتماعي الالنف ي
[ 

 :الجانب االر :رال 

ممدا يشدنم اسدترا يظية ااص اهدداف محددالة  , ي ه ا المحور ينصب االهتما  علي الممارساص الفنية إلنتداج العمدم الفندي 

 ,الالتقنيدة ,البعرض مقدمة ب يبة ع  مظال االشغال الفنية للورشة موضوعها الظانب الفندي  ,مر بط بمظال االشغال الفنية 

مما يتيل الفر دة لتبداالل  ,بزبواص يتم م  االلها  نف  مراجم العمم ال ق برنامج زمني  ,الين م  اعليته الورشة  ,الالتربوح

اال دي يدرسد   دي  (ثدالط طالبداص مد  اال  االعاادة ال دمية المتوسدبة الالشدديدة)الزبدرة الفنيدة ال   دراال العيندة المنوندة مد  

 ,الزامدة -الم اجة -التقنية–اليتواف ال  علي المواال الم تزدمة  ,(جامعة البائف)لزا ة  م  ا م التربية ا (الفراة الثانية)

 .البااي العوامم المر ببة بزصائر المشغولة الاسس العمم الفني

 :الورشة الفنية ماهيتها

لن م  ,الفرالالورشة الفنية بانها  ظربة ااص الالا ع موجهة نحو اهداف معينة   عي الي  نمية (L.Not)يعرف لويس نوص 

الن در ا لمرالنتهدا  تبلدب  ,ال شنم الورش مظاالص ال نشبة  رالية اال جماعيدة ,جميع ه ه االنشبة بقصد  حقيق هدف معي  

 .(1)الاالراكم اهر النمو ال   يتوجب  نميتها  ,اليق ة الائمة للمنت باص  ,الاستعداالا اويا لها ,ابرام اال  ثقا ة الاسعة 

 ,يهددف الدي  شدظيع اال ندار التعليميدة للبدالب ,الفنيدة بانهدا نشداط  عليمدي  ظريبدي الورشدة  -شاالح النشدوااني -العرف

 .(2)كم ج ب ا ظاهه الزاص الشزصيته المتفرالة  ,ال همهم معر يا الثقا يا ,الالنشم 

م   حديدد المتبلبداص الاالسدس التدي  بندي عليهدا الرش العمدم (3)"المشيرة مباالل  ,اجمد عبد الغني "الاد  من  كم م  

 :الم  هم  ل  المتبلباص الاالسس ما ين ي ,ة الفني
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 ننندا نتزد  مد  االلده العديدد مد   , عنددما يدتم ااتيدار مشدرالل مدا  ’كم الرشة  نية هي نول مد  اندوال ا زداا القدرار  -

 .القراراص التي  تام  كيفية ا زااه السيرة نحو االهداف الموضوعة

م ال تفاعددم  يمددا بينهددا  فدداعال يحقددق نظاجهددا مشددرالطا كددم  الرشددة   نيددة  عددد كددال متنددامال  ن ددظم عنا ددرها ال تددداا -

 .بان ظا   ل  العنا ر

كم  الرشة   نية  تبع ااايا م  ااايا المظتمع اال االجداط الظاريدة اال الموضدوعاص ااص اال صدال المباشدر بالحيداة  -

 .اليومية

فداهيم محددالة اال مفداهيم الاد  عتمدد علدي انشدبة اا دة بم ,كم الرشة  نية اد  تام  انشبة بشنم  رال  اال جماعي  -

 .ب يبة

مجموعة من الشررط الواجب توافرها في االنشطة الفنية الخاصاة باور  العما  رهاي (1)"سرية صدقي"كما حددت 

 :كاالتي

 ان ينون النشاط مالئما جتي يشعر اال راال بانهم انظ الا شيئا جديدا الال يشعرالن باإلجباط اال الفشم -1

 .ا راال(10-4)  ان ينون مظموعاص العمم  ي جدالال م  -2

 .ان  نون االنشبة الاضحة  ماما بحيي  قم كمية التوجيهاص الالشرالط جتي ال يتشتت االنتباه  -3

 .ان ي مل البرنامج بالمرالنة  ي استبدال النشاط  -4

 .الوعي بان هناك بعض االنشبة التي  تبلب اعداال طويم الجهد اكبر  ي  ن يم المنان بعد  الامه  -5

 .منان هاال  ن يف مراعاة ان ينون الشرح  ي  -6

 .العد  الاغط علي ا راال المظموعة  ي  نفي  شيم غير متحمس إلالائه , شظيع التعاالن   -7

الا باعها  ي  نفي   ل  الورشة مع هد ه الفئدة مد  عيندة البحدي ,الم  االل ما سبق  قد  م  حديد  ل  الزبواص الالتعليماص 

ال زتلدف الرش العمدم لد ال   ,بداص المعااداص سدمعيا الاادم الظامعدةهدو المتداح مد  عددال البال,اال ان عدال عينة البحدي الثالثدة

 .االعااة  ي ان اعداالها  غيرة

بانهددا عبددارة عدد  انشددبة  نيددة لهددا هدددف  ربددوح :البنددام علددي هدد ا يمندد   عريددف الورشددة ممددا يتفددق الهدددف هدد ه الورشددة 

ة ال دمعية للقيدا  بعمليداص التظريدب   دعي  دي  حقيقده مد  ادالل ا اجدة الفر دة لهددة الفئدة مد  اال  االعااد ,ال عليمدي ال ندي

 .الم  ثم اعبائهم الدا عية علي التقد  االكااليمي , الالتميي  الالممارسة الاالبتنار الالتنيف االجتماعي 
 

 :الجانب الثاني

  دعي هد ه الدراسدة الدي القدام الادوم  .نمواج  ببيقي لمظال االشغال الفنية المنونة لورشة العمم له ه الفئة م  االعاادة

لي اهمية مظال االشغال الفنية ل ال  اإلعااة ال معية الاام الرش العمم الفنية  دي جامعدة البدائف السدط  نددس المقدرراص ع

 م  لنو اطجد  اللفرا لةالمحا لنف يا لتنيّفالاثر  ل  الورشة علي  نمية الدا ع للتح ي  االجتمداعي الاالكدااليمي الا,الدراسية 

 يهدا  لتحنم الا للبيئة لإلمتثاالا للزاوا ريقط ع  ل ا نينوال,هدالي  ينتمي لتيا جتماعيةإلالا يةاللماا لبيئةا بي ال بينه ازنلتوا

 ..…ةلظديدا افالموالا الفل را يناسب لما  غييرسلوكهال,

نحدو المظتمدع الظدامعي الاالسدتفاالة مد  هد ا  ,جيي  توا ر لهدم ال دبم الكت داب المهداراص الفنيدة الالمعدارف الاال ظاهداص 

ه ا م  ناجية الم  ناجية اار    عي الورشة الي  دتل ا دا  جديددة لدديهم مد  ادالل  ,ة الم تقلةالوع   ي  ياغة الشزصي

 .االكتشاف الالتحدح الالتعرف الاالستف ار الالقدرة علي التعبيرالجم المشنالص

اة العملية الاكت اب مهاراص  دعم ال  عي   ي مظال الحي , ن ممارسة األشغال الفنية  د ع  ل  اجترا  العمم اليدالح النا ع 

 األشغال الفنية ااالرة عل   ,الشغم الات الفراغ  ي  طار  نمية جب الظمال الالقدرةعل  االبتنارم  االل الممارسة ,الالبيئية 

 ن   تفيد ال فيد كم المواال الدراسية األار  عبر الممارسة الالت ال ع  ي  طار م  الرؤية الواعية ألنف نا الالبيئة التي نعديش 

ال ح ينت رنا بصور مزتلفةع الهنا  نم  او ها التي  تظاالز الظمالياص  لي  تل األبواب للحس الالدهشة ال مد   يهاع الالم تقبم

 .(2)األ راال باألالالاص الالقدراص العقلية الارالرية للمشاركة  ي الحياة ب يظابية 

 :اسم الورشة

 "نظرة الي عالم لم يعد صامتا"

 .لببيعية المنمال هاال تنون الورشة م  معلقاص م  اامة الظلوال ا

 :تحديد اهداف الورشة

ان ما ال ع الباجثة لعمم ه ه الورشة لتنفيس البالباص م   ندس المقرراص الدراسية االكااليمية الصدلبة الألجدداط التنيدف 

 الجر دت الباجثدة علدي ان  ندون  لد  الورشدة نشداطا مثمدرا ,الاعاالة نشاطهم الزياالة الدا عية للتقددماالكااليمي  ,االجتماعي 



  جيلن محمد عبد االله الفقي

 95 

لي اعدهم علي التفنير  ,الالي  رسيخ ايمة الفنون للبالب الغير متزصصي  ل ال  االعااة  ي ان الاجد  ي الظامعة .الايظابيا 

الجتي نر قي بهدم بلوغدا الدي ايظداال المنداى الد   يظعدم مد  مظدال االشدغال  ,كما  هدف اساسا الي الضع المعايير لتل  الفئة ,

الا للبالبداص اال  االعاادة علدي المشداركة المظتمعيدة  دي اعمدال  عاالنيدة متفاعلدة يتبدااللون الفنية را دة م  رالا دد العلدم اسدتنا

 .الزبراص النوعية التي يتبعها لهم مظال االشغال الفنية

 :استراتيجية تطبيق الورشة

اص مد  اال  بالشرح الالتوجيه الالمتابعدة للبالبد ,اامت الباجثة البم اعدة مشر ة لغة االشارة باألشراف علي  ل  الورشة

الالمنااشدة الالحدوار الاالسدئلة لتحقيدق اهدداف  ,جيي  مت الم االجة بي  استرا يظية العمم  رالح الجمداعي .االعااة ال معية 

 :الال  ال قا لألسباب التالية ,الورشة 

الااتيددار الموضددول المناسددب  ,جدي البالبدداص مدد  اال  االعااددة علددي  نددوي  ارامهدد   دي الموضددوعاص المقترجددة علدديهم  - 

 .للتعبير الفني

 . نشيط عملياص المالج ة الالتفنير الاالستيعاب  - 

 .م اعدة البالباص علي التو م الي مفاهيم عامة مشتركة لتعميم ابرا ه  -  

 :تحديد زمن الورشة

 .بوااع ثالط ساعاص  ي المرة الواجدة ,ثالط مراص اسبوعيا (اربعة اسابيع متتالية ) استغر   نفي  الورشة 
 

 :المواد المصاحبةاعداد 

العمم بيان عملي  ,الكيفية  تناالله .الك ل  نمااج  وضل المظال الفني ,ثم عرض  ور الاعمال  ي مظال االشغال الفنية 

  .للتقنياص الم تزدمة  ي المشغولة

 :ررشة االشغا  الفنية 

التي يمن  التعامدم  ,الااتيار ان بها  رح الباجثة ان االشغال الفنية هي معالظة  نية متمي ة لنوعياص متباينة م  الزاماص 

اليتحقدق بتدو ير عنصدر التوظيدف للمشدغولة  الالظمدال  ,بما يحقق ازالالاجدا بدي  النفعيدة الالظمدال  ,معها علي جدة اال مظتمعة

 حتدو  الورشدة الفنيدة , (لوجدوه اللن دراص    )يتناالل الموضول المقترح للورشة معلقاص نف ص م  الظلد الحور المنمال هدا .

م  االلما يرالن  و يلة مد   ,الالتي  عبر ع  رؤية اا ة ال ل فة  ,لباص علي عشرة اعمال مزتلفة االشنال الاالجظا  للبا

اال بلغدة جديددة ي دتبيع المظتمدع مد   ,اال الهدو التعبيدر بلغدة  شدنيلية مثدم االسدويام ,رسدالة الدي المظتمدع الال دي يعشد   يده 

الالمشدغوالص اجتدوص ايادا علدي  دياغاص جماليدة  شدنيلية متنوعدة  دي  ,الالتي  دممت النفد ص مد  اجلده  ,جوله  ارام ه 

 . ي اوالب  عبيرية  ,التصميم الالمعالظاص التشنيلية 
 

 :الفئة المنفذة

سدنة هد  كدم 21-19 تدراالح اعمداره  مد   ,ثالط طالباص م  جامعة البدائف مد  اال  االعاادة ال دمعية الفرادة الثانيدة 

 .عااة ال معية  ي ا م التربية الزا ة غير متزصصاص  ي الف م  اال  اال ,البالباص  ي الظامعة

 :الخامات المستخدمة

 .ارامة ماكينة جر  علي الظلد -شمع ال ق-الوان جلد -ابر -جلد جور–ايوط ابنية 

 

 

 :تفسير اعما  الطالبات في الورشة الفنية التي تبني علياسس رتقيم العم  الفني

مد  جيدي كونهدا  عتمدد  دي  ,الفنيةكنح عمم البد الان  تصدف  بالشدمول الالتنامدم المشغوالص "ج ني الدمرالاش"الير  

العلي االيقال ال   ينتج م  التناسق بي  مزتلف العنا ر التي  تفاعم  دي  دورة مشدنالص  , نوينها علي ال بوح المزتلفة 

 (1). نية

النف ر األعمال الفنيدة ال قدديرها نظدد انهدا  زتلدف مد  شدزر آلادر المد  شدعب لشدعب المد  مظتمدع لمظتمدع  نقيم اللن 

هدي ,ال درح الباجثدة  ن عمليدة ادرامة االعمدال الفنيدة لهد ه الفئدة مد  البالبداص اال  االعاادة ال دمعية ,آارع الم   ئة ألادر  

 لي التف ير الالتوضيل الالتحليم الالنشدف عد  مدا  تادمنه يحتاج ,عبارة ع   نمم المشاركة م  المقيم الالمت ال  للعمم الفني

 .م  ايم  نية ال ربوية

هو الد ح يزتلدف مد  طالبدة  لد  طالبدةع اليتبددل مد  جدي  آلادرع الالد   بعدا   ,المنااشة بنائه ,ال عتبر منوناص العمم الفني

 .الجده بم لببيعة ه ه الفئة م  البالباص لتغيير المفهو  اإلن اني الك ل  لتغير اال ظاهاص الفنرية التي ال  شنم  ساسا  للف 
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 حقدق الالر  نداملي مدع الفئداص الزا دة مد  ادالل  ل دفة , ر  الباجثة  ان الرشة العمدم الفنيدة  دي مظدم االشدغال الفنيدة 

 :ال المحور التربوح الهي كاال ي ,ال المحور التقني ,المحور الفني 

 :المحور الفني 

 :مم الفنياليتحقق ال  م  االل اسس التنوي   ي الع

     .:أسس التكوين في العم  الفني

 ن منوندداص المشددغوالص الفنيددة مدد   ببيقدداص  زصصددية  نيددة متنوعددة التعبيددر الالتشددنيم مدد  الم ددبحاص بزامددة الظلددوال 

متبلبا هدا )إلنتاج المشغوالص الفنية منل المظال  عدالية كبيدرة  دؤال  الد  ثدرام المشدغوالص البصدرية النابعدة مد   ,المنمال ها

ع لتصدبل (األبعداال التشدنيلية الالتعبيريدة /مصداالر االسدتلها  الالتظريدب /متبلبداص الظيفيدة الجماليدة /هارية األالائيدة المتعددالةم

األشغال الفنية مشارك  عدال  دي ميددان الفندون التشدنيلية كنجدد الفندون البصدرية التدي  حقدق ازالالاجيدة األثدر علد  الممدارس 

يبها المشغولة الفنية كنجد  عبيراص اللغة البصرية التي يمثم  يها اإلالراك البصدرح الالمت ال  عبر عملية ا صال متناملة الس

العامم األساسي المر بط  بقدرة الم تقبم عل  الفهم الالبنام للرسائم البصرية اعتماالا عل  جاسة اإلبصار  ي اكت اب مع م 

 تتولدد لديده  ,نباط المعلومداص الالمفداهيم الالمعدارفالسدت ,المعلوماص ع  كم ما يحيط به م دتفيدا  ب الراكده البصدرح التفداعلي

ليندون اداالرا  علد  اسدتحداط الاسدتلها  ال حقيدق عالاداص الكليداص ,القدرة عل   هم ال حليم العالاداص بدي  العنا در ال ج ائهدا 

 .جديدة  

لشدنم الالتعبيدرع اللنم عمم  ني الجدة  نية اا ة  ي اا ه  ؤكدها الصدياغة الفريددة لعنا درهع الممثلدة  دي الزامدة الا    

الال  تحقق له ه العنا ر ايمتها  ال  ي  طار  فاعلها اإليظابيع  يؤالح كم عنصر  ي العمم الفني الالرا  اا ا   دي المادمون 

التعبيرح الالوظيفي الالظماليع ال تحقق الوجدة له عندما يتفق المامون التعبيرح مع البنام الشنليع الي هدر مد  الن دا  ايمدا 

اعم معهاع الاد يندون  ن يمدا  ب ديبا   ال معقددا ع الادد ير ند  علدي  جدد الزصدائر المميد ة لهد ه العنا درع يمن  رؤيتها الالتف

الفنان  ي  قدير الالر  /الل ل  يعتمد الجوال الشنم النهائي علي كيفية  ياغة ه ه العنا رع الالتي  تواف علي ادرة الممارس 

 (2).زتلفة لتحقيق التنول الالوجدة م  عمم الي آاركم عنصر  ي  طار  الراك ن م الموا فاص البنام الشنلي الم

 ,اال د ان ,الوجددة,االيقدال)نظد ان التصميم هو االساس البنائي أل  عمدم  ندي ليظمدع بدي  عددة اسدس شداملة متمثلدة  دي 

جلدة  دي اللند  التصدميم كمر ,الان  مر بمرجلة التصميم  (3)الالمشغولة الفنية كنح عمم  ني البد  (الخ...الالتناسب ,الالن ب 

جيي ان التصميم  ي االشدغال الفنيدة  ,اد يزتلف عنه  ي اح مظال اار  ,انتاج المشغولة الفنية اال الاام مظال االشغال الفنية 

لني ينقم الفنان ما  يمزيلته م  رؤيه يريد  حقيقهدا الدي معدالم  وضدل شدنم  ,اد ينون  صميم ابليا ابم  نفي  المشغولة الفنية ,

لتظ ديد  ,اليتم ال  عندما  وجي اامة اال هيئة معينة للفندان بندام المشدغولة عليهدا  ,الاد ينون التصميم بعدح  ,المشغولة الفنية

 . ل  الهيئة الما  وجي به م  ايحاماص

 .(الوجدة ع اإليقال ع اال  ان ) :ايم جمالية ال  نية  ندرج  حتها ه ه العنا ر  :الاألسس التي يعتمد عليها التنوي  هي

ائية  ي التنوي   ندرج  حتها ه ه العنا ر العالااص  نش  .(التوا ق ع الن ب ع الشنم الاألرضية ع ال ياالة ):

الوجدة  مرك  االهتما  ع  )   .(ع التوازن ع اإليقال   "التراكب"

مد  ادالل الرؤيدة الفنيدة  ,ان  لد  االعمدال الفنيدة لددح البالبداص  تعدرض الدي  دياغاص  شدنيلية ,نظد م  االل ما سدبق

الهد ه القواعدد األساسدية  الالتنوي  هنا ير ند  علد  عددال مد  القواعدد الفنيدة التدي  عتمدد عليهدا البالبداص,شنيلية المتنوعة الالت

المد  ,الالموضدول األساسدي بشدنم جيدد المقبدول  نيدا   ,م  جيي  هميتهاال كونها ال بيم إلبراز المامون,  عتبر  الاه المعايير 

 كدي  يهاععندداا بتواجدده ال ج اسده  الادر  ه  ال نر ه  ته نبعينهاالج ه  الفنيجهة اار  ع نظد ان  سلوبه  ا لزاص الر ي

 .اجد العل  الجد  جنرا مبلقاعالليس معينة ااعدة سله علي كلحاج ع اإلبدا نن ر

اللننهدا  حتدو  علدي الالالص رم يدة مد  ادالل الوجدوه  ,الم  جيي ال ادارف الموجدوالة  دي المشدغولة نظدد انهدا ب ديبة

التددي   دداهم  ددي بنددام المفهددو  الشددنلي  ,هنالتظريبيددة باإلضددا ة الددي طددرح متغيددراص , ددي  عبيددرا ه الالن ددراص الواضددحة 

الهد ا ي دداعد علددي بندام النمددو الزبددرة  ,التدي اعتمدددص  دي اغلددب االجيددان علدي التندداالل التقنددي  ,الالتعبيدرح للمشددغولة الفنيدة

قددد  الورشدة الفنيددة نمواجدا يفدتل ا ااددا مت دعة للتعبيددر اللد ل    ,كنسدداس  دي مظددال االشدغال الفنيدة ,التشدنيلية لعيندة الدراسددة

التدي يمند  مد  ادالل  ,الي يدد مد  الزبدراص التعليميدة لتنداالل  لد  الزامدة مد  الظلدوال كوسدائط مااليدة  ,الاالبتندار لهد ه الفئدة

 ,صدميم الطريقدة التنفيد التظريب الالتفنير المنبقي ال   ي يد م  الفهم الاستيعاب العالااص المتبااللة الالمتغيرة بي   اعلية الت

ل هولة  ل  الزامدة  ,الل لنااتارص الباجثةاستزدا  البالباص اامة الظلد الحور .الالصياغاص التشنيلية  ي الجدة كلية متراببة

الد   يتفدق  ,الل ياالة القيمة االالراكية للتصميم القائم علي التركيب النلي الالظ ئي  ي جي  التعبيدر الفندي لدديه  , ي التشنيم 

 .لشنم الالهيئة كمراعاة للقيمة التشنيلية للمشغولة الفنية مع ا

ندراه  الد ح الشدنم  ي الفني العمم عنا ر كا ة بم االجة هنا  ي اعمال البالباص م  االل الرشة العمم ير بط الالتنوي 

جظددم جيددي يغلددب  ددي مشددغوالص البالبدداص علددي اسددتزدامه  الجهددي  اال الجهدده الاجددد  تددراالح   ,هنددا  ددي اعمددال البالبدداص 

ال , ددي كددم اعمدداله   (سددم الددخ كمددا هددو موضددل  ددي الصددور60-25سددم-سددم40-60السددم40  سددم -30) المشددغوالص مددا بددي  
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الاادتالف ب ديط  دي التوظيدف مد   "ا دي هد ه المشدغوالص   يتدركده يندال الشدنم بدي  الشدنلية العالااص  ي الجدة "الظمالهنا 

 جمداال  كثدر  صدبل بحيي األشنال بوجدة   الاالعال ت ع التنوي   ي ليةالظما القيمة  ن نظد م  ه ا المنبلق  ,معلقة الجقيبة يد

 ..سالسة بنم المتلقي ال   صم جت 

 دي المشدغوالص الفنيدة  ,هنا لن راص الوجوه التي نظدها  نحصر لتو يم  ل فته   دي التعبيدر الفندي لدديه  الال ـــــــياالة

 ن درة  ,المشدغوالص الفنيدة  دي الن در جد ب الهدومرك , نالشد عنا ر التنوي  بااي عل  الممي ة العنا ر الهي عنصرم ,

 الرؤيدته   ندر ن  اليده  رمد  المدا, للن در الظ ب مرك  ينون ال ن,البالباص التعبير عنه   رغب الوجوه هناهوالعنصر ال  

 .الن ر ه 

 ) :العنا دددر  هددد ه  حتهدددا  نددددرج ال نيدددة جماليدددة مددد  اددديم -:الفنيدددة   المشدددغوالصي اليتادددل اسدددس التصدددميم  ددد

باستزدامها  االعمال الفنية الجدة ؛ال تظل  (العنا ر بي  الوثيق االر باط)بالنم  منها كلظ م العالاة(الوجدةعاإليقالعاال  ان 

 ابوط  نشئ المرسومة العنا ر متابعتها  ثنام العي  عبإلن مرئي هو ما عل  يقتصر ال هنا  الزط الالشنمع؛ للزط المناسب

 .المرئية الزبوط  نثيرا م   شد  نون العي عربما جركة ع  الناشئة الوهمية الزبوط اله ه .بينها  ربط ا صال

كدامال  الظدانبي  بدي  التبدابق يندون  ن الالن التوازن  يها الي هر, تباي    يها العنا ر  ن متماثم النظد غير هنا اللال  ان

 ممدا التعبير كثدر  دي جريدة يعبيهدا  حالم دتترعال التدوازن ه ا   ن ال  المع,الالملمس  الشنم جيي م  كااتالف هنا الينون

 .به اإلج اس المتماثمعاليمن  لتوازن بها ي مل

 شدنال  يهدا الوجدداص اادتالف اليدن ي الدبعضع بعادها معدا لوجدداص  يهدا الهوال ح  تشنم,الااليقال هنا نظده غيرر يب -

 ..ظماالج

ل التشدنيلية بنسدلوب  عبيدرح معبدر عد  الالحلدو ,الالن دراص هي  نول شنلي لهيئداص متنوعدة مد  الوجدوه الالهيئة الشنلية

 .العنصرال دلبي هدي عالاألرضدية  دي المشدغولة الفنيدة هوالعنصدرااليظابي:الالشدنم  .الال دبل اليراعد  الشدنم,الشزصدية 

 المحيبدا  مثم الزلفية ال األرضية   ن  يحي ,االل ن راص الوجوه   عم  عنه التعبير المراال هنا هوالعنصراألساسي الالشنم

 .الظهوره  برازه عل  العنصراليؤكد شنم مع يتناسب حال  لمالئم
 

 :المحور التقني -2

التقنية هي ن ا  اال طريقة اال ن دق معدي  يتبعده الممدارس للفد  مد  ادالل الزامداص ال الالا ده بفهدم الاعدي المهدارة لتظ ديد 

 .ال حقيق التفرال اال التغيير اال التميي  م   ياغة لتل  الزاماص الاام المشغولة الفنية ,  ناره

التقنية بانها البرائق الاساليب االالام التي م  االله ي تبيع الفنان  رجمة التصدور  JordiVigueاليعرف جورال   يظو

  هم  ,ال هني ال ح يدالر  ي عقله الي الااع ماالح مدرك م  االل التحنم  ي  شنيم الزاماص ليحقق  نثيراص جمالية الج ية 

 (1). ي بنام  نوي  العمم الفني

اح ان ,االال  ددم الظانددب العملددي اال التببيقددي  ,نيددةهنا  ددي اعمددال البالبدداص انهددا اائمددة علددي الظانددب المعر ددي  هددر التق

مفداهيم اال اامداص اال االالاص )الينم ال  م  االل  عرضده  لدبعض المثيدراص منهدا  ,التقنيةاائمة علي التصور ال هني للفنرة 

التدي   دداعده  علدي انتدداج  ,تظربددة للو دول الددي التقنيداص المناسددبة ثددم يدن ي بعددد الد  الظانددب التببيقدي القددائم علدي ال (...

 .المشغولة الفنية الزا ة بهم 

ان التقنيدة  عندي جدانبي  االالل مظمدول المهداراص الالعمليداص الفعليدة التدي يمدر بهدا  (T. Monro)اليؤكدد  ومداس مدونرال

الثداني  هدو يعندي المعر دة الن ريدة اال العلدم الد   ينمدو  اما الظاندب ,الفرال المشتغم للو ول الي منتج اائم محدال المعالم  عال

 (2).اليتبور بصدال المهاراص

 

 

الهنا نظد ان البالباص م  اال  االعااة  ,اليتيل ه ا المحور اطارا اهنيا مناسبا له ة الفئة م  اال  االعااة ال معية للتعليم

 .زتلف جوانب مهمته  التعليميةال معية يتغلب علي االج اس بالغربة الالايق الي جانب   اال ه   ي م

جامص االعمال م  االل الورشدة الفنيدة للبالبداص علدي اضدا اص متنوعدة ألسداليب ال قنيداص  تناسدب مدع هيئدة المشدغولة 

الاوالدب لصدياغاص  شدنيلية جديددة اثندام  نفيد  المعالظدة  ,اللند  برؤيدة اا دة بتعبيدرا ه  الفنيدة  ,الفنية م  اعمال البالباص 

 ,بي   اسدتزدا  اسدلوب االضدا ة الالتفريدل الالحدر  الالتلدوي  الالتددكي  الالتادفير لتشدنيم اامدة جلدد الحدور ما ,المشغوالص

 .مما اعبي للمشغولة ابعاالا  شنيلية متظان ة  تفق مع الزواص الح ية للزامة ,ال وليفها ببعض المنمالص الب يبة 

مد  جيدي التشدنيم الالليوندة التدي  تفدق مدع  ,ظلدد الحدور اله ا يؤكد المحور التقني للمشغولة علي  وا ق الان ظا  اامدة ال

اليدن ي االادراج  ,لتحقيق ابعاال جمالية  ثرح المشغولة الفنيدة  ,الطريقة انهائها ,شنم المشغولة الظمالي الالصياغاص التشنيلية

  .التقني بتنميق عملية االنتهام الالتشبيب للمشغولة الفنية الااراجها بصورة ممي ة الالئقة
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 :ور التربويالمح -3

الالراسدتها ال همهدا كمددام يثدر   , ؤكد الورشة الفنية علي اهمية اال ظداه نحدو الا عيدة العمدم نحدو  لد  النشداطاص الفنيدة 

الالتعبير م  .الالتي بدالرها  فيد  ي  وسيع مدارك البالباص اال  االعااة ال معية  ,كمنبلق  نر   عبيرح  ,الممارسة الفنية 

الضرالرة اجترا  الفرال  الفرالية بدي   ,الالتزلر م  الاغوط النف ية الالمشاعر ال لبية ,لمشاعراالل الزامة ع  النفس الا

 ,الاظهار التشظيع ال ك دابه  الثقدة بدالنفس بعدد ان  قددص ب دبب اعدااته  ال دمعية ,البالباص م  ه ه الفئة ال قدير ابداعا ه  

 .االمر ال   يفيد  ي العملية التعليمية ال ح ينها

عد  اددرا ه   ,(االعاادة ال دمعية)بق نر  ان النتائج كشفت م  االل المشغوالص الفنيدة لهد ه الفئدة مد  اال  المما س     

الكدان الهددف مد  الد  هدو  ,كنسدلوب جديددا بالن دبة لهد  ,ال قنيدا هنفي مظدال االشدغال الفنيدة للظلدوال, ي  ناالل ال هم اسلوبه 

كمدا  .الاك دباه  طرادا  جديثدة لرؤيدة األشديام,تنداكه  مدع بعدض قم ادرا ه  الاعتمااله  علي انف ه   ي ايظاز العمم الاج

باسدتزدامه  ال اغلدب الحدواس الرببهدا اهنيدا  دي جدال  نفيد ها للمشدغولة الفنيدة  ,جققت النتدائج ايادا الدي  نشديط مددركا ه 

يام الالموضدوعاص ال يظداال عالاداص بدي  األشد,اليوا ق ه ه االنشبة الفنيدة شدعور باإلنظداز الالددا ع للدتعلم اكثدر مد  اح ابدم ,

اليتادل الد  مد  ادالل .الجدم المشدنالص الدق موضدوعاص ال  ندار جديددة  دالحة للمشداركة,المزتلفة الالعدم التفنيدر الناادد 

الر ع الدرجاص لديه  الجعله  اكثر ثقة بالنفس ال ظاالبدا مدع االادري  الزاال مد  اددرا ه  علدي التف دير ,التحصيم االكااليمي 

 . تواه  الر ع النفامة االكااليميةك ل   ح ي  م ,الالتن يم الالتحليم 

 :رصلت الباحثة الي النتافج االتية 

م  استمرارية اال صال الفني بي   (االعااة ال معية ) حققت الباجثة م   ل  الورشة م  االل نتائج البالباص اال  -

 .لباجثة(اعااةسمعية)البالباص

 .  االكااليمي  هم الورشة بدالر ايظابي المتمي   ي  قوية رالابط التو م الزال -

م  ن راص المالمل الوجوه م دتزدمة اعمداله   دي  ( عبيرا ه  الفنية) نثرص نتائج البالباص اال  االعااة ال معية  -

 وجيهها الي المظتمدع اال دي يعشد   يده مد  ادالل معدرض  ندي الاادم الظامعدة بعدد االنتهدام مد  الورشدة الاادراج 

 .علي االبدال الالتحدط اللن  بلغة  شنيلية مثلنم بن رة  قول ان ر الي   ننا ااالراص. ,مشغوال  ه  

 ,علددي  فهددم الموضددول المقتددرح بشددنم ايظددابي ,سدداعدص رؤيددة هدد ه العينددة مدد  البالبدداص اال  االعااددة ال ددمعية  -

الدي انبالاددة جدرة  ظددوب  ددي  ,باإلضدا ة الددي ان  درص الددتعلم الالتثقيدف الالزددرالج مدد  المظدال االكددااليمي الد ام

كمدا االص هد ه الورشدة  ...ان درالا الدي بن درة مزتلفدة ,ف ه  بت  الن رة التي  ناالح بالتغييراعماله  المعبرة ع  ان

المد  هندا  قدد  حققدت  ,ال فتديل طاادا ه  للعمدم البندام الالتوا دم االكدااليمي ,الي استثارة القدرة الالدا ع علي العمدم

مدد  اددالل ار فددال الرجدداص  ددرالض البحددي  ددي جدددالط التنيددف االكددااليمي الاالجتمدداعي الالفنددي لدددح عينددة البحددي 

 .البالباص  ي المقرراص الدراسية 

  . رح الباجثة ان االشغال الفنية السيلة للتعبير ع  المشاعر الاالنفعاالص بنعمال  نية ااص ايمة جمالية النفعية -

ادهم مد  الدق رالح التعداالن  دي العمدم مدع بع ,االشغال الفنية السيلة لتنكيد القيم االجتماعية ال ليمة بدي  البدالب  -

 .البعض

 ن ب االشغال الفنية مهارة ايظاال البدائم الال  م  االل التظريب  دي اامدة الظلدد الحدور للتعدرف علدي امنانا هدا  -

  .ليمن   ببيقها  ي جميع المظاالص االار  , ينت ب  منها ابرا ه  المهارا ه  التشنيم  ,الاصائصها

 .ج مشغولة  نية  قديم محاالر الن م بنام ال نوي  كمداالص  شنيلية  ي انتا -

 نمية ال دريب اإلالراك البصرح للبالباص ع الكتشاف العالااص بي  الهيئاص الاألشدنال ال فا ديلها ال ندوي  المفداهيم  -

 الالمداام الفنرية الالفنية لديه 

الاسهمت الورشة  ي  نمية ال ح ي  الم تو  الفني لديه  م  االل ممارسا ه  لورشة العمم الفنية ال نتداجه  لتد   -

 .التي اثرص بدالرها علي الدا ع للتقد  االكااليمي لديه  ,ل االعما
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 ,ال نمية التعلم الم دتمر الالتثقيدف الد ا ي  ,اثبتت  ل  الورشة الفنية علي التنامم بينها البي  ر ع الدا ع الي التعلم ال -

 .الورشة الفنية م  االل المعرض اال ي ام  به بعد االنتهام م ,الالوعي المظتمعي  ,ال نمية المشاركة المظتمعية 

ال نشديط  ,الالفدرالح الالحدوار الالمنااشدة ,ا اجت  ل  الورشة الفر ة للتعلم التعاالني ال مد  ادالل العمدم  الظمداعي -

  .عملياص المالج ة الالتفنير الاالستيعاب

 

 :التوصيات

 ة ضرالرة ااامة العديدد مد  الدورش الفنيدة سدنويا  دي التعلديم الظدامعي للبدالب عامدة الاا دة مد  اال  االعااد

 .الملتحقي  بالظامعة

  ؤكددد الدراسددة  علددي اهميددة التعدداالن بددي  الددوزاراص الالمؤس دداص التعليميددة المزتلفددة  ددي  نميددة الدد ال  الظمددالي 

 .اللتقوية الدا ع لألابال علي االستمرار بظدية  ي مظال التعليم

  العددالي  ددي مصددر  دددعيم النشددر الددوعي عدد  طريددق  عدددال الددورش الفنيددة لدد ال  االعاادداص المزتلفددة  ددي التعلدديم

 .الاارجها لتحقيق الت ال  الفني الالتنيف االكااليمي

  الاك داب الدنشم  ,االسدتفاالة مد  ا ندار المظداالص التدي  نااللهدا هد ه الدراسدة عندد  زبديط لدورش العمدم الفنيدة

 .مظاالص  نية  شنيلية جديدة الاا ة اال  االعااة

 دراسية األار  عبر الممارسة الالت ال ع  دي  طدار مد   األشغال الفنية ااالرة عل   ن   تفيد ال فيد كم المواال ال

 .الرؤية الواعية ألنف نا الالبيئة التي نعيش  يها

  ااامة الرش عمم  عتمد علي  نامم الزبرة  ي مظال االشغال الفنية لتح دي  القددراص االبتناريدة للمتعلمدي  بمدا

 .يدعم م  جيي الظانب االاتصاالح لينون نواه لمشرالعاص  غيرة

 

 :يلي عرض ال أعما  الطالبات المنفذة في الورشة رفيما

 (عينة البحث)يوضح اعما  الطالبة االرلي من  (1)شك  رقم 

 (1)المشغولة 

 سم50/سم30:االمشغولة

المشددغولة طوليددة  ,الظلددد الحددور ايددوط ابدد   :الخاماات 

 .الم بحة

 .ارز ملون +لون بني +سلوك مشنله +الجلوال ملونة 

 غرز+غرزة الحشو  +التدكي  +جر  :التقنيات

 شراشيب +علي شنم معي  لل ار ة

 ال اارف-علي شنم الجهيي  مال قي  :التصميم 

  تحرك علي ابوط طولية م  ال مي  الي الر يع

 .ال نتهي بمثلي  غير-م  السبها الي اسفم  المشغولة

 

 

 (2)المشغولة  

 سم50/سم40:المشغولة

 + ركواز البر قالي+جلد جور جلوال ملونة  :الخامات

 +ايوط ابنية ملونة +اك  وار م  المعدن لل ار ة 

 .المشغولة عرضية الم بحة,ارز  +الوان جلد بني
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 +الن يج +غرز الحشو +التلوي  +الحر  :التقنيات

  افير +شراشيب +شراباص  +االضا ة +الح ف

رجدددم علدددي شدددنم الجهيدددي  مال دددقي  ل :التصاااميم 

 ال مرامه

 ,يبدال الرجم اعلي م  المرامة  ,علي شنم بيااالح

 ,البها زاارف م  المثلي الالدائرة الالم تبيم 

 ال نتهي المشغولة م  ,الالزبوط اللينة بعض الشيئي

 .اسفم بشراشيب  ي الربع االاير م  المشغولة

 (3)المشغولة 

 سم35/سم60 :المشغولة

ال وشددديا   ركدددواز+جلدددد جدددور جلدددوال ملوندددة  :الخاماااات

  +الااار

  +اك  وار م  المعدن لل ار ة ايوط ابنية ملونة 

  .المشغولة عرضية الم بحة +الوان بني

  +الن يج +غرز الحشو +التلوي  +الحر  :التقنيات

 + افير +شراشيب +شراباص  +االضا ة +الح ف

 xغرزعلي شنم+غرز علي شنم مع ,غرزة الببانية 

 علي شنم  , علي شنم الجهيي  مال قي:التصميم 

 ,بيااالح االيم  ا غر م  االي ر الينتهي

  ,بشراشيب الضفائر علي شنم ابوط ان يابية 

 . تحرك بحرية ال عبي االج اس باالنبال 

 

 

 

 (عينة البحث)يوضح اعما  الطالبة الثانية من  (2)شك  رقم 

 

 (4)المشغولة

 سم60/سم30:المشغولة

 +جلوال ملونة  +ايوط اب  ملونةالظلد الحور  :الخامات

 .المشغولة طوليةالم بحة +.ارز ملون +لون بني

 غرز+غرزة الحشو  +التدكي   +جر  :التقنيات

 +الن يج +شراشيب ر يعة بم تو  الاجد +الببانية  

 .الوان جلد بني+كشنشة  ي الظلد +اضا ة + فريل   

 به زاارف م  المثلي  –علي شنم الجه الاجد :التصميم 
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  تحرك  يه الزبوط بشنم  .ال اارف-دائرةالالمعي  الال

 م تقيم اللي  م  الثلي األاير م  اسفم المشغولة

 

 

 

 

 (5)المشغولة

 سم40/سم30:المشغولة

 جلوال ملونة  +بالظلد الحور ايوطقب  ملونة :الخامات

 .المشغولة عرضية +لون جلد بني+

 غرز+غرزة الحشو  +التدكي   +جر  :التقنيات

 +الن يج +شراشيب ر يعة بم تو  الاجد +الببانية 

 + لوي  بالوان جلد بني +اضا ة +شرابة   فريل 

 .جلوال ملونة 

 علي شنم الجهي  بيااالح الشنم امر ة:التصميم 

 به  زاارف م  المثلي الالدائرة ال تنهدح –الرجم 

 يم  اسفم المشغولة شرابهعلي شنم مثلي المنته

 .بشرابتي   

 (6)المشغولة

 سم30/سم50:المشغولة

 ملوندة جلدوال +ملوندة اب  ايوط الحور بالظلد :الخامات

+   

 عرضدية المشدغولة ازرة +.ملدون ادرز +بندي لدون

 الم بحة

 .يد جقيبة شنم علي 

 غدرز+ الحشدو غدرزة + التددكي  +جدر  :التقنياات

  الببانية

 الظلد  ي اضا ة + فريل +الن يج + ر يعة شراشيب +

 . دكي  +بني جلد الوان+
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 مد  زادارف بده – الجدوة اربعده شدنم علدي: التصاميم

 المثلي

 ان يابي بشنم مرسومة الالعيون الالدائرة

 

 

 

 عينة البحث يوضح اعما  الطالبة الثالثة من ( 3)شك  رقم 

 (7)المشغولة 

 سم60/سم:25المشغولة

جلددوال  +ملونددة بالظلددد الحددور ايددوط ابدد  :الخامااات

  +ملونة 

 .المشغولة طوليةالم بحة ,ارز +لون بني

شراشدديب ر يعددة +غددرز الببانيددة+جددر   :التقنيااات

  

 لدوي  بدالوان جلدد  +ضدفائر +اضدا ة  +شدراباص+

 .بني

  بدال علي انه الجه الاجد اللننها عبارة ع :التصميم 

 ال ن دل –به زاارف م  المثلي الالدائرة  –الجهي  

ي اليتددددل  بهدددا العديدددد مددد  الشراشددديب بشدددنم طدددول

 الشراياص

 .الصغيرة 
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 (8) المشغولة

 سم70/سم25:المشغولة

 لدون + ملوندة جلدوال +ملوندة ابد  ايدوط الحدور الظلدد :الخاماات

 .طوليةالم بحة المشغولة ,معدن جلقة +ارز +بني

 شراشدديب + غولمشدد سددل +  ضددا ة+ جددر  :التقنيااات

 +ملوندة جلدوال+ بندي جلدد بدالوان  لدوي  + اضدا ة +شدراباص+ر يعدة

 .الظدل +الن يج

 المثلدي مد  زادارف بده – الاجدد الجده شدنم علدي : التصاميم

  ,الالدائرة

 يميدم الجده عد  عبارة االالل الظ م اج ام3 م  المشغولة ال تنون

  الظلد م  اج ام3 بها ,المعلق مظداللة الائرة ال سفلها ,الدائرح للشنم

 . غيرة بشراباص ال نتهي ر يعة بشراشيب طويلو نتهي الالوسط

 (9)المشغولة 

 سم70/سم25:المشغولة

جلددوال  +الظلددد الحددور ايددوط ابدد  ملونددة :الخامااات

 +ملونة 

المشدددددغولة  ,جلقدددددة معددددددن+ادددددرز+لدددددون بندددددي 

 .عرضيةالم بحة

 +شراشدديب ر يعددة +اضددا ة +جددر   :التقنيااات

 +اضا ة +شراباص

ضدددفائر +جلدددوال ملوندددة  +لدددد بندددي لدددوي  بدددالوان ج

 .الظدل +الن يج

علددددي شددددنم الجدددده الاجددددد  ددددي الوسددددط  :التصااااميم

به زادارف  –الالائر متداالة3العليظانبي المشغولة االيم 

اج ام عبارة 3ال تنون المشغولة م   ,م  المثلي الالدائرة

 ع  الجه يميلللشناللدائريي 

الالظانددب  ,ال سددفلها شراشدديب الشددراباص ,السددبها

 ,بارة ع  شنم رباعي يميم لشنم المثلي االي ر منها ع

 الزاارف م  المثلي الالدالائر

 .  ارف ال  الظ م
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 (10)المشغولة 

 سم70/سم25:المشغولة

   +جلوال ملونة  +بالظلد الحور ايوط اب  ملونة :الخامات

 .المشغولة طوليةالم بحة ,+لون بني 

 +شراباص +شراشيب ر يعة +اضا ة +جر   :تالتقنيا

 .جلوال ملونة  + لوي  بالوان جلد بني + 

علددي شددنم الجهددي  الوجدده االالل يددوجي بانهددا امددر ة   :التصااميم 

 العل  

اليتددل   , علو الجهة الرجم الهو علدي شدنم بياداالح ,شنم الائريه

اليتددل   ,منه ابعة جلدد علدي شدنم م دتبيم م ادرف بنشدنال هندسدية
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