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ُلا٘٘ش ج  ٘٘٘ جلن ا٘٘٘شٞج َفي٘٘٘الجلن اي٘٘الج جف ٘٘٘شٞجن ُنجف٘٘٘ جلنة يعٌ٘٘جال٘٘٘شٜجل ا٘٘نشٜجلن اي٘٘٘الجا٘٘٘ٞجلنال٘٘شمهجلنةٔفي ي٘٘٘الجلناةاي٘٘
َِجفي٘٘ جأٞ َلهجلنع َ٘٘ججلناا٘٘ش ج جج وة اون٘٘ولج لنٍ٘٘نجاعيا٘٘ جا٘٘ٞجة ٌ٘٘ٝج  ا٘٘يول ٘٘مجاةني٘٘ جولن ا٘٘ٞو ف٘٘ جالة ٘٘ٙجلنع ٘٘ٝو

جلنعٌيٌ٘٘جا٘ٞجلاةلشي٘٘شهجلن اي٘الج َهج ٘٘ٞجولٌ٘و  ج ٍ٘٘نٛجلف٘ةراشَجلنا شي٘٘شهجولناف٘ةا  شهجلنة٘٘ جةل  ا٘شجلنفي ٘٘الجولنة٘ جأف٘ 
جاٞجحوناشج.

َهجلا جلنةٔفي ي٘الف ٌجأر ف وا٘هجا ٘شييٝجوأفع٘شٌجلاشني٘الجلٌيٌ٘نجج)جلنعا ي٘ال ججةلشيشهجلن ايالجلنحٌيرالج  ٘ جلن ا٘ٞو
ي يالجف جإفٌلٖجل  اشٜجلن اي َيالجولنٕو جلنا ٜجولنلشاالجنةأ يٌجلن يٝجلنةا ي يالجولنةعفي جالج.جاحوجةاشٜو

ي َنجفشٔاالجلناحاٌو َ يفيالجج 1)وة ج َلة٘ جلمفٌل ي٘الجج:ىىأٞجل انشٜجلن ايالجةفةاٌج   جاحشَو ف َجلن ا٘شٞجودٌ
َل جإلشٌنجا ج فةونجل ٌلءجلنة اف جلنة ايٝج جرٝجلشاشهجلنةا يٜجلن ا ج جي ياشجللةيشَجأافمجلنعٌٌجول ٌولهج جوألي

َلىجلنااش ولنعاشيالجفشا َولفٌ٘جج ةٔ مجلمفٌلٖجلن اهجلن ايالج جوين اانومج ل َفيعجا٘ٞجةعٌٌ٘ج ف جٍنٛجلنالشٜجافةونج
ججلن  َجولن ٞجولنع ٝجولنر شفالج.

َوىج ٘٘٘ٞجاا٘٘٘شٍىج َؤي٘٘٘الج سد٘٘٘شهجلٌيٌ٘٘٘نج جولف٘٘٘ةحٌلوجأف ٘٘٘شَجذيَ٘٘٘جاأنوف٘٘٘الج جولنل٘٘٘ َنج  ٘٘٘ ج فشافة ٘٘٘شَجي٘٘٘وجلن ٌ٘٘٘
َيالج.ج ج 2)لنة  يَجلنة  يٌيالج جولنة جيا ٞجأٞجيةٝجةاليعجلنعا يالجلافة ش

َٙجفي وج َف٘الجج(3 )  جBelliesِج)جيع لافة شَجفأا ج ا يالجي فحجفياشجلناةع ٝجحفشف٘ش جن اا٘ سهجوفل٘ولهجلناع
َي٘٘شجر٘٘ٝجي ٌ٘٘ٝجح ون٘٘ ج َول٘٘ش جويلةف جوي ٘٘ياجنا٘٘شجف و ٌ٘٘ٝجلااف٘٘لشٝجوذيَ٘٘جٍن٘٘ٛج ججفيحٌٌ٘٘جلناا٘٘  الجويفح٘٘وج ٘٘ٞجح ٜ٘٘و

َيالج.ج جلافة ش

َن َنلنجأٞجلناع ٝجيا ٞجأٞجيفاٝجف جةاايالججLarry  ( 4))ججويولحجم َيالجنٌنجلنٔ فالجاج ٌ ٞجلسٜجديشا جلمفة ش
ُيُجولنا شفأهج   جل ف شَجو ٍنٛجة ويٞجفي الجإيلشفيالجف جلن ٙججفااحاٝجلنودهجلن شف  ف جلنة  يَجوة ٌيٝجلنةع

جاٞجلن اٜج فةفعشٌجلنلٙو َلهجذايالجفش   جول  فعٓجلاةلشيشهججج(5 )  جHarris جودٌجحٌٌج)اٞجلسٜجة ٌيٝجاري
َيٞج جوي ج:ججلنة ج   جلنٔ فالجأٞ ج.ج، والمثابرة ، والخيال المرن ىالفضول ، التحديةار ويشجحة جي واولجافة 
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َن 1)ويؤ ٌج   جٍنٛجافيٜجحفٞ ن ٔسمجفحيوجيفش ٌيٝج   جااوجلافة شَجويٌ ٝجٍنٛجج:جإٞجةاي الجلنااشًجلافة ش
َفيالجولاا عشنيالجلناحئ جفاٝجوةفش ٌيٝج   جإ ةفشمجلنا  َلهجلنةع يايالجاٞجلسٜجل اأالجلناع شييٝجولنلف

َنولالةاش يالجلنة جةف جلااةشىجلافة ش جنٌياٝج.ججش ٌيٝج   جٕاَو

إٞجإ ٌلٌجلناع ٝجفا ٜج شٝجيةلاٞجلنعٌيٌجاٞجلنلولامجلنة٘ جيل٘مجلنة٘ي ٞجا٘ٞجةا ٘ٞجلناع ٘ٝجااا٘شج..جل اَ٘ج
َل ججلنٍن َل جايفو َفشنة جفعٌجٍنٛجأا ج: ٜجاٞودٌجةلااهج ا يالجلا ٌلٌجيٍهج جيلعٜجاٞجأٌلءج

 ىاإلعداد التربو  -ج   ىالميناإلعداد  -ب   ىكاديمإلعداد ال ا -أ

٘٘٘ٚج َيشجف٘٘٘ جةح ي ٌ٘٘٘جأٞجةعاٜ٘٘٘جفا٘٘٘ ٜجاة شاٜ٘٘٘جةةل٘٘٘شفَج اش ٘٘٘ ٘٘٘شٛجا٘٘٘ٛجف٘٘٘ جأٞج ا ي٘٘٘الجلا ٌ٘٘٘لٌجمف ون٘٘٘يِجيا
َلونجاااشج.ج جل يٌلٙجلنا

َف٘٘٘وج جلنة ججنإٞجلنٌَ٘٘٘و َفي٘٘٘الجلن اي٘٘٘الج جلنٍ٘٘٘ننألا٘٘٘نشٜجلن اي٘٘٘الجيأ ٘٘٘ٚجا٘٘٘ٞجلنٌَ٘٘٘و  ٜ٘٘٘ج جو  ي٘٘٘ جف٘٘٘ ٞجةةفا٘٘٘شهجف ف٘٘٘ الجلنة
َلهجولاةلشي٘شهجنٌ٘نجلناةل  ٘يٞج جوي٘ جفٍ٘نٛجةةعشاٜ٘ج َلهجولناا٘ش َل جيشاش جف جةاايالجلن ٌ ل انشٜجلن ايالجة عمجٌو
جل انشٜجلن ايالجف ج"جلنةعشاٜجاعجلنلشاشهجلناةعٌٌنجولناةاو الجواشجةةٔ ف جيٍهجلنلشاشهجا٘ٞج اٞجاأ ٚجلن اٝجنٌَو

َىٌولهجن ةا يٍجولاا شايشهجأ َف٘شهولنة ايالجناٍهجالجلنااش َنجاع وا٘شهجوااش جل ٌولهجولنلشاشهج ج ٜجٍنٛجيةٝجف ج ٘و
َيِج"ج ن اةع ايٞج   جدٌَجاشجةةيحج ةعٔ ُاٞجةٌ َيمجو َِجاٞجإا شاشهجإدة شٌيالجوأاش ٞجةٌ ج 2)لناٌل

جةلة ٘ٙجا٘ٞجفي ٘الج جويٍ٘هجلنحٌٌ٘و َنج جوا٘ٞجالةا٘عججإن٘ ون ٞجٍنٛجلنٌَو آلَ٘جفا٘شجيعا٘ جأٞجل ا٘نشٜججإن٘ أل٘
َنجفي يالجول و يالجاحفوف جن اشا ج ٜجالةاعج.جج ا ٞجأٞجةعٔلن ايالجي ج و

َِجففي ة٘٘٘ جولشاشة٘٘٘ ج جواعٔي٘٘٘شهجواا٘٘٘ش ٜجيٍ٘٘٘هجلنفي ٘٘٘الجي٘٘٘ ج َف٘٘٘ٔجلن ا٘٘٘شٞجولناا٘٘٘ش فال٘٘٘شيجل ا٘٘٘نشٜجلن اي٘٘٘الجف٘٘٘ ج
جنةح يٚجلفٌل شهجمجااش يالج جوةٌ يٝجلاةاشءجلن اشٞجنفي ة جوالةاع ج َٛجولنودٌو ج.لناح

ُلٌجةعا٘٘ٚجلن ا٘٘شٞجف٘٘ جفي ج َهجولأ ٘٘ٚجا٘٘ٞجل و ٘٘يالجأٌلؤهجو  ا٘٘شج حف٘٘شِج شناي٘٘الجلاجإن٘٘ ة٘٘ ج  ا٘٘شجإاةٌ٘٘هجلٍ٘٘و
ج 3)جفعا  ج.

َ ٘الجمف٘ةعيشمج شف٘الجلنٔشد٘شهججومجاٛجأٞجل و يالجل انشٜجلن ايالجف جفعالجالشمةاشجولشاشةاشج ية٘يحجلن 
َفيٞج جلنااش َ الجمأسٚجلنعٌيٌجاٞجل ف شَجولافي اشج جلن شااالجف جا ِو َيمجلن  ُيشجن ةل جٌل شه.جةيحجةاي

جفعشٜجف جإ جلنلشاالجف جلنةعفيَجناشجناشجاٞجٌَو َيٛجلنٌولفعجن ةعيأة جٌَو َنجوةح فيَ.جفاٞجياشجيةٔ مجاٞجرش
َٛججلن اشٞجن   ججو  ج شاٜجفل ش ْجلنلشاالجويٌ يفةٔيعجأٞجي ياجلناشٌنججلنلشٝجفشن ينالجلن ايالجأٞجي ٞو

َلفالجولن اٝجلنول  جنا واشهٔفيعةاشجوج"جيأة جيٍلجاٞجلسٜج َيالجفٜجيلمججيٍهجلنٌ لنلشاالجنيِج اع واشهججإ
َيفيش جل ش  اشجلنة جةعيا ج   جةا ي اش ج.   جلن اشٞجأٞجيفة اٙج ا يش جوةل

َيمجةعٌجاٌلس ج َفالجولنةل َؤيالججيشاش ججفشنااش َنج  ياشج جواٞجلسٜج لن اشٞجلنرشدفالجن ة ش ٜجاعجلنلشاالجولنفئ
َنجاش َلهجلآلجي جف جإا شايةاشجلنالة  الجلنةمي َٞو َؤنجلٌيٌنج"ل ج 4) جةعيا ج   جلفةحٌلوج
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َيشجنا شيشهجلنفي الج جل اَج ٌَهجفاشجل انشٜجلن ايالجإفةراش جاٞجلنعاش َجلنة جإا  ياع ِججلنٍنودٌجي ٞو
ٌَج جلن  َة جوة   جف ٛو جلنعشٝجنٌنججإن اعجلنا شيشهج جوةحوي اشجج عشا ف جإ لفٌل شهجفايالجةفاٝجف جةاايالجلنٍٚو

َلٌجولنالةاعج.ج جل ف

َلهجوجف  ا٘٘ َلهجواا٘٘ش جل ا٘٘نشٜجلن اي٘٘الجف٘٘ جفا٘٘شءجدٌ٘٘ جلنةا٘٘ ي يالجلشجةعا٘٘ٚجٌَو ةلشي٘٘شهجلناةل  ٘٘يٞجف٘٘ جلن ا٘٘ٞو
ُلٌجف جلنا شفٜجةأرَجلنالةاعجفاشج جوج جاع ِجٍنٛج   جل ٌلءجول و يالجلنالةاعج.جل  اشج

نةاة معاة ، الحظةت يةفرقة الولى بكمية التربيةة النوعطالب ال معومن خالل عمل الباحثة لسنوات طويمة 
فةةإ مقةةرر  ولمميةةارات المتطمبةة ىل الفنيةةة وكةةفلك فةةإ الداا الميةةار عمةةاالب فةةإ إدراك القةةيم الفنيةةة فةةإ الالطةة

جةةراا دراسةةة استكشةةافية شةةممت وراا مجموعةةة مةةن السةةادة السةةاتفة غال الفنيةةة ، ممةةا حةةدى بالباحثةةة إلالشةة
فةس المالحظةة لةدييم ، وقةد أكةد فلةك عمةى نالقائمين بالتدريس لطالب الفرقة الولى بالكميةة لمتككةد مةن وجةود 
 صحة وواقعية ما الحظتو الباحثة من ضعف مستوى الطالب فإ :

 إدراك القيم الفنية فإ العمل الفنإ . عدم  -
 فإ الكثير من ميارات مقرر الشغال الفنية . ضعف فإ الداا الميارى -
 قمة االىتمام باالستفادة من خامات النفايات المتاحة . -

مةرتبط  اختبار عممةى دراسة استكشافية تتمثل فى التككد من ىفه المالحظة قامت الباحثة بإعدادولزيادة 
 بيفا المقرر لموقوف عمى : 

 مستوى إدراك الطالب لمقيم الفنية فإ أعماليم الفنية . -
 .لمطالب فإ تنفيف المشغولة الفنية المكمفين بيا  الميارىمستوى الداا  -

َهجلنفشحر٘٘الجلشا٘٘الج َٚج ٌلءجيٍ٘٘لجلملةف٘٘شَجنف٘٘ففيٞج جودٌ٘٘جللة٘٘ش َٚجةعةفَ٘٘جإحٌ٘٘نججالول:لن٘٘و ي٘٘وجأٞجلشا٘٘الجلن٘٘و
َد٘٘الجل ون٘٘ ج ج َنجف٘٘ جا٘٘اا جلن  َلي ٘٘الجلن٘٘راٞج ججوثانييمةةا:لنلشا٘٘شهجلنا َ٘٘ َنجو َٚجا٘٘ٞجلنلشا٘٘شهجلناة٘٘وف أٞجلشا٘٘الجلن٘٘و

ج  ياشجاٞجاف َِوأيلش جيا ٞجلنح ٜو ج.ججةا  شهج ريَجاٞجل اأالج جفسجةارٜج ف ش جاشٌيش ج   جلنااش

 خامة الورق :
َل جول  رَجفاون جف جلفةعاشناشجاٞجٌوٞجلنلشاشهجلنففئالجلنة ج ٘اعاشجج َٚجيوجة ٛجلنلشاالجل  رَجةعفي لنو

ج  ياشجف جلنعشنٝجألاعج. جلاافشٞج جويا ٞجلنح ٜو

َٚج ٘٘٘)لنٔ فشلشا٘٘الجيا ٘٘ٞجةٔويعا٘٘شجف٘٘شنو -لن ٘٘ -لنةا٘٘وي -لنةلعيٌ٘٘-لن ٘٘فا-لنة ٘٘ويٞ-لن ٔ٘٘ع-لن ٘٘ٙج-لنرا٘٘ -ن
ُيٚ- ملنر-لناٚ َفٔ ج-لنةا َٚجإن لن جوأفشنيمجلنةا يٜجلناةعٌٌنج.ججآلَجٍنٛجاٞجٔ

َٚجاٞج ٌٌج فيَجلٌ َ مجلنو َلهج جويٍهجل ني٘شٙجةةٌ٘للٜجفعل٘اشججل جوية َدي الجلنة جةاف جلناعي اٞجل نيشٙجلن
َ ٘مجا٘ٞجةاعجفعٓج وج ج جوي٘وجا َ ٘مجيٍ٘هجل ني٘شٙجا٘ٞجلنف٘ ي ُو ةس ٚجفحيوجة ٘وٞجف٘ٔحش جاة ٘س جأا ِ٘ج جوةة

جرسر٘٘ َوليٞجول  ف٘٘ليٞج جوةعٌ٘٘جأني٘٘شٙجلن ٔ٘٘ٞجأا ٘٘ جلن َ٘٘و جولنايٌ٘٘ َف٘٘ٞو جف٘٘ جن الج اش َ٘٘جأفشف٘٘يالجي٘٘ جلن  ف٘٘ ي ُو



َدي٘٘ٚجلٌ٘٘ل جج. 1)جلنٔفيع٘٘ال َٚجلن جلنف٘٘ايٛج جويةود٘٘ٙجف٘٘اٛججإن٘٘ وي٘٘ جة ٘٘اعجف٘٘أاولٖج ٌيٌ٘٘نجةفٌ٘٘أجا٘٘ٞجلن٘٘و َة٘٘ٞو َٚجلن  لن٘٘و
َلٌجةا يٍيشج. جلناا ٜج   جلناي الجلنا

َٚج ل جٔفيعنا٘شجلما شا٘شهجواعجأٞجلشا٘الجلن٘و َنج جإمجأٞجنا٘شجحٌٌ٘و ةااعا٘شجا٘ٞجلف٘ةلٌلااشجج– لشا٘الج-الجي٘لناعف٘
ٍلجلف٘ةجنةعٔ  َيٌهج.ول  َٚججلٌاهأا شمج يجائجا َٚجل فشف٘يالجف٘ جلنةا٘ يٜجف ا٘ جيا ٘ٞجةحويٜ٘جدٔع٘الجا٘ٞجلن٘و لنٔ٘

جا شٜجويي شهجاةاو الج.جأجإن لنافٔحالج
ول يالج َلْجراااشجاففيشجةٌفعجيٍهٔو َيشجو َِج جلنلشاالجوةولف ةا٘شجشا شاإف٘يٞجية ٘اعجفا٘شجا٘ي شج ٘ جيجٞلنااش

َيالججلن ايال ج.جولنةعفي
ٌَا٘٘شجلف٘٘ةلٌ َنج جإٍلجا٘٘شجأ َٚج  يا٘٘الجةا٘٘ ي يالج في٘٘ َا٘٘شجوةٌ٘٘ل  فشحةا٘٘شمهجلن٘٘و  ولٔ ا٘٘شججلا جف٘٘ جلنةعفيَ٘٘ج ٘٘ٞجأف ش

ج ايالج.جلن يٝجلنلاشنيالجف ولايااشجوأفشنيفاشججلنةا ي يالجولنجإن لنٌلل يالجوللي ةاشجولنةعفيَج ٞجيي الجةا ي يالجافةاٌيٞج
َلهجاٌيا٘٘الج ُي٘٘ٚجإمجأا٘٘ ج ٘٘ٙءجا ٔ٘٘شءجة٘٘أري َٚجف٘٘اٜجلنةا جلن٘٘و َذٝجا٘٘ٞج ٘٘ٞو َفيٞج"جأا٘٘ جف٘٘شن َنجفع٘٘ٓجلنا٘٘ وي٘٘

جهشإا شا٘٘جٍن٘٘ٛج جفا٘٘وجلشا٘٘الجذاي٘٘الجا٘٘ٞجحي٘٘وجإن٘٘  ٘٘شٞجالعٌ٘٘ل جأوجأوي٘٘ش جأوجا وي٘٘ش جأوجوولل٘٘حالج اٌ٘٘جلنةا٘٘ يٜجف٘٘ولءج
جججج.(2 )لنةا يٜ

َلف٘٘الجودٌ٘٘جلةل٘٘حجا٘٘ٞجاة٘٘ش  جة ي٘٘يٝجأ ا٘٘شٜجلنٔ٘٘سم جلناا٘٘  الجلنة٘٘ جمحٕةا٘٘شججلمفة ا٘٘شفيالجف٘٘ جلنٌ  ٘٘حالجولٌ٘٘و
َيٞ جلنعا  جنيااشج.جإلنااشَججل ونييٞجلنفشحرالجحٜو

 مشكمة البحث :  
َلٛججننفحوجف جلعٙجافةونجل ٌلءجلنااشَجةةحٌٌجاا  الجيٍلجل َد٘الجل ون٘ جولاٌ ن  يٝجلن ايالجنٌنجٔ٘سمجلن 

َفيالجلناو يالج ََجل انشٜجلن ايالجف  يالجلنة ج.ف جا 
 بحث :  أىداف ال

 :  إلىييدف ىفا البحث 
َفيالجلناو يالج.ج - َدالجل ون جف  يالجلنة َل يالجن  يٝجلن ايالجنٌنجٔسمجلن  َنجلاٌ  ةاايالجلن ٌ
َدالجل ون جلجنفعٓجنةاايالجافةونجل ٌلءجلنااشَج - ََجل انشٜجلن ايالجنٌنجٔسمجلن  َلهجلناةٔ فالجف جا  نااش

َفيالجلناو يالج.ج  ف  يالجلنة
 د ي الجلنة    جف جلنفي الج.جلمفة شٌنجاٞجلنلشاشهج -

 أىمية البحث: 
 أنو :  إلى البحث ىفا ترجع أىمية

َفيالجلناو يالج.ج - َلٛجلن يٝجلن ايالجنٌنجلنٔسمجلناع ايٞجف  يالجلنة َفعجافةونجإٌ  دٌجيفاٝجف ج
َف٘٘عجاف٘٘ةونجل ٌلءج - َندٌ٘٘جيف٘٘اٝجف٘٘ ج َفي٘٘الججلناا٘٘ش ََجل ا٘٘نشٜجلن اي٘٘الجنٌ٘٘نجلنٔ٘٘سمجلناع ا٘٘يٞجف  ي٘٘الجلنة ف٘٘ جا ٘٘

 يالج.جلناو 
جلنعاٜج.ج - َفعجافةونجل ٌلءجنٌنجلنٔسمجلناع ايٞجفاشجيا ٞجأٞجيؤي اٝجفا ٜجأفلٜجنفٚو  يا ٞجأٞجي
َفيالجلناو يالجولن ايالج.ج - َاشالش جدشفس جن ة ييٝجولنةٔويَجف جالشٜجل انشٜجلن ايالجف  يشهجلنة  يا ٞجأٞجيوفَجف

                                                 
 .23،انًكتثح انثقافٍح  ،دار انكتاب انعرتً نهطثاعح ٔانُشر، انقاْرج ، ص  "لصة انورق"( : 1866( إَٔر يحًٕد عثذ انٕاحذ )1)

(
2
)Faulkner,P.and others(1959):”Art Today”,London,P.468  . 



َِجلسٜجأيٍلجلنفحوجيا ٞجاةش  ج -   اٜجيؤمءجلنٔسمجلناع ايٞج.جٞجةٔفٚج   جلنةسايٍجف جلناٌل
 ٞجيفاٝجف جةوفيَج)جة  يٜ جلنة   الجلناشٌيالجن لشاشهجلنافةلٌاالج.جأيا ٞج -
ٌَجلنفي الجلنافةا  الجلناةشحالج.ج -  يا ٞجأٞجيفاٝجف جلفةراشَجفعٓجاول

 حدود البحث : 

َفي٘الج - َدالجل ون ج)جلنافةٌ٘ يٞج جف  ي٘الجلنة َهج ياالجلنفحوج   جالاو الجاٞجٔسمجلن  لشاع٘الج– ي٘اللناوجلدة 
َنج.ج  لن شي

ج جلنرشا جاٞجلنعشٝجلنلشاع ج - َلف جل ٜو َفالجلسٜجلن  ٜجلنٌ  .ج2015/2016ةٝجةٔفيٚجلنةل
َف٘٘٘الجلنفح٘٘٘ - َهجةل ُلٞ جلاوج  ٘٘٘ جالاو ٘٘٘الجا٘٘٘ٞجلن ٘٘٘يٝجلن اي٘٘٘ال)لالدة ٘٘٘ جاف٘٘٘لشٝجلنا اِ٘٘٘ج جلنوحٌ٘٘٘ن  جلاي ٘٘٘شٖجة

َيشجلن يٝجل فشفيالجلنة جيلمج  ة شااشج.إفش ةفش
َهج - َفالجلنفحوج لدة  َلهجةل َد٘الجل ٌل   جالاو الجاٞجلنااش ََجل ا٘نشٜجلن اي٘الجلنل٘شْجفٔ٘سمجلن  يالجنا ٘

َفي٘٘الجلناو ي٘٘الج َنج)جج–ل ون٘٘ جف  ي٘٘الجلنة ُوا٘٘ لشاع٘٘الجلن ٘٘شي َنجلن ٘٘ٙ)جلنح  َنجلنرا٘٘ ج اا٘٘ش َنجلنٔ٘٘ جج جاا٘٘ش  ججاا٘٘ش
َنجلنةٌ٘ يٛج اا٘شَج َنجلنةلاي٘عج جاا٘ش َنجلال٘شفالج جاا٘ش َل ٘مج اا٘ش َلهجلنة َنجلن ْ٘جلناا٘ةٕٝج اا٘ش نجلنلٌٜ٘ج اا٘ش

ُٖجلنعا٘ول   ااش َنجلنا٘ َنجلنةٌ٘ يٛج ججَنجلنةلفيٝج اا٘ش َنجلنل٘نٔج جاا٘ش َنجلنحٍ٘ٙج اا٘ش َنجلنا٘ شفيالج اا٘ش  اا٘ش
 َٝ َنجلنف  .جااش

َف٘٘الج  ٘٘ جفع٘٘ٓجأا٘٘ولٖجلشا٘٘الجل - َهجلنةل جلدة ٘٘ جلنا ٘٘ٞو َٚج)جلن شاف٘٘ٞو َيا٘٘ج–ن٘٘و ن٘٘ٛجا جلن  جهَةف٘٘شٔجيٍ٘٘ ج جٍو
ََج َلهجفشنلشاالجلنا  ا شاي٘الجلنااش َلهجف٘ جلنةل ْ٘جفا٘ ٜجل جة عيٜ٘جوجنج  ٘ جيٍ٘لجلن ٘ٙجول  ف٘ةراشَجيٍ٘هجلناا٘ش

جج شٝج.ج

 عينة البحث : 
َيفي٘٘الجو ٌٌ٘٘يشج) َد٘٘الجل ون٘٘ ج جالاو ٘٘الجةل  جٔشن٘٘مجوجٔشنف٘٘الج ج30ة٘٘ٝجللةي٘٘شَجالا٘٘و ةيٞجا٘٘ٞجٔ٘٘سمجلن 

شنفال.ج30والاو الجلشفٔالجو ٌٌيشج) ج جٔشنمجٔو

 فروض البحث : 
 افترضت الباحثة:

َٚج - جف٘ َل٘شهج ف٘يٞجاةوف٘ٔولٌ٘و َيفي٘الججٔ٘٘سمجة ي٘يٝجٌ َلٛجلنالاو ٘الجلنةل ولنالاو ٘الجلنل٘شفٔالجف٘ جة ي٘٘يٝجإٌ
َيفيالج.ج َدالجل ون جن شنحجلنالاو الجلنةل ََجل انشٜجلن ايالجن    لنٔسمجن  يٝجلن ايالجف جا 

َٚج - جف َل٘شهج ف٘يٞجاةوف٘ٔولٌو َيفي٘الجولنجة ي٘يٝجٌ ٌلءجالاو ٘الجلنل٘شفٔالجف٘ جة ي٘يٝجل ٔ٘سمجلنالاو ٘الجلنةل
َن ََجل جلناا٘٘٘ش َلهجا ٘٘٘ َفي٘٘٘الجلناو ي٘٘٘الجن ٘٘٘شنحججا٘٘٘نشٜناا٘٘٘ش َد٘٘٘الجل ون٘٘٘ جف  ي٘٘٘الجلنة لن اي٘٘٘الجلنل٘٘٘شْجفٔ٘٘٘سمجلن 

َيفيالج.ج  لنالاو الجلنةل

 أدوات البحث :  
 عداد الدوات التالية : إقامت الباحثة ب



َنج  ٘٘٘ ج .1 َل ا٘٘٘شجنٌ٘٘٘نجلنٔسم)لنوحٌ٘٘٘نجإدش ا٘٘٘الجف٘٘٘شن يٝجلن اي٘٘٘الجلنأ ٘٘٘ومجةااي٘٘٘الجلن ٌ٘٘٘ ُلٞجلاج–ٌ ج–شٖجي ٘٘٘لاج–ة٘٘٘
 ج(1ممحق رقم )افلشٝج جلا

َلهج .2 َنجلنٔ )جي٘٘٘الجلنأ ٘٘٘ومجةاايةا٘٘٘شجنٌ٘٘٘نجلنٔ٘٘٘سمجل ٌل دش ا٘٘٘الجلناا٘٘٘ش َنجلن ٘٘٘ٙ)ج اا٘٘٘ش َنجلنرا٘٘٘ ج اا٘٘٘ش اا٘٘٘ش
ُوا  َنجلنةٌ٘ يٛججلنح  َنجلنةلاي٘عج جاا٘ش َنجلال٘شفالج جاا٘ش َل مج اا٘ش َلهجلنة َنجلن ْجلنااةٕٝج ااش  ج ااش

َنجلنلٌٜج ااش ُٖجلنعا٘ول   ااش َنجلنا َنجَنجلنةلفيٝج ااش َنجلنا٘ شفيالج اا٘ش َنجلنل٘نٔج جج اا٘ش لنحٍ٘ٙج اا٘ش
 َٝ َنجلنف َنجلنةٌ يٛج جااش  .ج(2ممحق رقم )جااش

َاشا جلنا .3 جوجلنرشا جاٞجلنعشٝجلنلشاع ج لنف َلف جل ٜو َيِجلسٜجلن  ٜجلنٌ َيجن ةٌ تم )ج2015/2016ة
 .ج(عرضو فإ متن البحث

َٚج.ججهَجة ييٝجلناانومهجلن ايالجلناا ٍدش االجناعشيي .4  ج(3ممحق رقم )اٞجلشاالجلنو
َٚج.جفٔشد .5 َلهجإاةشىجلناانومهجلن ايالجاٞجلشاالجلنو  (4ممحق رقم )الجاسحٕالجنااش
َنجة ي٘٘٘يٝجن اا٘٘٘نومهجلن  .6 ن ٘٘٘يٝجلن اي٘٘٘الج ٌ٘٘٘لٌيشجف٘٘٘ جل٘٘٘وءجدش ا٘٘٘الجلإاي٘٘٘الجلنة٘٘٘ جا ٍ٘٘٘يشجلنٔ٘٘٘سمجولنة٘٘ جة٘٘٘ٝجلف٘٘ةاش

َلهج ََجل ل ٌل ولنااش  .ج(5ممحق رقم )انشٜجلن ايالج.جيالجلنلش الجفا 

 مصطمحات البحث  : 
 :الوحدة .1

َيشجف جلنعاٜجلن ا جحٌجلن يٝجلن ايالجلناشاالأجوي  يججلنة جيلمجةولف   ٛجلمحفشِجفةجإن  جحيوجأٞجف ٌلااشجيٌؤ
 ا يالجةافيٚجوةعشيّجن عاش َجلنة جيةأنٙجاااشجلنعاٜجلن ا ج جفحيوجج اش َجلنة ايٝجف جلنعاٜجلن ا جفا 

ٌَجالاٖو ُٜجافي جي فحجن جدياالجأ فَجاٞجال جاااشج"ج َعاش لنج)جةةاشفٛجلنعاش َجنةن ج 1)لنة جية ٞو
 اإلتزان: .2

َي٘شجف٘ جلنعاٜ٘جلن ا٘٘ جي٘وجأحٌ٘جلن ٘يٝجلن اي٘الجلناشا٘ال نةإ٘يٝجلن ا٘شٞجنعاش َ٘٘جويةح ٘ٚجاةيل٘الججلنة٘٘ جيل٘مجةولف
لنا٘٘٘ ٜج جوةف٘٘٘ يااشجف٘٘٘ جاول٘٘٘عاشجلنااشف٘٘٘مجةاشا٘٘٘ش ج جفأف٘٘٘ ومجيةل٘٘٘حجا٘٘٘ٞجلسن٘٘٘ جأٞجن ٜ٘٘٘ج ا َ٘٘٘جا٘٘٘ٞج

٘٘٘ ٘٘٘ ٍلجةنيَ٘٘٘لن ٘٘٘حيحجج لنعاش َ٘٘٘جا شا ُلٞجمجيةح ٘٘٘ٚججومجي فٜ٘٘٘جأٞجيةنيَ٘٘٘ج جف ُلٞجلنا٘٘٘ ٜج جف٘٘٘شمة ٜ٘٘٘جلة٘٘٘ للة
ج 2)جفالاو الجاٞجلن ول ٌجفٜجي ٜجإني جلن اشٞجف حفشف جلنعايٚج.

                                                 
، انطثعح انثانثح ، يكتثح زْراء انشرر  نهُشرر ٔانتٕزٌرع ، انقراْرج  " (" انتصًيى ) عنبصر وأسسه في انفٍ انتشكيهي( : 2005اضًاعٍم شٕقً ) ( 2، ) (1)
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 ويتحقق اإلتزان فإ صور ثالث :

ُلٞج:  اإلتزان الوىمى -أ  َلٗجلن يٝجذيَجلناةاشفاالج جارٜجلن ة الجا شفٜجلن جةةعشٌٜجفي ججلنٍنيوجأحٌجأاولٖجلاة
جدوج ُاالجفيٞجنٞو لنةح ٝجف جالاٜججن ٞجأ فَجف جلنافشحالج.جويوج"جيعا لَجلعيٙجوجوآجن جأوجلناول

َيٚجلاحفشِجفةعشٌٜجدونجلن َيالج ٞجٔ َنججذيَجج ٍمجولنةاشفَجف جلنعاٜجلن اللنلشٍفيشهجلنف   جف و
ُااشجلنٌلل  جلناشائجاٞج سدةاشجلنةفشٌنيالجفيٞج ااةٕاالجومجيا ٞجلمفةٌمٜج  ياشجإمجاٞجلسٜجةول

 جج 1)"ودياة جلنلاشنيالجج ن ا اش َجلنعاٜجلالة ٙج
َ ُجج يعا:اإلتزان المحورى -ب  جا َيٚجاحَو َلالج ٞجٔ وللح جدٌجي وٞجأف يش ججنلنةح ٝجف جلنلشٍفيشهجلناةعش

َأفيش جأوج سياشجاعش ج جٌللٜجة ايٝجلنعاٜجلن ا ج ججحيوجج 2)أوج ُلءجأوجلنلٔٔو ُيعجل ل وفي جيةفشونجةو
 يةفشونجلن فايٞ.

ُيالجي وٞججلنةح ٝجف جلنلشٍفيشهج ايع"جويوج:  شعاعإاإلتزان اإل -ج   َ جا ٔالجا َلٞجحٜو َل جفشنٌو لناةعش
َيالجن ااشجج يللعجف جةايٕاجلنٍنلنا ٜج ُلهجف  ُل َيالجولنة جةوح جفشية َ الجلنٌل  ُيالجٍلهجلنح  َ ناٍهجلنا
َف ااٞجلن ُل جلن  .ج 3)يللعجف جلشامجاا ج اولٖجاٞجلناةاشرسهجلنا  يالجلنٍنجٖو

 اإليقاع :  .3

ٌٌَج نجفيٞجلاي شٖجيوجة َنجااةٕاالجةلاعجفيٞجلنوحٌنجولنةنييَج جويوجةإيٝجن  ول ٜجلناولٌو َ الجف و لنح
َ الج جفاوج يح ٚجاو ش جاٞجلاي شٖجف جٍلة جواعجفش َجلنعاش َجوحٌلهجلنعاٜجلن ا ج جويوجلنةعفيَج ٞجلنح

َنجلنة جة وٞجوحٌنجلنعاٜجلن ا ل  . 4) ل
 :  التوافق() االنسجام .4
َيالجلنااةعالجويوجلنعسدالجلنة جةفةاٌةولفٚجلاحفشِجوةاش"جيوج ُلليالجويوجلنوحٌنجلنف  جلنف يٝججذٝجلنحشنالجلنا ن ٍٚو

ُلءجٌللٜج يشٞجولحٌج ج َلفيٞجالة ٙجل ل ُي جا َٚجاةعٌٌنجج ويوجأيلش جلةحشٌجا ج.ج 5)"اٞجل ايشءجلنالة  الجفٔ
جوةٔفي شة جف جلنعاش َجمفٌجأٞجاٍ َجا ٔةيٞجياشج:ججلشٝفلماج اٌجٍ َ

 ج.هجلنعا َجلنولحٌةولفٚج  ش -أج
 ج.لنةولفٚجفيٞجلنعاش َجاعجفعلاشجلنفعٓ -مج

 :  Skillالميارة  .5

َفالجلن ٞ َلٞججي جل ةفشمجن  ي يشهجولنعشٌلهجل ٌل يالجلنا يٌنجف جااش َيمجولنا َهج جويٍهجلنعا يالجة ةفمجفشنةٌ وة ٌي
الجإني ج ج اشجأااش"لن جإن حة جي ٜجلناةع ٝج َلالجاٞجلنةا ٞجف جأٌلءجل  اشٜجلناأو َنج   جأٌلءج اٜجاعيٞجٌ ٌ

ج.ج 6)ف ة شٞجاعجلمدة شٌجف جلنلاٌجوةح يٚجل اشٞج"
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جفشنااشَج َٚجلنة جةفةلٌٝجف جةا يٜجلنلشاشهجااةشىجأ اشٜجفايالج جحيوجةلة ٙجولنا  ٌو لهجل ٌل يالجة ٛجلنٔ
َٚجأوجل فشنيمجلنة ايالجلنافةلٌاال َيالجفشلةسٙجلنٔ َٚجأوجل جلناةش  جلنإا لنة جفشنيمجو  ي جف ٞجةحٌيٌجلنٔ

ج جلناساحجلنااش يالجن اانونالجلن ايال.جفةلٌااشجلنٔشنمجولنة جةيفٙو ججفش ٌج   جة َو

 ميارات الداا : 
َمجا٘ٞجلن ٘اع جي ةف٘ف َنجفأاا٘شج"جل٘ َٙجلناا٘ش َنجج ةع٘ ُلونة٘ جنجاة٘شىجلن ا٘ جوةلة ٘ٙجلناا٘ش لنا٘ةع ٝجف٘ جأرا٘شءجا

َلٌج َلةاشجفشناففالجالةسٙجل ف جاا٘ سهجلنعاٜ٘جٞجياشَجلنٍىف جاو اشجوف جٌ جأ ا٘شناٝجوةعٌٌ٘جاريسةا٘شج جوةاٖ٘و فٞو
ج 1)جلنة جيةٝجاوللاةاشج.

جففال٘الجلاشني٘الج ج  ٘ جا٘عَو َلهجل ٌل يالج جيعٌجدياالجف جٍلةاشجويح ٜجلنٔشن٘مجوجلناةٍ٘ٚو إٞجةح ٚج)جلنااش
َل ٘٘ جآلر٘٘شَجلنف٘٘يَجول ٌلنجف٘٘ جلنةا يٍ٘٘جولف٘٘ةلٌلٝجل ٌلوهجولنلشا٘٘شهجولف٘٘ةلسْجلنحٌ٘٘جل د ٘٘ ج  ٌلءجيٍ٘٘هجف لٜ٘٘جإٌ

ُلهجفأفعشٌج شٔ يالج.ج ج 2)لنلشاشهجودٌجإاة

 مراحل تعمم الميارة : 
  (3 ) إن تعمم الميارة يمر بثالث مراحل :

 مرحمة االستقاللية   -ج   مرحمة التثبيت -ب     مرحمة المعرفة  - أ
َنجوأيايةاشجوفول ٌيشجول ش  اشج.ججمرحمة المعرفة : -جأ جوةةلاٞجاع واشهج ٞجلنااش

َلهجحة جيةا ٞجاااشج.ج: مرحمة التثبيت -جم َنجفع يشجنعٌنجا َفالجلنااش جوفياشجي وٝجلناةع ٝ/جلنٔشنمجفااش

َ الجف٘ جلاال٘شُج جولن ي٘شٝجف٘ش ٌلءجلنليٌ٘ججمرحمة اإلستقاللية : -جه ٌُي٘شٌجلنف٘ َح ٘الجف  جلنٍ٘نلنحٌ٘ججإن٘ وةةف٘ٝجيٍ٘هجلنا
َح الج ج اشجوللحش جج   جا ف جةال ٓجفي جل لٔشءجةاشاش ج جويٕاَجل ةاشٌجلنٔشنمج)جلناةع ٝج   جف جيٍهجلنا

جفشنالشيج.ج َنجفا ٜج حيحجيونٌجفي جلنر  جفشنا ِجولناعَو  أٞجالشح جف جلن يشٝجفشنااش

َفي٘الجن ٔ٘سمجفف٘ش ٌيٝج  ٘ جاا٘وجلمفة ٘شَججنلنااشًجلمفة ٘شَجإٞجةاي  ج ويٌ٘ ٝجٍن٘ٛجا٘ٞجل٘سٜجل اا٘ٔالجلناع
َلهفا٘٘ٝجوةف٘٘ش ٌيٝج  ٘٘ جل ةف٘٘شمجولما عشني٘الجلناحئ٘٘الج لنةع ياي٘٘الجولملةاش ي٘٘الجلنة٘٘ جةف٘٘ش ٌيٝج  ٘٘ ججلنا ٘٘شييٝجولنلف٘٘
جلااةشىجلمفة شَج ج.جج 4)نٌياٝجنٕاَو

َٚجي٘٘٘٘ جأا٘٘٘٘ جيف٘٘٘٘ش ٌج  ٘٘٘٘ جلنةليٜ٘٘٘٘جلنل٘٘٘٘سٚج جو  ٘٘٘٘ جةااي٘٘٘٘الجلمحف٘٘٘٘شِجفشنلشا٘٘٘٘الج ج إٞجلن يا٘٘٘٘الجل فشف٘٘٘٘يالجن ٘٘٘٘و
جحٜجلناا سهجلناةع  الجفشناي الججولمحفشِجفشناف ونيالجةلشه

َٚجواشن جاٞجنيوا جوفاونالج اٌججنجنةولءجويةح ٚجٍنٛج اٌاشجال ٍنٛجلن شف ي َٛجلنٔشنمجٔول يالجةا يٜجلنو يٌ
َا جأوجن  ج. جرايالجأوجف

                                                 
 .   4، يركس انثحٕث انترتٌٕح ، انذٔحح ص " انسًبت انبيئية في رسوو االطفبل "( : 1865( يحًٕد انثطًٍَٕ ) 1)

 .  26، عانى انكتة ، انقاْرج ، ص  " انتحهيم انجًبني نهفٍ "( : 2003( يحطٍ يحًذ عطٍح )2)

(
3
)Allen Heapd (1975) : “ the challenge of modern art “ , great Britain , London ,p.84. 
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َٚجلشا٘٘الجلسد٘٘أ ا٘٘شج َنجحٌ٘٘يرش جج ٞجلشا٘٘الجلن٘٘و جلنعٌيٌ٘٘جا٘٘ٞججإن٘٘ ودٌ٘٘جللة  ٘٘هجلنإ٘٘ لنةا٘٘ يٜجفا٘٘شج جاةيل٘٘الجنٕاَ٘٘و
َل جا٘٘ٞجلنا ٘٘ َهج ري٘٘ َنجلنة٘٘ جذي٘٘  جف ٘٘ٝجةعٌ٘٘جيٍ٘٘هجلنلشا٘٘الججييٝجلنة  يٌي٘٘الشلمةلشي٘٘شهجولناٍ٘٘ليمجلن اي٘٘الجلنحٌير٘٘الجولناعش ٘٘

ولحٌ٘جيلا٘عجف٘يٞججلنةعفيَ٘جا٘ٞجلسنا٘شجف٘ٞجةا٘ ي  جإن٘ لف٘ةلٌلااشججنعٌ٘يةلنيٌوي٘الجفٜ٘جة ة َجف ٔج   جلناا٘نومهج
ُٙج. َفٝجولناحهجولنل جلن

َفالجلةلشيشهجأنيشٙج ُءجاااشجوللةويا ٞجاع ُيٚجل َيٚجةا َدالجإاشج ٞجٔ َلٚجف٘لنو شَجاف٘يلاشجأوجإٍلج شا٘هجل و
َيالجن الٜ ج.وججَدي الجفةافٛجلٌجلنلوء َي جيإَجاٞجلسٜجلنافي ج)جفيا ٞجلنح ٝجفولفٔالجلنعساالجلنح

َد٘الجٍلهجف٘ٔحجأا ِ٘جفيل٘مجأٞجال٘عجلٌوا٘ش ج ٌَاشجن ٘ٚجو والعٜ٘ج  ٘ جلنف٘ٔحجف٘ جا ٘شٞجلن  ٘ٚججإٍلجاشجأ
َلٌجن ٘٘٘ اشجدٔا٘٘٘ش ج َْجأٞجال٘٘٘عج  ٘٘٘ جلناف٘٘٘شفالجلنا٘٘٘ جلن ٘٘٘ااج  ٘٘٘ جف٘٘٘شد فحي٘٘٘وجمجياةاَ٘٘٘ججلن ٘٘٘ااجيةل  ا٘٘٘شج جوناح٘٘٘

َد٘٘٘الجلناف٘٘٘شحالجلنفشد َدي٘٘٘ٚجحا٘٘٘شجفشن ٘٘٘ااجي جو اٌ٘٘٘جن ٘٘٘ٚجا ٘٘٘شٞجي٘٘٘الجا٘٘٘ٞجف٘٘٘ٔحجلنو َٚجلن ف٘٘٘ٞجلف٘٘٘ةعاشٜجدٔع٘٘٘الجا٘٘٘ٞجلن٘٘٘و
َيشج   جا شٞجلن  َي جفيل٘مجأٞجأاشججٚجفٌدالجمةاشٝجن  اشج. نةا َة٘ٞو َد٘الج  َدي ٘الج  ٘ جو َد٘الج ٌَا٘شجأٞجا  ٘ٚجو إٍلجأ

َدالجأوم جدفٜج ةف ٌَيشجليٌل جلن جوججلن  ٜٚجلنو َلهج   جلنوججةأ ٌجاٞجف ج ف جَدالج.جحة جمجةة ٞو

ج  يا٘شجلن ٘جنونة شٌ َدي ٘الجلناولٌ٘و َدالجلن َلهجف جااة ٙجلنو ٌَجا٘ٞجلنااة اجفالن ف َىججإن٘ ٙج ٘اا٘شجة ٘ لنل٘ش
َاشنج.ج جفولفٔالجف

َلجف٘٘ َيالجويشا٘٘الج جحي٘٘وجيةود٘٘ٙج  يا٘٘شججهلناا ٍ٘٘جالٞجلنٌد٘٘الجف٘٘ جةا يٍ٘٘جلناا٘٘نومهجلن اي٘٘ وألي٘٘ َو َٚجل٘٘ فلشا٘٘الجلن٘٘و
َلىجلناانونالجلن ايالج.ج نجإل جلٌو

اصة بتشكيل خامةة الةورق ، والمسةتخدمة فةإ تجربةة الخ ميارات الدائيةلمجموعة ال يمإ تعاريفوفيما 
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َٚجلناٌٙجاا جإاةشىجأا شٜجالة  الجفشفةلٌلٝجٔيشهجياٌفيال ججأف ومجنةا يٜجلنو وأااشٔجةلعٌجوي لٜجةٔفي  جٌٞو
ُييٞ َلءجأوجدٔعجأوجة ج(1 )لفةلٌلٝجلنن

َُجلنٔ َٚج  ٘ جإج ويف َيٚجفف٘ٔجدٔع٘الجا٘ٞجلن٘و َٚج جويةح ٚج ٞجٔ حٌنجل ش ْجٔول يالجلنةا يٜجلنالفٝجفشنو
َنجة ٘٘وٞج َف٘شٞجاع٘٘ش جفعاشي٘٘الج جف٘ ٍلجا٘٘شجةح  ٘٘هجيٍ٘هجلن ف٘٘ َٙجلآللَ٘جلنفعيٌ٘٘ج جيرف٘٘هجلنٔ يا٘شجإن٘٘ جلنٔ٘٘ ف٘ٔحجاالٌ٘٘نجٔو

َنجإي الا س ج َنجولحٌنجنة وٞج ف َهج جومجيلمجأٞجة اعجأ رَجاٞج ف َلٚجلنأوي٘الجف٘ جفش .جالة  ش جمجيا ٞجةنيي و
َلٚجلنأوي٘الجف٘ جٔف جأ رَ٘جاةشا٘الجا٘ٞجلمو َل٘شهجلنٔ٘  ٌ٘نجٔف ٘شهجة ٘ٞو َي٘ٛجج ٘الجأوجٔف ة٘يٞجوف٘شلةسٙجٌ يا ٘ٞجةح

َيالجف جلنلوءجولنٕٜج   جلنا ٜ جف جلنا ٜجفاشجيل  جللةسفشهجر جج 2)ج.ج ا فجلن ٞو
 : ى أو الثنى الحن .2

َٚجا٘ٞجأف٘٘ ٜج َي٘٘ٚجةرفي٘هجف٘٘ٔح جا٘عجحا٘٘ جدٔع٘الجلن٘٘و َٚجي ٘٘وٞج ٘ٞجٔ ج  ٘ جأفلٜ٘٘جلاحا٘شءلهجنف٘٘ٔحجلن٘و ن ح ٜ٘و
َف٘٘ج وف٘٘حفاشجف ٔ٘٘ٙجورف٘٘شهججحة٘٘ جياحا٘٘ َد٘٘الجلاحا٘٘شء جٔفيعي٘٘ش ج جويا ٘٘ٞجأٞجااف٘٘ٛجٔ َد٘٘الجف٘٘ جأيٌ٘٘ياشجج ف٘٘ٔحجلنو لنو

َٙج َ اشج   جٔ َنج.حة جيةٝجإاةشىجلنا ٜجلناجا ةونواح َدالجول  ٔشءجلاحاشءهجح ج 3)جٔ ومج   جو

ٌَا٘٘شجأٞجاحا٘٘ َة٘٘وٞجلنف٘٘ايٛجفا٘٘ ٜجإف٘٘ٔولا جا٘٘رس جارا٘٘ دٔع٘٘ج ف٘٘ ٍلجأ لنف٘٘ٔحجفا٘٘ ٜجار ٘٘وجواف ٜ٘٘جدٔع٘٘٘الججالجا٘٘ٞجلن 
َلٌجةا يٍهج جرٝجةرف٘هجفعاشي٘الجف٘ جيٍ٘لجلنول٘عجإن٘ جأٞجةل٘ٙج َةوٞجفشناشءجواا وجإن جأٞجة فحجااشرٜجن حلٝجلنا لن 

َيليش ج. جةٌ

َفالجٔفيعةاشجيشٝجلٌ٘لجدفٜ٘جلنةا٘ يٜجإلا٘شم جولنلٌيَجفشنٍ  َٚجواع َلي٘الججَجأٞجاعشنلالجلشاالجلنو يج ٌ٘ٝجلنٌ ويٌ٘ؤ
 لن شفيالجنل ش  اشجإن جة ٙجلن ريَجاااشج اٌجةا ي اشج.

 الحالزون الممفوف :  .3

َنجاعجول٘عجإفا٘شٝج َ شْجأوجافٔ َٚج   جحٌجد ٝج َئجاٞجلنو َيٚجولعجا َٚجيةح ٚج ٞجٔ أف ومجنةا يٜجلنو
َل ٔجلنا  وف٘٘الجلنيٌ٘ج  ٘٘ جلنا٘٘ َي ٘٘الجلنأ وف٘٘الج جولنا٘٘ َٝجفشنٔ َد٘٘الجفةف٘ َنجوجلافا٘٘شٝج  ٘٘ جلنو ََجلن  ٘ٝجأوجلناف٘٘ٔ َئجر٘٘ٝجيا٘٘

َلهجفايالجاةاو الجج. ج 4)جةعٔ جٌل اش جةأري

َنجر٘ٝجةلٍ٘مج َٚجف٘يٞجأ ٘شفعجلنيٌ٘يٞجون ا٘شجأ رَ٘جا٘ٞجا٘ َدالجيلمجولعجدٔعالجلنو ُوٞجف جةاي الجلنو ونلفٔجنٙجلنح 
َٚجفشيةاشٝج جوج َٝجدٔعالجلنو َدالجلةلٍهجا س جوةف َ اشجيسحٕجأٞجلنو ُوايش جج اٌجة َنجٔفيعيالج.جا  وفش ججح  جف و

ج

ج
 البرم : .4

                                                 
(

1
)http://en.wikibooks.org/wiki/adventist_youth_honors_answer_book/arts_and_crafts/.origami. 

، رضرانح دكترٕراج رٍرر يُشرٕرج ،  "انعًهية االبتكبرية في تشكيم انًجسًبت انورلية واالفابد  ينااب فاي اعاداد يعهاى انتربياة انفنياة" (: 1826) (نٍهى عالو2)

  .268، ص  205كهٍح انترتٍح انفٍُح ، جايعح حهٕاٌ ، ص

  .268، ص َفص انًرجع (3)

  .311، ص  َفص انًرجع( 4)



َلف٘٘ جف٘٘يٞجل ٘٘فع جلنف٘٘فشفالجولمفا٘٘شٝجفحي٘٘وجة ٘٘ٙج َدي٘٘ٚجةل٘٘نٔجأٔ َٚجلن َئجا٘٘ٞجلن٘٘و َي٘٘ٚجا٘٘ ويا ٘٘ٞجةا يٍ٘٘جٍن٘٘ٛج ٘٘ٞجٔ
َلذ٘شهجوا٘ٞجلنف٘اٜجلف٘ة َٚجيل ٘وجا٘ٞجلن  جا٘ٞجلن٘و َٝو جا ف٘اشجنيا٘ة ج اا٘شجحفٜ٘جاف٘ َيٚجافة يٝجحٜ٘و لٌلٝجلش ٘يالجفٔ

َنجاااشج. َديالجافة  َيٚجنل ٚجأا شٜجو َٚج ٔ َٝجن و جلنف

 القص المنتظم : .5

َٚج. َةيٞجحة جلنااشيالجفافشحشهجاةفشويالجفولءجفشنا ْجأوجدشٔعجلنو َنج ٞجدْجافشحةيٞجاةلشو جيوج فش

َيٚججإٞجلن شف يالجن  ْجأوجلنحُجي جلش يالجةعا جاٌنجلفةعٌلٌ  ة الجلنلشاالج ٞجةا فَجأوجةةا ٚج ج ٞجٔ
َٚجولول اشجلنالة  الجاٞجرلشاشهجاةاو الجو ٍنٛجل ٌولهجلنافةلٌاالج َٚجةا يٜجلنو َفالجلنٔشنمجنٔ ف جاع

َي الجلنة جةا ا جاٞجلنةا يٜجففاونالجويفَج.جج ججةا ي اشجيا ا جأٞجيا ٍجا   جفش ٌلنجولنٔ
 : مزع العشوائإال .6

َٚجفٜ٘٘جيعةاٌ٘٘جُٖلنا٘٘   .   ي٘٘شج  ٘٘ جلنيٌ٘٘جف٘٘ جلنةا٘٘ يٜجمجيعةاٌ٘٘جف٘٘ جةا٘٘ ي  ج  ٘٘ جأنجاو ي٘٘الجا٘٘ٞجأٌولهجدٔ٘٘عجلن٘٘و
َد٘الجاا٘  لف٘ةلٌلٝجأٌولهجلن ٔ٘عج ا٘ جف٘ جيٍ٘هجلنحشن٘الجج ٘ٞجوةا يٜجلنٔشنمجفاٍلجل ف ومجيلع  جأ رَ٘جحفشف٘يالجفشنو

ُيٚيعةاٌجل ةاشٌلج  يشج   جحفشفية جف جلناُج ُٖواٌنجاشجيحٌر جيٍلجلنجٖجأوجلنةا َلهجالة  الجا ج. اٞجةأري

ُٖجيح ٜ٘٘جلنٔشن٘٘مج  ٘٘ جأا٘٘ شٜجأ َ ٘٘الجولا٘٘شم جف٘٘ جلنةعفيَ٘٘ج جناٍ٘٘لجيل٘٘مجأٞجوف٘٘ جلنا٘٘ ُل جوح  رَ٘٘جول٘٘وحش جوأ رَ٘٘جةايي٘٘
ُٖجلنعا٘٘ول  ي ةا٘٘ٙجلنٔشن٘٘مجإا شا َلٌججي٘٘الجلنةا٘٘ يٜجفولف٘٘ٔالجلنا٘٘ ر٘٘ٝجفعٌ٘٘جٍن٘٘ٛجيلٔ٘٘ٔجن ة ٘٘ايٝجنةح ي٘٘ٚجلنا٘٘ ٜجلنا٘٘

جةا يٍه.ج

َفياشجأويجٖ اشجيا ٞجفعٌجاُج َٝجٔ َلهجالة  الجفياشج أٞجيف َدالجأٞجيفٌأجلنٔشنمجف جإلشفالجةأري شجاا٘شجيف٘ش ٌجااياحلنو
َلء َل٘يالجلنٍ٘ن  ٘ جلنا٘ ٜجاةيل٘الجن ةف٘شيٞج ج    جإل شءجلنر َد٘الجو ٍ٘نٛججياا٘أجف٘يٞجلنا٘ ٜجول  ا٘ٞجل٘سٜجف٘ٔحجلنو

ُءجلنا ُٖولنٕسٜجلنفيايالجلناة واالجفيٞجلنل ج.ججا َٝو جوجلناف
 التراكب : .7

جلآللَ٘جويف٘ا جيٍ٘لجلنة ٘ َلٞجأوجأ رَجفا٘ ٜجيلعٜ٘جأحٌ٘ياشجيع ٘وجف٘ٚو َل مجيوجة شٔعج ا  َل ٘مج جوفي٘ جلنة ايٝجة
جلنعا َ٘جلآللَ٘ج ُءجلنولد٘عجف٘ٚو ُءجأوج ٜج جوي ٘فحجلنل٘ يولعجأحٌجلنعاش َج   جلنعا َجلآللَج جفيل  جاا جل

ُءل جا واش جاٞجلنعا َجلآللَج. جل

َلهجل ٌل ي٘٘الجف٘٘ ج َفٔجف٘٘يٞجلنعاش َ٘٘جف٘٘ جلنعاٜ٘٘جلن ا٘٘ ج جوي٘٘وجأحٌ٘٘جل ف٘٘شنيمجأوجلناا٘٘ش َل ٘٘مجي٘٘وجأحٌ٘٘جأا٘٘ شٜجلن٘٘ ولنة
ج ا َ٘جآلَ٘ج جالشٜجل انشٜجلن  َيٚجول٘عج ا َ٘جف٘ٚو ايالج ج"جفاوجيفةلٌٝجف جإيلشٌجلاحفشِجفشنعاٚج ٞجٔ

ُ يش جأوج  يش ج. َل مجإاشجل ججولنة
 الشفافية : .8

جاشجل ٙجلنلشاالجفةعٔ جةعا جلنا شفيال اَو َدالجٕو َ الجل  فَجنا شٍججش جلحفشفجلن ةشحالجلن  فشنعاٚجلناة ٜجول 
جلنلوء.



ُيالجل ٙجل فٔحج.جون ا شفيالجج لنا جَؤيالجفاعٌٜجي ٜج ٞجلناعٌٜجلنٔفيع وةةح ٚجاٞجلسناشجلن نألايشءجلناول
َؤيالجنألايشءج. َنج   جا شٍجلن َلشهجةة شوهجاٞجلسناشجلن ٌ جٌ

 أسموب االضافة :  .9

ةعةفَ٘٘٘جلمل٘٘٘شفالجا٘٘٘ٞجلنة اي٘٘٘شهجلناشا٘٘٘الجف٘٘٘ ج ا ي٘٘٘شهجلنةا٘٘٘ يٜجلن ا٘٘٘ جوف ٘٘٘ الجلش ٘٘٘الجف٘٘٘ جال٘٘٘شٜجلنعاٜ٘٘٘جفشنلشا٘٘٘شهج
جيالج.جوي  ٌجفشاانشٜجلن اول  ُلءجلنلشاالجلنولحٌنجأوجلشاشهجالة  الجفنيالجلنو ٜ٘و لشفالجي ج ا يالجةلايعجفيٞجأل

َىجفشنلشاالج ٞجا  اشجلنة  يٌنإن جا ٜجلٌي ج.جٌجيل

َلهجل ٌل ي٘الجف٘ ج نةارٜجلناعشنلالجلنةا٘ ي يالجفأف٘ ومجلال٘شفالجإحٌ٘نجلناا٘ش لال٘شفالججال٘شٜجل ا٘نشٜجلن اي٘الج جوةٌ٘ؤ
َي٘٘الجإن٘٘ جةنيَ٘٘جلن ش  ي٘٘الجلا َ ٘٘الجلنة ٌي َل ي٘٘الجن عاٜ٘٘جلن ا٘٘ ج جولال٘٘شفالجةفع٘٘ش جناف٘٘شحةاشجوا٘٘  اشجة٘٘ؤرَج  ٘٘ جلةل٘٘شهجلنح ٌ

َل٘٘يالج ج"جويا ٘٘ٞجأٞ ُٞجٌللٜ٘٘جلنة ٘٘ايٝج ج ا٘٘شجأاا٘٘شجة٘٘ؤرَج  ٘٘ جاف٘٘شحالجل  ُءل جا٘٘ٞججن عاش َ٘٘ج جو  ٘٘ جلنة٘٘ول ةعٌ٘٘جل٘٘
ن َليالج جوي جةٌؤ َليالجنٔشدشهجلٌيٌن"جل  جج 1)إن جل ةفشمجل 

 القطع :الحفف و  أسموب .11

ن٘ٛج ج   جدٔعجاا    ج جوة ٘ٛجلنعا ي٘الجي٘ةٝجفيا٘شجلف٘ةلٌلٝجأٌلنجح٘شٌنجٍو ي  ٌجف جف ٜجلنفعٓج ٞجلن ٜجن ح ٜو
ٌَجةا يٍهج. َأفيالجحفمجلنة ايٝجلنا ج   جدٔعجأف يالجأوجاش  الجأوج ججن ح ٜو

جاٞجلنةنحٍٙجلإٞج ا يالج َلهجل ٌل يالجف جالشٜجل انشٜجلن ايالج جويٍهجلنة ايالجيا ٞجأٞجة ٞو  ايشهجلنة٘ جاٞجلنااش
ُلءجا٘ٞجلنا٘٘ ٜج"ج يجإن٘٘ جحٍ٘ٙجأل٘٘ َنجلنعاٜ٘٘جلن ا٘ ج جف٘٘ ٞج ا ي٘الجلنحٍ٘٘ٙجةٌ٘ؤ َلءجف ٘ َل جلٌيٌ٘نجةف٘٘اٝجف٘ جإر٘٘ اَ٘جأف ٘٘ش ةُٕ

َ يف٘٘٘يالجف٘٘٘ جاولل٘٘٘عاشج ُءجج–َذ٘٘٘ٝجف ٘٘٘شءجا شٔ٘٘٘ جلن َل ي٘٘٘الجيةود٘٘٘ٙج  ٘٘٘ جا٘٘٘ ٜجلنل٘٘٘ إن٘٘٘ جةنييَ٘٘٘ج فيَ٘٘٘جف٘٘٘ جفش  يةا٘٘٘شجلاٌ
جوافشحة جحيوجة ٘ونجفع٘ٓجا ٘شٔجلنا٘ ٜج جوةل٘عٙجا ٘شٔ ُولي٘شجف٘ جلنا٘ ٜججلناحٍٙو َنجاةيل٘الجنا٘شجياا٘أجا٘ٞج أل٘

َلهجلنحشٌرالجف جأٔولٜجلنح َ  جلنة واشجةحٌر جلنةني َليالجودونجلنةولي جلنح ُءجولٙجلنلش ج".ججج 2)ي ةففاشج ٜجل
 القطع مع االحتفاظ بالجزا المقطوع ) معالجة السطح ( :

َٚج جف٘٘ ٞجٍن٘٘ٛجيل ٘٘ٚجة٘٘أري ويا٘٘شجوحايا٘٘شجأا٘٘ شم ج  ٘٘ جف٘٘ٔحجلن٘٘و َلهجلاي ٘٘الجاؤن ٘٘ جا٘٘ٞجالاو ٘٘الجإٍلجدٔعا٘٘شجٔو
َلهجلنة جةاة جا٘ٞجلا٘عجيٍ٘هجلنا ٔو ٘شهجج لنٕسٜجول لولءجلنة جةاةلاشجة ٛجل ا شٜج  اشجأٞجياشٛجفعٓجلنةأري

.ويا ٞجن ٔ َٚجلنا ٖٔو َٚجلنا وٞجلنارفهجةحهجلنو جنألاشٝجأوجٌفعالجإن جلنٌللٜجشنةفيٞجلنو نمجلٍمجلنا ٜجلنا ٖٔو
َٚج.إنةفش ٌهجف ج َلءجأفٔحجلنو جر

 التجميع : .11

ُلءج َيٚجةلايعجفعٓجلن ٔعجول ل جاٞجل ٌلءجةٝجإاةشل ج ٞجٔ َ يمجويوجاٖو يوجأف ومجيعةاٌج   جلنةلايعجولنة
َ يفاشجاعجفعلاشجلنفعٓج   جلنفٔحج.ج جوة

ج
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 : ضغطال .12

َلٌجةلفيا ج َٚ جلنا َي الجأوجأف ومجيعةاٌج   جلفةلٌلٝجأ شفعجلنيٌجلنلنٔجلنعا َجأوجلنا ٜج)جافشحالجلنو يوجٔ
ُل جنألاشٝجأوجن ل ٙج.جججني وٞ  فشَ
 : سيمالتج .13

َلٗجاحٌٌج ُءجيانٜجحيُجاٞجلن  َٙجأيلش جفأا جل يوجلنا ٜجلنٍيجيفةٌٜج   جيي ة جاٞجلسٜجأفعشٌنجلنرسرالج جويع
ج 1)فأفٔحجافةويالجأوجااحايالجةفا جأول جلنةلفيٝج"

 الجدل : .14

نٛجفشفةل جأٌولهج جٍو ٌلٝجرلشاشهجاةفشويالجأوجاةاو الجف جيوجأف ومجلشْجفةا يٜجلنلشاشهج جويةٝجةا ي  جٌٞو
ج جون جأا شٜجاةاو الج. ا يالجلنلٌٜج

 أسموب التدكيك  .15

َل ٔجأوجفع٘٘ٓجلنلشا٘٘شهجلنة٘٘ جةةايُ٘٘ج جأوجلنا٘٘ َيَ٘٘جلنلي٘٘ٔو أف٘ ومجيف٘٘ةلٌٝجف٘٘ جلنعٌيٌ٘٘جا٘٘ٞجلنلشا٘٘شهجويعةاٌ٘٘ج  ٘ جةح
َلٌجةا يٍه.ج َواالجوجلناةشاالجاٞجلسٜجر مجوف شجن ة ايٝجلنا  فشنا

َد  َٚجٔوني٘ش ججياة ج ٞجلنافي جلنو َيٚجدٔعجدٔع٘الجلن٘و َوف٘الججٔ َي ٘الجلناف٘ي جلناع  جر٘ٝجاف٘لاشجا٘ٞجفعل٘اشج جارٜ٘جٔ
َأفيالج.ولحٌنجأف يالجول ج–فشن حاالجولنفٌلهج َنج جل

َد حٌ٘٘لوجللةسإويا ٘٘ٞجن ٔشن٘٘مج َيَ٘٘ججف٘٘شهجف٘٘ جا اِ٘٘جوة ٘٘ايٝجلناف٘٘ي جلن٘٘و ا٘٘شجلنفٌ٘٘نجأوجلن حا٘٘الج  ٘٘ جإفولف٘٘ٔالجةا
َيٚجةا َٚج جويا ٘ٞجن ٔشن٘مجأ رَجاٞجفَٔجف جا ِجلنودهج.جأوج ٞجٔ َل٘شهجأن٘ولٞجلن٘و َل ٔجوةعٌٌ٘جٌ جف٘اٛجلنا٘ ٖو

َؤيةاش. َيج اٌج جةح يٚجة اياشهجيةوفَجفياشجةح يٚجلنلٌلٖجلنف 

َليالجرٝجولعجدٔعالجاٞج َٚج   جيي الجأ اٌنجٔونيالجو  ُلءجاٞجفٔحجلنو َيٚجدٔعجوحٍٙجفعٓجأل  ٍنٛج ٞجٔ
َٚجل  اشجأوجافلاشجاعجفعٓج. جلنو

 الكرمشة  .16

َااالجدٔعالجلنوججٌ ا َااالجلنة جأحٌ٘رهج.ويل٘مج  ٘ جلنٔشن٘مجأٞج  نجاةيلالجلن  َٚجةة وٞجأا شٜجذيَجاحٌٌو
جأٞجيح ٜج  ياشج ججججججلنأ ومج.جنةعٔ جن جلنةأريَجلنا اف يةح ٝجف جلنةلش يٌجلنة جةاة جولنة جيٌو

َاا٘٘الجف٘٘ َاا٘٘الجيل٘٘مجأٞجةول٘٘عجف٘٘ جلم ةف٘٘شَج اٌ٘٘جاحشون٘٘الج  َل٘٘الجلن  َٚج.جفا٘٘رسجلنل٘٘نٔجفاٌ٘٘نجفٌ ٔحجلن٘٘و
َااجيعٔ  َلذشهج  َااالجالجٍلهجف َفالج جأاشجلن  َفٚجفاة ش َل ج ف جأدٜج.جااشجةعٔ جةأري

َنجفاٌٙج َااالجاعجاساِجأل َلهجا افيالجاةاو الج.إ اشجيا ٞجأٞجيفةلٌٝجأف ومجلن  جحٌلوجةأري
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إٞجلنعسدالجفيٞجلن يٝجلن ايالجول فِجلاااش يالجأوجلنةا ي يالجن ة ايٝج سدالجة شا يالج جف ٞجل فِجلاااش يالجأوج
َةفٔجفا ٜجوريٚجفشن يٝجلن ايالجن ة ايٝج   جأفشِجأٞجلن ياالجلن ايالجن ة ايٝجةلةشَجل فِجلنةا  ي يالججن ة ايٝجة

جلاااش يالجأوجلنةا ي يالجةفعش جن  اشٞجلنٍيجُياائجلنعاٜجلن ا ج.

َفال َيالجول ٌل يالجلنة جةةلاااشجلنااش لنع ايالججفش فِجلاااش يالجأوجلنةا ي يالجن ة ايٝجي جالاو الجلنعا يشهجلن  
ي يالجولن ايال وةة ٜجفٔفيعالجلنلشاشهجلنافةلٌاال َنجاٞجٔفيعالجل يٌلٙجلنٕو َو ج.ج 1)ن ة ايٝ وي ج ا يالجةافعجفشنل

َيمجفشفةلٌلٝجلنلشاشهج جحيوجيةٝججإٞجالشٜجل انشٜجلن ايال َلهجاٞجلسٜجلنةل َلهجولنااش يفش ٌج   جااوجلن ٌ
َيٚجلنة ش ٜج َلهجلنلٌيٌنج ٞجٔ َيمجأراشءجةا يٍهجلسناشجلفة اشٙجلنلف فيٞجلن اشٞجولنلشاالجلنة جيةاشوناشجفشنةل

َلؤيشجأراشءج ا يالجةا ي اش جلٔونج َلهجل ٌل يالجولنعا يشهجلنة جيةٝجلل ن اانونالجلن ايالإٞجللةيشَجلنلشاالجولنااش
جلاشنيةاشج.ج َفالجل ا شٜجلن ايالجوةٍٚو َيالجنااش َو جل

َلهجل ٌل ي٘٘٘ َل٘٘٘اشجن اا٘٘٘ش الجلنأ ٘٘٘ومجإ ف٘٘٘شفاشجن ٔ٘٘٘سمجأٞجةريَ٘٘٘ج اٌ٘٘٘يٝجويٍ٘٘٘لجا٘٘٘شجحشون٘٘٘هجلنفشحر٘٘٘الجل٘٘٘سٜج 
َنج َلهجلنةا ي يالجلناةاو الج جو يٙجإفةٔشٖجلن اشٞجإاةشىجيٍهجل  ا٘شٜجلن اي٘الجلنافة ٘ جإا شاشهجلنااش جحٜو ج–لن لٜو

َٚج ج َنجنةوليحجلاا شاشهجلنةا ي يالجنلشا٘الجلن٘و َٚجلنالةش َٓجل  اشٜجلن ايالجلناا ٍنجفلشاالجلنو نٛجاٞجلسٜج  ٍو
جلنفيشاي٘٘الج جفا٘٘شجيريَ٘٘جنٌ٘٘نججو ٍ٘٘نٛجإةشح٘٘ال َٓو جأوجد ٘٘ٚجا٘٘ٞجلناةيل٘٘الجولنع٘٘ َي٘٘الجور ٘٘الجٌوٞجل٘٘ٙو َي٘٘مجفح َ ٘٘الجن ةل لن 

جوةعٌٌ٘جل  ا٘شٜجلن اي٘الج)جلناا ٍ٘نجفلشا٘الج َلوهجفشالشفالجإن٘ جةاٖ٘و جإن جلناةش  جلنا َنجن و ٜو لنٔسمجلنةحٌيجولنارشف
َلهجل ٌل يالجيريَجأيلشجنٌنجلنٔس َٚج جولناةلاا جن عٌيٌجاٞجلنااش َذفالجف جإاةشىجاا٘نومهجفاي٘الجلنو مجلنةليٜجولن

َول ج  ياٝج. َنج جةاشفِجة ٛجل  اشٜجلن ايالجلناع جافة 
 منيج البحث :ججججججج

جا٘٘٘ف ج جلنا٘٘٘اا جنشَجلنإَ٘٘٘جٔ٘٘٘ ٌ٘٘٘لٌجلاإف٘٘٘ جج لنةح ي ٘٘ج فشحر٘٘٘الجف٘٘٘ جيٍ٘٘٘لجلنفح٘٘٘وجلنا٘٘٘اا جلنو ٘٘٘ ةفع٘٘هجلنإ
َيفلن نٛجاٞجلسٜجلنلٔولهجإف جج ةل َفالجلنفحوجج جٍو جلنةشنيالج:ج ٌلٌجلٔولهجةل

ََجل  - َيٙجفا  جل ةع  انشٜجلن ايالجلناعش َج.جانشٜجلن ايالج جوا اٝو
َٚجول ش  اشج جوج - َيٙجفلشاالجلنو ُاالجنٍنٛج.جا شاشةاشجلنةا ي يالجول ل جةع  ٌولهجلنس
َ اشجلنٔ٘٘سمجن اي٘٘الةول٘٘يحجلن ٘٘يٝجل - َٓجالاو ٘٘الجا٘٘ٞجل جلنأ ٘٘ومجأٞجيٌ٘٘ جه ا٘٘شٜجلن اي٘٘الجلناا ٍ٘٘ا٘٘ٞجل٘٘سٜج ٘٘

َٚج.ج  فلشاالجلنو
َي - َلهجل ٌل ةع َٚجنةا يٍ٘جلناا٘نونيالج)جلنة اي٘شهج جة اي٘شهجلنةٙجفشنااش ي٘الجلنأ وف٘الجف٘ جلن اج ا٘ يٜجفلشا٘الجلن٘و

َٚج.جج ةا يٍجلناانون  لن ايالجفلشاالجلنو
َٙج   جفعٓج - َٚج.جألنةع َٓج ياشهجٍلهجل ش ْجالة  الجاٞجلنو نٛجاٞجلسٜج  َٚجٍو  اولٖجلشاالجلنو
َٙج   جلا - َيمجن ةع َٚج.جنا شاشهجلنةا ي يالجلنةل  لشاالجلنو
َلهجل ٌل ي٘الج)جلنة اي٘شهج جلنأ وف٘ - َٙج  ٘ جالاو ٘الجلناا٘ش َٚجنةا يٍ٘جاا٘نونف٘ جلج لنةع ج نةا٘ يٜجفلشا٘الجلن٘و

نٛجاٞجلسٜجلنفيشٞجلنعا  َٚج فايالجٍو َيمجف جلشاالجلنو َ يالججولنةل جلنا َٓو  .جولنع
َٚج)جلن شافوٞج اةشىجاانونإ - َياالج ج.جلنا وٞجفايالجفشفةلٌلٝج جلشاالجلنو  ولن 
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ج.ججهاشٜج)جلناانومهجلن ايالج جلناا ٍ ح يٝجل ة -
 نتاج أدوات البحث وتجربة البحث :إ

 نففت الباحثة تجربتيا من خالل أربع محاور أساسية ، ىإ : 
 القيم الفنية فإ العمال الفنية .  .1
 مصدر التعبير ) الطبيعة ( .  .2
 مة فإ التشكيل . التعرف عمى اإلمكانات التشكيمية لخامة الورق ، والدوات المستخد .3
 الميارات الدائية المطموب تنميتيا لدى الطالب .  .4

 وبدأت بإنتاج أدوات البحث . 
 

 نتاج أدوات البحث :إأوال 
َل٘٘٘اشجٌولهجاة٘٘٘شىجل  دشا٘٘٘هجلنفشحر٘٘٘الجف َي٘٘٘شج جر٘٘٘ٝجدشا٘٘٘هجفع  جر٘٘٘ٝجف٘٘٘شةٍنجلناح ا٘٘٘يٞج  ٘٘٘ جلنف٘٘٘شٌنجل لنف٘٘٘شفٚجٍ 

َهج ُاالجلنةعٌيسلل جفشةٍنجلناح ايٞج.َلءجلنفشٌنجل آف جلوءجهجلنس

َٚج.جج اةشىجاانون   جلنٔسمجاج ج لةفشَجلن ف )جلاجٌولهجدف يش جةٔفيٚجل رٝجدشاهجف جفايالجفشفةلٌلٝجلنو

َلهودشاهجف جلن ايالجفشفةلٌلٝجفٔشدالجلناسحٕالج.ججالاةشىجلناانون لنلش الجفجل ٌل يالجاسحٕالجلنااش

َٓجلناانومرٝجةٝج َلشهج.دالجة ييٝجلنااة ج   جلناح ايٞجنة ييااشجف جلوءجفٔشجه  َ ٌجلنٌ   جو

َلهجل ٌل يالج ٌلٌجدش االجلن يٝجلن ايال ولاةاهجف َاشا .ج لنافةاٌفجولنااش ج جوةلٔئجلنف

 ( 1) رقم ممحق: القيم الفنية قائمة .1

َلف جدشاهجلنفشحرالجفةحٌيٌجلن يٝجلن ايالجلنأ ومجةاايةاشجنٌنجلنٔسم ََججفاشءج   جاشجلشءجفشنااا جلنٌ ناٍلجلنا 
ٌَج َٚج جوةلااهجج لفلن َلهجأٌل يالجلش الجفشنةا يٜجفلشاالجلنو ُلٞج جلنوحٌنج جلمي شٖج جواشجةلاا جاٞجااش لمة

جلمافلشٝج.

 ( 2ممحق رقم ): قائمة الميارات الدائية .2

ََجلمانشٜجلن ايالجفاشءج   جاشج َدالجل ون جف جا  َذومجةاايةاشجنٌنجٔسمجلن  َلهجل ٌل يالجلنا ةٝجللةيشَجلنااش
َٚجوي ج:جلشءجأيلش ج َلهجأٌل يالجلش الجفشنةا يٜجفلشاالجلنو َلف جواشجةلاا جاٞجااش ََجلنٌ جفةو يٙجلنا 
 ميارة الحنى والثنى.  -2    ميارة الطى .   -1
 ميارة البرم.  -4   ميارة المف ) الحمزونى(.  -3
 ميارة المزع العشوائإ.   -6   ميارة القص المنتظم . -5
 ارة الشفافية. مي  -8    ميارات التراكب.  -7
 ميارة الحفف.    -11    ميارة االضافة. -9

 ميارة الضغط. -12    ميارة التجميع.  -11



 ميارة الجدل.  -14    ميارة التجسيم. -13
 ميارة الكرمشو. -16    ميارة التدكيك.  -15

َلاشج   جالاو الجاٞجل فشةٍنج َنج ججلناةل  يٞجف جلنالشٜج جفألاعولج   جلافالج اَودٌجةٝج  ااش
ج َااالجون ٞجفاففالجمجةةلشُو َنجلن  َلهجلنااةا الجج40وفعلاٝجألشٙجااش %ج جو  ي جلاةاشجلنفشحرالجن ش االجلنااش

َنجأٌل يالج َنجأٌل يالج.ج   جلاِج اَجااش ج جنة فحجلن ش االجلنااش يالجفةالج اَجااش

 :البرنامج المقترح  .3

جلنةشن َيج   جلناحشَو َاشا جلنا ة ُهجلنفشحرالجف جفاشءجلنف جيالج:جَ 

 .َلٛجلن شاٜجن افةاٌٙج َ يُج   جلاٌ  لنة

 ٌَيالجفيٞجلنٔسمج.ج جلن  َٚو َنجفاشجيلاٞجا شف الجلن  َنج ٌلءجلنااش  ةوفيَجن ٔشهجا و

 يُج   جلن يٝجلن ايالج.ج َ  لنة

  ف جلوءجاعشييَجاحٌٌنج:ججلنة ييٝجلنٍلة 

 لن يٝجلن ايالج 

 َنج  ٌدالجو حالجلنااش

 لناس االجلنعشاالجن اانونالجلن ايالج.ج 

 َوا فيَجإشٝجن ةول ٜجلمةوج  ولنٔسمج.لنٌل ٝجفيٞجلنفشحرالججن ة

 َيِجحيوجةلاا َٚجلنةٌ َيج:ةاويعجٔ َاشا جلنا ة َلةيليالجلنف  هجلفة

 َنج  .لناحشل

 لنع ٙجلنٍيا ج. 

 لنااشداالج. 

 َٓو  ج.جلنع

   جلنفيشٞجلنعا. 

َفالجلنفحوج.ججهوةٝجةٔفيٚجيٍ جل فِج اشجيٕاَجف جةل



ج
 ( 3) رقم الفنية المنففة من خامة الورق ، ممحق قائمة لمعايير تقييم المشغوالت .4

لنةل ْجفةحٌيٌجلناعشييَجلنة جيلمجأٞجة يٝجف جلو اشجحيوجدشاهجلنفشحرالجاٞجلسٜجلمٔسٖج   جأٌفيشهج
جلنةشنيالج:ج3ولنة جةلااهج ٌٌج)لناانومهجلن ايالج ج ُ الج   جلناحشَو ج جاعيشَجاو

 :ُلٞجج–)جلنوحٌنججاٌنجةولفَجلن يٝجلن ايالجف جلناانونالجلن ايالج  .لمافلشٝج جج–لمي شٖجج–لمة

 َل شنجلنعسدشهج َلهجلنةا ي يالجف جلناانونالجلن ايالج:ج)جاٌنجااشففالجلنلشاالج/جاٌنجا اٌنجةح ٚجلنااش
 اٌنجااشففالجلنعسدشهجلن وايالجج جج–لنةا ي يالج

 :َٚ َلهجلنلش الجفلشاالجلنو َنجن ااش َنجلنٔ )افةونجل ٌلءجلنااش َنجلنراااش َنجلن ٙ ااج  ااش جش
ُوا َنجلنةٌ يٛج )لنح  َنجلنةلايعج جااش َنجلالشفالج جااش َل مج ااش َلهجلنة َنجلن ْجلنااةٕٝج ااش   ااش

َنجلنلنٔج ج َنجلنحٍٙج ااش َنجلنا شفيالج ااش ُٖجلنعاول  ج ااش َنجلنا َنجلنةلفيٝج ااش َنجلنلٌٜج ااش  ااش
 َٝ َنجلنف َنجلنةٌ يٛج جااش  جااش

َلاشج   جلناح ايٞجلنٍيٞجأ َولجف حةاشج.جوةٝج  جد
 ( 4) رقم ممحقلميارات إنتاج المشغوالت الفنية المنففة من خامة الورق ، -بطاقة مالحظة .5

َنجافةونجل ٌلءج جولنٍيجةةلاٞجافةوييٞجاٞج16الجلناسحٕالج ٌٌج)دفٔشجةلااه َنجأفشفيالجوأاشٝج ٜجااش  جااش
جل ٌلءج:

 .َلالجولحٌنج ٌَهجويح ٜج   جٌ جأٌنجفا 

 جيح ٜج   ج  َج.جأٌنجفاعشواالجلناع ٝجوج

استمارة تقييم المشغوالت الفنية التإ نففىا الطالب من خامة الورق فإ ضوا قائمة المعايير، ممحق رقم  .6
(5) 

َنجنة ييٝجلنااة جف جلوءجدش االجاعشييَجلااةشىجلن دشاهجلنفشحر جف َلاشجولنة جةلااهج ٌٌج ٌلٌجلفةاش فشفٚج 
ج جاةلاا جنعٌٌج)3) نٝججإن جحٌجاشجأوج ٜجاعيشَجافةوييٞجاٞجلنة ييٝجةح ٚجأوجٝ جاعيشَج جوأاش22 جاحشَو

جيةح ٚج.ج

َلةشٞجولنٍيجيةح ٚج َلالجولحٌنج جولنٍيجنٝجيةح ٚجيألٍجإفشناعيشَجلنٍيجيةح ٚجيح ٜج   جٌ ن جحٌجاشجيألٍجٌ
َلشهجلنة جح  هج  ياشجيٍهجلناانونالج.جا  َج جوي فحججة ييٝج ٜجاانونالجدش  جلنٌ جَشج   جالاٖو

 البحث : ثانيا تجربة 
َيفيالج جحيوجٔ فهجاٞج ٜج دشاهجلنفشحرالجفةٔفيٚجأٌولهجلنفحوجدف يش ج   جالاو الجلنفحوجلنلشفٔالجوجلنةل
َٚج.جودشاهجفاعشواالجإرايٞجاٞجلناعشوايٞجف جةٔفيٚجفٔشدالجلناس ٕالجحالاو الجإاةشىجاانونالجفايالجاٞجلشاالجلنو

َٓج َلءجلناةل  يٞجنة يل  اشٜجلنااةلالج   جالاو الجا   جأٌلءجلنٔسمج جرٝجةٝج  ااشجف جلوءجيٞجلنلف



َنجلناعٌنجنٍنٛج.ج   جأفشِجدش االجاعشييَجة ييٝجلناانومهجلن ايالج.جرٝجفٌأهجلنفشحرالجلنةعشاٜجاعج لمفةاش
َيجاٞجلسٜجلنلٔولهجلنةشنيالج:ج َاشا جلنا ة َيفيالجفةٔفيٚجلنف جلنالاو الجلنةل

َفالجوةح يُجلنٔسمج   ج  ٌجن شءجةاايٌن .1 َيجأفعشٌجلنةل َ الجلنلشٌنجفياشج.جنا  لنااش

جلنةٔفي شهج .2 َديالجفشف الجلا ٌلٌج جولنة جةٕاَجفياشجلن يٝجلن ايالجوةاٖو َٓجالاو الجاٞجلناانومهجلنو  
َفعجاٞجافةونجٌلفعيةاٝج َٚج جااشجح ُجلنٔسمجو َلهجلنةا يٜجلنالة  الجف جلشاالجلنو لنعا يالجنااش

َلءجود الجة   الج جفةعٍنٛجدشاهجلنفشحرلناانومهج.جوف جلوءججهناحش شنجيٍ جولنر َيٙجلنٔسمج   جلنةاٖو
َلالجمج َٚج لشاالجدشف الجن ةا يٜجولنةانيٜجفة ايشهجاةعٌٌنجيا ٞجأٞجةةولفَجفياشجلن يٝجلن ايالجفٌ لشاالجلنو

ج–فاونالجلمفةلٌلٝجج–ة ٜج ٞجأنجلشاالجاٞجلشاشهجل انشٜجلن ايالج جاعجلنةايُج:ج)جف  الجلنة   الج
جأا شناشج ج. َواالجلنلشاالجوةاٖو  جا

َديالجلنالة  الجو ي يالجأٌلءج جإا شايشهجلنٌا جفيٞجلنلشاشهجلنو َلهجحٜو ٌَج   جفعٓجلمفة فش وفٌأهجفشن
َلاشج  ياٝج.جواٞجياشجفٌأهجلنفشحرالجف ج جأا شٜجاري الجن ااشٍىجلنة جةٝج  َلهجن ح ٜو فعٓجلنااش

َةيٞجن شء جافة س ج َةفهجن ٜجااش َٚجحيوج َلهجلنةا يٜجلناةعٌٌنجفلشاالجلنو جااش َنججةاشٜو َيجلنااش يةٝجا
َي الجاعةاٌنج   جلنفيشٞجلنعا  َفعجج فأ رَجاٞجٔ يٍهجلن ٔشهج   جاودعجون ٔشهجلن يٌيوجإلشفالجلن ج

َٓج جفحيوجيا ٞجن اةع ايٞجاةشفعالجة ٛجلن  ٔشهجف جلوءجٍلنالاو الجلنٍنجةٝجل ٌلٌهجنا لجلنن
َنجوفٚجلن َلالجل ٌلءجلنااشففالجن ااش ٌَيالجلنلش الجف ٜجلحةيشلشةاٝجلنال يالجوحة جي ٜجإن جٌ جلن  َٚو  

 جاااٝج.جج

َةيٞجأوج  ةيااشجاعش جفحيوججفايالجة  يٙجٔسمجلنالاو الجفعاٜجاانونالجج .3 يا ٞجأٞجةةلاٞجإحٌنجلنااش
َةيٞجيةٝجةف يٝجلناانونالجفحٌجأد  جلن  شءجلنةشن جنةفٌأجلنفشحرالج َح الجلٌيٌنجااشر الجن فشف الجف جلنااش ا

َيجوج َلٛجلن يٝجلن ايالجف ج ٜجاانونالجاٞجلنةشنيةيٞج.جاعجلنةأ يٌجأراشءججلنا َنج   جإٌ جلنا و َٓو لنع
 لناانومهج.

َللعالجاعشييَجإاةشىجلناانومهجلن ايالجفعٌجأٞجاشداةاشجلنفشحرالجاعاٝجوأ ٔهج .4 َ الجنا إ ٔشءجلنٔسمجلن 
ُاس  . ج ٜجاااٝجفة ييٝجل  اشٜجلنلش الجف َني ٝو  ن ٜجٔشنمجفٔشدالجة ييٝجن اانونالجف جلوءجيٍهجلناعشيي

َُجلناسحٕشهج   جفةحج .5 َُجلن يٝجلن ايالجف جلناانومهجلن ايالجلنا ٌاالجوأف جأف فشمجلنااشداالجولنحولَجحٜو
َنجف ج ٜجاااشجفنٓجلنإَج ٞج شحمجلناانونالج.  افةونجل ٌلءجلنااش

َلهجلنافةاٌفالجو سدةاشج جلنعاٜجف جدش االجلنااش ٝجلن ايالجولناعشييَجلناحٌٌنجوفٚجيلنةا يٍيالجفشن لفةاَجةاشٜو
َلهجلنف َلهجولفٔجإي شٖجلنااشداشهجوة حيحجلنافش ٌَج   جلمفة فش َح ج جاعجلن يشٚجلنفشفٚجا

َٛجن الاو ال. َوا جلنااة  جلنا شييايالجول ٌل يالجن ٔسمجفولءجف جلن  شءجلنافشاَجأوج فَجلناودعجلمن ة

َلف  .6 َلءلهجلنةٔفيٚج شٝجٌ َهجإل َفالجلنالةجلفةا َلحٜجلنةل    الج. شاٜج جوةٝجةلايعجل  اشٜجلسٜجا

َٓجلناانومهج .7 َنجلنة ييٝجلنفشفٚج  َلءجنة ييااشجف جلوءجإفةاش لن ايالجلنااةلالج   جالاو الجاٞجلنلف
 إ ٌلٌيشج   جأفشِجاعشييَجاحٌٌنجن اانونالج.ج



َلءجاعجلنالاو الجل ُنوةٝجإةلشٍجا ِجلال َِجفا ٜجاول َيفيالججنلشفٔالجلنة ج شاهجةٌ ن الاو الجلنةل
َلف جفشن فٝج.وفٚجلنإشٝجلنفش ٌجف جة ٌيٝجيٍلج ََجلنٌ جلنا 

َلشهجلنفشٌنجلناح ايٞجناانومهجلنٔسمجف جلنالاو ةيٞج جوةٝجاعشنلالجلناةش  جإح ش يش ج .8 َ ٌجٌ ةٝج
جلنفحوج.ج َٓو َنج حالجف ج(6ممحق رقم )جنيةٝجف جلو اشجةح

 البحث :  تجربة نتائج
 جف َلشهجلنالاو ةيٞجواعشنلةاشجإح ش يش جلةلحجولٌو َللعالجٌ َلجفيٞجَٚجفا ل ٌلءججشهاةوفٔ جٌ

َيفيالجن شنحجل ٌلجلن ف    .جءجلنفعٌنولنفعٌيجنٔسمجلنالاو الجلنةل

 ج َلشهجلنالاو الجولٌو َٚجفيٞجاةوفٔ جٌ ن شنحجل ٌلنججلنلشفٔالجف جل ٌلءجلن ف  جولنفعٌنف
 لنفعٌيج.

 َلشهجلنالاو الجلنلشفٔالجولنا َٚجفيٞجاةوفٔ جٌ جف َيفيالجف جل ٌلءجلنفعٌنولٌو جلاو الجلنةل
َيفيالج.ججن شنحجلنالاو ال  لنةل

َيفيالج جولنلشْجفةاا َاشا جلنٍيجةٝجةٔفي  ج   جلنالاو الجلنةل الجلن يٝجلن ايالجيل اَجلنٍيجيٌ ٝجإيلشفيالجلنف
َٚج.ج َلهجل ٌل يالجلنلش الجفةا يٜجلشاالجلنو جولنااش

 ( توضح بعض إنتاج المشغوالت الفنية لممجموعة الضابطة . 11- 1م )اوالشكال أرق

 ( توضح بعض تجارب المجموعة التجريبية عمى الميارات الدائية لتشكيل الورق . 21- 11والشكال أرقام )

 ( توضح بعض إنتاج المشغوالت الفنية لممجموعة التجريبية.36- 21م )اوالشكال أرق

 تفسير النتائج : 
 ترى الباحثة أن ما تضمنو البرنامج من إجرااات وخطوات أسيمت فإ : 

 .  مع معطيات الموقف التعميمىالطالب رفع مستوى تفاعل   .1

أدى تنوع طرق ووسائل عرض الميارات الدائية إلى دقة وسالمة وفيم الطالب لكل مراحل وخطوات  .2
 أداا الميارة . 

الفي تبنتو الباحثة خالل تنفيف البرنامج والقائم عمى معايير محددة سواا  أن نشاط التقييم الفاتى .3
ة بشكل الميارىوالداات  الفنية دراك ىفه القيمإمكن الطالب من لمقيم الفنية أو ميارات الداا قد 

واضح ومفيوم ، مما ساعد عمى أداا الميارات بشكل سميم والحرص عمى تضمين القيم  عممى
 الفنية لممشغوالت المنتجة . 

 ىإ الفصل أو عبر الموقع االلكترونأن توافر المادة المعروضة وبيئة الحوار والمناقشة الجماعية ف .4
 أعطت الفرصة لمزيد من العمق فإ فيم كل عناصر المواقف التعميمية . 



بل احتياجات المتعممين وفروقيم الفردية قد أدى اإن تنوع طرق العرض ومصادر التعميم والتعمم بما يق .5
 إلى ارتفاع مستوى الدافعية لدى المجموعة التجريبية .   

 نتائج عامة : 
َلفالجلنٔسمجن  يٝجلن ايالج .1 َلهجلمفٌل يالجنٌياٝجف جالشٜجل انشٜجلن ايالج.جإٞجٌ َلهجلن ايالجولن ٌ  ةاا جلنااش

َلهجل  .2 َؤنجلن ايالجولفةحٌلوج يشذشهجةفشيٝجلنااش َٚجف جةاايالجلن ٌل يالجوجلما شاشهجلنةا ي يالجنلشاالجلنو
َنجن اانومهجلن ايالج.ج  ةا ي يالجافة 

َٚج   .3 َلءجلناانومهجلن ايالج  اشجةا ٞجلنٔسمجاٞجل فشنيمجلنةا ي يالجنلشاالجلنو اشجلاع ِجٍنٛج   جر
 لناا ٍهج.ج

َل جأفشفيش جف جةحٌيٌجأفعشٌج .4 جلشاالجإٞجلنلوءجولنٕٜجي عفشجٌو َلهجل ٌل يالجواٖو لناانومهجلن ايالجةفعشجن ااش
َٚجلنافةلٌٝ.ج  لنو

ج .5 َٚجلنافةلٌٝجف جةا ي اشج)اٖو   ج.إا شاشهجةا ي يالجج–نوٞج-ا اِج–لناانونالجلن ايالجةةأرَجفاو يالجلنو

ج .6 جناشجٌَو َفيالجلناو يالجيا ٞجأٞجي ٞو َلهجلن ايالجف  يالجلنة َيِجفعٓجلنا َ َٚجف جةٌ إٞجلفةراشَجلشاالجلنو
َنج.ج َفيالجلنايٌلايالجولناولٌجلن ايالجل ل  يشٝجوفعشٜجف جالشٜجلنة

َٚجةحةشىج ٌولهجلش الجةيفَج ا يالجلنةا يٜجن لشاالج.ج .7  فعٓجل فشنيمجولنة ايشهجلنةا ي يالجنلشاالجلنو

َل .8 جن افٔحجلنة ايالنة ُيعجج  يمجلنافليالجةفش ٌجلنٔسمج   جإيلشٌجلنعٌيٌجاٞجلنح ٜو اٞجلسٜجةو
ٌَلهجلنةا ي يالج.ج جلنا 

 
 التوصيات : 

 لمخامة .  ت المختمفة إلبراز الجانب الجمالىفإ الخاما االتجاه نحو الفكر التجريبى 

 يرية فإ إثراا مجال الفنون التشكيمية استثمار اإلمكانات التشكيمية لخامة الورق وقيميا الفنية والتعب
 بشكل عام وتصميم المشغوالت الفنية بشكل خاص . 



 مراجع البحث :
َهجوأفف٘٘ جف٘٘ جلن ٘٘ٞجلنةا٘٘ ي  ج" ج:جلنة ٘٘ايٝج2005إف٘٘اش يٜجا٘٘ود جإف٘٘اش يٜج) .1  جلنٔفع٘٘الجلنرشنر٘٘الج جا ةف٘٘الجج" اش ٘٘

َنج جْج ُيعج جلن شي َٚجن ااَجولنةو َلءجلنا  جج164-.158ُي

ج ف .2 جاحاٌو َنج1968ٌجلنولحٌج)أاَو َف٘ جن ٔفش ٘الجولنااَ٘ جلن ٘شي َٚ"ج لنا ةفالجلنر شفيالجج ٌلَجلن ةشمجلنع  ج:ج"د الجلنو
ج.73 جْج

ٌَلّج) .3 نج جاحاٌ٘٘جلنل٘٘ون ج جل٘٘ح جلنٌ٘٘ا ُ٘٘جلٌ٘٘و ُي  جٌلَجلنةوفي٘٘ٚجج"أساسةةيات تصةةميم المالبةةس" ج:2004 فٌ٘٘جلنع
ليالج جْج ج.ج376لنااٍو

َنج جْجة""التقنية فإ الفنون التشكيمي :2004   جلنا يل ) .4 ج.ج206 جٌلَجٔيفالجن ٔفش الجولنااَ جلن شي

َِج جج" الشةةغال الفنيةةة بةةين التقميةةد والتجديةةد ":جج 1984ج)  ٘٘ جلنا يل٘٘  .5 َفي٘٘الج جلنعٌٌ٘٘جلنرشن٘٘وج جا٘٘ش  ج ٘٘حي  جلنة
ج.55ْج

يج) .6 ُيُ٘٘جلناحاٌ٘٘و ج جال ٘٘الجج" رؤى حديثةةة لتوظيةةف المشةةغوالت الفنيةةة " ج:ج2003فشٔا٘٘الج فٌ٘٘جلنع  جفح٘٘وجاااَ٘٘و
َنج جْجفحووجف جلن َفيالجلناو يالج جلشاعالجلن شي َفيالجلناو يالج ج  يالجلنة ج.ججج68ة

َفي٘٘الج :ج"ج1978)جني ٘٘ ج ٘٘سٝ .7 ٘٘ٝجلنة َدي٘٘الجولمف٘٘شٌنجااا٘٘شجف٘٘ جإ ٌ٘٘لٌجاع  َي٘٘الجف٘٘ جةا٘٘ يٜجلنالف٘٘اشهجلنو لنعا ي٘٘الجلمفة ش
َفيالجلن ايالج جلشاعالجح ولٞج جْ َنج ج  يالجلنة َلنجذيَجاااو َفشنالجٌ ةو ججج.269 جْجج205لن ايال"ج ج

َنج جْجج" التحميل الجمالإ لمفن " ج:ج2003احاٌج ٔيالج)جاحفٞ .8  .ججج28 ج شنٝجلن ةمج جلن شي

َٙج ا َ جْججاية الفن "غ"  :1996احفٞج ٔيالج) .9 َلفالجف ف يالجوا ٌيال جٌلَجلناعش ج.ججج38 جٌ

جلنففيوا ج)ج .10 َفويالج جلنٌوحالجْج" السمات البيئية فإ رسوم االطفال " ج:ج1985احاٌو َ ُجلنفحووجلنة ج.ججج4 جا

ُيعج.ج1 ٔج" سيكولوجية االبداع " ج:ج2006افيٜجلنفيٌجحفٞج) .11 َحالجن ااَجولنةو َنج جٌلَجف ج لن شي

َحاٞجلنلون ج) .12  جٌلَجلنوف٘شءجنٌ٘ايشجج" دراسات وبحةوث فةإ عمةم الةنفس والصةحة النفسةية " ج:ج2007ياشٝج فٌجلن
َيالج. جلنٔفش الجولنااَج جلمف اٌ

هج) .13 َيج" جٌل1971يحي جحاٌو َنج  :"جلنةا يٜجلناعاش َٙج جلن شي ج.22َْجلناعش
14. Allen Heapd (1975) : “ the challenge of modern art “ , great Britain , London ,p.84. 

15. Bellis,M.(2012) : “ creativity and creative thinking introduction” : about these 

lesson plans, teacher preparation .  

16. Faulkner,P.and others(1959):”Art Today”,London,P.468  . 

17. Harris,R.(2004) :“ creative problem solving step by step approach”. los 

angeles:pyrc3a publishing. 

18. Larry.R(2003) : "creativity" , teach direction’s,63(3),70-77.  

19. http://en.wikibooks.org/wiki/adventist_youth_honors_answer_book/arts_and_cr

afts/.origami. 

 


