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 :ملخص الدراسة
واملددار  أحدد أ د     ، إن حضارة الدول وثقافتها تعكسه مدنها بشوارعها وأبنيتها ومرافقها

ه الدراسة قام الباحث بقيا  جودة األعمال الفنية املنفدذة يف مددار  املرحلدة    ويف  ذ، تلك املرافق
املتوسطة مبدينة مكة املكرمة حيث تكوند  العيندة مدن يدانا مددار  بدنت ا ااتيار دا بالطريقدة         

وقد صم  الباحث إستبانة كأداة للبحث وقام بتوزيعها على متخصصت يف جمال ، العشوائية البسيطة
وأسفرت  دذه اسسدتبانة عدن عددة     ، فنية خبمس جامعات سعودية ُااتريت بشكل عشوائاالرتبية ال

 -:وتوصل الباحث إىل ما يلا، نتائج ا معاجلتها إحصائيًّا
 . الفنية املنفذة ال حتقق أ داف منهج الرتبية الفنية األعمالأن  -1
 . التعليميةالبيئة الدراسية ملوثة بصريًّا بأعمال فنية ال تسه  يف ادمة العملية  -2
 . ختلو األعمال الفنية املنفذة من العناصر البنائية والقي  اجلمالية -3

 -:وقد الص الباحث إىل جمموعة من التوصيات أ مها
 . وجوب تضمت وحدة تهت  باسعداد الثقايف والتوعوي للمحافظة على البيئة املدرسية -
ارجيدة حيدث يدتعل  منهدا الطد ب      ضرورة اال تمام بالبيئة املدرسية وواجهاتها الدااليدة وا   -

 .  مفهوم البيئة اجلمالية

 -ومن املقرتحات:
 . وضع برنامج فين ثقايف للمعلمت خمصص للعناية بالبيئة اجلمالية للمدرسة -
 . وضع املختصت ملعايري فنية لألعمال املنفذة باملدار  -
 . رف على كافة مشاريع املدرسة الفنيةتشكيل جلان خمتصة يف جمالا اللغة العربية والرتبية الفنية تش -

األعمدال   – اجتاه الطد ب  - البيئة املدرسية -الصورة الفنية  -التلوث البصري الكلمات املفتاحية:
 .  املنهج ا فا -الفنية

 
 

The quality of the artistic works that carried out in the 
intermediate schools and their effect on developing the artistic image 

of students from the point of view of specialists 
Abdullah Mushref Al-Shaer 

 
Abstract 

The civilization of states is reflected in their cities, streets, buildings and 
facilities. In this study, the researcher measured the quality of the artistic works carried 
out in the schools of the intermediate stage in Makkah, where the sample consisted of 
eight male schools selected by a simple random method. The researcher designed a 
questionnaire as a research tool and distributed to specialists in the field of art education 
in five Saudi universities selected randomly. Results were statistically processed and the 
researcher reached the following: 
1-  The art works do not match the objectives of the curriculum of art education.  
2-  The study environment is contaminated visually by artistic works that do not 

contribute to the educational process.  
3-  The works of art carried out are void of structural elements and aesthetic values.  

The researcher concluded a set of recommendations, the most important of which 
are:  
- A unit concerned with cultural preparation and awareness should be included to 

preserve the school environment.  
- The need to pay attention to the school environment and internal and external 

aesthetic facades where students learn the concept of aesthetic environment.  

Suggestions include: - 
- Developing a technical and cultural program for teachers dedicated to the care of 

the aesthetic environment of the school.  
- Setting specialists to technical standards for the work carried out in schools.  
- Forming specialized committees in the fields of Arabic language and art education 

to supervise all projects of the technical school.  

Keywords: Visual contamination, artistic picture, school environment, student 
attitudes, artistic works, hidden curriculum.  
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 املقدمة:

البصرية مسة مرتبطة بكل اجلوانب احمليطة بنا يف حياتندا العلميدة    الصورةعترب ُت
ىل إها لغدة عامليدة ال حتتدا     ف، املعارف وتبسط املفا ي  ختتصرفمن ا هلا ، والعملية
والفددن ، والتسددليل، التعددبري(: أن 108ص  ،2012، )عبدددالو اب يددذكرو، ترمجددة

و دو علد    . اسنسدانية احملسوسدة الدت تتعددد صدوره     التشكيلا أحد ضروب املعرفدة  
، وحفظ وصديانة التداريا البشدري   ، والتوثيق، يتضمن االكتشاف والتأليف لألحداث

 . وتارخيية حمددة، وأنظمة احلياة السائدة يف فرتة زمانية ومكانية واصط حية
 -مديندة مكدة املكرمدة    منهاو-ن بكثري من مدار  التعلي  العام انتشر اآلقد و

و ا ذ اب كثري من املعلمت إىل تدييت املدرسدة   ، ظا رة حتسب على الفن التشكيلا
تنفدذ مباردرة علدى    ، ال وا ار  وتغطية كل املساحات بأعمال فنية جداريةامن الد

القيدادة املدرسدية تدارة     ارضدا  ظهار نشدا  املعلد  تدارة و   إسطح ا رسانية بهدف األ
مراعداة   وأادرا   ملضدمون وردرا التنفيدذ واس   و اأدون التددقيق يف احملتدوى    ،ارىأ
(: يف ضددو  494، ص2011، تذكر)حسددنت. لعناصددر البنائيددة والقددي  اجلماليددة  ل

االجتا ات الرتبوية احلديثة للرتبيدة الفنيدة أصدبح مفهومهدا يدرتبط بالسدلوم القيمدا        
حيدث تهدت  بالبيئدة السدلوكية اسةابيدة      ، ا ل الرتبية عن رريق الفدن  والوظيفة من

وأثندا  اارسدة العمليدات    ، لألفراد من ا ل دراسة ميادين الرتبيدة الفنيدة وجماالتهدا   
و ذا يدعو ل  تمام مبراحل النمو الرتبوي والفين للط ب للمسا مة ، اسنتاجية للفن

يف حل املشك ت املختلفة هل  من ا ل إدرام املفدا ي  املتنوعدة مدن دراسدة ا دال      
 . العديد من الدراسات والبحوث و ذا ما قد أوضحه، الفين

 -:مشكلة الدراسة

مبدار  مكة املكرمة الحظ  ةمن ا ل الييارات امليدانية لط ب الرتبية العملي
تكتسدا مبسداحات    جدرانها الداالية وا ارجيدة  ا من املدار  بات ن كثرًيأالباحث 

رب كلدها  اقد توت، ةال يوجد بينها ترابط أو حضور للمعايري والقي  الفني لونية متداالة
 احلدرام الفدين  وملدرسدة  للمعل  وا ارا  وحتسب على النشا  الفينواس األسلوبيف 

، لغة الفن التشدكيلا لغدة بصدرية    (: أن116 ص2012، عبدالو اب)ذكر ي، للمدينة
مشا د  وتعرض، واجتا اته  العامة وا اصة، يتعامل معها كل البشر مبختلف ميوهل 

وردد  ، ويدت  إعمدال الفكدر   ، و نالك يدت  االسدتعانة با يدال   . العتأمام  ذه اللغة 
وأن أساليب وأنواع الصور ، عن رريق األركال واأللوان واملضامت وغري ا، االنتباه

الرسدوم  و، االسدتعانة با يدال واألحد م   ، التشكيلية متعددة منها: التمثيل من الواقع
 . "التعبريية

دعو إىل الوقوف على  ذه الظا رة لقد رال التلوث البصري مدارسنا بشكل ي
فها ال متثل حقيقيدة تددريس مدادة الرتبيدة الفنيدة وال حتقدق       ، السلبية ومعاجلة آثار ا
 . و ذه الظا رة  ا نتيلة اجتهاد اارئ من بعض املعلمت، أ دافها العامة وا اصة

ومن األ داف العامة للرتبية الفنية ربط الطالدب   (:2ص، 2015، أمحد) تذكر
، إةابيدة جتا هدا   اجتا دات ئته بغدر  قدي  ومفدا ي  ومعتقددات ا تمدع وتكدوين       ببي

 ةالوجدانيد من ا االت الدراسدية الدت تيادر باجلواندب      اوتتضمن الرتبية الفنية عدًد
والدت حتتدا  يف تعليمهدا ربدط الطالدب ببيئتده يف       ، والقي  الت ميكن إكسابها للط ب

رريق برامج الرتبية البيئيدة الدت تسده  يف تنميدة     وذلك عن ، مراحل التعلي  املختلفة
ا عن فسلوم الطالب ليس ناجًت، الفنية لألعمالالوعا الفين البيئا من ا ل اارسته  
ما  نام عوامل معرفية لدى الفرد قد تكدون  إو، التفاعل بينه وبت املثريات البيئية فقط
ا ضدرورة  الطالدب وجددانيًّ  ة يد باسضدافة إىل ترب ، مسؤولة عن سدلوكياته مثدل ثقافتده   

 . ذاته ويف، ل ستمتاع بقي  األريا  الت متر حت  بصره
، لذا وجب التنبيه على اطورة إغفال معاجلة ظا رة التلوث البصري مبدارسدنا 
ومتابعة املعلمت ذوي االاتصاص وتوجيه  إىل ضرورة األاذ باملعايري والقي  الفنيدة  

، أمحد)تذكر البيئة الداالية وا ارجية للمدرسة  واجلمالية يف إارا  األعمال وحتست
 انعددام اارئة نتل  عدن   ملمارساتمن  نا تربز أ مية التوعية البيئية (: 2ص2015

ليددركوا خمدارر   ، أو نقص الوعا البيئا لدى الط ب من ا ل امللصقات اسع نيدة 
ه  يف إةاد حلول ولتغيري نظرته  واجتا اته  وإرراك، سلوكياته  ا ارئة جتاه بيئته 

 . وا مع البيئة مبكوناتها بشكل صحيحلماوليتع، مناسبة ملشك ت البيئة
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 -سئلة الدراسة:أ

 -حتاول الدراسة اسجابة عن السؤال الرئيس التالا:
ما مدى جودة األعمال الفنية املنفذة مبدار  املرحلة املتوسطة وتأثري ا يف تنمية 

 نظر املختصت؟ الصورة الفنية لدى الط ب من وجهة
 -وينبثق منه األسئلة التالية:

ما مدى توافر العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )الداالية وا ارجيدة( باملدرسدة    -1
 من وجهة نظر املختصت؟

ما مدى جودة الصورة الفنية لألعمال املنفذة )الداالية وا ارجية( باملدرسة مدن   -2
 ؟وجهة نظر املختصت

الفنية واجلمالية يف البنا  والرتكيدب لألعمدال املنفدذة بالبيئدة     ما مدى توافر القي   -3
 املدرسية من وجهة نظر املختصت؟

 -:أهداف الدراسة

 . حتليل الواقع الفين باملدار   -1
 .  داف الرتبية الفنيةأا حنو تعييي ه واجتا تتقيي  اجلهود املبذولة من املعلم  -2
 . اجلانب الفينالوقوف على السلبيات وامل حظات باملدار  من   -3
 . قيا  مدى تأثري البيئة الفنية احلالية على اجتاه الط ب حنو الرتبية الفنية  -4
 . وضع حلول مقرتحة ملعاجلة التلوث البصري يف املدار   -5

 -:أهمية الدراسة

تسه  الدراسة يف الوقوف على واقع املدار  يف مكة املكرمة مدن اجلاندب   قد 
وجتداوب القيدادة املدرسدية يف    ، رتبيدة الفنيدة ومعلمهدا   الفين التشكيلا املرتبط مبدادة ال 

تسهيل مهمة املعل  لتحقيق بيئة فنية تنعكس على الط ب وا تمدع مبدا يعدود بدالنفع     
فين ايي وبيئدة جاذبدة    تصمي لملتمع من ا ل اظهار املدرسة بلورفع الذائقة الفنية 
ىل إلسدلبيات الدت وصدل     ومعاجلدة ا ،  داف تعلي  الرتبيدة الفنيدة  أومرتبطة بتحقيق 

ووضع ، هوأ داف همن معايري الفن وقيم ختلووالت ، مبكة املكرمةظا رة مبدار  البنت 

أداة تقيس تأثري االعمال الفنية يف تنمية الصورة الفنية للط ب حنو الفن ملا له من دور 
راحدل  إةابا حال حتقق أ داف الرتبية الفنية املوضوعة من ِقَبل املختصدت حسدب امل  

 . الدراسية املختلفة

 -:دراسةال حدود

 :اقتصرت  ذه الدراسة على احلدود التالية
 .  د1438-37 األول للعام الدراسا الفصل -1
 . مدار  البنت املتوسطة مبدينة مكة املكرمة -2
   . أعضا   يئة التدريس بأقسام الرتبية الفنية يف اجلامعات السعودية -3
 . املتوسطةمعلما الرتبية الفنية للمرحلة  -4

 -التعريف باملصطلحات:

 -:يتفق الباحث مع التعريفات التالية كتعريف إجرائا للمصطلحات
نتا  تفاعل الفرد مع البيئة  ( بأنه:537ص، 2005، عرفها )دقماا :التلوث البصري

أي أن التلوث البصري ليس رابًعدا فطريًّدا   ، مبحتوياتها ومظا ر وأساليب املعيشة فيها
ليل اسحسا  باجلمال ال يتمتع بذوا رفيدع وإادا  دو ردابع مكتسدب      يت  عن فرد ق

 . وليد االحتكام بالبيئة الطبيعية واسنسانية احمليطة
أو  الفدين العمدل  :( بأنهدا 107ص، 2012، عبدد الو داب  )عرفهدا   -:الصورة الفنيدة 

عن رريدق وسدائل   وروحة وعوارفه ، وسكب فيها أفكاره، اللوحة الت أنتلها الفنان
وتدأتا  ، فها تتكدون مدن الشدكل واملضدمون واملدادة     . ات تلوين وأجهية خمتلفةوأدو

، منذ بداية عهده باحلياة، ا الزم  الصورة اسنسانوتارخييًّ. كفعل إةابا لتفاعله  مًعا
كما إنها . ويف تعدد معانيها ودالالتها، يف تطور نشاره الفين، اا إنسانيًّوركل ذلك بعًد

 . أو املتشكلة، بل يقصد بها الصورة املنظمة، اكاة للعاململ تعد جمرد نسخة أو حم
كل مدا يبصدره ويتعدايع معده     : ( بأنها19ص، 1999، عرفها )ره -:البيئة املدرسية

الطالب داال سور املدرسة مدن إعدداد الدربامج واملفدا ي  الدراسدية للرتبيدة الفنيدة        
، لدارب العلميدة والثقافيدة   واجلمالية والنشارات املختلفة ذات اآلفاا اسبداعيدة والت 
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أداة تقيس تأثري االعمال الفنية يف تنمية الصورة الفنية للط ب حنو الفن ملا له من دور 
راحدل  إةابا حال حتقق أ داف الرتبية الفنية املوضوعة من ِقَبل املختصدت حسدب امل  

 . الدراسية املختلفة

 -:دراسةال حدود

 :اقتصرت  ذه الدراسة على احلدود التالية
 .  د1438-37 األول للعام الدراسا الفصل -1
 . مدار  البنت املتوسطة مبدينة مكة املكرمة -2
   . أعضا   يئة التدريس بأقسام الرتبية الفنية يف اجلامعات السعودية -3
 . املتوسطةمعلما الرتبية الفنية للمرحلة  -4

 -التعريف باملصطلحات:

 -:يتفق الباحث مع التعريفات التالية كتعريف إجرائا للمصطلحات
نتا  تفاعل الفرد مع البيئة  ( بأنه:537ص، 2005، عرفها )دقماا :التلوث البصري

أي أن التلوث البصري ليس رابًعدا فطريًّدا   ، مبحتوياتها ومظا ر وأساليب املعيشة فيها
ليل اسحسا  باجلمال ال يتمتع بذوا رفيدع وإادا  دو ردابع مكتسدب      يت  عن فرد ق

 . وليد االحتكام بالبيئة الطبيعية واسنسانية احمليطة
أو  الفدين العمدل  :( بأنهدا 107ص، 2012، عبدد الو داب  )عرفهدا   -:الصورة الفنيدة 

عن رريدق وسدائل   وروحة وعوارفه ، وسكب فيها أفكاره، اللوحة الت أنتلها الفنان
وتدأتا  ، فها تتكدون مدن الشدكل واملضدمون واملدادة     . ات تلوين وأجهية خمتلفةوأدو

، منذ بداية عهده باحلياة، ا الزم  الصورة اسنسانوتارخييًّ. كفعل إةابا لتفاعله  مًعا
كما إنها . ويف تعدد معانيها ودالالتها، يف تطور نشاره الفين، اا إنسانيًّوركل ذلك بعًد

 . أو املتشكلة، بل يقصد بها الصورة املنظمة، اكاة للعاململ تعد جمرد نسخة أو حم
كل مدا يبصدره ويتعدايع معده     : ( بأنها19ص، 1999، عرفها )ره -:البيئة املدرسية

الطالب داال سور املدرسة مدن إعدداد الدربامج واملفدا ي  الدراسدية للرتبيدة الفنيدة        
، لدارب العلميدة والثقافيدة   واجلمالية والنشارات املختلفة ذات اآلفاا اسبداعيدة والت 
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وكذلك التكوينات املعماريدة والتشدكيلية لقاعدات التددريس واملختدربات واحلددائق       
 . واألستوديو ات والساحات ومجيع املرافق األارى داال املدرسة

درجدة حدب الطد ب    : ( بأنده 159ص، 1998، عرفه )اضر -الفين: اجتاه الط ب
وتقددير    ، ودرجدة إحساسده  بفائددتها   ، كر هاللرتبية الفنية وأنشطتها املختلفة أو 

ويت  قياسدها بواسدطة مقيدا  االجتا دات إذ  تدوي علدى       ، واحرتامه  هل ، ملعلميها
 . جمموعة من املفردات نصفها إةابا والنصف اآلار سليب

ويعرفها الباحث إجرائيًّا بكل املشاريع الفنية املنفذة لتييت املدرسة من  :األعمال الفنية
والت ، ال وا ار  سواً  بأيدي معلما الرتبية الفنية أو الط ب أو جهات أارىالدا

تتضمن ، خبامات خمتلفة وجمسمات منفذة تتنوع ما بت جداريات ولوحات وملصقات
 . حمتوى وفكرة معينة

  -اإلطار النظري:

يصعب قبول ما  دث يف مدارسنا والتسلي  بكونه الواقع الفين للبيئة املدرسية:  -1
، يدذكر )ببداوي  ، نتيلة ربيعية ملنهج الرتبية الفنية وحتقيق أ دافه العامة وا اصة

(:إن ارتبا  العناصر يف البيئة بوظيفة معينة ةعل التلميدذ غدري   139ص، 2003
ويسدتطيع التلميدذ أن   ، قادر على رؤيتها كعنصر تشكيلا  توى علدى قدي  فنيدة   

ا ما حددد املعلد  اهلددف واسردار العدام      يدرم العناصر املادية املركبة يف البيئة إذ
الذي يربط بت العناصر املتنوعة يف تلك البيئة وتلك العوامل تقوم بدور املوجده  

من ا ل مقارنة التفسريات املختلفة الت يفسر بها كل ، سدرام التلميذ البصري
، ددةتلميذ العناصر املختلفة يف البيئة وتفسري العنصر الواحد من ا ل زوايا متع

وبالطبع فان الوعا االدراكا للبيئة ميتد إىل أبعد من جمرد إدرام ا دط والشدكل   
 (واللون والعناصر التشكيلية املختلفة بل يشتمل على ربط العناصدر )التشدكيلية  

 . باسحسا  وا ربات املاضية واحلاضرة
، أنواع التلدوث إىل أربعدة أندواع رئيسدة     (529ص، 2005، وقد قس  )دقماا

حيث ، الطبيعا والتلوث الثقايف واالجتماعا، الكيماوي، التلوث السيكلوجا -: ا

إن الناتج الطبيعا للتلوث الثقايف واالجتماعا  و جمموعدة مدن األمدراض العضدوية     
واالجتماعية والسلوكية املرفوضة وأاا  من التلوث البصري والسدمعا واألا قدا   

والرتبية الفنية هلا مكان الصدارة . جلمالاواحلضاري والت حتتا  إىل نوع من التقوي  ا
ومدن  ، يف تربية الفرد تربية مجالية وسلوكية تسا   يف تنمية الوعا اجلمالا لللمدا ري 
 . ث  تؤثر تأثرًيا مبارًرا يف مواجهة أزمات البيئة وااصة مظا ر التلوث البصري

انيدة  ومن ا ل إرراف الباحث على رد ب الرتبيدة العملدا والييدارات امليد    
الحظ أن كثرًيا من معلما الرتبية الفنية عمدوا إىل تييت املددار  دااليًّدا واارجيًّدا    
جبداريات مرسومة مباررة على األسدطح ا رسدانية إمدا بأنفسده  أو بأيددي عمالدة       

ويدرى الباحدث أن   ، متار  الفن بدون ختصص تبعد عن كل القواعد واملعايري الفنيدة 
 . ف تعلي  الط ب مادة الرتبية الفنية بطريقة سلبية ذا ينعكس ب  رك على أ دا

ونعرض فيما يلا بعض الصور من البيئة املدرسية ويظهر جليًّا احللد  الكدبري   
للتلوث البصري داال واار  املدرسة وانتشار  ذا األسلوب بشكل م حظ يف كثري 

 . من املدار 
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إن الناتج الطبيعا للتلوث الثقايف واالجتماعا  و جمموعدة مدن األمدراض العضدوية     
واالجتماعية والسلوكية املرفوضة وأاا  من التلوث البصري والسدمعا واألا قدا   

والرتبية الفنية هلا مكان الصدارة . جلمالاواحلضاري والت حتتا  إىل نوع من التقوي  ا
ومدن  ، يف تربية الفرد تربية مجالية وسلوكية تسا   يف تنمية الوعا اجلمالا لللمدا ري 
 . ث  تؤثر تأثرًيا مبارًرا يف مواجهة أزمات البيئة وااصة مظا ر التلوث البصري

انيدة  ومن ا ل إرراف الباحث على رد ب الرتبيدة العملدا والييدارات امليد    
الحظ أن كثرًيا من معلما الرتبية الفنية عمدوا إىل تييت املددار  دااليًّدا واارجيًّدا    
جبداريات مرسومة مباررة على األسدطح ا رسدانية إمدا بأنفسده  أو بأيددي عمالدة       

ويدرى الباحدث أن   ، متار  الفن بدون ختصص تبعد عن كل القواعد واملعايري الفنيدة 
 . ف تعلي  الط ب مادة الرتبية الفنية بطريقة سلبية ذا ينعكس ب  رك على أ دا

ونعرض فيما يلا بعض الصور من البيئة املدرسية ويظهر جليًّا احللد  الكدبري   
للتلوث البصري داال واار  املدرسة وانتشار  ذا األسلوب بشكل م حظ يف كثري 

 . من املدار 
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 (2صورة ) (1صورة )

 (4صورة ) (3صورة )

 (6صورة ) (5صورة )

 
 توسطة من الداال وا ار ااذ  من واقع األعمال الفنية باملدار  امل

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ااذ  من واقع األعمال الفنية باملدار  املتوسطة من الداال وا ار 
 -األعمال الفنية باملدار : -2

البد أن يكون جممل األعمال الفنية املنفدذة باملددار  حمققدة أل دداف الرتبيدة      
ية والقي  اجلمالية الت يسعى صانع الفنية مبستويات تدريسها املختلفة وفق املعايري الفن

وتأ يلدده  يف حتد  إرددراف خمتصدت ا إعدداد      ، املندا ج لتحقيقهدا عنددد الطد ب   
(: دور الرتبية الفنية يف تنميدة  532-531ص، 2005، وقد حصر )دقماا. اجلامعات

 -:األا ا اجلمالية يف البيئة يف عدة نقا 

 (8صورة ) (7صورة )

 (10صورة ) (9صورة )
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 توسطة من الداال وا ار ااذ  من واقع األعمال الفنية باملدار  امل
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ااذ  من واقع األعمال الفنية باملدار  املتوسطة من الداال وا ار 
 -األعمال الفنية باملدار : -2

البد أن يكون جممل األعمال الفنية املنفدذة باملددار  حمققدة أل دداف الرتبيدة      
ية والقي  اجلمالية الت يسعى صانع الفنية مبستويات تدريسها املختلفة وفق املعايري الفن

وتأ يلدده  يف حتد  إرددراف خمتصدت ا إعدداد      ، املندا ج لتحقيقهدا عنددد الطد ب   
(: دور الرتبية الفنية يف تنميدة  532-531ص، 2005، وقد حصر )دقماا. اجلامعات

 -:األا ا اجلمالية يف البيئة يف عدة نقا 

 (8صورة ) (7صورة )

 (10صورة ) (9صورة )
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ملراحل العمرية لتنمية الع قات بينه  تشكل القي  اسنسانية للط ب مبختلف ا  –أ 
وبت البيئة من ا ل تشكيل ارباته  األا قية واجلمالية مبا يتناسب مع ا تمع 

 . تطورهو اوه
تكشف عن القي  اجلمالية املتوفرة بالبيئة وتنما قدرة ر بها على تذوقها وختلق   -ب

قة اسةابية بينه  وبت البيئة املواقف التعليمية الت تؤثر يف سلوكياته  حنو الع 
 . التعبريو احمليطة من ا ل املمارسة

تشكيل القواعد األا قية يف إرار مجالا من ا ل تفاعله وجتاوبه مع مثرياتها  -ت
 . اجلمالية وجتاربه الشخصية

 . وحضاريًّا تنمو وتتطور مع او الفرد اجتماعيًّاالقي  اجلمالية واألا قية جتاه البيئة  –ث
 نددام ارتبددا  بددت البيئددات العشددوائية الفاقدددة للمقومددات اجلماليددة واملكتظددة   – 

 . باملؤثرات البصرية السلبية وبت ظا رة العنف السلوكا
 -:الصورة الفنية -3

خيرجها مبهارته وحسه ، الصورة الفنية  ا نتا  تفاعل مشداعر الفنان مع أدواته
تطيع أن نعيع مشاعر الفنان وإحساسه من ونس، الفين وفق مدرسة تشكيلية ينتما هلا

أو من االنطباع الدذي  ، ا ل التذوا الفين للعمل والذي يفسره ويشرحه الناقد الفين
(: تلعدب  353ص، 2015، يدذكر )مدادي  ، يرتكه العمل الفين لدى املتلقا أثنا  تأمله

يف  الصورة دوًرا يف جذب االنتباه للمتلقا مدن اد ل جمموعدة مدن النقدا  املضديئة      
وكون الصدورة  ، ومن ا ل أبعاد ا التعبريية والتشكيلية واجلمالية والداللية، الصورة

والصورة ميكن أن متتي  ومتدتص وتكيدف نفسدها مدع أي معندى      ، تساوي ألف كلمة
ألنها تددل علدى ذاتهدا وتتحمدل تفسدريات حدول لدو كاند          ، نرغب بإسقاره عليها

 . ى سلسلة من الصورمتناقضة أو تسقط معانا رميية أو ذ نية عل

 -املنهج ا فا يف الرتبية الفنية: -4

، الدراسيةال رك أن كثرًيا من الدراسات تناول  أ مية املنهج ا فا يف املنا ج 
، بينما  نام ندرة يف الدراسات الدت ا تمد  بداملنهج ا فدا يف مدنهج الرتبيدة الفنيدة       

طة مبكدة املكرمدة  دو أحدد     وظا رة التلوث البصري املنتشر يف مدار  املرحلة املتوس

وما تقدوم  ، والذي غفل عن توظيفه معدوا منهج الرتبية الفنية، خمرجات املنهج ا فا
به املدار  من حماولة لتحست املظهر العام للمدرسة مدن الدداال وا دار  انعكدس     
، بشكل غري مبارر على الت ميذ يف تعبرياته  الفنيدة واجتا داته  حندو املدادة وا تمدع     

بح األمر ال يعيز األ داف والقي  الفنية و ذا إافاا كبري وغيداب تدام للتغذيدة    فأص
 . الراجعة والتقوي  املستمر أل داف مادة الرتبية الفنية

 -:دور النشا  الفين يف تنمية االجتاه حنو الرتبية الفنية -5

، ال رك أن اجتا ات األفراد حنو الفندون واجلمدال تلعدب دوًرا حيويًّدا ومهمًّدا     
وعند احلديث عدن الطد ب بشدكل اداص     ، ظهر ذلك جليًّا يف بيئته  وجمتمعاته وي

وينعكس ذلك حدت اارسدة النشدا  الفدينن فمدنه  مدن       ، جند   خيتلفون يف ميوهل 
وفئدة ال ختفدى علدى    ، يستمتع بذلك وآارون يعيفون عن املشاركة يف  دذه األنشدطة  

فمهمدة املعلد   ندا    ، رراد والتوجيهمعلما الرتبية الفنية تشعر بالضياع وحباجة إىل اس
اكتشاف املو وبت ورعايته  والعمل على جعل األنشطة الفنية أكثدر جدذًبا وتشدويًقا    

( " وتعد أ ميتها يف حتديد مدى إقبال 518ص، 2011، تذكر )حسنت، أثنا  املمارسة
دث وخباصة النشا  الفين " ويف ظل ما  د ، أو عيوف الفرد ملمارسة أي نشا  إنسانا

يف مدارسنا من حرام فين وأنشطة له أثر كبري علدى اجتداه الطد ب حندو مدادة الرتبيدة       
أو من ا ل البيئة املدرسية الدت حتتدوي الطد ب ومدا تتضدمنه مدن مدثريات        ، الفنية

( االجتا دات إىل  519-518ص ، 2011، حسنت)وقد قسم  ، بصرية وأعمال فنية
 -ث ثة أقسام:

 -:االجتاه اسةابا -1

ثله الطالب الذي يكتشف يف نفسه املو بة وامليدل إىل اارسدة الفدن ووجدد     ومي
الدع  ا ارجا ال زم من األسرة أو ا تمع مبؤسساته املختلفة وعلى رأسها املدرسدة  
يف املراحل التعليمة املختلفة مبا دع  لديه االجتاه حنو اارسة الفن والتطدور يف التعدبري   

لكن كأحدد اهلوايدات اسضدافية يف حياتده وكنشدا  مدن       و، واحرتامه للفن وللفنانت
وميثل  ذه الفئة نسبة من ررائح ا تمع الط با والدت تعدد مدن    ، أنشطة وق  فراغه

 . املو وبت
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وما تقدوم  ، والذي غفل عن توظيفه معدوا منهج الرتبية الفنية، خمرجات املنهج ا فا
به املدار  من حماولة لتحست املظهر العام للمدرسة مدن الدداال وا دار  انعكدس     
، بشكل غري مبارر على الت ميذ يف تعبرياته  الفنيدة واجتا داته  حندو املدادة وا تمدع     

بح األمر ال يعيز األ داف والقي  الفنية و ذا إافاا كبري وغيداب تدام للتغذيدة    فأص
 . الراجعة والتقوي  املستمر أل داف مادة الرتبية الفنية

 -:دور النشا  الفين يف تنمية االجتاه حنو الرتبية الفنية -5

، ال رك أن اجتا ات األفراد حنو الفندون واجلمدال تلعدب دوًرا حيويًّدا ومهمًّدا     
وعند احلديث عدن الطد ب بشدكل اداص     ، ظهر ذلك جليًّا يف بيئته  وجمتمعاته وي

وينعكس ذلك حدت اارسدة النشدا  الفدينن فمدنه  مدن       ، جند   خيتلفون يف ميوهل 
وفئدة ال ختفدى علدى    ، يستمتع بذلك وآارون يعيفون عن املشاركة يف  دذه األنشدطة  

فمهمدة املعلد   ندا    ، رراد والتوجيهمعلما الرتبية الفنية تشعر بالضياع وحباجة إىل اس
اكتشاف املو وبت ورعايته  والعمل على جعل األنشطة الفنية أكثدر جدذًبا وتشدويًقا    

( " وتعد أ ميتها يف حتديد مدى إقبال 518ص، 2011، تذكر )حسنت، أثنا  املمارسة
دث وخباصة النشا  الفين " ويف ظل ما  د ، أو عيوف الفرد ملمارسة أي نشا  إنسانا

يف مدارسنا من حرام فين وأنشطة له أثر كبري علدى اجتداه الطد ب حندو مدادة الرتبيدة       
أو من ا ل البيئة املدرسية الدت حتتدوي الطد ب ومدا تتضدمنه مدن مدثريات        ، الفنية

( االجتا دات إىل  519-518ص ، 2011، حسنت)وقد قسم  ، بصرية وأعمال فنية
 -ث ثة أقسام:

 -:االجتاه اسةابا -1

ثله الطالب الذي يكتشف يف نفسه املو بة وامليدل إىل اارسدة الفدن ووجدد     ومي
الدع  ا ارجا ال زم من األسرة أو ا تمع مبؤسساته املختلفة وعلى رأسها املدرسدة  
يف املراحل التعليمة املختلفة مبا دع  لديه االجتاه حنو اارسة الفن والتطدور يف التعدبري   

لكن كأحدد اهلوايدات اسضدافية يف حياتده وكنشدا  مدن       و، واحرتامه للفن وللفنانت
وميثل  ذه الفئة نسبة من ررائح ا تمع الط با والدت تعدد مدن    ، أنشطة وق  فراغه

 . املو وبت
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 -االجتاه احليادي: -2

ميثله الطالب الذي مل يكن لديه الدافع ملمارسة الفدن وعددم اكتشداف مو بتده     
والذي ، ئة الت تدع  وتنما  ذه القدراتوركه يف ضعف قدراته الفنية وضعف البي

وقد يتله إىل القرا ة يف الفن ، ميكنه االررتام يف األنشطة إذا وجد من يررده ويعلمه
 . أو مشا دة األعمال الفنية إذا أتيح  له الظروف

 -:االجتاه السليب -3
 -:ويكون  ذا نتيلة سببت، و و ميثل فئة الرافضت للفن واارساته املختلفة

 . افتقاد الفرد فعً  للقدرات الفنية وضعف مستواه وكذلك عدم ميله للفنون التشكيلية :ولاأل
 . دور البيئة االجتماعية الت يعيع فيها يف تنمية  ذا االجتاه السليب :الثانا

 -الدراسات السابقة:

: قام الباحث بدراسدة حتليليدة لألبنيدة املدرسدية ومرافقهدا      1984، دراسة الدايل -1
عاد ا الرتبوية حيث تكمن األ مية للمبانا املدرسية كعنصر أساسا وبدارز يف  وأب

جناح العملية الرتبوية والتعليمية ألبعاد ا املختلفة يف أنها املكان الذي يقضا فيده  
ا عامًلا حيويًّدا كدبرًيا لده فعاليتده يف     هلوأن ، الطالب جيً ا كبرًيا من ساعات يقظته

يه فقدد أظهدرت الدراسدة بعدض االعتبدارات ةدب       وعل. النمو املتكامل للطالب
مراعاتها يف املبانا املدرسية مثل املنهج وررا التددريس والرتبيدة البيئيدة واملندا      

، كما أظهرت أن  نام قواعد أساسية يف تصدمي  املبدانا ةدب مراعاتهدا    ، والبيئة
حيث يدال كل من مسافة املدرسة عن املنيل وختصص الفصدول وعددد روابدق    

رسة ومدال املدرسة وعدد احللرات ومساحتها يف أ   العوامدل الدت ةدب    املد
وأوص  ، كما أرارت الدراسة إىل دور املعل  يف ختطيط حلرة الدر ، مراعاتها

عدن األبنيدة املدرسدية بصدوره جتعلده يدؤدي دوره        لالدراسة بدع  اجلهاز املسؤو
مشدك ته بطريقده    بشكل إةابا من أجل رفع كفا ة  ذا القطاع واالقدرتاب مدن  

وتتفق  ذه الدراسة مع الدراسدة احلاليدة يف ارتبارهدا بالبيئدة     . علمية وموضوعية
 . املدرسية

: اعتمدت  ذه الدراسة على املدنهج التلدرييب يف معرفدة    1999، دراسة الرباعا -2
ومتثل  ، الفنية واجلمالية لدى الطالب الثقافةتأثري البيئة املدرسية وأثر ا يف تنمية 

 العائلدة نهدا مسدألة مشدروره بالبيئدة الدت تبددأ مبواصدفات        أكلة الدراسدة يف  مش
وكان اهلدف من ، منها اسفادةواملدرسة وا تمع وكيفية توفر  ذه الظروف وررا 

ه  ومؤثر يف تكوين ثقافة الطالدب  ماملدرسية كعامل  البيئة ذه الدراسة بيان دور 
الفنيدة   الرتبيدة ن اد ل منهليده   مد  االبتكاريدة وتذوقه وتنميدة قددرات الطالدب    

وقدد  ، وفعاليتها وتأثري ا على املدارم احلسيه ودور ا يف تطدوير قددرات اسبدداع   
أوص  الدراسة بضرورة نشر الوعا الفين بدت الطد ب يف املدرسدة عدن رريدق      

وأنده يتوجدب عندد بندا      ، النشرات اجلدارية واملعدارض الفنيدة وإقامدة النددوات    
، اجلماليدة  احلاسةوالداالية وسيلة لتدريب  ا ارجيةميمها املدرسة أن تكون تصا

وتتفدق الدراسدة مدع    . تسداعد علدى اسبدداع    ر بيدة وأن يكون  نام مناقشدات  
 . الدراسة احلالية يف ضرورة اال تمام بالبيئة املدرسية

:ناقش  الدراسة أثر تفاعل الدافع املعريف والبيئة املدرسية 1999، دراسة الشعلة -3
ل من التحصيل الدراسدا واالجتداه حندو الدراسدة لددى رد ب املدرسدة        على ك

حيث تظهر أ مية  دذه الدراسدة يف اعتبدار الددافع املعدريف ذا      ، الثانوية الصناعية
وتكوين البيئدة املعرفيدة وتطوير دا لديده     ، أ مية كبرية يف النمو املعريف لدى الفرد

ان  نام نوعان مدن األ ميدة   وك، والت من ا هلا ميكن للفرد مواجهة املشك ت
حيث كان اهلدف من  دذه  ،  ما: األ مية العلمية واأل مية التطبيقية، ا مناقشتها
كشف مدى تأثري الدافع املعريف على التحصديل الدراسدا لددى رد ب      الدراسة

املرحلة الثانوية الصناعية ومدى تأثري الدافع املعريف على االجتاه حنو الدراسة لدى 
وقد نتج عدن  ، ذلك تأثري البيئة املدرسية على التحصيل لدى الطالبوك، الط ب

 ذه الدراسة أنه توجد ع قة ارتبا  موجبة بت درجات الط ب علدى ااتبداري   
الدافع املعريف والتحصيل الدراسا وكدذلك  ندام ع قده موجبده بدت درجدات       

دافع الط ب وعلى ااتباري البيئدة املدرسدية والتحصديل الدراسدا وكدذلك الد      
ووصى البحث بضرورة اال تمام بتوفري وسائل الثقافة املختلفة ومصدادر  ، املعريف

املعلومات الت تساعد الط ب وتستثري   علدى البحدث واالرد ع حتدى ميكدن      
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: اعتمدت  ذه الدراسة على املدنهج التلدرييب يف معرفدة    1999، دراسة الرباعا -2
ومتثل  ، الفنية واجلمالية لدى الطالب الثقافةتأثري البيئة املدرسية وأثر ا يف تنمية 

 العائلدة نهدا مسدألة مشدروره بالبيئدة الدت تبددأ مبواصدفات        أكلة الدراسدة يف  مش
وكان اهلدف من ، منها اسفادةواملدرسة وا تمع وكيفية توفر  ذه الظروف وررا 

ه  ومؤثر يف تكوين ثقافة الطالدب  ماملدرسية كعامل  البيئة ذه الدراسة بيان دور 
الفنيدة   الرتبيدة ن اد ل منهليده   مد  االبتكاريدة وتذوقه وتنميدة قددرات الطالدب    

وقدد  ، وفعاليتها وتأثري ا على املدارم احلسيه ودور ا يف تطدوير قددرات اسبدداع   
أوص  الدراسة بضرورة نشر الوعا الفين بدت الطد ب يف املدرسدة عدن رريدق      

وأنده يتوجدب عندد بندا      ، النشرات اجلدارية واملعدارض الفنيدة وإقامدة النددوات    
، اجلماليدة  احلاسةوالداالية وسيلة لتدريب  ا ارجيةميمها املدرسة أن تكون تصا

وتتفدق الدراسدة مدع    . تسداعد علدى اسبدداع    ر بيدة وأن يكون  نام مناقشدات  
 . الدراسة احلالية يف ضرورة اال تمام بالبيئة املدرسية

:ناقش  الدراسة أثر تفاعل الدافع املعريف والبيئة املدرسية 1999، دراسة الشعلة -3
ل من التحصيل الدراسدا واالجتداه حندو الدراسدة لددى رد ب املدرسدة        على ك

حيث تظهر أ مية  دذه الدراسدة يف اعتبدار الددافع املعدريف ذا      ، الثانوية الصناعية
وتكوين البيئدة املعرفيدة وتطوير دا لديده     ، أ مية كبرية يف النمو املعريف لدى الفرد

ان  نام نوعان مدن األ ميدة   وك، والت من ا هلا ميكن للفرد مواجهة املشك ت
حيث كان اهلدف من  دذه  ،  ما: األ مية العلمية واأل مية التطبيقية، ا مناقشتها
كشف مدى تأثري الدافع املعريف على التحصديل الدراسدا لددى رد ب      الدراسة

املرحلة الثانوية الصناعية ومدى تأثري الدافع املعريف على االجتاه حنو الدراسة لدى 
وقد نتج عدن  ، ذلك تأثري البيئة املدرسية على التحصيل لدى الطالبوك، الط ب

 ذه الدراسة أنه توجد ع قة ارتبا  موجبة بت درجات الط ب علدى ااتبداري   
الدافع املعريف والتحصيل الدراسا وكدذلك  ندام ع قده موجبده بدت درجدات       

دافع الط ب وعلى ااتباري البيئدة املدرسدية والتحصديل الدراسدا وكدذلك الد      
ووصى البحث بضرورة اال تمام بتوفري وسائل الثقافة املختلفة ومصدادر  ، املعريف

املعلومات الت تساعد الط ب وتستثري   علدى البحدث واالرد ع حتدى ميكدن      
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. تنمية الدافع املعريف وضرورة تقبل األفكدار اجلديددة للطد ب وتنميدة رغبداته      
 . االجتاه وأثر البيئة وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسة يف قيا 

قام  الباحثة باسرارة يف حبثها إىل مسئولية الرتبية الفنيدة   :1999، دراسة توفيق -4
وتنمية البيئة حيث تعد الثروة البشرية أ د    عيف تأكيد فاعلية كبار السن جتاه ا تم

بتنميدة  دذه الثدروات  دو أغلدى       واال تمدام الثروات الت ميتلكها ا تمدع   أنواع
الكدبرية وكيفيدة    العمريدة  ةحندو الفئد   الباحثدة واجته  ، مار على املدى البعيدثستا

نظرنا على املسدتوى العداملا جندد أن  دذه      وإذا. خبرباته  وتعييي دور   االنتفاع
. كبريا من املنظمات الدوليدة واجلمعيدات األ ليدة    ا تماماالفئة العمرية يتوافر هلا 

يف مفهوم ربيعة كبار السدن ومتطلبداته     اقد أوضح  الدراسة أن  نام قصوًرو
الفدرا بدت العمدر الديمين      الباحثدة وقد أوضدح   ، يف ضو  مبدأ التعل  املستمّر

و كذا جند أن الع قدة  . والعمر احليوي أو البيولوجا وليس بالضرورة تطابقهما
فقد أوص  الدراسة بتنمية الوعا  ةنبت العمر اليمين والعمر احليوي ليس  رردي

وخمارر عدم تفعيل دور   من ا ل بدرامج إعدداد املعلد  يف      ة كبار السنبشر
ولفد  النظدر إىل ربدط    ، كليات الرتبية بشكل عام والرتبية النوعية بشكل اداص 
وتتفق  دذه الدراسدة   . البيئة با تمع من ا ل تطوير األدا  يف قس  الرتبية الفنية

 . ف العينة والفئة العمريةمع الدراسة احلالية يف أ مية البيئة مع اات 
: اا الرك فيه أن املدار  تتفاوت فيما بينها مدن حيدث   2000، دراسة احلوري -5

ومدن املعدروف أن   ، مستوى أدائها العام وقدرتها على تقدي  تعلي  جيد لط بهدا 
الطلبة قد يتحسن أداؤ   وقدراته  على التحصيل إذا ما انتقلوا مدن مدرسدة إىل   

وإعددداد   أن املدددرا  تتفاضددل يف مدددى تأثري ددا وتنظيمهدداو ددذا يعددين، أاددرى
وقدد قدام الباحدث مبعرفدة األسدباب املسدؤولة عدن        . متطلبات العملية التعليميدة 

أي مدا يقدوم بده املعلد  داادل      ، إحداث  ذا التفاوت من ا ل اسدارة الصدفية 
ا ومناًادا  أو عملية من رأنها أن ختلق جوًّا تربويًّ، من أعمال لفظية الغرف الصفية

وقد أوص  الدراسة بضرورة وجود بيئة جيدة جتعل املدرسة يف مسدتوى  . م ئًما
م ئ  سنتا  جيل متميدي وتتمثدل البيئدة يف املقاعدد اجليددة والوسدائل التعليميدة        

، واال تمدام بالنظدام  ، املتقدمة وتدريب املعل  على اسدتخدام األسداليب احلديثدة   
. بل حريدة التعدبري للطد ب   ، وف من املعل وليس معنى ذلك الصم  التام وا 

وتتفق الدراسة مع الدارسة احلالية يف ضرورة س مة البيئة التعليمية وأثر ا علدى  
 . التحصيل الدراسا

يف  اتتمثل مشكلة البحث يف أن  نام قصدورً  :2000، آارينالشرباوي و دراسة -6
وتنمية ، الطفل انتما يد منهج النشا  اللغوي لطفل ما قبل املدرسة يف الوفا  بتأك

وقد اتضح ذلك من ا ل ما قام به . اجتا اته املوجبة حنو البيئة ومحايتها وحتسينها
الباحثان من إجرا  مقاب ت مدع بعدض املوجهدات واملعلمدات يف جمدال ريداض       

مثدل أرفدال الروضدة     خمتلفدة أن البحدث يفيدد فئدات     اسردارة در جتد و، األرفال
حيث ا أاذ عينة من أرفال ، باحثت وواضعا املنا جواملعلمات واملوجهات وال

وأظهدرت النتدائج أنده ال توجدد     . سنوات6-5املستوى الثانا روضه ما بت عمر
ة إحصائية بت متوسطات درجات األرفال عينة البحث وأن الربنامج يتصف اللد

، لبيئدة بدرجة كبرية من الفاعلية يف حتقيق  دف تأكيد االنتما  وتنمية االجتاه حنو ا
 مبنا ج التعلي  واألنشطة الصدفية  االنتما وقد أوصى البحث بضرورة ربط قضية 

أن تكدون الشدغل الشداغل لواضدعا الدربامج يف مرحلدة مدا قبدل         و، صفيةل او
وأن تكون الربامج املقدمة لألرفال مشبعة حلاجاته  وتتضدمن ادربات   ، املدرسة

دراسدة احلاليدة مدع الدراسدة يف     وتتفدق ال . تعويضية لألرفال احملرومت والقلقدت 
 . ضرورة االنتما  إىل البيئة

:ا ااتيار املدنهج السدبيب املقدارن يف  دذا البحدث وذلدك       2001، دراسة الشيال -7
ملقارنة اسدرام البصري  موعدة مدن أرفدال املرحلدة اسعداديدة تعديع يف بيئدة        

رى تعديع يف  اصر بصرية جيدة مبلموعة أاد نعمرانية ميكن تصنيفها أنها ذات ع
حيدث كاند  عيندة    ، بيئة عمرانية ميكن تصنيفها أنهدا ذات عناصدر بصدرية سديئة    

مدرسدة حكوميدة بدنت لدراسدة أثدر      و البحث من القا رة من مدرسة لغات بنت
وكدذلك دراسدة تغدري السدن يف املدرحلتت      ، التغيري يف املستوى االقتصادي الثقايف
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، واال تمدام بالنظدام  ، املتقدمة وتدريب املعل  على اسدتخدام األسداليب احلديثدة   
. بل حريدة التعدبري للطد ب   ، وف من املعل وليس معنى ذلك الصم  التام وا 

وتتفق الدراسة مع الدارسة احلالية يف ضرورة س مة البيئة التعليمية وأثر ا علدى  
 . التحصيل الدراسا

يف  اتتمثل مشكلة البحث يف أن  نام قصدورً  :2000، آارينالشرباوي و دراسة -6
وتنمية ، الطفل انتما يد منهج النشا  اللغوي لطفل ما قبل املدرسة يف الوفا  بتأك

وقد اتضح ذلك من ا ل ما قام به . اجتا اته املوجبة حنو البيئة ومحايتها وحتسينها
الباحثان من إجرا  مقاب ت مدع بعدض املوجهدات واملعلمدات يف جمدال ريداض       

مثدل أرفدال الروضدة     خمتلفدة أن البحدث يفيدد فئدات     اسردارة در جتد و، األرفال
حيث ا أاذ عينة من أرفال ، باحثت وواضعا املنا جواملعلمات واملوجهات وال

وأظهدرت النتدائج أنده ال توجدد     . سنوات6-5املستوى الثانا روضه ما بت عمر
ة إحصائية بت متوسطات درجات األرفال عينة البحث وأن الربنامج يتصف اللد

، لبيئدة بدرجة كبرية من الفاعلية يف حتقيق  دف تأكيد االنتما  وتنمية االجتاه حنو ا
 مبنا ج التعلي  واألنشطة الصدفية  االنتما وقد أوصى البحث بضرورة ربط قضية 

أن تكدون الشدغل الشداغل لواضدعا الدربامج يف مرحلدة مدا قبدل         و، صفيةل او
وأن تكون الربامج املقدمة لألرفال مشبعة حلاجاته  وتتضدمن ادربات   ، املدرسة

دراسدة احلاليدة مدع الدراسدة يف     وتتفدق ال . تعويضية لألرفال احملرومت والقلقدت 
 . ضرورة االنتما  إىل البيئة

:ا ااتيار املدنهج السدبيب املقدارن يف  دذا البحدث وذلدك       2001، دراسة الشيال -7
ملقارنة اسدرام البصري  موعدة مدن أرفدال املرحلدة اسعداديدة تعديع يف بيئدة        

رى تعديع يف  اصر بصرية جيدة مبلموعة أاد نعمرانية ميكن تصنيفها أنها ذات ع
حيدث كاند  عيندة    ، بيئة عمرانية ميكن تصنيفها أنهدا ذات عناصدر بصدرية سديئة    

مدرسدة حكوميدة بدنت لدراسدة أثدر      و البحث من القا رة من مدرسة لغات بنت
وكدذلك دراسدة تغدري السدن يف املدرحلتت      ، التغيري يف املستوى االقتصادي الثقايف
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، الدراسة النتائج أن إدرام الطفل املصري يتأثر بدالفرا  احملديط ررديًّدا مدع السدن     
وأن  نام تدأثرًيا بعامدل وسديلة    ، وكذلك إدراكه يتأثر بالعامل االقتصادي الثقايف

وكدذلك التدأثري   ، احلركة وزمن الوصول أي وسيلة املواصد ت الدت يسدتخدمها   
. وكذلك ا صائص التصميمية للبيئدة العمرانيدة  ، رحلة احملببة لديهالعارفا أي ال

 ما: حمور املفهوم التصدميما  ، وكان  التوصيات هلذه الدراسة متمثلة يف حمورين
من حيث توصيات منظومة الطدرا واال تمدام بعنصدر النشدا  كعنصدر جدذب       

السياسدية  وحمدور األ دداف   ، للطفل والع مات املميية وعنصر اسمتاع والتشويق
والرتبوية الذي يعتمد على ا دمات الثقافية والصدحية واالجتماعيدة والتعليميدة    

وتتفددق الدراسددة مددع الدارسددة احلاليددة يف األثددر الكددبري  . والرتفيهيددة والرياضددية
 . النعكا  البيئة من حول الطفل على نفسيته وانطباعه وميوله

قددرات الت ميدذ اسبداعيدة يف    :  دف  الدراسة إىل: تنمية 2001، دراسة حممود -8
التخلص من مشك ت التلوث البيئا وتنمية اجتا اته  املوجبة حنو احلفاظ عليهدا  

وكاند  أ ميدة    من التلوث باستخدام مدال تكامل العل  والتكنولوجيا وا تمع
الدراسة متمثلة يف اقرتاح أداة تفيد يف تقيي  االجتا ات البيئية لدى ت ميذ مرحلدة  

،   األساسا وكذلك أداة تفيد يف تقيي  قدرات الت ميذ يف التفكري اسبداعاالتعلي
 وتفيد نتائج  ذا البحث يف التأكيدد علدى اسدتخدام مددال التكامدل بدت العلد        

ويوصا الباحدث بددعوة القدائمت علدى تعلدي  املرحلدة       ، التكنولوجيا وا تمعو
وورش عمل متخصصة حدول   املرحلة االبتدائية بعقد دورات تدريبيهو اسعدادية

وأال يقتصدر تددريس   ، تدريب املعلمت على استخدام مدال العل  والتكنولوجيا
بل يؤكد الع قدة  ، العلوم باملرحلة اسعدادية على جانب التحصيل الدراسا فقط

وتتفدق  . ا تمع وبت التقددم العلمدا التكنولدوجا   و الوريدة الت تربط بت العل 
حلالية حول معاجلة مشدك ت التلدوث وا االسدتفادة مدن     الدراسة مع الدراسة ا
 . (األداة )مقيا  االجتاه

 دف  الدراسة من ا ل القيدا  التلدرييب إىل: تددعي      :2003، دراسة بباوى -9
دور األنشطة الفنية وتأثري ا اسةابا على ت ميدذ املرحلدة االبتدائيدة يف التدذوا     

ة وذلك من ا ل تددعي  وسدائل تعليميدة    اجلمالا ملعاجلة بعض املشك ت البيئي
وجا ت أ مية البحث  ندا يف ابتكدار وإعدداد مدواد وأنشدطة      ، وعمل مقيا  هلا

وقد أسفرت  ذه الدراسة عن عددة  ، تعليمية أارى ملواد وجماالت دراسية أارى
نتائج ومنها: إةاد وحدة قيا  أثر النشا  الفين على الطالب بشكل مبارر وغري 

ر وبلورة وتنمية األفكار للتعبري عنها بالرموز البصدرية وعليده فدإن    وتطوي، مبارر
الدراسة أفادت بكيفية استخدام الفن كإرار وظيفا يف الرتبيدة كوسديط ادا يدؤثر     

وميكدن  ، ويظهر ا أثر ا بشكل واضدح ، إةابيًّا يف الطالب يف  ذه املرحلة العمرية
احلدالا يف ضدرورة    وتتفدق الدراسدة مدع البحدث    . قياسه باسدتخدام عددة ردرا   

 . اال تمام باألنشطة الفنية وقيا  خمرجاتها
أصبح  قضية البيئة من أ   القضايا الت نال  ا تمدام   :2004، دراسة حسن -10

العديد من العلما  واملتخصصت ا ل القرن احلادي والعشرين باعتبار ا أحدد  
ان املتقدمة ومنها الناميدة  األركان الت تعتمد عليها التنمية املستدامة يف كافة البلد

أنها مبثابة استلابة واضحه للندا ات  وترجع أ مية الدراسة  نا، على حد سوا 
املتواصلة من كافة املؤسسات واملنظمات ل  تمام بقضدية البيئدة والتعامدل مدع     

وتكتسدب  دذه الدراسدة    ، العوامل املسا مة يف تلوثها والت تؤثر علدى توازنهدا  
عمدل مدع قطداع حيدوي مدن قطاعدات ا تمدع و دو الشدباب          أ ميتها يف أنها ت

وقد  دف   ذه الدراسة إىل: الوقوف علدى  . الذي تنعقد عليه اآلمال، اجلامعا
ربيعة اجتا ات رالبات قس  رياض األرفال ببعض كليات الرتبية النوعيدة حندو   

بات كما أوص  الدراسة بييادة املعلومات ا اصة بالطال، محاية البيئة من التلوث
وتيويد الطالبات با ربات يف جمال البيئة واحلفداظ عليهدا مدن    ، عن البيئة احمليطة

 كما أن الوسائل واألدوات الت تستخدم لتحقيق التصور املقرتح حيث، التلوث
وتتفق الدراسة مع الدراسدة احلاليدة   . املناقشة اجلماعية والندوات واالجتماعات

 . مجيع أنواع التلوثيف قضية البيئة وأ مية محايتها من 
: تهدف الدراسة إىل: التأكيد على دور الرتبيدة الفنيدة يف   2005، دراسة دقماا -11

حيدث  ، تنمية الوعا اجلمالا لللما ري وأثره اسةابا يف مواجهة أزمات البيئدة 
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ة وذلك من ا ل تددعي  وسدائل تعليميدة    اجلمالا ملعاجلة بعض املشك ت البيئي
وجا ت أ مية البحث  ندا يف ابتكدار وإعدداد مدواد وأنشدطة      ، وعمل مقيا  هلا

وقد أسفرت  ذه الدراسة عن عددة  ، تعليمية أارى ملواد وجماالت دراسية أارى
نتائج ومنها: إةاد وحدة قيا  أثر النشا  الفين على الطالب بشكل مبارر وغري 

ر وبلورة وتنمية األفكار للتعبري عنها بالرموز البصدرية وعليده فدإن    وتطوي، مبارر
الدراسة أفادت بكيفية استخدام الفن كإرار وظيفا يف الرتبيدة كوسديط ادا يدؤثر     

وميكدن  ، ويظهر ا أثر ا بشكل واضدح ، إةابيًّا يف الطالب يف  ذه املرحلة العمرية
احلدالا يف ضدرورة    وتتفدق الدراسدة مدع البحدث    . قياسه باسدتخدام عددة ردرا   

 . اال تمام باألنشطة الفنية وقيا  خمرجاتها
أصبح  قضية البيئة من أ   القضايا الت نال  ا تمدام   :2004، دراسة حسن -10

العديد من العلما  واملتخصصت ا ل القرن احلادي والعشرين باعتبار ا أحدد  
ان املتقدمة ومنها الناميدة  األركان الت تعتمد عليها التنمية املستدامة يف كافة البلد

أنها مبثابة استلابة واضحه للندا ات  وترجع أ مية الدراسة  نا، على حد سوا 
املتواصلة من كافة املؤسسات واملنظمات ل  تمام بقضدية البيئدة والتعامدل مدع     

وتكتسدب  دذه الدراسدة    ، العوامل املسا مة يف تلوثها والت تؤثر علدى توازنهدا  
عمدل مدع قطداع حيدوي مدن قطاعدات ا تمدع و دو الشدباب          أ ميتها يف أنها ت

وقد  دف   ذه الدراسة إىل: الوقوف علدى  . الذي تنعقد عليه اآلمال، اجلامعا
ربيعة اجتا ات رالبات قس  رياض األرفال ببعض كليات الرتبية النوعيدة حندو   

بات كما أوص  الدراسة بييادة املعلومات ا اصة بالطال، محاية البيئة من التلوث
وتيويد الطالبات با ربات يف جمال البيئة واحلفداظ عليهدا مدن    ، عن البيئة احمليطة

 كما أن الوسائل واألدوات الت تستخدم لتحقيق التصور املقرتح حيث، التلوث
وتتفق الدراسة مع الدراسدة احلاليدة   . املناقشة اجلماعية والندوات واالجتماعات

 . مجيع أنواع التلوثيف قضية البيئة وأ مية محايتها من 
: تهدف الدراسة إىل: التأكيد على دور الرتبيدة الفنيدة يف   2005، دراسة دقماا -11

حيدث  ، تنمية الوعا اجلمالا لللما ري وأثره اسةابا يف مواجهة أزمات البيئدة 
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ومفهوم ، مشل  الدراسة حماور رئيسة و ا الع قة التفاعلية بت اسنسان وبيئته
ضرورة تضمت و، أثره السليب على سلوكيات الشارع املصريو التلوث البصري

وا تمد   ، الرتبية البيئية ملنا ج التعلي  املختلفة كحل جذري ملشك ت التلدوث 
، واالجتماعا والثقايف والكيميائا والطبيعاالدراسة بكل من التلوث السيكولوجا 

ال الرتبيدة الفنيدة   وألق  الضو  على األاري ملا له من تأثري كبري على الفرد يف جم
، واالكتشداف  اسنسان  ا الت دفعتده اىل االبتكدار  حيث أوص  الدراسة أن حاجة 

حاجتدده للغددذا  دفعتدده السددتخدام و حاجتدده للملددبس دفعتدده الكتشدداف الغدديل
لدذا نقدول إن رعايدة    ، فاسنسان الرارد اليوم  و نفسه رفدل األمدس  ، األسلحة

وتتفق الدراسة . تؤ له ليصبح موارن صاحل البيئة تبدأ برتبية الطفل تربية سليمة
 . مع الدراسة احلالية بضرورة حماربة التلوث البصري

:سع  الدراسة التحليلية إىل: التعرف على منظومة البيئة 2009، الشلت دراسة -12
املدرسية ومدى تأثري ا يف تكوين القي  اسبداعية للفن التشكيلا املعاصدر لددى   

وكذلك التعرف على املفهوم اسجرائا ملنظومة البيئات ، ويةرالبات املرحلة الثان
، املدرسية الت ميكن أن تؤثر يف تنمية القي  اسبداعيدة للفدن التشدكيلا املعاصدر    
والتعرف على دور املدرسة يف تنمية القي  اسبداعية يف مدادة الرتبيدة الفنيدة مدن     

وترجع أ ميدة  . افظة جدةجهة نظر معلمات الرتبية الفنية للمرحلة الثانوية مبحو
الدراسددة أنهددا تسدده  يف إلقددا  الضددو  علددى مفهددوم منظومددة البيئددة املدرسددية  
وعناصر ا وأثر ا يف تكوين القي  اسبداعية للفدن التشدكيلا لطالبدات املرحلدة     
الثانوية ووضع مقرتحات حول تطوير ورفع مستوى عطا  وفاعلية مادة الرتبيدة  

ن ا ل تنشيط مهارات التفكري وتنمية قدي  اسبدداع   الفنية يف العملية الرتبوية م
لدى الطالبات وفتح ا ال أمام القائمت على مادة الرتبية الفنية يف إعدادة النظدر   

ونتج عن الدراسة أن ميدان البحث يفتقر إىل ، يف استغ ل العناصر البيئية املتاحة
حدات البحدث   البحوث والدراسات الت تتناول موضوعات ااثله فكاند  مقرت 

العليدا يف أقسدام الرتبيدة الفنيدة      وتوصياته بضرورة توجيده رالبدات الدراسدات   
واملنا ج وررا التدريس يف اجلامعات السدعودية سجدرا  املييدد مدن البحدوث      
وتصمي  برامج تدريبية متخصصدة حدول بعدض األنشدطة الدت ميكدن أن تدربز        

عناصر البيئة املدرسية وسقامة مشروع تددرييب ملعلمدات الرتبيدة الفنيدة يتضدمن      
وتتفدق  . القدي  اسبداعيدة يف مدادة الرتبيدة الفنيدة      حول كيفية تنميدة  ورش عمل

الدراسة مع البحدث احلدالا يف وضدع تصدور ملنظومدة مفهدوم البيئدة املدرسدية         
 . وعناصر ا

: اعتمد الباحدث يف دراسدته علدى املدنهج الوصدفا      2009، مشاري دراسة ال -13
ات التحليلا وذلك بالكشف عن مدى تأثري عناصر بيئة منطقة عسري على تعبري

التعرف على عناصدر بيئدة منطقدة عسدري     . وكان  الدراسة تهدف إىل:، األرفال
ومدى تأثري ا على تعبريات األرفدال الفنيدة يف مرحلدة الطفولدة املتدأارة وقدد       

علدى رسدوم األرفدال يف مرحلدة      أظهرت الدراسة أن تأثري بيئدة منطقدة عسدري   
أن بند املنا  وبند و ا نسبة ضئيلة كما أوضح  الدراسة  % 30متأارة بنسبة 
بينما تقل بنود الرتاث الشعيب واحليدوان يف رسدوم   ، ظهر بشكل كبري التضاريس
كما جا ت التوصيات هلذه الدراسة بأن رسوم األرفال تعتدرب مدداًلا   . األرفال

وأنده علدى أوليدا  األمدور     ، ملعرفة جمال تأثري البيئة علدى الطفدل أي أداة قيدا    
. يي جانب احلفداظ علدى الدرتاث احمللدا لددى الطفدل      ومعلما الرتبية الفنية تعي

وتتفق الدراسة مع الدراسة احلالية يف ضرورة توظيف البيئدات احملليدة يف تعلدي     
 . الرتبية الفنية والتأكيد على احملافظة على البيئية

: اعتمد على املنهج الوصفا باعتبداره املدنهج املناسدب    2010، دراسة اجل لا -14
الكشدف علدى ربيعدة الع قدات االرتباريدة بدت املدتغريات        الذي يساعد على 

حيث يناقع البحدث مسدتوى التحصديل الدراسدا     ، األساسية موضوع البحث
وع قته باجتا ات الطلبة حنو البيئة املدرسية وذلك بأاذ عينة عشوائية من رلبة 

يف رددعبية  السددنة األوىل يف املرحلددة الثانويددة التخصصددية )العلددوم االجتماعيددة(
وكذلك حتديدد األداة املسدتخدمة لقيدا  املدتغريات موضدع اال تمدام       ، بنغازي

حيث  دف  الدراسة ، ومبصادر املعلومات النظرية ذات الع قة مبشكلة الدراسة
إىل: الكشف عن مستويات التحصيل الدراسا واجتا ات الطلبدة والع قدة بدت    

املدرسدية واملدرسدت   واجتا ات الطلبة حندو اسدارة  ، مستوى التحصيل الدراسا
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عناصر البيئة املدرسية وسقامة مشروع تددرييب ملعلمدات الرتبيدة الفنيدة يتضدمن      
وتتفدق  . القدي  اسبداعيدة يف مدادة الرتبيدة الفنيدة      حول كيفية تنميدة  ورش عمل

الدراسة مع البحدث احلدالا يف وضدع تصدور ملنظومدة مفهدوم البيئدة املدرسدية         
 . وعناصر ا

: اعتمد الباحدث يف دراسدته علدى املدنهج الوصدفا      2009، مشاري دراسة ال -13
ات التحليلا وذلك بالكشف عن مدى تأثري عناصر بيئة منطقة عسري على تعبري

التعرف على عناصدر بيئدة منطقدة عسدري     . وكان  الدراسة تهدف إىل:، األرفال
ومدى تأثري ا على تعبريات األرفدال الفنيدة يف مرحلدة الطفولدة املتدأارة وقدد       

علدى رسدوم األرفدال يف مرحلدة      أظهرت الدراسة أن تأثري بيئدة منطقدة عسدري   
أن بند املنا  وبند و ا نسبة ضئيلة كما أوضح  الدراسة  % 30متأارة بنسبة 
بينما تقل بنود الرتاث الشعيب واحليدوان يف رسدوم   ، ظهر بشكل كبري التضاريس
كما جا ت التوصيات هلذه الدراسة بأن رسوم األرفال تعتدرب مدداًلا   . األرفال

وأنده علدى أوليدا  األمدور     ، ملعرفة جمال تأثري البيئة علدى الطفدل أي أداة قيدا    
. يي جانب احلفداظ علدى الدرتاث احمللدا لددى الطفدل      ومعلما الرتبية الفنية تعي

وتتفق الدراسة مع الدراسة احلالية يف ضرورة توظيف البيئدات احملليدة يف تعلدي     
 . الرتبية الفنية والتأكيد على احملافظة على البيئية

: اعتمد على املنهج الوصفا باعتبداره املدنهج املناسدب    2010، دراسة اجل لا -14
الكشدف علدى ربيعدة الع قدات االرتباريدة بدت املدتغريات        الذي يساعد على 

حيث يناقع البحدث مسدتوى التحصديل الدراسدا     ، األساسية موضوع البحث
وع قته باجتا ات الطلبة حنو البيئة املدرسية وذلك بأاذ عينة عشوائية من رلبة 

يف رددعبية  السددنة األوىل يف املرحلددة الثانويددة التخصصددية )العلددوم االجتماعيددة(
وكذلك حتديدد األداة املسدتخدمة لقيدا  املدتغريات موضدع اال تمدام       ، بنغازي

حيث  دف  الدراسة ، ومبصادر املعلومات النظرية ذات الع قة مبشكلة الدراسة
إىل: الكشف عن مستويات التحصيل الدراسا واجتا ات الطلبدة والع قدة بدت    

املدرسدية واملدرسدت   واجتا ات الطلبة حندو اسدارة  ، مستوى التحصيل الدراسا
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أوضح  نتائج البحث أن مسدتويات التحصديل   و، واليم   واالنشطة املدرسية
كمدا أن اجتا دات الطلبدة هلدذه الشدعبة جتداه       ، املدرسا للعينة ميثل تقديًرا جيدًدا 

ومددن ثدد  يددت  التوصددية ، االدارة املدرسدية واملعلمددت واملددواد الدراسددية إةابيدة  
طالب ملا له من تأثري إةابيا واتباع ررا تدريسدية  بضرورة تعاون املدر  مع ال

واتفق  الدراسة مع الدراسة احلالية . مناسبة ومعاجلة املشك ت بأسلوب علما
 . يف أ مية البيئة وأثر ا على التحصيل الدراسا

: اتبددع البحددث املددنهج الوصددفا التحليلددا يف حصددر 2011، دراسددة حسددنت -15
وافر ا لدى ر ب/معلد  الفصدل واجتا داته     السلوكيات التشكيلية الواجب ت

حنو ا يف دراسته  ملقرر الرتبية الفنية ضمن مقدررات اسعدداد الثقدايف بكليدات     
حيدث كاند  أ دداف البحدث يف حصدر السدلوكيات       ، الرتبية يف البيئدة الليبيدة  

التشكيلية الواجب توافر ا لدى ر ب/معلد  الفصدل وكدذلك حتديدد أوجده      
الا للرتبية الفنيدة لتنميدة السدلوكيات التشدكيلية الواجدب      القصور يف املقرر احل

توافر ا كما ان البحث قدم تصور مقرتح ملقدرر الرتبيدة الفنيدة ضدمن مقدررات      
اسعداد الثقايف كما أنه ظهرت أ مية  ذا البحث يف أنه قدد تسده  النتدائج مدن     

معلد    ذا البحث يف تنمية السلوكيات التشكيلية الواجب توافر ا لدى ر ب/
الفصل كما أوصى البحث بضرورة رصد السلوكيات التشكيلية لط ب/معلد   
الفصل واجتا اته  حنو ا يف البيئة الليبية يف ضو  التطدورات احلادثدة وضدرورة    
. جتريب التصور املقرتح وكذلك توفري االحتياجات املناسبة لتنفيذ  دذا التصدور  

كيات التشدكيلية الواجدب   تتفق الدراسة مدع الدراسدة احلاليدة يف حصدر السدلو     
 . توفر ا لدى ر ب التخصص

مدنهج املسدح   و تقدوم الدراسدة علدى املدنهج الوصدفا      :2012، دراسة حلما -16
االجتماعا التحليلا وامليدانا بهدف التعرف على الواقع املتاح لظا رة العندف  

والتعدرف علدى املدتغريات    ، املدرسا لدى ر ب املرحلدة اسعداديدة والثانويدة   
. بعاد البيئية املؤثرة يف إفراز السلوم العنيف لدى الط ب وذلك للحد منهاواأل

وتتمثل أ ميدة الدراسدة يف أن النتدائج تفيدد يف توجيده القدائمت علدى العمليدة         

باستخدام كافة األساليب حيث كان  ددف  دذه   ، التعليمية يف احلد من الظا رة
طالب سدوا  باملدرسدة أو   التعرف على أركال العنف وعوامله لدى ال :الدراسة
وقد أظهرت النتدائج ضدرورة ا تمدام األسدرة بتوجيده أبنائهدا إىل قدي         ، األسرة

 االاصائيتومعرفة األسرة بأصدقا  األبنا  وزيادة عدد ، التسامح واحرتام األار
وتتفدق  . باملدار  وقام  الدراسدة مبناقشدة دور اسعد م وتدأثريه     االجتماعيت

حلالية يف التأثري الكبري للبيئة احمليطة بالطالب علدى سدلوكه   الدراسة مع الدراسة ا
 . واجتا ه حنو ا تمع

: أظهرت الدراسة أثر التلوث البصدري الدت باتد     2013، دراسة عبد احلافظ -17
كتري من املدن واحلواضر تشتكا منه وخباصة القدمية منها والدت تتسد  بالكثافدة    

ؤٍذ للنظر ومديعج للدنفس وخيلدق جدّوا مدن      فهو م، العالية وانتشار العشوائيات
حيث جند أن  نام تفاوًتا يف إقامة املبانا يف ارتفاعاتها وع قتها ، الكآبة والضيق

بالفراغات واملناظر الطبيعية احمليطة وكذلك التباين غدري املدريح بصدريًّا وكدذلك     
 سو  اسضا ة اا يؤثر على الرؤيدة وانتشدار اسع ندات بصدورة تصدل إىل حدد      

فينتج عن  ذا األرا امليمن وعدم القدرة . الفوضى وسو  توزيع املرافق ا دمية
على النوم العميق وغري ا من األعدراض املرضدية الدت يطلدق عليهدا " أمدراض       

بل يساعد التلوث البصدري علدى نشدر ال مبداالة وال وعدا وانتشدار       ، املدينة "
رة مواجهدة التلدوث   وتوصدا الدراسدة بضدرو   . العديد مدن األمدراض النفسدية   

فالقضا  عليها بأيدد مدن صدنعو ا    ، البصري والذي  و باألسا  صناعة بشرية
من ا ل وضع ختطيط إسرتاتيلا يتس  بالقابليدة للتطبيدق علدى أرض الواقدع     

وكذلك العمل على التوعية واالرتقا  بالذوا ، واال تمام بالتصميمات اهلندسية
اليدة علدى ضدرورة القضدا  علدى مظدا ر       وتتفق الدراسة مع الدراسة احل. العام

 . التلوث البصري
: نظدًرا لظهدور العديدد مدن املفدا ي  واملظدا ر       2015، دراسة أمحدد وآادرين   -18

السلوكية السلبية يف بعض فئات ا تمدع ااصدة الشدباب مدن املرحلدة الثانويدة       
وحتى اجلامعية وما بعد ا من إدمان وتدات وإر اب وتلوث وتضخ  للسكان 
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باستخدام كافة األساليب حيث كان  ددف  دذه   ، التعليمية يف احلد من الظا رة
طالب سدوا  باملدرسدة أو   التعرف على أركال العنف وعوامله لدى ال :الدراسة
وقد أظهرت النتدائج ضدرورة ا تمدام األسدرة بتوجيده أبنائهدا إىل قدي         ، األسرة

 االاصائيتومعرفة األسرة بأصدقا  األبنا  وزيادة عدد ، التسامح واحرتام األار
وتتفدق  . باملدار  وقام  الدراسدة مبناقشدة دور اسعد م وتدأثريه     االجتماعيت

حلالية يف التأثري الكبري للبيئة احمليطة بالطالب علدى سدلوكه   الدراسة مع الدراسة ا
 . واجتا ه حنو ا تمع

: أظهرت الدراسة أثر التلوث البصدري الدت باتد     2013، دراسة عبد احلافظ -17
كتري من املدن واحلواضر تشتكا منه وخباصة القدمية منها والدت تتسد  بالكثافدة    

ؤٍذ للنظر ومديعج للدنفس وخيلدق جدّوا مدن      فهو م، العالية وانتشار العشوائيات
حيث جند أن  نام تفاوًتا يف إقامة املبانا يف ارتفاعاتها وع قتها ، الكآبة والضيق

بالفراغات واملناظر الطبيعية احمليطة وكذلك التباين غدري املدريح بصدريًّا وكدذلك     
 سو  اسضا ة اا يؤثر على الرؤيدة وانتشدار اسع ندات بصدورة تصدل إىل حدد      

فينتج عن  ذا األرا امليمن وعدم القدرة . الفوضى وسو  توزيع املرافق ا دمية
على النوم العميق وغري ا من األعدراض املرضدية الدت يطلدق عليهدا " أمدراض       

بل يساعد التلوث البصدري علدى نشدر ال مبداالة وال وعدا وانتشدار       ، املدينة "
رة مواجهدة التلدوث   وتوصدا الدراسدة بضدرو   . العديد مدن األمدراض النفسدية   

فالقضا  عليها بأيدد مدن صدنعو ا    ، البصري والذي  و باألسا  صناعة بشرية
من ا ل وضع ختطيط إسرتاتيلا يتس  بالقابليدة للتطبيدق علدى أرض الواقدع     

وكذلك العمل على التوعية واالرتقا  بالذوا ، واال تمام بالتصميمات اهلندسية
اليدة علدى ضدرورة القضدا  علدى مظدا ر       وتتفق الدراسة مع الدراسة احل. العام

 . التلوث البصري
: نظدًرا لظهدور العديدد مدن املفدا ي  واملظدا ر       2015، دراسة أمحدد وآادرين   -18

السلوكية السلبية يف بعض فئات ا تمدع ااصدة الشدباب مدن املرحلدة الثانويدة       
وحتى اجلامعية وما بعد ا من إدمان وتدات وإر اب وتلوث وتضخ  للسكان 
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رن لذا كان ال بد من معاجلة بعض السلوكيات وتعدديل السدلوم السدليب    وتصح
مدن اد ل ملصدقات إع نيدة تنمدا      ، وتدعي  السلوم اسةابا واسبقدا  عليده  

وسعى الباحثان إىل إعداد برنامج قدائ  علدى تصدمي  امللصدقات     ، الوعا لذلك
القددي  اسع نيددة كددأداة للتثقيددف والتوعيددة لتنميددة وعددا الطدد ب باملعددارف و 

واملشك ت البيئية مدن حدوهل  والتعدبري عنهدا ومعاجلتهدا وإةداد       ، والسلوكيات
باسضافة إىل تنمية بعض مهدارات امللصدق اسع ندا    ، حلول للمشك ت البيئية

، الت تظهر العمل بشكل جيد من اد ل التعامدل مدع العناصدر والقدي  الفنيدة      
التصمي  بشكل عام واسعد ن   وكان  أ مية البحث يف إفادة املشتغلت يف جمال

فلا ت ، عمومًا بشكل ااص وكذلك املهتمت بالرتبية والسلوكيات االجتماعية
نتائج البحث وتوصدياته بضدرورة نشدر الدوعا البيئدا بدت املنظمدات كدروابط         
املعلمت والنوادي ورعاية الشباب واهليئات الت تعنى بصورة مباردرة باألرفدال   

علمددت يف إنشددا  بيئددات تعليميددة مناسددبة للمواقددف وتأكيددد دور امل، والشددباب
وتتفدق الدراسدة مدع الدراسدة احلاليدة يف      . التعليمية الت يتعرض هلا مدع ر بده  

 . ضرورة تنمية وعا الط ب باملعارف والقي  والسلوكيات واملشك ت البيئية
د  دف  وق، : تعترب البيئة من أ   العوامل احمليطة بالفرد2016، دراسة الييدي -19

، الفعاليددة الذاتيددة)الدراسددة إىل فحددص دور بعددض املددتغريات الدافعيددة و ددا  
لدى رالبات املرحلة الثانويدة   (واالجتاه حنو األحيا ، وتوجيهات أ داف اسجناز

يف التنبؤ مبدركاتهنَّ لبيئة التعل  الصفية يف األحيا  وتلخص  مشكلة الدراسة يف 
الطالبدات لبيئدة الدتعل  الصدفية بأبعاد دا       أنه:  ل ميكدن التنبدؤ مبسدتوى إدرام   
، التعداون ، التوجده للمهمدة  ، دع  املعلمدات ، املختلفة )ت ح  الطالبة بيمي تها

وقدد ندتج عدن الدراسدات     ، يف مدادة األحيدا    (والعدالة، االندما ، االستقصا 
السابقة أن  نام ع قة موجبة دالة إحصائيًّا بت مدركات الطد ب للخصدائص   

االجتماعية لبيئدات تعلمهد  الصدفية وبعدض املدتغريات الدافعيدة مثدل         النفسية
، واالجتا دات حندو املدادة الدراسدية    ، وتوجيهات أ داف اسجناز، الفاعلية الذاتية

وقد  دف  الدراسة اىل بيان مدى مسا مه بعض املدتغريات الدفاعيدة يف التنبدؤ    
لفدة واملسدا مة يف إعدداد    مبدركات الطالبات لبيئة التعل  الصدفية بأبعاد دا املخت  

وتعريب وترمجة وتقنت مقاييس ملتغريات الدراسدة ادا ميثدل إضدافة للمقداييس      
وتتفق الدراسدة مدع الدراسدة احلاليدة يف أ ميدة البيئدة       . العربية يف  ذه ا االت

 . الصفية للط ب وأثر ا على التحصيل واالجتاه حنو املادة
ركيت جممل الدراسات السدابقة علدى    :التعليق العام على الدراسات السابقة

وضدع  و، وقيدا  ذلدك علدى التحصديل واالجتداه     ، دراسة أثر البيئة احمليطة بدالط ب 
مقاييس ل جتاه ملعرفة الدافعية وكان  يف جمملها تهت  بالبيئة من اجلانب العمراندا أو  

وقلدة مدن الدراسدات ذ بد  إىل التلدوث بعمومده وجوانبده        ، التوزيع املساحا فقدط 
وركيت الدراسة احلالية على التلوث البصري اصوًصا حيث أصبح ظا رة ، ختلفةامل

تستحق الدراسة لكثرة املشتتات البصرية من حولنا وتندوع واادت ف سدبل الدعايدة     
والتسويق يف بعد عن قواعد الفن ودون إرراف أو متابعة مدن املتخصصدت يف ا دال    

مها تعييي القي  الفنية ورفع التذوا الفدين  إىل أن وصل األمر إىل مدارسنا الت من مها
فكان   ذه الدراسة متعمقة يف  ذا اجلاندب لتدربز دور   . من ا ل مادة الرتبية الفنية

 . املنهج ا فا يف تدريس الرتبية الفنية وأ ميته

 -:إجراءات الدراسة

 (التحليدل البندائا  )امليددانا   استخدم الباحث املنهج الوصدفا دراسة: المنهج 
ومجع البيانات وحتليلها ثد  تفسدري ا   ،  مته ألغراض الدراسة وبنا  أدوات البحثمل 

وا توثيدق  . باستخدام امل حظة أو املقابلة أو االاتبارات أو االستفتا ات لكل ظا رة
قطاعات املدار  يف حمل الدراسة للوقوف على الظدا رة حمدل الدراسدة مدن اد ل      

ومن ثد  ترتيبهدا وتصدنيفها لعرضدها علدى      ، ةتصوير داالا واارجا للبيئة املدرسي
لتقييمهددا حسددب األداة الددت أعددد ا الباحددث لقيددا  الظددا رة وفددق  ، املتخصصددت
 . ا اصة بالدراسة التساؤالت

 دراسة: الجمتمع 

مجيع مدار  البنت املتوسطة مبدينة مكة املكرمة حسب االمتداد : جمتمع املدار : أواًل
ردامًلا التعلدي  احلكدوما واأل لدا     198وق  الدراسدة   اجلغرايف للمدينة والذي بلغ

وتتدوزع  ، معلمدت  4104رالًبا و 46165مبلموع  1758وعدد الفصول ، واألجنيب
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وتعريب وترمجة وتقنت مقاييس ملتغريات الدراسدة ادا ميثدل إضدافة للمقداييس      
وتتفق الدراسدة مدع الدراسدة احلاليدة يف أ ميدة البيئدة       . العربية يف  ذه ا االت

 . الصفية للط ب وأثر ا على التحصيل واالجتاه حنو املادة
ركيت جممل الدراسات السدابقة علدى    :التعليق العام على الدراسات السابقة

وضدع  و، وقيدا  ذلدك علدى التحصديل واالجتداه     ، دراسة أثر البيئة احمليطة بدالط ب 
مقاييس ل جتاه ملعرفة الدافعية وكان  يف جمملها تهت  بالبيئة من اجلانب العمراندا أو  

وقلدة مدن الدراسدات ذ بد  إىل التلدوث بعمومده وجوانبده        ، التوزيع املساحا فقدط 
وركيت الدراسة احلالية على التلوث البصري اصوًصا حيث أصبح ظا رة ، ختلفةامل

تستحق الدراسة لكثرة املشتتات البصرية من حولنا وتندوع واادت ف سدبل الدعايدة     
والتسويق يف بعد عن قواعد الفن ودون إرراف أو متابعة مدن املتخصصدت يف ا دال    

مها تعييي القي  الفنية ورفع التذوا الفدين  إىل أن وصل األمر إىل مدارسنا الت من مها
فكان   ذه الدراسة متعمقة يف  ذا اجلاندب لتدربز دور   . من ا ل مادة الرتبية الفنية

 . املنهج ا فا يف تدريس الرتبية الفنية وأ ميته

 -:إجراءات الدراسة

 (التحليدل البندائا  )امليددانا   استخدم الباحث املنهج الوصدفا دراسة: المنهج 
ومجع البيانات وحتليلها ثد  تفسدري ا   ،  مته ألغراض الدراسة وبنا  أدوات البحثمل 

وا توثيدق  . باستخدام امل حظة أو املقابلة أو االاتبارات أو االستفتا ات لكل ظا رة
قطاعات املدار  يف حمل الدراسة للوقوف على الظدا رة حمدل الدراسدة مدن اد ل      

ومن ثد  ترتيبهدا وتصدنيفها لعرضدها علدى      ، ةتصوير داالا واارجا للبيئة املدرسي
لتقييمهددا حسددب األداة الددت أعددد ا الباحددث لقيددا  الظددا رة وفددق  ، املتخصصددت
 . ا اصة بالدراسة التساؤالت

 دراسة: الجمتمع 

مجيع مدار  البنت املتوسطة مبدينة مكة املكرمة حسب االمتداد : جمتمع املدار : أواًل
ردامًلا التعلدي  احلكدوما واأل لدا     198وق  الدراسدة   اجلغرايف للمدينة والذي بلغ

وتتدوزع  ، معلمدت  4104رالًبا و 46165مبلموع  1758وعدد الفصول ، واألجنيب
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جنوب ووسط مع احملافظات ، غرب ومشال، حسب القطاعات التعليمية التالية ررا
ويأتا توزيع مدار  املرحلدة املتوسدطة حكدوما حسدب فئدات ونوعيدة       . التابعة هلا

 -: د كالتالا1438لتعلي  )بنت( للعام ا
 . مدرسة 23 (:بنون) حتفيظ القرآن -
 . مدرسة 124 (:بنون)تعلي  عام  -
 . مدرسة 14 (:بنون)ليلا  -
 . مدرسة 16 (:بنون)تربية ااصة  -

)بنون( وقد بلغ عدد معلما الرتبية الفنية 198وكان عدد املدار  املتوسطة احلكوما
 -:التوزيع اجلغرايف  د حسب1438معلًما للعام  239

 . مدرسة24مكتب تعلي  بشمال مكة املكرمة  -
 . مدرسة 16مكتب التعلي  يف اجلموم  -
 . مدرسة 22مكتب التعلي  جبنوب مكة  -
 . مدرسة 27مكتب التعلي  بشرا مكة املكرمة  -
 . مدرسة 29مكتب التعلي  بغرب مكة املكرمة  -
 . مدار  8مكتب التعلي  يف حبرة  -
 . مدرسة 64ط مكة املكرمة مكتب التعلي  بوس -
 . مدرسة 11مكتب التعلي  يف الكامل  -

 . جمتمع متخصصا الرتبية الفنية باجلامعات السعوديةثانًيا: 

 دراسة:العينة 

بالطريقة العشدوائية البسديطة علدى أن     (بنت)ا ااتيار يانا مدار  متوسطة 
رايف سدارة التعلدي   متثل قطاعات املدار  يف حماور ا الثمانيدة حسدب التوزيدع اجلغد    

ابن ، الليث بن سعد )مشال(، كالتالا: أبا موسى االرعري لتحفيظ القرآن )جنوب(
أبدا حسدن   ، العرباض بدن سدارية )غدرب(   ، اسمام الواقدي )ررا(، (وسط)رجب 

، عبداهلل بدن أم مكتدوم )حبدرة(   ، ريبان بن عباد السلما )الكامل(، الندوي )اجلموم(

( متخصًصدا  76) بية الفنيدة باجلامعدات السدعودية مدن    وتكون  عينة متخصصا الرت
 :حيث ا ااتيار مخس جامعات بشكل عشوائا و ا كالتالا

 (1) جدول
 اجلامعات املختارة عشوائيًّا

 العدد اجلامعة
 14 م القرىأ

 13 امللك سعود
 16 ريبة
 18 جازان

 16 امللك فيصل
 76 ا موع

بعدد   -:اة البحث و ا اسستبانة على النحو التدالا قام الباحث ببنا  أد :دراسةالأداة 
االر ع على بعض األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالرتبية الفنية والنشا  

، دراسدة حلمدا  و، 2013، دراسدة عبدد احلدافظ   ك، الفين وكذلك حول البيئدة الفنيدة  
 ،2009الشدلت  ودراسدة ، 2010ودراسدة اجل لدا  ، 2011، دراسة حسنتو، 2012

وكذلك املقاب ت الشخصية مع بعض  2004، دراسة حسن، 2005، ودراسة دقماا
 . املتخصصت وبعض معلما الرتبية الفنية للمرحلة املتوسطة األكادمييت

قيدا  مددى جدودة األعمدال الفنيدة املنفدذة مبددار  املرحلدة          اهلدف من اسستبانة:
 . ب من وجهة نظر املختصتاملتوسطة وتأثري ا يف تنمية الصورة الفنية لدى الط 

ا صياغة مفردات اسستبانة بعد االر ع على الدراسدات  صياغة مفردات االستبانة: 
 50حمداور بواقدع    5وا الوصدول إىل  ، وكذلك الوقوف على مقاييس خمتلفة، السابقة

وتغطية مجيع ا االت ذات الع قة ، فقرة يف حماولة للوقوف على الظا رة بشكل كامل
 . ا رة حمل الدراسةبالظ

: للتأكد من صدا األداة ا عرضها يف صورتها األوليدة علدى   صدا وثبات اسستبانة
ومن ثد  األادذ   ، جمموعة من احملكمت للتحقق من صدا وس مة ووضوح العبارات

بتوجيهات احملكمت الت كان من أبرز ا حتويل املقيا  اىل رتيب ث ثا بددل ا ماسدا   
  . ت ودمج اارى وتغري صياغة بعض العباراتمع حذف بعض الفقرا
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( متخصًصدا  76) بية الفنيدة باجلامعدات السدعودية مدن    وتكون  عينة متخصصا الرت
 :حيث ا ااتيار مخس جامعات بشكل عشوائا و ا كالتالا

 (1) جدول
 اجلامعات املختارة عشوائيًّا

 العدد اجلامعة
 14 م القرىأ

 13 امللك سعود
 16 ريبة
 18 جازان

 16 امللك فيصل
 76 ا موع

بعدد   -:اة البحث و ا اسستبانة على النحو التدالا قام الباحث ببنا  أد :دراسةالأداة 
االر ع على بعض األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالرتبية الفنية والنشا  

، دراسدة حلمدا  و، 2013، دراسدة عبدد احلدافظ   ك، الفين وكذلك حول البيئدة الفنيدة  
 ،2009الشدلت  ودراسدة ، 2010ودراسدة اجل لدا  ، 2011، دراسة حسنتو، 2012

وكذلك املقاب ت الشخصية مع بعض  2004، دراسة حسن، 2005، ودراسة دقماا
 . املتخصصت وبعض معلما الرتبية الفنية للمرحلة املتوسطة األكادمييت

قيدا  مددى جدودة األعمدال الفنيدة املنفدذة مبددار  املرحلدة          اهلدف من اسستبانة:
 . ب من وجهة نظر املختصتاملتوسطة وتأثري ا يف تنمية الصورة الفنية لدى الط 

ا صياغة مفردات اسستبانة بعد االر ع على الدراسدات  صياغة مفردات االستبانة: 
 50حمداور بواقدع    5وا الوصدول إىل  ، وكذلك الوقوف على مقاييس خمتلفة، السابقة

وتغطية مجيع ا االت ذات الع قة ، فقرة يف حماولة للوقوف على الظا رة بشكل كامل
 . ا رة حمل الدراسةبالظ

: للتأكد من صدا األداة ا عرضها يف صورتها األوليدة علدى   صدا وثبات اسستبانة
ومن ثد  األادذ   ، جمموعة من احملكمت للتحقق من صدا وس مة ووضوح العبارات

بتوجيهات احملكمت الت كان من أبرز ا حتويل املقيا  اىل رتيب ث ثا بددل ا ماسدا   
  . ت ودمج اارى وتغري صياغة بعض العباراتمع حذف بعض الفقرا
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ا تطبيق اسستبانة يف صورتها األوليدة علدى عيندة اسدتط عية مدن       وحلساب الثبات:
 الفاكرونبدا   وحبساب قيمدة ، التخصصأكادمييت يف  (8اار  عينة الدراسة بلغ عدد ا )

 . ( ويعترب الثبات عالًيا87. 0كان )
باسضدافة إىل  ، ( دقيقة36-25)أنه يرتاوح بت  ا قيا  اليمن ووجد حساب اليمن:

 . قرا ة التعليمات ا اصة بها
وعددد الفقدرات يف   ، (3بلدغ عددد حمداور اسسدتبيان إىل )    الصورة النهاية لإلستبانة: 

استخدم قد و( فقرة بعد األاذ باقرتاحات احملكمت وتوصياته ، 36صورتها النهائية )
كدل تقددير بقسدمة املددى      اجتاهات حيث حددت مقيا  ث ثا ل ستلابة على الفقر

 . (2كما يوضح جدول ) 2/3على عدد الفئات 
 (2) جدول

 احلك  درجة تقدير
 الدرجة احلك  م

 3إىل  34. 2من  نع  1
 33. 2إىل  67. 1من  حمايد 2

 66. 1إىل  1من  ال 3

زيعها على عدد من بعد أن ا إعداد األداة بصورتها النهائية ا توتطبيق أداة الدراسة: 
أعضا   يئة التدريس بأقسام الرتبية الفنية باجلامعات السعودية بعدد تيويدد   مبلدف    

 . صور رامل للمدار  من الداال وا ار  حمل الدراسة
 :استخدم الباحث األساليب اسحصائية التالية :للدراسةاألساليب اسحصائية املناسبة 

، T testااتبدار ت   –املتوسدطات  و سب املئويةالتكرارات والن -معامل الفاكرونبا  
احلديم   وا اسدتخدام  دذه األسداليب مدن اد ل برندامج       حتليل التبداين املصداحب،  

 . (SPSS)االجتماعية  اسحصائية
 النتائج املتعلقة باسجابة عن السؤال األول:  نتائج الدراسة وتفسري ا:

 ؟باملدرسة ل املنفذة )الداالية وا ارجية(: ما مدى توافر العناصر الفنية يف األعماوالذي نصه
لإلجابة عن  ذا السؤال ا استخرا  املتوسطات واالحنراف املعياري سجابات 

( وا ارجيةمدى توافر العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )الداالية عينة الدراسة حول 
 . (3يف اجلدول ) حبسب املتوسط احلسابا كما اوا ترتيب اسجابات تنازليًّ، باملدرسة

  (3)جدول 
 مدى توافر العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )الداالية وا ارجية( باملدرسة من وجهة نظر عينة الدراسة

ترتيب 
 العبارة

رق  
 االحنراف املتوسط عمال الفنية باملدرسةاألالعناصر الفنية يف  العبارة

 احلك  املعياري

 نع  66.  42 .2 .  البيئة الفنية باملدرسةيتاح للط ب الوق  لتأمل  17 1

يسددتطيع الطالددب أن يصددف مكونددات البيئددة املدرسددية يف موقددف   15 2
 نع  62.  40 .2 .  التعل 

املثريات الشكلية والقي  اجلماليدة تعكدس التلداوب بدت األردكال       20 3
 نع  68.  37 .2 .  ومن يرا ا

ي يف االردكال تددع  تعلد     توافر ا ربات املرتبطة باسدرام البصر 10 4
 حمايد 67.  30 .2 .  الرتبية الفنية

 حمايد 66.  30 .2 .  يتوفر االنسلام يف مواضيع األعمال الفنية 13 5
 حمايد 64.  30 .2 . تؤدي األعمال الفنية الغرض الذي نفذت من أجله 16 6

ركال البصرية فيهدا خمديون مدن املعلومدات واملفدا ي  ميدر بهدا        األ 9 7
 حمايد 65.  21 .2 .  طالب يف مواقف تدريسيةال

 حمايد 66.  11 .2 .  من انتظام وتوزيع األركال :درامتوافر عوامل اس 19 8
 حمايد 64.  10 .2 .  حتقق التكامل بت املفا ي  البصرية وبيئة املتعل  8 9
 حمايد 65.  80 .1 .  يرتبط النشا  املعريف بالبيئة املدرسية مع أ داف الرتبية الفنية 14 10
 حمايد 66.  71 .1 .  جتذب األعمال الفنية قاعدة كبرية من الط ب 2 11
 ال 66.  65 .1 .  بها مواقف تعليمية تعنى بتنمية الرؤية البصرية 7 12
 ال 64.  64 .1 .  مدى إضافة األعمال الفنية للمعرفة العلمية للط ب 1 13
 حمايد 66.  64 .1   .البصرية من املثريات املرئية االدراكيةاا  التمييي بت األ 18 14
 ال 65.  60 .1 .  خميون املعلومات املرئية تساعد املتعل  على تنمية املعرفة البصرية 4 15

جنح املدر  يف عدرض األعمدال الفنيدة بطريقدة متكاملدة وسدليمة        6 16
 ال 66.  51 .1 .  وواضحة

 ال 64.  50 .1 .  ألعمال الفنية للط بيف ا يتحقق نقل املعلومات الواردة 3 17

البصرية منظمة ومرتبطة بقددرة الطالدب علدى حتليدل جمدال       املعرفة 5 18
 ال 67.  50 .1 .  رؤيته

املثريات املرئية الت يت  االستدالل عليها من الرؤية للبيئدة املدرسدية    11 19
 ال 66.  02 .1 .  تعيز دور الرتبية الفنية

 ال 66.  1 .  من األاطا  ل الفنيةختلو األعما 12 20
 حمايد 67.  85 .1 ككل -- -

( أن فقرات العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )الدااليدة  3يتضح من اجلدول )
وكان  أعلى العبدارات  ، (85. 1)وا ارجية( باملدرسة كان  بدرجة حمايد ومبتوسط 
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  (3)جدول 

 مدى توافر العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )الداالية وا ارجية( باملدرسة من وجهة نظر عينة الدراسة
ترتيب 
 العبارة

رق  
 االحنراف املتوسط عمال الفنية باملدرسةاألالعناصر الفنية يف  العبارة

 احلك  املعياري

 نع  66.  42 .2 .  البيئة الفنية باملدرسةيتاح للط ب الوق  لتأمل  17 1

يسددتطيع الطالددب أن يصددف مكونددات البيئددة املدرسددية يف موقددف   15 2
 نع  62.  40 .2 .  التعل 

املثريات الشكلية والقي  اجلماليدة تعكدس التلداوب بدت األردكال       20 3
 نع  68.  37 .2 .  ومن يرا ا

ي يف االردكال تددع  تعلد     توافر ا ربات املرتبطة باسدرام البصر 10 4
 حمايد 67.  30 .2 .  الرتبية الفنية

 حمايد 66.  30 .2 .  يتوفر االنسلام يف مواضيع األعمال الفنية 13 5
 حمايد 64.  30 .2 . تؤدي األعمال الفنية الغرض الذي نفذت من أجله 16 6

ركال البصرية فيهدا خمديون مدن املعلومدات واملفدا ي  ميدر بهدا        األ 9 7
 حمايد 65.  21 .2 .  طالب يف مواقف تدريسيةال

 حمايد 66.  11 .2 .  من انتظام وتوزيع األركال :درامتوافر عوامل اس 19 8
 حمايد 64.  10 .2 .  حتقق التكامل بت املفا ي  البصرية وبيئة املتعل  8 9
 حمايد 65.  80 .1 .  يرتبط النشا  املعريف بالبيئة املدرسية مع أ داف الرتبية الفنية 14 10
 حمايد 66.  71 .1 .  جتذب األعمال الفنية قاعدة كبرية من الط ب 2 11
 ال 66.  65 .1 .  بها مواقف تعليمية تعنى بتنمية الرؤية البصرية 7 12
 ال 64.  64 .1 .  مدى إضافة األعمال الفنية للمعرفة العلمية للط ب 1 13
 حمايد 66.  64 .1   .البصرية من املثريات املرئية االدراكيةاا  التمييي بت األ 18 14
 ال 65.  60 .1 .  خميون املعلومات املرئية تساعد املتعل  على تنمية املعرفة البصرية 4 15

جنح املدر  يف عدرض األعمدال الفنيدة بطريقدة متكاملدة وسدليمة        6 16
 ال 66.  51 .1 .  وواضحة

 ال 64.  50 .1 .  ألعمال الفنية للط بيف ا يتحقق نقل املعلومات الواردة 3 17

البصرية منظمة ومرتبطة بقددرة الطالدب علدى حتليدل جمدال       املعرفة 5 18
 ال 67.  50 .1 .  رؤيته

املثريات املرئية الت يت  االستدالل عليها من الرؤية للبيئدة املدرسدية    11 19
 ال 66.  02 .1 .  تعيز دور الرتبية الفنية

 ال 66.  1 .  من األاطا  ل الفنيةختلو األعما 12 20
 حمايد 67.  85 .1 ككل -- -

( أن فقرات العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )الدااليدة  3يتضح من اجلدول )
وكان  أعلى العبدارات  ، (85. 1)وا ارجية( باملدرسة كان  بدرجة حمايد ومبتوسط 
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( وأقل العبدارات يف  دذا   42 .2( بدرجة )نع ( ومبتوسط )17) يف  ذا احملور العبارة
مينحدون  لطد ب  ويعيو الباحث ذلك لكدون ا . (1( بدرجة )ال( مبتوسط )12احملور )

للفرتة الت يقضونها والت تتلاوز السدبع سداعات    الوق  لتأمل البيئة الفنية باملدرسة
 ماتاملعارف واملعلوو ملا للتغذية البصرية من دور كبري يف تثقيف الطفل ونقل ، يف اليوم

ختلو األعمال الفنية وكان يف عبارة ، يف ركل مصور خيتيل كثري من املفا ي  واملعارف
اتفق مجيع أفراد العينة على وجود ااطا  كثرية يف تنفيذ وإارا  األعمال من األاطا  

ويتفق  دذا  ، الط بوأنها تبعد عن األ داف الت تسعى املادة إىل حتقيقها عند ، الفنية
، (2004)، وببداوي ، (2001) ، والشديال ، (2000) ،ن احلدوري مع دراسدة كدل مد   

 . (2009)، ودراسة ال مشاري، (2009)، والشلت، (2005)، ودقماا
 : الثاناالنتائج املتعلقة باسجابة عن السؤال 

 ؟( باملدرسةلألعمال املنفذة )الداالية وا ارجية مدى جودة الصورة الفنيةما  والذي نصه:
لسؤال ا استخرا  املتوسطات واالحنراف املعياري سجابات لإلجابة عن  ذا ا
مدددى تددوافر العناصددر الفنيددة يف األعمددال املنفددذة )الدااليددة  عينددة الدراسددة حددول 
وا ترتيب اسجابات تنازليًا حبسدب املتوسدط احلسدابا كمدا يف     ، وا ارجية( باملدرسة

 . (4اجلدول )
  (4)جدول 

ترتيب 
 العبارة

رق  
االحنراف  املتوسط ة الفنيةالصور العبارة

 احلك  املعياري

 نع  65.  47 .2 .  التصور البصري له ع قة بتنمية نشا  الذاكرة املعرفية 24 1
 حمايد 68.  10 .2 . الصورة املرئية متثل مثريا للتفكري املرئا 21 2
 حمايد 64.  80 .1 .  ارتبا  الصور املرئية باأل داف التدريسية للرتبية الفنية 23 3
 حمايد 67.  80 .1 .  األركال إةاد الع قات الرميية ا ردة بتتنشط القدرة العقلية على  25 4
 ال 66.  40 .1 .  الصورة البصرية حمسوسة وتطابق الواقع 22 5
 ال 66.  40 .1 .  اسيقاع اجلمالا  قق االرتبا  بت العناصر الطبيعية 27 6
 ال 66.  35 .1 .  املطلقة التناسبات الرياضية والع قات اجلماليةالدراسية حتقق  ةالبيئ 26 7

 حمايد 68.  76 .1 ككل -- 

 مدى جودة الصورة الفنية لألعمال املنفذة )الداالية وا ارجية( 
 باملدرسة من وجهة نظر عينة الدراسة

( أن فقرات الصورة الفنية كان  بدرجة حمايد ومبتوسدط  4يتضح من اجلدول )
( بدرجة )نع ( ومبتوسدط  24( وكان  أعلى العبارات يف  ذا احملور العبارة )76. 1)
ويعديو  . (35. 1( بدرجة )ال( مبتوسدط ) 26( وأقل العبارات يف  ذا احملور )2,47)

ملا لده   التصور البصري له ع قة بتنمية نشا  الذاكرة املعرفيةالباحث السبب يف كون 
يطدة بدالط ب تسده  بشدكل كدبري يف حتسدت       حيث إن البيئدة احمل ، من أثر على الفرد
حيث أثبت  كثري مدن الدراسدات دور الصدورة البصدرية يف تنميدة      ، العملية التعليمية

البيئدة الدراسدية حتقدق التناسدبات الرياضدية      وكدان لعبدارة   ، الذاكرة املعرفية للط ب
اقرب ما يعدرب  حيث إن الواقع احلالا باملدار  املتوسطة ، والع قات اجلمالية املطلقة

عنه بالتلوث البصري الذي يعكس صورة سلبية ملادة الرتبيدة الفنيدة ومعلميهدا و دذا     
ودراسدة  ، (2011)، و دراسدة حسدنت  ، (2010)، يتفق مع دراسة كل مدن اجل لدا  

 . (2013)، عبداحلافظ
 : الثالثالنتائج املتعلقة باسجابة عن السؤال 

واجلمالية يف البنا  والرتكيب لألعمدال املنفدذة   ما مدى توافر القي  لفنية  :والذي نصه
 ؟بالبيئة املدرسية

لإلجابة عن  ذا السؤال ا استخرا  املتوسطات واالحنراف املعياري سجابات 
( الداالية وا ارجيدة مدى توافر العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )عينة الدراسة حول 

 . (5املتوسط احلسابا كما يف اجلدول ) وا ترتيب اسجابات تنازليًا حبسبباملدرسة 
 (5)جدول 

 مدى توافر القي  لفنية واجلمالية يف البنا  والرتكيب لألعمال املنفذة بالبيئة املدرسية  
 من وجهة نظر عينة الدراسة

ترتيب 
 العبارة

رق  
االحنراف  املتوسط البنا  والرتكيب العبارة

 احلك  املعياري

 نع  67.  54 .2 .  عمال الفنية املنفذةاأل يف لكل عنصر ركلا داللة 35 1
 نع  64.  38 .2 .  عمال الفنية املنفذةوجود عناصر ركلية عددية يف األ 32 2
 حمايد 66.  26 .2 .  كل عنصر يف املشهد املرئا له ع قة بالعناصر االارى 36 3
 حمايد 65.  22 .2 .  عمال الفنية املنفذةاأل لكل عنصر ركلا وظيفة يف 33 4
 حمايد 65.  87 .1 .  املنفذة عمال الفنيةاأل ركلا وضع ومقدار يفلكل عنصر  34 5
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( أن فقرات الصورة الفنية كان  بدرجة حمايد ومبتوسدط  4يتضح من اجلدول )
( بدرجة )نع ( ومبتوسدط  24( وكان  أعلى العبارات يف  ذا احملور العبارة )76. 1)
ويعديو  . (35. 1( بدرجة )ال( مبتوسدط ) 26( وأقل العبارات يف  ذا احملور )2,47)

ملا لده   التصور البصري له ع قة بتنمية نشا  الذاكرة املعرفيةالباحث السبب يف كون 
يطدة بدالط ب تسده  بشدكل كدبري يف حتسدت       حيث إن البيئدة احمل ، من أثر على الفرد
حيث أثبت  كثري مدن الدراسدات دور الصدورة البصدرية يف تنميدة      ، العملية التعليمية

البيئدة الدراسدية حتقدق التناسدبات الرياضدية      وكدان لعبدارة   ، الذاكرة املعرفية للط ب
اقرب ما يعدرب  حيث إن الواقع احلالا باملدار  املتوسطة ، والع قات اجلمالية املطلقة

عنه بالتلوث البصري الذي يعكس صورة سلبية ملادة الرتبيدة الفنيدة ومعلميهدا و دذا     
ودراسدة  ، (2011)، و دراسدة حسدنت  ، (2010)، يتفق مع دراسة كل مدن اجل لدا  

 . (2013)، عبداحلافظ
 : الثالثالنتائج املتعلقة باسجابة عن السؤال 

واجلمالية يف البنا  والرتكيب لألعمدال املنفدذة   ما مدى توافر القي  لفنية  :والذي نصه
 ؟بالبيئة املدرسية

لإلجابة عن  ذا السؤال ا استخرا  املتوسطات واالحنراف املعياري سجابات 
( الداالية وا ارجيدة مدى توافر العناصر الفنية يف األعمال املنفذة )عينة الدراسة حول 

 . (5املتوسط احلسابا كما يف اجلدول ) وا ترتيب اسجابات تنازليًا حبسبباملدرسة 
 (5)جدول 

 مدى توافر القي  لفنية واجلمالية يف البنا  والرتكيب لألعمال املنفذة بالبيئة املدرسية  
 من وجهة نظر عينة الدراسة

ترتيب 
 العبارة

رق  
االحنراف  املتوسط البنا  والرتكيب العبارة

 احلك  املعياري

 نع  67.  54 .2 .  عمال الفنية املنفذةاأل يف لكل عنصر ركلا داللة 35 1
 نع  64.  38 .2 .  عمال الفنية املنفذةوجود عناصر ركلية عددية يف األ 32 2
 حمايد 66.  26 .2 .  كل عنصر يف املشهد املرئا له ع قة بالعناصر االارى 36 3
 حمايد 65.  22 .2 .  عمال الفنية املنفذةاأل لكل عنصر ركلا وظيفة يف 33 4
 حمايد 65.  87 .1 .  املنفذة عمال الفنيةاأل ركلا وضع ومقدار يفلكل عنصر  34 5
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ترتيب 
 العبارة

رق  
االحنراف  املتوسط البنا  والرتكيب العبارة

 احلك  املعياري

، االيقداع ، التناسدب ، العناصر والقدي  اجلماليدة )االتديان    28 6
 ال 65.  56 .1 . السيادة( متوفرةو، الوحدة

الرتابدة  و، الثبدات ، السدكون )ا لل واالنتظام والعشوائية  29 7
 ال 67.  50 .1 . دةمسة موجو (اململة

 ال 66.  50 .1 .  )املفهوم( الشكلا بوسيلة التعبري اللفظاربط وسيلة التعبري  31 8
 ال 66.  44 .1 .  توافر العناصر البنائية والقي  اجلمالية 30 9

 حمايد 66.  92 .1 ككل -- 

 ( أن فقرات البنا  والرتكيب كان  بدرجة حمايد ومبتوسط5يتضح من اجلدول )
( بدرجة )نع ( ومبتوسط 35) وكان  أعلى العبارات يف  ذا احملور العبارة، (92. 1)
ويعديو  . (44. 1( بدرجة )ال( مبتوسدط ) 30( وأقل العبارات يف  ذا احملور )2,54)

ضرورة أن  عمال الفنية املنفذةلكل عنصر ركلا داللة يف األالباحث السبب يف كون 
رسة رسالة ومضمون ينقل معارف ومعلومدات  يكون لكل عمل فين خمر  ومنفذ باملد

توافر العناصدر البنائيدة   وفيما خيص ، وثقافة فنية من ا ل املشا دة البصرية للط ب
يف املدار  حمل الدراسة ال تتوفر يف جممدل األعمدال املنفدذة وبدذلك      والقي  اجلمالية

، لو دذا يتفدق مدع دراسدة كدل مدن الدداي       ، تكون اارجة عن مضمون العمل الفدين 
 . (2004)، ودراسة حسن، (1999)، ودراسة الرباعا، (1984)

 :التوصيات

أن السلوكيات التشكيلية متثل جيً ا حيويًّا من السلوكيات العامة للفرد الت تدؤثر   -1
 . وتساعده على تشكيل بيئته بصورة افضل، يف حياته اليومية

 . حنو ا ية للط ب واجتا اته تنمية السلوكيات التشكيل الفنية له دور  ام يفمقرر الرتبية  -2
 . املدرسية والتوعوي للمحافظة على البيئة تهت  باسعداد الثقايفوجوب تضمت وحدة  -3
مراجعة ااذ  بنا  املدار  لتكدون مصدممة دااليًّدا واارجيًّدا بطريقدة مسدتوفية        -4

 . للمعايري اسبداعية يف فن العمارة
جلمالية الدااليدة وا ارجيدة ليدتعل     ضرورة اال تمام بالبيئة املدرسية ووجهاتها ا -5

 . منها الط ب مفهوم البيئة اجلمالية

 -:املقرتحات

 . وضع برنامج فين ثقايف للمعلمت خمصص للعناية بالبيئة اجلمالية للمدرسة -1
 . معاجلة مظا ر التلوث البصري يف مجيع املدار  -2
املخرجدات   ضرورة مراجعة تصمي  املبدانا املدرسدية وبيئتهدا الدااليدة لتحسدت      -3

 . التعليمية ودع  جهود املعلمت يف نقل املعرفة للط ب
 . ترم فرصة للط ب للمشاركة يف أفكار ومشاريع تييت البيئة املدرسية -4
 . وضع املختصت ملعايري فنية لألعمال املنفذة باملدار  -5
الرتكيي على دراسات تهت  بالبيئة املدرسية وأثر ا على الط ب مبختلف املراحدل   -6

 . الدراسية
تشكيل جلان خمتصة يف جمالا اللغة العربية والرتبية الفنية تشرف على كافة مشاريع  -7

 . املدرسة الفنية
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 -:املقرتحات

 . وضع برنامج فين ثقايف للمعلمت خمصص للعناية بالبيئة اجلمالية للمدرسة -1
 . معاجلة مظا ر التلوث البصري يف مجيع املدار  -2
املخرجدات   ضرورة مراجعة تصمي  املبدانا املدرسدية وبيئتهدا الدااليدة لتحسدت      -3

 . التعليمية ودع  جهود املعلمت يف نقل املعرفة للط ب
 . ترم فرصة للط ب للمشاركة يف أفكار ومشاريع تييت البيئة املدرسية -4
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 . نسانية واالقتصاديةالسودان: جملة العلوم اس. (12)ا لد 
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درام البصري ا صائص السيكومرتية ملقيا  مهارات اس :(2016). فيولي  فؤاد ابرا ي   -23
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