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 الصفية    وممارساته  (DBAE) التنظيمية  الفنية  الرتبية  منهج  يف  اجلمال علم

 امللخص

عتمد   ابململكة،  العام   للتعليم  املطور   الفنية   الرتبية   نهجب   حديثا  أدخل    نظري   إطار   اجلمال   علم
ُ
 ( DBAE)   على نظرية  امل

  هدفت و   ؛ " ؟(DBAE)  التنظيمية   الفنية   الرتبية   نهج مل  اجلمال   علم  ميدان   أدبيات   أبرز   ماهي  : الرئيسي   الدراسة   سؤال   كان .  (1)

  استعراض   (2).  (DBAE)حىت ظهر بنهج    اجلمال  علم   ميدان  يف  حدثت  الت   التطورات   أبرز  على   التعرف  ( 1)  إىل  الدراسة

  الرتبية   يف   اجلمال   علم  ميدان   دور   حول   فلسفي  إطار   تكوين  ( 3).  الفنية   الرتبية   يف   اجلمال  علم  وممارسات   حمتوى   حول   اجلهود

 التارخيي.  الوصفي املنهج  الباحث استخدم. وممارساته الصفية  اجلمال علم فهمل  املعلم مساعدة  (4).  الفنية 

  ميدانيا    تبنيها  ت   إذا   اجلمال   علم مليدان    ململكة اب   الفنية   الرتبية   منهج   أهداف  تعزز   ت ثالثة مقوما  إىل   الدراسة   خلصت 

  تتناول   دراسات   إنتاج:  اثلثا    املعلم،  إعداد  برامج  تطوير :  اثنيا    اجلمال،   علم  ميدان  يف   اخلدمة  أثناء  املعلمني  تدريب:  أول    وهي

 . اجلمال  علم يف  العملية  املمارسات

  اجلمال  علم أن (2)  الفرعية، والتساؤلت الرئيسي الدراسة تساؤل  على  الجابة ( 1): الدراسة  نتائج أبزر وكانت

  اجلمال   علمتطور    مراحل  عن  الكشف   ( 3).  احلداثة   بعد  ما   فنون  يف   اهلائل   التطور  املعاصرة  الفنية  الرتبية   تساير   لكي  متطلب

  الثورة  هذه  ويقابل  األكادمييني  قبل   من  اجلمال  علم  ميدان  هذا  يف  حبثية  ثورة  إىل   احلاجة  (4).  املعاصرة  الفنية   الرتبية  مناهج  يف

 . ميدانية   وتطبيقات  ممارسات يف  البحوث هذه وتفعل  ترتجم  اخلدمة -  أثناء/ قبل -  للمعلمني  تدريب

 . الفن، الجتاه التنظيمي، املنهج املطور، طرق التدريس : الرتبية الفنية، الكلمات الداللية

 (1 )(DBAE) الرتبيَّة الفنيَّة التنظيمية، وهو اختصار لـ :(Dieseline-basics of Art Education) 
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Abstract: 

Aesthetic in DBAE curriculum and Classroom Practices 

 

Aesthetics is a theoretical framework, which has been introduced to the developed 

art education curricula in the public education in the Kingdom based on the advent of 

(DBAE). The research study guided by the following research question "What are the 

most remarkable literatures of the domain of aesthetics in DBAE?” In addition, the 

objectives of the study: 1)to identify the most important developments that have occurred 

in the field of Aesthetics; 2)review the efforts on the content and practices of aesthetics 

in art education; 3)to form a philosophical framework to understand teaching aesthetics 

in art education; 4)to help Art Education's teacher to understand aesthetics.  

The study concluded three ingredients that enhance the curriculum goals of art 

education in the Kingdom for the field of aesthetics if it adopted in the field, as following: 

1)the need for in-service training of teachers; 2)reconsideration of the programs of 

teacher’s preparation; 3)further studies on the practical practices in aesthetics. 

The results are 1)Answer the main question of the study and sub-questions. 

2)Aesthetics has become one of the requirements of contemporary art education's 

curriculum. 3)It is necessary do a lot of research in to practices and applications takes for 

training of teachers before/during service.  

Keywords: Art Education; the advent of Discipline Based Art Education (DBAE); Art; 

Developed curriculum's, Teaching Methods. 
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 :قدمةامل

؛  ململكةاب العام  التعليمالفنية يف  الرتبية ت أدخلت حديثا  كمكون يف بناء منهج األطر النظرية الاجلمال من  علم يعُد 
. وهلذا  (DBAE)   التنظيميةالفنية    الرتبية   نهجواملعروف ب  (DBAE)الفنية    الرتبيةالنظرايت يف    أبرزعتمد على أحد  والذي ي 
عن طريق   علمتشجيع املتدف تنظيمها هلو  الفنية الرتبية مناهجتوسع يف حمتوى ال  (Lanier, 1985, p.253) لنري وصف

   التكيف العاطفي.و   إلعادة ترتيب األنشطة الصفية املعززة للقدرات الفردية كاإلبداعليس و  ية،اجلمالالستجابة و  الفن 

يف   القرن املاضيستينيات منذ الفنية املبتكرة الت أجنزت  الرتبية  مناهج عليه  يمن املفيد هنا إيضاح مفهوم ما تنطو 
  جهه نظر من و  أن هناك تباين بسيطمن  ى الرغمعل. ية أحد ركائزهااجلمال  الرتبية كانت حيث  الولايت املتحدة األمريكية 

تشمل ابلدرجة األوىل تعزيز القدرات  ية اجلمال  الرتبية ، فاجلمال  علمو  يةاجلمال الرتبيةبني  Lanier,1985, p: 255)) لنري
ية يف املقام األول يف  اجلمالفيدرس فلسفة الظواهر  اجلمال علم ية البصرية. أما اجلمال الفنية الفريدة الت تعتمد على التجربة 

(  Greer, 1985)   على الرغم أن جرير  ليس له عالقة مباشرة بتعليم األطفال. و  ، الفلسفة علم فروع اجلامعات ابعتباره أحد 
 هو استعالم أو حتقيق أو استفسار مجايل كما سيأيت.  التنظيمية الفنية  الرتبيةيف  اجلمال  علمن ضح أو 

أن جهود   (DiBlasio, 1985, p: 197)ديبازيو  أشار  التنظيميةالفنية  الرتبية  منهجوبشكل أكثر تفصيال  حول 
ل جرير  قبمن  تطبيق  إىلحتويلها و  (Barkan)الدراسية القائمة على التنظيم املعريف هي ترمجة لنظرية ابركان  ناهجتطوير امل

(Greer)  ،  منهجمبدأ التسلسل يف و (DBAE )  ه، فتم تقدمي احلجج الضرورية لدمج  تطور و  خالل الربط املفاهيمي من
 (Aesthetic Inquiry) اجلمايل استخدام الستعالم و  ( DBAE) ميادين من  رابع  ميدانك  (Aesthetics)يات اجلمال
يف تلك  النظرية صياغة لتقنيات بديلة ل مبدأ التآزر كستخدم جتلياته، فيُ و  أجل توجيه الطالب حنو مفهوم أمشل للفنمن 

 ,Maitland-Gholson)قولسن -ميتالنداشار كما أبكمله.   نهج تلك امليادين األربعة يف امل ليتم التكامل بني اجملالت 

1986, p:27) الفن  منهجحمتوى  أن إىل(DBAE) " ،حتقيقا  هلذه  و  ينبغي أن ينعكس على طبيعة شاملة ملعارف الفن
  ، (اتريخ الفن و   ، اجلمال  وعلم   النقد الفين، و   الفين،   نتاج أي اإل )الغاية ينبغي أن يكون هناك موازنة بني ميادين احملتوى الرئيسي  

 .  " تفعيل هذه اجملالت إىل ينبغي توجيه اهتمام املختصني  و 

" الذي يعد  اجلمال  علم"املتمثل يف  التنظيمية الفنية  الرتبية الضروري تسليط الضوء على أحد أركان من  لذا ابت 
ينتابه   ميدان عد يُ  حيثالفنية املطور،  الرتبية  منهج ني الذين يقومون بتدريسعلمتعقيدا  ابلنسبة للم نهجأكثر ميادين هذا امل

-DiBlasio, 1985; Russell, 1986;Maitland)الدراسات التالية    هأكدت   هذا ماو   القلق حيال املمارسات من    الكثري

Gholson, 1986, Halstead, 2008)  ،  تطوراته و   الفنية   الرتبية   مناهجيف    اجلمال   علمنشأه    الدراسةهذه  تناول  س لذلك  
الفنية   الرتبيةيف إطار  اجلمال علم، مع الرتكيز على ممارساته الصفيةو  الفنية الرتبية  ناهجطور ملكون وم دوره كمو  أمهيتهو 

 . التنظيمية
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 :الدراسةمشكلة  

  تعدد من   العربية السعودية على الرغم اململكةيف العام  لتعليمابالفنية املطور   الرتبية منهجيف   اجلمال علمقحم تعليم أُ 
أن  احلجج املعارضة هذه ومن يف التعليم العام،  اجلمال علمإدخال رفض تدريس و الفنية حول  الرتبية  علماءجهات نظر و 

كليات الفنون تناول  و  الفنية الرتبيةحيث يتحتم على طالب  يف املرحلة اجلامعية؛ كمادة فلسفية ختصصية   ُعرف علم اجلمال 
العام يُعد   التعليمالفنية يف  الرتبيةنهج مبنية  يف  ميدان ، أما كونه املتطلبة ضمن املقررات  اجلمال علمموضوعات خمتلفة حول 

  اجلمال  إىل أن علم (Halstead, 2008, p44)هالستيد ني أيضا . وحول هذا أشار علم امل و  ني علمجديدا  نسبيا  على املت
ألنه ميدان عملي وفلسفي، فهو كعملية يوصف أبنه حتقق مجايل عند   ( DBAE)امليادين إشكالية يف منهج  األكثر هو

  وكيف  ميثلها،  األخرى الت  القيم نظم  أو  اجلمال هو مفهوم  ما  دراسة البياانت واألحكام الت تتخذ حيال عمل فين لتحديد
.  واإلبداع  واجلمال  الفن  حول  العامة الت تعقد  األسئلة   يتناول   اجلمال  الفلسفة؛ فعلم  فروع   من   هذه القيم، أما كفرع  تربير   ميكن

أعلى مستوى وجداين، ليحدث   إىل  شخص  كل   تلك األفكار الت اجلمال،  عن  مع أفكار للتعامل وبذلك يكون وسيلة 
 . عمليات التوقف والبحث والدهشة 

والتعريف با يرتبط   ،الفنية  الرتبية منهجكمكون يف بنية   لاجلما علم ميدانوجد الباحث أن هناك ضرورة إليضاح و 
  أدق بشكل و واستيضاحها؛  ا املضمار ذالت كتبت يف ه ألطر النظرية التتبع التارخيي ل  من خالل و به من أدبيات وممارسات؛ 

 : الرئيسي السؤال  يف  الدراسةميكن صياغة مشكلة 

 : الرئيسي السؤال من   يتفرعو  ؟التنظيمية الفنية  الرتبية  منهجيف  اجلمال علم ميدان أدبيات  أبرز ماهي 

 ؟DBAEقبل   الفنية الرتبية  مناهج يف  ميدان ك  اجلمال  علمكيف نشأ :  1س

 ؟ اجلمال علم هي أهم اجلهود اليت بذهلا العلماء يف حمتوى وممارساتما : 2س

 ؟ املعاصرة  الفنية الرتبية مناهجبناء كمطور ل  اجلمال علم ما دور : 3س

 ؟ اجلمال علم تدريس لاملتبعة  : ماهي املمارسات الصفية 4س

 :الدراسةأهداف  

 . (DBAE)حىت ظهر يف  اجلمال علم التطورات الت حدثت يف ميدانأببرز التعريف   .1

 . يف الرتبية الفنية  اجلمال  علم توى وممارسات حملواجلهود  جهات النظر  و   أبرز عرض .2

 . املعاصرة الفنية الرتبية مناهج لبناء  كمطور  اجلمال علم دور إيضاح  .3

 . يف الصف الدراسي  اجلمال علموتدريس فهم يف   علمامل  تساعدالت  تطبيقية ال مارسات معرفة نظرية ابمل إىل   الوصول .4
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 : الدراسة أمهية 

 اجلانب النظري:   .1

  العام يف الولايت املتحدة األمريكية  لتعليم الفنية اب الرتبية  منهجيف  اجلمال علم  ميدان حتديد أبرز تطورات  1-1
   .( DBAE)حىت ظهر يف  

 . املعاصرة الفنية  الرتبية نهج كمطور مل  اجلمال علمإبراز دور  1-2

 اجلانب التطبيقي:   .2

 .  ابململكة العربية السعودية الفنية املطور الرتبية منهج   ضمننظراي    اجلمال علمكشف حقيقة اإلسهام يف   2-1

الفنية   الرتبية منهجضمن  اجلمال علم املمارسات الصفية لأدبيات ممارسي مهنة تعليم الفن أببرز تعريف  2-2
 . تدريس علم اجلمال يف الرتبيَّة الفنيَّةالت ميكن الستفادة منها عند ممارسة  و   العام؛ لتعليماب

 . مدارسنا يف  حديثا   يعد  كونه   وتدريسه اجلمال علم جمال  يف  ابلبحث املختصني  اهتمام توجيه 2-3

 :اخطواهتالدراسة و   منهج

الوصفي يساعد يف الكشف    نهجفامل التارخيي،    نهجاملو   الوصفي  نهجعلى اجلمع بني امل  الدراسةعتمد  ت  :الدراسة  منهج ( أ
التارخيي فيساعد على    نهجالفنية املطور، أما امل   الرتبية  منهج كمجال جديد يف    اجلمال  علم  ميدان عن ظاهرة إدخال  

من خالل البحث الواثئقي  ،  هبا  اجلمال   علم نشوء    ة كيفيو   التنظيميةالفنية    الرتبية ية لنظرية  علم الكشف عن الظروف ال
  الرتبية  منهجاجهت املنظرين يف تطبيق و  العوائق الت و  لتعرف على مشكالت املاضييف الدراسات ذات العالقة ل

 . وتدريس علم اجلمال نهجلبلد الذي سبق اململكة يف تطبيق هذا املمريكا ا التنظيمية يف أ الفنية 
  اجلمال  علمالت ترتبط ابلكشف عن  حباثاألو   جمموع الدراساتهو  للدراسةاجملتمع العام  :عينته الدراسة و جمتمع  ( ب

حباث  جممل األمن    مقصودةعينة  فهي    الدراسةأما عينة    تتبع تطوراته التارخيية،و   ،الفنية   الرتبية   منهج  يف إطار  كظاهرة
الت ختدم أهداف  و  ، ليس كدراسات سابقة فقط وإمنا أيضا  كعينة مقصودة للدراسة الت استطاع الباحث مجعها

  الرتبية   منهج  حىت ظهر يف الفنية    الرتبية  ميادين ميدان من  كوتطبيقاته    اجلمال  علماألدبيات  الكشف عن    يف  الدراسة
 . الفنية بشكل عام  الرتبية  مناهج ميدان الرؤى يف  و  التطورات الكشف عن بعض و  ، التنظيميةالفنية 

 : الدراسةحدود  ( ج

  الرتبية  مناهجكبناء يف   اجلمال علم ميدان حول  وجهودهم الفنية  الرتبيةاملختصني يف و   اءعلماراء الحدود موضوعية: 
 . وما يتعلق به من ممارسات صفية  الفنية 

  علمأبرز األطروحات حول ملعرفة  ( اآلن -م1930) من  متدة الواثئق ذات العالقة يف الفرتة املتشمل حدود زمانية: 
 . ( DBAE)مناهج الرتبيَّة الفنيَّة حىت  يف  اجلمال
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 : الدراسةمصطلحات 

  الكتب ابنه  إجرائيا   يعرف و  : ابململكة  العام  التعليم يف  الفنية  للرتبية  احلايل  الربانمج هو  : املطور الفنية  الرتبية  منهج 
  املرحلة  يف  واملعتمدة ، وما يرتبط هبا من ممارسات وأنشطة  السعودية  العربية  ابململكة العام التعليم مدارس  يف  املطورة املدرسية 

  كما أشارت دراسة )فلمبان، – نشاطك  الثانوية املرحلة يف و م. 2009وطبقت عام  ةأساسيات كمقرر   املتوسطةو  البتدائية
 Dieseline basics of Art) على اجتاه الرتبيَّة الفنيَّة التنظيمية  املطور  نهجامل  ويستند  ،- (56، صم2008

Education) ، اختصاره و (DBAE)،  اجلمال  علم): هي ميادين  أربعة ضمن  نهجامل حملتوى  املعريف  التنظيم على املرتكزو ،  
الت يصنفها البعض  و  "التنظيمية الفنية  الرتبية" (DBAE)سيطلق الباحث على و  .(الفين  نتاجاإل الفن، اتريخ الفين،  النقد

الرأي   إىل الباحث مييل و  ،(Maitland-Gholson,1986)مثل  نظرية ا أهن علىالبعض األخر يصنفها و  على أهنا أجتاه، 
 . بشكٍل فعلي  يف املناهج  تطبق  نظريةهنا األخري أل

  لتعريف (للند  معجم )ما ورد يف  ( 21ص، م 2006 ، الرتتوريو  اخلوالده )"يذكر : (Aesthetic) اجلمال علم
  اجلمال   علمل   دقة  أكثر  تعريفا    فيضع  يبسرتو   معجم  أما  اجلميل، و   القبيح  بني  متيز   الت  التقوميية  األحكام  علم":  أبنه   اجلمال  علم

  منهج أما التعريف اإلجرائي: هو أحد ميادين    .تفسريهاو   يةاجلمال   اخلرباتو   الفنية  الظواهر  صف و   مع  تعامل  الذي  اجملال:  هوو 
، وعلم اجلمال هو شامل للتذوق  نهج يف املوممارسات كمحتوى   ياتاجلمالدراسة  إىلالذي يهدف و  التنظيميةالفنية  الرتبية

 اجلمايل والتذوق الفين. 

  ذات تبدو والت  الفن  حول  الفلسفية  األسئلة ، وتبحث عن الفن فلسفة  هي إجرائيا   :(Aesthetics)اجلماليات 
وما ينبغي أن يفكر فيه   الفن  دراسة يف  املهم وما هو اجلمال؟  هو ما  اجليد؟  الفن  هو ما الفن؟ هو ما مثل: مفتوحجواب 

  دراسة ، و بفنهم وفن اآلخرين واإلحساس  ،تعلمونه يف هذه احلالة ي الطالب وما س به يقومون ما حول  والتفكري ، الطالب؟
الت  األلغاز طرح ، وإمنا مهمة  ليست  واإلجابة  ، (Aesthetic Questioning) اجلمايل ستجواب لا خالل  من  الفن 

 . ، ألنه يعتمد على استثارة تفكري املتعلمني حول الفنيف املمارسات الصفية  مهم للغاية يتضمنها العمل الفين 

واإلجراءات التطبيقية يف تدريس منهج  إجرائيا  هي اخلطوات   :(Classroom Practices)املمارسات الصفية 
 الت يتبعها املعلم عند تقدمي علم اجلمال واجلماليات لطالب التعليم العام. و  الرتبية الفنية؛ 

 : التنظيمية  الفنية الرتبية  منهججديد يف   ميدان ك  اجلمال علم

عند رجوع الباحث إىل الدراسات السابقة وجد أنه من امللح تصنيف دخول علم اجلمال يف الرتبيَّة الفنيَّة إىل ثالثة  
 كالتايل:   (DBAE)مراحل حىت ظهر بشكل جلي يف  

يدرك  أنه    وأشارالفنية املعاصرة؛    الرتبية   (Clahassey, 1986, p:46)استعرض كالهاسي    : (م 1950- 1930)
هذا اجملال منذ   يف مهيمنة  كانتالت   الذات  عن التعبري بواسطة  احلداثة  الفنية أثر موضوع  الرتبية أي شخص متخصص يف 

ثقافة هابرز  التعلق بثل هذا التأخر إىل  (Greer, 1986, p: 63-64)يعزو جرير و  عام. 20ملدة و  م1930عام 
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(Hospers(1))  أعمال فيكتور   على يةدبكتاابته األ  تلنعكاساالفنية  الرتبيةالت أصابت أتخر ؛ اجلمال علميف حتديد
  يف   اإلبداعي  التعبري   نظرية   نفجارا  إىلمما أدى  لتعبري اإلبداعي طريقة للتدريس،  ، فأصبح ا(Viktor Lowenfeld)  لونفيلد 
من   الفنية كجزء الرتبيةمتاشيا  مع فكر ما بعد احلداثة ينبغي أن تعكس و  الفنية، الرتبية يف  مرة أخرىعود لن يو  يات اجلمال
  ميادين اتريخ  أربعةمن  التحقيق طرقو  املفاهيم،و  املعلومات، تجلبف ،اجلمال  علمو  الفن يف  النظرايتمن  العديد التعليم

  الرتبية  يف احلداثة بعد  ماأن  إىلكالهاسي   خلص كما.  الفن  تقديرو  فهم الطالب  تعليمل  ،اجلمال  علمو  ،الفن  إنتاجو  نقدو 
  قضااي و  الفن، اتريخ توىحمو  ،ساليب األ كل   لكنو  ،ية ركز ابلسطوة امل  تتمتع للفن  احدةو  نظرية ال ف: حتدي  قتو  هو الفنية 
  علم  ميدان أن تعترب حمتوى مناسب لربامج الفن. لذا يرى الباحث أنه بناء على ما سبق انتاب  ميكن اجلمال علمو  النقد

عدم التسرع  اإلنصاف  من    لذامالحظات عديدة؛  و   جهات نظر املختصنيو   قصور يف  -امليادين األخرى من    كغريه-  اجلمال
 معرض ملثل هذا الخفاق. كار فيها البتناهج و تطوير امل ميدان، خصوصا  أن  حلداثته  يف احلكم

على أساس   ناهجم توصيات عامة حول بناء امل 1960عام  (Bruner) كان ألفكار برونر   :(م 1970- 1950)
"  Structure of disciplines  -املعروف بـ"هيكل التنظيمات  (Brunerian model) تنظيم معريف، حيث قدم منوذجه  

. على  (Brown, 1993, p: 71) التنظيمية الفنية  الرتبية  إىل لحقا  الفن؛ الذي جتلى يف هناية املطاف  نهجكمحتوى مل 
  أحداث مؤمتر  من توصياته املنبثقة من ف ذلك،من  م للخروج بتصور أبعد1966أساس منوذج برونر أنطلق ابركان منذ عام 

  معرفة الفنان، و  ، نتاج"اإل  إىل املعرفية أي  على النقل من مصادرها الفن  مناهج تطوير  العتماد يفأنه جيب  لية بنسلفانيا و 
، فبدأت معامل تلك اجملالت  اضحة يف ذلك الوقت و  ( DBAE)ميادين فلم تكن تلك  . ياتواجلمال الناقد،و  مؤرخ الفن، و 

من   ية الت أسسها كال  اجلمال الرتبية نهجمل  (CEMREL) تتضح رويدا  رويدا  مع املبادئ التوجيهية الت رعاها معمل مسارل 
-DiBlasio, 1985, p:197)التنظيمي  نهج م على أساس امل1970عام  Kernكرين و  Chapmanتشابان و  ابركان

 هج الرتبية الفنية.  اويعترب الباحث هذه البداية الفعلية لدخول علم اجلمال من . (198

  بدأ  م1970  عامأنه حبلول فقد ذكر   (Clahassey, 1986, p:47)كالهاسي    ذكرأما  : (م 1984- 1970)
  تدريس ت  و   ،م1972  عام    (2) (NAEA)  منشورات  شوهد يفمث    ،بتدائية رحلة ال امل  رامجب  يف   التصميم  عناصر  تدريسيظهر  

  اخلط،   عن  حداتو   املرحلة البتدائية   مناهج  هيكل  حيث يضم  احلالت،من    كثريل  لتصميمعناصر او   أسس  خاللمن    الفن
 أفكار فكتور لونفيلد.  مثلهالك دخلت الشكلية عوضا  عن التعبريية الت ذ بو  ... اللون و  الشكل، 

  ( DiBlasio, 1985, p: 198)استعرض ديبازيو السبعينيات؛ و  وبشكل أكثر تفصيال  حول مرحلة الستينيات
  ممارسة، حيث  إىلاجملالت األخرى اجلمال و  علم تنظريالت حولت  ةيف السنوات الالحق ناهجملصالح اهود التطويرية إلاجل
، مبينا  انه شكك بعض املربني  ( نتاج اإلو   ، النقد،اجلمال  علماتريخ الفن،  ) امليادين األربعة  (  Barkan, 1966)    ضح ابركانو 

 
  ، ( 1946) اآلداب يف واحلقيقة أمريكي، أجرى حبوث وكتب يف جمالت الفلسفة خصوصا  علم اجلمال، ومن أبرز كتبه يف هذا اجملال: املعىن(: فيلسوف John Hospers( جون هابرز )1)

 العلمية  اجملالت  خمتلف  يف  مقالة  100  من  أكثر  وكتب  مصادر،  ثالثة  حترير  رئيس  وكان  ،( 1982)  الفنون  وفهم  (،1971)  الفين  التعبري  ووسائل(  1969)  اجلمال  علم  يف  متهيدية  قراءات
 . والشعبية

(2) (NAEAاجلمعية :) الفنية للرتبية األمريكية الوطنية  (National Assembly of Arts Education). 
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 ,Day)وافقه يف ذلك دي و  ضمن النقد الفين، اجلمال علم (Eisner, 1968)أدرج إيزنر مثال  يف بعض امليادين، ف

 (Broudy, 1972; Smith, 1971; Lanier, 1984)لنري  و   مسيث،و   براودي،  مثل  اآلخر ، يف حني أن البعض  (1976
ل يوجد طريقة متفقة لألدوار  و  ، على هذا النحو  ونه علميتو  ية لكي يفهم الطالب الفن اجلمالحتقيق النظم  إىل احلاجة  رفضوا 

تشابان أن هذا النموذج    رأتل الفصول الدراسية، يف حني  خفتتعدد السلوكيات دا  الدراسية،   ناهج املنوطة بكل جمال ضمن امل
   . ة مناسبغري  ال و  عمومية  ناهجاملأكثر من    املفاهيمي

يات يف نظرايت  اجلمالبراودي عندما أدرجا و  أن ابركان ( Lanier, 1985, p: 254-255) لنري ذكريف املقابل 
احملتوى املقدم للتلميذ، حيث حرص براودي على تقدمي  من  بدل   علم املواد الت أُعدت للم من  الدراسية، كانت  ناهجامل

 Aesthetic)" اجلمايلبراودي ابلرتكيز على "اإلدراك  منهج قد متيز و  ابلتدريس، ني الذين سيقومون علمالفكار مل 

perception)   اجلمايلبراودي للمسح  نظام كان مثره تصوره هو و  ياتاجلمالالرتكيز على حمتوى من  بدل  (Broudy's 

system of aesthetic scanning)  يف    اجلمال   علمم دور كبري يف إدراج  1966، كما أن حلجم مقالت مسيث يف عام
  علم ل الدراسية    ناهج، لتشكل حمتوى امل(Lanier, 1982 & 1983)الدراسية لألطفال، حىت ت نشر كتابني لـ لنري    ناهجامل

 . م 1984عام   (DBAE)قبل جرير يف  نهج من ملاب  ا  يات ألول مرة رمسياجلمال، تالها إدراج اجلمال

هي:  منهج و للص على سبعة مميزات نو  (DBAE) نهجني املالمح األساسية مل علملتحفيز امل (3) وضع مركز جيت
  املضمون و   الشكل يرسم  ( 3) ية، اجلمال   الرتبية يف   أوسع إطار  ضمن   عملي  ( 2)  الفن،  للدراسة   اجلوهرية القيمة  على  يركز   ( 1)

  تسلسلي،  بشكل منظم منهج  هو ( 4) ؛ كفنان ممارس و  عامل مجال،و  كناقد فين، و  كمؤرخ للفن،  األربعة، املهنية األدوار يف 
  دد حي (7) ي؛نهجامل و  نتظمامل للتعليم قتا  و  يوفر ( 6) للفن؛  متكامل لفهم األربعة رادو األ مصادر املكوانت  بني  ربطي (5)

   .( Greer, 1984, p:216-218) علماملت نتائج 

  خالل التكامل بني املفاهيممن    يتم  (Smith, 1979, p: 6)  مسيث  أشار  يف الفن كما  علم وبا أن رسوخ حقائق الت
بدون  و  هيكل معريف،لتكوين  علملدى املت ربط املفاهيم اجلديدة مع القدمية بشكل تدرجيي ي نهجيف املفالتقدم املمارسات، و 

الذي حيدث سطحية التناول يف املمارسات    السريع   يتالشتساعد على ال  الفن   حقائق   مع   علم الت   مفهوم   تشكيل   يف   التتابع هذا  
ني  علمتوجيه امل (DBAE) أهدافمن   أن   (DiBlasio, 1985, p: 199)ديبازيو الفنية، فتصبح غري انضجة. لذا يؤكد 

ها لفهم مفاهيم أكرب،  علمتصنيف ضمين ملفاهيم يتم ت يف  أيضا   لكنو  الفن مفاهيم تشكيل يف فقط ليس الطالب  ساعدةمل
  اهلرمي   التسلسل   هذا  . الفنية   األعمال خالل  من    ( التنظيم  أو )  للعامل   شاملة   رؤية ذو    اطار   لتشكل   املفاهيم   مجيع  دمج   يتم   حىت
 يسهل فهم ذو مستوى متطور للفن.   املفاهيممن 

،  اجلديد الفن عليه عامل جدو  الت لتلك مماثلة أفكار لبجت حركة  (DBAE) التنظيمية الفنية  الرتبيةبذلك تكون 
  اكتشاف  ت قدو  ، كذلك الشكليةو  الذات عن التعبري على الشديد الرتكيز عن البتعاد يف  بدأت  الفن الت  برامجمن  تعدو 

 
 .( The Getty Center for Education in the Visual Arts) البصرية الفنون تعليمخاص ب جيت  مركز (3)
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 ,Clahassey, 1986)   يال اخلو   املالحظة من    الستفادة   هبدف تعليمهم  الثانوية،   املرحلة   حىت   األطفال   رايض من    الفن   اتريخ 

p:48) .   

ويؤكد الباحث أن علم اجلمال برز كمجال أساسي يف منهج الرتبية الفنية إلَّ أن ممارساته الصفية من قبل املعلمني  
 ل زالت موضع جدل كما سيأيت يف هذه الدراسة. 

 : الفنية  الرتبية  منهج يف    اجلمال علم  ميدان أمهية 

لقيمة الرتبية الفنية أن قيمة دراسة الفن يف   والقدمية  من املعتقدات الشعبية إىل أن  ( Risatti, 1987) ريزايت  وضح 
 Aesthetic)التعليم العام يرتكز على اجملال اجلمايل للتجربة اإلنسانية، فدراسة الفن هتيء للطالب مدخال  للتجربة اجلمالية  

Experience)  ف غرض الفن؛  ابحلياة، ويبني هذا املوق عيسر له البهجة ليستمتتساعده على رؤية اجلميل وفهمه وتُ الت
، وهذا ميثل املوقف الساذج لدى الكثري  توفري التجربة اجلمالية املتصلة ابلشيء اجلميل ومعايشتههو  هدف الفن  املتمثل يف أن  

ن اجلمال يعد وجها  مشرقا  للفن، ولذلك جيب  إالرتبية الفنية يبحثان يف إبداع اجلمال ودراسته، ويف احلقيقة و  يف أن الفن 
،  املعرفية والجتماعية احليوية  وإل عدت جتاهال  لوظائف الفن سة الفن على قضااي البهجة اجلمالية فقط درااقتصار  عدم

تقومي وظيفة الثقافة البصرية وضرورهتا على أرض الواقع ابعتبارها طريقة    حنو وبذلك تكون النظرة املعاصرة لعلم اجلمال السعي  
 . إىل توصيل املعىن يف اجملتمع املعاصر 

  معاين   ا على وجه النظر هذه يؤكد الباحث أن األشياء من حولنا والت صنعها اإلنسان هي جزء من احلضارة، وهل  بناء  
ل تقتصر  الصورة عصر مع ثورة لكميات البصرية اهلائلة الت نراها اليوم فا ؛ ومضامني تعكس النظام األساسي لقيم اجملتمع 

هي تركيبات بشرية تكسب املعىن    أعمال الفن بل وأيضا  ختطيط املدن واألبنية وتنظيم الشوارع وصياغة اإلعالانتفقط على  
ري ومعناه على معرفة نشوء هذه  وتوصله بطريقة تعكس قيم اجملتمع، ويعتمد فهم هذه العالقة املعقدة بني الشكل البص

وقل  البصري الفنون البصرية وانتماءها، عالوة على احلاجة امللحة لتمييز مجاليات األشياء من حولنا يف زمن كثر فيه الغث 
أشار هالستيد  ، وحول هذا األهداف من خالل علم اجلمال ولعل املناهج الرمسية هي أقصر الطرق لتحقيق هذا النفيس... 

(Halstead, 2008, p44)    وأفضل    ياةحنو احل  اجلادة   اجلمالية   لطالب الستعارةل  تقدم  الفنون   علم اجلمال ودراسة " أن  إىل
مرٍض   حل  وإجياد  الذايت،  والتصحيح  السعي إىل الكمال،  الطالب  حيث يتعلم الفن،  دراسة  خالل  ما تكون قوهتا من 

   ".املطروحة للتحدايت 

يف املقابل يالحظ  و العربية الت فصلت النواحي الفلسفية لعلم اجلمال  الدراساتمن جانب آخر هناك العديد من 
الفنية... وهو احلال الذي    الرتبية  مناهجيف    والتطبيقات وطرائق التدريس لعلم اجلمال   نواحي املمارسات  ندرة مناقشة الباحث  

من   يات كمصدر اجلمالأن  (DiBlasio, 1985, p: 199)ديبازيو  ذكر ث حي الفنية أيضا  يف الغرب؛ الرتبية  به مرت 
الفرتاضات  من    يبدو أن هذا الهتمام نشأو   الهتمام،من    مل تلقى نصيبها يف معظم األحيان  التنظيمي    نهجمصادر تطوير امل

خاصة يف  و  ية تفوق إدراك الطالب،اجلمالاسع الت تتمثل بشكل أساسي يف أن اإلجراءات و  الفلسفية املنتشرة على نطاق
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  مسيث، و   ي مثل تلك اآلراء السابقة لرباودي، علمه الفرتاضات مبنية على أساس غري  ذ، مبينا  أن همن التعليم  السنوات األوىل 
  الرتبية الدراسية يف  ناهج أشار ابركان أبنه ل غىن عنها لبناء امليات كما اجلمالقيمة  إىلضرورة العودة  إىلمشريا  و  لنري، و 

   مها: و الفنية  الرتبية  منهج إىل ينبغي إدخاهلما  لعلم اجلمال أن هناك جانبان ، وقد أكد الفنية 

  ماليةاجل ساسيةاحل لتطوير إطار  وهي  املدرسي التعليم بداية  منذ  جلماليات ينبغي إدخال ا  : اجلانب األول 
(Aesthetic sensitivity)  .يةاجلمال  الستجابة  آليات  أنمن    الرغم  على  (Aesthetic response)  تكمن يف ضرورة  

  تكون  أن  أجل من    ابستمرار  طبق تُ   حتليلية   بنية   خالل من    مبكر   قت و   يف   الوعي   هذا  حتقيق   جيب و   الصغار،  ألطفالل  التبسيط
  اجلمايل للمسح  (Broudy, 1972)براودي  نظامو  . الفن اتريخو  الفين النقدو  الفن،  إنتاج يف الالحق  علمللت أساس بثابة
أطر لتطوير احلساسية  و  مناذجو  ضع آلياتو  ضرورة إىل هنا يؤكد الباحث و  القابل للتكييف.و  املتماسك  اإلطار  هذا يوفر 

  حيث أقرتح مقرر يقدم للمعلمني  (Frawley, 2013)فراويل  هقدم  ومثاله ما  اء اليوم أمهية ذلك؛علمعى و  قد و  ية اجلمال
  لينكولن   مركز   معهد  ضعه و   الذي  نهج قد اعتمد يف هذا املقرر على الو   يف املرحلة البتدائية،  اجلمال   علمقبل اخلدمة لتدريس  

أضاف إليه صنع الفن  ، و Lincoln Center Institute for the Arts in Education (LCI) التعليم يف  للفنون 
(Artmaking) ،  الستفسار و(Inquiry)،  التأمل و(reflection) ،  املعلومات السياقية و(Contextual 

Information)،  الثقة يف القدرة على حتقيق التفاعل  و  ابلرتياح شعورهمني تبني علممن خالل القيام ابلتجربة على امل و
 مثال لذلك املقرتح.   (1:منوذج)و  ، لدهماجلمايلحتليلها مما زاد الوعي و   مراقبتهاو  حول أعمال الفن 

 

 

 مفتاح األفكار:

 الناس  آاثر الفن• 

  جديد  ا  غرض اليومية  احلياة أشياءأن تعطي  ميكن •
 ا . فن يكون ل

 ظيفيا . و  كونأن ي ميكن الفن •

 النشطة.  احلركة •

 فن. إىل املخلفات حتويل •

 تمعيجم يكون أن  ميكن الفن •

 الفن قوة •

 . املتاحف  يف فقط ليسو  ،نظرة واسعة :الفن تعريف •

 . األعمار مجيعأن يشرتك يف أعمال الفن  ميكن •

 الطريق لدخول الفن،  .قراءة ما بني العالمات. (Frawley, 2013, p:27) فراويلمثال لطالب أحدث تقدم يف مقرتح  (1:منوذج)

"Read Between The Signs" road sign art . 
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  مبكر قتو  يف التصميم احملكم حلدود الفن،  إدخال   ينبغي  اجلمايللستعالم أو الستفسار تحقيق ال  :اجلانب الثان 

شأهنا  من  -على األقل-مرشدات  إىلالت حيتاج فيها الطفل و  أعمال الفناحلوار األول حول منذ  الفن منهج تدريس  اثناء
  الطالب  نقلت  كما.  تعقيدات الكبار يف هناية املطاف من  العوامل الت جتعل الطالب يقرتب أن حتل حمل التقرير املبين على 

  -  حتديدا   كثراأل (Artistic perception)اإلدراك الفين  إىل املادية  األشياء مجيع يف املمتد العام  اجلمايل  اإلدراكمن 

  اكتشافاهتم للسنوات القادمة، و  سيوجه مالحظاهتم  وبدوره -  (Perceptual) احلسي اإلدراك صور  أو  الذي شكله قالب 

 اسع يف جمالت غري الفن أيضا . و  هذا قالب مسلم به على نطاق و 

الفن ايضا ، حيث  علم و التغري ميزة لل و   الستمرارية ، إل أنعلمللمت إيضاح مداهاالفن املفاهيمي يصعب حدود وألن 
تشكيل  يستوعب ، أما الفن فال ينجح ذلك دائما ، لذلك علماملستمر بشكل أسهل يف الالتكيف و  ميكن إعادة التشكيل

حدود التحول يف الفن الذي حيتاجه الفرد للتمييز   (DiBlasio, 1983, p: 42) أشاركما   التنظيميةالفنية  الرتبية  منهج

خالل الرتاث الفين، أما مفاهيم حدود الفن  من   الفن تكونت أساسيات  احلدود املفاهيمية للفن، فمفاهيمو  بني األساسيات 
لتقليدية كاحلال يف  الوسائط غري ا و  النقاش، كأليات التنفيذ أو املواد الشياء الت لزلت يف طور و   فهي القضااي املثرية للجدل

آل  )هذا ما أكدته دراسة و  جود مثيل مشابه يف اتريخ الفن، مما يدفع للطعن يف حدود الفن. و  األعمال املعاصرة، لعدم

  داثة يف الفن؛ ما بعد احلو  يعتمد على فلسفة احلداثة  التنظيمية الفنية  الرتبية منهج يف أن  ( 80-79، ص2005قماش، 

   ما بعد احلداثة متثل احلدود.و  فاحلداثة متثل األسس،

  ماو  الثقافية،و  التارخيية بضامينهااملدارس و  التياراتو  ية، سلوبما يتعلق ابأل : لفنل  األساسية  فاهيموبذلك تكون امل 
شياء جيد أهنا  ل يف هذه األاملتأم أن من  على الرغم و  ة هلا عالقة يف صميم املفهوم، للفضي لمعارف و  تسميات من  يتعلق هبا 

حُتدث   كوهنا تدور حول عدة بنود أو أفكار  ا  ثيقو  ا  ارتباط  اجلمال علملكن يف احلقيقة ترتبط بو  اتريخ الفن، ميدانمادة 
صور أحالم   ستخداملفناين السرايلية  جلوءيات، مثل اجلمال فهم خلصائص املشرتكة ل ني مفهوم معني للسمات أو اعلمللمت 

وعي  م الكيفية يف تلك األعمال خللق فهو  لدى الطالب،  لسرايلية ل مالءمة أكثر  مفهوم لتشكيل  الباطن العقل من  اليقظة 
تتطور مفاهيمهم مستقبال  حول  و  الفين بتكوين أعمال سرايلية  نتاج مث ميارس الطالب اإل   أحداث الصدمة،و  يةاجلمالاملفارقة 

  التحليل املفاهيمي لستكشاف معىن حدود املفاهيم اجلديدة   أسلوبهذا ما يسمى اتباع  و   إطار موسع،و   السرايلية، يف تنوع
 . (Frawley, 2013)  على شكل مناذج

جربة  يتمثل يف تنمية وتطوير التهج الرتبية الفنية اوُيالحظ من خالل ما سبق أن أمهية إدراج علم اجلمال يف من
الصفية املوجه داخل الصف   املمارسات ضافة إىل دعم التحقيق والستعالم اجلمايل من خالل إل اجلمالية لدى املتعلمني، اب

   . والت سيتم التفصيل عنها يف هذه الدراسةابإلضافة إىل جوانب أخرى؛  

  



 قماش علي آل قماشد.      الصفية  وممارساته( DBAE) التنظيمية الفنية  الرتبية منهج يف اجلمال علم

 13     م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 : الفنية  الرتبية  نهج مل كمطور  اجلمال علم

يف تنمية برامج   (فلسفة الفن ) اجلمال علمن يسهم كن أ أنه مي (Russell, 1986, p: 186-187)راسيل  ذكر

خر أي  بعىن آو  (قضاايو  ،إجراءات ،مصطلحات مفاهيم مهارات ) موجه للمحتوى و  كحقل للدراسة  (1)اجتاهني يف الفن 

يات أي البحث عن مناذج ذات منط  جلمال كخربات مرتبطة اب  (2). علمحمتوى التبناء كمصدر خيدم   اجلمال علمأن يكون 

إيضاح كل اجتاه على حده كما أوردها  سيتم و  يات. جلمال أو اكتساب جزء عن طريق القتداء اب  علم تمن  الطالب متكن 

 راسيل: 

 : (Aesthetics as a Source of Learning Content)  علميات كمصدر حملتوى التاجلمال   (1)

  اخلطاب من  تنشأ الت املفاهيم صقلو  تشكيلل (1) يف ثالثة ميادين:  علمكمصدر حملتوى الت  اجلمال علم يقدم

  الت ون قضااي أو حيللون املفاهيمعلمعندما يتناول املت ( 2). املفاهيم هذه مثل  على أمثلة يالنفس البعد و  اجلمال ف ؛ اجلمايل

  لقضاايل أخرى  أمثلة  هي  اجلمايل احلكم معايريو  ية اجلمال التجربة  طبيعة و  ، (بغرض التطوير )  اترخييا   ماليات اجل حول ضعتو 

األمثلة السابقة هي  و  ية موضع خالف،اجلمالاملعايري  تزال ل . بينمايةاجلمال املداولت حمور اترخييا شكلت الت املفاهيمو 

ت   إذا  ( 3). اجلمال علم خالل من  ية الت ينبغي أن تغطى ابلكامل بتعريف مناسباجلمالنطاق املناقشات من  بثابة جزء 

قد  و  الغرض؛ هلذارت ف  و  الفن فلسفة لتعديل القراءاتمن  هناك العديدو  ،اجلمال علمأدبيات  دراسة يف نيعلماملت  إشراك

 ;Hofstadter, 1964; Hospers, 1969; Margolis,1978)كمثال:  (Russell, 1986) ذكرها راسيل

Kennick, 1979)،  بدراسات يف أدبيات   - األخري يدانيف امل -ل هذه الدبيات استبدا املناسب من  يرى الباحث أنهو

 . ( م1988، الفاروقيو   م؛ الفاروقي 1979هبنسي، ) ، مثل:  العريبو   مجال الفن اإلسالمي علم

 ( Modeling the Aesthetician)ية اجلمالنمذجة ال   ( 2)  

خرى اتباع منوذج منطي للجماليات: أي حماكاة  من انحية أو  انحية،من  النمذجة تكون مرتبطة بسلوك الطالب

  مشاركة   ثاحدإ  إىلحماكاة النموذج هتدف  و   شروط اإلدراك املتطلب استغراقها،  تطبيقو   متثيل أدواره املختلفةو   النموذج األويل

  مستوايت  كانت  إذا: ذلك  ل امث. اخلربة نوع   مع  التارخيي الرتباط  حتقيق  أو   املهارة،و  القدرةو  الكفاءة  حتقيق  هبدف  ني علماملت

  يف  لالخنراط  منوذج  خالل من  علمللمت يات اجلمال منذجة فيمكن  يات؛ جلمالاب األول  ابملقام  ترتبط و  عالية  ية اجلمال  احلساسية 

ية"  اجلمال  الرتبية " (Smith, 1970)مسيث كما استعرض راسيل مناذج اخرى كنهج   .براودي  كنموذج  علمالت نشاط

(Aesthetic education)،   لنريهنج  و  (Lanier, 1974)    ية"اجلمال"حمو األمية  (Aesthetic literacy).    وللتوضيح
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من   إمنا هذا النوعو  تقليد لبعض سلوك الفرد بعينه، كما يف قيادة السيارة مثال ،و  ليست نسخ اجلمال  علمالنمذجة يف 

   . علمالت التعليم و خربات من   يضم كمية كبرية  ةالنمذج

 : اجلمال علم املمارسات الصفية ل 

، ويؤثر يف ذلك نوع األعمال  حمتواه و   املتبعأو الدرس    نهجتبعا  لنوع امل  اجلمال  علماملمارسات الصفية ل  أهمميكن حتديد  

   كالتايل:  وهييف هذا اجلانب  املفيدة ملعلم الرتبية الفنية ضاءات اإلو   التلميحاتو  هناك بعض التجاربو  ، الفنية املعروضة

اجلمالية   ةذجسنذكر بعض الطرق املتبعة يف النموبنوع من التفصيل  الت ت احلديث عنها سابقا ، يةاجلمالالنمذجة  (1)

 كالتايل: 

 :  (Broudy, 1972)براوديمن إعداد  ( Aesthetic Scanning)املسح اجلمايل  طريقة   1-1

م، والت اعتربت لحقا   1972هو من أوجد طريقة املسح اجلمايل عام    أن براودي   ( Hewett, 1985)أشار هيوت  

  أبنه  اجلمايل املسح (Halstead, 2008)وقد عرف هالستيد . ( DBAE)واحدة من العناصر األساسية لتكوين منهج 

  احملتوى   مع   الفلسفة  فروع   من   هو فرع   اجلمال   وعلم   اترخييا ،   األعمال   من   جمموعة   أو   معني   والستجابة لعمل   الفن   لنقد   وسيلة 

  معايريهناك  وهل وصورة؟  فين عمل بني هو الفرق وما الفن؟  هو ما : مثل العامة،  مسائل الذي يتناول اخلاص، املوضوعي

 ,Hewett, 1985) كما أكد هيوت   .جمدي؟ الفن  يف   األصالة  وهل مفهوم  الفنية؟  األعمال مجيع تقييم ل  استخدامها  ميكن 

p49)  "  أن عملية املسح اجلمايل تسبق النقد وهدفها تعريف الطالب ابملالحظة والستجابة احلسية للخصائص الشكلية

 . " لألعمال الفنية وغريها من األشياء  والتقنيةوالتعبريية 

، وت العتماد عليه عام  ( DBAE)ساسي من منهج كجزء أ  م1984ستخدم املسح اجلمايل يف معهد جيت عام اُ 

، وتعتمد طريقة املسح اجلمايل  لتدريب معلمي الرتبية الفنية ومساعدهتم لفهم الفنون يف الربامج التدريبية املقدمة هلم  م 1985

  مشاركة   تسهيل  األسئلة   من  والغرض  ،األخرى   األشياءو   الفن  مع  التعامل  عند   اللفظية  الطالب  مشاركة الت تزيد    األسئلةعلى  

   . (Hewett, 1985, p49) البصرية  الفنون  لتعلم  مسار  فهي  التعلم؛ يف  الطالب

  حتليل  علىاحلسية  الطالب على قدرةمد فكرها وتعت ،(4) اجلمايل املسحطريقة  (Brutger, 2011)بروجتر أورد 

  ، للعمل الفين املميزة    تالصفا  كلموجز ل  وصفلتحقيق عرض    ها؛ عن  واحلديث  معنيفين    لعملاخلصائص الشكلية والتعبريية  

 : كالتايل واألسئلة  ، الشفهية  اإلجاابت  خالل من تلك الصفات فهم على  الطفل  ملساعدةسلسلة من األسئلة  تصممحيث 

 
 جيت مركز يف  م1978 عام وذلك ،"التعلم يف  الصور دور" عنوان حتت( 52ص) حبثية ورقة يف  براودي هاري وصفها اجلمايل الت  املسح طريقة( Brutger, 2011) أورد (4)

 .الفنون لتعليم
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 (املسح اجلمايل): هنج براودي (2منوذج: )
 4 3 2 1 املستوى 

 تصنيف 

اخلصائص احلسية  
 ( وصف)

Sensory 

(descriptive) 

Properties 

اخلصائص الشكلية  
 (حتليل)

Formal 

(analysis) 

Properties 

 ( تفسري)اخلصائص التعبريية 
Expressive 

(interpretation) 

Properties 

 ( احلكم)اخلصائص التقنية 
Technical (judgement) 

Properties 

 تعريف 

 ية:فنال عناصرال
،  الشكل اخلط،
. اللون ، و امللمس
 الكبري :احلجم

 :الفراغ والصغري،
  ،والتسطيح العمق
 واإلضاءة...  العتام

 العمل تنظيم طريقة
  التكرار، الوحدة، :الفين 

 ،السيادة ،التباين ،التزان 
 التنوع...  يقاع،اإل

أو  والشعور املزاج،
  املفاهيمالحساس، 

 . للعمل الفلسفية

 املستخدمة  اخلامة :العمل إنشاء ت  كيف
 وبرونز، كريليك،أ ،زيت مائية، ألوان )

 املستخدمة األدوات. (...وخشب
 حرب، تلوين، قلم رصاص، قلم فرشاة،)

  نتاجإل املستخدمة الطريقة. (. طباعة..
 حنت، وتصوير،تشكيلي  الرسم)العمل 

 . (. ..طباعة

األسئلة 
 وأمثلتها 

: ما هو اللون 1س
 الذي تراه؟

: هل هناك أشكال 1س
 متكررة؟ 

: هل العمل حُمزن أم 1س
 الفنان هذا؟ : كيف أنتج 1س ُمفرح؟

: هل هناك أي 2س
 خطوط؟

: هل هناك أشياء  2س
 متباينة؟ 

: ملاذا أنتج الفنان هذا 2س
 العمل؟ 

: كيف منحنا الفنان يف هذا اجلزء 2س
 الحساس ابمللمس اخلشن؟

: هل ميكن أن 3س
 ترى شكل دائري؟

: هل هناك شيء 3س
 أكثر أمهية؟

: ماذا يريد أن يقول 3س
 لنا الفنان؟

ماهي األداة الت أستخدمها : 3س
 الفنان؟

: هل هناك لون 4س
 داكن؟

: هل ميكن تغيري 4س
 شيء؟

: هل تريد أن يتحقق 4س
 هذا؟

: هل تتوقع أن الفنان استخدم ألوان 4س
 الزيت يف هذا العمل؟ 

: ما هو أكرب 5س
 شكل؟

: هل هناك لون 5س
 مطلوب بكان ما؟

: هل هذا جيعلك يف 5س
 حال جيد أم سيء؟

: ما الفرق بني الرسم بقلم الرصاص  5س
 وهذا العمل؟

: هل هناك 6س
 عمق يف املنظور؟

: هل هناك أشياء  6س
 معتمة أو مضيئة؟ 

: هل تريد أن تقوم 6س
 بثل ذلك العمل؟

: هل تعتقد أبن الفنان نفذ رسوم  6س
 حتضريية قبل البدء يف اللوحة؟ 

    (Brutger, 2011, p.1) 

ق  يعلى القدرة الفردية للمعلم، فاملعلم الذي ميتلك فهم عم لعتمادها أهنا حمدودة طريقة املسح اجلمايل ومن عيوب 
الطريقة نقطة   وتعد هذهمعرفة حمدودة حول الفن ل يتمكن من ذلك،  ه قدم خربات عميقة للطالب، أما الذي لديللفن يُ 

   . (Hewett, 1985)وهي قابلة للتطبيق ومفيدة ا  وسعتهانطالق للحديث عن الفن بغض النظر عن خلفية املعلم  

  - تعلمها وعدم الوقوف فقط عند-وحول هذا الطرح يؤكد الباحث أن هذه الطرق والسرتاتيجيات ميكن تطويرها 
الباحثني من خالل    وكذلك تطويرها من قبل على تسجيل املالحظات عند التطبيق،    الفنية ابلعتمادمن خالل معلمي الرتبية  

 البحوث التجريبية. 
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 من أعداد هيمان املسح اجلمايل يف   (Definitions of Question Types) األسئلة  أنواع  حتديد-1-2

 Questioning)بتطوير اسرتاتيجية الستجواب    (Hyman, 1979)هيمان  طريقة املسح اجلمايل قام    لقصور نظرا   

Strategy)  الت استخدمها براودي(Broudy, 1972)   على حنو شبكة من األسئلة على احملور األفقي والرأسي كما يف
هيمان  ر طو ، وردود األفعال، وقد الستجاابت، يدور اإلطار األساسي ألجراء املناقشة حول: أنواع األسئلة، ( 3: منوذج)

  ها، حيث ت تصنيف دابلقلق حيال أنواع األسئلة الت يطرحها املعلم على تالميذه وردو  شعورهطريقة املسح اجلمايل بسبب 
األسئلة إىل ثالثة أنواع رئيسية، وكل سؤال موجه لنتزاع أستجابه خمتلفة، أما نوع السؤال فهو بثابة وسيلة لصياغة األسئلة  

لسرتاتيجية تسلسل هرمي عام ت ترتيبها حسب الصعوبة  اوتتبع وليس كدليل حيتذى به للتقليد التام لتسلسل األسئلة... 
 ل كل فئة من هذه الفئات، كالتايل: خاصة داخ  ترتيب تقسيماتت إىل ثالث فئات، كما 

 املسح اجلمايل هليمان  يف (Definitions of Question Types) األسئلة أنواع حتديد: (3منوذج: )

 ( Definition) حتديد  
 حتديد اخلصائص احلسية والشكلية والتعبريية والتقنية  :اجلمايلاملسح 

(Aesthetic Scanning: Definitions Sensory, 

Formal. Expressive, and Technical Properties ) 

ئلة 
ألس

ع ا
أنوا

(
Q

u
es

ti
o
n
 T

y
p
es

 )
 

يل 
دل

ابت 
جا

لست
ا

 
 (

R
es

p
o
n
se

 C
lu

e
 )

 

 الطالب لالتفاق أو الختالف. األسئلة الت تقود  ( Leading) النقياد
 Parallel) تشاهبةامل العبارات

Terms ) 

 حول املعلومات من مزيد إعطاء الطالب من تطلب الت األسئلة
 . نفسه  املوضوع

 Cited) للحصر عبارات

Terms ) 
 . لالستجابة إطارا   هلا الت األسئلة

 Excluded) العبارات املستبعدة

Terms ) 
 الت خترب الطالب ما ليس يف ردودهم.األسئلة 

 Wh (words-Wh )(5)كلمات 
األسئلة الستدللية إلجابة الطالب حنو: الوقت، األسباب، الناس،  

 العدد. 

ع
ات

لوم
 املع

ملية
 

(
In

fo
rm

at
io

n
 

P
ro

ce
ss

 )
 

 .ل أو نعم إما اإلجابة الطالب من تطلب الت األسئلة ( Yes/No) نعم/ل
  متعددالختيار من 

(Selection ) 

 بدائل من أكثر أو اثنني من لختيار ا الطالب من تطلب الت األسئلة
 . معينة

 . اخلاصة ردودهم بناء الطالب من تطلب الت األسئلة ( Construction) البناء

اإل
تاج

ن
  

(
P

ro
d

u
ct

io
n

 )
 

 . هبم اخلاصة املعلومات نتاجإل الطالب من تطلب الت األسئلة ( Productive) ستنتاجا

 ( Reproductive)الستنساخ 
 احلصول ت  الت املعلومات إنتاج إعادة الطالب من تطلب الت األسئلة

 .الكتاب أو املعلم من سابق وقت يف عليها
   (Hewett, 1985, p. 50) 

 

 
(5 )Wh-words وملاذا  ماذا، من، ومىت، : وتشمل الكلمات مثل: كيف(Wh-words such as how, when, who, what, and why). 
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  املعلمني  تعطي األسئلة  أنواع  من   متنوعة جمموعة  أماكن عدة، فهناك  يف   تتداخل األسئلة  فيما سبق أن "أنواع يُلحظ 
الطالب"   بني على نطاق واسع الشاملة مشاركة لتحقيق هذا التنوع ميكن استخدامه و  طالهبم،  قدرات بني للتمييز فرصة

(Hewett, 1985, p. 51) . 

تطوير هذا النوع من األسئلة تبعا  لطبيعة درس الرتبية الفنية    ملعلمي الرتبية الفنية  اجلدير ابلذكر يؤكد الباحث أنه ميكن
كما أن من املهم    ، حبيث يتم منح املتعلمني فرصا  للتحقيق اجلمايل وإثراء التجربة اجلمالية لديهم.والتنوع يف املواقف اجلمالية 

السرتشاد هبا وتطويرها يف اللقاءات   وامللهم تدوين مالحظات التطوير وعرضها على املهنيني واملمارسني يف اجملال ليتم
 . ملعلمي الرتبية الفنية  واملناسبات املهنية املختلفة

 يف املسح اجلمايل من إعداد هيوت   (Definitions of Reaction Types) ة الفعل  حتديد أنواع رد  - 1-3

ل يستطيعوا التنبؤ إىل حد ما   واملعلمني  الطالبيُلحظ أن  (Hyman, 1979) عند التمعن يف منوذج هيمان
بتطوير اسرتاتيجية الستجواب من خالل تطوير أسئلة حمددة   ( Hewett, 1985)ابستجاابت حمددة، ولذا قام هيوت 

 التايل:  ( 4: منوذج ) كما يف   الطالب استجاابت بناء على  يتفاعل   الذي املعلم طريقة يف  تكمن قوهتا 

 هليوت  اجلمايل املسح يف (Definitions of Reaction Types) األسئلة أنواع حتديد: (4: منوذج )

 ( Definition) حتديد 
 املسح اجلمايل: حتديد اخلصائص احلسية والشكلية والتعبريية والتقنية 

(Aesthetic Scanning: Definitions Sensory, Formal. Expressive, 

and Technical Properties ) 

عل 
 الف

ردة
واع 

أن
(

R
ea

ct
io

n
 T

y
p
es

)
 

 .الصحيحة لإلجاابت اإلجيايب التعزيز توفر الت الفعل ردود ( Correct)تصحيح 

إعادة توجيه 
(Redirect ) 

 مناسب  بشكلاستجابة  أول بعد آخرين طالب إىل السؤال نفس بعد توجه الت الفعل ردود

إعادة صياغة 
(Rephrase ) 

 معناه.  لتوضيح مرضي غريوال األول السؤال صياغة إعادة الت الفعل ردود

 ( Prompt) توجيه
 غريأو  ضعيفة، جاابتأن اإل على الطالب ملساعدة تلميحات أو قرائن تستخدم الت الفعل ردود

 .صحيحة غري أو مكتملة،

توضيح  
(Clarification ) 

 .جزئيا   مقبولة إجاابت إلبراز تستخدم الفعل ردود

 .خرىاأل قصريةال جاابتاإلو  ل/نعم  لتوسيع إجاابت تستخدم الفعل ردود ( Elaborate) تفصيل

  (Hewett, 1985, p. 51) 

براودي   قدمه يالحظ الباحث من خالل النماذج الثالثة السابقة تفصيل وتطوير لنموذج املسح اجلمايل الذي 
(Broudy, 1972)    وطوره كال  من هيمان(Hyman, 1979)    هيوتمث  (Hewett, 1985 )  وهذه جمرد أمثلة للنمذجة ،

اجلمالية، والت تعتمد فكرهتا على بناء منوذج يتكون من سلسلة من األسئلة تستخدم كدليل مرن ميكن تعديله حسب املوقف  
 ,Gall)التعليمي عند تدريس علم اجلمال يف منهج الرتبية الفنية املطور. وبشكل آخر تشري الدراسات واألحباث التالية 

1970; Hensen, 1981; Hyman, 1970; Laurence, 1975; Sharp,1981 )    أن   ميكن   الطالب   فعل  رد إل أن  
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  ردود  ذلك بعد وتستخدم رد على للحصول  سؤالال يستخدم و  ، آخر فعل رد  أو ،السؤال ذلك على إجابة  أو  سؤال،ب يتبع
 . للطالب  قوي أو استجواب  رد  تكوين  تمي  حىت األويل الرد  توضيح  أو  توجيه،ال  وإعادة والتحقيق، توجيهلل  الفعل

تتميز النمذجة اجلمالية عن غريها من املمارسات الصفية أن وقت احلديث عن الفن يسري وفق تنظيم خبالف الطرق  
على ضرورة   (DBAE)القدمية للرتبية الفنية يف تدريس علم اجلمال، الت ربا يعتربها الباحث غري جمدية. ويدل منهج 

ميكنه  احلديث املستنري عن الفن، حيث ينظر إىل الفن على أنه موضوع جدي ومهم عند دراسته، ولذلك معلم الرتبية الفنية  
مل على أنواع من األسئلة حول عمل فين معني لكي يكسب الطالب إدراك ذلك العمل،  تمبنية على هيكل يش  ةعمل خط

لتطبيق يف التعليم العام ابتداء  من الصفوف الدنيا يف املرحلة البتدائية وحىت املرحلة  كما أن اسرتاتيجية الستجواب قابلة ل
الثانوية على حٍد سواء، على الرغم من أن الفرق يف حمتوى السؤال يتطلب إدراك مستوى التالميذ يف الصف الدراسي  

(Hewett, 1985) . 

تجواب حيقق  اجلمالية وما تشمله من اسرتاتيجية لالس   ولذلك يرى الباحث أن تدريب املعلمني على طريقة النمذجة
ء األخرى  تدريس الفن جبدية وفاعلية للطالب، حيث تقوم األسئلة بتطوير قدرة الطالب على فحص أعمال الفن واألشيا

مدروس  لكشف املدلولت التعبريية، من خالل تطوير ردود األفعال لالستجاابت واألفكار الت تنشأ وتصمم بشكل بدقة 
اتحة الفرص  ملسح اجلمايل تزيد من إ اببطة معا ، عالوة على أن اسرتاتيجية الستجواب املتبعة رتاللمفاهيم والعالقات امل
 . لية يف الصف الدراسيلتحقيق استجاابت مجا

املمارسات  يف املقام األول على  يعتمد  اجلمال علمتطبيق  يؤكد الباحث على أن : االستعالم و  االستفسار  ( 2)
الغموض  من    فمفاهيم حدود الفن اجلديدة على الطالب يلفها العديدالفنية،    الرتبية   مناهجكونه حمتوى يف  من    أكثر   الصفية؛ 

يكمن استكشاف تلك  و  الفنية املطور،  الرتبية  منهج الت يصعب حلها عن طريق التعريفات البسيطة، كما هي مدونة يف 
جود  و  لظ ية املرتب هلا مسبقا  يف اجلمالالستعالمات و  إاثرة التساؤلتمن  الفنية  بية الرت  علمخالل متكن ممن  املفاهيم

لب إلجناز  ا ية لدى الطاجلمال حتفيز التحقيقات و  مؤشرات حلظية أثناء شرح الدرس لتحديد حدود مفاهيم الفن اجلديدة،
  لينكفورد  أكد بعىن آخر . التنظيمية الفنية  الرتبيةيف  اجلمال  علمهذا هو صلب و  صياغة متطورة ملفهوم شامل حول الفن

(Lankford, 1986: 49)   ما  لتكوين فكرة ع  حباجة حنن و  ، حقا   جيد  بشكل  ياتاجلمال استخدام من   نتمكن أن  قبلأنه
  اجلمال   علم   فهممن    همامل  زء اجل.  الفن  طبيعة   حول   إجاابت  عن   البحث و   األسئلة   طرح   هو  يف األساس   اجلمال   علمهو عليه، ف

  اختاذ و  انقدة،  بعني عرض تقدمي الو  ،احد و  البديلة لسؤال املتعددة الت تصاحب الجاابت  الرمادية  مناطقه  فهم  علمت  هو
 . اخلربة و  العقل، و  اإلنصاف  أساس على  القرارات 

تذوق الفن  لني حيافظون على أبعاد خاصة علمأن معظم امل (Lankford, 1986: 49)لينكفورد وحول هذا يؤكد 
  ة مغزى مهم لعامه الناس، مثل تطبيق الشكلي   ذوو   اقعية و   ؛ حيث جعلوا عامل الفن أكثراجلمال  علمل   بسبب الفهم غري الكايف 

  التصميم مبادئ و  عناصر و  األحيان ل يتم استعراض تلك األعمال على أساس التكوينمن  ، ففي كثرييف الفصول الدراسية 
  إىل وجيزأه دراسة الفن  جزئيا ، إل انه يقلل أن هذا صحيحا  من  الفنية، على الرغم الرتبيةلتصبح املفردات أكثر حيوية يف 
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هنا هو حتقيق التجربة    علم اهلدف الذي ينبغي أن يسعى له املو   ، الفن املعاصرمن    سطحية ل عالقة هلا بكثري ترتيبات    جمموعة 
   .ية اجلمال

لينكفورد  ؟ جييب اجلمال  علمالستفسارات ذات معىن يف الفن عن طريق و  السؤال هنا كيف تكون السئلةإذن 
(Lankford, 1986: 50 )  عن هذا التساؤل أبن هذا يبدو يف نطاق النقد الفين، أو بشكل أدق هو التكامل بني النقد  

فلسفي    يات هي سيل اجلمال الفن بشكل كبري؛ فمن    الوسائل لالقرتابو   خالل عرض النتقادات مع الطرق اجلمال من    وعلم
،  اجلمايل السليمة احململة ابألسباب للحكم  و   صواب القرارات احلامسة و   استحقاقه للتقييم،و   يهتم أبمور أخرى تتعلق بتقدير الفن 

  السياق اجلماعي لنشأة الفن،  اسع يتناول مجاليا  و  لكن على نطاقو  يعاجل هذا السؤال  ل  ( DBAE) منهج كما يؤكد أن 
اجلمهور، مثل تناول كيف  و  جهه نظر الفنانمن و  يتحدث عن التعبري الفينو  يساعد النقاد على تربير ما يقومون به، بل و 

  وظيفة الفن و  تطورات ملفاهيم طبيعة من  ما تشملهو  نظرايت الفن عرب التاريخ إىل العواطف، إضافة و  يتصل الفن ابألفكار
 ثوراته. و 

أبرز جهود   ( Russell, 1986, p: 193-195)راسيل  عرض يات يف الفصول الدراسية:اجلمال هيكلة  (3)
   هي:و  تدريس الفن من مناهج  ية الت تعد جزءاجلمال اء يف اهلياكل علملا

خرجت  و   م1978الت بدأت يف عام  و  :(Clark & Zimmerman, 1978, 1981) زميرمان  و   جهود كالرك  -3-1
 يات يف الفصول الدراسية كالتايل:  اجلمال م، حول تطبيق 1981صياغتها عام 

  خالل من  ا إدخاهليتم : (Vocabulary and categories of description) فئات الوصف و  املفردات  ( أ
  مفردات   استخدام  على   علمالت  خرباتحبيث تنطوي    الفن،  أعمال  يف  حىت املتطورةو   السطحية مث املتوسطة   املناقشات

تلك   ستخدامني لعلمتقان املتالعمل على إ و  تدرجييا ،  تطورةامل هارات امل تصنيفو  صف و  يف متزايد حنو على دقيقة 
 . الفنية  األعمال مناقشة عند تقسيم املهارات و  على حنو متكرر  املفردات 

.  الفن أعمال مناقشة  عند منطقية  مجالية : البدء يف استخدام معايري (Standards of quality) معايري اجلودة  ( ب
  أعمال   جودة  معايري   حول  بياانت  نتاجإلتقدمة؛  م و   متوسطة و   مجالية بسيطةمعايري    تطبيق  علمتني لعلمكالتدرج مع املت 

 الفن. 
خالل  من    تطويرهايتم  :  (Preference through aesthetic standards)ية  اجلمالخالل املعايري  من    التفصيل  ( ج

  . الفنية  األعمال مميزات  تفسريو  حتليل و  لوصف ية اجلمال  املعايري ستخدام اب التدريبات  ني يف صعوبة علمالتدرج مع املت 
 . يةاجلمال الناحيةمن  الفن  أعمال قيمة و  ربةاخل على القدرة تطوير هو  النهائي اهلدفو 

يدرس  و  ، املتقدم  أو  املتوسط  لمستويني ل تقدميها يتم : (Essays about aesthetics)يات اجلمال مقالت حول  ( د
على صعيد املستوى املتقدم   .للبحث  الفلسفية ساليباألمن  املزيد ملعرفة ياتاجلمال الكتابة يف دراسةني علماملت

 . الفن أعمالتقييم  و  ني مقالت حول تذوقعلميكتب املت
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املنسجمة حول  و   ني النظرايت املتباينةعلميدرس املت و   تُدرس فقط يف املستوى املتقدم،:  (Art theory)نظرايت الفن   ( ه
 . اجلمال وعلم  مستوى التقان هنا هو توليد النظرايت حول طبيعة الفنو  طبيعة الفن،

يات يف  اجلمال يكل قالب هلم شكل جرير 1984-1983بني عام  : (Greer, 1983, 1984)جهود جرير  - 3-2
تذوق  و  فهم و  أسئلة إدراك يات مع اجلمال  تُبحث يستند على فكرة أن  اجلمال  علمعلى أساس أن دراسة  (DBAE) تعليم

يات لدى جرير ختدم  اجلمالشياء الت حترك داخلنا أشياء ل ميكن أن تنقل بواسطة دراستها ابملعىن احلريف. كما أن دراسة األ
مرتبطة بفكرة    اجلمال علمية. بعىن أن دراسة اجلمالالتجربة  إىل ن أن تؤدي خالل توفري الظروف الت ميك من   ية اجلمال  الرتبية 

أو   الستجابةمن  مفروض و  إشراك مستوى متني إىلالتذوق، مما يشري و  الفهمو  مع مسائل اإلدراكيات اجلمال معاجلة 
تنظر يف السؤال عن معىن املستوايت  خالل إجراءاهتا الت من  اجلمايل عمليات التفكري  يتم اكتساب و  . اجلمايل الستفسار 

  .( DBAE) منهجية يف اجلمالات الالزمة لمتالك املرئيات التعليمحيدد يف تسلسل و  األخرى املوجودة يف أعمال الفن، 
 Describing the)خالل "الوصف التعبريي للعمل" من  املميزةو  ية املتقدمةاجلمال ون يدرسون بعض املمارسات علم املتو 

expressiveness of the work) :  التوصيفالت تشمل "و  اخلاصة  النعكاسات  هي و (Characterization)  ،
 . "(Valuation) التقييم  و  ، (Elaboration)، الصياغة  (Extension)السرتسال  

ليست استجاابت  و   األربعة السابقة إجراءاتية  اجلماليف أن اإلجراءات  (  Russell, 1986)يتفق الباحث مع راسيل  
تصرف  يكون مل حتدد بشكل كاف، مما يرتك سؤال كيف  التعليمحتدد تسلسل  مفروضة، كما أن تلك الجراءات الت

يبدو  و  .ة يات املراداجلمال  ألدوار ح اضو  يوجد إدراك  حيث لني، علمني أو ماهي الوظائف الت ينبغي أن يسلكها املت علماملت
  الرتبية للجماليات يف  (Greer, 1983, 1984) ميكن فهم تصور جريرو  يات يوحي ابلنمذجة،من اجلمال  أن موقف جرير

  يف أفعاهلم األدائية الت  اجلمال علم ميدان ني مفاهيم علم الفنية بشكل جيد كمحاكاة للجماليات، فبقدر ما يوظف املت
إذا كانت هذه األفعال األدائية هو إحداث سلوك  و   .علمتطبيقات املت  نهجحملتوى املكمصدر    اجلمال  علمدم  صفها جرير خيو 

  اجلمايل بتمثيل هذا الدور و  ، (نهج مفروض يف امل)الغرض منه اإلجابة عن سؤال حول الفن عن قضية أو أكثر يف مفهوم 
 ميكن حتقيق هذا السلوك. 

التدريب    (أ )يشمل ثالثة جوانب:  التعليم و يف    اجلمال  علم هنج ل   حيث وضح:  (DiBlasio, 1985)ديبازيو  جهود    -3-3
 Adoption of) حدود مؤقتة للفن  اعتماد  ( ب)  . (Training of aesthetic perception) اجلمايل على اإلدراك 

provisional boundaries of art) . ( ج) الفن من  مفاهيم احلدود اكتشاف(Exploration of frontier 

concepts of art). 

 يرتبط حبدود اتريخ  اجلمايلجند أن النشاط    (DiBlasio, 1985)ديبازيو  ويالحظ الباحث أنه عند التأمل يف هنج  
لن  و  الفنانني. و  النقادو  أنشطة املؤرخني من  هنا هو اتباع النمذجة يف جوانب خمتارة علمدور املت و  الفن الت جيب حتديدها، 
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  اجلمال   علمأمهية  )ألنه ت عرض أفكاره بشكل موسع حتت عنوان    (DiBlasio, 1985) ديبازيو  يتحدث الباحث عن هنج  
 . الدراسةهذه من   موضع سابقيف    (الفنية  الرتبية  منهجيف    ميدانك

يف   كبري  بشكل (الفن  فلسفة أو ) اجلمال علمإمكانية إسهام يُلحظ  العلماء السابقة جهودمن  من خالل ما سبق 
  الرتبية  منهج اجلمال علمقد طور و  .ني علماملت  سلوك خيدمكنموذج   ياتاجلمال  علمت، و نهج امل حملتوى  كمصدر  الفن مناهج

هذا يتيح فرصة لتحدي  و  ، ابململكة الفنية  الرتبية  ميدانخصوصا  يف  ا  اسعو  ا  ستخدم استخدامأنه مل يُ من  الفنية، على الرغم
 الفنية.  الرتبيةحد مقبول يف  إىليات اجلمال كبري ينتظر املتخصصني الذين يريدون تطبيق فهم 

من   الفنية العديد الرتبية من منهج كجزء  اجلمال علم يدانالتطور التارخيي ملمن  نتج : اجلمال علمطرق تدريس  (4)
  ،اجلمال   علمت صياغة بعض الطرق لتدريس    ناهجهياكل املو   النماذجو   األطروحاتالطرق لتدريسه، فمن خالل  و   ساليباأل

  منهج كانت بثابة معاجلة النقص يف فكر وقد   ،الفنية الرتبية يف  اجلمال  علمحول طرق تدريس  اءعلمالكتب بعض و 
(DBAE )    حيث    غريها من حماور   التدريس أو الرتكز على حمور الطالب أو طريقة  من    الذي يعتمد على احملتوى كمحور بدل

  مرتبطة ابلتنشئة الجتماعية،   اترة    اجلمال  علمتناقش قضااي    ، كماتتمحور يف الغالب حول الطالبالت  طرحت بعض الرؤى  
لنقد الفين  ابمليادين األخرى كا  ة  اتر و   يف احلداثة أو ما بعد احلداثة،  ترتبط بقيم الفن سواء    اترة  و   ترتبط ابلسياق التارخيي،   اترة  و 

 الفن.  إنتاج أو 

اء  علممستعينة بطرح أراء بعض ال  (Hamblen, 1988) هامبلني كارينه  ت ما كتب األطروحات أبزر تلك من  كان
  ، منظور النظرية النقديةمن    الفنية الرتبيةيات يف اجلمالالتعامل مع  أساليبحيث نشرت حبث حتت عنوان " يف هذا الصدد، 

، لذا  أساليب  أربعةمقرتحة    ؛ علم واجلمالمهارات ل و   تطوراته امللحة للبحث عن مفاهيميدان و املقد أكدت أطروحتها حاجة  و 
 : ( 88-84ص)يف الصفحات بني   هامبلني أوردته الباحث ما  سيعرض 

 : (Historical, Philosophical Aesthetics)  اجلمال علم يف  الفلسفي التارخيي  سلوباأل  (4-1)

ية الكربى يف مدارس  اجلمال جمموع األفكار و  يات الرئيسية،اجلمال لدراسة  كليات الفنون بمتبع تقليدي  أسلوبوهو 
الفنية فهو منوذج مألوف يف   الرتبية يف  اجلمال  علميباشر  أسلوب يعترب أكثر و  . الزمن  عرب اجلمال علم تطور تتبع و  الفلسفة، 

األحيان كما تثار بعض الشكوك حول ما  من  جمرد يف كثريو  رض احملتوى صعبمع ذلك فإن طبيعة ع  و  الدراسية،  ناهجامل
من   أي [إذا عرض للطالب املتقدمني  ه مناسب أن أثر  هامبلني عتقد تو  مناسب لألطفال الصغار.  سلوب إذا كان هذا األ

.  ةشأهنا تكوين خربات خاصة عند الطلب من   ، التاجلمال علمخالل األفكار الرئيسية الكربى يف من   ]فأكثرالصف الرابع 
أن البعض يرى أن قدرة الطفال على  من  جلعله مفهوم لدى األطفال الصغار، على الرغم اجلمال  علمأو تبسيط أدبيات 

خالل  من  مثل استخدام اسرتاتيجية الستجواب أولكن مع استخدام بعض السرتاتيجيات و  مناقشة الفن منخفضة،
األمناط احلوارية  و  ية،اجلمال خالل استعراض األقوال من  سلوب يتم تقدمي هذا األحيث املداخالت حول األفكار املتضاربة، 

التدريس   أساليب و  احملتوى د كبري هيكل ح إىل ريا  يشبه تنظيما  كب سلوب يوفر هذا األو  ية.اجلمالاملدارس الفكرية و  ية، اجلمال
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  يدرس  حيث  ، تربوي، كما ينسجم مع املنظور الفلسفي للعقلية األكادميية  أسلوبو  تثقيفي أسلوب هو و  العام،  نهج يف امل
  منهج كمحتوى    اجلمال  علم رغم الجتاهات احلديثة يف إدخال  و   . املتخصصون   ددها حي  الت  النماذج و   الرئيسة   األفكار   الطالب 

ية  اجلمال ألن املعلومات الفلسفية    ذلكو   اسع،و   مل حُيرز جناح على نطاق  سلوب للتدريس؛ إل أن هذا األ  أسلوبو   الفنية  الرتبية
 لدى الطالب يف عقوهلم كأشياء  اجلمايل فلم يتم تنمية احلس  أعمال الفنية فقط،  ية يف  اجلمالت استخدامها لغرض الستجابة  

هيمن  و  تكامل شخصية الفرد،  يف  تسهمالت  ية اجلمال الرتبية  بذلك مل تتحققو  ، يه اكم  األشياء يتلقون  أصبحواجمردة، بل 
 الفين.  نتاجمنوذج تدريس اإل اجلمال  علماقع املمارسات و  على

 :(Aesthetic Perception and Experience)ة ياجلمالاخلربة  و  اإلدراك  أسلوب  (4-2)

الفين    نتاج مع اإل  اجلمال  علمية يف تدريس  اجلمالاخلربة  و   اإلدراك  أسلوبتباع  اب   قرتاحاتال  يتم ربط   ليس مستغراب  أن
يات بشكل فريد عن  اجلمال املقرتحات ملناقشة و  املبادئ التوجيهيةمن  خالل جمموعة متنوعةمن  الذي يعترب حجر الزاوية، 

  اجلمال  علميُعد  سلوبفقا  هلذا األو  ، دائيةاأل و  اخلربة، خصوصا  يف إطار الفنون البصرية و  طريق منوذج فريد ألشكال اإلدراك
  إىل  "حمتوى جاف" علمال من  " اجلمال  علمحتويل "أي [يتم تناوله كخربات يف الفن و  درس، ل تو  ارسأحد األنشطة الت مت

  ية واجلمال ية كاألبعاد النفسية اجلمالمع مراعاة اجلوانب املرتبطة ابملواقف . ]نيعلماملت فيه  ينسجم"جتربة مجالية ممارسة"  نشاط
صفات عن  و  فريدة حتتوى على إدراك بصريو  فة خالل توفري خربات مكثمن  سلوب ميكن أن يتحقق هذا األو  غريها... و 

  أعمال الفن من  تناول مناذجحاسة عند من  أي يشرك الطالب أكثر[األشياء املعروضة من  طريق امللمس كجزء ل يتجزأ
ليس انعكاس حريف ملا هو موجود لدى  و  املرئيات و  ية حتدث نتيجة للمشاهداجلمالتجربة ال با أن و  . .. ]يعيش التجربةو 

ية يف  اجلمالشأهنا تعزيز قدرة الفرد على الستجابة من  مهارات الت لر ل ي ية تستلزم تطو اجلمال التجربة  دراسةاملتلقي؛ فإن 
" لتحقيق أغراض تطوير  اجلمايل"املسح    (Broudy, 1972)ميكن استخدام منوذج براودي  و   السياقات.من    جمموعة متنوعة

تقنية الت  الو  دراسة للجوانب احلسية، الشكلية، التعبريية، من  ، الذي يتألف يةاجلمالاخلربة و  اإلدراك أسلوباملهارات يف 
 حساسية مجالية جلميع العامل املرئي.   إىلترمجتها و  الستجاابت املتزايدة حنو أعمال الفن من  تستخدم كوسيلة تزيد 

حدة  دراسة التعاريف الثقافية املختلفة للفن هبدف تطوير و  يني،اجلمالدراسة أحد مقالت و  يتم حتليل اخلربات
 ليكون  اجلمايلينظرون يف اإلدراك  سلوب أن أنصار هذا األمن  على الرغمو  ، ية اجلمال اخلربات من مثو  ية، اجلمالاحلساسية 

  انتقال املعارف كذلك فرضيات و  نشطة الصفية التقليدية الواضح أن هذا األسلوب يستوعب األ من  أيضا  و  مفيد للفرد، بل
خالل  من  ية، اجلمال الرتبيةني أهنم أوفوا بتطلبات علمهبذا املعىن كثريا  ما يفرتض امل و  . اخلربات الت حتدث نتيجة صنع الفنو 

كالقدرة على التمييز بني عناصر التصميم لتصنيف اخلصائص    التعامل مع اخلصائص الشكلية للفن يف أنشطة الستديو،
 . اجلمال دراسة و  أهنا أحد أجزاء الدراك  إىل اإلشارة و   إدراك مبادئ التصميمو  عرفة البىن األساسية،اللمسية مل و  البصرية 

جود أدلة جتريبية تضمن حدوث  و   ن يف الفرضيات املصاغة، فضال  عن عدممكاألسلوب ي  هذا  إىل  املوجه  النقدإل أن  
  اجلمايل حمددة لتطوير اإلدراك   متارينو  أساليبما مدى أمكانية استخدام و  ني،علمية لدى املتاجلمالاخلربة و  تطور يف اإلدراك

ية، كما أن هذا  اجلمالزايدة التجارب من  الفن اجلديدة الت قد تؤثر على مدى حتقيق اهلدف مناهجالذي حيقق نزاهة يف 
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نطاق النقد   إىلينتمي  ( Broudy, 1972)  لرباودياجلمايل؛ فاملسح (DBAE) منهجيف غري حمله يف تعليمات  اهلدف
ليس الردود الت تسببها حتٌف  و  الفن بشكل عام، إىلد ية فهي مسألة استفسار حول استجابة الفر اجلمال  الدراسة الفين، أما 
 فنيُة حمددة. 

 : (Aesthetic Inquiry)  اجلمايل التحقق   أسلوب  (4-3)

  الدراسة الفنية حول ما ينبغي أن تكون عليه    الرتبية رد يف مقرتحات أدبيات  و   على الهتمام با  سلوبيعتمد هذا األ
  شقني النظر يف طبيعة الفن، من   يتكون اجلمايل وفقا  لذلك التحقق و  حتقق ملا قيل عن الفن. و  استعالم و  فحص من  ية اجلمال

  اجلمال  وعلم . ( عطي معاين للفننه ل يأي أ) قوم على ما يقولون هبذه الطريقة عن الفن. كما أنه ل يملاذا يرد األفراد و 
، مث  سلوب تناول األعمال الفنية احملددة كبداية هلذا األمن  ية. على الرغماجلمالللدراسة ينطوي حتته فحص املعاين  ميدانك

  إىل يات من اجلمال( Broudy, 1972)  هذا هو الزعم الذي ينقل منوذج براودي و فحص ما يقال حول الفن بشكل عام. 
عمل فين   تقييم الفن الت ميكن اختبارها ضد معلومات حول و  حتليل  إىلأن النقد الفين يستند جتريبيا  النقد الفين الذي يزعم 

  العقلية و  أجل معرفة احلقيقة املنطقية من  يف الفن التصرحيات يقوم بفحص اجلمايل يف املقابل التحقق و  حمدد ابألدلة احلسية. 
 قوهتا املقنعة. و 

  أسلوب و  طريقة النقد الفين الت نظمت طريقة التحدث عن الفن،  (Feldman, 1973)فيلدمان صف و  وقد
الوحيد الذي يبدأ   سلوب هو األو  ،  هو الوحيد بني الطرق السابقة الذي ينطوي حتته "التحدث عن الفناجلمايلالتحقق 

الجتماعية. كما  و  السياسية ت العتباراعقلي حبت يبعد عن  منهج يُعد يف املقام األولو  التعامل مع األبعاد املتعددة للفن،
الت  و   ، ية اجلمالالوعي بدور الفرضيات  و   كإجراء الفحوص األساسية  سلوبأن هناك إرشادات معاصرة ميكن أن تطور هذا األ

 أدىل به املختصني  الت  التصرحيات فحص على  اجلمايلالتحقق  ، حيث يقوم أسلوبالفلسفيو  التارخيي  أسلوب تلف عن خي
إعطاء تصرحيات  من    على الرغمو   التعددية.  نهج ميكن أن ينطوي حتته نقاش يقبل ب اجلمايلالجتماعي، فالفحص    يدانيف امل

  الطالب من  اضح، فاملشاركة الفاعلة و   إل أن هذا مل يناقش بشكل اجلمايل خمتلف الثقافات مصداقية يف التذوق من  فراداأل
  سلوب يف هذا األالتأويل. كما أن هناك إشارات  و   الظواهرو   احتماليات مجالية بني الثقافات  إىلشري  تدريس تية حوار ال ومنهج

  كثوابت مسلم هبا، فيحدث عدم الوضوح أو بعىن أخر عدم صراع  مشاركة الطالب حول الفن تؤخذأنه ميكن أن  إىل
 يف املقام األول على  اجلمايلالتحقق  أسلوبمع ذلك يركز و  الفنية، الرتبيةحتفيز التناقضات املعروضة يف أدبيات و  غموضو 

 املنطقية للتصرحيات حول الفن. و   العقلية الدراسة

 Aesthetics for Critical, Social)اجـــتـــمــــــاعـــي عـــي و   لـــتـــحـــقـــيـــقاجلـــمــــــايلالـــنـــقــــــد  أســـــــــــــلـــوب (4-4)

Consciousness): 

اقرتحت أسلوب    اجلمال  علمأبزر ثالث ممارسات صفية ل   (Hamblen, 1988)   هامبلني  كارين بعد أن استعرضت  
  املختلفةاألبعاد  لتصرحيات  عىن للتصرحيات املفحوصة، بل فحص  ليس جمرد منطق أو م  اجلمال  علميف أن تدريس    يكمن  رابع
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ميادين  ميدان من  عالقته بكل  و   ة الفن عبعىن أخر يتم دراسة إشكالية طبي و   . آاثرهاو   السياسيو   الجتماعي   الوعي   تشكل   الت
  غري و  حامل  شخص الفنان  أن من  البيئات من  كثري   يف املنتشرة الفكرة مصدر  مثل أشياء ، كمناقشةالتنظيمية الفنية  الرتبية 

 ,Hamblen) هامبلني تستنكر و  . الفكرية و  اليدوية  األعمال  بقية  عن  الفين  العمل  فصل إىل  تؤدي  التو  بطبعه،  اقعي و 

؛ حول استمرار تيار نقد فين يستبعد التقاليد الشفوية يف  خرية يف األحباث األ التعبري عن التفسريات الت انتشرت  (1988
 النقد الفين على التوايل. و   اتريخ الفن، و   الفين،   هذه القضااي املؤثرة يف دراسة اإلنتاجالت ميكن أن تدرج مثل  و   الثقافات الشعبية 

فحصها فقط  و   ية اجلمال ل يعتمد فقط على إشكالية حتديد القضااي    (Hamblen, 1988)لذا كان اقرتاح هامبلني  
من   الستفادةعي الطالب. بعىن من و  دراسة عالقة النعكاسات الجتماعية الت تشكل أكرب قدر  إىل بل الحتياج 

القيم الت  و  التفسرياتو  الت تُدرس املعاينو  ية اهلامة،اجلمالية لصاحل رفع القضااي اجلمالالغموض الت تعاين منه الدراسات 
شأهنا  من    الت  (Critical theory) يعتمد على النظرية النقدية    سلوب وك أو حتد منه. مؤكدة أن األ سل من    ميكن أن متكن 

بعاد القضية  ية الت حددها املنظرين لتحليل أنهجفق املو  رفع أمهية قضااي هتدف لتعريف نطاق كالفن بتبين تعريفات مقبولة، 
كيف ينظر لقضية يف بعض    (2)تطوراهتا، و  قضااي األصول التارخيية  (1)الت تشتمل على فخص العالقة بني و  املتناولة

  خربة الطالب. من  (Phenomenological)الظواهر  علمكيف يتم التعبري عن هذه القضية يف   (3)احمليطات الثقافية، 
يات لتحقيق الستفسار الجتماعي الذي  اجلمالعلى استخدام     لتحقيق الوعي الجتماعياجلمايلالنقد    أسلوب  كما يعتمد
التحيزات يف النواحي  و  تقليل الصراعاتمن  يساعدو  ،( DBAE) منهج عقبات و  الستديو التقليدي، أسلوبيبتعد عن 

  املعاين للفن و   الفرتاضيات و   حتديد التعريفات   ( 1)فق املعطيات التالية:  و   سلوب يتم حتديد مالمح هذا األو   الثقافية، و   التارخيية 
جمال دراسة الفن.  من    أن تكون القيم الجتماعية جزء  ( 2)تدريسه على هذا النحو،  و   النظام الجتماعي ذو قيمة لدينامن  

  املفاهيم املتباينة، مع مراعاة ان تتم املناقشات بشكل طبيعي دون خلق نزاعات من    على شكل سلسة  اجلمال  علماسة  در   ( 3)
 ية دمقراطية سليمة.  منهج فق و  النقد الواعي يف مدارسنا، يف حوار نقدي  وب أسلني على علمتدريب امل  (4)تعصبات.  و 

التأكيد على طرق متنوعة يف تدريس علم اجلمال كمداخل للتدريس متحورت    Hamblenويُلحظ يف طرح هامبلني  
، إل أن هذه املداخل كما (اجلمايل التحقق اجلمايل، النقد اخلربة اجلمالية، الفلسفي والتارخيي، حوف أربعة مداخل وهي: )
فيمكن تبعا  لطبيعة الدرس ونوعية األعمال الفنية الت يتم مناقشتها داخل حجرة الدراسة أتباع  يرى الباحث ليست الوحيدة  

نواحي  املرتبطة ابألعمال الفنية... ومناقشتها من المداخل أخرى مثل مدخل العادات والتقاليد، األصالة واملعاصرة، السياقات  
 اجلمالية، وتشجيع املتعلمني على تطوير اجلماليات لديهم. 

  ودي وجرير كالرك إليه   أشار الرئيسي كما  التنظيمية الفنية  الرتبية  منهج هدف  إىل ابلرجوع ؛ بدءٍ  على  عود ا  اخلالصة: 
(Clark; Day; Greer, 1987, p: 135)  يتضمن املعرفة  هذا و  تذوق الفن، و  هو "تطوير قدرات الطالب على فهمو

  هاوزمان ما أكده إىل و الفن". ابإلضافة  إنتاج  إىلقدرهتم على الستجابة هلا، ابإلضافة و  سياقات الفن، و  بنظرايت 
(Hausman, 2007, p: 5-6 )  مستشهدا  برأي جرير"(Greerm 1984)   إطار مرجعي لتحديد املقدمات  و  كمعيار

الفنية على حمور الفن ضمن    الرتبية الرتكيز يف تعليم    ، أنكتوصيات يف ممارسة الفنون   (DBAE)الفكار يف تعريف  و   املنطقية 
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لكي   الفين". نتاجاإل و  ،الفين  النقدو  اتريخ الفن،و  ،اجلمال علم تدريس التخصصات األربعو  الفنية، الرتبيةضمن و  ،التعليم
ليس دراسة  و   لتحقيق فهم متكامل عن الفن، بشكل مدمجبشكل مستمر  و   خالل التدريس،من    خر منها اآل  ميدان يعزز كل  

ثالث مقومات من شأهنا أن تسهم يف  لتحقيق هذا اهلدف الرئيسي، فمن خالل ما سبق هناك و  على حده. ميدان كل 
 : وهي  ميدانيا    تبنيها  ت  إذا  اجلمال بعلم يتعلق  فيما بنجاح  اململكة  يف  التنظيمية  الفنية الرتبية منهج   أهداف تعزز وحتقيق 

خالل تدرب  من  ، أنه(Greene, 1991, p. 152) حيث أكد جرين : أثناء اخلدمة  نيعلمضرورة تدريب امل (1
املتدرب طرق ذاتية   رتع خي أن  جيب بل  .اعيا  و  مدراب  تدريبا  "  أحد؛ لحظ أنه ل يوجد اجلمال علمني حول علمامل

  املتكررة،  القراءات  خالل من  املضي قدما  يف جمال الفنون و  الذايت،  علم جتعله يتميز عن اآلخرين، عن طريق الت 
  ضرورة الرتكيز عند (Lovano-Kerr, 1985, p221)كري -أكد لوفانو كما   .الربامج املسموعة و  ،املشاهداتو 

على التبادل    -الت يقدموهنا أثناء التدريب   - على احلوار على املشاريع    التنظيمية الفنية    الرتبية   منهج فق  علم و تدريب امل
 األربعة لتعليم الفنون البصرية.  بني تلك امليادين

عادة  يتحتم إ الفنية املطور  الرتبية  منهججمال جديد يف  اجلمال  علمبا أن  : علمإعادة النظر يف برامج إعداد املت  (2
عد مسؤولية مجيع  الت تُ و   العايل،   والتعليم  الثانويةو   الرمسي يف الفنون البصرية البتدائية  التعليمالرؤية يف مجيع مستوايت  

 ,Lovano-Kerr, 1985) كري -أكد لوفانوحول هذا و  العايل لرؤية شاملة أخرى.  التعليم ختصصات الفن يف 

p221)  اجلمال وعلم النقد الفينو  اتريخ الفن،و  الفين  نتاجحدات اإلو  توازن أفضل بني عدد إىلأن هناك حاجة،  
حدة تدريسية،  و  51جه اخلصوص يتطلب التسلسل، على اعتبار أن عدد ساعات التخصص و  اتريخ الفن علىو 

قولسن  -يوصي ميتالند ، كما الفين  نتاج لإل 36حدة مقابل و  15النقد الفين اجلمال و  وعلم ميثل اتريخ الفن 
(Maitland-Gholson, 1986, p:32) اجلمال علماضح لو  ابن حيتوي برامج اجلامعات على متطلب بعنوان  

 . ، وهو ما يؤيده الباحثجلمال حتدد فيه بوضوح احملتوايت الت هلا عالقة اب
: كالنماذج الت حتفز احلوار حول أعمال الفن،  اجلمال   علم الدراسات اليت تتناول املمارسات العملية يف  من    املزيد  (3

  الرتبية  مناهجية، أو هيكلة حمتوى اجلمال  (ل، التجربة الستجابة، اإلدراك، التفضي ): اجلمايلقضااي توجيه السلوك 
 الفنية.  الرتبية  منهجبا خيدم   اجلمال علم فيها، أو تطوير نظرايت   اجلمال علمتضمني و  الفنية 

 :النتائج

اإلجابة على تساؤل البحث الرئيسي، والسئلة الفرعية املتعلقة أبدبيات علم اجلمال وأبرز اجلهود والتطورات يف   (1
 .  (DBAE)  التنظيمية منهج الرتبية الفنية 

ذلك ملسايرة التطور اهلائل يف فنون ما بعد  و  الفنية املعاصرة  الرتبية  منهج متطلبات من  أصبح متطلب  اجلمال  علم (2
   احلداثة. 

حىت  و   املراحل منذ مرحلة الحتضانمن    الفنية ابلولايت املتحدة األمريكية ابلعديد  الرتبية  مناهجيف    اجلمال  علممر   (3
  ، (DBAE)فق  ناهج و برحلتني هي مرحلة التعبري اإلبداعي مث مرحلة تطوير امللدينا  الفنية    الرتبيةالتطور، بينما مرت  
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ولجتياز هذه  ، فيما يتعلق بعلم اجلمال الفنية الرتبيةحبوث و  انحية ممارساتمن  الثمانينياتحنن ربا نعيش فرتة و 
   .على األدبيات يف هذا الصدد ركز الباحث  املرحلة

يف هذا امليدان من    ألحباث متعاقبة   هناك حاجة ماسة أهداف ميدان علم اجلمال يف املنهج املطور ابململكة،  لتحقيق   (4
اخلدمة ترتجم وتفعل هذه البحوث يف ممارسات    - قبل/أثناء    - تدريب للمعلمني    األحباثقبل األكادمييني ويقابل هذه  

 وتطبيقات. 

 :التوصيات

"حمو   هنج لنري و  ،(Aesthetic education) ية" اجلمال  الرتبية نهج مسيث "ب للتعريف الدراسات من  إجراء مزيد  (1
 .(Aesthetic literacy)ية"  اجلمال األمية 

 الفنية.  الرتبيةضمن دروس  اجلمال  علمدراسات حول املمارسات الصفية لإجراء  (2
الفنية يف   الرتبية ي علموضعها على شكل خطوات إجرائية كحقائب تدريبية ملو  البحوثو  ترمجة تلك الدراسات (3

   .ابململكة املطور  نهج بفاعلية يف امل  اجلمال علمأجل حتقيق أهداف من   ذلكو   ،يدانامل
 الفنية يف اجلامعات السعودية.  الرتبية" كمتطلب لطالب اجلمال علملتوصيف مقرر " الدراسة هذه من  الستفادة  (4
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