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"دواسااتل  داة ااتل اا لو  ااتلةظااوللللالوظااف الالبويو ااتلللبوي ااتلال  فل ااتللل
ل عل يلالبوي تلالفة تلفيلالبعل ملاألسفسيل)الحلقتلالثفة ت("

ل
 *مىن كشيك د.

لال لخص
 

ائف التربظيية للتربيية وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الفنية فيي الظ ي فهدفت الدراسة إلى تعر  
قيي  ههيدافها اسيتةانة مةلفية الجمالية، استخدمت الدراسة المنهج الظصيفي التلليليي، وامتميدت لتل

الظ يائف -4الظ ائف األخالقية-3الظ ائف الشخصية-2الظ ائف االجتمامية-1) مدة ملاور من
في مرحلة التعليم  معلم(122معلمة( و)222طةقت ملى )و الظ ائف العلمية(. -5النفسية والتربظية

 الللقة الثانية. وتظصلت الدراسة إلى تلقي  مدد من النتائج ههمها:-األساسي
فيييي الظ يييائف االجتماميييية  2،25وجيييظد فيييرود لات داللييية إحصيييائية منيييد مسيييتظ  الداللييية -1

كييياس مسيييتظ  الداللييية ل ييي  مجيييا    إلوالشخصيييية واألخالقيييية والظ يييائف التربظيييية للتربيييية الجماليييية، 
وهيي ا الفييرود لمصييللة اونييا . ولييم  2،25ة ال لييية هصيينر ميين مسييتظ  الدالليية االفترا ييي والدرجيي

 يظهر هي فرود جظهرية في الظ ائف العلمية والنفسية والتربظية.
فيييي الظ يييائف االجتماميييية  2،25وجيييظد فيييرود لات داللييية إحصيييائية منيييد مسيييتظ  الداللييية  -2

ييييية الجمالييييية )الدرجيييية ييييية والظ ييييائف التربظييييية للتربوالشخصييييية واألخالقييييية والعلمييييية والنفسييييية التربظ 
وهييي ا الفيييرود  2،25كييياس مسيييتظ  الداللييية هصييينر مييين مسيييتظ  الداللييية االفترا يييي ،  إلال ليييية(، 

 لمصللة معلمي حملة اوجازة الجامعية.
فيييي الظ يييائف االجتماميييية  2،25وجيييظد فيييرود لات داللييية إحصيييائية منيييد مسيييتظ  الداللييية -3

والعلمييييية والنفسييييية التربظييييية والظ ييييائف التربظييييية للتربييييية الجمالييييية )الدرجيييية  والشخصييييية واألخالقييييية
، وهييي ا الفيييرود 2،25كييياس مسيييتظ  الداللييية هصييينر مييين مسيييتظ  الداللييية االفترا يييي   إلال ليييية(، 

 لمصللة معلمي الريف .
كيياس   إلوجيظد فيرود جظهريية فييي متظسيجات درجيات المعلميين ملييى متنيير الظ يفية العلميية،  -4
سينظات فيثكثر. فيي حيين ليم ي ين  12د بين سنظات الخةرة دااًل ولمصللة معلميين لوي خةيرة الفر 

 فثكثر في الظ ائف النفسية والتربظية.12سنظات، و12-5هناك فرود بين سنظات الخةرة 
 
 
 .، سوريةجامعة دمشق ،كلية الرتبية* 
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 املقدمة:  -1

عى إىل تنمية اإلحساس باجلمال وتنمية املهارات الفنية تعد الرتبية اجلمالية من العمليات الرتبوية اليت تس
واإلبداع الفين والقيم اجلمالية والفنية. فللرتبية اجلمالية أمهية خاصة يف جعل اإلنسان يرتاح للجمال ويشعره 

مجيل،  من هنا كان اجلمال وال يزال موضوع اهتمام وتقدير  يظهر من خالل  بالبهجة لدى اتصاله مبا هو
الفين للبشررية منرع وصرور مو لرة يف القردم حرر العصرر الرعي نعريذ فيره، وهرعه الصرلة بر  اإلنسران  الرتاث

واجلمرررال دفعررري العديرررد مرررن املررررب  إىل االهتمرررام بالرتبيرررة اجلماليرررة والفنيرررة  سررروا  يف البيررري أم املدرسرررة أم 
أوّلمره كيري يشرعر باجلمرال  يف كتابه إميل" :إن الغرض األساسي من تربية إميرل أن اجملتمع،  يقول: روسو

وحيبرره يف كررل أهررواله، وأابرري وواافرره وأ وانرره، وأن أمنررع هررهواته مررن النررزول إىل امتبيررث والر يلررة، فرر  ا   
 لررك وجررد إميررل اريقرره إىل السررعادأ لهررداح، وأملرري الوحيررد أن  ررد  لررك يف املنررزل". مررن هنررا تقرروم املدرسررة 

يل لرررردى التالميررررع مررررن خررررالل األنشرررر ة الصررررفية والالصررررفية برررردور كبررررة يف تنميررررة اجلمررررال والتررررعو  اجلمررررا
أكرردت العديررد مررن الدراسرات أمهيررة الرتبيررة اجلماليررة  إ  ،التصروير... -املسرررح-األهررغال-مالرسرر-)املوسريقى

  يف اجلوانررا امللتلفررة ملررا نملرره مررن أبعرراد تربويررة متنووررة، 1002خاصررة للتالميررع باملدرسررة )دراسررة ريرران،
تقروم الرتبيرة اجلماليرة  و هتدف إىل تنشئة التالميع ولى حنو أفضل ملواجهرة مت لبرات اايراأ   فالرتبية اجلمالية 

بعردد مرن الوئرراالي االجتماويرة والنفسرية والعلميررة واألخالنيرة ..إ ، مررن أهرم تلرك الوئرراالي تنميرة الررعو  
 اايراأ االجتماويرة، الفين واجلمايل للتلميع، وجتعله ينسجم مرع يي ره امترارجي وتسراوده ولرى االنردما  يف

وتوسبه أجبديات اللغة اجلمالية بقصد توويته ودوم ميوله الفنية واجلمالية والفورية، وتنمي لديه اإلحساس 
باجلمرررال والقررردرأ ولرررى إومرررال امتيرررال والنرررزوع املسرررتمر حنرررو اإلبرررداع واالبتورررار أضررري إىل  لرررك مرررا يتعلرررق 

درا  والتفوة والتصور لدى التالميع، ولون لتحقيرق تلرك باإلبداع والتعو  الفين العي يرتبط بعمليات اإل
الوئرراالي مررن الضررروري أن يرردر  املعلمررون القرراالمون ولررى ترردري  الرتبيررة اجلماليررة والفنيررة يف مرحلررة التعلرريم 

أمهيتها يف بنا  هلصية التالميع بول أبعادها الوجدانية والنفسية واالجتماوية  -االقة الثانية  -األساسي 
 كان التفوة هبعه الدراسة.هنا  نية والعقلية،  من والعه
 مشكلة الدراسة: -2

إ  يبىن وليها مستقبل  ،تعد مرحلة ال فولة من أهم مراحل حياأ اإلنسان  فهي مرحلة أساسية حساسة
ال فررل وبالترررايل مسررتقبل اجملتمرررع  لررعا البرررد مررن االهتمرررام بالرتبيررة اجلماليرررة والفنيررة يف هرررعه املرحلررة لضرررمان 

–لترروا ن واالسررتقرار يف املسررتقبل.  فمررن الضررروري ولرررى املدرسررة  مراورراأ امتصرراال  النمااليررة يف اجلوانرررا ا
تقرروم الرتبيررة اجلماليررة والفنيررة بوئرراالي متعررددأ  أمههررا  إ األخالنيررة، -االجتماويررة-رتبويررةال-النفسررية-العقليررة

ت اجتماوية. أضي إىل التلفيي من التعو  اجلمايل، ونبع العني، ومراواأ حقو  اآلخرين، وإنامة والنا
الضغواات النفسية اليت يواجهها التالميع وامتجل، وتقردير الرعات ونمرل املسرةولية والتفورة ب رر  ولميرة 
ونقديررة، وت رروير املهررارات امتالنررة مبررا حيقررق األهررداف التعليميررة يف لارسررة التالميررع ملررواهبهم الفنيررة ،وتقرردير 

 . ويقوم معلم الرتبية اجلمالية والفنية بدور كبرة يف نقيرق تلرك 1000أ الرتبية،اجلمال ال بيعي والفين )و ار 
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الوئاالي من خالل إدراكه ألمهية تلك املادأ من جهة، والوئاالي االجتماوية والنفسية واألخالنية والعلمية 
بعراد تربويرة بنّرا أ ولرى والرتبوية  اليت تقروم هبرا مرن جهرة اانيرة. ونظرراح ألمهيرة هرعا املوضروع وملرا لدراسرته مرن أ

لووهنررا القاورردأ األساسررية يف صررقل هلصررية التالميررع جبوانبهررا امللتلفررة، والنررواأ  -مسررتوى الرتبيررة اجلماليررة 
األساسية يف الوشي ون وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية ون أهم تلك الوئاالي اليت نققها جرا ت هرعه 

 : الدراسة لإلجابة ون التساؤل الرالي  املتمثل يف
مييا الظ ييائف التربظييية للتربييية الجمالييية ميين وجهيية نظيير معلمييي ومعلمييات التربييية الفنييية فييي التعليييم 

 األساسي )الللقة الثانية(؟
 أهمية الدراسة:  -3

 ية:تمية ه ا الدراسة في الجظانب اآلتظهر هه
 مرررردارس التعلرررريم تررررمه  أمهيررررة البحررررث يف ارتبررررا  الرتبيررررة اجلماليررررة الوايررررق بعرررردد مررررن املررررواد الفنيررررة يف -1

املسرررح.. ، والرريت وررا دور كبررة يف تنميررة الررعو  اجلمررايل -النحرري-الرسررم-الغنررا -األساسرري وهي)املوسرريقى
واكتسرا  امتررمهأ اجلماليررة لتحقيررق أهررداف الرتبيررة اجلماليررة، وهرري إوررداد التالميررع  وي اارر  اجلمررايل، كمررا 

 األساسي. تسعى هعه الدراسة إىل تأكيد أمهيتها يف مرحلة التعليم
تأكيد أمهية الرتبية اجلمالية يف تعليم الرتبية الفنية وروايرة التالميرع يف االقرة الثانيرة لترعو  اجلمرال،  -2

لرا يردوو معلرم الرتبيرة الفنيرة إىل ت روير نردرات التالميرع وفهرم مضرمون العمرل الفرين، ومرا ين روي وليره مرن 
مال ميون أن يوون يف وحردأ الشرول واملضرمون وتناسرا معىنح يدوو إىل االستمتاع والتعو  اجلمايل، واجل

العناصررر وامت ررو  واأللرروان مررن العمررل الفررين  لرري  جملرررد املشرراهدأ فقررط، وإاررا ليغرررس فرريهم حررا اجلمررال 
 واألهيا  من حووم.

تومن أمهية الرتبية اجلمالية يف ضبط الغراالز وتنمية الصفات األخالنية  لعلك ترى الرتبية املعاصرأ  -3
ن يوجرره التالميرررع إىل مجررال ال بيعرررة واالسررتمتاع اجلمرررايل الررعي يغرررعي الوجرردان والر برررات املوبوتررة داخرررل أ

الررنف ، أضرري إىل تبصررة التالميررع مباهيررة اإلبررداع واالبتوررار يف  رراالت هرردم اجملتمررع وأهدافرره مررن خررالل 
لوبرة الرعي يقروم بره معلرم االقرة تنمية اإلحساس والشعور باجلماليرة واإلبرداع املوجرود يف ال بيعرة. والردور ا

 الثانية يف نقيق وئاالي الرتبية اجلمالية من خالل األنش ة الفنية املتنووة بوصفها وسيلة إسقااية. 
ند تفيد نتاالج الدراسة الرتكيز ولرى أهرم الوئراالي والعمرل ولرى نقيقهرا لردى التالميرع، واالهتمرام  -4

البعرد الوجردا   صرية التالميرع يف هرعه املرحلرة وبناالهرا، خاصرةباألبعاد األساسية اليت تعمل ولى صرقل هل
 .والنفسي والعلمي

 أهداف الدراسة: -4

 هدفي الدراسة إىل:
 تّعرف مفهوم الرتبية اجلمالية. -1
 تّعرف أمهية الرتبية اجلمالية يف التعليم األساسي. -2
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 رف وئاالي الرتبية اجلمالية يف املدرسة.تعّ  -3
 رسة واملعلم يف تنمية التعو  اجلمايل.رف دور املدتعّ  -4
الفرونرررات اإلحصررراالية بررر  أفرررراد وينرررة الدراسرررة يف  وئررراالي الرتبيرررة اجلماليرررة وفرررق متغرررةات  نيررراس -5

 البحث.
 متغريات الدراسة: -5

 تن لق الدراسة ااالية من كوهنا دراسة ميدانية: من
 الوئاالي الرتبوية للرتبية اجلمالية. متغري مستقل:5-1
 الدرجات اليت نصل وليها وينة الدراسة. املتغريات التابعة:-5-2
 البيئة اجلغرافية. -امتمهأ -املةهل العلمي–اجلن   املتغريات التصنيفية:-5-3
 فرضيات الدراسة: -6

  بررر  أفرررراد وينرررة الدراسرررة يف وئررراالي 0،00ال توجررد فررررو   ات داللرررة إحصررراالية ونرررد مسررتوى ) -1
 ىل متغة اجلن .الرتبية اجلمالية تعزى إ

  برر  أفررراد وينررة الدراسررة يف وئرراالي الرتبيررة اجلماليررة 0،00) ال توجررد فرررو  ونررد مسررتوى الداللررة -2
 تعزى إىل متغة املةهل العلمي.

  برر  أفررراد وينررة الدراسررة يف وئرراالي الرتبيررة اجلماليررة 0،00) ال توجررد فرررو  ونررد مسررتوى الداللررة -3
 تعزى إىل متغة امتمهأ.

  برر  أفررراد وينررة الدراسررة يف وئرراالي الرتبيررة اجلماليررة 0،00) وجررد فرررو  ونررد مسررتوى الداللررةال ت -4
 تعزى إىل متغة البيئة اجلغرافية.

 تية :التزمي الباحثة باحملددات اآلحدود الدراسة:  -7
 وينة الدراسة من معلمي الرتبية الفنية. تاختة  اللدود الةشرية: -
 دراسة يف ودد من مدارس التعليم األساسي مبدينة دمشق وريفها.ابقي ال اللدود الم انية: -
 م.1021ابقي هعه الدراسة يف وام  اللدود الزمانية: -
 رف أهم وئاالي الرتبية اجلمالية من وجهة نظر معلمي التعليم األساسي.تعّ  اللدود العلمية:-
 تعريف مصطلحات الدراسة:  -8

ال باملعىن اللغوي: اجلمال: مجّله: مبعىن حّسنه و ينه، ميون أن نعرف اجلم تعريف اجلمال: -8-1
  .231وهو وند الفالسفة صفة تلحظ يف األهيا  وتبعث يف النف  سروراح، ورضاح. )أني ،العام،ص

 ان العر  جا ت كلمة اجلمال مصدر اجلميل، والفعل)مُجل . واجلمال ااسن يوون يف الفعل رررررويف لس
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 . ويعرّفره النجرادي: 202وامرأأ مجال  أي مجيلة ومليحة )ابن منظرور، العرام، ص وامتلق، ومجّله: أي  ينه،
"ولررى أنرره ولررم لرره أصرروله ونظرياترره امتاصررة الرريت مررن خالوررا ميوررن أن تتضررو للتالميررع القرريم اجلماليررة واررر  
وضرررررررع ملعررررررراية ورررررررا تعينررررررره ولرررررررى مرررررررواان اجلمرررررررال يف العمرررررررل الفرررررررين بعرررررررد أن يفهرررررررم مووناتررررررره ومقوماتررررررره" 

  .1001،ص2991جادين)الن
 أمهيرررة تربيررة اإلنسررران بوسررااة الفرررن  2992)يةكرررد هرريلر  ة:يوووة اجلماليووومفهوووال ال ب -8-2
 ، فالرتبيرررة اجلماليرررة يف هرررعا البحرررث هررري" ال راالرررق والوسررراالل الررريت تتلرررعها املدرسرررة لتنميرررة ااررر  13)ص

 -ي، واملتمثلرررة )بالرسرررم اجلمررايل لررردى ال فرررل مررن خرررالل العمرررل الفررين املوجرررود يف مررردارس التعلرريم األساسررر
 مووة من األبعاد  وئاالي الرتبية اجلمالية إجراالياح: -التمثيل   -النحي  -املوسيقى -املسرح  -األهغال 

الرتبويرررة الررريت تتضرررمنها الرتبيرررة اجلماليرررة مبرررا حيقرررق الرتبيرررة املتواملرررة يف بنرررا  هلصرررية التالميرررع، وأهرررم تلرررك 
الوئرراالي  -1الوئرراالي العلميررة  -3الوئرراالي االجتماويررة  -1ية الوئرراالي الرتبويررة والنفسرر -2الوئرراالي )
 الوئاالي الشلصية . -0األخالنية 
تعرررف ولررى أهنررا نشررا  يقرروم برره الفرررد ليعررمّه وررن واملرره امترراص، ويشررول  ال بيووة الفنيووة: -8-3

ملفوررون إىل تشويالح فنياح ينقل من خالله أحاسيسه وانفعاالتره وأفوراره وموتشرفاته إىل الررأي،  كمرا ينظرر ا
الرتبية الفنية املعاصرأ  ولى أهنرا تلرك الرتبيرة الريت تعتمرد ولرى اسرتلدام األنشر ة الفنيرة امللتلفرة يف  راالت 
 الفنررررررررررررون اجلميلررررررررررررة أو الت بيقيررررررررررررة مررررررررررررع االسررررررررررررتفادأ مبلتلرررررررررررري العلرررررررررررروم اإلنسررررررررررررانية ااديثررررررررررررة األخرررررررررررررى

  .3،ص1022)الشاه ،
أهنرا تلرك األنشر ة الريت يقروم هبرا تالميرع االقرة ولرى  يف هعا البحرثتعرف ال بية الفنية  -8-4

حني... . وتعد مادأ من املواد األساسية  -متثيل-أهغال يدوية-رسم-الثانية من التعليم األساسي )موسيقى
 يف امت ة التعليمية.

اااصرل ولرى هرهادأ  الشرل  ) كرر أو أنثرى  :معلم ال بية الفنية يف البحث إجرائيًا -8-5
 -حنرري..  يف مرحلررة التعلرريم األساسرري -أهررغال يدويررة-رسررم-)موسرريقى ادأ الرتبيررة الفنيررةتةهلرره لترردري  مرر

التعلريم اجلرامعي. ترراوح امترمهأ يف التردري  مردأ أنرل مرن  -مرن للرة الشرهادأ معهرد متوسرط  -حلقة اانية 
 سنوات.20سنوات، أكثر من 20-سنوات0مخ  سنوات، من 

 دراسة:الدراسات السابقة املرتبطة مباضاع ال -9

حاولررري الباحثرررة االارررالع ولرررى العديرررد مرررن الدراسرررات املتعلقرررة باملوضررروع لالسرررتفادأ منهرررا يف اإلارررار 
النظررري وااصررول ولررى املعلومررات الرريت تفيررد يف اإلجابررة وررن تسرراؤالت البحررث، ومررن أهررم هررعه الدراسررات 

 اآليت:
 الدراسات العربية: -9-1

 معلمي الرتبية الفنية مبحافظة ال االي التعليمية ون   بعنوان أسبا  وزوف 1020) الزهرا  دراسة -
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ورزوف معلمري الرتبيرة رف تّعرإىل استلدام اسرتاتيجيات التدري  ااديثة يف تدري  املادأ: هدفي الدراسرة 
الفنية  ون استلدام ار  واسرتاتيجيات حديثة يف تدري  املرادأ الفنيرة، اسرتلدم الباحرث املرنهج الوصرفي 

بنرداح  ابرق ولرى وينرة 14ل بيعة الدراسة وأهردافها معتمرداح ولرى االسرتبيان موونراح مرن ) ألنه أنسا املناهج
 معلماح ، توصلي الدراسة إىل ودد من النتاالج منها:221)

الررتعلم  -ضررعي نرردرأ معلمرري الرتبيررة الفنيررة وررن اسررتلدام االسرررتاتيجيات ااديثررة )العصرري الرردما ي -
 اتيجيات نظراح الستلدام املعلم ال ر  التقليدية يف تدري  املادأ.التعاو .... ، وودم ت بيق تلك االسرت 

كمرررا بينررري النتررراالج أيضررراح أن هرررعه االسررررتاتيجيات ال يعررررف املعلمرررون ونهرررا إال القليرررل مرررن الناحيرررة  -
 النظرية ال من الناحية العملية والت بيقية.

ويرة يف فلسرفة )جرون ديوي :هردفي   بعنوان : امتمهأ اجلمالية وأبعادها الرتب1020) جيدوريدراسة  -
ولتحقيرررق هرررعا الدراسرررة إىل التعررررف إىل مفهررروم امترررمهأ اجلماليرررة  وأبعادهرررا الرتبويرررة يف فلسرررفة جرررون ديررروي، 

اودف سعي الدراسة من خالل استلدامها اريقة نليل املضمون بصورهتا الويفية إىل إبررا  أهرم األفورار 
ي  لرا هرول أرضرية فلسرفية ان لرق منهرا الباحرث إىل بيران األبعراد الفلسفية اليت نامي وليها برمجاتية )ديرو 

الرتبوية ملفهوم امتمهأ اجلمالية واليت اتضحي من خالل دور الرتبية اجلمالية يف تنميرة الرعو  الفرين واالبتورار 
 واإلدرا  ااسرري، واإلدرا  العقلرري، وتنميررة السررلو  األخالنرري وهررغل أونررات الفررراة، وانتهرري الدراسررة بعررد
 لرك إىل تقردت تصررور مقررتح إلاررا  املمارسرة اجلماليررة يف الرتبيرة العربيرة، وبينرري الردرس املسررتفاد مرن دراسررة 

 هعا املوضوع ولى صعيد املدرسة ومنهجها.
بيررررران   بعنررررروان: مصرررررادر الرتبيرررررة اجلماليرررررة و االهترررررا : هررررردفي الدراسرررررة إىل 1020)دراسررررة يرررررروس  -

رتبية اجلمالية، وكرعلك اآلرا  حرول ترتيرا هرعه املصرادر، وأن الرديانات االجتهادات واآلرا  حول مصادر ال
السررماوية والفلسررفات القدميررة نررداي وررن هررعا املوضرروع، وتناولرري الدراسررة الرتبيررة يف املأكررل وامللررب  ويف 
النظام والنظافة، وكعلك مجاليات الصوت والسرلو  اايرايت، كمرا نرداي ورن أسراليا الرتبيرة اجلماليرة مثرل 

سلو  القصة والندوأ والنصو والووظ، وأسراليا الرت يرا والرتهيرا  ونرد خلصري الدراسرة إىل أن الرتبيرة أ
اجلماليررة نتررل موانررة مهمررة يف حيررراأ الفرررد واجملتمررع، وأن مصررادرها متعرررددأ  يررث ال تعتمررد ولررى مصررردر 

 واحد.
سرررلو  العررردوا  لررردى   بعنررروان: فاوليرررة األنشررر ة الفنيرررة يف هفررري  حررردأ ال1002) دراسرررة الصررراي  -

األنشر ة يف  : هردفي الدراسرة إىل الوشري ورن مردى فاوليرة 21-9التالميع يف مرحلة ال فولرة املترأخرأ )
سرنة ، 21-9الرتبية الفنية من رسم وموسيقى و ةها يف اارد مرن السرلو  العردوا  ونرد األافرال يف ومرر)

سررنة، 21و9واالبررة  تررراوح أومررارهم برر   االبرراح 10اسررتلدمي الباحثررة املررنهج هرربه التجررري ، ابررق ولررى )
 بيني نتاالج هعه الدراسة أمهية األنش ة الفنية يف هفي  حدأ السلو  العدوا  لألافال.

هرردفي الدراسررة إىل إلقررا  الضررو  ولررى وانررع    بعنرروان: الرتبيررة اجلماليررة لل فررل:1002) ريرراندراسررة  -
اسة بع  جهود املفورين اجلمالي  املعاصرين املتنا مرة منهج الرتبية اجلمالية لل فل، وند تناولي هعه الدر 

مررع اقافررة اجملتمررع واألفوررار السرراالدأ يف اجملتمررع ومعتقداترره وواداترره وفنونرره وأخالنرره وأسرراليا حياترره ،كمررا 
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أورنررريذ.. ، ونرررداي الباحثرررة ورررن  -ايتررران سررروريو-ريررد-سرراني  موورررة مرررن األمثلرررة مرررن املفورين)هربررررت
ووسراالل اإلورالم، ووصرفي بعرر  افرا  الرتبيرة اجلماليرة والثقافيررة -يرة لل فرل يف األسرررأمصرادر الرتبيرة اجلمال

لل فررل العرررت، وتوصررلي الدراسررة إىل أن الرتبيررة البررد وررا أن هتررتم باملنرراب األسررري املناسررا للرتبيررة اجلماليررة 
 ونرره اجلمررايل وندرترره ولررى  لل فرل، وأن لإل اوررة والتلفررا  دوراح برر ارا  املرادأ الفنيررة لل فررل الرريت تسررهم يف بنرا 

 اإلبداع.
  بعنرررروان: إوررررداد برنررررامج ترررردري  ملعلررررم الرتبيررررة الفنيررررة ولررررى اسررررتلدام نظررررم 1000) دراسررررة مرسرررري -

الفنية )الومبيوتر  لتدري  الرسم للمرحلة االبتداالية: هدفي الدراسة إىل نس  مستوى إوداد معلم الرتبية 
معلمررات  للرتبيررة الفنيررة يف املرردارس االبتدااليررة  20  التجربررة ولررى )األكررادميي واملهررين، نامرري الباحثررة برر جرا

وانتهي بالنتاالج التالية: هنا  داللة إحصاالية ملصلحة المهنامج التدري  ملعلم الرتبية الفنية وفق نظريرة الرنظم 
والتوسرررع يف  وبررر  تزويرررده مبهرررارأ التررردري  باااسرررو  يف  رررال الرتبيرررة الفنيرررة، وتتررريو الرررمهامج الفنيرررة التنررروع

التصررورات الرريت هتيرري العديررد مررن جوانررا التجريررا واستوشرراف جوانررا تعبةيررة  تلفررة مررن خررالل برررامج 
 معاجلة الصور والرسوم امتاصة باااسو .

 الدراسات األجنبية: -9-2

  بعنوان: االستلدامات الرتبويرة لإلنرتنري يف  رال الرتبيرة Park Heri Ahn (2003بار ،  دراسة -
 Instructional USE of the inter net byيف املردارس الثانويرة يف واليرة ميرزوري األمريويرة:  الفنيرة

high school art teacher in Missouri  هردفي الدراسرة إىل الوشري ورن ت بيقرات  اإلنرتنري:
املعرريف، اسرتلدم فنية مع الرتكيرز ولرى ارو   الرتبيرة الفنيرة القاالمرة ولرى التنظريم وفواالدها يف نس  الرتبية ال

الباحرررث املرررنهج الوصرررفي التحليلررري مسرررتعيناح باالسرررتبيان أداأ جلمرررع ااقررراالق واملعلومرررات امل لوبرررة، وابقررري 
معلمراح  للرتبيرة الفنيرة، وأئهررت الدراسرة: أن معلمري الرتبيرة الفنيرة كرانوا 319الدراسة ولى وينة مةلفة من )

القاالمرررة ولرررى التنظررريم املعرررريف يف إارررار االسرررتفادأ مرررن  إىل حرررد مرررا أنررردر ولرررى تنفيرررع منررراهج الرتبيرررة الفنيرررة
ت بيقات اإلنرتني مرع تنميرة نردراهتم يف تردري  الثقافرة البصررية ونسرينها، و لرك برتفح  االسرتلدامات 

 التعليمية لإلنرتني.
إن نرررا أ متأنيررة للدراسررات السررابقة: تبرر  ضررعي  التعقيووع ىلوود الدراسووات السووابقة:  -9-3

الرتبية اجلمالية والفنية، ولون هنا  العديد من الدراسات اليت أكردت دور الرتبيرة اجلماليرة االهتمام بدراسة 
جملتمررع )دراسررة  ، وأمهيررة الرتبيررة اجلماليررة للفرررد وا1020) يف تنميررة التررعو  اجلمررايل والفررين دراسررة جيرردوري

رورأ احتوا  هعه املناهج   وانع منهج الرتبية اجلمالية والفنية وض1002)دراسة ريان  ، وبيني 1020سليم
ولى النقد الفين العي يسهم يف بنا  هلصية متواملة لدى التالميع يف التعليم العام، ومن الدراسات الريت 

 ،  1020ا ،بيني وزوف معلمي الرتبية الفنية ون استلدام االسرتاتيجيات ااديثة يف تدري  املادأ )الزهر 
شر ة الفنيرة يف اارد مرن السرلو  العردوا  لألافرال، وهنرا  مرن   أمهيرة األن 1002) وبيني دراسة الصراي 

  الرريت أكرردت أمهيررة اسررتلدام اإلنرتنرري يف نسرر  أدا  معلمرري 1000، ومرسرري،Park,2003الدراسررات)
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الرتبيررة الفنيررة. اختلفرري الدراسررة اااليررة وررن الدراسررات السررابقة يف اورردف، فعلررى حررد ولررم الباحثررة   ترررد 
-سرررليم-ريررران-بيرررة اجلماليرررة مرررن وجهرررة نظرررر معلمررري الرتبيرررة الفنيرررة )دراسرررة جيررردوريدراسرررة يف وئررراالي الرت 

.. ، اتفقرري معظررم الدراسررات مررع الدراسررة اااليررة ولررى اسررتلدام املررنهج  Park-مرسرري-الصرراي -الزهرررا 
برررار  .. ، اتفقررري بعرررر  -الوصرررفي التحليلررري معتمررردأ يف  لرررك اسرررتبانة مةلفرررة مرررن وررردأ يررراور )الصررراي 

الدراسة ااالية يف وينة البحث ) معلمي الرتبية الفنية ، مثل دراسة)الزهرا ، مرسي، بار   ، الدراسات مع 
 واستفادت الدراسة ااالية من الدراسات السابقة يف وضع اإلاار النظري واإلاار العملي. 

 ال بية وىلم اجلمال: -11

مرررن مفهررروم الرتبيرررة، فرررالوثة مرررن املررررب  إن مفهرروم الرتبيرررة اجلماليرررة هرررو توافرررق "الرتبيرررة" و"ولرررم اجلمررال" 
املشررتغل  يف ميرردان الرتبيررة يرررون أهنررا تغيررة يف سررلو  اآلخرررين للوصررول إىل  ايررة تتحقررق يف  ات اإلنسرران 

يف كتابرره )الرتبيررة اجلماليررة : إن )برسرري نررن  يف كتابرره   2944)وتررةار يف اجملتمررع مررن حولرره، يقررول الشررامي 
يرررى الرربع  أن الغرررض مررن الرتبيررة هررو تورروين األخررال ، يف  موضررو بررأنيررة  ألسر  العامررة لنظريررات الرتب)ا

 ، ويقررول االررث: إن أ راضررها تورروين العقررل السررليم يف 9صأنرره اإلوررداد للحيرراأ الواملررة ) حرر  يرررى اخررر
اجلسررم السررليم، ويبررردو أن كررل نظررام تربررروي يقرردم ولررى فلسرررفة ومليررة خاصررة تتصرررل باايرراأ اتصرراالح وايقررراح 

وإ ا رب نا الرتبية بعلم اجلمال أصبو مفهوم الرتبية اجلمالية هو تلك الوساالل   .10-29ص،2943)ألد،
وال ر  اليت تتلعها مادأ الرتبيرة اجلماليرة لتنميرة اار  اجلمرايل واالرتقرا  بالرعو  العرام للتالميرع مرن خرالل 

منررع حدااررة سررنهم لتررعو   : "إن الرتبيررة اجلماليررة تعررين روايررة الررنذ  2940) العمررل الفررين، يقررول البسرريو 
اجلمال والعيذ يف كنفه وخلق ئروفه واستلدامه كأداأ ودوى لساالر األفراد ليشربوا يف ألفرة ال تنق رع بقريم 

 . ويتوصرررل إىل تربيرررة اجلماليرررة مرررن خرررالل مواضررريع تشرررمل الفنرررون 220اجلمرررال يف كرررل مرافرررق اايررراأ" )ص
 رال الرتبيرة  هربرت ريد بالرتبية اجلمالية ،وحيدد األهغال ، ونشااات أخرى وا والنة -اجلميلة)كالرسم 

  .21اجلمالية يف النواحي التالية)ريد، من دون تاريخ، ص
 الرتبية البصرية: الع . -
 الرتبية التشويلية: اللم .                       التصميم   -
 املوسيقى. -الرتبية املوسيقية: األ ن   -
 الرن .               ااركة اإليقاوية. - الرتبية ااركية: العضالت -
 الرتبية اللفظية: الوالم=الشعر والدراما. -
 الرتبية اإلنسانية  الفورأ والصفة. -

وما تنمية اا  اجلمايل يف هعه املواد إال وسيلة لتعو  الفن)األومال الفنية  واايراأ  اهترا، وهرو برعلك 
اايرراأ كلهررا  لررعا فرر ن التررعو  اجلمررايل جانررا مهررم يعمررل ولررى  تربيررة التالميررع مررن خررالل الفررن لرؤيررة مجررال

تثقيرري اارر  اجلمررايل ونررد التالميررع وهتعيبرره، والبررد مررن العنايررة هبررعا اجلانررا يف هررحن خررمهاهتم مررن خررالل 
املشرراهدأ واملقارنررة والتقيرريم وااوررم. والتررعو  اجلمررايل الررعي ينمرري اارر  اجلمررايل لرردى التالميررع لرره ارتبررا  
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يرى "ديوي" أنه ال  إ ته للرتبية اجلمالية والفنية، أ اجلمالية اليت يوتسبها التلميع من خالل دراسوايق بامتمه 
ميوررن متييررز امتررمهأ اجلماليررة متييررزاح حاةرراح مررن امتررمهأ العهنيررة مررادام مررن الضررروري لوررل خررمهأ  هنيررة أن نمررل 

وي" " أنره ال يررى امترمهأ منفصرلة ورن اابعاح مجالياح حر توون هي نفسها تامة كاملرة، ويظهرر مرن رأي "دير
 .ويعرد 14،ص2949)البسريو ، ونسريجهاح  ساالر امتمهات فهي تدخل يف ايات أيرة خرمهأ وتشرول اابعهرا

أن امترررمهأ اجلماليرررة ومليرررة أساسرررية يف تعلررريم الرتبيرررة اجلماليرررة   حيرررث يبررر  لنرررا أن   Lanier (2940لينرررر
 .كما يعها p18يرتبط بتعزيز امتمهأ الوامنة يف امتمهأ البصرية) الغرض الوحيد للرتبية الفنية واجلمالية هوما

إىل أن هنرا  رصرريداح مررن امتررمهأ البصررية لرردى التالميررع كامنررة، و را تعزيزهررا وررن اريررق مرا يقرردم مررن الرتبيررة 
أن القيمرة اجلماليرة هري إحردى خصراال  الشرل  املثقري Smith (1980) اجلماليرة، كمرا حيردد ةيرث

  .  ميون القول: إنَّ مفهروم الرتبيرة اجلماليرة p34ن نيمة امتمهأ اجلمالية يف حياأ الفرد)بتلك امتصاال  متو
هررو حصرريلة لقررا  برر  الرتبيررة وولررم اجلمررال، وبنررا ح ولررى هررعين املفهرروم  فرر نَّ الرتبيررة اجلماليررة تعررين: "تلررك 

ل العمرل الفرين"، ومرن هرعا ال ر  والوساالل اليت يتلعها املعلم لتنمية اا  اجلمايل لدى تالميعه من خرال
املن لق ميون القول: إّن الرتبية اجلمالية ال تقل أمهية ون الرتبية الروحية أو الرتبية امتُُلقية أو الرتبية العقلية أو 
الرتبية اجلسدية  ألنَّ كرل أنرواع الرتبيرة هترتم باإلنسران وهرو روح وجسرد، وخلرق ووقرل، وحر  مجرايل بنفسره 

 ومبا حييط به.
 ئف ال بية اجلمالية يف املدرسة:وظا -11

ا تستُِعُد الرتبية اجلمالية األفراد لتعو  اجلمال  هم يف إبرا  اجلمال يف ال بيعة  يف صوره املتعددأ، كما أهنَّ
وهتتم بتحس  مظاهرها، وأيضاح توسيع اإلدرا  بالفن، ومتون التلميرع مرن رؤيرة األبعراد واإلحسراس بقريم   

ا ُتسهم يف اتساع اإلدرا  ألنواع اجلمال الريت تومرن يون يست يع إدراكها م ن دون الرتبية اجلمالية، كما أهنَّ
 يف معا  امتمهات امللتلفة. وميون ااديث ون تلك الوئاالي باآليت:

تنبررع العالنررات اإلنسررانية مررن نرريم الرتبيررة اجلماليررة  ألنَّ  مررل  الاظووائف اتجتماىيووة:  -11-1
ولررى أسرر  مجاليررة مررن خررالل التواصررل االجتمرراوي واملشرراركة والعمررل اجلمرراوي  العالنررات اإلنسررانية تبررىن  

فالرتبيرررة اجلماليرررة ت هرررر والنرررة الفررررد بنفسررره وبررراآلخرين مرررن حولررره حررر  يقيمهرررا ولرررى أسررراس مرررن التفررراهم 
ات املتبادل، وااا، والتسامو. وتقوم يف اافاظ ولى البيئة احملي ة بالتالميع اليت بوس اهتا يوتسبون اجتاه

اجملتمع العي يعيشون فيه ومعايةه ومه الرتاث االجتماوي املتضمن للعادات والتقاليد، وتعد الرتبيرة اجلماليرة 
وسررريلة أساسرررية وراليسرررة يف إحرررداث التناسرررق والتررروا ن والررررتابط بررر  أنظمرررة اجملتمرررع االنتصرررادية والسياسرررية 

يرره أاررا  السررلو  العررام للحفرراظ ولررى البيئررة واالجتماويررة، حيررث تررةدي الرتبيررة اجلماليررة وئيفررة هامررة يف توج
االجتماويررة حررر ال ُيصاررا  النظررام االجتمرراوي للررل فرريعم الُقررب و وينتفرري اجلمررال، وهرري أيضرراح وسرريلة مررن 
وسرررراالل بنررررا  الشلصررررية وتواملهررررا  فهرررري وسرررريلة بنررررا  روحرررري تتمثررررل يف التأمررررل العميررررق يف مجررررال الوررررون 

ا وسيلة بنا  أخالني، فالتحلي بالقيم اجلمالية يرنق مشاور الفرد فال واالستمتاع بآيات اجلمال فيه، كما أهنَّ 
ا تسمو بالفرد ليتجاو   اته إىل   تنافر وال أحقاد فيوون السالم االجتماوي يف أمجل معانيه، إضافة إىل أهنَّ
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 اآلخرين، فال صراع وال أنانية فيوون التوافل االجتماوي يف أمجل صوره. 
كمرررا تعرررد الرتبيرررة اجلماليرررة أداأ الفررررد يف تنميرررة الرررعو  اجلمرررايل،  القيوووة:الاظوووائف األ  -11-2

وتوروين املعراية الرريت تسراود التالميررع ولرى متييررز اجلميرل مرن القبرريو، هرعا إىل جانررا وئيفتهرا األساسررية يف 
احرررتام تنميررة وورري التالميررع بررالقيم اجلماليررة املتنووررة واملتعررددأ، كمررا ت ررور اارر  األخالنرري لرردى التالميررع و 

اآلخرين ومراواأ حقونهم امللتلفة من خالل مشاركة الناس يف مهرومهم .وتسرت يع الرتبيرة اجلماليرة أن  هردم 
ررا تسررت يع أن  تظهررر ارنرراح   رضرر  هررام  مررا دامرري هترردف إىل نقيررق الرتبيررة املتواملررة للشلصررية، مهررا: أهنَّ

ا تست يع أن  ت ساود ولى اهرتاكية العو  ولى أس  مجاليرة لتعميق مقدار السرور الشلصي وتوسعه، وأهنَّ
واضحة، فتساود ولى إاارأ النقد بشأن األمور الشاالعة وودم التشجيع ولى  اراأ األمور الساالدأ من دون 

 نقد أو إبدا  الرأي بشأهنا.
والرتبيررة اجلماليررة تتضررمن أيضرراح تربيررة حررواس الفرررد وترردريبها ولررى  الاظووائف الشيصووية:  -11-3

هتا بول الظواهر احملي ة بالفرد، ألنَّ االهتمام األول وا تشجيع االستجابات للمثةات اجلمالية تنسيق والنا
امللتلفة. والرتبية اجلمالية تعد األفراد لترعو  اجلمرال يف صروره املتعرددأ فتسراهم يف إبررا  اجلمرال يف ال بيعرة 

ن رؤية األبعاد واإلحساس بقريم   يورن وهتتم بتحس  مظاهرها، كما توسع اإلدرا  بالفن ومتون املتعلم م
يست يع إدراكها من دون وسااللها املتعددأ، كما أنَّ الرتبية اجلمالية تسرهم يف اتسراع اإلدرا  ألنرواع اجلمرال 
اليت تومن يف معا  امتمهات امللتلفة الريت تسراودهم ولرى اهرا  نررارات صراالبة، كمرا ميونهرا أن  تعرز  الثقرة 

، وتساودهم ولى التعبة ون العات ونمل مسةولية األومال اليت يقومرون هبرا داخرل بالنف  لدى التالميع
املدرسررة وخارجهرررا، وتشرررجيع التالميرررع ولرررى نبرررع العنررري واالبتعررراد ورررن لارسرررة السرررلوكيات العنيفرررة، وإتقررران 

 اجنا .العمل الفين، وضبط العات، كما تعمل الرتبية اجلمالية ولى التمايز الفردي، وهعور التلميع باإل
إنَّ الرتبية اجلمالية اريق للتواصل وتووين املفاهيم وتعرديل السرلو  ورن  :الاظائف العلمية -11-4

را ترمري إىل إارا  واافرة اجلمرال الوامنرة يف الرنف  مرن  اريق التليل والفهم، ومن الوئاالي املهمة أيضاح أهنَّ
دير اجلمررال .كمررا تعمررل الرتبيررة اجلماليررة خررالل تقرردير اجلمررال وابتورراره  فضررالح وررن تنميتهررا للقرردرأ ولررى تقرر

ولى تشجيع التالميع  ولى االبتوار واإلبداع إ ا وجد فيهم هعا االسرتعداد، مرن هنرا  تعرد الرتبيرة اجلماليرة 
اإلبداع ونصراح أساسرياح يف توروين التالميرع  ألن الدراسرات النفسرية يف  رال ولرم نفر  النمرو أكردت أمهيرة 

فررل، ودوره يف ت رروير القررردرات العقليررة مررا يسررراهم يف ترردويم حريترره الشلصرررية اجلانررا اإلبررداوي لررردى ال 
  .Lagoutte,1994,p20 (واستقالله العايت، وهو ما يتجلى ضمن هعار الرتبية ون اريق الفن 

كمررا أنَّ الرتبيررة اجلماليررة تنرراه   ةهررا مررن أنررواع الرتبيررة وقليررة كانرري أو ُخُلقيررة أو بدنيررة ملررا وررا مررن أاررر 
يف اايررراأ  فاايررراأ تصررربو جافرررة تبعرررث ولرررى امللرررل إ ا خلررري مرررن الفنرررون اجلميلرررة كالرسرررم والتصررروير مجيرررل 

واملوسيقى والشعر واآلدا ، فهي اليت هتع  ااياأ وترنيها، وهي وسيلة مرن وسراالل التعبرة ورن الرنف  ومرا 
ا تةدي إىل ضبط الغراالز،  وبعلك تةدي ومالح أخالنياح  فيها من انفعاالت. ومن وئاالي الرتبية اجلمالية أهنَّ

ولعلك ترى الرتبية ااديثة أن  يوجه ال فل إىل مجال ال بيعة ويتلعها صديقة له، وإ ا كان الشري  اجلميرل 
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يريو اإلنسان و عل النظر إليه يبباح، ويبعث ولى التليل ف نَّ االستمتاع اجلمايل يغعي الوجدان والر بات 
 املوبوتة داخل النف .

ومررن الوئرراالي العظمررى للرتبيررة اجلماليررة أهّنررا تزيررد مررن  ظووائف النفسووية وال بايووة: الا -11-5
تسررراودهم ولرررى جتريرررد صرررفة  إ   إموانيرررة التالميرررع ولرررى التفريرررق بررر  األهررريا ، وإصررردار األحورررام اجلماليرررة

اجلمررال يف الشرري  وررن الصررفات املتعلقررة برره، فتهررع  انفعرراالت اإلنسرران، وهتررع  اسررتجاباته ااسررية  ات 
الصبغة السارأ أو  رة السرارأ، فتهرتم بتوجيره مشراوره جتراه الصرفات املوضرووية ااقيقيرة للموضروع، ومرن  َّ 
ترتفع مبستوى اإلدرا  ااسري فتهرتم بتوضريو مقومرات اجلمرال يف املوضرووات اجلماليرة، ومتورن األفرراد مرن 

اجلماليررة يف إدخررال الفرررح والسرررور  التجرراو  العرراافي مررع املعرراية  ات ال ررابع اجلمررايل. كمررا تسررهم الرتبيررة
أهررغال  -رسرم  -والبهجرة إىل نفروس التالميرع مررن خرالل األنشر ة امللتلفررة الريت يقومرون هبرا مررن موسريقى 

حنررري... كمرررا تسررراود التالميرررع ولرررى التوافرررق ااركررري البصرررري، وتنميرررة الرررعات واإلاجنرررا   -متثيرررل  –يدويرررة 
ااياأ فينجم ون  لك نقيق االتزان النفسي، وللرتبية اجلمالية  والتحصيل واالستقاللية، ونقق االستقرار يف

 .وئيفة هامة يف ااياأ، فهي تستلدم أداأ تتيو للفرد فرصة التنفي  ون الضغو  النفسية
 دور املدرسة واملعلم يف تنمية التذوق اجلمالي لدى التالميذ: -12

حيترل املعلرم يف العمليرة التعليميرة  إ املعلرم،  ميون للمدرسة أن  توضو وئاالي الرتبية اجلمالية من خرالل
مونعرراح بررار اح يف العمررل املدرسرري  ألنَّرره أكثررر أوضررا  املدرسررة احتواكرراح بالتلميررع، وأكثرررهم تفرراوالح معرره، ومررن 
خررالل هررعا االحتوررا  والتفاوررل يررتم التررأاة يف الررنذ  سررلباح أو إ ابرراح، ومررن   فرراملعلم هررو حجررر الزاويررة يف 

  رتبويرررة واملسرررةول ورررن ألرررن ارررروأ ميلوهرررا اجملتمرررع، أال وهررري الثرررروأ البشررررية، "فرررال ميورررن أن  ترررنجوالعمليرررة ال
املدرسة يف أدا  وئيفتها إالَّ من خرالل وجرود معلرم معرد إورداداح جيرداح، وملرم مبشروالت  تمعره، ومتفاورل 

علم مثالح سامياح وندوأ مع تالميعه، ومشار  وم يف حل مشوالهتم ومشوالت  تمعهم". ويرى التلميع امل
حسنة، وينظر إليه باحرتام وافر، واهتمام كبة، وينرزله منرزلة والية يف نفسه، وهو داالماح حياكيره ويقتردي بره، 
وينفعررل ويتررأار بشلصرريته، فولمررات املعلررم واقافترره وسررلوكه ومظهررره ومعاملترره للتالميررع، بررل مجيررع حركاترره 

 . إ اح 141،ص1009التلميع، فتظهر يف حياته وتال مه)أبوالعين ،وسوناته ترت  أارها الفعال يف هلصية 
هلصية املدرسة نقق وئاالي الرتبية اجلمالية من خالل املعلم العي ترت  هلصيته بصماهتا واابعها ولى 

 ية:تالتلميع ومه املةارات اآل
مرن دون أن  يشرعر  يوتسا التلميع من معلمه ون اريق التقليد واإلحيا  العي يرت  أارره يف نفسره -1

 التلميع بعلك.
 اكتشاف مواها التلميع وتنميتها وترهيدها. -2
 مرانبة سلو  التلميع وتصحيحه وتقوميه، وبعلك تتعائم مسةولية املعلم يف تربية النذ . -3

وإ ا كان املعلم هو العي يقوم بتنشئة تالميعه  وم ما يضر لع بره مرن مهرام، وإ ا كانري هرعه التنشرئة 
االهتمررام بوئرراالي الرتبيرة اجلماليررة فرر نَّ الرتبيرة اجلماليررة يف املدرسررة يقرع جررز  كبررة منهرا ولررى املعلررم، تت لرا 
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ررا كررل معلررم   لررك أنَّ اجلمررال يف العمليررة الرتبويررة  ولورن لرري  كمررا يظررن الرربع  أنَّرره معلررم الفنررون فقرط، وإاَّ
لصية املرتعلم. واملعلرم ميونره نقيرق لي   رد هول بل هو بُعد تربوي هام البد أن  يتحقق حر توتمل ه

سرريةدي هبررم  إ ا نرواحي اجلمررال يف مادتره، وئراالي الرتبيررة اجلماليرة مررن خرالل مسرراودته لتالميرعه أن يرردركو 
هرعا إىل دراسررتها نرري دافررع مجررايل، كمررا تتعلررق الرتبيررة اجلماليررة ب ريقررة الترردري  بعرردها فنرراح، فرراملعلم يعرررض 

ويررى "بروبيورر" أنَّ   ،231،ص1002للوصول إىل الومال فيها )خ رار،مادته الدراسية من كل جوانبها 
العررردو األساسررري للتعلررريم هرررو )الرررروت  ، ولرررعلك ولرررى املعلرررم أن   ررردد ويبررردع داالمررراح يف أداالررره حرررر ال ميلّررره 

يرى: أنَّ العدو ااقيقي للجمال هو الشي  الرتيا  إ ادته، وهعا ما يةكده جون ديوي التالميع أو ميّلون م
كرتاخررري األهرررداف املاالعرررة واإل وررران للتقليرررد يف اايررراأ العمليرررة والرررنهج العقلررري. وال يقتصرررر الُبعرررد    املبترررعل
يف املونررري التعليمررري ولرررى اريقرررة التررردري   ألنَّ اريقرررة التررردري  تعتمرررد ولرررى  -بُعرررد الوئررراالي  -اجلمرررايل

ية ،ومن أهم هعه الصفات: صدنه، صراحته، لغتره وأسرلوبه، اقافتره ولبانتره الرتبويرة، صفات املعلم الشلص
مظهررره امتررارجي، كررل هررعه الصررفات  رردر برراملعلم أن  يتحلررى هبررا ويعمقهررا مررن أجررل نقيررق وئرراالي الرتبيررة 

مرررا حيررريط  اجلماليرررة، ألنَّ املعلرررم مرررن أهرررم مرررا ميثرررل القررردوأ للتالميرررع. وولرررى املعلرررم أن  يررروفر اجلمرررال يف كرررل
بالتالميرع، وهررعا يعتمرد ولررى مجرال حجرررأ الدراسررة الريت  ررا أن  تورون جعابررة وأنيقرة بقرردر املسررت اع، وأن  
تررزين برربع  اللوحررات املنتقرراأ واملناسرربة ألومررار التالميررع، مررع مراورراأ تغةهررا مررن حرر  آلخررر، كمررا يسررت يع 

 بيعررة وتعونرره وتقررديره، و لررك بررأن  يترريو وررم املعلررم أن  ينمرري يف التالميررع القرردرأ ولررى االسررتجابة جلمررال ال
الظررروف الرريت متوررنهم مررن أن يسررتمتعوا باجلمررال يف ال بيعررة، وأن  يشررجع الررعين يشررعرون هبررعا اجلمررال وأن 
يبتهجوا به وأن  يعرمهوا ونره، فمرا يعرمه ونره الربع  ير را اآلخررون يف رؤيتره واالسرتمتاع بره، ولرى أاّل يورون 

    لك أنَّ الرتبيرة اجلماليرة ال تتحقرق وئاالفهرا 41،ص1002متاع إجبارياح)ناصر،هعا التعبة أو  ا  االست
إالَّ إ ا كرران التررعو  اجلمررايل نتيجررة اسررتجابة داخليررة. وترررى الباحثررة أنَّ وورري املعلررم بأمهيررة الرتبيررة اجلماليررة 

جلمالية ونشره ونقيقه ودور ووئاالفها يُعد هرااح أساسياح لنجاحه يف تدويم هعا الُبعد اوام من أبعاد الرتبية ا
املدرسررة واضررو وجلرري يف تثقيرري الناهررئة وتررربيتهم تربيررة مجاليررة، مبررا تقدمرره وررم مررن خررمهات متنووررة وأنشرر ة 
 تلفررة، ومعلومرررات ومعرررارف تتضررمن  تلررري  ررراالت املعرفررة اإلنسرررانية، كرررل  لررك يف إارررار فلسرررفة تربويرررة 

وحاجات األفراد ومت لبات العصر، فهري هتيري للتالميرع واضحة القسمات ُتشتق من حياأ اجملتمع وأهدافه 
 . وتةدي 13،ص1001)رضوان، الرتبية اجلمالية ومنها األهداف النمو اجلمايل من خالل تدويمها ألبعاد

دوراح كبررةاح يف  ررال ترردويم أهررداف الرتبيررة اجلماليررة يف  -مبسرراودأ وناصررر العمليررة الرتبويررة -املنرراهج الدراسررية
ِهم اإلسرهام الفعَّرال يف بنرا  هلصرية -االقة الثانية–م األساسي مرحلة التعلي وبعلك يست يع املعلم أن يس 

الفرد مبا يهيئه مرن منراب صرحي يسراود ولرى النمرو املعرريف واالنفعرايل واجلمرايل واالجتمراوي والرديين، ال مبرا 
ملعلم يف وملية التنمية والتدويم يقدمه من معلومات نظرية فقط بل باملمارسة العملية   وهعا يعين أنَّ دور ا

 ألبعاد الرتبية اجلمالية لي  نظرياح فقط، بل ت بيقي يف ضو  حقاالق واوتبارات أمهها ما يلي:
 إّن العملية الرتبوية هي وملية مجالية  ألنَّ اجلمال يتللل يف مجيع مناحي ااياأ. -1
 هج الدراسية، إ  البد أن  يسي ر اجلمال ولى إنَّ اجلمال والقيم اجلمالية  ا أن  تتللل مجيع املنا -2
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 كل امليادين حر تصبو ااياأ مبا فيها مجيلة.
من هعا املن لق تعد املدرسة اااضنة األخرى واألنوى للتالميع، ملا وا من تأاة كبة ومباهر يف تووين 

القبول أو الرررف ، هلصرريتهم، وصرريا ة أفوررارهم، وتوضرريو معررا  سررلوكهم  وإصرردار األحوررام اجلماليررة برر
والتفريرق برر  اجلميررل، واألنررل مجرراالح، ويومررن  لررك فيمررا يقدمرره املعلررم  للمتعلمرر  مررن معلومررات واجتاهررات 

 . ومن هنا اكتسبي املدرسة أمهية 4،ص1020)الشربيين، درا  اجلمال وإبداوهومهارات تع  الفرد ولى إ
را تُعرد  خاصة يف تدويم أبعاد الرتبية اجلمالية. ولوون الرتبية اجلمالية ركيرزأ أساسرية مرن ركراالز الشلصرية ف هنَّ

موجهررراح لتحقيرررق األهرررداف العامرررة للرتبيرررة، والررريت متثرررل الغايرررة الررريت ينشررردها اجملتمرررع مرررن ورا  اجلهرررد الرتبررروي 
املبعول، إ ا كان التالميع يقضون معظم سنوات ومرهم باملدرسة ف نَّره يقرع ولرى املدرسرة العرا  األكرمه يف 

تالميررع مبفهرروم الرتبيررة اجلماليررة، وميوررن أن  يررتم  لررك مررن خررالل األنشرر ة اجلماليررة والفنيررة املتنووررة توويررة ال
 داخل املدرسة وخارجها.

 إجراءات الدراسة امليدانية: -13

اوتمدت الدراسة ااالية املنهج الوصرفي مرن أجرل نقيرق أهرداف الدراسرة  :منهج الدراسة -13-1
لقي منها متبعة األسلو  امليدا  يف مجع املعلومات واملع يات حول الدراسة والتحقق من فرضياته اليت ان 

ون اريق ت بيق األداأ اليت صممي وعا الغرض، واوتمراد القروان  اإلحصراالية املناسربة يف معاجلرة البيانرات 
 واملع يات، واستلالص النتاالج ونليلها وتفسةها . 

ال ريقرررة العشرررواالية املنتظمرررة، وبلررر  وررردد أفرررراد العينرررة   اختيرررار العينرررة ب ىينوووة الدراسوووة: -13-2
معلمة  .   اختيار العينة من معلم  ومعلمات الرتبية الفنية يف مدينة 100معلم  و)200مفردأ   )300)

 دمشق وريفها.
  تصميم استبانة خاصة بوئاالي الرتبية اجلمالية والفنية   كر فيها مقدمة،  أداة الدراسة: -13-3
إىل هررردف الدراسرررة ووئررراالي الرتبيرررة اجلماليرررة،   التوصرررل إىل ناالمرررة مرررن البنرررود حيرررث  اوتمررردت  والتعررررف

بع  -املراجع واألدبيات الرتبوية من املصادر العربية واألجنبية.   -أ الدراسة يف إوداد هعه القاالمة ولى:
ى وردد مرن احملّومر  يف كليرة نتاالج الدراسرات السرابقة الريت اهتمري بالرتبيرة اجلماليرة والفنيرة،   ورضرها ولر

 الرتبية ملعرفة مدى صالحية تلك البنود ملعلمي مرحلة التعليم األساسي)االقة الثانية .
  وضرع وبرارات االسرتبانة وصريا تها يف مقيراس مخاسري -2ويف ضو   لك اهرعت اإلجررا ات التاليرة: 

وررض االسرتبانة يف صرورهتا  -1  .2، معرارض بشردأ1، معرارض3، يايرد1، موافرق0البداالل )موافق بشردأ
األوليرررة ولرررى  موورررة مرررن احملومررر  مرررن أسررراتعأ الرتبيرررة بتلصصررراهتم امللتلفرررة، ونرررد   جتميرررع ارا  السرررادأ  
احملومررر  فحرررعفي وأضررريفي بعررر  العبرررارات، و  تعرررديل بعررر  البنرررود منهرررا ولرررى سررربيل املثرررال )تعرررديل 

رتبيررررة اجلماليررررة اااجررررات النفسررررية والرتبويررررة لرررردى تنمرررري ال 22-9الوئرررراالي النفسررررية والرتبويررررة البنررررد رنررررم 
تنمي الرتبية اجلمالية لدى  0التالميع ، )بنود وامة من الضروري نديدها ، نقل بع  البنود مثل )بند رنم

التالميرررع املثرررل العليرررا)ااق وامترررة واجلمرررال  مرررن الوئررراالي الشلصرررية إىل الوئررراالي األخالنيرررة ، وحرررعفي 
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ملوضروع  والريت   تتفرق مرع الغررض الريت وضرعي مرن أجلره، وحرعفي األسرئلة املورررأ العبارات الغامضرة يف ا
 بنداح  جاهزأ للت بيق.  11لتصبو يف صورهتا النهاالية موونة من )

معلمرراح ومعلمررة مررن  40الت بيرق ولررى وينررة اسررت الوية مررن  جرررى العينووة اتسووتطالىية: -13-4
 الريي واملدينة مسحوبة ب ريقة وشواالية. 

 دراسة الصدق والثبات: -13-5

ُحسرا الثبرات ب رريقت : ابرات باإلورادأ، ابرات االتسرا  الرداخلي ب ريقرة ألفرا   الثبات: -13-5-1
 كرونباب.
معلمرة ومعلمراح،   أويرد ت بيقهرا بفاصرل  40الت بيق ولى وينة موونة من  جرى ثةات باومادة: -1

ومعررامالت الثبررات للمجرراالت الفرويررة، واجلرردول  مررين نرردره أسرربووان، و  اسررتلرا  معامررل الثبررات الولرري 
   يوضو النتاالج.2)

 (1الجدو  )
 معامالت الثةات باومادةنتائج 

حجم  الثةات باومادة
نفسية  ملمية شخصية هخالقية اجتمامية العينة

 وتربظية
الظ ائف التربظية 
 للتربية الجمالية

 290** 113** 132* 122** .100** .002** 40 معامل االرتبا 
 000 000 031 000 000 000 مستوى الداللة

مررن خررالل اجلرردول السررابق نالحررظ أن معررامالت االرتبررا  دالررة مجيعهررا برر  الت بيقرر ، وبالتررايل تتمتررع 
 االستبانة بدرجة جيدأ من الثبات.

ألفرا    حسا  معامل االتسا  الداخلي للفقررات باسرتلدام معادلرة  الثةات باالتساد الداخلي: -2
 يت يوضو النتاالج:واجلدول اآل ،ونبابكر 

 (2الجدو  )
 معامالت الثةات بجريقة هلفا كرونةاخ نتائج

حجم  الثةات
 العينة

نفسية  ملمية شخصية هخالقية اجتمامية
 وتربظية

الظ ائف التربظية 
 للتربية الجمالية

 االتسا  الداخلي
 )ألفا كرونباب 

40 0843 0824 0841 0821 0849 0842 

 دراسة الصدق:   -13-5-2

 معلماح  40ابقي االستبانة ولى وينة وشواالية نوامها الصدد التمييزي ) المجمظمات الجرفية(: -2
 ٪،   حسا متوس ات 10٪ منها وأدىن 10ومعلمة،   حسبي درجاهتم، ورتبي تنا لياح، و  أخع أولى 

 لبيان داللة الفرو  ب  املتوس   ولى ستودني  اختبار ات  اجملمووت  واحنرافهما املعياري، واستلدمرررررررررررررره
   يب  هعه املتوس ات وداللتها. 3اجملاالت الفروية والدرجة الولية، واجلدول )
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 ( 3جدو  )ال
 متظسجات المجمظمتين الجرفيتين

ستظدنت  الفئة الدنيا الفئة العليا 
 ت

مستظ  
 ع م ع م الداللة

 08000 21833 28132 308900 18114 108200 الظ يفة االجتمامية
 08000 11822 18900 34 38241 118900 الظ يفة الشخصية
 08000 21803 28211 338100 38102 108300 الظ يفة األخالقية
 08000 11820 28200 338400 18114 018100 الظ يفة العلمية

 08000 21833 28132 308900 18114 108200 الظ يفة النفسية والتربظية
 08000 10822 18091 240830 20819 131840 لظ ائف التربظية للتربية الجماليةا

 ىرض النتائج وتفسريها: -14

ال توجررررد فرررررو   ات داللررررة إحصرررراالية برررر  متوسرررر ات درجررررات املعلمرررر  يف  الفر ييييية األولييييى: -1
تلدام اختبار ت الوئاالي الرتبوية تعزى إىل متغة اجلن . ومن أجل التحقق من صحة هعه الفرضية   اس

  :1ستودني لداللة الفرو  ب  املتوس ات، وجا ت النتاالج كما يف اجلدول ) 
 ( 4)الجدو  

 اختةار ت ستظدنت لداللة الفرود بين متظسط درجات ال كظر ومتظسط درجات اونا  في الظ ائف التربظية.

االنلراف  المتظسط العدد الجنس متنير
درجات  قيمة   ت المعياري

 اللرية
مستظ  
 الداللة

 001 194 18221 1819 30844 200  كور الظ يفة االجتمامية
 3891 32814 100 أنثى

 004 194 18142 9820 11802 200  كور الظ يفة الشخصية
 9822 12820 100 أنثى

 010 194 181112 3842 34811 200  كور الظ يفة األخالقية
 0800 39814 100 أنثى

 229 194 28013 2890 12809 200  كور ة العلميةالظ يف
 2803 13800 100 أنثى

الظ يفيييييييية النفسييييييييية 
 والتربظية

 220 194 28103 2821 1180 200  كور
 4814 11823 100 أنثى

الظ يييييييائف التربظيييييييية 
 للتربية الجمالية

 000 194 18201 22814 101813 200  كور
 100 122819 22821 

يف الوئررررراالي  0،00  وجرررررود فررررررو   ات داللرررررة إحصررررراالية ونرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  1دول )ظهرررررر اجلررررري
االجتماوية والشلصية واألخالنية والوئاالي الرتبوية للرتبية اجلمالية، حيث كان مستوى الداللة لول  ال 

زى ، وهررعه الفرررو  ملصررلحة اإلنرراث. ونررد يعرر0،00والدرجررة الوليررة أصررغر مررن مسررتوى الداللررة االفرتاضرري 
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 لك إىل اهتمام األنثى باجلوانا االجتماوية والشلصية واألخالنية ضرمن نيرود املعراية اجملتمعيرة، يف حر  
  تظهررر أي فرررو  جوهريررة يف الوئرراالي العلميررة والوئرراالي النفسررية والرتبويررة، حيررث كرران مسررتوى الداللررة 

حقيق األهداف األساسية للرتبية . وند يعزى  لك إىل السعي لت0،00أكمه من مستوى الداللة االفرتاضي 
اجلماليررة والفنيررة مررن خررالل النشررااات املتنووررة الصررفية و ررة الصررفية مبررا يصررقل هلصررية التلميررع يف مرحلررة 
التعلريم األساسري، ونظرراح ألمهيرة هرعه املرحلرة الريت تع رري فرصرة للتالميرع للتعبرة ومرا  رول يف داخلهرم، وملررا  

 الصررراي دراسييية دأ السرررلو  العررردوا  لررردى التالميرررع هرررعا مرررا أكدتررره ورررا مرررن دور كبرررة يف التلفيررري مرررن حررر
منهرا إال   ، ولون الوانع اليت تعيشره الرتبيرة اجلماليرة يف املردارس حيرول دون نقيرق األهرداف املرجرو1002)

  .1002من خالل تعاون وتنسيق ب  مجيع املةسسات الرتبوية، هعا ما أكدته )دراسة ريان، 
ال توجد فرو   ات داللة إحصاالية ب  متوس ات درجات املعلم  يف الوئاالي  :الفر ية الثانية -2

الرتبوية تعزى إىل متغرة املسرتوى التعليمري. للتحقرق مرن صرحة هرعه الفرضرية اسرتلدم اختبرار ت سرتودني 
  : 0لداللة الفرو  ب  املتوس ات، وجا ت النتاالج كما يف اجلدول )

 ( 5الجدو  )
 نت لداللة الفرود في الظ ائف التربظية تةعاً للمستظ  التعليمياختةار ت ستظد نتائج

 مستظ  الداللة درجات اللرية تيمة ق االنلراف المعياري المتظسط العدد التعليمي المستظ  متنير
الوئيفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 االجتماوية
 019 194 18293 1839 31810 219 معهد متوسط
 3891 32811 222 تعليم جامعي

 0830 194 18242 4811 11821 219 معهد متوسط ةالوئيفة الشلصي
 20810 12823 222 تعليم جامعي

 0813 194 18014 1832 34812 219 معهد متوسط الوئيفة األخالنية
 0800 39821 222 تعليم جامعي

 001 194 18219 2804 12810 219 معهد متوسط الوئيفة العلمية
 2891 13809 222 تعليم جامعي

الوئيفرررررررررة النفسرررررررررية 
 والرتبوية

 002 194 18221 2823 11823 219 معهد متوسط
 4802 11819 222 تعليم جامعي

الوئررررررراالي الرتبويرررررررة 
 للرتبية اجلمالية

 000 194 18409 20819 101849 219 معهد متوسط
 24842 121810 222 تعليم جامعي

يف الوئررررراالي  0،00ونرررررد مسرررررتوى الداللرررررة    وجرررررود فررررررو   ات داللرررررة إحصررررراالية 0يظهرررررر اجلررررردول )
االجتماويررة والشلصررية واألخالنيررة والعلميررة والنفسررية الرتبويررة والوئرراالي الرتبويررة للرتبيررة اجلماليررة )الدرجررة 

، وهرعه الفرررو  ملصررلحة 0،00الوليرة ، حيررث كران مسررتوى الداللرة أصررغر مرن مسررتوى الداللرة االفرتاضرري 
ط ااسات أكمه، وبالتايل هنا  فرو  جوهرية يف الوئاالي الرتبوية للرتبية معلمي التعليم اجلامعي ألن املتوس

اجلمالية تبعاح ملتغة املستوى التعليمي. ونرد يعرزى  لرك إىل ومليرة التأهيرل الريت يرتم مرن خالورا إورداد معلرم 
أضرافة إىل منراهج الرتبية الفنية واجلمالية يف الوليات ان النراح مرن كليرة الفنرون اجلميلرة مبلتلري هصصراهتا، 

اليت تقوم ولى أس  تربوية ونفسية، تعررف املعلمر  امتصراال   -املناهج الرتبوية -التلص  يف الوليات 
النمااليررة والعمريررة واااجررات امللتلفررة ملررا نتررا  إليرره هررعه املرحلررة مررن نشررااات فنيررة ومجاليررة تشرربع حاجاترره 
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أ اإلورداد األكرادميي واملهرين ملعلمري الرتبيرة الفنيرة امللتلفة وند أكردت العديرد مرن الدراسرات السرابقة ضررور 
-1000)دراسةمرسرريمررن خررالل تشررجيعهم ولررى اسررتلدام اسرررتاتيجيات حديثررة يف ترردري  املررادأ الفنيررة 

تنميرة   . ومعرفتهم بالدور الرتبوي العي تقوم به الرتبيرة اجلماليرة يف مرحلرة التعلريم يف1020دراسة الزهرا ،
ر واإلدرا  ااسي واإلدرا  العقلي وتنمية السلو  األخالني وهغل أونات الفراة، هعا العو  الفين واالبتوا

  .1020ما أكدته )دراسة جيدوري،
الفر ييية الثالثيية: ال تظجييد فييرود لات دالليية إحصييائية بييين متظسييجات درجييات المعلمييين فييي  -3

تظدنت لداللية الفيرود بيين الظ ائف التربظية تعز  إلى متنير مل  اوقامة. تم استخدام اختةار ت سي
 (:6المتظسجات، وللتلق  من صلة ه ا الفر ية، وجاءت النتائج كما في الجدو  ) 

 ( 6)الجدو  
 اختةار ت ستظدنت لداللة الفرود في الظ ائف التربظية تةعاً لمل  اوقامة.نتائج 

م اس  متنير
 الس ن

االنلراف  المتظسط العدد
 المعياري

درجات  قيمة    ت
 اللرية

 مستظ  الداللة

الوئيفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 االجتماوية

 000 194 18212 1812 30841 200 مدينة
 3810 32824 200 ريي

الوئيفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 الشلصية

 000 194 18400 4803 11803 200 مدينة
 20810 12812 200 ريي

الوئيفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 األخالنية

 002 194 38140 1809 34831 200 مدينة
 0822 10810 200 ريي

 020 194 18104 2810 12814 200 مدينة ة العلميةالوئيف
 2841 13811 200 ريي

الوئيفررررة النفسررررية 
 والرتبوية

 000 194 18112 2831 12811 200 مدينة
 4820 10801 200 ريي

الوئرراالي الرتبويررة 
 للرتبية اجلمالية

 000 194 18140 20822 102842 200 مدينة
 24801 121842 200 ريي

يف الوئررررراالي  0،00  وجرررررود فررررررو   ات داللرررررة إحصررررراالية ونرررررد مسرررررتوى الداللرررررة  1هرررررر اجلررررردول )يظ
يررة اجلماليررة )الدرجررة االجتماويررة والشلصررية واألخالنيررة والعلميررة والنفسررية الرتبويررة والوئرراالي الرتبويررة للرتب

  ملصرررلحة ، وهرررعه الفررررو 0،00كررران مسرررتوى الداللرررة أصرررغر مرررن مسرررتوى الداللرررة االفرتاضررري   إ الوليرررة ، 
معلمي الريي ألن املتوسط ااسات أكمٌه. بالترايل هنرا  فررو  جوهريرة يف الوئراالي الرتبويرة للرتبيرة اجلماليرة 
تبعرراح ملتغررة يررل اإلنامررة وملصررلحة معلمرري الريرري. ميوررن أن يرجررع  لررك إىل ال بيعررة اجلميلررة الرريت تتسررم هبررا 

تأمرررل يسرررت يع مرررن خالورررا املعلرررم ترررعو  املفررراهيم معظرررم منرررااق الريررري يف سرررورية والررريت تعرررد وسررريلة إورررام و 
اجلماليررة يف البيئررة احملي رررة برره. أضررافة إىل دور املعلرررم يف توسرريع مرردار  التالميرررع، وتشررجيعهم ولررى الترررعو  

: إّن ية األخالنية، من هنا ميون القولتقدم الثقافة احمللية دوراح كبةاح يف ترسيخ القيم الرتبوية للرتب إ اجلمايل. 
الرتبيرررة الفنيرررة يف الريررري يشرررّجع تالميرررعه ولرررى ترسررريخ الثقافرررة اجلماليرررة والفنيرررة الررريت تسررراودهم ولرررى  معلرررم

 .إخصا  امتيال وتنمية العكا  وترنية اإلدرا 
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الفر يية الرابعية: ال تظجييد فيرود لات داللية إحصييائية بيين متظسيجات درجييات المعلميين فييي  -4
من أجل التحقرق مرن صرحة هرعه الفرضرية   ى متنير الخةرة. الظ ائف التربظية للتربية الجمالية تعز  إل

حسررررا  املتوسرررر ات واالحنرافررررات املعياريررررة، واسررررا  الفرررررو    اسررررتلدام اختبررررار نليررررل تبرررراين أحررررادي، 
 واجلداول اآلتية تب  النتاالج:

 (7) الجدو 
 اوحصاء الظصفي لدرجات المعلمين تةعاً لمتنير الخةرة 

 العينة متظسطال االنلراف المعياري  
الوئيفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 االجتماوية
 12 30800 1829 سنوات 0أنل من 

 222 31822 1801 سنوات20-سنوات 0 
 221 32810 1820 سنوات 20أكثر من 

 300 31842 1822 سنوات 0أنل من  الوئيفة األخالنية 
 12 34802 0829 سنوات 0

 222 39813 1801 سنوات 20أكثر من 
الوئيفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 الشلصية
 221 34829 0830 سنوات 0نل من أ
 300 39811 0800 سنوات20-سنوات 0

 12 11801 4810 سنوات 20أكثر من 
 222 11821 9891 سنوات 0أنل من  الوئيفة العلمية

 221 11813 9802 سنوات20-سنوات 0
 300 12820 9813 سنوات 20أكثر من 

الوئيفررررررة النفسررررررية 
 والرتبوية

 12 10820 2892 سنوات 0أنل من 
 222 12810 1820 سنوات20-سنوات 0

 221 13894 4810 سنوات 20أكثر من 
الوئرررراالي الرتبويررررة 

 للرتبية اجلمالية
 )الدرجة الولية 

 300 10801 2814 سنوات 0أنل من 
 12 11832 2839 سنوات20-سنوات 0

 222 11823 4820 سنوات 20أكثر من 
 ( 8الجدو  )

 التةاين األحادي لدرجات المعلمين تةعاً لمتنير الخةرةنتائج اختةار تللي   
درجة   موع املربعات مصدر التباين

 اارية
متوسط 
 املربعات

 الداللة نيمة ف

 001 08031 938120 1 2418410 ب  اجملمووات الوئيفة االجتماوية
   218424 192 00218212 داخل اجملمووات
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   248212 199 02998012 اجملموع
 011 38201 108203 1 2018101 ب  اجملمووات لوئيفة األخالنيةا

    192 21208020 داخل اجملمووات
    199 21118211 اجملموع

 001 18132 0938292 1 22418391 ب  اجملمووات الوئيفة الشلصية
   498321 192 110118024 داخل اجملمووات

    199 122308922 اجملموع
 039 38121 2908243 1 3408312 ب  اجملمووات لميةالوئيفة الع

   048224 192 221128012 داخل اجملمووات
    199 221128344 اجملموع

الوئيفررررررررررررة النفسررررررررررررية 
 والرتبوية

 002 28013 1138211 1 9118314 ب  اجملمووات
   108210 192 290318111 داخل اجملمووات

    199 101048020 اجملموع
الي الرتبويررررررررررة الوئررررررررررا

للرتبيرررررررررررررررة اجلماليرررررررررررررررة 
 )الدرجة الولية 

 000 218234 14018224 1 91048130 ب  اجملمووات
   1928142 192 441228320 داخل اجملمووات

    199 940298122 اجملموع
 –ن خرررررالل اجلررررردول يتبررررر  أن هنرررررا  فرونررررراح  ات داللرررررة إحصررررراالية يف مجيرررررع الوئررررراالي   ) االجتماويرررررة م

النفسرررية والرتبويرررة  والوئررراالي الرتبويرررة للرتبيرررة اجلماليرررة، حيرررث كررران  –العلميرررة  –األخالنيرررة  –الشلصرررية 
،وبنررا  ولررى مررا تقرردم   التحقررق مررن جترران   0،00مسررتوى الداللررة أصررغر مررن مسررتوى الداللررة االفرتاضرري 

   : 9يت )  اجملمووات و لك وفق اجلدول اآلالتباين ب
 ( 9الجدو  )
 لتجانس التةايننتائج اختةار ليفين 

 مستوى الداللة 1درجات اارية  2درجات اارية  نيمة ف ليف  
 310 192 1 28012 الوئيفة االجتماوية
 300 192 1 28104 الوئيفة األخالنية
 014 192 1 38133 الوئيفة الشلصية

 009 192 1 18223 الوئيفة العلمية
 013 192 1 38220 الوئيفة النفسية والرتبوية

 400 192 1 202 وئاالي الرتبوية للرتبية اجلماليةال
الوئيفرة  –الوئيفرة العلميرة  –تب  من اجلردول السرابق أن العينرات  رة متجانسرة يف )الوئيفرة الشلصرية ي

، يف حرر  كانرري 0،00كرران مسررتوى الداللررة أصررغر مررن مسررتوى الداللررة االفرتاضرري   إ النفسررية والرتبويررة ، 
الوئررراالي الرتبويرررة للرتبيرررة اجلماليرررة ،  –الوئيفرررة األخالنيرررة  -ئيفرررة االجتماويرررة العينررات متجانسرررة يف ) الو 

. واسررررا  الفرررررو  برررر  املتوسرررر ات 0،00كرررران مسررررتوى الداللررررة أكررررمه مررررن مسررررتوى الداللررررة االفرتاضرررري و 
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 ومستوى داللتها   استلدام اختبار املقارنات املتعددأ دونيي سي للعينات  ة املتجانسة، واختبار هيفيه
   الفرو  ب  املتوس ات:20للعينات املتجانسة، ويب  اجلدول ) 

 ( 12)الجدو  
 اختةار دونيت سي للمقارنات المتعددة بين المتظسجاتنتائج 

 (I)خمهأ (J)امت أ  القرار الفر  ب  املتوس   خمهأ
 املعياري

 
الوئيفة 
 الشلصية

 2834 دال 0829423* سنوات20-سنوات0 سنوات 0أنل من 
 2830 دال 1800121* سنوات 20أكثر من 

 2834 دال 0829423* سنوات 0أنل من  سنوات20سنوات0
 2812  ة دال 2829102 سنوات 20أكثر من 

 2830 دال 1800121* سنوات 0أنل من  سنوات 20أكثر من 
 2812  ة دال 2829102 سنوات20سنوات0 

الوئيفة 
 العلمية
 
 

 2820 دال 01332* سنوات20-تسنوا0 سنوات 0أنل من 
 2813 دال 1814132* سنوات 20أكثر من 

 2820 دال 01332* سنوات 0أنل من  سنوات20-سنوات0
 0894 دال 1831221* سنوات 20أكثر من 

 2813 دال 1814132* سنوات 0أنل من  سنوات 20أكثر من 
 0894 دال 1831221* سنوات20-سنوات0

الوئيفة 
النفسية 

 الرتبويةو 

 2822 دال 3821311* سنوات  20-سنوات0 سنوات 0أنل من 
 2829 دال 1801311* سنوات 20أكثر من 

 2822 دال 3821311* سنوات 0أنل من  سنوات20-سنوات0 
 2804  ة دال 20940 سنوات 20أكثر من 

 2829 دال 1801311* سنوات 0أنل من  سنوات 20أكثر من 
 2804  ة دال 20940 سنوات20-سنوات0

تبررر  مرررن اجلررردول السرررابق وجرررود فررررو  جوهريرررة يف متوسررر ات درجرررات املعلمررر  ولرررى متغرررة الوئيفرررة 
سرنوات فرأكثر. أمررا  20العلميرة، حيرث كانري الفرر  بر  سرنوات امتررمهأ داالح وملصرلحة معلمر   وي خرمهأ 

انري دالرة بر  معلمر   وي خرمهأ الفرو  ب  متوس ات درجات املعلم  ولرى متغرة الوئيفرة الشلصرية ك
سررنوات، كمررا كانرري 20- 0سررنوات وملصررلحة معلمرري 20- 0سررنوات ومعلمرر   وي امتررمهأ  0أنررل مررن 

ات وملصرررلحة سرررنو  20-0سرررنوات ومعلمررر   وي امترررمهأ  0هنرررا  فررررو  بررر  معلمررري  وي امترررمهأ أنرررل مرررن 
مهأ اجلماليرة، مرن خرالل دراسرته تقوم امترمهأ بردور كبرة يف إكسرا  التالميرع امتر إ سنوات.  20-0معلمي 

للرتبية الفنية مبلتلي فنوهنا، حيث يست يع املعلم نقيق التروا ن يف تدريسره للتالميرع مبرا ينسرجم مرع ف رتره 
سرنوات 20- 0 الصحيحة وينمي إدراكه ااسي. يف حر    توجرد فررو  جوهريرة بر  معلمر   وي خرمهأ

سر    ررة دال. كمرا يتبر  مرن اجلردول السرابق وجرود فرررو  كران الفرر  بر  املتو   إ  سرنوات فرأكثر،  20و
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وانرري دالررة برر  معلمرر  فجوهريررة برر  متوسرر ات درجررات املعلمرر  ولررى متغررة الوئيفررة النفسررية والرتبويررة، 
- 0سرررررنوات ملصرررررلحة معلمررررر   20-سرررررنوات  0سرررررنوات ومعلمررررر   وي خرررررمهأ  0 وي خرررررمهأ أنرررررل مرررررن 

 20-0سررنوات ومعلمرري  وي امتررمهأ  0   وي امتررمهأ أنررل سررنوات، كمررا كانرري هنررا  فرررو  برر  معلمرر20
- 0سررنوات. يف حرر    توجررد فرررو  جوهريررة برر  معلمرر   وي خررمهأ 20-0سررنوات وملصررلحة معلمرر  

 سنوات فأكثر، حيث كان الفر  ب  املتوس    ة داٍل. 20سنوات و20
 (11الجدو  )

 تاختةار شيفيه للمقارنات المتعددة بين المتظسجانتائج 
 (I) خمهأ (J) القرار مستوى الداللة الفر  ب  املتوس   خمهأ 

الوئيفة 
 االجتماوية

 0أنل من 
 سنوات

 دال 011 2812031* سنوات0-20
 دال 002 1809099* سنوات 20أكثر من 

 دال 011 2812031 سنوات 0أنل من  سنوات0-20
  ة دال 211 41012 سنوات 20أكثر من 

 20أكثررررررررررررر مررررررررررررن 
 نواتس

 دال 002 1809099* سنوات 0أنل من 
  ة دال 211 41012 سنوات0-20

الوئيفة 
 األخالنية

 0أنرررررررررررررررررررل مررررررررررررررررررررن 
 سنوات

 دال 031 2820911* سنوات0-20
 دال 023 2892120* سنوات 20أكثر من 

 دال 031 2820911 سنوات 0أنل من  سنوات0-20
 دال  000 20203* سنوات 20أكثر من 

 20أكثررررررررررررر مررررررررررررن 
 سنوات

 دال 023 2892120* سنوات 0أنل من 
 دال 000 20203* سنوات0-20

الوئرررررررررررررررررررررررررررررررررراالي 
الرتبويررررررة للرتبيررررررة 

 اجلمالية

 0أنرررررررررررررررررررل مررررررررررررررررررررن 
 سنوات

 دال 000 22831402* سنوات0-20
 دال 000 21841210* سنوات 20أكثر من 

 دال 000 22831402* سنوات 0أنل من  سنوات0-20
  ة دال 210 3812423 سنوات 20أكثر من 

 20أكثررررررررررررر مررررررررررررن 
 سنوات

 دال 000 21841210* سنوات 0أنل من 
  ة دال 210 3812423 سنوات0-20

يب  اجلدول السابق وجود فرو  جوهرية يف متوس ات درجات املعلم  ولى متغة الوئيفة األخالنية، 
 0،00لداللررررة االفرتاضرررري كرررران الفررررر  برررر  سررررنوات امتررررمهأ داالح ومسررررتوى الداللررررة أصررررغر مررررن مسررررتوى ا  إ 

سنوات فأكثر. أما الفرو  ب  متوس ات درجات املعلم  ولى متغرة الوئيفرة  20وملصلحة معلمي خمهأ 
سرررنوات  20-0سرررنوات ومعلمررر   وي امترررمهأ  0االجتماويرررة فوانررري دالرررة بررر  معلمررر   وي خرررمهأ أنرررل 

سرنوات ومعلمر   0خرمهأ أنرل  سنوات، كما كاني هنا  فرو  ب  معلم   وي 20-0وملصلحة معلمي 
سنوات. يف ح  ال توجد فرو  جوهرية ب  معلم   20-0سنوات وملصلحة معلمي  20-0 وي امتمهأ 



 4102 –العدد الرابع -المجلد الثاني عشر .......……. .........  ....مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 010 

كران الفرر  بر  املتوسر    رة داٍل، ومسرتوى الداللرة   إ سنوات فرأكثر،  20سنوات و20- 0  وي خمهأ
متوسرر ات درجررات املعلمرر  ولررى متغررة ،كمررا أن الفرررو  برر  0،00أكررمه مررن مسررتوى الداللررة االفرتاضرري 

-0سنوات ومعلمي  وي امتمهأ  0الوئاالي الرتبوية للرتبية اجلمالية كاني دالة ب  معلم   وي خمهأ أنل 
 0سرررنوات، وكانررري هنرررا  فررررو  بررر  معلمررر   وي خرررمهأ أنرررل مرررن 20- 0سرررنوات ملصرررلحة معلمررر   20

سنوات. يتضو أن املدرسة من أهم  20 -0ميسنوات وملصلحة معل 20-0سنوات ومعلم   وي امتمهأ 
مصادر الرتبية الفنية واجلمالية للتالميع، حيث حيث املعلم تالميعه ولى  يارأ املتراحي الفنيرة لترعو  اار  
اجلمايل، ويع ي مساحة لدراسة النقد الفين يف بنا  هلصية التالميع تربوياح وفنياح، كما تقّدم امتمهأ اجلمالية 

هرا معلرم الرتبيرة الفنيرة خرالل وملره دوراح كبرةاح يف بنرا  الترعو  اجلمرايل والقردرأ ولرى اإلبرداع، اليت حيصرل ولي
سرررنوات فرررأكثر،  20سرررنوات و 20-0هرررعا مرررا أكدتررره. وال توجرررد فررررو  جوهريرررة بررر  معلمررر   وي خرررمهأ 

 0،008 حيث كان الفر  ب  املتوس    ة داٍل ومستوى الداللة أكمه من مستوى الداللة االفرتاضي
 مقترحات الدراسة: -15
العمل ولى إوداد معلمي الرتبية اجلمالية والفنية وتأهيلهم يف الوليات ومعاهد الفنون امللتلفرة مبرا  -1

يناسا املستجدات العاملية يف  ال اجلمال و تلي الفنون، من خالل توفة كل الوساالل والتجهيزات الريت 
حلرة التعلرريم األساسري، وتأهيلرره وإورداده ب ريررق يسرت يع فيهررا املعلررم متورن املعلررم مرن التعامررل مرع تالميررع مر 

نقيق الوئاالي األساسية يف الرتبية اجلمالية والفنية. وبيني الدراسة ااالية أمهيرة امترمهأ لردى معلمري الرتبيرة 
 الفنية يف نقيق تلك الوئاالي.

الرتبويرة والعلميرة ملرا ورا مرن دور كبرة يف تركيز معلم الرتبية اجلمالية والفنية ولرى الوئراالي النفسرية و  -2
تنمية هلصية التالميع ومبا يل  احتياجاته املعرفية والعلمية والرتبوية والنفسية الريت تسراودهم ولرى التنفري  
ومررا  ررول يف داخلهررم، وتنميررة خيرراوم، ونقيررق  اهتررم واسررتقالليتهم، إضررافة إىل االهتمررام باألومررال الفنيررة 

 لتالميع وإو ا  تلك األومال نيمة كبةأ  ليشعر ال فل باإلاجنا  والتفو .اليت يقوم هبا ا
تركيررررز معلررررم الرتبيررررة اجلماليررررة والفنيررررة ولررررى الوئرررراالي الشلصررررية للرررردور الررررعي تقرررروم برررره يف نقيررررق  -3

اسررتقاللية التالميررع  مرررن خررالل نملرره املسرررةولية لألومررال املوكلررة إليررره وإتقرران العمررل ونقيرررق الرضررا الرررعايت 
رس اقته بنفسه، وبالتايل تساوده ولى الضبط العايت جلميع سلوكياته وتصرفاته اليت تالحظ كثةاح يف هعه و 

 املرحلة.
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