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  :مقدمة
والتى فرضت عمى  ،فى كافة أوجة النشاط االنسانىالعديد مف التغيرات السريعة  لمنا المعاصراع يشيد    

التى ليا أعظـ االقتصادية والسياسية و  المجتمعات الكثيرمف التحديات ، ومف أىـ التحديات تمؾ المتعمقة بالعوامل
عالـ سريع التغير  ة تحدياتيجتماعى والثقافى لممجتمعات، والسؤاؿ المطروح ىو كيفية مواجاالثرعمى البناء اإل

 لـ تسيطر عميواععبر وسائل تكنولوجبا االتصاالت ، قد بات مف الممكف  فيو اليـو الوصوؿ الى كل الثقافات 
عكس ىذا االمر فى مشيد الغربية لتصبح ثقافة عالمية عمى حساب الثقافة المحمية ، ينارة ضصبغة الحو لوف 

 العالمية .  تصبح قوة حقيقية تتحكـ فى الثقافةالشركات العابرة لمقوميات ل تسيطر عميو

جات " فالرأسمالية تعرؼ وتشكل االقتصاد العالمى وخالؿ ىذه العممية تحدد الثقافة العالمية فى توزيع المنت
التى تحتوى عمى روح وقيـ رأسمالية الشركات والنزوعة االستيالكية ، ويدرؾ ىذا فى لترويج السمع االعالمية 

 (111 -  6) صورة كمية ثقافية وأسموب حياة . " 

 المتغيرات التى أحدثتيا  الرأسمالية عمى المجتمع الدولى وخاصة الدوؿ النامية ، مع االعتراؼ بقوة وتأثيرو      
تحديات دوف التصادـ معيا بل تمؾ اللمواجية ييؤ المتغيرات بفاعمية ووعى ، ثـ الت لتعامل مع ىذهاأستوجب ذلؾ 

الجيود التى يجرييا كل عف طريق تضافر  يتـ ذلؾ أستيعابيا ومحاولة التعايش معيا وتقديـ حموؿ بعيدة المدى ،
عداد المناخ إ فى بقسط كبير  ا يسيـ التعميـ بكافة مستوياتوىذ والديف والثقافة المحمية ، وعمى ىالتعميم مف النظاـ

 متعامل مع البيئة العالمية الجديدة والتى تتصف بقواعدىا الثقافية والعممية المتغيرة . لالعاـ 

السريعة فى بيئة عالمية  اتعمى مواكبة التغير دية التعميـ التقميدى وقدرتو تساع الفجوة بيف محدو اومع     
ىذا يتطمب ،  ، تزايدت الحاجة الى توظيف العديد مف الوسائل واالساليب التعميمية المستحدثةمتشابكة  تأصبح

تتجاوز تعميـ المعارؼ والميارات لكل مف  التى تجاوب نظـ التعميـ واستيعابيا لمتغيرات المناىج والمقررات
 المتوفرة .معرفة والتى أصبح أمر حتمى فى ظل تنوع وغزارة مصادر الالمدرسيف والطالب 

تيح ليا إمكانية ت" فيجب أف تتغير نظـ التعميـ تغيرًا كبيرًا حتى تنسجـ مع االوضاع الجذرية المستجدة التى 
غراض ألالعمل ، فالفرضيات االقتصادية والفكرية التى قامت عمييا نظـ التعميـ القومية تعود إلى زمف آخر و 

 ( 959 –7 )أخرى . " 

فرضت البحث عف منظومات تعميمية جديدة لوضع أساليب وترتيب أولويات مختمفة لمتعميـ  تمؾ المستجدات     
نظمة القديمة التقميدية  ألتشجع القدرات االبداعية  فى ضوء فيـ جديد لتطوير الموارد البشرية ، حيث لـ تعد تمؾ ا

، ولكى يتحقق ذلؾ يجب توفرالبيئات اإلبداعية يدة وأحتياجات الطالب وسوؽ العمل مع المتغيرات الجد تتواكب
وتطوير المواىب إلكسابو القدرةعمى التفكير االبداعى والتميز بمواصفات  لتجريب والبحثاالتى تتيح لمطالب 

 عصرية  مع التأكيد عمى اليوية الثقافية ، بحيث يستطيع ىذا الطالب توظيف مياراتو المتنوعة فى التعامل مع
 مف التعمـ المستمر والمشاركة فى جوانب التنمية المجتمعية . بفاعمية بما يمكنومصادر المعرفة 

جيات تواكب التغيرات تتوافق مع احتياجات يستراتاووضع ة باستمرار ميمينظـ التعالوعمى ىذا يجب تطوير     
، وفى ىذا مبدع ومتميز لكل ما ىو ة فى سوؽ العمل العالمى المفتوحالمتعمميف انفسيـ كى يستطيعو المنافس

 فصوؿ التعميـ التقميدى.  ة المستدامة والتى تتخطى ما تقدموالسياؽ تتجمى فكرة التعميـ القائـ عمى التنمي
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لبرامج التعميمية وفق معايير متفق عمييا بتوظيف العديد مف الوسائل واألساليب ا لتطويرومع السعي      
الضخـ فى المعمومات وتكنولوجيا  حقيقة المتغيرات المجتمعية والنمو واالستراتيجيات التعميمية،والتى تستوعب

 االتصاالت ، ظيرت العديد مف االستراتيجيات التعميمية الحديثة التى  تيدؼ الى التوازف بيف أىداؼ المنيج
 تكاملتالمجتمع لتطوير جودة العممية التعميمية ، ووضع الخطط بعيدة المدى ل المعرفية واالدارية ولتمبية متطمبات

(، مية المينية ، واالبعاد الجمالية والعشريف فى ) المعايير ، المنيجية ، التقويـ ، التن ادى ميارات القرف الحمع 
ىى أستراتيجية التعميـ  دافوتحقق أىومف بيف تمؾ االستراتجيات التى يمكف أف تتفق مع  مفيـو العمل الجماعى و 

التعاونى، فيو ييدؼ الى تنظيـ االنشطة التعميمية التى تعتمد عمى المناقشة بيف أعضاء المجموعة  وتنظيـ 
 العمل بحيث يؤدى الى إنتاج عمل مشترؾ .

بينيـ فيما التعميـ التعاونى ىو نموذج تدريسى يتطمب مف التالميذ العمل مع بعضيـ البعض والحوار فيما ويعتبر "
جتماعية إيجابية اة و ي، وأثناء ىذا التفاعل تنمو لدييـ ميارت شخصبعضا يتعمق بالمادة الدراسية وأف يعمـ بعضيـ

 " .  (11– 115  ) 

مكانية تطبيقو ا  وقد رأى الباحث أف مف أنسب الموضوعات التى تتوائـ مع طبيعة أستراتيجية التعميـ التعاونى و     
عمل  ميا  طبيعة تكوينيا ووظيفتيا فيومف أى ،عدة عوامل ظرًا لتوفرفنية ىو فف الجدارية نالتربية الفى مجاؿ 

العامة معروضة  األماكفميا متواجد فى ظف معا  عدة أشخاص بشكل جماعى ، و  فنى يمكف أف يشترؾ فى تنفيذه
 بشكل دائـ بما يسيـ فى مشاىداتيا بسيولة . 

" فقد أمدنا تاريخ الفف بالعديد مف النماذج اليائمة التى قامت عمى أسس مفيـو الجدارية والتى تستحث الفناف 
المنفذ ليا عمى البحث فى العناصر والقيـ التشكيمية ليحقق التوافق والتكامل بيف التصميـ والموضوع المطروح 

 ( 111 –91) وخامة السطح وعممية الرؤية عف بعد . " 

مف القدرات والميارات والخبرات التى  مجموعة ييافتفاعل وتتداخل تومة فنية متكاممة والجدارية تشكل منظ    
دوار، بداية مف وضع التصميـ ألا سموب فردى وجماعى تتوزع فيوأيمارسيا الطالب فى المواقف التعميمية ب

مية والتعبيرية ، يالقيـ التشك النيائي يتحقق فيو، مرورًا بمرحمة التصميـ ىنية نشطة لموضوعيا لة ذولى وفق حاألا
لمرحمة التكويف لبناء ىيئو فنية مجسمة متعايشة مع الحيز الفراغى ، ويتوسط تمؾ المرحمتيف مدى واسع  وصوالً 

عمل  تر وخطوانتقاء الحموؿ الفنية والتقنية لممعالجات السطحية والمونية ، يتـ ذلؾ وفق فكإمف الحرية فى 
الى أف تصل الى المرحمة النيائية لالخراج الفنى وأختيار المكاف  ،بعناية وفق جدوؿ زمنى تتـ سمسمة منظمة ومت
 الجدارية فى نياية رحمة تكوينيا والمحددة سمفًا. الذى تستقر فيولمعرض 

إلى تنظيـ العمل الجماعى  ف استراتيجية تعميمية تربوية تيدؼإلى توظي ف ىذا المنطمق سعى الباحثوم     
لمطالب فى مجاؿ أشغاؿ الخشب بكمية التربية قسـ التربية الفنية جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية ، مف 

، تعتمد عمى الفكر الفمسفى لمفف االسالمى ستراتيجية التعميـ التعاونى بتصميـ وتنفيذ جدارية خشبيةاخالؿ تطبيق 
، ومف أىـ تمؾ القواعد عدـ محاكاة  نت االطار العاـ لو  وتحدد قواعدهالدينية التى كو  القائـ عمى روح العقيدة

 عير منو بعض المقاطع ليعيد صياغتوالواقع والتى دفعت الفناف الى تحقيق عالـ مجرد مختمف عف الواقع يست
 وفق منطق رمزى تجريدى .
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جوانبو وأنواعو حتى أننا نستطيع سالمى بجميع ألا فف" فالتجريد والرمز ىما متالزماف دائمًا وباستمرار فى ال
ة لمفنوف االسالمية ، تحرر الفف االسالمى مف نطاؽ الرموز الخاصة ليكوف عتبارىما مف أىـ الخصائص المميز أ 

ستخدامو لمرموز الكونية قدرات استطاعت أف تمنحو فردية تميزه عف بقية أأكثر عمومية وشمولية فامتمؾ عف طريق 
 ( 199 – 17)       . " الفنوف 

وكاف لو ، سالمى فييا حيث برع الفناف اإل ،التجريد والرمزتعد الزخارؼ اليندسية االسالمية مف أىـ مظاىر       
ة والتوسع يالسبق فى الطرؽ الجديدة التى أتبعيا فى المعالجات الفنية والتى لـ تتطرؽ ليا الفنوف األخرى بنفس الكيف

تتضاعف وتتشابؾ لكى ينتج أف  مربع والدائرة والتى يمكفت وأشكاؿ بسيطة كانت المثمث وال، حيث أستعاف بمفردا
أشكاؿ ىندسية متعايشة بعضيا مع بعض ، والتى تبنى عمى  عنيا أشكااًل الحصر ليا لتكوف ما يعرؼ بالشبكية

ذب أخرى دوف توقف لتج وفق أنساؽ زخرفية ممتدة تتيح لمعيف التحرؾ مف نقط الى وتتكرر ،بالتجاور والتداخل
مساحة المحددة ، ويتوقف معيار النجاح ىنا عمى مدى تحقيق شىء مف الشغل و  مسارالالمشاىد لتتبع  أنتباه 

عمى أسطح ق تمؾ الشبكيات يتطبلعمل تكوينات فنية ،  يافى صياغة تمؾ االشكاؿ وتوظيف دبتكار والتجديألا
 . والنفعى مجاؿ بما يحقق الجانب الفنى  لعماؿ الفنية المختمفة بالخامات الخاصة لكألا

الشبكيات اليندسية فى أستثمار فقد أتجو البحث الى تطبيق المفاىيـ الفمسفية لمفف االسالمى مف خالؿ  ثـومف       
نية قيـ الفنية والتقالعاـ لييئة الجدارية فى تناغـ جمالى يتحقق فيياال التكويف تناسقفييا  ، يتوفرتنفيذ جدارية خشبية 

والطالب بشكل فردى  المعمـ تفاعل وتعاوف  لتشجعفى مجاالت ومداخل أخرى  ، كنموذج يمكف تطبيقوالخشب لخامة
فى ظل التغيرات والتحديات التى والتعميـ  جديدة لمتعمـ مف الضرورة البحث عف نماذج ومداخل ووجماعى ، حيث أن

 تواجو المؤسسات النظامية وغير النظامية . 

 :البحث  مشكلة 

فى مجاؿ  لعمل جدارى جماعى سالمىإليف المفاىيـ الفمسفية لمفف اتوظ فى محاولةتتحدد مشكمة البحث      
تخصص  بنيفلطالب كمية التربية تنظـ العمل الجماعى تعميمية  مع االستعانة باستراتيجية ،أشغاؿ الخشب
تفاعل بيف الطالب بشكل فردى وجماعى  الكنموذج يدعـ  ، جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية التربية الفنية

 لتحقيق أبعاد تربوية تسيـ فى تنمية مياراتيـ .

 :مشكمة البحث فى التساؤؿ التالي  وعميو تتحدد

اليندسية فى  سالمى كمدخل لتطبيق الشبكياتألفف االمفاىيـ الفمسفية لمالستفادة مف إما مدى أمكانية       
 باحة بالمممكة العربية السعودية ؟طالب كمية التربية قسـ التربية الفنية بجامعة المف خالؿ الجدارية الخشبية 

 فروض البحث:

كمدخل لتدريس أشغاؿ الخشب لطالب كمية سالمى إلمفاىيـ الفمسفية لمفف ا فمستفادة اإلمكانية إ -1
 التربية قسـ التربية الفنية بجامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية .

سالمية لتصميـ وتنفيذ اإل يـ التعاونى كمدخل لتوظيف الشبكياتستراتيجية التعما ستخداـا مكانيةإ  -9
 .يتحقق فييا الجوانب الفنية والتقنية  خشبية فنية  جدارية 
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 أهداف البحث :

فى كمدخل لتطبيق الشبكيات اليندسية  سالمىإلالمفاىيـ الفمسفية لمفف ا ستثمارأ الكشف عف مدى -1
 الجدارية الخشبية .بناء 

 البناء التنظيمى ية قائمة عمى أسسثراء بعض الجوانب الفنية التقنية فى بناء جدارية خشبإ -9
 الستراتيجية التعميـ التعاونى . 

 :هميةالبحثأ

سالمية لبناء جدارية خشبية اإل عمى توظيف الشبكياتة القائم المفاىيـ الفمسفية لمفف االسالمى ستثمارإ  -1
 . 

عمى االستعانة باستراتيجية التعميـ التعاونى قائمة مجدارية الخشبية لثراء بعض الجوانب الفنية والتقنية إ -9
 كمدخل تدريسى لطالب التربية الفنية جامعة الباحة . 

  بيف الطالب فى تصميـ وتنفيذ جدارية خشبية .  يـ تنظيـ العمل الجماعى وتطبييقوتدعيـ ق -1

 :حدودالبحث

 : عمى تقتصر الدراسة

 قسـ التربية الفنية جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية. بنيف عينة عشوائية مف طالب كمية التربية - 1

 (19( طالب، عدد مقابالت )19عدد ) طالب المستوى السادس  -9

 ـ . 9115/ 9111العاـ الجامعى  ( ساعة ، بالفصل الدراسى الثانى 16( ساعات باجمالى )1المقابمو ) زمف   

 بناء جدارية بالخامات الخشبية .سالمية وتوظيفيا فى إلاليندسية ا ياتأستخداـ الشبك –1

 تطبيق خطوات استراتيجية التعميـ التعاونى فى المواقف التعميمية . -1

 :بحث مصطلحات ال

 : فلسفة -

 الحب)سوفيا( )فيمو(بمعنى تتألف مف مقطعيف ،يونانيةعمىأنيا كممة )فمسفة( والمغويوف كممة خوف ر ؤ مال يفسر 
 ( 19 –19." )  الكممة حب الحكمة وبذلؾ فيكوف معنى ، الحكمة بمعنى

 سالمية :اإل الشبكيات -

مساحة المراد طار منتظـ فى الإ" نظاـ ىندسى يقـو عمى خطوط واضحة تقـو عمى وحدات متماثمة تتكرر فى  
ل كل وحدة شكل المساحة إلى مربعات أو مسدسات متشابو فى الحجـ ، ويرسـ داخ زخرفتيا ، ويتـ ذلؾ بتقسيـ

أساس الشبكية ، وتربط كل وحدة مف كل الجيات مع وحدات أخرى متماثمة لتؤلف الشكل  ىندسى يؤخذ عمى أنو
 ( 6 –91) االجمالى لتمؾ المساحة . " 
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 الجدارية :  -

عمى لوحة متحركة ، وىو يتضمف مجموعة مف  مف تنفيذه بدالً "ىى عمل فنى واسع النطاؽ نفذ عمى حائط 
الجمالية والتكنولوجية التى يفرضيا العمل  اتطمبالمت الجدارية المحددة ذات طابع خاص يراعى كل السمات

 ( 116 - 95ال يتجزأ  مف الكياف الجمالى لممبانى المنفذة فييا." )  ءالجدارى بحكـ موقعيا الثابت والدائـ كجز 

 الجدارية الخشبية :

 بالجدارية الخشبية ، ىى المشغولة الخشبية المسطحة عمى ىيئو لوحة أو مجسمة عمى ىيئة ويقصد الباحث     
ة المتعارؼ عمييا فى مجاؿ أشغاؿ الخشب لتثرى يدائألساليب األ، تشكل با تحقق أىداؼ تشكيمية وتعبيريةرليف 

ويمكف  ،لممبانىأو الخارجية  ثبت عمى الحوائط الداخميةت   حيث بالعمارةترتبط الجوانب الفنية والتقنية ، وىى 
، توظف  سواء كانت ثابتة أو متحركةأو قواطع تستخدـ كفاصل بيف مساحتيف  اعتبارىا فى بعض األحياف حوائط

 لمسة جمالية .  لو المعمارى لممبانى لتشكل جزء منو وتضيف داخل الحيز

 البحث : منهجية

 . التحميمى لإلطار النظرى، والمنيج التجريبى عند إجراء الجانب التطبيقى لمبحث الوصفى المنيج البحث يتبع

 :  يشتمل على  بحثللاالطار النظرى   -أواًل 

 المفاىيـ الفمسفية لمفف اإلسالمى .   – 1

 ة التعميـ التعاونى .تيجياستر ا  - 9

 مفيـو الفف الجدارى .  - 1

 سالمية .إللمشبكيات االتوظيف الفنى   -1
 

 : المفاهيم الفلسفية للفن اإلسالمى–1

مف الفنوف  ص تميذه عف غيرهئحل عدة قبل أف يتبمور ويشكل فف يتمتع بقواـ وخصااالفف االسالمى بمر  مر     
سالمى ميذ فييا المناخ العاـ لممجتمع اإلخرى ، تمؾ المراحل كانت متدرجة ويصعب فصميا عف بعض تألا

البداع إماـ أنماط المختمفة مف الفنوف ، حيث فتح بعد نظر حكاـ المسمموف الجدد المجاؿ ألبحفاوة وتشجيع ا
 الفنى فى البالد التى دخمت فى ظل الديف االسالمى .

سبقيتيـ  وتفوقيـ فى ىذا المجاؿ أأعتراؼ منيـ ب التى تـ فتحيا البداية االولى جاءت تتماشى مع فنوف البالد    
اع الميرة فى البالد التى تـ فتحيا فى كافة فروع الفف المختمفة  كعنصر أساسى فى تنفيذ ، تـ االستعانة بالصن

بعد يتشكل سموب فنى لـ ألكف قد تكونت القاعدة البشرية مف الصناع الجدد المنتميف تعماؿ الفنية حيث لـ ألا
التى  نوف الحضارات السابقةسالمى لـ يظير بمعزؿ عف المنتج التراكمى لفإلحرج فى ذلؾ ، فالفف ا اولـ يجدو 

 الجزيرة العربية. زت شبوجاو 

مثل الفارسية والصينية  استفاد بوعى وندية مف فنوف سبقتوسالمية كانت بمثابة وعاء برزخى إلف الفنوف اإ" 
غريقية واليندية ، ثـ أستوعبتيا داخل بنية جمالية شديدة الخصوصية تنامت عمى مدى التطور إلوالمصرية وا

 ( 111 -  1والحراؾ االجتماعى . " )  الزمنى 
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نتقاء الستبعاد العناصر التى ال تتماشى إلمراحل بزوغ الفف االسالمى جاءت مرحمة التحميل وا ومع توالى     
ولى لفجر الفف ألة وضع المبنات اأعقبيا مرحم مت عمى أساس مف الفمسفة والعمـ ،سالمية التى قاإلمع العقيدة ا

المرحمة تمؾ  تعاصمة الخالفة لمدولة االسالمية ، مثم قتخاذ دمشا  موى و ألكانت مع الحكـ او سالمى الجديد إلا
خرى والتأثر بيا مثل الحضارة الرومانية فى رات األاتعرؼ والتعايش مع فنوف الحضقوة دفع نحو الو نقمة نوعية 

 ضافة الى الفف الساسانى .إلالغرب والحضارة الفارسية فى الشرؽ با

نتقى ما يناسب منيا وليعيد ستيعاب عدة حضارات واإستطاع فييا الفناف االمرحمة أستغرقت عدة قروف ربما      
والتى طبقيا فى فروع الفف المختمفة  هز التى تمي الخاص ليخرج منيا بمفردات وعناصر صياغتيا وفق مفيومو

أو  ألساليب الفنيةتكونت ما يعرؼ با عادة الصياغةإ سواء فى فف العمارة أو الفنوف الوظيفية ، مع السير فى نيج 
نماط التى كانت سائدة مف قبل فى الحضارات السابقة ألبدايتيا لـ تتخمص بالكامل مف تأثير ا فى الطرز ، كانت

ج فى النياية بطرز و خر لمأف تستقل بنفسيا  دريج، لكف مع التحرر مف فخ التبعية لمفنوف السابقة أستطاعت بالت
لى واقع عممى ممموس يتمتع بمغة وأساليب تشكيمية ومبادىء إ موىبة الفناف المسمـ وشخصيتويا فنية ، تتجمى في

د عمى تمف الزماف كتراث ثقافى، وتم اً عشر قرن ةجمالية خاصة ، كاف ليا المصداقية لتحتفع بمكانتيا عبر أربع
ىدؼ واحد يجمعيا مستمدة سالمى بشخصية فريدة تسعى الى إلحتفع فييا الفف اأ نتشارإلمدى جغرافى واسع ا

 سالـ . إلمف إلياـ تعاليـ ا

أعماؿ فنية متنوعة، ىو فى لمعالـ في صورة  وقدمتو الحضارة اإلسالمية حققتوالفريد الذي  الثقافى التراث ىذا    
يماف إلمنظومة فنية متكاممة تضميا الساحة العريضة لمعالـ االسالمى الممتد ، وعمى الرغـ مف ا مجموعو كوف 

ىناؾ طابع وسمات جوىرية  وتنوعيا اال أنو اإلسالمية قاليـفى األبوجود االختالفات الشكمية لممنتجات الفنية 
بعض لتكوف الفكر الفمسفى الخاص بالفف تربط بينيا فى نسيج متجانس تمثل وحدة عضوية تتعايش بعضيا مع 

 . اإلسالمى

المية وفمسفتيا مف حيث القدرة عمى إدراؾ المطمق واالىتماـ سالمى بمقومات الحضارة اإلساإل" يرتبط التراث 
وتعددية بالنظر التجريدى فى إدراؾ المحسوسات ، والخروج مف النسبى إلى الكمى فى تحقيق وحدة تكاممية 

 ( 15 - 17)ميزًا بيف الفنوف العالمية . "وتنويعات وظائفو طابعًا م غـ تعدد مصادرهجمالية ، تعطى ىذا الفف ر 

وضع الديف االسالمى القواعد لمفكر الفمسفى لمفف االسالمى القائـ عمى العقل والمنطق واالستدالؿ والنابع مف     
ختيار الصيغ الفنية والتكوينات عمى أساس يختمف إعقيدة روحية وىو مبدأ التوحيد ،  والتى حددت الى أبعد حد 

إلى التجريد  الفناف إلى الكوف نظرة كمية ليتجورت فيو نظرة خرى ، والتى تبمو ألاألسس الفنية لمفنوف تمامًا عف ا
 وعدـ محاكاة الواقع بشكل حرفى الستنساخ الكائنات الحية . 

ولذلؾ فإف ىدؼ  ،" فالفف اإلسالمى قائـ عمى أساس مثالى ، فالفناف يسعى إلى المعانى الكامنة وراء األشياء
نما الكشف عف أعماؽ الحياة وممارسة الكشف ىى االبداع الفناف مف الفف ليس التعويض عف حاجة مادية ،  وا 

 (   19  -11والخمق ، وممارسة الكشف ىى التقوى والتقرب مف هللا . "  ) 

 جديدة تحتوى عمى مالمح عامة لفكرهمطبيعة ويقدميا فى صيغ لفيمو وتفسيره وقف الفناف المسمـ يعبرعف     
 يتوقف عند عالـ الحسى ، بل يعتمد عمى تجرريدات تستدعى السمات ال مسفى ، أنو يراىا بنظرة مختمف أنوالف

 الجوىرية لالشكاؿ الطبيعية واليندسية ليصيغيا  ويقدميا مف جديد لتحقق أبعاد تشكيمية ومضامينية باطنية .
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العاـ  إلسالمى وشكل االطارلمفف ا حدد الطابع الخاص المميزالذى لمفف اإلسالمى  الفمسفى الفكرومع تتبع     
 االتية : فى صورة سمات وخصائص نوجزىا فى النقاط  ومالمحو

 لتحرر مف محاكاة الطبيعة :ا - أ

مختمفة عف نظرة الفنوف التى سبقتو والتى تحددت وفق منطق بصرى  المسمـ الطبيعة بعدسةشاىد الفناف      
ساسية لنظاميا البنائى والوصوؿ الى ألعقالنى مف جانب ، ومف جانب أخر لمحاولة التعرؼ عمى الخطوط ا

ميا فى شكل جديد أقرب الى أسموب التجريد  لمتعبير عف عالـ ما بعد دعادة تفسيرىا وليس نقميا  ليقإ جوىرىا ، ثـ 
لمطبيعة  إعادة صياغتو سموبأالحياة عالـ الخمود ، ولعل أسموب معالجة العناصر النباتية المحورة خير دليل عمى 

 . 

حيث أف الفناف اإلسالمى كاف ينظر غالبًا إلى اإلنساف  ،إلسالمية بوجو عاـ ال تقـو عمى المحاكاة" الفنوف ا
ات كعناصر فنية يحورىا ويبسطيا وينسقيا بحيث يعبرعف أفكاره وأحاسيسو بما قوالحيواف والنبات وسائر المخمو 

 (     161 - 19" ) حقق الغرض الفنى الذى يسعى إليو دوف النظر إلى أشكاليا الطبيعية . ي

 شغل الحيز الفراغى :   -ب 

لى بسط امتداد العناصر والزخارؼ لتنمو فى جميع االتجاىات لتشغل إظير ميل واضح لدى الفناف المسمـ     
فق قواعد ، مع تجنب توزيع تمؾ العناصر و حياف ألفى بعض اوقد تتعدى تمؾ المساحة وتخرج عنيا  ،مساحة ما
فى  بالبعد الثالث المتعارؼ عميو يحاءإلبوجود زاوية لمبصر يتحقيق مف خالليا ا مشيد لمتعبير عف المنظور

لى وجود دافع غريزى لكراىية  وفزع إمفيـو الفف الغربى ، فسر بعض النقاد حرص الفناف المسمـ لشغل الفراغ 
 غ ، وقد يكوف نابع مف منظور عقائدى لمنظرة لمكوف الممتد . ا نساف مف الفر إلا

 توظيف العناصر الخطية :  -ج  

ارات القديمة التى سبقت الحضارة االسالمية  ، لكنيا أخذت ضأستخدمت العناصر الكتابية فى فنوف الح      
، فقد  (القرآف الكريـ)وؿ لكتابة وتوثيق ألحيث وظفت فى المقاـ ا االسالمى منحى جديد وموقع متميز فى الفف

لى المنافسة لتحقيق ىذا اليدؼ ، ظير إالكريـ بشكل واضح وسيل قراءتو  دفعت الحاجة الى كتابة آيات القراف
ثـ تطورت لتصبح أكثر رشاقة وليونة   ،ىتماـ بوضع لمسات جمالية لتوظيف الحروؼ بداية مع الخط الكوفىإلا

 ،ة دفعوقد ساعدت طبيعة الخط العربى وقابميتيا لمتشكيل عمى صياغتيا فى أشكاؿ وتركيبات فنية ، مثل ذلؾ قو 
والتى طبقت بمفردىا أو تداخمت مع عناصر زخرفية  ،الستمرار التطور فى مجاؿ الخط العربى فظيرت أنواع عدة

 . رى فى زخرفة أسطح المنتجات الفنيةأخ

، يحقق " وقد أدرؾ الفنانوف المسمموف أف الخط العربى يتصف بالخصائص التى تجعل منو عنصرًا زخرفيًا طيعاً  
             ."ىتماـ بالمضموف المكتوبإلدوف ا زخرفيًا بحتاً  ، وكثيرًا ما أستعمل الخط استعماالً  ىداؼ الفنيةألا
 (1 – 119 ) 

 التجريد :  –د 

عاـ ،  المى بوجوسإللمفف ا أنيفف زخرفى تجريدى ىو الطابع المميز ـ الفف االسالمى مف منظورييمكف تقي     
الجمالى الفنى ، ويستبدليا  وعف تمثيميا وأستبعدىا مف مقياسو الواقعيةشكاؿ ألسالمى عف احيث تخمى الفف اإل
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رادة الفناف ومدى تحقيقيا إخر يتـ فييا التحوير فى معالميا الخاصة وتعديل نسبيا بما يتوافق مع آ بمعيار
 لمجوانب الفنية . 

نو ليس تجريدًا أة ، كما " تجريد مطمق وال نيائى غير محدود بأبعاد الرؤية البصرية لمموضوعات الطبيعي
يقاعات ساسى لإلألتعتبر الجوىر ا تمؾ القوانيف التى ،يقاع الرياضيةميًا ، بل تجريد تحكمو قوانيف اإلىال

 ( 199 – 17)  الموسيقية . " 

 المنظور الروحى : -ىػ 

 لنفسو المنظور حددهمموضوعات وفق ل صياغتوعند  عمى مبادىء خاصة بو مسمـ فى أعمالوأستند الفناف ال    
غريقية ، والذى ييدؼ الى اإليياـ بالبعد الثالث عف طريق إليختمف عف المنظور الخطى المتبع منذ الحضارة ا

لى منظور إتقرب الخطوط المتوازية وأقترابيا مف نقطة تالشى ، فقد تخمى عف ىذا النمط مف المنظور وخمص 
 طة مركزية  ليا السيادة تكوف محور العمل .روحى أقرب الى التسطيح واليعتمد عمى وجود نق

واقع ويصبح شيئًا جديدأ بل ينفصل عف ال إلنساف" الموضوع فى المنظور الروحى اليرى مف خالؿ عيف ا 
عمى الناظر، فى حيف يبقى الموضوع فى المنظور البصرى تابع لشروط الناظر الذى يفرض  يفرض نفسو

 ( 11 – 11مفاىيمو العممية وقوانينو المكتسبة عمى الفف . " ) 

 ستراتيجية التعليم التعاونى :ا -9

المحتوى فى ضوء معرفة وتقديـ  االستراتيجيات التعميمية أحد مكونات المنيج الضرورية لعمل المعمـ ، تعتبر    
وتقريب المفاىيـ ليـ  ـ والتقدـ لموصوؿ الى الطالبيالمعمـ بنوعية الطالب وبقدراتيـ الجماعية والفردية عمى التعم

عمى أكمل وجو ، كما تخدـ المعمـ فى أغراض تربوية حيوية تتعمق بطريقة توظيف الوسائل التعميمية وعمميات 
ت فقط التى أصبحت متوفرة عمى توصيل المعموما يعد دور المعمـ مقتصراً  الشرح عمى كافة أشكاليا ، أذ لـ

والمجرب الذى يستطيع الوصوؿ الى المعمومات  بل يتعدى ذلؾ ليسيـ فى بناء شخصية الطالب المفكر ،لمطالب 
مـ عيا المعوحل المشكالت ، وقد تنوعت التعريفات لمفيـو االستراتيجية وجميعيا يتمحور حوؿ أنيا خطة يض

فعاؿ يؤدييا المعمـ مع الطالب أثناء ألجراءات واإل، وتتـ فى صورة مجموعة مف ا لتحقيق ىدؼ يتـ تحديده
 مية ، ويعرؼ كل مف أحمد المقانى وعمى الجمل االستراتجية عمى أنيا .يالمواقف التعم

لى المخرجات فى ضوء " مجموعة مف اإلجراءات والممارسات التى يتبعيا المعمـ داخل الفصل الواحد لموصوؿ إ
عد عمى األىداؼ التى وضعيا ، وتتضمف مجموعة مف الطرؽ واألنشطة والوسائل وأساليب التقويـ ، التى تسا

 (18 - 9)  تحقيق األىداؼ . "

جرءات تتبع أثناء المواقف إلف االستراتيجية تعد وسيمة يتبعيا المعمـ فى صورة حزمة مف اأمف ىنا يتضح       
ل المعمـ  باحدى االسترتيجيات مف قب ستعانةتوقف المفاضمة فى اإلة ، و لتحقيق ىدؼ ما وليا أنواع عدالتعميمية  

سترتيجية واحدة يصمح اوفى ضوء االمكانات الزمنية والمادية المتاحة ، حيث ال توجد  بناء عمى طبيعة اليدؼ
 النتقاء المناسب منيا . اء عمى خبرتوجيح مف قبل المعمـ بنتنفيذىا فى كافة المواقف التعميمية وأنما التر 

ستراتيجية يتححد وفق طبيعة محتوى المادة و موضوع العمل الا ف العامل الحاسـ الختيارإوبناء عمى ذلؾ ف     
ومتداخمة يصعب عمى كل طالب تحقيقيا فى الموضوع الواحد بشكل  مركبة، فى حالة وجود أىداؼ فى المحتوى 

ىداؼ ، يستوجب ذلؾ االستعانة ألأكثر مف طالب يعمموف معًا بشكل جماعى لتحقيق اؾ اشتر اوتتطمب  ، فردى
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ومتابعتيا وفق  دوارألع ايكييكل تنظيمى لضماف توز افق مع مفيـو العمل الجماعى تعمل باستراتيجية تعميمية تتو 
تعاونى مف أكثر الطرؽ لـ اي، ومف أىـ تمؾ االستراتيجيات نجد التعم ىداؼأللموصوؿ الى امكانات المتوفرة إلا

العمل جتماعية المتعمقة بتنظيـ إلواالتجاىات ا الميوؿ أحتضافو ، كاديمى المتميزألاالتحصيل  لىالتى تؤدى إ
 قعى .أنعزاؿ أمر غير و إلالفردية وا الجماعى فى عصر أصبحت فيو

 : أهداف التعليم التعاونى 

 تشجيع العمل الجماعى : -1

وينمو  خريفآلا ألفكار وتوجيودرة عمى التعبير عف اقالتعاونى يصبح الطالب لدييـ المف خالؿ تطبيق التعميـ    
يجابية لمتعميـ التعاونى أثناء التفاعل إفالتدريس داخل مجموعات يحقق أىداؼ ،  ممكة العمل الجماعى لدييـ

ويرجع أىمية العمل داخل عض سواء بالحوار الشفوى أو العمل الميارى التقنى ، بالنشط بيف الطالب بعضيـ مع 
 مجموعات الى عامميف :

 حصوؿ عمى المعمومات بنفسوالالعمل عمى مشاركة المتعمـ فى العممية التعميمية ليتمكف مف :االوؿ العامل  " 
ىو تييئة الفرص المناسبة لمعمل الجماعى والتفاعل بيف  :مع األىتماـ بحاجات ودوافعو وقدراتو ، العامل الثانى

 ( 151 - 9)  الصعاب وتكويف حقائق مشتركة . " واجيةالطالب لم

  : تصاؿإلاتنمية ميارات  – 9

" تحسيف وتنشيط أفكار المتعمميف الذيف يعمموف فى مجموعات يعمـ بعضيـ بعضا ويتحاوروف فيما بينيـ بحيث 
ستخداـ التعميـ التعاونى يؤدى إلى اإضافة إلى أف ، مف أفراد المجموعة بمسؤوليتو تجاه مجموعتويشعر كل فرد 

لى تنمية الميارات ا ،الدراسية  متعمميف مختمفى القدراتالتنمية روح الفريق بيف  تجاىات إلجتماعية وتكويف اإلوا 
 ( 981  -15ة . " ) ينحو المواد الدراسالسميمة 

 : تنمية الميارات االجتماعية –1

ىو تييئة فرص النمو االجتماعى و  تحقيقو عفيدؼ خدمة الجماعة يجتماعى لمفرد والجماعة والذى إلا " النمو
يكتسبوف خاللو  تراكيـ فى تفاعل جماعى موجواش وتيسير ،السميـ لمفرد فى الجماعات التى ينتموف إلييا

 (   18 -16. "  )   ف صالحيف لممجتمع الذى يعيشوف فيومنيـ مواطني تجعلالخصائص والمميزات التى 

 كاديمى :إلالتحصيل ا -1

ا يمكف أف يفيد ممتعمميف فى المياـ األكاديمية ، كالساس تحسيف أداء أل" يستيدؼ التعميـ التعاونى فى ا
 ى ف يعمموف معًا فى المياـ األكاديمية حيث يقـو ذو يالتحصيل المرتفع والذو متعمميف ذوى التحصيل المنخفض لا

المساعدة مف شخص قريب فى االىتمامات  تكوف مرتفع بميمة تعميـ ذوى التحصيل المنخفض ، وىنا لالتحصيل ا
 (117 –91 )والثقافة . " 

 : عناصر التعليم التعاونى 

ساسية التى ينبغى توافرىا فى التعميـ التعاونى لتحقيق ألالى العناصر ا  ( 7 -19أشار )ىشاـ أنور (  )     
 التدريسى ىى :أىداؼ المحتوى 
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 يجابى المتبادؿ :إلعتماد اإلا -1

ق ىذا قفى المجموعة ، ويتح المجموعة التعاونية مسؤوؿ عف عممو كفرد وعف عمل غيرهكل فرد مف 
 ىداؼ والمياـ لموصوؿ الى ىدؼ مشترؾ . ألمف خالؿ المشاركة فى ا

 المسؤولية الفردية :  -9

قتناع كل فرد فى المجموعة أف إ، مع بو نجاز الجزء الخاصإمسؤوؿ عف كل فرد مف المجموعة 
 نجاح المجموعة .إليجابى ميـ إلا سياموإ

 رات التواصل االجتماعى :امي -1

وتمؾ الميارات ىى  تماـ المواقف التعميمية بنجاح،إلزمة لاليتعيف تعميـ المتعمميف ميارات التواصل ا
 . آلخريفتخاذ القرار،بناء الثقة والتواصل مع اإ القيادة،

 
 (196 –11 )لمعلم فى التعليم التعاونى دورا -

دارة المواقف التعميمية لتحقيق إلمعمـ ناجح قادرعمى التخطيط الجيد  وجوديتوقف نجاح التعميـ التعاونى عمى     
 ستراتيجية التعميـ التعاونى فى النقاط االتية : اىداؼ المرجوة ، ويمكف تحديد بعض مياـ المعمـ فى ألا

 ة وأىداؼ تعاونية .يأىداؼ اكاديم:  ىداؼ التعميمية المرجوة حديد األت -

 ى أو مقصود أو باختيار الطالب .  ئوتتـ بطرؽ عدة  بشكل عشوا:  تكويف المجموعات -

 طالب 6اؿ  1تحديد حجـ مجموعات العمل وتكوينيا : يتراوح حجـ المجموعة مف  -

 الفردية بينيـ فى القدرات الفنية والميارية.  دوار لكل فرد فى المجموعة : بناء عمى الفروؽ ترتيب األ -

ترتيب نظاـ العمل والجموس : بحيث تتناسب مع توزيع المكاف لممحافظة عمى سالمة الطالب وتسييل  -
 حركتيـ .  

دوات مع الخامات وعدد الطالب ألدوات والخامات الالزمة لمعمل :التأكد مف تناسب األاإعداد وتجييز  -
. 

 لعمل وأىميتو .االمطموب : يجب أف يتعرؼ الطالب عمى نوعية  تحديد وتوصيف العمل -

 : تدعيـ قيمة العمل والتعاوف  المشترؾ بيف الطالب.  عميو جتماعى المطموب التركيزإلا تحديد السموؾ -

 
 تصميم موقف للتعليم التعاونى : -

البد  ،التعميمية تبعًا لمحتوى المنيجكادمية المطموب تحقيقيا فى المواقف ألىداؼ اومع النظر لطبيعة األ      
بناء عمى ذلؾ أختار البحث ستراتيجية تعميمية ، و امبنى عمى  موضوع أكاديمى ومدخل لتحقيقو ختيارإلممعمـ 
شتراؾ عدد كبير مف الطالب وفق مفيـو العمل الجماعى لمتعاوف فيما اموضوع الجدارية والتى تتطمب  الحالي

 ستراتيجةتباع ااؼ وتوصيل محتوى لمطالب ىو ف أنسب االسترتيجيات لتحقيق اليدبينيـ ، ولقد رأى الباحث أ
 التعميـ التعاونى ويرجع ذلؾ الى: 

والتى  خطط ليا فى المنيج لممستوى السادسمالشغاؿ الخشب ألىداؼ محتوى المادة الدراسية أ ق يتحق -
تشتمل عمى مجموعة مف الخبرات المعرفية والميارية والفنية الخاصة بالتشكيل بالخشب وفق التقنيات 

 صوؿ الصناعية الخاصة بالمجاؿ . ألوا
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كتساب الطالب ميارات العمل فى جماعات لمساعدة إستراتجيات التى يعتمد عمييا فى مف أنسب األ -
 . ىدؼ مشترؾ يجمع بينيـ يق بعضيـ البعض و التعاوف المتبادؿ فى تحق

جتماعى لمفرد والجماعة ، مف خالؿ تنمية وضبط سموؾ أليسيـ فى تحقيق ىدؼ بعيد المدى لمنمو ا -
 درة عمى تنمية مجتمعيا ايجابية لبناء شخصيات خالقة قإالطالب وغرس اتجاىات 

 مفهوم الفن الجدارى :  -3

 : الجدارية -أ 

الفناف ليترجـ  ،ألفكارافيى وسيمة فعالة لنقل وتجسيد  ، الفنية نسافإلاة مف أىـ أنشطة يعماؿ الجدار تعد األ    
، وقد مرت ( زخرفى أو رمزى أو تعبيري  )ولتقـو بدور اجتماعية ودينية ر البيئة المحيطة مف عوامل ثقافيةيتأث

وؿ وحتى العصر الحالى مرورًا بفنوف الحضارات ألالجدارية بتطورات عدة بداية مف وجود الفناف البدائى ا
 المختمفة التى صبغتيا بطابعيا المميز.  

ولدت فى  يةفيى تعد لوحات حائط ،عماؿ الجدارية تتبمور بشكل واضح مع ارتباطيا بفف العمارةألبدأت ا     
ت مارة وطرزىا الفنية تطور بيئة ترتبط بالعمارة لتكوف جزء مف الجدار والبيئة المحيطة، ومع تطور أساليب الع

مرتبطة معيا كجزء منيا تتأثر بما يستجد مف متغيرات فى الخامات وأساليب تطبيقيا  اعتبارىإب يةعماؿ الجدار األ
، فى البداية وظفت خامات مف األلواف الطبيعية ممزوجة بأنواع الصمغ عمى األسطح فى المتنوعة  بالتقنيات

التمبرا ثـ األلواف الزيتية وغيرىا، أما األسطح الخارجية نفذت و أسموب الفرسؾ كف الداخمية المغمقة فظيرت امألا
 لتقاـو تغير العوامل المناخية .  فى معظميا بأسموب الحفر البارز والغائر أو الفسيفساء

يث ،ح كمكمل لمعمارة تقـو بدورىا الفنى بجانب دورىا  جداريةلألعماؿ اا تمع بداية القرف العشريف استمر      
ليا وتدعـ الجانب الوظيفى، صاحب ذلؾ تأثر ىائل فى موقف  ةضافة لمسة جماليإعممية  فاعل فىر تقـو بدو 

الخامات المستحدثة التى وفرتيا تكنولوجيا الصناعةوما تتمتع  وتوظيف ستثمارأعماؿ الجدارية تجاه العمارة واأل
معظميا  أستمدتمؾ الخامات البحث عف تقنيات مستحدثة  أستوجب توظيفة، وقد بو مف إمكانات لونية ومممسي

 . مف مجاؿ الصناعة

عماؿ الجدارية إلى أنواع تبعًا إلى نوع الوسيط المستخدـ فى تكويف الموف أو األسموب تقنيات األصنفت     
 (  967 -11 ا وذكرتيا عال عبد هللا )التقنى الذى يستعمل فى أدائيا وتنفيذى

 مباشر عمى حائط رطب مغطى بالمالط.التمويف ال :الفرسؾ -1
 التمبرا: مموف جاؼ معالج بمستحمب ويعجف بالماء. -9
 وتمصق عمى مسطح. ،الفسيفساء: خامات متعددة األلواف ترص بجانب بعضيا -1
 يتـ التمويف بالشمع المنصير عمى الحائط أو عمى الخشب. :التصوير بالشمع -1
 جميع بالرصاص أو الخشب.الزجاج المموف: يستخدـ الزجاج بالتمويف أو الت -5
 .و ثـ تطبيق األلواف عمي ويجيز السطح المنفذ عمي :كريمؾألواف الزيت واأل -6
 .وغيرىا  يد مف التقنيات مثل الحفر والتفريغ والتطعيـ والخرطدينفذ بالع :التشكيل بالخشب -7
 تستخدـ البالطات الجاىزة أو التى تشكل أثناء مراحل تجييزىا. :بالطات الخزؼ -8
 .ستخدـ الكمبيوترا، اليولوجراؼ، ئىالتصوير الضو  حديثة: تقنيات -9
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أوجدت زخمًا واقتصادية جتماعية وسياسية ا مف تغيرات تبعياوما الػعشريف فى النصف الثانى مف القرف      
صاحبيا ظيور تقنيات جديدة مثمت نقمة نوعية فظيرت رؤى مختمفة حوؿ عالقة  ، عماؿ الجداريةجديدًا لأل

والعمارة والبيئة التى تحتضنيا، كما أصبحت معيا الكتابة عمى الجدراف فى المدف الحضارية االعماؿ الجدارية ا
مف أشكاؿ الفف الجدارى لنشر الدعاية وتكريس ثقافة االستيالؾ، وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ تيجر األعماؿ الجدارية 

ف بينيا خامة الخشب موضوع البحث، ويتـ المفاضمة بيف ستخداـ الخامات التقميدية والتى مازالت تقـو بدورىا ومأ
وظيفة الجدارية وطبيعة التصميـ والبيئة  عتبارات أىمياأ  عمى عدة الخامات التقميدية والمستحدثة بناءً ستخداـ ا

 . مناخيةاللمعوامل مة الخامات المستخدمة ومدى مقاو  لجداراسطح مواصفات  ،المحيطة

 الخشبية:الجدارية مفهوم  -ب 

الحجـ والمساحة يتحقق فييا العناصر الفنية والتقنية الخاصة بمجاؿ أشغاؿ  ةىى مشغولة خشبية كبير      
 حيز إلى فكرة بصرية بخروجيا إلى الذىنية لمفنافترجمة الفكرة موضوع الجدارية الخشبية عمى قـو الخشب ، ي
مسطحات أو كتل األخشاب منفردة أو باالستعانة مف ة مكون جداريةالصفات او مخشبى ب ىعمل فنالوجود ب

لممشاىد لمتعبير عف   ذىنو ىبخامات مكممة أخرى، ليصل فى النياية إلى بمورة فكرتو ونقل الييئة الكامنة ف
 . بشكل واقعى أو رمزى أو تجريدى مضموف عممو وما يود التعبير عنو

خشاب بأنواعيا المختمفة وبأساليب التشكيل المتنوعة ألخامة اعماؿ الحائطية التى تعتمد فى بنائيا عمى ألنيا اإ" 
بنية المختمفة ، وتعتمد فى بناءىا عمى إيجاد عالقات تشكيمية ألفى ىذا المجاؿ لشغل مساحات داخمية فى ا

الوحدة  يل المسطح والمجسـ فى تصميـ قوامولمعناصر الزخرفية مف خالؿ تحقيق العالقة التبادلية بيف التشك
 ( 111 -8يقاع . "  ) إلوالتناسب واتزاف إلوا

بدع فييا، يوالفترة الزمنية والبيئة التى  كل فنافبسموب الخاص األفكر و المفيـو و متتنوع الجدارية الخشبية تبعًا ل    
       بجانب عمميات اإلضافةو  أساليب الحذؼ عمى ملتشلتنفذ بيا الجدارية تتتنوع المعالجات السطحية التى كما 
كما تنفذ بعدة أساليب تقنية منفردة أو  ،ذلؾ(  التشطيب وغيرو  الشفافة القطع الثقب الكشط المعالجات المونية) 

 مجمعة مع تقنيات أخرى مثل :

أو تطعيـ الخشب بخامات أخرى ثمينة متنوعة األلواف عمى أرضية مف  " زخارؼ منقوشو أو وحدات منحوتو
طع ستخداـ قخشب المنفذ بأسموب الخرط مع بعضو أو اال الخشب بأسموب الماركترى ، أو تجميع لوحات مف

 ( 61 –1الخشب بأسموب الفسيفساء . " ) 

المسطحات مف ليا ة ال نياية ييئات الخشب المستخدمة لتشمل تشكيمة واسعتتبايف أشكاؿ وأحجاـ ال    
وغيرىا ،  الخشب الخاـو  (درالي )بقايا األخشاب طبقات الخشب المجمعة بعضيا مع بعض منيا والمجسمات ،

ستعانة بجميع طرؽ وصل وتجميع الخشب إلا طار ليا يتـإأوعمل حالة تكونت الجدارية مف عدة أجزاء فى 
وفق األصوؿ الصناعية لمجاؿ أشغاؿ الخشب حسب الحاجة لتحقيق الثبات الييكمي لمخامات  ،المتعارفعمييا
، تتقبل الجدارية جميع المعالجات السطحية المونية والمممسية المتاحة لخامة الخشب فى حالة  المستخدمة

 تحمييا مفل عرضيا داخل قاعات ، بينما تحتاج الى مواد أخرى عازلة فى حالة عرضيا فى اليواء الطمق
 التدىور المتوقع فى مظيرىا بفعل عوامل التعرية .
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تحدد العالقة ،  فقية ورأسية وقطريةأمحاور  يشتمل عمىو  ىنظاميا البنائ فى تصميميا عمى الجداريةتعتمد     
بحيث تقف الجدارية كوحدة واحدة  ، والفراغ ىالخط الخارجو المستويات و الكتل بعضيا مع بعض بيف كل مف 

مع وضع االعتبارات  ، رى مف الواجية واألجنابوعمى الفناف أف يتخيميا عمى أساس أنيا ست   ، ىتشغل حيز فراغ
 ىمعماريًا مف نواح تعتبر عمالً  ىفي ،فى خطة التصميـ والتنفيذ ووظيفة المبنى  ىالمعمارية مف حيث الطراز الفن

 . رتباطيا بالمكافا  امة حجميا و نظرًا لضخ وذلؾ متعددة

 ضعًا فى حسابو كيف يتسنى لممشاىد تذوؽ أعمالواة واالبتكارية و يخيمالت تزداد ميامو تشكيمة لمجداريو" الفناف فى 
  " .مة الفراغ المحيط لكل مف الفف الجدارى والمعمارى ءممكاف ومالل بيف تصميـ الموضوع ووظيفتو ءمو، والموا

 (91-  98) 

 ىما: أسموبيفتسمؾ الجدارية الخشبية عند التنفيذ 

شكاؿ المجسمة دوار بيف األاألوتوزيع  ،بحسابات منطقية فى التصميـلتزاـ إليتـ ا : مسبقالتصميم ال -
 فقية والرأسية والمائمة . ألعمى المحاور ا واألسطح الخشبية والفراغات

       حيث توحى  السطحية لخامة الخشب المتباينةمع المظاىر الفناف  سيروفيو ي :التشكيل المباشر -
لو، أو تنفيذ تكويف فنى االستكم فخياؿ الفنا ـالخشب بمسار أولى يفتح المجاؿ أما ) تجازيع أو سمارة (

 ناتج مف التوزيع المباشر لمييئات الخشبية المتنوعة بأسموب التجميع .

فكره مع تناسب ت ىكل فناف أسموبو وطريقتو التمف األسموبيفحد أال توجد طريقة مطمقة يمكف تعميميا إلتباع     
مكاناتو التشكيمية وخبرة الفناف ىى العامل الحاسـ فى المفاضمة بينيما ،  يجب عمى الفناف إدراؾ طبيعة و وا 

ب والخامات المستخدمو فى اخشألاأف يكوف عمى دراية بمزايا وعيوب أيضًا  وكما يجب عمي الخامات المتاحة
 .عمى تحمل الظروؼ المناخية، باإلضافة إلى مدى تناسبيا مع المكاف الذي تستقر فيوجات المعال

 ىعدة أشكاؿ ذات طابع زخرف تتخذحيث إ تطرقت ليا الجدارية الخشبية ىأتسعت الموضوعات التقد ل     
عمى مف خالليا تعتمد  ىأو واقع ىطابع تجريد وذات، أو الجمع بينيما( ىندسية أو عضوية )تتركب مف أشكاؿ 

 معيا. أخرى لألخشاب الطبيعية والمصنعة بمفردىا أو توظيف خامات  ةلمممسياتوظيف الخصائص المونية و 

الفراغ كعمل  ىلمشجرة وتحولو إلى جدارية ف ىسطوانبتعاد الفناف عف محدودية إمكانات الجزع األإ "كما أف      
وسع فى استخداـ الييئات ودفعيا داخل الفراغ وخارجو، وفى الغالب تجمع الجدارية بيف الخشب تفقد  ى معمار 
ألجزاء  ى وقد تقـو الجدارية بدور الصندوؽ الحاو  ، الزجاج وغيرىا، البالستؾ ، الصمب :مف الخامات مثل هوغير 

 ( 911 –91) " .المعاصر ىمف المشيد الفنزءًا ذلؾ مف جوانب تكنولوجية تعتبر ج تتحرؾ أو مضيئة أوغير

ات مجاؿ ز فى أف تجمع بيف ممي ،الجدارية الخشبية بأف ليا مجاؿ رحب مف الحرية والمرونة تتميز وعمى ىذا    
ضافة إلؼ واذسموب الحأسطح باألشكاؿ والعناصر، فيمكف معالجة أللمعالجة التشكيمية لاو  النحت والتصوير

مع استعانة كما يمكف فى نفس الوقت تحقيق معالجات سطحية لونية ومممسية بخامات متنوعة، و  (رليف)لعمل 
الفناف عند تنفيذ الجدارية الخشبية بخامات متنوعة وتوظيفيا بأساليب فنية عديدة كاف بعضيا جريئًا فى تناوليا 

عماؿ ألستخداـ الخشب فى ااقد أسيمت تمؾ األساليب جميعًا فى تزايد و ، التكويف والتوليفو مثل أساليب التجميع 
ستعانة باألدوات الكيربية وكفاءتيا العالية فى العمل وجود إلعوامل أخرى منيا ا فرباإلضافة إلى تو  ، الجدارية

 لجوية .الجدارية مف العوامل ا أسسطح عمىلمحفاظ عتماد عمييا إلف اويمك مواد الصقة ودىانات تعمر طويالً 
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 :الخشبية  لجداريةامكان عرض   -ج 

ق القيـ يىدافيا يبقى عامل ال يقل أىمية عف تحقأ ىا فى تحقيق ر لنجاح الجدارية الخشبية وضماف أستمرا   
بمثابة البيئة الحاضنة  فيعدمكاف عرض الجدارية ختيار إىدافيا الرمزية والتعبيرية ، وىوعامل أ مية و يالتشك

 ةسييرئ ةيوتعتمد الجدارية عمى فكرة وجود زاوية لمرؤ  ، لممبنى ى بشكل كبير بالتصميـ المعمار رتبط يمجدارية و ل
يتحدد مكاف العرض وفق عدة عوامل تتوافق معًا لتحقيق التأثير حيث ، وكل زوايا الرؤية األخرى تابعو ليا

 وىى: بعادأللييئة الجدارية ثالثية ا ى البصر 

 األسطح مف معالجات تشكيمية. ووما تشتمل عمي انفسيالجدارية كتمة وحجـ الييئة  -1
يتحدد بالخطوط الخارجية وفى بعض األحياف  المحيط بالييئة الجدارية ىالفراغ السمبالعالقة بيف  -9

 الجدارية. التى تستقر عمييا خمفيةمساحة ولوف ال،ىالفراغ الداخم إليوينضم
وىو فراغ  ى،و خارجأ ىلبيئتو سواء كاف عمى حائط داخم ىالفراغ الحيز ىمجدارية فل ىالموضع النسب -1

 .الجدارية عمى مسافة مناسبة  يرى ىيئة يسمح لممشاىد أف خاص

عتماد وتفاعل إ فيناؾ  عمى سطح الجدار، مجداريةل والموضع النسبيالسمبى لفصل بيف الفراغ ال يمكف ا     
بجانب السيطرة  معيف لمفراغ ى و لعمل تأثير بصر يصميميما بواسطة خطوط تفيبينيما فالفناف يتحكـ بصفة دائمة 

 ىتؤثر عمى الفراغ والموضع النسب ىحجـ الجدارية مف األمور التويعد ،  المشاىد اكما يراى ىعمى الموضع النسب
 . فيناؾ جدارية صغيرة ال تصمح لمعرض فى فناء واسع بينما تصمح لمعرض داخل غرفة

حيث يقـو بتكويف بيئة منضبطة حوليا ليمارس شيئًا  ،لمجدارية مف أولويات العملالفناف يضع بيئة العرض  "إف 
ضوئيا ويتحكـ فى المسافة بيف الجدارية  ىالجدارية ف إلى حقق بيئة ينظريوعالقتيا بالفراغ  ، مف السيطرة عمييا

 ( 061 –99 ) ". والمشاىد

تستقر فيو الجدارية ويشتمل عمى مواصفات الخمفية مف  ىالمكاف الذ ياقصد بيالبيئية الفراغية المنضبطة و     
أو  وحو مع حجميا سواء فى بيئة خارجية مفت اتناسبيممدى و ، المحيط بيا ىالحيز الفراغو المساحة  ،حيث الموف 

ختبار إ بجانب نوع اإلضاءة وشدتيا وتوزيعياو  المسافة بينيا وبيف المشاىد تحديد تشملكما ، مغمقة داخل حجرات
توصيل لمفناف وأكثر فاعمية وىو ذلؾ المكاف الذى يحقق  إرضاءً  سيبدو أكثر ىالمكاف الذ ، زوايا الرؤيةموضع 

 .  ومضمونياالجدارية  فكرة

 توظيف الفنى للشبكيات االسالمية : ال  - 1

أخرى ومف  تشكيميا بالتقنيات مف فنوف حضارة إلىو عماؿ الجدارية وتبايف أساليب تناوؿ الخامات مع تتبع األ    
وذلؾ تبعًا  ،زمنية ةد سمات الجدارية فى كل حضارة أوفتر يفترة زمنية إلى أخرى، والتى مف خالليا يمكف تحد

ومف بيف تمؾ الحضارات الفف  ، ة المستخدمة واألسموب التقنى فى التنفيذيالزخرف لمموضوعات والعناصر
تجاه إلى إلبأفكار يحددىا الديف بالبعد عف التشخيص وا همتأثر  ةعماؿ الجداريحيث انتشرت األ ، االسالمى

 . ستخداـ الزخارؼ اليندسية النباتية والكتابيةااألشكاؿ المجردة فتوسع الفناف فى 

" أف االعماؿ الجدارية فى ظل الحضارة االسالمية بمراحميا المتعاقبة وفى ظل إتساع رقعة الدولة االسالمية 
بوؽ كونيا وسيمة مميزة فى تجميل حياة المسمـ ، كما تنوعت التقنيات المتبعة أزدىرت وتميزت بشكل غير مس،
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الريميف البارز  )المموف ، كما أستخدـ الفناف المسمـ أسموب البالطفى تنفيذ تمؾ الجداريات بيف الفسيفساء و 
 (918  – 5. " )  (والغائر والنحت عمى الحجر

المساحات الكبيرة عمى جدراف  ىستفى كثير مف األحياف لتك اً بارز  اً وقد شغمت العناصر اليندسية مكان    
ات واضحة الخطوط ، فى يعمى أساس توظيفيا عمى شبك جاءالستعانة بتمؾ العناصر وا العمائر الدينية والقباب

ات إلى خامات وتطبق بأساليب تقنية متباينة لتحقق أىداؼ فنية وتتكامل يمرحمة التنفيذ تترجـ تصميمات الشبك
 مثل الحجارة والفسيفساء واألخشاب وغيرىا.مصدرىا مف البيئة ستخدمت مواد أيا مع البناء المعمارى، في

عف أساليب وأشكاؿ فنية  العناصر اليندسية جاء نتيجة بحثو ميل الفناف المسمـ الى التوسع فى أستخداـ     
تجريدًا التتوقف عند حدود العالـ الحسى ويشكل روح العقيدة الدينية ، لمتعبير بصيغ أكثر مع  ذات طابع تتواءـ

المغة مف أشكاؿ  ذهمنيا لغة زخرفية ذات أبعاد ظاىرية وباطنية يبتعد فييا عف تحقيق البعد الثالث ، تتألف ى
 سيمة رسميا بالفرجار والمسطرة أنطالقًا مف الدائرة .  بسيطة أولية

رسـ ىندسى مؤلف مف صيغ كوكبية   باشرة عف الكوف ، أنوشكاًل اكثر تجريدًا يعبر م " الطابع اليندسى يمثل
ىندسية متناظرة متقابمة ،  خطوط مستقيمة تفصل بيف مساحات إشعاعى وميضى ، مؤلف مفتنبع مف شكل 

وتركيباتيا التى تشكل نجومًا ، أو أشكااًل مؤلفة مف عدد   الصيغ مؤلفة فى أساسيا مف المثمث أو المربع وىذه
 ( 11 -11" ) لمربعات.مف المثمثات وا

 كرارات مركبة لتكوف ما أصطمح عميوولية كمفردات تشكيمية يعاد صياغتيا لتدخل فى تألتعمل تمؾ األشكاؿ ا   
يقاعى فى إيجرى تكرارىا ضمف نسق  ةىندسية أوليمفردات تتكوف مف تركيب  ية، والتىسالماإلات يالشبكب

مفردة مف كل الجيات مع كل  ترتبطقطار و أليرسـ داخل كل مفردة خطوط وفق المحاور وا منظومة ىندسية،
 .جمالى لمشبكيات إلمفردة أخرى متماثمة لتؤلف الشكل ا

ف تالقى الخطوط المستقيمة ملدة اتراكيب تشكميو مبتكرة متو "أساس عمى ات اإلسالمية تقـويفكرة الشبك    
فراغات منتظمة تصمح تنفيذىا كحشوات، كما قد تتالقى الخطوط المنتشرة مع وحدات والمنحنية التى تترؾ بينيا 

فكانت أشكاؿ الدوائرالمتماسكة ، شكاؿ اليندسيةقواطع الزوايا أو مف امتزاج األ تداخلف ملدة اأخرى متكررة متو 
 ( 132 – 01)    ." والجدائل والخطوط المنكسرة والمتشابكة

يا دراية عممية قف كل ما يمـز لتحقيأات مف تعقيد وصعوبة إال يعميو ىذه الشبك وعمى الرغـ مما تبدو     
 المتكررة فى فردة موشكل الحديد نوع بتيتـ ذلؾ  ،اتيبأصوليا، ويمكف فؾ رموزىا مع تتبع نظاـ تقسيـ لمشبك

ات اليندسية يسمـ الشبكوقد بنى الفناف الم ،خطوط ىندسية وما تشتمل عميو مف التقسيـ الداخمى ليا الشبكية تتبع 
 (111 - 11) :حددىاقاسـ جميل وىى عمى ثالثة أنظمة أساسية

 . ة المربعاتي: شبكأوالً  -
 واألفقى. الرأسىوالتى تتألف مف المربعات المتشابية فى القياس والمتكررة فى االتجاىيف 

 .ة المثمثات يثانيًا: شبك -
 تجاىات.إلفى جميع ا وتتألف مف مثمثات متساوية األضالع والقياسات تتكرر

 . ة اليندسية السداسية األضالعيثالثًا: الشبك
 تجاىاتإلخاليا النحل وتتوزع عمى نحو متساوى فى جميع ا ووتتألف مف مضمعات تشب
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 : االطار العملى للبحث  -ثانيًا 

 فكرة موضوع البحث :  - 1

لموضوع العمل لمطالب والتى تقـو عمى تصميـ مف الشبكية اليندسية االسالمية  ويتـ شرح الفكرة العام    
وأيضًا  ،بينيافق لتحقيق أفضل عالقة جمالية فيما ألتجاة الرأسى واإالتكررة فى المكونة مف وحدات ىندسية م

ا التصميـ الى لتكوف شبكية ىندسية مكونة مف الخطوط المتقاطعة والمساحات ، يترجـ ىذ بينيا وبيف األرضية
بعمل  وأتفريغيب ، يتـ التعامل معو لى تكويفإ والمساحات تنفيذ بخامة الخشب عف طريق تحويل الخطوط

يقسـ الطالب الى ثمانية مجموعات كل مجموعة مكونة مف ،  مى أرضيةحشوات تجمع ع مسطحات عمى ىيئة
 أربع طالب مع شرح المياـ لكل طالب فى كل مرحمة مف العمل .  

 عينة البحث : - 9

تيف فى القدرات مف أجل أف يساعد بعضيـ البعض ، يعينة البحث بشكل مقصود لطالب متفاو  تختار     
فنية جامعة الباحة المستوى تخصص التربية ال بنيف طالب مف طالب كمية التربية 19وجميع الطالب وعددىـ 

ف كل مجموعة بناء عمى ذلؾ مف عدد لتتكو  مجموعات(   8) جمالى لمطالب عمى إل، تـ تقسيـ العدد ا السادس
 طالب .  (  1) 

 الخامات والتقنيات المستخدمة : –1

مـ ، المعالجات MDF16  ،6الواح أبالكاش مـ -اد متنوعة بعأستخدمت خامات خشب الموسكى  بأ     
   المعروؼ باسـ تجارى رتنجات االكرلؾ بالموف الذىبى  طالء ثـ  ، تمت بخامة طالء البالستؾ كبطانة المونية

سطح الخشبية ألسموبيف لتشكيل اأخضر، تـ االستعانة بأللينات بالموف األات الخشب اغصب ) ذىبى نارى ( ،
لتثبيت الوحدات المفرغة  ) لطش(، وأستخدمت المسامير البرمووؿ تقنية التفريغ والثانى الحشوات المجمعة ألا

أمتداد )ركبة عدلة ( أسموب وصمة إلييكل الداعـ لجسـ الجدارية بالجدارية ، تـ تجميع اعمى سطح  والحشوات
جراء إليا فى مجاؿ أشغاؿ الخشب يتعارؼ عممير ، تستخدـ العدد اليدوية البيض والمسامألستخداـ الغراء ااو 

 .)الشنيور( األركت الكيربى والمثقاب  كمنشار الىالعدد الكيربائيووالبرد باإلضافة   والنشر القطع عمميات

 زمف التطبيق :  –1

ساعات  كل أسبوع وصل عدد  1مقابمة زمف كل منيا  19بواقع  فصل دراسى كاملالتطبيق عمى مدار      
 ساعة  قسمت المقابالت الى ثالث مراحل . 16الساعات االجمالى الى 

 مكاف العرض :  –5

تثبيت الجدارية فى  يتـلجدارية ، ولى لوضع فكرة وتصميـ األيحدد مكاف العرض لمجدارية مع المراحل ا     
لباب المسرح فى البيو الرئيسى بالدور الثانى كمية التربية بنيف بجامعة  المعد ليا وىوعمى الجدار المواجو  المكاف

الباحة  بحيث تكوف محمية مف العوامل الجوية ، االضاءة فى فترة النيار تكوف مناسبة أما فى فترة الميل يتـ 
 مناسبة .  افاتواء الصناعية وزعت متناسقة عمى مسضألستعانة باإلا
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 التعاوف بيف المجموعات :  -  6

تماـ الميمة ، فكل خطوة إتزاـ بالخطة ىذا اليعنى إلوا اـ وتحديدىا لكل طالب وفق مجموعتوالمي عيتوز     
التعاوف المقصود ليس بيف فيما بينيـ سواء فى مرحمة التصميـ أو التنفيذ،  التعاوف ظيور روح تحتاج مف الطالب 

حيث تتجاور المساحات بعضيا أفراد المجموعة مع بعضيـ البعض فقط بل بيف  المجموعات الثمانية المتكونة ، 
، طالب تجاور مساحة أخرى لطالب أخرفى نفس المجموعة أو مجموعة أخرى مع بعض وكل مساحة محددة ل

رضية والعناصر الزخرفية المنفذة ، وىذا ينطبق أيضًا أليـ لليذا يجب المراجعة بعد كل مرحمة لضماف عممية تخد
المكاف  ولترتيبتسمسل سير العمل يتـ لضماف سطح الجدارية ، التعاوف ألعمى مرحمة التشطيب والطالء 

لى مرحمة تجميع أجزاء الجدارية وتثبيتيا عمى ألى أف يصل إعمى مراحل ، يستمر التعاوف  دواتألستخداـ ااو 
 المكاف المخصص ليا .   الحائط فى 

 خطوات العمل لتنفيذ الجدارية :  -  7

 العمل فى الجدارية عمى ثالث مراحل وىى : خطواتتمر       

 اسابيع ( 1)   مرحله التصميم  : -أ  

لى مرحمة إبيا ينتقل  ناصر الزخرفية التى يتـ االستعانةبعد شرح الفكرة العامة لمعمل وطبيعة الموضوع والع     
عمية مع  يق ذلؾ اليدؼ وفق المفيـو المتفقوضع التصميـ  حيث يقـو كل طالب بتجميع المادة العممية لتحق

 : تباع الخطوات االتيةإ

وضع مخطط أولى )اسكتش ( مرسـو عمى الورؽ  بمقياس رسـ  لممساحة الكمية  لمجداريو بناء عمى عدد  – 1
مف أربع   ىيئة  مستطيل فى وضع أفقي يتكوف  المخطط عمىسـ ،  911سـ /  511وىى  19الطالب  

سـ ، يتـ  تحديد المساحة المناسبة  191سـ /  911مستطيالت متجاورة ترص فى وضع رأسي كل منيا 
خشب وعمى ىذا تكوف  ألالمقاسات المتعارؼ عمييا مف األلواح او لكل طالب وفق عامميف  الوقت المتاح 

 . سـ61سـ /  61المحددة لكل طالب   المساحة 

مف الفف االسالمى يعتمد  A 4 جميع الطالب لمتصميمات المطبوعة بالموف األبيض واألسود عمى ورؽ ت –9
تشكيمية  باستخداـ الخطوط  بزاوية ميل النظاـ بنائيا عمى الشبكيات اليندسية اإلسالمية وتشمل الحموؿ 

 ( درجة . 61، 11،  91،  15)

ربع تنوع الحموؿ التشكيمية لمشبكيات والتي تبنى عمى تحميل أشكاؿ الم  أنتقاء التصميمات التي يتضح فييا –1
كاؿ األكثر نمو لتشكل شألمراحل تطور الخطوط األولية  لمشبكية وصوال ل والدائرة والمثمث ، وىى تمثل

 متنوعة .  أطباؽ نجمية

لتشكل  أشرطو تتداخل مع عطاء األولوية لمشبكيات التي يمكف أف تتطور فييا خطوط الشبكيات فى السمؾ إ –1
مع تحديد  ةرضيألا متكررة تمثل ات ىندسيةبعضيا بالتشابؾ والتضافر وفق زوايا محدده وتحصر مساح

 بالتظميل . الشكل واألرضية
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( مف 6الى  1مثل نسبة )توىو  (سـ11سـ /  11أبعادىا) مربع يستعاف بيا مف كل ورقو مساحةحدد ت  – 5
تكبير وتصغير لتمؾ الشبكيات فى حدود  إجراء محاولةأمكانية  التنفيذ ، ىناؾالمساحة الفعمية عند 

 ( . 1ة عف الشباؾ بالقص  شكل ) المساحة ، يرقـ كل شباؾ واستبعاد المساحة الزائد

 ليا .  مع تخصيص رقـاالسكنر( ستخداـ ) لمشبكيات عمى جياز الكمبيوتر شكاؿ المربعاتأب حتفعي –  6 

) كنموذج أسترشادى ( لمتوصل الى توافق بيف الشبكيات المطبوعة  عمى مف كل مجموعة وضع تصور  - 7 
 سـ  11سـ /  11بإجراء  محاوالت التجريب فى تجاور المساحات ، عف طريق وضع مساحو  A 4الورؽ 

  لتحقق أفضل عالقة  تشكيمية ،يتجاور معيا مساحات أخرى مف الجيات المحيطة مف الورؽ المعد 
فييا محاور الخطوط وتتداخل لينمو التصميـ فى اتجاه إفقى ورأسي دوف أنقطاع مفتعل يقطع تستمر 

تساىـ فى تحقيق تعايش منطقى بيف  ،المسار البصرى المتداد الخطوط والشريط المكونة لمشبكيات 
الشكل حديد العالقة بيف تعمى امة فى سياؽ متناغـ ، مع التأكيد حدة العالمساحات المتجاورة وتخدـ الو 

 ( . 9) شكل  ة بالتظميل وتبادؿ ادوار كل منياواألرضي

الجدارية الناتج مف إعادة صياغة  أنتقاء الباحث والطالب أفضل تصور مف المجوعات الثمانية لتصميـ -8
التعديالت والتحسيف لبعض المساحات لموصوؿ الى أفضل الحموؿ  إجراء بعضالمساحات المربعة ، مع 

 الفنية .

الى تصميـ  ةلتجميع المساحات المربعة  السابقوالمجمع عمى الورؽ  يترجـ الباحث التصميـ المتفق عميو –9
سـ ، يتطمب ذلؾ تكبير  911سـ /  511المساحة الفعمية لمجدارية وىى بنفس عمى جياز الكمبيوتر 

جزء كل  19سـ ،  لتوزع عمى  61سـ الى 11مساحو كل مربع  ) المخزف مف قبل عمى الجياز ( مف 
 سـ  .  61سـ /  61منيا 

خامة مف سـ بالموف األسود واألبيض عمى بنر  911سـ /  511التصميـ بالمساحة المطموبة  طباعة -11
 البالستؾ . 

ضافو بعض الخطوط التى تخدـ إزرؽ التى لـ تظير نتيجو لمطباعة ، او ألموف اتوصيل بعض الخطوط بال –11
وتحديد التكويف العاـ لمتأكيد عمى مسار أو تفاصيل ، تظميل بعض المساحات لبياف الشكل مف األرضية 

 ( . 1)  شكل  جزاء التى تفرغ أو الحشوات ألا

 أسابيع ( 5) مرحله التنفيذ التقني  :  -ب  

أحمر سـ بعمل خطوط بموف  61سـ / 61كل منو مربع مساحة 19مطبوع ) البنر( الى تقسيـ التصميـ ال  – 1
 . متقطعة مع ترقيـ كل مساحة

بما تتناسب مع ميولو وقدراتو ، يسجل فى  داخل مجموعتو  سـ  61سـ / 61كل طالب  مساحة يختار  –9
 سـ كل طالب ورقـ القطعة .اماـ أالكشف

  مييداً  وسـ  عف بعضيا أو أكثر عند الشفت 61سـ / 61فى بعض أجزاء التصميـ  ال تفصل مساحو  – 1
 مجتمعة دوف  خطط ليا أنيا تفرغمتحتوى عمى زخارؼ المساحات ، تمؾ  لمتنفيذ عمى مسطح الخشب
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وزيع لت مخطط يتـ ذلؾ وفق  باقى المساحات المجاورة ، مع  فى مرحمو تالية لتسييل عمميو تجميعيا
 ( . 91) شكل MDF  تقطيع مسطحات خشب  دعن مساحات يمتـز بوال

طالباف فييا وىى  سـ يشترؾ 61سـ / 191تكوف مساحو ل ألجزاء تترؾ مساحتيف متجاورتيففى بعض ا      
 191بعادىا أربع مساحات لتكوف مساحو اكبر أجمع ي( ، وفى أجزاء أخرى لمتصميـ   15،  11رقـ ) 
      سـ ويشترؾ بيا أربع طالب يختاروا بعض وفى نفس المستوى الميارى تقريبًا ، وىى رقـ 191سـ / 

 ( .  98،  97،  91،  19( و )  11،  11،  1، 9) 

كل طالب يشف المساحة الخاصة بو عمى ورؽ الكمؾ  بالقمـ الرصاص مف البنر المطبوع ، يكتب رقـ   – 1
اتجاه سيـ  مرسـو يشير  إلى أعمي لبياف اتجاه  وموضع المساحة المربعة ، تكتب أرقاـ القطعة  واسمو و 

المساحات مف الجيات المحيطة مصحوبة باسـ كل طالب حتى يسيل التعامل بينيـ وخاصة عند تخديـ 
شكاؿ التى تمثل الحشوات حتى يسيل تجميعيا بعد نشرىا مف  مسطح ألالمساحات بجوار بعضيا ، ترقـ ا

 الخشب .   

 911أبعاد كل منيا   MDFيستعاف بأربع ألواح مف خشب ، الخشب االنتقاؿ الى مرحمة التعامل مع خامة  – 5 
عمى  كل طالب منيا  يحصليتـ  تشكيميا بتقنية التفريغ والحشوات  ،سـ  1.6سمؾ  سـ / 199سـ / 
سـ 61سـ /  61لواح بناء عمى الكمؾ  المشفوؼ لكل مساحة مفردة ألسـ ، تقص ا 61سـ / 61مساحة 

 61قطعو  91عمى  عدد  يقص لوحيف ونصف  لمحصوؿعمى ذلؾ أو مجمعة مع مساحة اخرى ، وبناء 
 ( .  1سـ ، كما ىو موضح فى بند رقـ ) 61سـ / 

كربوف  مع كتابة بواسطة ورؽ ال MDFيطبع كل طالب التصميـ الخاص بو المشفوؼ عمى سطح الخشب  –6
 ( . 1) شكل  كافة األرقاـ والبيانات 

السيـ لتتجاور معًا عمى ىيئة  نر كل فى موضعو وحسب ترقيمو وأتجاهتجمع المساحات عمى سطح الب – 7
مراعاة سمؾ  ند األحرؼ الخارجية لكل مساحة مع، يتـ تخديـ الخطوط معيا وخاصة عبالطات مجمعة 

 الخطوط عند تجميعيا معًا لممساحات المتجاورة .

ميل بعض أجزاء المساحات المطبوعة عمى مسطح ظبت مسطح الخشب الخاص بو يتعامل كل طالب مع – 8
الخشب  لبياف الشكل واألرضية وما يحتفع بو وما يستبعد ، تحديد التقنية المتبعة عند التنفيذ سواء التفريغ 

 لمجمعة مع كتابة البيانات وتحديد أماكف الثقب والنشر . أو الحشوات ا

    شكل المثقاب الكيربي باستخداـ بنطة مناسبة يثقب مسطح الخشب فى األماكف المحددة مف قبل بواسطة –9
 (5 . ) 

مف مسطح الخشب  واألجزاء المحددة مف قبل وتستبعدركت الكيربي فى نشر المساحات ألا يستخدـ منشار – 11
وتعتبر ىادر، ويحتفع بباقي مسطح الخشب المفرغة اوالحشوات مع ترقيميا مف أعمى وأسفل بنفس األرقاـ 

 ( . 6) شكلمرحمة تالية  عمى الورؽ المشفوؼ  ليسيل تجميعيا فى

كل  حيث يضع كل طالب األجزاء المنشورة لمسطح  الخشب عمى سطح البنر المطبوع  يراجع ما تـ نشره  –11
مف  ةفى موضعو وحسب ترقيمو ، بالتنسيق والتعاوف بيف الطالب تخدـ مسطحات البالطات المنشور 

 ( .  7)  شكلالخشب وخاصة عند األحرؼ الخارجية المنفذة بتقنية التفريغ 
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 .(  8) شكل  األحرؼ الداخمية والخارجية لألشكاؿ  نتيجة استخداـ المنشار لمتسوية وتنعيـ ةفر صنتبرد وت –19

. سـ مف حيث تنوع مستوى األرضية  وتشمل ثالث 6المتمثمة فى أربع ألواح ابالكاش  تجهيز األرضية – 11
 أعمي فى أتجاه( مع عمل سيـ الى   1 – 1 – 9 – 1واح مف ) أل( ، ترقـ  ا 91)  شكل مستويات

الرضية الجدارية  ات  رأسي ، يستعاف بالتصميـ المطبوع عمى البنر لرسـ وتنفيذ تنوع مستوى المسطح
حداث  تنوع إلما يثبت عمييا  مف المسطحات الخشبية المشكمة بأسموبي التفريغ و الحشوات  لتتعايش مع

 فى المستويات وتحقيق عمق فراغي .

مف األلواح األربع  هيشترؾ كل مجموعتيف مكونة كل منيا مف أربع طالب فى نشر كل لوح عمى حد – 11
تجاه بحسب التصميـ عمى البنر ، يثبت كل ألمستطيالت متنوعة المساحات وارضية وتقسيمو الى عدة ألل

ستعانة بسدايب مف خشب إللوح بعد تقسيمو الى عدة مساحات مربعة أومستطيمة  بالمستويات الجديدة با
تتناسب مع ارتفاع وانخفاض المستويات الجديدة  التىمتنوعة السكى مف الخمف ، إبعاد السدايب و الم

 ( . 9)  شكل لالربع ألواح األرضية

التأكد مف تخديـ األربع األلواح االرضية لمجدارية بعد تنفيذ المستويات الجديدة ورصيـ معًا حسب الترقيـ  –15
 ( .  11)  شكلعمى األرض بجوار بعضيـ 

الحشوات مف سطح البنر الى األربع األلواح الخشبية المجمعة نقل الخشب المشكل بأسموبي التفريغ و  – 16
الصحيح  ومتعايش مع  معًا والتأكد أف كل جزء فى مكانو متنوعة المستويات لمجدارية لممراجعة وتخديمو

 .االرضية 

 أسابيع ( 1) :  مرحله التشطيب واإلخراج -ج  

 ةنفر صد الجيد لألسطح المتنوعة لخمفية الجدارية بالمرحمة التعامل الموني مع الجدارية والبداية باإلعدا – 1
 والتخمص مف الغراء الزائد والمسامير البارزة  . 

بتحويل لى مرحمة التعامل مع الخشب ، إبيض واألسودألتترجـ الخطة المونية عمى البنر المعد مسبقًا بالموف ا - 9
التطبيق عمى سطح الخشب ، فى حيف يتحوؿ ىبى عند ذال بنر الى الموف الالكيوالموف األبيض عمى ال

فى بعض االجزاء  الموف االسود عمى البنر الى الموف صبغة األخضر عند التطبيق عمى سطح الخشب ،
يتـ الخروج عف تمؾ القاعدة فيتوافق فييا لوف الزخارؼ المشكمة مع لوف أرضية الجدارية وتتحد وفق مدى 

المرحمة األولى التعامل مع لتعامل مع مرحمة الموف وفق مرحمتيف اويتـ  مف تنوع وقيمة فنية ، تحققوما 
           شكلرضية لمجدارية و المرحمة الثانية  التعامل مع الخشب المشكل بالتفريغ والحشوات ألخشب ا

 (99 . ) 

، يشترؾ كل ثماني  فقى كل عمى حدهأة فى وضع يتـ وضع األلواح األربع المكونة لمجداري: المرحلة األولى – 1
زيع مع ترؾ الحرية ليـ لتو و وتنفيذه وفق التصميـ عمى البنر طالب ويخصص ليـ لوح  لمتعامل الموني مع

المستويات المتنوعة لخمفية الجدارية حسب التصميـ عمى البنر بالصبغة  األدوار ، وتشمل المياـ  تحضير
بعد تماـ عممية الجفاؼ يعزؿ الموف باستخداـ طالء ، و  لمحددة لياالخشبية بالموف األخضر فى المساحات ا

 السمر لحماية الموف عمى مراحل .



22 
  

 

تطمى المساحة المتبقية مف خمفية الجدارية تعزؿ المساحات المصبوغة بالورؽ والشريط الالصق لحمايتيا ،  – 1
ستؾ بالفرشاة ر باقي المساحات قبل الطالء الذىبي ببطانة مف طالء الباليبالموف الذىبي ، يتـ تحض

نفر األسطح جيدًا ، تطمى األسطح بالموف الذىبي باستخداـ الفرشاة و الروال فى صوالروال وبعد الجفاؼ ت
، ( 11) شكل المساحات الكبيرة ، يكرر الطالء الذىبي مرة أخرى مع انتظار فترة لجفاؼ الطبقة األولى

 ( . 19) شكل  ممراجعة رض مكتممة الطالء لألرضية معًا عمى األبعدىا ترص الواح ا

، يتعامل كل طالب مع الجزء بأسموب التفريغ والحشوات التعامل مع الخشب المشكل  :  المرحلة الثانية – 5
التعامل مع أرضية حسب مخطط الموف فى التصميـ باتباع نفس الخطوات التى تمت عند المخصص 
مع الذىبى  كيوالال التصبيغ يطبق طالء بعد تماـ عممية( ،  11) شكل  ستخداـ الصبغاتاالجدارية فى 

 ( . 11) شكل  كد مف خطة الموف أالرجوع الى تصميـ البنر لمت

ترص األلواح األربع المكونة لخمفية الجدارية حسب ترقيميا فى وضع افقى بجوار بعضيا بالقرب مف  – 6
الموقع المحدد لتعميق وأستقرار الجدارية ، يضع كل طالب المسطحات الخشبية المشكمة والمطمية وترتب 

انة بعالمات أسترشادية ستعإلمف خمفية الجدارية  مع ا ورمة، ثـ تثبت بمسامير بلبنرحسب التصميـ عمى ا
 ( . 15 ) شكل

المكونة لمجدارية  حسب ترتيبيا مف الخمف بواسطة دعامات سدايب  مف  يتـ ربط وتجميع األربع ألواح  – 7
مساحة  ألواحسـ  لتحقيق الثبات الييكمى لجسـ الجدارية فتصبح األربع  6سـ /  9.5سكى و خشب الم

 ( .   16)  شكلائط عمى الح واحدة  ، وترص فى وضع رأسى

سـ   9.5 أبعادهلمجدارية مف الخارج مف خشب الموسكى  ةربعألعمل برواز كييكل داعـ يحيط بالجوانب ا  – 8
 ( . 17)  شكلالذىبى  كيوالاليشطب بطالء ثـ  ورمةبالبمسامير  سـ  يثبيت 8

 .   (18)شكل  طئوالتثبيت عمى الحاتركيب زوايا مف الحديد عمى جانبى الجدارية والضمع العموى لمتعميق   – 9

ماـ مسرح الكمية أ الداخمى عمى الجدارورمة ستخداـ المثقاب وفشر ومسامير بط بائتثبت الجداية عمى الحا –11
 ة الفراغية التى تحيط بالجدارية ئمع البي تتناسبالجدارية والتى ىيئة حسب الخطة الموضوعة مف قبل 

 ( . 19) شكل 
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 نتائج البحث :

بعض الجوانب الفنية والتقنية فى  إلثراءكمدخل ىناؾ مجاؿ رحب ألستثمار المفاىيـ الفمسفية لمفف اإلسالمى  -1
 بناء جدارية  خشبية . 

عمى   ىداؼ ووضع مخطط يعملألالتعميمية يسيـ بشكل واضح فى تحديد ا قفتباع استراتيجية داخل المواإ -9
 دوار وفق جدوؿ زمنى .ألطريقة العمل وتوزيع ا تنظيـ العمل الجماعى وتوجيو

ت الخشبية صغيرة عماؿ الجدارية الخشبية كبيرة الحجـ تختمف فى ىيئتيا وطبيعة تكوينيا عف المشغوالألا -1
 . فراغى المعمارى ووتتماشى مع ىويتو وتصميموبقوة حضورىا داخل الحيذ ال الحجـ ، فيى تتميز

توظيف عنصر الموف وفق منطق بصرى مبرر مع التحكـ فى تقنينة مع  يتـ ستخداـ أساليب التشكيل بشكلا -1
 عوامل تسيـ فى أنجاح الجدارية الخشبية . ىى سطح والفراغات الداخمية ألتنوع مستوى ا

 : توصيات البحث

ستخداـ الخامات والموضوعات وأساليب التشكيل وتوظيفيا داخل االبحث عف مداخل متنوعة لمتوسع فى  -1
 لجدارية الخشبية .عماؿ األا

عماؿ الجماعية المبنية عمى أسس التعميـ التعاونى لتحقيق أىدافو فى تدعيـ روح األتبنى فكرة  اتجاهتشجيع   -9
 الفريق وتنمية الميارات االجتماعية . 
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ستراتيجية التعمـ التعاونى فى خفض قمة تحصيل  استخداـ أثر ا، 9115فيق ودمحم عبدالوىاب : عبير ش -9

    ، كمية التربية جامعة198، مجمة التربية العدد زىرية الطالب لمادة عمـ النفس بالمرحمة الثانوية األ
 زىر.األ

 ، دار الكتاب العربى القاىرة . أثر الجمالية اإلسالمية فى الفف الحديث،  1998عفيفى البينسى :  -11
 هرسالة دكتورا  تطور الجدارية المجسمة والمسطحة فى القرف العشريف، :9111عالء عبد هللا المغاورى  -11

 القاىرة .  ، ، جامعة حمواف ، كمية الفنوف الجميمة هغير منشور 
 ، عالـ الكتب ، القاىرة .  فمسفة الفف والجماؿ فى الفكر اإلسالمى،  9115عيد يونس :  -19
 .  ، دار الرضواف لمنشر، عمافسالميةإلالمنظومة الزخرفية فى الفنوف ا :9116 :قاسـ جميل الحسينى -11
، عمـ الكتب ، الطبعة الثالثة  ج وطرؽ التدريستجاىات حديثة فى المناىإ،  9116كوثر حسيف كوجؾ :  -11

 ، القاىرة .
ستخداـ التعميـ التعاونى الجمعى والتعميـ التعاونى التنافسى فى تعميـ اتجريب ، 1997محبات أبو عميره :  -15

 .  19، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التريس ، العدد  الرياضيات لدى طالب الثانوية العامة
 ، دار المعارؼ الجامعية ، االسكندرية  .  طريقة العمل مع الجماعات،  1996دمحم سيد فيمى :  -16 

، وزارة الثقافة  التواصل الحضارى لمفف اإلسالمى وتأثيره عمى فنانى العصر الحديث،  9111دمحم زينيـ :  -17
  مطبوعات بريـز  ، مطابع االىراـ ، القاىرة  .المصرية ، 

سالمى وأثرىا عمى إلجماليات القيمة المجردة فى التصوير ا) سالميةإلالفنوف ا :9118نعيمة الشيشينى  -18
 قطر.  ، دار الكتب القطرية،(التصوير المعاصر

المعمميف ميارات و ستراتيجيتيف لمتعمـ التعاونى فى إكساب الطالب ا، فاعمية  9111ىشاـ أنور دمحم :  -19
غير منشورة ، كمية  رسالو ماجستيرستخداـ أجيزة الوسائل التعميمية وتنمية اتجاىاتيـ نحوىا ، اتشغيل و 

 زىر .ألالتربية جامعة ا
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، تصميـ جدارية خشبية معاصرة تستند الى المداخل الجمالية لمتجريدية اليندسية  9111وليد دمحم عثماف :  -91
  غير منشورة ، كمية التربة الفنية  جامعة حمواف.  رسالة دكوراة، 

ـ استراتيجية التعميـ التعاونى كمدخل تدريسى لتطبيق مفيو ، 9111ياسر محمود / خالد أبو المجد :  -91
بحوث فى التربية الفنية والفنوف ، المجمد الحادى عشر ، العدد الحادى  الجدارية فى مجاؿ أشغاؿ المعادف ،

 عشر ، جامعة حمواف . 
 

22-Donald Willcox: 1974. Wood Design ,Watson-Guptill Publications, New York . 

23- Donaz Meilach : 1968 , Contemporary Art With Wood, George Allen & Unwin 

Ltd, London. 

24- Eva  wilson : 1975,  ISAMIC DESIGNS , Allen&unwin Ltd,London .  

25- Raif mayer : 1982 ,Materials and techniques, vikig press , New York . 
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 الشكالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . خطوط تكون شبكية هندسية ( 1 )شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سم  11/11تصور لتجاور المساحات ( 2شكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وترقيم المساحات وتوزيعها ( طبع التصميم 3) شكل
 مع توصيل بعض الخطوط .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . عملية شف التصميم ( 4) شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ثقب مسطحات الخشب ( 5) شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نشر مسطحات الخشب ( 6) شكل
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 نشرة االشكال بعد عمليةالمراجعة  ( 7)  شكل 
 .البنربالرجوع الى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نفرةعملية البرد والص ( 8) شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من الخلف سدايب دعامة للمسطحات ( 9 )شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدارية .كأرضية ربع ألواح ألتخديم ا ( 11) شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الالكية الذهبى  طالء طبقات اللون(   11) شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراجعة أرضية الجدارية بعد الطالء ( 12شكل ) 
 وترص معاً .
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( تصبيغ العناصرالمفرغة الحشوات   13شكل )  
 باللون االخضر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالء للتأكد من خطة  الرجوع الى البنر ( 14شكل ) 
 . لعناصر المفرغة والحشوات ل والتصبيغ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تتجميع الجدارية بالقرب من موقع التثبي ( 15)  شكل
 أمام المسرح .

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ح الجدارية والتثبيت من الواربع ألربط ا (16) شكل

 . ب موسكىشالخلف بسدايب خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . عمل برواز نهائى للجداية (17) شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تركيب زوايا معدن للتثبيت فى الجدار. (18)  شكل
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 .سم  244سم /  488أمام مسرح الكلية   فى موقعها للجدارية  الهيئة النهائى  ( 19)  شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 سم  61/61مساحة  المسطح  

 
 

 سم 121/121مساحة  المسطح 

 سم  121/121مساحة المسطح  

 
 لكل طالب . المخصصه توزيع مساحة المسطحاتترقيم و (  21شكل )                            
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 ساسىمستوى السطح اال 

 ساسىاالمستوى مرتفع عن السطح  

 ساسىمستوى منخفض عن السطح اال 

 
 . سطح الجداريةال( توزيع المستويات 21)  شكل                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صبغات اللون االخضر 

 هبىذلون (الالكية راتنجات االكرلكطالء) 

 
 رضية الجدارية.ال ( توزيع خطة اللون 22شكل )                                    
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 البحث :لخص م

 .الهندسية فى الجدارية الخشبية  سالمى كمدخل لتطبيق الشبكياتإلفن االمفاهيم الفلسفية لل

إلى تنظيـ العمل الجماعى لمطالب فى مجاؿ  دمتستراتيجية تعميمية تربوية تعاالبحث الى توظيف  ييدؼ     
ستناد عمى المفاىيـ ، اأشغاؿ الخشب بكمية التربية قسـ التربية الفنية جامعة الباحة بالمممكة العربية السعودية 

بتصميـ  ، وذلؾالفمسفية لمفف اإلسالمى كمدخل لتطبيق الشبكيات اليندسية االسالمية فى الجدارية الخشبية 
وماتشتمل عمييا مف شبكيات ىندسية فى  ، ة خشبية يتحقق فييا تناسق التكويف العاـ لييئة الجداريةوتنفيذ جداري

موضوع ل البحث ختياراوالتقنية لخامة الخشب وتوافق مع البناء المعمارى ،  تناغـ جمالى يتحقق فييا القيـ الفنية
متنوعة المخبرات الفنية والتقنية لنظومة متكاممة بناء عمى عدة أسباب مف أىميا أنيا تمثل مجاء  الجدارية الخشبية

لى مرحمة وضع الحموؿ التشكيمية إطالب ، بداية مف التصميـ صقل قدرات وميارات اللشغاؿ الخشب أفى مجاؿ 
المنطمق يمكف  خراج والتتشطيب التى تتناسب مع التصميـ المعمارى لممبنى ، ومف ىذاإلوصواًل لمرحمة ا

أخرى يتحقق معيا دعـ تفاعل  وخامات فى مجاالت ومداخل نموذج يمكف تطبيقوالمنفذة  بيةأعتبارالجدارية الخش
جديدة لمتعميـ  مداخلبحث عف نماذج و ال أنو مف الضرورى  وتعاونالمعمـ والطالب بشكل فردى وجماعى ، حيث

 فى ظل التغيرات والتحديات التى تواجو المؤسسات النظامية وغير النظامية . والتعمـ
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The Summary of the Research : 

Philosophical concepts of Islamic art as an introduction to the application of the 

architectural network in the wooden mural . 

    The research sought to employ an educational strategy that aims to organize the 

collective work of the students in the field of woodwork at the Faculty of Education, 

Department of Art Education, Baha University, Saudi Arabia, based on the 

philosophical concepts of ISLAMIC ART as an introduction to the application of 

Islamic architectural nets in the wooden mural. Consistency of the general 

composition of the mural body and its integration of Islamic engineering nets in a 

harmonious harmony in which the technical and technical values of the wood material 

and the compatibility with the architectural construction. The choice of research on 

the subject of the wooden mural came on the basis of several The most important of 

which is that it represents an integrated system of technical expertise and technical 

variety in the field of wood work, refining the abilities and skills of students, from the 

design to the stage of the development of plastic solutions to the stage of production 

and finishing, which is commensurate with the architectural design of the building, 

and from this perspective can be considered wooden parquet executed model can be 

applied In the areas of the entrance and other raw materials achieved by supporting 

the interaction and cooperation of the teacher and student individually and 

collectively, as it is necessary to search for new models and inputs for teaching and 

learning depend on the changes and challenges faced by formal and informal 

institutions. 


