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الملخص :هدد  البثدا الثدالل إلدر تعدر  ةاعليدة برندامج تددريبل  دا   علدر 

الل لتنميددة الددوعر بددبعا  ااةددات المددعوم والمادداهي  الجماليددة اسددتخدا  المدددخج الجمدد

المرتبطة بها لدى طالم معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد، ولإلجابدة عدأ أسد لة 

البثا استخد  الباث اأ كالا مأ: المدنهج الوفدال والمدنهج التجريبدل، وتد  تطبيد  مدواد 

 –لتدددريبل الاددا   علددر المدددخج الجمددالل البرنددامج  ا)وأدوات البثددا والتددل تم لددت ةددل 

الجماليددة المرتبطددة ب ااةددة اختبددار المادداهي   –مايدداس موا دد  الددوعر ب ااةددة المددعوم 

طالباا( مدأ طدالم الار دة ال ال دة مدعبة التداريخ بكليدة 36( الذي ت  تطبياه علر )المعوم

ا؛ أبرزت النتدا ج التربية بالوادى الجديد، وبتطبي  الماياس واالختبار علر مجموعة البث

عنددد ثسددام  يمددة )ت( وجددود ةددرق داج إثفددا يا بدديأ متوسددطل درجددات الطددالم ةددل 

التطبي  الابلل والبعدي لماياس الوعر ب ااةة المعوم واختبار المااهي  الجمالية المرتبطدة 

بهددا  لفددالت التطبيدد  البعدددي لمجموعددة البثددا، وهددو ةددرق داج إثفددا ياا عنددد مسددتوى 

( 0.84( للمايدداس و)0.97معادلددة  ثجدد  اا ددر ات ددت أندده بلدد  )(، وبتطبيدد  0.01)

( لالختبدار ، وهدذا 4.6( للمايداس و)11.09لالختبار، وأظهر  وة تأ ير مرتاعدة بلتدت )

ا لااعلية البرنامج التدريبل الاا   علر استخدا  المددخج الجمدالل لتنميدة الدوعر  يعد مؤمرا



رتبطة بها لددى طدالم مدعبة التداريخ بكليدة ببعا  ااةات المعوم والمااهي  الجمالية الم

التربيدة بدالوادي الجديدد، ومددأ خدالج نتدا ج البثدا يوفددر ب درورة ت دميأ ماددررات 

التاريخ الستخدا  المدخج الجمدالل كأثدد المدداخج الثدي دة ةدل تددريس التداريخ وتددريم 

 معلمل التاريخ علدر اسدتخدامه، كدذلض ت دميأ مادررات التداريخ ل ااةدة بعدا المدعوم

 والمااهي  الجمالية المرتبطة بها.    

 المااهي  الجمالية   –الوعر ب ااةة المعوم   –: المدخج الجمالل    الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The present research aimed at identifying the 

effectiveness of a training program based on the aesthetic 

approach to develop awareness of some peoples' cultures 

and the related concepts among history majors of New valley 

Faculty of Education. To answer the research questions the 

instruments and materials of the research – the training 

program based on the aesthetic approach, the scale of 

peoples' culture awareness , and the test of the aesthetic 

concepts related to peoples' cultures- were implemented on 

36  the third year history section majors, New valley Faculty of 

Education. The researchers adopted both the descriptive and 

quasi-experimental approaches. On calculating 't' value, 

results revealed that there was a statistically significant 



difference at ( 0.01) between the means of scores in the pre 

and post implementations of the scale of peoples' awareness 

and the related aesthetic concepts favoring the post 

implementation. The implementation of the impact size 

equalization revealed that it was 0. 97 for the scale and 0.84 

for the test, and the impact strength was 11.9 for the scale 

and 4.6 for the test.  This is an indicator to the effectiveness 

of the training program based on the aesthetic approach to 

develop awareness of some peoples' cultures and the related 

concepts among history majors of New Valley Faculty of 

Education. Based on the research results, the researchers 

recommend that history courses should adopt the aesthetic 

approach as one of the up to date approaches in teaching 

history and training history teachers to use it, as well as 

peoples' cultures and the related concepts.    

Key words: Aesthetic  approach -  Peoples' cultures 

awareness – Aesthetic concepts 
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 ته:  مادمة البثا وخطة دراس 

ا ةل المناظر الخارجيدة لشمديا ،   إأ الكوأ الذي يعيش ةيه البمر ليس مثفورا

ا علدر اامديا  الماديدة ةادط، ةأندت ثديأ تربدل ناسدض علدر الفدددق  كمدا أنده لديس ثكدرا

والسلوض اللطي  والتعامج الجميج والكلمات الطيبة ... إلخ تبدو جميالا لدى اآلخدريأ؛ لدذا 

أ مأ الفتر ليتادتت عليده ليدرى إمدا فدبوثة الوجده أنيادة ال يدام ةإأ التربية الجمالية تبد

عذبة االااظ وينتاج ةل بيت تكاد النظاةة تنطد  ةدل كدج جوانبده وزوايداد ويجدد الفدتار 

ترةر  ةل أنثا ه مأ أ  ثانية وأم عطو  مأ خاللها تبدأ التنمد ة الجماليدة للطادج مدأ 

 خالج الاوج الجميج والتفر  الجميج .  

ةالمدخج الجمالل ياو  علر استتالج الثالة الناسدية للجمداج عندد المتعلمديأ،   لذا   

وتوظي  البعد الجمالل للمثتدوى، واسدت ارة العواطد  والخيداج لتثايد  التدذوق الجمدالل، 

ويت  ذلض عأ طري  إعال  عنفر الجماج ةدر كدج الموا د  واانمدطة التعليميدة، وإبدراز 

   در أكبر مأ ااهمية للنواثل الوجدانية مع أهميدة عدد  النواثل وااةكار الجمالية وإعطا

 (  195،  2020اإلخالج بالنواثل المو وعية للمادة العلمية.)مثمد؛ عبد العزيز؛ ثسيأ،



ةالمعلموأ الذيأ يادموأ كج ثم وثرص وإخالص وأبوة وأمومدة، ومدا نادرأد  

سها للجماج، ولما كداأ ةل كتام هللا مأ مماهد الجماج ةل الكوأ، والناس، ةلكج أمة ماايي

الجماج الظاهري أمر نسبل ةإأ اام  ال تختل  ةل أأ)الثدم، العادو، العادة، المعدرو ، 

الخير، الث ، التعاوأ، الكر ، المجاعة، التوا ع، واإلثساأ( كلها أنواع للجماج، كمدا ال 

 تختل  اام  ةل مااييس الابت وأنواعه 

بطر، التجبر، العدواأ، التالعم، التدش (.)موسدر؛ ) الكذم، السر ة، االعتدا ، التكبر، ال

 (  722، 721،  2018الثناأ،  

وتعد الدراسات االجتماعية ومناهج التاريخ خافة مأ المناهج التدل تعمدج علدل 

إعدداد جيدج مدأ الدنش  ليكوندوا أع دا ا ندداةعيأ ةدل المجتمدع، ةهدل تعمدج علدر تكددويأ 

ا مدأ الدتعل  أك در مخفية الارد االجتماعية وذلض مأ خدالج موا د  ت عليميدة تتديت ةرفدا

ةاعليددة، ويتطلددم ذلددض دمددج الدددراما والافددص والموسدديار والاددأ والعواطدد  بمددادة 

و تتعامج مع ما  (Ohnback, 2013, 11)الدراسات االجتماعية هذا ما أكدته دراسة  

أبدعه الخال  سبثانه وتعالل مأ ظواهر كونية وطبيعيدة وييرهدا، ةنعديش ةدل عدال  مدأ 

الخدال  سدبثانه وتعدالل سدخرد لندا وأمرندا بتعميدرد والتأمدج ةدل اكتمدا  أسدرارد فنع  

وأل   سدورة  اَت لعللكدي  تلتلاكدري ذَلضل ييبدي أي هللاي لكد  اآليدل وعجا به التل ال تنتهل ةااج تعدالل ككدل

 [219البارة، اآلية 

 والارآأ الكري  يمير ةل آيات عديدة إلر جماج الكوأ بما ةيده مدأ مخلو دات هللا

عز وجج يدعو ةل ك ير مأ آياته إلر الرؤيدة الجماليدة لتددرض عظمدة هدذا الكدوأ وتاددر 

َا  خلد  هللا ةددل السددماوات واارا، ةياددوج جدج مددأنه ك لرا ااا اَت ول اول مل َ  السددَّ لددا ل خل إَأَّ ةددَ

للابلامَ  ليلاٍت َايوَلل ااا اَر آلل النَّهل َ  اللَّياَج ول تَالل اخا [، وينبده هللا 190ية    سورة ،آج عمراأ، اآل ول

َا  عز وجج إلر الجماج الذي كسدر بده اارا ةيادوج تعدالر ك لرا ر ااا ا عللدل ا مدل عللاندل ا جل إَندَّ

ا [ ةعأ ابأ مسعود أأ النبل فلر هللا عليه وسل   داج: 7...   سورة الكه ، اآلية  َزينلةا للهل
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ولذاته، وجعج ةل ثم  "إأ هللا جميج يثم الجماج "ةاهلل خل  الجماج وجعله  يمة ةل ذاته

الجماج وتذو ه والتجاوم معه واستمعارد لذة إ اةية ةل  لوبنا عند االتفاج بده والتوثدد 

بأسرارد، ةالثياة بال جماج ماارة، ال يستطيع اإلنساأ أأ يثياها ةإذا ما أفدبثت اامديا  

أ ذات مكج واثدد، واافدوات متمدابهة واالدواأ واثددة ةثين دذ تنعدد  أثاسديس اإلنسدا

وتأمالته وإبداعاته، ةالمدخج الجمالل أثد المداخج الماترثة ةدل التداريخ، ويسدعر بمدكج 

كبير إلر تنمية الجانم الوجددانل لددى التالميدذ ةعنددما يسدتمتع التالميدذ بالتداريخ وتدذوق 

جماله ةإنه يتكوأ لديه  اتجاهات و ي  ايجابية تجاد التاريخ والعلمدا  وتعظدي  الخدال  عدز 

 داعه لخلاه.وجج ةل إب

ةال تاتفر ثكمة الخال  ةل خل  اامجار والنباتات وال مار والظواهر الطبيعيدة 

والكونية وييرها علر الاوا د الثيوية المعروةدة، بدج أأ هللا أمدار ةدل كتابده الكدري  إلدل 

وظياة أخرى ةل ثياة اإلنساأ ووجدانه وهل تلض البهجة والثيوية التل تبعدا ةدل الالدم 

ة الجماليددة، وأأ تلددض الفددبتة الجماليددة التددل تميددز الطبيعددة علددل اخددتال  نتيجددة للفددبت

مكوناتها ليست إال تطبيااا لااعدة عامة أ رها هللا تعالل ةل كدج ملمدت مدأ مالمدت الكدوأ، 

 كما أثم لعبادد أأ يتخلاوا بها تلض هل  اعدة )الجماج(.

يده علدر مدر كما يعد االهتما  بالجماج مظهر مأ مظداهر ث دارة اإلنسداأ ور 

العفور، ثيا تميز اإلنساأ عأ ييرد مأ الكا نات ااخرى بالادرة علر التعبير عما ةر 

ا إلدر إمدباع ثاجاتده  ناسه، وهو يمعر بذاته ويريم ةر تأكيد هذد الذات، ويميدج يريزيدا

الثيوية، كج دةعده إلدر تجميدج ثياتده وكدج مدا يتفدج بهدا مدأ ملدبس ومسدكأ وأدوات. 

 (73،  2013)بوثنض،

ةهناض مواطأ جماليدة ةنيدة ك يدرة يمكدأ تنميتهدا مدأ خدالج مدادة التداريخ ؛      

ةتاريخ اادم والمعر، والاطع الموسياية كافيدة الكرنض، مفر تتثدا عأ ناسها تذوق 

سمعل وتذوق لاظل، وتوق ثركل نجدد ةل ر فة العفا المدأخوذة عدأ لعبدة التثطيدم 



لتما يج الانية والتمكيلية الرا عة لانانينا وم اليندا المفرية الارعونية الاديمة، وييرها مأ ا

 (249،  2018والتل ربطت بيأ ثا رنا وما ينا. .)مهنر،

بداية          لتثاياه  وسعر  وتو ه،  به  وأثس  الجماج  عر   مأ  أوج  الادي   ةالمفري 

وبتجميله  معتادد  بثسم  آخرته  ةل  لتثاياه  ذهم  أنه  ثتر  بي ته  ومالبسه،     بأدواته 

ابر واختيارد وتنظيمه لمثتواها وكلها عمليات وإجرا ات راعر ةيها المفري الادي  للما

التارد واالستمرار علر مدى  روأ وعفور م ت،  ةالتربية الجمالية السليمة لإلنساأ 

أساس معظ  الث ارات التل سادت ويتأكد لض مأ خالج مورو ات الث ارات المختلاة،  

الادي  منب عاا للانوأ ومأ    للجماج،     تبع ث ارات المرق  وكانت ث ارات المرق 

ث ارات أخرى والجماج  يمة ليست  افرة علر المكج والتفمي  ةاط بج علر السلوض  

ومأ   الاا لة،   بتكويأ جمهوريته  المرتبطة  ةلساته  اةالطوأ  كاأ  ةاد  أي ا  والوجداأ 

 ة.أزهر العفور التل كاأ للجماج نفيبا كبيرا ةيها ةنوأ عفر النه 

أما عأ الجماج ةل الاأ االسالمل ةاد كاأ مهيمناا علر الثياة الانية ل  يالد الطبيعة ولكأ  

وتجريدياا  رمزياا  أسلوباا  واستثد وا  النباتية  للعنافر  والتثوير  التبسيط  علر  اعتمدوا 

الخداع   ةأ  م ج:  ثدي ة  ةنية  اتجاهات  عليها  التل  امت  الجمالية  ةثملها  يمتها  وهندسياا 

ويتا الب  ةل    فري.  الترم  ةالساة  آرا   معظ   مع  اإلسالمل  الاأ  ةل  الجماج  ماهو  

الاأ  عالمية  علر  يدج  مما  وااهدا   التوجهات  اختال   ري   الجماج 

 (1212، 2010اإلسالمل.)يونس،

ولذلض ينبتل تنمية الجماليدات ةدر نادوس أبندا  المجتمدع، لدذلض أفدبت الجاندم  

اإلنساأ ةل مجتمعه ةتجعله يعديش ممدبعاا بالجواندم   الجمالل وتذو ه أمر  روري لثياة 

الوجدانية التدل تعطدل للثيداة معندر وبهجدة انهدا تسدمو باإلنسداأ وتجعلده يعديش وسدط 

إنسانيته ةتجعله يعيش مره  الثس ر ي  المعور ال متبلدداا وال جداهالا بدج ثسدأ الدذوق 
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ثياتده معندر ولثيداة والتذوق يمكأ أأ ي ي  مأ لمسات الجماج المل  الك يدر ةيعطدل ل

 المجتمع كله ذو اا رةيعاا. 

كمدا يعدد المددخج الجمدالل أثدد متطلبددات الثيداة العفدرية ةدالمتعل  يثتدا  إلددل 

اإلمباع الوجدانل وخافة اإلثساس بالجماج الذي يعد وسيلة ر يسة تعطدل للثيداة معندر 

واإلدراض وبهجددة، اأ الجمدداج يمددير إلددر مددمولية الدددمج بدديأ الجانددم الوجدددانل الثددس 

العالل لمظاهر الجماج للمتعل  مأ ثوله، وبالتالل يعمج علر تثايز المتعل  وزيادة نماطه 

، (Hallmark,2015)(،169، 2010وهدددذا مدددا أكدتددده دراسدددة )بدددابطيأ، العيسدددر، 

 (227،  2016(، )عبد العظي  ،97،  2016)سليماأ،

هدو الكدا أ الوثيدد كما أأ المدخج الجمالل ذو طبيعة إنسانية؛ ثيا إأ اإلنساأ   

الادرة علر اإلثساس بالجماج ةيمدا يادرأ مدأ نفدوص؛ ممدا  -عز وجج  -الذي وهبه هللا 

يعمج علر سدعادة النادوس البمدرية، ويعتمدد علدر التددريم والممارسدة الاعليدة لشنمدطة 

الجمالية، ةمدأ خاللده يسدتطيع الطدالم أأ يكتمداوا الجمداج ةيمدا يادر وأ مدأ نفدوص 

ا، تاريخية، ةيتذو  ا متوازيدا ونها جمالياا، كما يثدرر ملكدات اإلنسداأ،  د  يؤلد  بينهدا تأليادا

ويسمت للذات أأ تؤكد ةاعليتها ةل الوجود، وبالتالل ةهو يهدت  بممارسدات الطدالم الانيدة 

( كذلض يساعد المددخج الجمدالل 94، 2014الجمالية التل تتجه به  نثو اإلبداع.)السماأ،  

ذيم السدلوض واالرتادا  بده إلدر آةداق ااخدالق الثميددة مدأ ةل بنا  مخفية المتعل  وتهد

خالج يرس الاي  الجمالية لدى التالميدذ، واالسدتمتاع بالجمداج والتدرويت عدأ الناس)عبدد 

 (97، 2019هللا،  

 ماهو  المدخج الجمالل : 

( بأنه الخبدرات التدل يكتسدبها الادرد Girod, Schepige ,2003, 3يعرةه )

لخياج للبثا عأ التآل  واالنسجا  ةل  وة وجماج ااةكدار بطريادة نتيجة التأمج وأعماج ا

 جديدة تمعر المتعل  بالدهمة واالستترام وروعة ااةكار والمعلومات.



وعر  بأنه طرياة ةل التددريس يدت  خاللهدا تاددي  الماداهي  واامدكاج ااخدرى 

لاففدل، والمنثدر للمعرةة العلمية، مستخدميأ التمبيهات والت ادات العلمية، والسدرد ا

التدداريخل، واالندددما  بأسدداليم وأنمددطة جميلددة وممتعددة تعتمددد علددر إ ددارة العواطدد  

والمماعر والجماج المتم ج ةل تثرير ااةكار مدأ االرتباطدات المنطايدة وإ دارة الثددس 

المتم ددج ةددل ةهدد  الثاياددة وعددد  التادددير بددالتثليالت المنطايددة ةاددط. )بددابطيأ ؛ العيسددر، 

2010  ،171.) 

ا أسدلوباا أو أك در بمدا  وطرياة تتبع ةر تدريس بنا  وتنايذ مناهج التاريخ مستخدما

يثا  أهدا  التربية ويؤدي ةل ناس الو ت إلل االستمتاع بالجوانم الجمالية والانيدة ةدل 

مختل  مسارات العل  وظواهرد وةل سا ر المواد الدراسية ااخرى بما ال يخج بدالنواثل 

ثا  باإل اةة إلر ذلض تأكيد الجوانم الوجدانيدة وندواثل التاددير المو وعية للمناهج وي

 (129، 2012،  سيدالمتعددة.)

تلض ااةكار والمبادئ التر تتبنر الجماج وتؤكد علر إبرازد ةيما يت  تعلمه كفاة 

تكمأ ةيما يت  اكتسابه مأ خبرات تعليمية، ومراعاته ةر المواد الدراسدية المختلادة، وةدر 

التربوية واالجتماعيدة والعلميدة داخدج المدرسدة،  ومسداعدة الطدالم علدر متر النواثل  

إدراض هددذا الجمدداج ةددر أ نددا  دراسددته  بمددا يثادد  لهدد  الاهدد  العميدد ، واالسددتمتاع 

 (Hallmark, 2015.22)بالتعل .

كما أنه مجموعة الخبرات التدر يدت  االنطدالق منهدا للتددريس ويدت  ةيده إكسدام 

ت نتيجة التأمج والخياج للبثا، والخياج عأ التأل  واالنسدجا  الطلبة مجموعة مأ الخبرا

ةددر  ددوة وجمدداج ااةكددار بمددا ي ددار المتعددة والتمددوي  علددر التعلددي  والتعل .)العدددواأ؛ 

 (112،  2017 طاوي؛ داود،  

ويعر  إجرا يا باإلطار الاكري الذي يستمد مأ خالله مجموعة مأ اإلجدرا ات 

المثتددوى بأسدداليم ممتعددة تعتمددد علددر إ ددارة الممدداعر التدريسددية التددر تسدده  ةددر تادددي  
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والعواط  والخياج لدى المتعلميأ وتاد  لهد   ددر مدأ المدثنات الوجدانيدة الجميلدة التدر 

تبرز المااهي  الجمالية المرتبطة به مأ ثيا التناس  والتناي  والتندوع والت داد والوثددة 

 وتنمر لديه  الوعر ب ااةة المعوم.والتوازأ ، وتثا  لديه  االستمتاع بدراسة التاريخ  

 مما سب  يت ت أأ المدخج الجمالل:

التعل  الجماعل الذي يسه  ةل تنمية اابعاد والمااهي  الجمالية   • مدخج  ا   علر 

 والممارسة الجمالية لدى ااةراد. 

الجهد   • مأ  بادر  المتوخاة  ااهدا   لتثاي   المتاثة  واإلمكانات  الوسا ج  يستخد  

 فور النظري إلر التثاي  الاعلل. مأ مرثلة الت 

اإلثساس   • تنمية  ةل  كبير  بمكج  تسه   انها  الانية؛  واانمطة  بالانوأ  يهت  

 بالجماج والعمج علر خلاه، وكذلض تنمية التذوق الانل والجمالل واالرتاا  به . 

 ةلساة المدخج الجمالل ةل تدريس التاريخ: 

دخج جمالل يعيد تادي  المااهي  التاريخية ةدراسة التاريخ بطرياة جمالية مستمدة مأ م    

لسعادة   ا  مفدرا تكوأ  ثميدة  وسلوكيات  عديدة  أخال ية  وينمل  ي   وم ير،  جيد  بمكج 

نظر  بوجهة  التاريخية  ااثداا  ةه   علر  التالميذ  ميوج  ينمل  مما  الناس  علر  ثاياية 

وتثليلها   جديدة، ة الا عأ الكم  عأ العال ات التاريخية بيأ المو وعات وظواهرها

مأ منظور جمالل، مما يبرز جمالها ويساعدد ذلض علر االبتكار واالبداع مأ خالج ثم  

 ( 26، 2018االستطالع والخياج الواسع الخفم.)مهنر،

ثيا ينطل  المدخج الجمالل مأ ةلساة مؤداها أأ الجماج يوجد ةدل كدج مدل     

ا الجمداج ويدركونده ةهو يكمأ ةل كج ظواهر الكدوأ، وثينمدا يتعدر  الطدالم علدر هدذ

أ نا  دراسته  لها، ةدإنه  يتمكندوأ مدأ دراسدتها بمدكج أة دج، ويفدبت ةهمهد  وتعلمهد  

أكبر، وةل نادس الو دت يسدتمتعوأ بدراسدتها عدأ ذي  بدج م دج  تداريخ أجددادنا الاددما  

المفرييأ ةل العفدور الارعونيدة المختلادة، و رفدد التداريخ علدر مفدر انبعداا أوج 

نيدة التوثيديدة مدأ خدالج اخنداتوأ وعداش ةيهدا موسدر وعيسدر ودخلهدا عاا د البمر الدي



اإلسددال ، وةددل  ددو  إطددالع الباث دداأ علددر الدراسددات السدداباة م ددج دراسددة )المددربينل 

(، )عبدد 130، 2012، )سديد، (Gerda,2008)(،6،7، 2001(،)سلي ،166،  2005،

)سدليماأ،   (،94،  2014(،)السدماأ،26،  25،  2013(،)المربافر،73،  2014الهادى،

(،)التددددزاوي، 117، 116، 2017(، )العدددددواأ؛  طدددداوي؛ داود، 103، 102، 2016

، 2018(،)مهندر،121،  2018(،) رم اأ؛ خلياة ؛ مثمدد؛ خطدام،  51،  50،  2017

( 107، 2019( ،)مثمددد، 93، 2019(، )عبددد هللا،233، 232، 2018(،)موسددر،30

 جمالل ةر تدريس التاريخ  توفال إلر خريطة ةااعة تنطل  منها ةلساة المدخج ال
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  أهمية المدخج الجمالل ةل تدريس التاريخ:

تعد التربية الجمالية أثد متطلبات الثياة المعافرة وترجع أهمية المدخج الجمالل إلر     

ا ارتباطاا ع وياا با ية تربية المتعل  تربية جمالية، بثيا يتثد ةيها البثا    كونه مرتبطا

علر  الاادر  اإلنساأ  تكويأ  إلر  تهد   التل  العلمية  بالممارسة  و يااا  اتثاداا  النظري 

يلل: ةيما  أهميته  وتت ت  والناد،  ،    االبتكار  المربينل   (2005    ،30  ،31  )

(Sotiropoulou,Marina,2012,123),  ،2013،33،34()سيد  ،)(Webster 

& Wolfe, 2013.3.4)    ،سليماأ( الطناوى،105،  2016،  )المربينل؛   ،)2016  ،

داود،  396،  395 )العدواأ؛  طاوي؛  )التزاوي،  118،  117،  2017(،   ،)2017  ،

، :  2018)مهنر،  (،118،  117،  2018،)رم اأ؛ خلياة ؛ مثمد؛ خطام،    (52،53

هللا،  (،)ع750،  2019(،)فالت،754،  2019،)الربيعر،  (34:  30 (  95،  2019بد 

 (   205، 2020(. )مثمد؛ عبد العزيز؛ ثسيأ،104، 2019،)مثمد، 

الجماج  يمة  .1 أأ  وذلض  بالملج.  المعور  إلل  تؤدي  بالجماج,  إثساس  بدوأ  الثياة  إأ 

الناعل تفبت الثياة مادية   روثية كبيرة, ولو ا تفرت نظرة المعوم علر جانبها 

 آلية رتيبة . 

لإلنساأ أثد خطوط الدةاع المهمة إزا  تثديات الارأ الثادي    تعد التربية الجمالية  .2

 والعمريأ.  

 تنمية الاي  الجمالية المتنوعة والمتعددة بالظواهر الطبيعية.  .3

 يسه  ةل ممارسة الادرة علر التذوق وإفدار ااثكا  وتكويأ معايير التذوق.  .4

  . يعمج علر اكتما  مواهم الطالم واهتماماته، وتمييزد بيأ ااميا .5

 تالج مأ فعوبات تعل  المواد الدراسية ةل مراثج التعلي  المختلاة. .6

 تهذيم سلوض الطالم وتنمية  دراته اإلبداعية.  .7

الوجدانية   .8 والمتعة  الناسية  الفثة  تثاي   خالج  مأ  المتوازنة  المخفية  تنمية 

 والروثية للطالم. 



 يساعد علر تماسض ااةكار وااميا  والمااهي  العلمية.  .9

الثااظ علر البي ة وجمالها والثد مأ تلوا مواردها، وزيادة االتجاهات    يساه  ةل .10

 اإليجابية نثوها.

 يتثا  التكاةج االجتماعل ةل أجمج فورد .  .11

 خطوات استخدا  المدخج الجمالل ةل تدريس التاريخ: 

(،)الجماج؛  29،  28،  2013(، )المربافر، 142،  2012تمير دراسة كال مأ )سيد،   

،) 14،  13،  2016عاج، داود، (،  106،  105،  2016سليماأ،(  )العدواأ؛  طاوي؛ 

خطوات    (755،  754،  2019،)الربيعر،(122،  121،  2017 عدة  هناض  أأ  إلر 

هذد   وتتم ج  الجمالل  المدخج  عليه  الاا    الاكر  ةل  و   التاريخ  مو وعات  لتدريس 

 الخطوات ةيما يلل: 

وإعادة   .1 الموجود  المثتوى(:  )فياية  النص  تجميج  بمكج إعادة  وتفويرد  تمكيله 

والتخيج   التاكير  علر  الطالم  يمجع  درامل  بمكج  أةكارد  تادي   إعادة  جمالل،    

بمكج   وتاديمه  تدريسه  المراد  المثتوى  فياية  إعادة  خالج  مأ  الجمالل،  والاه  

 جمالل علمل متميز، وبمكج يسمت بت ميأ المااهي  الجمالية داخج هذا المثتوى. 

و  .2 الطالم:  تاكير  واالبتكار  إ ارة  التخيج  علر  الطالم  تمجيع  خالج  مأ  ذلض  يت  

بتثايز   المعل   ياو   ومأ     لو...؟  ماذا  م ج:  الطالم  داةعية  إ ارة  أس لة  باستخدا  

للكوأ   تاكيره   وي ير  الطالم،  لدى  توجد  التل  العلمية  ااةكار  ومرح  وتنميط 

 والظواهر العملية المختلاة، مع إعطا  تاسير علمل لها. 

الموجود  المالث .3 النص  ويالثظ  يتأمج  أأ  الطالم  مأ  المعل   يطلم  والتأمج:  ظة 

ليستنتج الترابط بيأ الظواهر العلمية الطبيعية المختلاة، ورؤية العال ات بيأ ااميا  

 والثاا   الكونية. 
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يثدد معلومات   .4 أأ  للمتعل   الجمالية ةل اإلدراض: يمكأ  المساثة  توسيع  التأكيد علر 

فويرها ويتخيج أميا  يير موجودة ويعيد تفوير ااميا  بمكج  ويعالجها وياو  بت

ندرض   أو  نتفور  أأ  يمكأ  ومأ     وا عية،  يير  ورس  فور  وا عها  عأ  مختل  

التاكير والتخيج واإلثساس والتأمج، ةإعادة إدراكنا   عالمنا بمكج مختل  مأ خالج 

الد ي التاافيج  علل  نركز  يجعلنا  ةيه  نعيش  الذي  للعال   الظواهر  ورؤيتنا  ةل  اة 

 الطبيعية الكونية، وندرض ماذا يثدا ثولنا، وما الذي نثتاجه بالاعج. 

تجسيد و نمذجة ااةكار الجمالية: يعمج المعل  علر نمذجة طرا   وأساليم المعرةة،   .5

يتمكأ الطالم   الجمالية ثتر  المااهي  والثاا   واالتجاهات والاي  وااةكار  ويجسد 

 مأ معرةتها وةهمها. 

)التزاوى،كما   دراسة  تدريس  59،  58،  2017أمارت  خطوات  إلر   )

مو وعات التاريخ ةر  و  الاكر الاا   عليه المدخج الجمالر وهر كما يلر:  

جميع   مستخدما  تدرسه  ةيما  العمي   والتاكير  للتأمج  للطالبة  وو ت  ةرفة  إتاثة 

 ثواسه عأ طري  اانمطة المفاثبة. 

وتت -1 لترى  الطالبة  ووجداأ  ذهأ  بعا تنميط  بعرا  التاريخ  ةل  الجماج  ذوق 

 الاارات والفور التاريخية. 

وتدرض   -2 وتتو ها  التراا،  جماليات  تكتم   خاللها  مأ  أس لة  عأ  الطالبة  إجابة 

 ؟ ما رأيض ةل؟( .؟ وماذا لو ل .. تافيلها ومأ  مأ هذد ااس لة: )ما يبدأ بد لماذا..

ا  -3 مع  الوجدانل  التااعج  مرثلة  هذد  التأمج  مرثلة  يدرسه،  تلل  الذي  لمو وع 

 وذلض عأ طري : 

التعبير    لتسهيج  بكج فورد  الجماج  عأ  تعبر  التل  واالااظ  العبارات  استخدا  

 عما تجدد الطالبة ةل دراسة المادة. 

 إيجاد العال ة بيأ ثد يأ أو تم اليأ أو معبديأ، مسالت، ماابر والارق بينها. 

 إتاثة ثرية التعبير عأ مخرجات التعل .  -4



 ل  لجميع استجابات الطالبة لشس لة ةل إطار المدخج الجمالل. تابج المع 

 إعطا  الطالبة التاسيرات والتأمالت، وربط العال ات بطرق مألوةة أو يير مألوةة. 

استخدا     وأي ا  وأنسبها  اإليجابيات  مأ فثة  للتأكد  للطالبة  التاوي   روري 

اإل إلر  يؤدي  تاسير  مأ  أك ر  لها  أعماج  ةل  تاريخية  الفثيثة  أثداا  جابة 

إطار   ةل  عنها  لإلجابة  مك    بثا  تتطلم  التل  البث ية  ااس لة  إلر  باإل اةة 

 المدخج الجمالل ةل التاريخ 

 إ ارة تاكير الطالبات يت  ذلض مأ خالج: -5

تمجيعه  علر التخيج واالبداع باستخدا  استراتيجية سؤاج "ماذا لو...؟ ومأ      

 التل توجد لدى الطالبات.ستاو  المعلمة بتثايز وتنميط ااةكار 

تجسيد الاه  وااةكار الجمالية ) نمذجتها ( البد أأ ياو  المعل  بتجسيد أو نمذجة   -6

 أةكارها الجمالية كل تستطيع الطالبات إدراكها.

 التأكيد علر المساثة الجمالية الكبيرة ةل عملية إدراكنا.  -7

ا   علل المدخج  ومأ أه  الطرا   التل يمكأ اتباعها ةل تدريس التاريخ الا

: 124، 2012(،)يونس،174، 2010بابطيأ ، العيسر، الجمالل) 

،  2017)التزاوى، (Tutaş,2017,33) .(،2014،95(،)السماأ،128

(.)مثمد؛ عبد العزيز؛  110، 2019،)مثمد،  (234،  233، 2018(،)موسر،58

 (   208، 2020ثسيأ،

أو التعبير ةل يير سيا ة    استخدا  التمبيهات: ويافد بالتمبيهات استخدا  المفطلت •

أو   المفطلت  لذلض  ساب   معنل  الارد  لدي  ةيه  يكوأ  الذي  الو ت  ةل  المألو ، 

يير   السياق  ةل  استخدامه  خالج  آلل  بمكج  المعنل  ذلض  يتعدج  ثيا  التعبير، 

 المألو ، ويختال التمبيه ةل نهاية اامر. 
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أهمي • مأ  بذلض  منطلااا  التعلي :  ةل  الاففل  ااسلوم  ةل  استخدا   الطلبة  انخراط  ة 

التعل    ت ع  التعليمية  ةالافة  المعنل،  ذي  التعلي   لتثاي   كوسيلة  مال مة  سيا ات 

  مأ سيا ة، ةهل تهت  بأس لة م ج كي  ولماذا، خالج تطور المعرةة العلمية. 

استخدا  المنثر التاريخل: بمعنر أأ تاد  المعرةة العلمية بذات الطرياة التل نمأت   •

ا للعل   مأ سيا ة االجتماعل. خاللها وذلض ما  يكسم الطلبة ةمها

 استخدا  المدخج الجمالل ةل تدريس التاريخ: 

يعد التاريخ وسيلة اإلنساأ لدراسة اازمنة والعفور والثام بما ةيها مأ ظواهر طبيعية 

وبمرية وإنجازات واختراعات وتاد  وا مثالج ور ل وةنوأ وآ ار و ي  وتراا وأأ 

الجمالل   مفادر  المكوأ  مأ  ا  مفدرا يعتبر  كما  المجاج،  هذا  مكونات  مأ  أفيج  جز  

المتعة والبهجة م ج المعور والتأمج والاه  وثم االستطالع والتخيج  الجماج بما يثا  

 ( 55، 2017وما مابه لض مأ اناعاالت مفاثبة.)التزاوى،

ثي التاريخية  ااثداا  ةر  والثركة  التااعج  دوا   علر  يعمج  الجمالل  المدخج  إأ و  ا 

زماأ  كج  ةل  والمجتمع  الثياة  ثركة  هو  والمستابج،  والتد  واليو   اامس  هو  التاريخ 

ترا ا زاخرا   أنتجت  التل  الثية  الذاكرة  الجماج، وهو  أبجديات  ةهذا اإلرا أوج  ومكاأ، 

االبداعل  العاج  أنتجها  التل  والعمارة  الانوأ  مجاالت  ةل  الانية  بااعماج 

 ( 38، 37، 2018مهنر،(،)247، 2018اإلنسانل.)مهنر،

والجماج   السلوكل،  والجانم  المعرةل  الجانم  بيأ  دراسية تجمع  التاريخ  كمادة  أأ  كما 

مأ  ك ير  علر  ويمتمج  وعال اته  االنساأ  عأ  المنظمة  المعار   مأ  بنا   ثميد،  مسلض 

التل يمكأ أأ يولد منها أةكار وثاا   جديدة يمكأ إخ اع بع ها للمالثظة،  الثاا   

ل والتجريم وبع ها  والتاكير  البثا  مأ  عنها  ينتج  وما  الم بوطة،  العلمية  شساليم 

 ( 24، 2010واكتسام المهارات)بدوى،

واالنبهار          السعادة  باناعاالت  يمعروا  وأأ  البد  تدريسه  وطرق  التاريخ  ةخبرا  

المعارض  ةل  والمفرييأ  المسلميأ  العرم  انتفارات  يالثظوأ  عندما  الجمالل 



ا العفور  والاتوثات  ةل  المفرييأ  الادما   تاريخ  المو وعات   تلض  ومأ  لمختلاة 

ث ارة   مفر  امت  أرا  علر  بأأ  ويعتز  مفري  كج  ياخر  و  المختلاة،  الارعونية 

 زاهرة مأ أ د  الث ارات التل عرةتها اإلنسانية ومازالت مو ع تادير وانبهار للعال . 

ينية التوثيدية مأ خالج إخناتوأ  ورفد التاريخ علر مفر انبعاا أوج عاا د البمر الد 

وعاش ةيها موسر وعيسر ودخلها اإلسال ، ومجل  السيد المسيت والعا لة المادسة إلر  

الادما   للمفرييأ  الجمالية  التربية  تعالي   أه   مأ  البي ة  اثترا   ااثداا  أه   مأ  مفر 

  للجماج،  وكانت ث ارات المرق الادي  منبعاا للانوأ ومأ     (166،  2005)المربينل،  

المكج  علر  ليست  افرة  والجماج  يمة  أخرى  ث ارات  المرق  ث ارات  تبع     

المرتبطة   ةلساته  اةالطوأ  كاأ  ةاد  أي ا  والوجداأ  السلوض  علر  بج  ةاط  والتفمي  

ا ةيها ةنوأ   بتكويأ جمهوريته الاا لة. ومأ أزهر العفور التل كاأ للجماج نفيباا كبيرا

 ( 54 ،2017عفر النه ة.)التزاوى،

مأ   نماطاته  كاةة  مستوى  علر  االنساأ  تاريخ  هل  الواسع  بماهومها  التاريخ  ةدراسة 

سياسة وةنوأ وا تفاد وعلو  وآدام، ةاد ركزت مناهج التاريخ ةل مجملها بفاة عامة 

علر ااعماج والمعارض الثربية التل خا ها الملوض والاادة، وسرد عديد مأ التاافيج  

بإ تهت   ول   اآلدام  والتواريخ،  تاد   يعكس  الذي  الث اري  الجانم  علر  ال و   لاا  

 والانوأ والعلو . 

: ييعر  مو وع التاريخ دا ما علر أنه دراسة أةعاج اإلنساأ ةل الما ل كثاا    ةم الا

فلبة تتكوأ مأ تواريخ وأسما  وأزمنة وأمكنة، ولكأ المعل  ذا الوعل الجمالل والراعل  

يمكنه   للتلميذ  الجمالل  والتعبير،  للوعل  اإليااع  م ج:  الجماج  ماوالت  يستخد   أأ 

انتباد   يمد  بثيا  وو ا عه  التاريخ  أثداا  يسرد  عندما  جمالية  ماوالت  وهل  والتوازأ، 

ا وتعبر مخفيات اإلثداا عأ ذاتها   إيااعيا التلميذ إلر فور متالثاة لشثداا تتثرض 

نثو متما ج تارة ، أو يير  كأنها لث  ود  وتتوازأ داخج الفور وااثداا وااةعاج علر 
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الثرية   والنفر،  الهزيمة  والخير،  المر  اإلثداا،  تثرض  التل  للاي   وةااا   ، تارة  متما ج 

عال ات   تاي   أأ  بمادورها  ثية  فورة  كأنه  التاريخ  علر  التلميذ  ةيتعر   واالستعباد، 

الناد   ملكة  داخله  ةل  ةتنمو  الثا ر،  وبيأ  بينها  واالختال   والتمابه  وثرية  التوازأ، 

 ( 133، 2012الرأي.)سيد، 

بأساليم       يرتبط  جمالية  و ي   مخرجات  لتادي   به  واالستمتاع  الجماج  وتادير 

كج   مأ  الدراسية  مادته  يتناوج  الك    والمعل   ةنا،  باعتبارها  التدريس  واستراتيجيات 

معل   جوانبها للوفوج إلر التعلي  الااعج بما ةل ذلض التذوق الجمالل، ويتطلم ذلض مأ ال

تمجيع تالميذد علر االثتكاض بالبي ة ومماهدة الكوأ والتأمج ةيه، وما يثتويه مأ ألواأ  

ولوثات وفور ومناظر طبيعية وأفوات وظالج وأهرامات وأ وا  ومعابد، كج هذد  

المفرية،   للث ارة  والتاريخل  االنسانل  التراا  كونت  التل  هل  منها  والك ير  العوامج 

بمواطأ التالميذ  االستطالع   ةتعري   لديه  ثم  ي ير  يالثظونه  ةيما  ومنا مته   الجماج 

ةينعكس  معيمته ،  إلر تثسيأ  يؤدي  مما  ويعم  مماعره   أثاسيسه   ويو ظ  والتساؤج 

ذلض علر ملبسه  ومسكنه  وكاةة أمور ثياته  مما يدةعه  إلر المثاةظة علر ها الجماج  

والم وتجميلها  بي ته   والعمج علر تثسيأ  مكاأ  كج  )البرعر،ةل  عليها.  ،  2010ثاةظة 

 ( 39، 2018()مهنر،31

 دور المعل  عند استخدا  المدخج الجمالل: 

 ,Saimon & Saimon, 2006) (،160،  159،  2005ثدد كج مأ )المربينل،  

الثميد،    (173 )عبد   ،2009  ،22  ،  )(Haiyan, 2010, 132)    المربينل؛(  ،

دا406:  404،  2016الطناوى، )العدواأ؛  طاوي؛  (،  119،  118،  2017ود،  (، 

خطام،    (،57،  56،  2017)التزاوى، مثمد؛  ؛  خلياة  ،  123،  2018)رم اأ؛ 

العزيز؛  111،112،  2019(،)مثمد،96،97،  2019)عبد هللا،(،124 (،) مثمد ؛ عبد 

 ( دور المعل  ةل  و  المدخج الجمالل ةل كونه:208: 2020،205ثسيأ،



تفني  المعلومات وإجرا  الماارنات  مرمد لتالميذد يساعده  ةل تلخيص المعرةة و 

 بينها. 

 تدريم التالميذ علر النظرة الكلية لشمور أ نا  ثج الممكالت ةل إطار منظومل. 

  يادة التالميذ نثو االبتكار واالكتما  للوفوج لثج الممكلة. 

مساعدة المتعلميأ علر اكتسام المعرةة مأ خالج أساليم تمتاز بالثس والذوق الجمالل   

 ل وااساليم التدريسية المال مة وذلض  مأ أدا  كلل يتس  بالاكاهة والعاوية.المعرة

 . يتيت للتالميذ إطالق العناأ لتاكيره  ومماركة اناعاالته  لموا   التعل     

مع   ينتمس  عندما  ةالمعل   الجمالل  طابعها  ذهنية  خبرة  لكج  أأ  المعل   ياه   أأ  البد 

يستطيع   ةيه  ويماركه   النماط  ةل  أك ر  طالم  بطرياة  التعليمية  الخبرات  ياد   أأ 

ا وبذلض يفبت التعلي  ةناا، وتكتسم خبرة الطالم فاة جمالية.  ا وتركيزا  و وثا

هو    يعمج  هدةا  مو وع  لكج  ي ع  أأ  وعليه  ميااا،  درسه  يجعج  أأ  المعل   علر 

العدو   أأ  ديوي  جوأ  ةيرى  معه،  تااعله   خالج  مأ  إليه  الوفوج  علر  وطالبه 

 اج هو المل  الرتيم المبتذج. الثايال للجم

التعلي  الجمالل هو تعلي  مادي ثسل للمس، تعلي  مر ل    أأ يعل المعل  أأ عنافر 

للعيأ )تفمي (، تعلي  موسيال لشذأ، تعلي  ثركل للع الت )الر ص(، تعلي  لاظل  

 للمثاد ة )المعر والدراما(، تعلي  بنا ل للتاكير. 

والميوج  الاوى،  عأ  المعل   يكم   ا،  أأ  فثيثا كمااا  الطالم  لدى  واالتجاهات   ،

ا ناسياا جيداا، وأأ يدرض مراميها.    وياهمها ةهما

 تدريم التالميذ علر ثج الممكالت ةل إطار منظومل متكامج. 

 تنميط ذهأ ووجداأ التالميذ ليتذو وا جماج المادة التعليمية. 
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 استخدا  العبارات واالااظ التل تعبر عأ الجماج بكج فورد.  

 يع التالميذ علر التخيج واالبداع وتجسيد الاه  وااةكار الجمالية.تمج  

بالعملية   االستمتاع  له   وتثا   التالميذ  خياج  ت ير  التل  التعليمية  للوسا ط  استخدامه 

 التعليمية وتوظياه لالستراتيجيات واانمطة.  

لكل يفبث  انتباهه   التالميذ، وتجذم  ت ير ة وج  وا  فياية اانمطة بمكج جمالل 

والتعر    والتثليج  والتأمج  البثا  الطبيعل عأ طري   المثيط  لسمات  إدراكا  أك ر 

 علر الاوانيأ التل تثك  الجماج بيأ هذد العنافر. 

 استخدا  الافص وما يرتبط بذلض مأ نواثل جمالية ت ير استمتاع التالميذ.  

لل تساعدد  توةير مفادر التعل  ووسا ج تعليمية معينة ومعينات تتبنر المدخج الجما 

 علر تأكيد النواثل الجمالية بما تثمله مأ آليات متنوعة.

است ارة سلوض االستكما  وثم االستطالع والخياج لدى التلميذ ةل سأ مبكر بطرق   

ثدي ة واستخدا  ااس لة والمالثظة، ويجم أأ يكوأ لديه  در مأ االثساس وتاديرد  

 للجماج.  

ااخالق الثميدة مأ خالج يرس الاي  الجمالية  تهذيم السلوض واالرتاا  به إلر آةاق   

الناس،   عأ  والترويت  بالجماج  واالستمتاع  االبداعية  الادرات  وتنمية  التالميذ،  لدى 

 وجعج مادة التاريخ مادة ممتعة وليس مجردة ومعادة.  

الجمالل،    المدخج  استخدا   مأ خالج  الكوأ  ةل  الجمالية  للمااهي   التالميذ  انتباد  لات 

 الرثالت المدرسية لثا التالميذ علر استمعار الجماج ةل الطبيعة. واستتالج

الانية     اانمطة  تفمي   ةل  السبج  أة ج  المعل   يبتكر  أأ  بها  ويافد  االبتكارية: 

 لتثاي  ااهدا  المنمودة. 

ا    العاوية: ويافد بها أأ يتف  المعل  بالعاوية والثرية ةل التعبير، وأأ يكوأ  ادرا

 نتيجة لثدته وتبفرد.  علر اتخاذ الارار



التبفير: وهل  درته علر توةير بي ة تمتاز بال را  تتيت له اكتما   درات ومواهم   

 وميوج المتعلميأ، ومساعدته  علر تطوير مخفياته  المستالة.

الثك  الثدسل: وهل أأ يكوأ للمعل  الادرة علر اإلدراض المبامر الذي يعتمد علر   

ة سريعة تثدا ةجأة، ويم ج الثدس عنفر أساسل  المادمات وهل طرياة تاكير اتي

التاكير وفوالا   المتعلميأ علر  ةيمجع  التدريس  أ نا   الارار  واتخاذ  الممكالت  لثج 

 للاه  والتوق الجمالل مأ خالج الدراما ولعم اادوار والسرد الاففل. 

 تنمية مهارات التخيج التاريخر  

 دور الطالم ةل المدخج الجمالل: 

مأ   كج  )الربيعل،  45،  44،  2018مهنر،)،(Eirene,2007,27)أمار   ،)2019  ،

 : المدخج الجمالل ةل تدريس التاريخإلر اادوار التر ياو  بها الطالم عند استخدا  ( 755

o .تلخيص المعرةة  وتفني  المعلومات وإجرا  الماارنات بينها 

o  . يدرم الطلبة علر جمع المعلومات كمرثلة مأ مراثج االستكما 

o ال المعرةة يتعل   أجزا   بيأ  والالثاة  الساباة  المعلومات  مأ  الربط  علر  طلبة 

 للوفوج إلر المعرةة كاملة. 

o   مثاولة إ بات أنه مأ خالج تنمية  دراته وميوله واتجاهاته االيجابية نثو اإلبداع

 واالبتكار بجانم مماركته الااعلة ةل العملية التعليمية باستمتاع وثم. 

o  واا الانوأ  لدور  ثيويته تاديرد  تجدد  انها  وذلض  ثياته  ةل  وأهميتها  نمطة 

بها   ياو   أنه  كما  وتكاملها،  مخفيته  بنا   ةل  وتساعد  ناسه  ةل  و اته  ونماطه 

 للترويت عأ ناسه. 

o   تثاي  الترابط واالنسجا  بينه وبيأ البي ة مما يساعدد علر فاج مواهبه وأخال ه

 وعيه وإدراكه. وتوظي  ثماسه ةل استيعام ما يدور ثوله لرةع مستوى 
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o  .تأكيد اثترا  النظ  والاوانيأ العامة مما ينعكس علر اثترامه لذاته وتاديرها 

o   إليه الذاتل وأأ تكوأ لديه الريبة ةل تثاي  ما يفبو  الادرة علر تعلمه  إ بات 

و درته علر تثاي  ذلض مأ خالج التثايز والتمجيع والتعزيز وثسأ التعاوأ مع  

 زمال ه.

ات عديدة أأ المدخج الجمالل يثا  ك ير مأ اإليجابيات ويساعد علر  و د أكدت دراس   

 &Webster)،   (Yoo, 2014,83)تثاياها سوا  للمعل  أو المتعل  معا منها: دراسة   

Wolfe, 2013, 27)  ،(Yang, 2013.25)   ،أوفت  45،  2018،)مهنر والتل   )

 بما يلل: 

إثدا  • ةل  والتطوير  التجديد  علر  الاادر  هو  المعل   بي ة  أأ  ةل  ملموس  تتيير  ا 

 التعل  ومساعدة تالميذد علر تطوير أناسه . 

أأ المعل  المتميز هو الذي يمجع تالميذد علر زيادة  دراته  االبداعية مأ خالج   •

 أنمطة  تعليمية وأساليم تاوي  تتمامر مع مراثج النمو العالل للتالميذ. 

ية باستخدا  استراتيجيات  أأ المعل  المبدع هو الذي يطرح اةكارا وإبداعات خيال  •

 تال   المدخج الجمالل ةل التدريس. 

التعليمية يجم أأ يت  علر نمط يير مألو  كالتنا  والر ص   • تفمي  الدورس 

 والموسيار وبط ذلض بخبراته  الساباة. 

 ماهو   ااةات المعوم: 

تعد ال ااةة ةدل مدموليتها المثديط الدذي يمدكج ةيده الادرد طباعده ومخفديته، و 

علل جميع السمات المميدزة لشمدة مدأ ماديدة وروثيدة وةكريدة وةنيدة ووجدانيدة، تمتمج  

وتممج جميدع المعدار  والادي  وااللتزامدات ااخال يدة المسدتارة ةيهدا، وطرا د  التاكيدر 

واإلبداع الجمالل والانل والمعرةل والتانل، وسبج السلوض والتفدر  والتعبيدر، وطدراز 

للم ج العليا ومثاوالته ةل إعدادة النظدر ةدل منجزاتده،  الثياة، كما تممج تطلعات اإلنساأ

والبثا الدا   عأ مدلوالت جديدة لثياته و يمه ومستابله وإبدداع كدج مدا يتادوق بده علدل 



ذاته، و تتكوأ ال ااةة مأ إرا تاريخل يثمج معه الطابع الخداص بكدج أمدة، التيدر  ابدج 

 ااةة تعنل ةل الثاياة السدعل إلدل اي مكج مأ أمكاج العولمة، إذ إأ مثاولة عولمة أي 

بسدددط هيمنتهدددا علدددل ال ااةدددات ااخدددرى، إمدددا بطمسدددها أو إلتا هدددا ةدددل عددددد مدددأ 

 (215،  2010المجاالت.)المري ؛ الجمج؛ لطي ،

أهمية دراسة  ااةات المعوم ااخرى ةل بعا    (2008 وأمارت دراسة )الفبيت،     

علل التالميذ  تنمية  درة  أهمها  مأ  التل  المعوم   ااةكار  و ااةة  وةه   ااةاته   إدراض 

إطار  ةل  يعملوأ  كأةراد  التالميذ اناسه   ةه  هؤال   يتطلم  ذلض  يتثا   ولكل  ااخرى 

يعنل تثديد مو عه وعال اته  اجتماعل واسع ومامج وله مستويات عدة وةه  هذا اامر 

ال أو علل  مستوى  وإسهاماته ةل كج مأأ مأ م وأ الثياة سوا  علر المستوى المثلل 

 العالمل.

)أبوالليج،      دراسة  المعوم،  2016وأمارت  بيأ  التوافج  ةر  المعبية  ال ااةة  أهمية   )

منها)إبراهي ،   البعا  بع ها  العربية  المعوم  بيأ  ااةة  تما ج  وثدة  ،  2002ةهناض 

(الثممة، والو ار، وستر الجسد، والثماية مأ الطاس، وظياة جمالية، واعتاادية، 1204

وال عادات  وناعية.  بيأ  االرتباط  ومدى  ال ااةل،  االثتكاض  إلر  يرجع  التاارم  أو  تمابه 

الدوج تعد تعبير عأ وثدة الاكر والمعتاد، وعال ة زي كج معم بترا ه، وزي كج دولة  

مستوى   علر  للزي  اإلبداعل  الجانم  أنماط  عأ  المتوار ة  والتااليد  العادات  عأ  يكم  

ال أزيا   إلر  والنظر  العربية،  ترا ه،  المعوم  له  مجتمع  باعتبارها  ااةة  العربية  معوم 

الموروا  مالمت  بعا  عأ  يكم   مما  ااجداد  عب   تثمج  مأ  روأ  الانل  وإبداعه 

ةل   والتتير  ال بات  عأ  والكم   و ي ،  ومعتادات  وتااليد  عادات  مأ  لكج معم  ال ااةل 

ة المعوم عنافر اإلبداع المعبل ةل الزي، والكم  عأ كنوز الزي الل يعبر عأ  ااة

العربية   المعوم  زي  ومعرةة  التنوع،  المديد  ال خ   التراا  مأ  واالستاادة  العربية، 

تعد   كذلض  المجتمع،  ةل  الثياة  ووا ع  عأ  ااةة  يعبر  الزي  أأ  ثيا  لالتفاج  كوسيلة 
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ال ااةات   بيأ  للتثاور  سبج  إيجاد  ةتهد   وميرا ها،  اام   خزا أ  المعبية  المأ ورات 

(، كما تؤ ر النماذ  ال ااةية التربية التر تنالها وسا ج  125،  2016،والمعوم.)أبو الليج  

اإلعال  المختلاة ةر السلوض االجتماعر لإلنساأ ةر الدوج النامية م ج ةرا المو ات  

المكدونالد   مطاع   انتمار  مع  االستهالض  معدج  انتمار  اازيا ،  علر  ناسها  التربية 

الك ونزوح  تمكيأ،  والارايد  الدوج  والكنتاكر   ةر  للعمج  والتكنولوجية  العلمية  اا ات 

 ( 350، 2001التنية، زيادة تهميش الدور االجتماعر لإلنساأ.)إبراهي ، 

 أهمية الوعر ب ااةات المعوم:

 & Joseph,2011,42: 44), ( Goughnourأمددددار كددددج مددددأ 

Mavroudi,2013,160,161))  :إلر أهمية الوعر بدراسة  ااةة المعوم ةر 

ت العالميددة مددع ال ااةددات المثليددة" اا " بمددا يسدده  ةددر تنظددي  المعددار  دمددج ال ااةددا 

 واثترا  المعتادات الممتركة وعمج خليط تعليمل  ا   علر مبدأ التعايش مع اآلخر.

تثاي  العدالة االجتماعية والمسداواة بديأ جميدع ال ااةدات اإلنسدانية واالعتدرا  بهدا   

 داخج المناهج الدراسية.

 المعتادات عأ اآلخر باستخدا  آليات الثوار ال ااةل بيأ المعوم .تفثيت ااةكار و 

 تنمية  درات المتعلميأ المتنوعيأ  ااةيا وتمجيعه  الدا   ليندمجوا مع أ رانه . 

مواجهة الثراض الدولل الساعل امركة ال ااةات وةرا  ااةدة كونيدة واثدد تتالمدر  

ثاةظدة علدر النزعدة الاوميدة وال ااةدة ةر طياتها با ل ال ااةات اإلنسانية مأ خالج الم

 المثلية وتبادج الخبرات والمعار  مع المعوم ااخرى.  

أأ الوعر ب ااةات المعوم يساعد الطالم علدر   (Hasan,2010,278)كما أمار

 بددوج وةهدد  وتادددير االخددتال  ال ادداةل والعر ددل واالجتمدداعل، والمدددنل والنددوعل 

المسد ولية وااللتددزا  بالعمددج نثددو الم ددج والجتراةدل وتتددرس ةددر ناوسدده  المددعور ب

الديماراطيددة للعدالددة والمسدداواة الديماراطيددة، ومسدداعدة الطددالم نثددو ةهدد   ااةددات 

 مجتمعه  وتثريره  مأ الثدود ال ااةية .



كذلض الوعر ب ااةة المعوم يمجع علر الثوار بيأ ال ااةدات وتجهيدز الطدالم ذهنيدا 

اددة ةددر الثددديا والتثدداور ، وتثدددى زيدد  السددتخدا  المفددطلثات ال ااةيددة المختل

التدداريخ، وتعزيددز اللثمددة االجتماعيددة مددأ خددالج تمكدديأ الطددالم مددأ  بددوج التنددوع 

والتمتع به والتكيد  معده، وإعدداد طدالم نا دديأ ، و دادريأ علدر اسدتخدا   اداةته  

 (397، 2007وعلر خل  المعنر وةه  العال  .)باريخ،  

اسددة عددادات وتااليددد واتجاهددات وتت ددت أهميددة  ااةددات المددعوم ةددل در

المجتمعات اإليجابية والعمج علر تنميتها ةمأ المعرو  أأ الارد الاادر علر تعدر  

ا بمدا يثددا ةدل العدال   سمات وأةعاج البالد ااخرى ومدا يثددا ةيهدا يكدوأ اهتمامدا

ويستخد  العاج والثكمة ةل معالجة الممكالت العالميدة وكدذلض ال يدت  تاددير التدراا 

اةل ةل بالدد أو بالد الدوج ااخرى إال إذا نمل لديه اتجاهات إيجابيدة نثدو  ااةتده ال ا

و ااةة اآلخريأ، كما أنها تؤدي إلل معرةة فور مختلاة مأ فدور التعداوأ الددولل 

لتثاي  التااعج الددولل بديأ المدعوم وهدذا التعداوأ هدو ثجدر الزاويدة ةدل مسدتابج 

لاة بيأ الدوج والمدعوم الاا مدة علدل االثتدرا  العال ات الممكنة ةل المجاالت المخت

وال اة والتااه  المتبادليأ مأ أجج ذلض أينم ت اليونسكو التدل تهدد  بفدورة خافدة 

إلل تثسيأ التااه  بيأ المعوم عأ طري  التااه  ال اداةل وعاددت لدذلض المدؤتمرات 

للذاتيدة ال ااةيدة  الدولية التل تهد  إلل التعاوأ الدولل علل أساس المساواة واالثترا  

 (219،  2010)المري ؛ الجمج؛ لطي ،  للمعوم.

 أبعاد الوعر ب ااةات المعوم:

إأ ةنوأ المعوم تختل  مأ دولة لدولة ةالاأ المفري متميز بمالمثه وسماته ومخفيته 

والاأ المكل بالمملكة العربية السعودية هو عبارة عأ دراسة ةنية ووفاية   الجمالية الاريدة 

للعنافر المعمارية للثر  المكل المري  ةل العهد السعودي، والاأ المعبل ةل   وتثليلية

إنفا    مأ  جمهور  بمطالم  يال  ةنل  مبه  إنتا   عأ  عبارة  اامريكية  المتثدة  الواليات 
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الاخار  هو  والخز   الفينييأ  عند  النثت  ةأ  هو  الخز   ةأ  الفيأ   وةر  المتعلميأ، 

الهند ةأ النثت الذى يعت الهندية  المزجج، وةر  للعمارة. والمعابد  الهندي مكمال  بر النثت 

وأعال    وأزيا   وتااليد  وعادات  موسيار  ةل  اختالةاا  نجد  كذلض  البارز،  بالنثت  تزخر  

 (782: 2014،777ولتة ومعال  المعوم )عبد العزيز؛ الهنيدي؛ الديدى،

الذى يواجه أي  ااةة وجود  ااةة عالمية بوجهيها؛ وجه ث  ارة عالمية لذا ةإأ الخطر 

وتانياا   ا تفادياا  مهيمنة  عالمية  سياسية  يم ج  وى  آخر  ووجه  باوة،  طايية  جديدة 

ااثواج  بكج  كامج  وعر  تكويأ  مأ خالج  الوجهتيأ  مع  التعامج  مأ  البد  لذا  ومعرةياا، 

 ( 35، 2001وبما يثدا مأ ثولنا.)إبراهي ، 

علر  الكاملة  السيطرة  الدوج  ةادت  التكنولوجية  ال ورة  للبرامج    ومع  المبامر  البا 

ال ااةل  واالكتساح  الخارجل  اإلعالمل  للبا  التفدي  علر  وةادت  درتها  التليازيونية، 

ااجنبل ، وبعد أأ ساعدت مبكة اإلنترنت علر التزو ال ااةل وتهديد ك ير مأ ال ااةات  

والمذهبية  ال ااةية  التيارات  تناوج  ةر  والكبار  والمبام  الفتار  وتااعج  الوطنية، 

 ( 2014،180والسياسية.)ثسأ؛ سليماأ؛ الجمج،

لذا ةإأ اثترا   ااةة المعوم ومعتاداتها،  روري لاتت آةاق التعاوأ بيأ البمر، ةمأ   

ث  كج أمة أأ تكوأ لها  ااةتها ومنظومتها االجتماعية والسياسية والايمية الخافة بها ، 

مأ تجديدها المتوافج، ويرسخ  والثوار المستمر بيأ ال ااةات، هو الذى يبار عليها وي 

 ( 223، 2016 ي  التسامت واالثترا  والتعددية ال ااةة.)علر؛ سليماأ؛ الجمج،

ةل  و  ما سب  أمكأ التوفج إلر أه  أبعاد الوعر ببعا  ااةات المعوم والمتم لة 

ةل العادات والتااليد والموسيار وأزيا  ولتة ومعال  المعوم، ولذلض ت  اختيار أم لة مأ 

)الهند   اادنر  المرق  ةيها  تم ج  العال   المتثدة    –دوج  )الواليات  والترم   ) الفيأ 

السعودية(   العربية  والمملكة  العربية  مفر  جمهورية  ااوسط)  والمرق  اامريكية( 

 كنماذ  للمعوم واختالةها.

 دور مادة التاريخ ةر تنمية الوعر ب ااةة المعوم: 



اإلنس     وسيلة  هو  التاريخ  كاأ  مأ  إذا  ةيها  بما  والثام  والعفور  اازمنة  لدراسة  اأ 

وآ ار  وةنوأ  ور ل  وا مثالج  وتاد   واختراعات  وإنجازات  وبمرية  طبيعية  ظواهر 

وسيلة  أأ  كما  المجاج،  هذا  مكونات  مأ  أفيج  الجمالل جز   المكوأ  ةإأ  وتراا  و ي  

ا مأ مفادر الجماج بما يثا  المتعة والبهجة م ج المعور   والتأمج والاه   اإلنساأ مفدرا

 وثم االستطالع والتخيج وما مابه لض مأ اناعاالت مفاثبة.

ثيا إأ التداريخ سدجج الثا در، وعندواأ المسدتابج لشمد  والمدعوم والكندوز 

الدةينة، ةكج أمة لها ترا ها الذى يثاظ هويتها مأ النسياأ، ةأمة دوأ تدراا بدال مسدتابج، 

جددرى ةددر عددروق مددعبها مجددرى الددد ، مددجرة بددال جددذور، وأأ تددراا اامددة العربيددة ي

والمعوم العربية ترا ها العربل و ااةتها المختلاة ذات التراا اافيج الدذى يثمدج عبد  

الث ارات المتعا بة علر الدوج العربية الماياة لتم ج تاريخ ةر الارية العالميدة.)إبراهي ، 

2002  ،1198) 

ا أأ مدوت اللتدات ثيا إأ موت اللتات هو موت لسجالت تاريخ المدعوم، كمد

يؤدى إلر موت ال ااةات اأ تعدد اللتات هو الطري  لتعدد ال ااةات، ولدذلض ةادرا لتدة 

ليس لها رابطة ب ااةة معم وأسلوبه ةر المعيمة يخند  التعبيدر عدأ عبادريته  الجماعيدة 

 (11، 2017ومأ    يا ر علر هويته .)النا ة،  

ر ةل تنميدة وعدل الطدالم ب ااةدات كما وأأ لمادة الدراسات االجتماعية دور كبي

المعوم وهذا مأ خالج دور مادة الدراسات االجتماعية المهت  بدراسة اإلنساأ والمعوم 

والندداس ةالندداس يعيمددوأ ةددل أمدداكأ مختلاددة بظددرو  طبيعيددة مختلاددة ةهددذا هددو جددوهر 

الجتراةيا وه  يعيموأ ةدل أزمندة مختلادة بدذكريات وما دل وثا در معديأ وهدذا هدو 

تاريخ ويكسبوأ عيمه  ويتبادلوأ السلع وهدذا هدو علد  اال تفداد ويعيمدوأ ةدل جوهر ال

جماعات مختلاة وهذا هو جوهر عل  اإلنسداأ واالجتمداع وينظمدوأ أناسده  ةدل وثددات 

، ةلد  يعدد تافدير وظيادة التداريخ علدل سياسية وهذا هو مجاج عل  السياسة وعلد  الثكد  
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سا ج االتفاج الدذي تالدص معهدا ثجد  العدال  تنمية الروح الاومية ةاط خافة بعد تاد  و

وتمابكت وتعاددت العال دات بديأ المدعوم وأفدبت مدأ ال دروري االسدتجابة لثاجدات 

العفر والمجتمع اإلنسانل بظروةه وممكالته الذي ل  يعدد يهدت  بمدعم بعيندة أو مجتمدع 

، 2010)المدددري ؛ الجمدددج؛ لطيددد ، بعينددة وإنمدددا انعكسدددت آ دددارد علدددر العددال  كلددده.

222،223) 

كما أنه مأ خالج دراسة تاريخ المعوم يتثا  الهد  المهنل، وذلض باستبداج الو ا ع      

والثروم بتاريخ تطور الفناعات المختلاة وييرها مأ المهأ عبر العفور، ودراسة 

الذى   والدور  المجتمع،  تطور  ةر  والانانوأ  والمخترعوأ  المكتماوأ  به  الذى  ا   الدور 

 ( 193، 2013اام  والمعوم.)الجزار، يؤديه العمج ةر ر ر

ةدراسة التاريخ تسه  ةل ةه  الثا ر وتلمس مالمت المستابج ليستطيع المتعل  تثديد       

عليها   التتلم  وكياية  مواجهتها  سبج  وتثديد  أخطار  مأ  وبأمته  به  يثيط  أأ  يمكأ  ما 

ااةة سياسية واسعة وثلها، كما يعد التاريخ مدرسة السياسة، ثيا يمد التاريخ اإلنساأ ب  

مأ خالج دراسة ااثداا السياسية الساباة، ويساعد علر تمكيج  ااةة المتعل  وة   يمنا  

ويتأتر   الخارجل،  العال   علر  واالناتاح  ال ااةية  الهوية  علر  للمثاةظة  وذلض  ومعتاداتنا، 

عأ  ذلض مأ خالج تعر  الطالم علر تاريخ الوطأ، و يمه  وعاداته  وتااليده ، ة الا  

تعر  تاريخ اام  ااخرى، والمساهمة ةل تفثيت المااهي  الخافة بالثرم والسال ،  

كما تساه  دراسة التاريخ ةل تمكيج وعل المتعل  نثو الا ايا الجدلية والخالةية والتل 

يمكأ مأ خاللها الربط بيأ اافالة والمعافرة ةيدرض المتعل  العال ة بيأ ما هو جديد 

باعتبارد مادة  ومستثدا داخج مجت ةالتاريخ  ال ااةة،  معه، وبيأ ما هو أفيج و ابت ةل 

والمااهي ،  الاي   تنمية  ةل  بارز  دور  لها  التعليمية  مؤسساتنا  داخج  تدريسها  يت   دراسية 

وهو ما يمهد الطري  ويساعد ةل إعداد المواطأ الفالت الذي يتمسض بعايدته وتاريخه  

به التمسض  يعنل  ما  وهو  العربية  للتاريخ  ولتته  المتعل   دراسة  خالج  مأ  ال ااةية،  ويته 

يتثلر بالنظرة النا دة والااثفة، وهو ما يمكنه مأ التعامج مع التراا الذي يم ج  ااةته،  



ةينتاد الجيد ويعمج علر ت بيته، ويبتعد عأ السل  منها ويثاوج التخلص منه، كما تساعد  

ةي العلمل  التااه   ةكرة  تنمية  علر  التاريخ  الدوج دراسة  بيأ  ال ااةل  التبايأ  المتعل   درض 

العال ات   وتثسيأ  وتر ية  مداركه  توسيع  ةل  يساه   مما  البعا،  وبع ها 

 (76، 2017الدولية.)التزاوى،

 بعا المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةة المعوم: 

 : التناسم-1

،  2012سيد،،) (561،  2010(،)ذرم؛ عبد هللا،  1206،  2010أمار كج مأ )يونس،  

، )عبد  ( 2013،26)المربافر،(،  53،  2012،)يونس،(321،  2012)مفطار،،(134

)زكر،230،  2016العظي ،   التزاوي،  17،  2017(،   ( )مثمد،  63،  2017(،   ،)

( أأ التناسم هو بياأ النسبة بيأ ااجزا  للموجودات الطبيعية والكا نات  100،  2019

تاج  درة ةعندما  الجماج،  إلبراز  مه   عنفر  وهو  العال ات    الثية  إدراض  علر  الارد 

توزيع  عأ  ويعبر  لها،  الجمالل  اإلثساس  علر  بال رورة  درته  تنعد   لشميا   النسبية 

الكتج والمساثات ةل المكج العا  توزيعاا متوازناا ةل البنا  والتكويأ، ةهو أساس الثك   

والتناسم بالنسبة  االسالمل  الاأ  ةاهت   أنواعها،  باختال   ااميا   جماج  مع   علر  تكيااا 

مبدأ الخال  وثكمته، ةطباوا النسم ةل جميع أعماله  المعمارية أو ةل التفمي  الداخلل  

التناسم   ةر  الفخرة  جماج  بة  ويت ت  ووظياية،  جمالية  تثاي   ي   بهد   واا اا، 

اللوأ  ذلض  اافار،  لونها  وبعا  بع ها  المعمارية  العنافر  بيأ  والريا ل  الجمالل 

 ، ةاد كست الابة بألواح مأ النثاس اافار. الذى يسر الناظريأ 

 الوثدة: -2 

وهل أأ يكوأ للمو وع الجمالل ةكرة واثدة ةل التكويأ، ةإذا ت  تثليله إلر عنافدر     

وجد أأ كال منها يسه  ةل تثاي  تلض الاكرة ةهل تاو  علر أساس االرتباط بديأ عنافدر 
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إليهدا علدر أنهدا مكوندات مميدزة   المو وع الماملة لكج خوافه ةااجزا  يجم أأ ينظر

 ا مة بذاتها بالنسدبة للكدج أو  دد يافدد بالوثددة التميدز والتادرد عدأ بدا ل العنافدر مدع 

التكدددددددددددددرار أو وثددددددددددددددة تمدددددددددددددابه مدددددددددددددا بددددددددددددديأ العنافدددددددددددددر 

(، 2012،46(،)يدددددددونس،2012،320(،)مفدددددددطار،2012،134المختلاة.)سددددددديد،

(، 230، 2016(، )عبدددد العظدددي ، 13، 2016(،)مددداهيأ ،27، 2013)المربافدددر،

 (.101، 2019(، )مثمد،  64،  2017(، ) التزاوي،  19، 18،  2017)زكر،

علر        تاو   ةهل  التكويأ،  ةل  واثدة  الجمالل  درة  للمو وع  يكوأ  أأ  هل  كذلض 

أساس االرتباط بيأ عنافر المو وع الماملة لكج خوافه. ةأهرامات الجيزة التمابه بج  

ةالكج مختل  ةر نوعه ع التنوع،  النظر  وثدة  اتجاد  الوثدة ةر  تثاات  ةاد  أ ااجزا ، 

بأ   أثمد  جامع  م ذنة  ةر  كما  اإلسالمية  للم ذنة  المعماري  البنا   مماهدة  عند 

 ( 554،556، 2010طولوأ.)اامير،

 التبايأ والتنوع:  -3

يعطل التبايأ والتنوع مدلوالا واثداا وهو االختال  بيأ ااميا  وهل سمة مأ سمات       

والمخلو ات مأ مأنها إظهار الجماج وو وح الرؤية الجمالية وتختل  درجة   هذا الكوأ

المعور  ةل  المؤ رة  العوامج  أه   ومأ  ااميا   هذد  بيأ  الاروق  مدى  باختال   التبايأ 

باالستمتاع وهو أي ا  د المما لة التل تؤدي إلر المعور بالممج والسآمة، كما يو ت   

ةل ثجمها ووظياتها ةل ناس النمط الواثد كما أنه  جماج ااميا  ةل وثدتها وتنوعها و

سمة أو مبدأ جمالل يمكأ أأ يو ت جماج ااميا  ةنثأ ال نرى جماج اللوأ اابيا إال  

مأ  بتيرها  بماارنتها  إال  ث ارة  أي  ر ل  ندرض  وال  ااسود  اللوأ  بجانم  و ع  إذا 

)سيد، المعافرة.  )يونس،134،  2012الث ارات   ،)2012  ،46  ،)

العظي ،  17،  2013افر،)المرب )عبد  (،)  18،  17،  2017(،)زكر،230،  2016(، 

 ( 100، 2019(،)مثمد، 664، 2017التزاوي، 



ةالتنوع ظهر ةر الم ذنة االسالمية تجد اتساعا انواعها )ماترةة مرة ومجتمعة مرة( وكأأ 

ا واثدة هل التل تثرض كج تلض اانواع، ةكج تكويأ منها يفت اك ر مأ ت أويج هناض روثا

آأ  ةل  وتكم   تختال  وجميعها  منها،  ويتأمله  نظرد  المر   عليه  ما يفوم  علر  يتو   

 ( 261، 2016واثد عأ سر ما تت منه مأ امكانات وطا ات بال ثدود.)طه،

 التناي :  -التناس -4

)سيد، مأ  كال  )المربافر،52،  2012(،)يونس،134،  2012أمار   ،)2013،26  )

، )فالت،65،  2017(،)التزاوي،  12،  2016،)ماهيأ  )مهدد؛  68،  2018(،   ،)

 (98، 2019(، )مثمد، 333، 2019سليماأ؛ فالت؛ العزم،

هد        أو  واثدة  وظياة  لتثاي   العنافر  بيأ  يثدا  الذي  االسها   يعنل  التناس   أأ 

 واثد، كذلض 

توزيع       أو  الثواس  تدركها  التل  ااميا   بيأ  المكلية  أو  الع وية  العال ات  وثدة 

أأ  اادوا أي  الجماج  تعرياات  أثد  وهو  واثد  وظيال  هد   لتثاي   عنفر  لكج  ر 

اإلثساس بالتناس  الممتع هو االثساس بالجماج واإلثساس الماابج هو اإلثساس بالاي ،  

 وتناسم اامكاج والنماذ  ةل نسم ااجزا  وتاافيلها. 

زخ      ةر  ذلض  ويظهر  مكانه،  ةل  جز   كج  و ع  إلر  يهد   المنس   ار   والنظا  

علللهي   للجل للوا ملا ل  جَّ ول دَّ الظ َ ب َضل كليا ل مل إَللر رل الفخرة الممرةة، كما ةل  وله تعالر: )أللل ا تلرل 

  ) َليالا سل علللياَه دل عللانلا المَّما ، ةليس انسجاما وتناساا ةاط  [45  اآلية  سورة الار اأ، سلاَكناا  ي َّ جل

تناسم واالنسجا  هل التل تميز نظ  الارآأ  بج  بطا د ياا وثسنا وزينة، والترابط وال 

عأ سا ر نظ  البمر، وهل داللة علر أنه مأ عند هللا؛ إذ لو كاأ مأ عند ييرد لما سل   

 َ َّللاَّ يلياَر  َعناَد  َمأا  كلاأل  للوا  ول آلأل  الاايرا وأل  بَّري يلتلدل )ألةلالل  تعالر:  والتناةس،  اج  االختال   مأ 

ةا  تَالل ديوا ةَيَه اخا جل ا( للول  [82، اآلية   النسا  سورة ا كل َيرا

 



 د محمد محمد  الحنانالدكتور/ طاهر محمو       الدكتور / فايزة أحمد أحمد السيد

 االيااع:  -5

وهو الترديد المتوافج لنظا  معيأ، كما يم ج التتابع الثركل ةل الخطوط الخارجية     

لشمكاج، ويمكأ أأ يثس االيااع بكج الثواس سوا  البفرية أو السمعية، ويمكأ تطبي   

زمنية  ابتة أو تكرار خط أو  ذلض علر المااهي  الكبرى،  م ج فوت يسمع علر ةترات  

واليسار   اليميأ  بيأ  التثرض  أو  واالنخااا  االرتااع  بيأ  التبادج  تكرار  أو  معيأ  مكج 

تبادلية  ةهو عال ة  منتظمة،  ةترات  علر  م الا  الوظياة  تكرار  ةل  الوظيال  اإليااع  كذلض 

ال تنظي   أو  ترديد  أو  التكرار  علر  ويرتكز  مساةات  مأ  بينها  وما  اامكاج  عنفر  بيأ 

أي    المر ل، ةل  ومتتالييأ  متمابهيأ  عنفريأ  ظهور  بيأ  الزمنل  البعد  بم ابة  وهر 

تكرار. ويعد اإليااع والنسبة مأ أه  العنافر المثددة للسمات التفميمية للاأ اإلسالمل 

الوظياة  ثيا  مأ  المختلاة  التمكيلية  المستويات  عبر 

  (،2012،42،)يونس،(2012،319مفطار،) ، (2012،134سيد،) والثج .

العظي ،    (،26،  2013)المربافر، (،  65،  2017(،)التزاوي،  230،  2016)عبد 

العزم، فالت؛  سليماأ؛  هللا،333،  2019)مهدد؛  )عبد  )مثمد،  109،  2019(،   )

2019 ،99 .) 

  : االلتزا -6

والمكج  انوياا   الم موأ هو ااساس  المكج ثيا يكوأ  الم موأ علر  تتليم  معناها 

أأ ةيمكأ  هذا  وذلض   وعلر  المثدد  الم موأ  لتوفيج  كوسا ج  اامكاج  جميع  تستخد  

انطال اا مأ أولوية الم موأ وعلر هذا ةإأ الم موأ يتلم علر المكج، ةم الا فورة  

الفارمة  الاوانيأ  طبيعة  مأ  تنتج  الممس  ثوج  الكواكم  ودوراأ  الممسية  المجموعة 

م ج  انو الممس  ثوج  دورانها  ةل  الكواكم  لها  تنفاع  والطرد. التل  الجذم    أ 

   (134، 2012سيد،)

 



 :  الثركة-7 

االستتراق  درجة  كانت  ةمهما  االنتباد  م يرات  أ وى  هل  البفري  المجاج  ةل  الثركة 

كانت  مهما  يدركها  ثركة  أي  تست يرد  أأ  المؤكد  ةمأ  الارد  ةيها  يعيش  التل  الذهنل 

أ الالز  أأ يكوأ  تااهتها، والثركة ةعج ينطوي علر تتيير، وللض ياابله رد ةعج ليس م

هي ة   علر  ي ور  داخليا  الاعج  رد  يكوأ  بج  د  ملموسة  ثركة  هي ة  علر  اآلخر  هو 

 (65،  2017أثاسيس. )التزاوي، 

 الد ة:  -8

)يونس، الفثيثة  بالفورة  وظياته  يؤدى  ال  التفمي   الجيد  المل   ،  2012جعج 

لل ل سلباعل  100،  2019(، )مثمد،  49 ا ( وةل ذلض ياوج تعالر: )الََّذي خل اٍت َطبلا اا مل ول سلمل

ٍت(   تلالاوي َمأا  َأ  مل ثا الرَّ لاَ   خل ةَل  ى  )  تلرل اآلية  الملض:  )ألةللل ا  [(3سورة  تعالر:  وياوج   ،

و ٍ(   ةيري َمأا  ا  للهل ا  مل ول يَّنَّاهلا  زل ول بلنليانلاهلا  كليا ل  ةلوا لهي ا  اَ   السَّمل إَللر  وا  اآلية   يلناظيري سورة ق: 

العي [(6) مأ  السالمة  التفمي   ، وهل  تنايذ  بها  يت   التر  الطرياة  واالتااأ، وهر  وم 

 وهر ترتبط بالوظياية بمعنر إأ عد  تواةر عنفر الد ة. 

 التنظي :  

)يونس، والعمليات والخرجات  المدخالت  نلا  83،  2012يممج  عا نلزل )ول تعالر:  (، و وج 

تلالابََلي مي ٍر  سيري علللر  اناا  ول إَخا َيج ٍ  َمأا  ديوَرَه ا  ةَل في ا  (  مل )  أل اآلية  الثجر:  ،  [  ( 47سورة 

فيوٌص( را مل بينايلاٌأ  لنَّهي ا  كلأ اًّا  فل سلبَيَلَه  ةَل  ييالاتَليوأل  الََّذيأل  ييَثمُّ  ل  َّللاَّ )إَأَّ  تعالر:    و وج 

، وماهو  التنظي   ماهو  جمالل بنوعيه المادي والمعنوي،  [ (4سورة الف : اآلية ) 

الج بالممهد  وعناية  تنظي   الثرم  ةل  المعنوية.  ثتر  الروح  يرةع  الل  مالل 

 ( 68،69، 2018)فالت،
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   التذوق: -9

تعالر:   ةر  وله  كما  السلوض،  ةل  تكوأ  التل  المااةة  الجمالية  الثاسة  علر  تأكيد  وهو 

ا(  ما سلالل اَهليوأل  لاليوا  الاجل اطلبلهي ي  خل إَذلا  ول ناا  هلوا َا  لرا ااا علللر  ميوأل  يلما الََّذيأل  َأ  مل ثا الرَّ َعبلادي  )ول

وهو استجابة اناعالية لما يدركه الارد مأ عال ات جمالية ةر    [( 63سورة الار اأ: اآلية ) 

)فالت،   بها.  واالستمتاع  الانية  فالت؛  69،  2018ااعماج  سليماأ؛  )مهدد؛   ،)

 ( 333، 2019العزم،

الوا ع  ةل  الموجودة  للظواهر  الجمالل  اإلدراض  عملية  علر  تعتمد  وجدانية  ثالة  أنه  كما 

ةالبي ة الجمالية ةل جميع عنافرها تدعو وأعم أينما وجد،  الاأ، و االستجابة للجماج  اج 

للتمسض بعاطاة الجماج، والمتعل  إلل ليس لديه ثس كا  للجماج ال يكوأ لديه أي مل  

ةل  ويتم ج  اإلنساأ  سلوض  مع  يتمامر  جمالل  سلوض  خل   إلر  يؤدي  ةالتذوق  معنر،  له 

ةل وأثكامه  وتاييمه  الثياة.)الارمل،   استجابته  ةل  لها  يتعرا  التل  الموا    متر 

ةر 10،  2015 والاأ  الجماج  مظاهر  مع  والمتوافج  المستمر  الارد  وتااعج   ،)

الاكري والمعنوي مما يجعج  التأ ير  نوعاا مأ  التر يدركها لتخل   المو وعات وااميا  

و درا لخفا فه  مناسبة  وسيلة  بأي  والتعبير  التذوق  علر  ا  ته الارد  ادرا

 (. 249، 2018واستعداداته.)مهنر،

 االعتداج والتوازأ الجمالل:  -10

إلر جنم ةل    يسيراأ جنبا  والجميج  ةالابت  الجماج نظرة وا عية،  إلر  ابأ سينا  نظر 

هذد الثياة، واالعتداج والتوازأ بوجودهما هو ثكمة هللا ةل خلاه ةال يظهر الثيأ إال  

)يونس، ال د  )ماهيأ،  53،  2012بوجود  )فالت،11،  2016(،   ،)2018  ،69  ،)

ااوزاأ.   بيأ  العال ات  يت مأ  أي  المت ادة  الاوى  ةيها  تتعادج  التر  الثالة  وهو 

وبالتالل يعبر   (109، 2019( )عبد هللا،334، 2019)مهدد؛ سليماأ؛ فالت؛ العزم،

واالواأ   والوثدات  العنافر  توزيع  ثسأ  طري   عأ  متكامج،  ةنر  تكويأ  عأ 

عال اته ةر  زخار   بة والتناس   ةر  وتظهر  المثيطة  وبالارايات   ، بع ها  مع  ا 



المساثات   ةر  واالتزاأ  اللونل  باالتزاأ  الزخار   هذد  تتميز  ثيا   ، الفخرة 

 (13، 2016والتكرارات.)ماهيأ ،

 التجريد:    -11

وهو يتلم علر الاكر التفميمل للاأ اإلسالمل، ةاد استطاع المفم  المسل  تثويج  

يفية وإخ اعها امكاج هندسية ذات مثاور متما لة، تتبع  اامكاج الطبيعية والتمخ 

 ( 320، 2012أساسيات التناظر والتبادج. )مفطار،

 التكرار:  -12

الساباة     وو عيتها  تاافيلها  بناس  مرة  مأ  أك ر  الواثدة  الماردة  رس   إعادة  يعنر 

مثمد،   ،)ماهيأ،  560،  2010تاريبا.)ذرم،  الرس   12،  2016(  ةل  والتكرار   )

اوج لثظل يبدأ مأ اللثظات ااولر التل تدعو الاناأ للتكرار والذي ال تأخذ  نوعاأ، ا

الاناأ وثدات زخرةية معينة ةل لوثته.)ذرم،   ا لرسوماته، كأأ يوظ   طابعاا خافا

متواجد560،  2010مثمد،   ةالتكرار  المسجد    (  ومداخج  واجهات  ةر 

المسل 12،  2016،اا فر.)ماهيأ المفم   عند  التكرار  ومفدر  والديأ،  (  البي ة    

وتتم ج البي ة ةل تكرار النخيج والخيا  والك باأ الرملية وااعمام. وجا  تكرارها بال  

 ( 318، 2012ملج.)مفطار،

 المااةية:   -13

وهو أأ يظهر ةل الرس  أميا  ال يمكأ ترى ةل العيأ ذلض أنها مخاية خل  جدراأ  

بع ه يثجم  أأ  دوأ  الماردات  إظهار  أو   ، معتمة  ثواجز  وكاأ أو  بع ا،  ا 

إليه مأ خالج  طعة زجا .)ذرم، مثمد،   ينظر  ( ، ويعود  561،  2010المو وع 

ا لما يمتلكه الانانوأ مأ نظرة ماملة ومااةة ة ال   السبم ةل استخدامه ةل الرس  نظرا

عأ امتالكه  ناا  ةل الرؤية االتية للموجودات. كما تعد المااةية نوع مأ التوةي  بيأ  

 والثاياة الاكرية إزا  الموجودات. الثاياة المر ية 
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 الار ية أو الناعية:  -14

ةكرة مأخوذة مأ تأدية الوظياة، و يسجج ةيها الاناأ معرةته بااميا  إثساسه وخبرته  

اامكاج  بعا  تكي   أنها  و  وييرها.  واإلطالة  المبالتة  أساليم  ذلض  ةل  متبعا  بها، 

لتأدية   الكلمات  بعا  إدخاج  أو  أجزا ها  أو  ةل واالواأ  يبالتوأ  إنه   إذ  ما،  وظياة 

بعا  إك ار  أو  إ الق  أو  ثذ   أو  إ اةة  أو  تكبير  أو  وتفتير  تافير  أو  استطالة 

رمزياا   توظيااا  اللوأ  يوظاوأ  ما  ك يرا  ةإنه   لذلض  إ اةة  ما  اجج يرا  اامكاج. 

إلر  تمير  ةالناعية  التوظي .  هذا  مأ  لتر ه   وةاا  أخرى  أثياناا  أثياناا وافطالثياا 

مثمد،  الا .)ذرم،  العملية  العظي ،  561،  2010ا دة  )عبد  وهر 230،  2016(،   )

 ( 101، 2019العال ة بيأ تعمي  مل  ووظياته )مثمد، 

 التركيم  -15

 ( 109، 2019يت مأ  ال ة عنافر هل التعايد والجهد والعم  )عبد هللا،  

 الت اد:  -16

لنمو الواثد،  وهو يو ت جماج ااميا  ةر وثدتها وتنوعها وثجمها ووظياتها ةر ا 

بجانم   و عه  ت   إذا  إال  جماله  يظهر  ال  اابيا  ةاللوأ  ااميا   جماج  يو ت  وهو 

( وهو الاروق الوا ثة بيأ ااميا  مأ أمكاج 100،  2019اللوأ ااسود .)مثمد،  

المربافل،   وألواأ.)  ودرجات  فالت؛  27،  2013وخطوط  سليماأ؛  )مهدد؛   ،)

مأ بوجود اا داد، ةهو يؤمأ بالخير والمر  (،  ةالاناأ المسل  يؤ2019،334العزم،

اازلية   المااهي   تللض  مأ  واستله   والجأ،  باإلنس  واآلخرة،  بالدنيا  والنار،  بالجنة 

ا جمالياا أزلياا هو واآلخر، أال هو الجمع بيأ الع وي والهندسل ةر العمج الانل   ماهوما

 (1211، 2010الواثد.)يونس،

المااهي    معظ   أأ  يت ت  سب   اا فر  مما  المسجد  بزخرةة  ظهرت  الساباة  الجمالية 

بالترتيم   الزخرةل  التمكيج  اسس  مراعاتها  ثسم  عالية  جمالية  بمااهي   وثظيت 

 الوثدة (.   –التوازأ ، التناظر   -االيااع –التكرار )



 اإلثساس بممكلة البثا:

يالثظ أأ الجماج ل  يعد يظهر ةل ثياة الك ير مدأ البمدر, سدوا  كداأ ذلدض ةدل 

أفدبثت بدج لبسه  أو مظهره  أو مسكنه  أو مأكله  أو ثتر ةل تعامله  مع اآلخريأ ..م

ا ما تنمدر الفدث  اليوميدة عدأ  االااظ النابية والناايات تلار علر  ارعة الطري  وك يرا

البعا يادو   بتخريدم و طد  اازهدار وا دتالع اامدجار, وتمدود معدال  الجمداج، كمدا 

ا  مدأ الامامدة .. وكدذلض البيدوت مكدسدة باا داا دوأ يالثظ و وع المدارس وسدط أكدو

تناس  أو مراعاة للمسات الجماج والتذوق، وتمتلئ أسطت الدواليم بالثاا دم والمهمدالت 

.. كمددا يتسددرم إلددر اآلذاأ الك يددر مددأ الكلمددات واالادداظ السددو ية التددل تددؤذي الممدداعر 

 والوجداأ .

اليدة يدؤدي إلدر وجدود أةدراد ةا دديأ ومأ    ةإأ تراجع االهتما  بالمااهي  الجم 

للثس الجمالل , لذلض ةعلر المدرسة مس ولية كبيرة ةل إعداد النامد يأ لتاددير كدج جميدج 

وثبه، وتر ية أذوا ه ، بثيا يكوأ لديه  ذوق سلي  ةل ثسدأ اختيدار اامديا  ووفداها, 

مدأ جمداج،   وترتيبها وتنسياها وتنظيمها, ةيادروأ كج جميج, ويتدذو وأ مدا ةدل الطبيعدة

 وكج هذا يدعو إلر التثلل بالسلوض الجمالل      

ةبدوأ االهتما  بالجانم الجمالل والسمو به ستظج البي ة جاةدة خاليدة مدأ الجمداج, 

والعال ات اإلنسانية يير مريثة, ويمجع ذلض المخربيأ علر تثويج البي ة إلر  بت، ةت يع 

(، كمدا 722،  2018لجميج. )موسر؛ الثناأ،  المتعة بالثياة التر أساسها الجماج وذروتها ا

يالثظ اليو  أنه  د أفبت لدى الجماهير يير الم ااة  رم مأ الالمباالة أو عد  االكتراا 

بالنسبة للاي  الانية والجمالية . ةمأ الناثية الجمالية يالثظ مظاهر الرةا المتم لة ةل  طع 

إزالتها واستبدالها بالجراجات والمبدانل اامجار , وعد  المثاةظة علر الثدا   العامة بج و

والانوأ بكاةة أنواعها ةل هبوط مستمر ثتر ال تكداد تخلدو البدرامج اإلذاعيدة والتليازيونيدة 
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الجدادة مددأ منا مددة االبتدذاج ةددل الاددأ . كمددا أنده لدديس بخددا  عنددا مدا يثدددا ةددل المددارع 

 (723،  722، 2018المفري مأ سلوكيات لاظاا وعمالا . )موسر؛ الثناأ،  

ةالجانم الجمالل وتنميته  روري لثياة اإلنساأ ةل بي ته, ةهو أساس يجعج اإلنسداأ     

فاثم ثس جمالل رةيع، إلر جانم مدا يادو  بده مدأ أعمداج ةيكدوأ مرهد  اإلثسداس 

ر يدد  الممدداعر،   وبددالري  مددأ أهميددة اكتسددام التالميددذ للتددذوق واإلثسدداس بالجمدداج 

ع يمير إلدر  دع  االهتمدا  بتنميدة الجواندم الجماليدة لمو وعات التاريخ، إال أأ الوا 

 والوجدانية ويرجع ذلض إلر:

والتلايأ،    الثاظ  ةل  المعرةية  الجوانم  تت مأ  أنها  التاريخ  ماررات  تدريس  ةر  الما ع 

الدرجات؛   أعلر  للثفوج علر  ةاط  التثفيلل  بالجانم  يهت   التلميذ  يجعج  الذي  اامر 

 . انها المعيار ااساسل للتاوي  

وةر      الدراسر  الافج  ةل  الجمالل   المدخج  أهمية  أكدت  الدراسات  مأ  عديد  وهناض 

ت مينه) و رورة  المعل   الدراسية  Chen, Walash, 2008إعداد  وبالمناهج   )

( ودراسة )عبد الثميد  Girod, M. & Wong, D. (2002) ،(Hill,2008ومنها )

،2009(    ،)Webster, & Wolfe, 2013(  ,Leder & Nadal(ودراسة 

2014)  ،Ramdhani & Ramsaroop.2015( ودراسة   )  )Tjoe, 2016  ،)

)التزاوي،   هللا،2017ودراسة  )عبد   ،  )2019  ()Ayantas, T. ,2019  التل  .)

المعل    المعل ، وأأ يكوأ  إعداد  برامج  الجمالل ةل  المدخج  أهمية استخدا   إلر  أمارت 

ية مع تالميذد ويميز بيأ الجميج والابيت،  مس والا مس ولية مبامرة عأ دع  التربية الجمال

واانمطة   الموا    كج  وةل  الدراسية  المواد  تدريس  ةل  الجمالل  المدخج  وتاعيج 

المفاثبة، كما أكدت تلض الدراسات علر ةعالية المدخج الجمالل ةل تثاي  الك ير مأ  

و  الممكالت  وثج  والناد  التاكير  مهارات  ممارسة  خالج  مأ  التربوية  البثا  ااهدا  

والخياج  الذهنية   والمتعة  الجمالية  والخبرات  الوجدانل  االمباع  مأ  إطار  ةل  والتأمج 

العلمل، وخافة ةر التعلي  العالر اامر الذى يتطلم إدخاج استراتيجيات التعل  الجمالل  



العمرانل   النسيج  إلر  واالةتاار  الرتيم  التكرار  ذات  المبانل  تخطيط  يت   بوج  كذلض   ،

وال  دراسة  المميز  أكدته  ما  وهذا  الجمالية  المااهي   علر  ع   كدليج  تناي  

Uzunoglu,2012,90,98) 

كما أأ المناهج وطرق تدريسها بالطرياة المعتادة تااد الطالم التاافيج المهمة الم يرة   

دراسة)سلي ،   أكدته  ما  وهذا  عامة  بفاة  الجمالل   الطابع  تاتاد  (،  2001الهتمامه  

العبيسل،  (،)با2007)الدربامر، )سمعاأ،  2010بطيأ،   ،)2010  ،)

الهادي،  2013(،)سليماأ،2010)علر، )جودة،2014(،)عبد  (،)السماأ،  2014(، 

)يونس،  2014 )سليماأ،  2014(،  العظي ،  2016(،  )عبد  زيد،  2016(،  )أبو   ،)

)زكل،  2017 )فالت،  2017(،  خطام،  2018(،  مثمد؛  خلياة؛  )رم اأ؛   ،)

(،  2019( ، )مثمد،  2019(، )عبد هللا،  2019بيعل،  (، )الر2018(، )موسر،  2018

( ، )مثمد،  2018(، )مهنل،  2017( ، )التزاوي،  2013وةل تدريس التاريخ )سيد،  

ثسيأ،   العزيز،  العبيسل،  2002عبد  )بابطيأ،  م ج  المااهي   تدريس  وةل   )2010   ،)

 .Tutas. N)( وت ي  دراسة2017(، )أبو زيد،  2017(، )زكل،  2016)سليماأ،  

المبدع    (2017 التاكير  الطالم  عند  تنمل  ال  ااثواج  يالم  ةر  التاريخ  دراسة  أأ 

  ، الجمالل  التعل   خبرة  الكتسام  ومهاراتها  الجمالية  بالمااهي   المرتبط  واالبتكاري 

علر   الجمالية  المعانل  أو  والدالالت  المااهي   لبعا  المناهج  تدعي   عد   إلر  باإل اةة 

اج، تذوق، إبداع، ةنوأ ... أو إ را  المثتوى ببعا الاي   سبيج الم اج "معنر كلمة جم

التناي ، ثسأ االختيار، ثسأ   التالميذ "كاالنسجا ،  التل ترتال بتاكير  الجمالية والانية 

التفر ، اانا ة، ثسأ المظهر والفورة . أو التأكيد لبعا الفور الجمالية والانية  

والا الجمالية  العنافر  علر  والتعر   كالوثدة،  وتثليلها  مبسطة  بفورة  ولو  بها  نية 

 المكج، التفمي ، التناس . 
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وبري   را ها أي ا بالعنافر والماومات والفور الهنية الجميلدة التدل تدربط الثادا      

بع ها ببعا، ل  يت  يتطرق لتدريس التاريخ مأ الوجهدة الجماليدة لالسدتمتاع بدالظواهر 

نمددطة أهميددة كبيددرة ةددل ثيدداة الاندداأ الجماليددة ةددل مو ددوعاته وكيدد  كدداأ للانددوأ واا

المفدري الاددي  وثبدده لشلدواأ وتوزيعهدا، وكيدد  تد  تمدكيج ذو دده ووجدانده ةأ دا  هددذد 

 الث ارة العرياة بها المكج وهذا التنوع وال را .

 ، الديأ  دراسة)عز  أظهرت  تركز 2016،29كما  ييرها  دوأ  التاريخ   ماررات  أأ    )

ز علر دراسة  ااةة معوم معينة دوأ ييرها علر دراسة  ااةات بعا المعوم وترك

 وتتاج دور بعا الا ات ال ااةية ةر بعا المجتمعات ودورها التاريخر .  

ومددأ خددالج دراسددة اسددتطالعية  ددا  بهددا الباث دداأ علددر مجموعددة عمددوا ية   

لمجموعة مأ طالم الار دة ال ال دة مدعبة التداريخ بكليدة التربيدة بدالوادي الجديدد و يداس 

ا  ااةات المدعوم والماداهي  الجماليدة المرتبطدة بهدا ات دت مدأ نتا جهدا أأ وعيه  ببع

هناض نسبة كبيرة مأ استجابات الطالم تمير إلر انخااا مستوى وعيه  ببعا  ااةدات 

 (  2المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها التر طرثت عليه .)ملث ،

ة وةيمدا اةادتدض دراسدة وم اج لذلض: مأ خالج ما درست ةر الماررات التاريخي 

تلض ال ااةدات ةدل ثياتدض؟ اكتدم بعدا تلدض ال ااةدات تفد  ةهمدض؟ ات دت عدد  إجابدة 

(، وهدا يددج علدر 0.9وبدوزأ نسدبل ) %72الطالم عأ هدذا السدؤاج بنسدبة تفدج إلدر 

  فور ةل وعل الطالم ب ااةة المعوم التل درسها.

لمااهي  الجمالية التل  دد تكدوأ وم اج آخر: درست ماررات متعددة مأ التاريخ. عدد ا    

اكتسبها مأ دراستض لتلض المواد؟ ات ت عد  معرةة الطالم للماداهي  الجماليدة ثدوج هدذا 

. وبالتددالل  فددور ةددل معرةددة الطددالم 2.98بددوزأ نسددبل %74السددؤاج بنسددبة تفددج 

 بالمااهي  الجمالية.

اريخ بطريادة جماليدة مما سب  يت ت أأ االستاادة مأ المداخج الجديدة ةل تدريس التد    

لالرتاا  بالمسدتوى الاكدري والتعليمدل واإلبدداعل والاددرة علدر الدوعل ب ااةدة المدعوم 



ا ووجددانياا  والمااهي  الجمالية المرتبطة بها مأ أجج إعداد خريج معبة التاريخ معد معرةيدا

ة وتربوياا اأ المدخج الجمالل يخاطم كج العاوج وكدج المسدتويات ووسديلة تربويدة ولتد

را ية يعبر بها المتعل  عأ مكنوأ ناسه واناعاالته مأنها مأأ وسا ج التعبير ااخرى وهدا 

 (.252،253، 2018ما أكدته دراسة )مهنل، 

اةتادار الطالدم   وبنا ا علر ما سب  يمكأ تثديددد ممددكلة البثددا ةددل:

المعل  تخفص التاريخ إلر الوعر ببعا  ااةات المعوم و ع  مستوى ةهمده لدبعا 

 اهي  الجمالية المرتبطة بها مأ خالج ما يدرسه مأ ماررات تاريخية.الما

 أس لة البثا: 

ما  فورة برنامج  تدريبل  ا   علر استخدا  المدخج الجمالل لتنمية الوعر بدبعا  -1

 ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطدة بهدا لددى طدالم مدعبة التداريخ بكليدة 

 التربية بالوادي الجديد؟ 

ية البرنامج التدريبل الاا   علر المدخج الجمالل لتنمية الوعر ببعا  ااةات ما ةاعل -2

 المعوم لدى طالم معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد؟ 

الماداهي  الجماليدة ما ةاعلية البرنامج التددريبل الادا   علدر المددخج الجمدالل لتنميدة  -3

 بكلية التربية بالوادي الجديد؟ لدى طالم معبة التاريخ    المرتبطة ب ااةات المعوم

ما نوع العال ة االرتباطية  بيأ الوعل بدبعا  ااةدات المدعوم والماداهي  الجماليدة  -4

 المرتبطة بها لدى الطالم مجموعة البثا؟  
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 أهدا  البثا : 

 هد  هذا البثا إلر :

و ع  ا مة باالثتياجات التدريبية الالزمة للطالم المعل  معبة التاريخ بكلية   •

بية بالوادي الجديد ةل  و  استخدا  المدخج الجمالل لتنمية الوعر ببعا  التر 

  ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها 

و ع  ا مة بعا المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةات المعوم التل يمكأ أأ   •

 ل . تنمر لدى طالم الار ة ال ال ة معبة التاريخ التل ياو  عليها البرنامج التدريب

تادي  برنامج  تدريبل  ا   علر استخدا  المدخج الجمالل لتنمية الوعر ببعا   •

 ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها لدى طالم معبة التاريخ بكلية  

 التربية بالوادي الجديد. 

البرنامج التدريبل الاا   علر المدخج الجمالل لتنمية الوعر ببعا  بياأ ةاعلية  •

 معوم لدى طالم معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد.  ااةات ال

المااهي   البرنامج التدريبل الاا   علر المدخج الجمالل لتنمية  بياأ ةاعلية •

لدى طالم معبة التاريخ بكلية التربية   الجمالية المرتبطة ب ااةات المعوم

 بالوادي الجديد. 

ةات المعوم والمااهي  الجمالية  بياأ العال ة االرتباطية بيأ الوعل ببعا  اا •

 المرتبطة بها.

 أهمية البثا :  

 هذا البثا أهميته مأ:  استمد
  

برندامج  تددريبل  دا   علدر ااهمية النظرية:  د  البثا الثالل دراسدة نظريدة ثدوج   -أ

استخدا  المددخج الجمدالل لتنميدة الدوعر بدبعا  ااةدات المدعوم والماداهي  الجماليدة 

مدأ ثيدا: ماهدو   م معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديدالمرتبطة بها لدى طال



وخطدوات اسدتخدامه ةدل تددريس التداريخ، وكدذلض   المدخج الجمالل وةلساته وأهميته  

 -الانددوأبعددا  ااةددات المددعوم المتم لددة ةددر )تندداوج البثددا دراسددة نظريددة عددأ 

والماداهي  الجماليدة المرتبطدة   المعدال (  –اللتة  -اازيا   –العادات والتااليد    -الموسيال

 وطرق تنميتها عبر ماررات التاريخ المختلاة. بها

 ااهمية التطبياية:  د يايد البثا الثالل مأ الناثية التطبياية كالا مأ:  -م
 

مخططل البرامج، والمناهج: ثيدا يدزود البثدا الثدالل وا دعل بدرامج  التداريخ  

وخطدوات اسدتخدامه ةدل  اته وأهميتدهومناهجها ومخططيها بالمدخج الجمدالل وةلسد

 التل يمكأ االستعانة بها عند بنا  مناهج وبرامج وماررات التاريخ.  تدريس التاريخ

ر البثدا الثدالل مدوجهل التداريخ   المناذيأ: مدأ المدوجهيأ والمعلمديأ: ثيدا يبفد َ

، والماداهي  الجماليدة المرتبطدة بهدا  ااةات المدعوم ومعلميها بوعر الطالم ببعا

الج البرنامج التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج الجمالل،  بمدا يمدتمج عليده مأ خ

مأ مها  ، كما ياد  البثا دلديالا تددريبياا يمكدأ أأ يسدت مرد الموجهدوأ ةدل توجيده 

 المعلميأ إلر استخدا  هذا المدخج ةل التدريس، وتدريبه  عليها.

 ااةدات المدعوم تنميدة    الطالم بمدعبة التداريخ : ثيدا يسدعر البثدا الثدالل إلدر 

 المعددال ( –اللتددة -اازيددا  –العددادات والتااليددد  -الموسدديال -الانددوأالمتم لددة ةددر )

؛ وذلض باستخدا  مجموعة مأ اانمطة تعتمدد علدر   والمااهي  الجمالية المرتبطة بها

استخدا  المدخج الجمالل ةل تدريس بعا مو وعات التاريخ، والتل تتيت للطالم 

 اانمطة التل تناسبه  وتلبل طموثاته .  ةرفة الختيار

الباث يأ ةل مجاج المناهج وطرق تدريس التاريخ: ةمأ المتو ع أأ ياتت هذا البثدا  

ا جديددة أمدا  البدداث يأ ةدل تعلدي  التداريخ لتفددمي  بدرامج مما لدة ةدل المراثددج  آةا دا

الددوعر بددبعا  ااةددات المددعوم ااخدرى، وللبثددا ةددل أ ددر البددرامج المبنيدة علددر 

 المااهي  الجمالية المرتبطة بهاو
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 مواد وأدوات البثا: 

  ا  الباث اأ بإعداد اادوات التالية:

 :  جمع بيانات  أدوات

 ا مة باالثتياجات التدريبية الالزمة للطالم المعل  معبة التاريخ بكلية التربية   -1

بالوادي الجديد ةل  و  استخدا  المدخج الجمالل لتنمية الوعر ببعا  ااةات  

 معوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها. ال

 ا مة لبعا المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةات المعوم التل ينبتل تنميتها لدى   -2

 طالم الار ة ال ال ة معبة التاريخ التل ياو  عليها البرنامج التدريبل. 

 أدوات تدريسية :

الوعر ببعا  التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج الجمالل لتنمية البرنامج  -3

وةل  و   ا مة االثتياجات   ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها 

 0التدريبية الالزمة للطالم المعل  معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد 

التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج  دليج المتدرم لتدريس مثتوى البرنامج  -4

ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها  الجمالل لتنمية الوعر ببعا   

وةل  و   ا مة االثتياجات التدريبية الالزمة للطالم المعل  معبة التاريخ بكلية  

 0التربية بالوادي الجديد 

التدريبل  أوراق وورش العمج والتدريبات واانمطة المرتبطة بمثتوى البرنامج   -5

لتنمي الجمالل  المدخج  استخدا   علر  المعوم  الاا    ببعا  ااةات  الوعر  ة 

والمااهي  الجمالية المرتبطة بها لدى طالم معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي  

 .  الجديد



 تايمية :  أدوات

معبة التاريخ بكلية التربيدة  ماياس الوعر بعا  ااةات المعوم لطالم الار ة ال ال ة .1

   بالوادي الجديد.

بعا  ااةات المعوم لطالم الار ة ال ال ة مدعبة   اختبار المااهي  الجمالية المرتبطة  .2

 التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد.  

 ثدود البثا: 

 البثا الثالل علر الثدود التالية:    ا تفر

بكليددة التربيددة    2021/ 2020طدالم الار ددة ال ال دة مددعبة التداريخ للعددا  الجدامعر  

 دراسر ااوج.( طالبا بالافج ال36بل  عددها )  بالوادي الجديد.

  –الفيأ    –الهند    -المملكة العربية السعودية    –بعا  ااةات المعوم لدوج )مفر   

وهر)  ) اامريكية  المتثدة  والتااليد    -الموسيال  -الانوأالواليات  -اازيا   –العادات 

التر أبرزت نتا ج الدراسات الساباة   والمااهي  الجمالية المرتبطة بها  المعال (  –اللتة  

ال برز  وآرا   ثيا  إليها،  الطالم  ثاجة  االستطالعية  الدراسة  ونتا ج  مختفيأ، 

  عاه  ةيها، ومأ    ينبتل تنميتها لديه . 

 مفطلثات البثا : 

ا تفر الباث اأ هنا علر عرا التعاري  اإلجرا ية لمفطلثات البثا، و د ت  الثدديا 

 مأ هذد المفطلثات وهل : مفطلتتافيلياا عأ كج 

 الاا   علر المدخج الجمالل : البرنامج التدريبل 

ا يعر         بأنه مجموعة مأ الخبدرات التربويدة المنظمدة الممدتملة علدر أهددا    إجرا يا

مثددة وا ثة، ومثتوى مناسم، وأنمطة، ووسا ج تعليمية،  ا مة علر استخدا  المددخج 
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ياتيدة، الجمالل بثيا يراعل خفا ص طالم الار ة ال ال ة معبة التاريخ واثتياجاته  الث

 له  .  والمااهي  الجمالية المرتبطة بهاالوعر ببعا  ااةات المعوم  وذلض بهد  تنمية  

 المدخج الجمالل: 

ا بأأ    امتات منه اإلجرا ات التدر يدت  تاددي  المثتدوى اإلطار الاكري الذي  يعر  إجرا يا

لعواطد  ال ال ة معبة التداريخ بدالوادى الجديدد بطريادة تعتمدد علدر إ دارة الطالم الار ة  

المملكدة العربيدة   –والمماعر والخيداج مرتبطدة بإظهدار  ااةدات المدعوم لددوج )مفدر  

الواليات المتثدة اامريكية ( والمااهي  الجمالية التدر تبدرز   –الفيأ    –الهند    -السعودية  

  ااةة تلض المعوم.

 أبعاد الوعر ب ااةات المعوم: 

ا إلر أي مدى يفج بالارد إلر معرةة وتثديد اتجاهه نثو العادات والتااليدد   تعر  إجرا يا

والموسيار وأزيدا  ولتدة ومعدال  المدعوم واتجاهدات المجتمعدات اإليجابيدة واالخدتال  

الفديأ  –الهندد  -المملكة العربية السعودية   –لدوج )مفر  ال ااةل والعر ل واالجتماعل  

الم الار دة الواليات المتثدة اامريكية ( وياداس بمايداس الدوعر بدبعا المدعوم لطد  –

 ال ال ة معبة التاريخ بالوادى الجديد.

 المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةات المعوم: 

ا بأميا  مجردة تمير إلر السدلوض الدذي يثمدج معندر الدذوق العدا  وتناسد   تعر  إجرا يا

االواأ وتناسبها وتباينها وتنوعها وتتليم الم دموأ علدر المدكج، وإعدادة رسد  المدل  

بناس تاافيله، وتااس باختبار المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةدات المدعوم   أك ر مأ مرة 

 لطالم الار ة ال ال ة معبة التاريخ بالوادى الجديد.

 منهجا البثا :  

الثالل المنهجيأ الوفال والتجريبل، و د استخد  المنهج الوفال؛ وذلدض   البثااستخد   

 ات التدل اتبعدت إلعدداد أدواتده ؛ أمدا عند كتابة اإلطار النظري للبثا، ووف  اإلجدرا



تيَخد  عند تطبي    البثا علر الطالم وتجددر اإلمدارة إلدر   تجربةالمنهج التجريبل ةاد اسا

أأ البثا الثالل اسدتخد  التفدمي  التجريبدل ذا المجموعدة الواثددة مدع االختبدار الابلدل 

جدرا ات إعددادد، والبعدي، وهذا ما سيت ت بالتافيج عند الثديا عأ أدوات البثدا، وإ

 وتطبياه.

 اإلجرا ات التجريبية للبثا:       

 امتملت اإلجرا ات التجريبية للبثا علر ما يأتل:       

معبة  المعل   للطالم  الالزمة  التدريبية  باالثتياجات  :إعداد  ا مة  أوال  

التاريخ ةل  و  استخدا  المدخج الجمالل لتنمية الوعر ببعا  ااةات 

   الجمالية المرتبطة بها  المعوم والمااهي 

 تثديد الهد  مأ الاا مة -1

تهد  الاا مة إلر تثديد بعا االثتياجات التدريبية الالزمة للطالم المعل  معبة 

المعوم   ببعا  ااةات  الوعر  لتنمية  الجمالل  المدخج  استخدا   ةل  و   التاريخ 

آر علر  الو و   خالج  مأ  وذلض   ، بها  المرتبطة  الجمالية  مأ والمااهي   المختفيأ  ا  

 علما  التربية والموجهيأ . 

 مفادر بنا  الاا مة :   -2

 تم لت مفادر بنا  هذد االستبانة ةيما يلل :   

الوعر ببعا  ااةات    -االطالع علر الدراسات التل تناولت استخدا  المدخج الجمالل  -

 المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها.  

 للبثا الثالل والذي ت مأ   ايا البثا ومنطلااته  .   االستعانة باإلطار النظري  -

التربية   - وأفوج  التدريس  وطرق  المناهج  مجاج  ةل  المختفيأ  مأ  مجموعة  ماابلة 

 واإلةادة مأ آرا ه  ةل هذا المجاج .
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 الفورة المبد ية للاا مة:  -3

بية الالزمة توفج البثا الثالل مأ خالج المفادر الساباة إلر  ا مة باالثتياجات التدري 

لتنمية الوعر ببعا   الجمالل  التاريخ ةل  و  استخدا  المدخج  المعل  معبة  للطالم 

 ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها؛ وبعد ذلض ت  مراجعة مثتويات هذد  

الاا مة مأ خالج عدد مثاور ، تمكيأ الطالم المعل  مأ خالج استخدا  ااساليم التر  

المد  بها  وتااليد  يناذ  عادات  معرةة  مأ  وتمكينه  والافة،  التمبيهات  م ج  الجمالل  خج 

وماارنتها   منها  واالستاادة  بها  المرتبطة  الجمالية  والمااهي   المختلاة  المعوم  ومعال  

 بالموجود ةل مفر. 

  بط الاا مة  :   -4

تثديد   ةل  الد ة  مأ  عالية  درجة  إلر  بها  الوفوج  الاا مة  مأ  بط  الهد  

ا المدخج التثديات  استخدا   ةل  و   التاريخ  معبة  المعل   للطالم  الالزمة  لتدريبية 

الجمالل لتنمية الوعر ببعا  ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها، ومأ أجج  

وطرق  المناهج  مجاج  ةل  متخففوأ  علر  المبد ية  الاا مة  بعرا  الباث اأ  ذلض  ا  

 والمعلميأ . التدريس وأفوج التربية، وبعا الموجهيأ 

 الفورة النها ية للاا مة  -5

بعد أأ ت  عرا الاا مة المبد ية علر مجموعة مأ المثكميأ، و ا  الباث اأ بإجرا     

التعديالت علر الاا مة  المبد ية ةل  و  آرا  السادة المثكميأ ، ت  التوفج إلر الاا مة 

 ( 3النها ية ملث  )

الجماليددة المرتبطددة ب ااةددات المددعوم   انيا :إعداد  ا مة بعددا المادداهي    

 التل ينبتل تنميتها لدى طالم الار ة ال ال ة معبة التاريخ 

 ولكل يت  بنا  البرنامج التدريبل ةل  و ها: 



 ت  امتااق مفادر الاا مة مأ: 

البثا،    بممكلة  االثساس  ةل  عر ها  ت   التر  الساباة  والبثوا  التربية  أدبيات 

المناهج خبرا   آرا   التدريس  وكذلض  والتاريخ  .  وطرق  اآل ار  أساتذة  س   وبعا 

 بكلية اآلدام بجامعتل أسيوط والوادي الجديد. 

المااهي     الباث اأ  بها  التل  ا   االستطالعية  الدراسة  أبرزتها  التل  الطالم  ثاجات 

أم لة   بعد عرا  دراستها،  إلر  ثاجة  ةل  التل  المعوم  ب ااةات  المرتبطة  الجمالية 

 منها عليه . 

المفدادر السداباة اسدتخلص الباث داأ  ا مدة بالماداهي  الجماليدة المرتبطدة   و  دةل   

ا، ت  عر ها ةل فورتها ااوليدة علدر عددد  ب ااةات المعوم مملت عمريأ ماهوما

مأ المختفيأ ةل طرق تدريس التاريخ، وبعا أسداتذة  سد  اآل دار والتداريخ بكليدة 

الاا مدة ةدل  دو  آرا هد ، و دد اآلدام بجامعتل أسيوط والدوادي الجديدد.  د  عددلت 

(، وبعددد %100، %80( مددا بدديأ )1تراوثددت نسددددبة االتادداق بدديأ المثكمدديأ )ملثدد 

إجرا  التعديالت ةل الاا مة وة  آرا  المثكميأ، استار الدرأي علدر  ا مدة بالماداهي  

الجمالية المرتبطة ب ااةات المدعوم مدملت سدت عمدرا ماهومدا التدل ثظيدت بنسدبة 

 ( 4أ المثكميأ، )ملث ( م%100اتااق )

 ال ا: إعداد البرنامج التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج الجمالل لتنميددة 

الوعر بددبعا  ااةددات المددعوم والمادداهي  الجماليددة المرتبطددة بهددا لدددى 

 طالم معبة التاريخ  بالار ة ال ال ة بكلية التربية بالوادي الجديد:

برنددامج كددج متكامددج مددأ ااهدددا ، والخبددرات  مددة اتادداق عددا  ةددل أدبيددات التربيددة أأ ال

، وااهدا  العامة، والسلوكية، والمثتوى، االختيارالمتنوعة، وأنها تمتمج علر مبررات  

 واادوات والوسا ج، ومفادر الارا ات الخارجية، والتاوي .
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 : و د ت  إعداد البرنامج الاا   علر الاا   علر استخدا  المدخج الجمالل   

ما  المعل     ةل  و   التدريبة للطالم  إليه ةل  ا مة االثتياجات   ا مة    –ت  التوفج 

المااهي  الجمالية المرتبطة ببعا ب ااةات المعوم لدى طالم معبة التاريخ  بالار ة  

 ال ال ة بكلية التربية بالوادي الجديد. 

تدريبية   ما ت  الرجوع إليه مأ أدبيات التربية التل تناولت إعداد البرامج الدراسية ال  

 وتفميمها.

-اازيا   –العادات والتااليد    -الموسيال  -الانوأبعا  ااةات المعوم المتم لة ةر ) 

مفر  –اللتة    ( لدوج  السعودية    -المعال (  العربية    –الهند    –الفيأ    –المملكة 

 الواليات المتثدة اامريكية( 

  العدا  مدأ بنا  علر مدا سدب  ةدإأ خطدوات بندا  البرندامج تتم دج ةدل تثديدد الهدد 

البرنامج وااهدا  اإلجرا ية وتثديد الا ة المستهدةة )طدالم مدعبة التداريخ بالار دة 

ال ال ة بكلية التربية بالوادي الجديد( وااسس التر يادو  عليهدا التددريم واإلرمدادات 

العامددة للمدددرم والمتدددربيأ ومفددادر الددتعل  ، ودور المدددرم والطالددم المعلدد  ، 

(،  والادرا ات اإل را يدة 5( ،  ودليدج المددرم )ملثد 1دوج )ومثتوى البرندامج جد

( ، وأخيرا فياية البرندامج 6والمراجع وأوراق العمج واانمطة والتدريبات )ملث 

 التدريبل ةل فورته النها ية بعد إجرا  تعديالت السادة المثكميأ.  

 ( 1جدوج )
ل لتنمية الوعر ببعا  مثتوى البرنامج التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج الجمال 

 ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة بها لدى طالم معبة التاريخ  بالار ة ال ال ة  
 بكلية التربية بالوادي الجديد 

 زمأ الجلسة  عنواأ الجلسة  الجلسة  عنواأ اليو   اليو   

التعار   وتو يت   ااوج 
إرمادات التدريم  

وتطبي  ماياس الوعر  
  بليا ب ااةة المعوم 

التعار  وتطبي  ماياس الوعر ب ااةة   ااولر 
 المعوم 

 د ياة 1.30

المااهي    تطبي  اختبار
الجمالية المرتبطة  
 ب ااةة المعوم  بليا 

تطبي  اختبار المااهي  الجمالية   ال انية 
 المرتبطة ب ااةة المعوم  بليا 

 د ياة  60
 



 زمأ الجلسة  عنواأ الجلسة  الجلسة  عنواأ اليو   اليو   

المدخج   ال انل 
الجمالل ةل تدريس  

ر  والالساة الت التاريخ
ياو  عليها وأهميته  

ودور المعل  والطالم  
. 

المدخج الجمالل ةل تدريس  ماهو   ااولر 
والالساة التر ياو  عليها   التاريخ

 وتطبي  اانمطة المرتبطة بها 

 د ياة 1.30

أهمية المدخج الجمالل ةل تدريس   ال انية 
ودور المعل  والطالم   التاريخ

 واانمطة المرتبطة بها. 

 د ياة 1.30

بعا ااساليم التر    الا ال
يناذ بها المدخج  

 الجمالل 

واانمطة المرتبطة  الافة   التمبيهات ااولر 
 بها.

 د ياة 1.30

الوعر ببعا  
 ااةات المعوم  

وأهميتها ةل التاريخ  
تدريس التاريخ لدوج  

المملكة   –)مفر 
  –العربية السعودية 

  –الهند  –الفيأ  
الواليات المتثدة  

 اامريكية( 

اهو  الوعر ببعا  ااةات المعوم  م ال انية 
واانمطة  وأهميتها ةل التاريخ 

 المرتبطة بها. 
المملكة العربية   –الانوأ لدوج مفر 

الواليات   –الهند  –الفيأ   –السعودية  
واانمطة المرتبطة   المتثدة اامريكية(

 بها.

 د ياة 1.30

الموسيار والعادات والتااليد واازيا    ااولر  الرابع 
المملكة   –المعال   لدوج مفر واللتة و

  –الهند  –الفيأ  –العربية السعودية 
واانمطة   الواليات المتثدة اامريكية(

 المرتبطة بها. 

 د ياة 1.30

بعا المااهي   
الجمالية المرتبطة  

 ب ااةة المعوم 

  –التبعية للاوانيأ  –الوثدة  –التناسم   ال انية 
 . االلتزا   –اإليااع  –التناي   –التبايأ 

 واانمطة المرتبطة بها. 
 

 د ياة 1.30

بعا المااهي    الخامس 
الجمالية المرتبطة  

 ب ااةة المعوم 

  -التذوق –التنظي    –الد ة   –الثركة  ااولر 
  –السيادة  –التجريد   –االعتداج  
واانمطة المرتبطة   الت اد  -التركيم 

 بها.

 د ياة 1.30

تطبي  أوات  
 البثا بعديا  

س الوعر ب ااةة المعوم  تطبي  مايا  ال انية 
 بعديا 

 د ياة  90
 

المااهي  الجمالية   تطبي  اختبار
 المرتبطة ب ااةة المعوم  بليا 

 د ياة  60

وبذلض يكوأ ت  اإلجابة عأ السدؤاج ااوج  والدذي يدنص علدر: مدا فدورة برندامج   

تدريبل  ا   علدر اسدتخدا  المددخج الجمدالل لتنميدة الدوعر بدبعا  ااةدات المدعوم 

اهي  الجماليدة المرتبطدة بهدا لددى طدالم مدعبة التداريخ بكليدة التربيدة بدالوادي والما

 الجديد؟ 
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 رابعاا: إعداد ماياس الوعر ببعا  ااةات المعوم:

 اإلعداد بالمراثج التالية: عمليةمرت 

المااييس   • بإعداد  اهتمت  التل  الساباة  اادبيات  بعا  استارا   ااولر:  المرثلة 

عامة  بفاة  بالوعر  استخدا   الخافة  ةاعلية  لاياس  الماياس  هد   تثديد  وت    ،

الوعر  لتنمية  الجمالل  المدخج  استخدا   علر  الاا    علر  الاا    التدريبل  البرنامج 

التربية   بكلية  ال ال ة  بالار ة  التاريخ   معبة  طالم  لدى  المعوم  ببعا  ااةات 

 بالوادي الجديد لمجموعة البثا .

بعا  ااةا • تثديد  ال انية:  المعومالمرثلة  )  ت  ةر    -الموسيال  -الانوأالمتم لة 

والتااليد   بالدراسات  المعال (    –اللتة  -اازيا   –العادات  االسترماد  خالج  مأ 

 الساباة والكتابات ذات الفلة بالماياس. 

ال ال ة:   • المعوم المرثلة  ببعا  ااةات  الوعر  ماياس  وفياية  إعداد    ومملت 

ةر فورة   الماياس  فم   ثيا  درجته،  برأي  وتادير  مرتبط  سؤاج  مأ  موا   

بلتت   الرأى  تاسير هذا  له درجتاأ ؛    30الطالم مع  سؤاال وكج سؤاج خفص 

 (. 2( سؤاال. كما يو ثها جدوج )30ولذا بل  مجمج عبارات الماياس )

 ( 2جدوج )
 لجديدلطالم الار ة ال ال ة معبة التاريخ بكلية التربية بالوادى ا توزيع ماياس الوعر  ببعا  ااةات المعوم

بعا  ااةات  
 المعوم 

 

أر ا  ااس لة ةر 
 الماياس  

 النسبة الم وية  المجموع

 %16.66 5 5-1 الانوأ 

 %16.66 5 10-6 الموسيار 

 %16.66 5 15 -11 العادات والتااليد 

 %16.66 5 20-16 اازيا 

 %16.66 5 25-21 اللتة  

 %16.66 5 30-26 المعال 

 تاريبا  %100 30 30 المجموع



رثلة الرابعة: ت   بط الماياس وثسام  باته وفد ه ومعامالت السهولة والفعوبة  الم

 علر النثو التالل: 

 الخفا ص السيكومترية للماياس:

 فدق المثكميأ : 

بعد فياية أس لة الماياس وتعليماته ةل فورته المبد ية، ت  عدرا هدذد الفدورة علدر 

إلبدا  آرا ه  ووجهدة نظدره ،   مجموعة مأ المثكميأ المتخففيأ ةل تدريس التاريخ،

وبنا  علر ذلض تمت إعادة فياية بعا ااسد لة التدل ا ترثدوا تعدديلها، وثدذ  بعدا 

؛ %100إلدل  %90ااس لة التير مناسبة، وجا ت نسبة االتااق علل ااس لة ااخدرى مدأ  

سدؤاالا موزعدة علدر سدتة أبعداد ر يسدة، وبدذلض   30وبالتالل أفبت عدد أسد لة المايداس  

 (7ت الماياس  ابال للتطبي  ةل فورته النها ية. ملث  )أفب

 تايي  فالثية ااس لة :   -  

بهد  معرةة مدى تأ ير كدج سدؤاج مدأ أسد لة المايداس علدل  يمدة معامدج ال بدات سدوا  

ا ةاد ت  استخرا  سلسلة مأ معدامالت ألادا كرونبداح بثيدا يم دج كدج  ارتااعاا أو انخاا ا

بعد ثذ  بنودد وهو ةل الو دت ناسده ندوع مدأ فددق المثدض  معامج  يمة  بات الماياس

للبنود، وبالم ج ةاد ت  ثسام متوسط وتبدايأ كدج بندد مدأ بندود المايداس بعدد ثدذ  أثدد 

 0(  التالل يو ت هذد الاي    3البنود، والجدوج ر   )

 ( 3جدوج)
 فدق المثض اس لة الماياس

معامج االرتباط   التبايأ  المتوسط  البنود
 المفثت 

 امج ألاا مع

1 20.48 66.262 .837 .938 

2 20.43 66.157 .878 .938 

3 20.33 69.533 .490 .942 

4 20.33 69.833 .448 .942 

5 20.33 70.933 .495 .944 
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معامج االرتباط   التبايأ  المتوسط  البنود
 المفثت 

 امج ألاا مع

6 20.33 72.533 .476 .946 

7 20.38 68.248 .631 .941 

8 20.33 68.133 .689 .940 

9 20.43 67.557 .693 .940 

10 20.43 67.857 .653 .940 

11 20.33 70.933 .295 .944 

12 20.33 72.533 .576 .946 

13 20.38 69.448 .470 .942 

14 20.48 66.762 .772 .939 

15 20.38 68.248 .631 .941 

16 20.33 68.133 .689 .940 

17 20.43 67.557 .693 .940 

18 20.43 67.857 .653 .940 

19 20.33 70.933 .295 .944 

20 20.33 72.533 .432 .946 

21 20.38 69.448 .470 .942 

22 20.48 66.762 .772 .939 

23 20.48 66.262 .837 .938 

24 20.43 66.157 .878 .938 

25 20.38 69.448 .470 .942 

26 20.48 66.762 .772 .939 

27 20.48 66.262 .837 .938 

28 20.43 66.157 .878 .938 

29 20.33 69.533 .490 .942 

30 20.33 69.833 .448 .942 

 ( الساب  ما يلل: 3يت ت مأ الجدوج ر   )

عند ماارنة  يمتل المتوسط والتبايأ لكج بند علر ثدة باي  المتوسدط والتبدايأ للبندد بعدد   -

ثذ  درجته يت ت عد  اختال  الاي  ةل الثالتيأ وتااربها بدرجة كبيرة ، باإل اةة إلدل 

لذي تذبذم ةيها هذد الاي  فتير جداا ، وهذا يؤكد أأ جميع البنود متجانسة إلر أأ المدى ا

 ثد كبير ةل  ياس ما و عت مأ أجله.  

أأ جميع  ي  معدامالت االرتبداط المفدثت بديأ السدؤاج والدرجدة الكليدة للمايداس عندد   -

ا ،  ويؤكد هذا تمتدع جميدع ااسد لة بدرجدة مابو لدة مدأ ثذ  درجة السؤاج  دالة إثفا يا



ا لايداس فددق السدؤاج )أبدو هامد  ،   ( 314،    2004الفدق باعتبار بايدة ااسد لة مثكدا

 وهذد المعامالت تعتبر معامج تميز لكج سؤاج باعتبار باية البنود كمثض.0

أأ معامالت  بات ألاا كرونباح للماياس ال يتأ ر بعد ثذ  أي سدؤاج وهدذا يعدد مناسدبا   -

 ثكميأ الساب .  وتتا  هذد النتيجة مع فدق الم

 تثديد معامالت الفعوبة والسهولة ومعامالت التميز اس لة الماياس: 

ت  ثسام معامج الفعوبة لكج ماردة مأ ماردات الماياس عدأ طريد  ثسدام المتوسدط 

 الثسابل لإلجابة الفثيثة، باستخدا  المعادلة التالية.  

 علر السؤاج       عدد اإلجابات الفثيثة                 معامج السهولة =  

 عدد الطالم الذيأ أجابوا علر السؤاج × درجة السؤاج                                    

 ، 0.20ويعتبر السؤاج ) الماردة ( مابوالا إذا تراوثت  يمدة معامدج الفدعوبة لده بديأ ) 

تكوأ مدديدة الفدعوبة،   0.20( ، كوأ الماردة التل ياج معامج الفعوبة لها عأ    0.80

 تكوأ مديدة السهولة. 0.85والماردة التل يزيد معامج الفعوبة لها عأ 

 تثديد معامالت التمييز لماردات االختبار  -

 ت  ثسام معامج التمييز لكج سؤاج ) ماردة ( مأ أس لة الماياس وذلض كاآلتل: 

 ترتيم درجات الطالم مأ ااعلر إلر اادنر .   -1

تم دج   %27م ج الددرجات العليدا ،  ت  %27تاسي  الدرجات إلر مجموعتيأ :   -2

 الدرجات الدنيا.  

تثديد عدد الطالم اللذيأ أجابوا إجابة فثيثة ةل كدج مجموعدة عدأ كدج  -3

 ماردة علر ثدة.  

 تطبي  المعادلة التالية.   -4

 مجموع العالمات المثفلة مأ الا ة الدنيا   -مجموع العالمات المثفلة مأ الا ة العليا معامج التمييز = 

       عدد الطلبة ةل إثدى الا تيأ × عالمة السؤاج                       
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( التددالل يو ددت معددامالت 4. والجدوج ر دد  )  0.30ويابج السؤاج إذا ل  ياج معامج تمييزد عأ  

 السهولة والفعوبة والتميز لكج سؤاج مأ أس لة الماياس

 ( 4جدوج )

 الماياس معامالت الفعوبة والسهولة والتميز لكج سؤاج مأ أس لة 

معامج   السؤاج 
 السهولة 

معامج  
 الفعوبة 

معامج  
 التمييز 

معامج   السؤاج 
 السهولة 

معامج  
 الفعوبة 

معامج  
 التمييز 

1 0.38 .62 .837 16 0.24 .76 .689 

2 0.33 .67 .878 17 0.33 .67 .693 

3 0.24 .76 .490 18 0.33 .67 .653 

4 0.24 .76 .448 19 0.24 .76 .295 

5 0.24 .76 .495 20 0.24 .76 .432 

6 0.24 .76 .476 21 0.29 .71 .470 

7 0.29 .71 .631 22 0.38 .62 .772 

8 0.24 .76 .689 23 0.38 .62 .837 

9 0.33 .67 .693 24 0.33 .67 .878 

10 0.33 .67 .653 25 0.29 .71 .470 

11 0.24 .76 .295 26 0.38 .62 .772 

12 0.24 .76 .576 27 0.38 .62 .837 

13 0.29 .71 .470 28 0.33 .67 .878 

14 0.38 .62 .772 29 0.24 .76 .490 

15 0.29 .71 .631 30 0.24 .76 .448 

 االتساق الداخلل لالختبار:  - 

للتثا  مأ االتساق الداخلل ت  ثسام معامج )بيرسوأ( بيأ كج سؤاج مأ أس لة الماياس  

وبيأ درجة كج بعد والدرجة الكلية للماياس, وذلض  والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمل إليه  

الماياس,   وأبعاد  للماياس  الكلية  بالدرجة  الماياس  أس لة  واتساق  ارتباط  مدى  لمعرةه 

 ( التالياأ يو ثاأ هذد النتا ج التالية: 5،6والجدوالأ ر   ) 



 (  5جدوج )

 ( 32)أ= ليهوالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمل إ معامالت االرتباط بيأ االس لة

ةنوأ  
 المعوم 

معامج  
 االرتباط 

موسيال 
 المعوم 

معامج  
 االرتباط 

عادات 
وتااليد  
 المعوم 

معامج  
   االرتباط

أزيا  
 المعوم 

معامج  
 االرتباط 

لتة  
 المعوم 

معامج  
 االرتباط 

معال   
 المعوم 

معامج  
 االرتباط 

1 .850** 6 .775** 11 .777** 16 **.811 21 **.783 26 .793** 

2 .705** 7 .743** 12 .743** 17 .858** 22 .743** 27 .770** 

3 .781** 8 .751** 13 .726** 18 .908** 23 .721** 28 .764** 

4 .734** 9 .812** 14 .820** 19 .928** 24 .762** 29 .822** 

5 .718** 10 .763** 15 .780** 20 .854** 25 .889** 30 .918** 

 (0.01** داج عند )

 (  6جدوج ) 

 ( 32)أ= والدرجة الكلية للماياس معامالت االرتباط بيأ اابعاد

ةنوأ   البعد

 المعوم 

موسيال  

 المعوم 

عادات وتااليد  

 المعوم 

ازيا  

 المعوم 

لتة  

 المعوم 

معال  

 المعوم 

 **762. **786. **862. **886. **759. **844. معامج االرتباط 

 (0.01** داج عند )        

ايأ بدأأ أسد لة المايداس تتمتدع بمعدامالت ارتبداط  ويدة ودالدة يت ت مدأ الجددوليأ السداب

( مع الدرجة الكلية للبعد الدذي تنتمدل إليده , كمدا أأ ارتبداط 0.01إثفا ياا عند مستوى )

( وهذا يددج علدل 0.01كج بعد بالدرجة الكلية للماياس  ويه وداله إثفا ياا عند مستوى )

 لل .أأ الماياس بأس لته يتمتع باتساق داخلل عا

 كرونباح: -ال بات بطرياه ألاا  

ت  ثسام  يمه معامالت ال بات عأ طري  معامدج الادا كرونبداض و دد جدا ت جميدع هدذد 

وهذا دليج كاةل علر أأ الماياس يتمتع بمعامج  بدات عدالل, وبدذلض يكدوأ   (الاي  مرتاعة  

ا لالستخدا , ويت ت ذلض مأ خالج الجدوج ر   )  ( التالل:7فالثا
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   (7جدوج )

 كرونباح لكج بعد والدرجة وللماياس ككج-معامج ألاا

 البعد     

 الماياس 

ةنوأ  

 المعوم 

موسيال  

 المعوم 

عادات  

وتااليد 

 المعوم 

ازيا  

 المعوم 

لتة  

 المعوم 

معال  

 المعوم 

 الكلل 

الاا  

 كرونباض 

0.811 0.820          0.842          0.806          0.832          0.816          0.962 

 رابعاا: إعداد اختبار المااهي  الجمالية المرتبطة ببعا ب ااةة المعوم:

 اإلعداد بالمراثج التالية: عمليةمرت 

اختبارات   • بإعداد  اهتمت  التل  الساباة  اادبيات  بعا  استارا   ااولر:  المرثلة 

البرنامج   استخدا   ةاعلية  لاياس  االختبار  تثديد هد   وت    ، عامة  بفاة  المااهي  

المرتبطة ا الجمالية  المااهي   لتنمية  الجمالل  المدخج  استخدا   علر  الاا    لتدريبل 

التربية   بكلية  ال ال ة  بالار ة  التاريخ   معبة  طالم  لدى  المعوم  ب ااةة  ببعا 

 بالوادي الجديد لمجموعة البثا .

المعوم   • ب ااةة  ببعا  المرتبطة  الجمالية  المااهي   بعا  تثديد  ال انية:  المرثلة 

بالجدوج  المو ذات    ( 8)جودة  والكتابات  الساباة  بالدراسات  االسترماد  خالج  مأ 

 الفلة باالختبار. 

ال ال ة:   • إعداد  المرثلة  ب ااةة  ومملت  ببعا  المرتبطة  الجمالية  المااهي   اختبار 

مأ   متعدد  مأ  االختيار  نوع  مأ  االختبار  فم   ثيا  درجته،  وتادير  المعوم 

بلتت   بدا ج  وأربع  كما   سؤاالا   16سؤاج  ؛  واثدة  درجة  له  سؤاج خفص  وكج 

 (. 8يو ثها جدوج )



 ( 8جدوج )

لطالم معبة    توزيع اختبار بعا المااهي  الجمالية المرتبطة ببعا ب ااةة المعوم

 التاريخ 

المااهي  الجمالية 
المرتبطة ببعا  
 ب ااةة المعوم  

أر ا  ااس لة ةر 
 االختبار

 النسبة الم وية 

 %6.25 1 التناسم 

 %6.25 2 الوثدة

 %6.25 3 التبعية للاوانيأ 

 %6.25 4 التبايأ 

 %6.25 5 التناي  )التناس (  

 %6.25 6 اإليااع 

 %6.25 7 االلتزا 

 %6.25 8 الثركة 

 %6.25 9 الد ة 

 %6.25 10 التنظي 

 %6.25 11 التذوق  

 %6.25 12 االعتداج)التوازأ( 

 %6.25 13 التجريد 

 %6.25 14 السيادة

 %6.25 15 التركيم 

 %6.25 16 الت اد 

 %100 16 المجموع

المرثلة الرابعة: ت   بط االختبار وثسام  باته وفد ه ومعامالت السهولة والفعوبة  

 علر النثو التالل: 
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 الخفا ص السيكومترية لالختبار:

 فدق المثكميأ : 

بعددد فددياية أسدد لة االختبددار وتعليماتدده ةددل فددورته المبد يددة، تدد  عددرا هددذد 

ر مجموعة مأ المثكمديأ المتخففديأ ةدل مجداج تددريس التداريخ، إلبددا  الفورة عل

آرا ه  ووجهة نظره ، وبنا  علر ذلض تمت إعادة فدياية بعدا ااسد لة التدل ا ترثدوا 

وجا ت نسبة االتااق علر ااس لة ااخرى   تعديلها ، وثذ  بعا ااس لة التير مناسبة ،

سدؤاج ، وبدذلض أفدبت  16االختبدار   ؛ وبالتدالل أفدبت عددد أسد لة%100إلدل    %90مأ  

 االختبار  ابالا للتطبي  ةل فورته النها ية.  

 تايي  فالثية االس لة :   -  

بهد  معرةة مدي تأ ير كج سؤاج مأ أس لة االختبار علر  يمة معامج ال بات سدوا  

ا ةاد ت  استخرا  سلسلة مأ معدامالت ألادا كرونبداح بثيدا يم دج كدج  ارتااعاا أو انخاا ا

معامج  يمة  بات االختبار بعد ثذ  بنودد وهو ةل الو ت ناسده ندوع مدأ فددق المثدض 

للبنود، وبالم ج ةاد ت  ثسام متوسط وتبايأ كدج بندد مدأ بندود االختبدار بعدد ثدذ  أثدد 

 0(  التالل يو ت هذد الاي   9والجدوج ر   )   0البنود  

 ( 9جدوج)

 فدق المثض اس لة االختبار 

معامج   ايأالتب المتوسط  البنود
االرتباط  
 المفثت 

معامج  
 ألاا

 795. 770. 12.252 10.58 التناسم 

 803. 665. 12.725 10.48 الوثدة

 824. 431. 13.856 10.45 التبعية للاوانيأ 

 830. 425. 12.252 10.42 التبايأ 

 821. 473. 13.845 10.39 التناي  )التناس (  

 831. 401. 13.378 10.39 اإليااع 

 829. 450. 12.058 10.52  االلتزا



معامج   ايأالتب المتوسط  البنود
االرتباط  
 المفثت 

معامج  
 ألاا

 815. 475. 13.389 10.45 الثركة 

 811. 553. 13.312 10.39 الد ة 

 807. 593. 12.856 10.55 التنظي 

 815. 483. 13.258 10.52 التذوق  

 821. 473. 13.845 10.39 االعتداج)التوازأ( 

 831. 401. 12.378 10.39 التجريد 

 819. 417. 13.525 10.48 السيادة

 811. 545. 12.985 10.58 التركيم 

 815. 475. 13.389 10.45 الت اد 

 ( الساب  ما يلل : 9يت ت مأ الجدوج ر   )

عند ماارنة  يمتل المتوسط والتبايأ لكج بند علل ثدة باي  المتوسط والتبايأ للبند بعد   -

إل اةة إلل  ثذ  درجته يت ت عد  اختال  الاي  ةل الثالتيأ وتااربها بدرجة كبيرة، با

أأ المدى الذي تذبذم ةيها هذد الاي  فتير جداا ، وهذا يؤكد أأ جميع البنود متجانسة إلل  

 ثد كبير ةل  ياس ما و عت مأ أجله  

عند    - لالختبار  الكلية  والدرجة  السؤاج  بيأ  المفثت  االرتباط  معامالت  جميع  ي   أأ 

تمتع جمي  هذا  ويؤكد  إثفا ياا،   دالة  السؤاج   مأ  ثذ  درجة  مابولة  بدرجة  ااس لة  ع 

ا لاياس فدق السؤاج )أبو هام  ،    0(  314،    2004الفدق باعتبار باية ااس لة مثكا

 وهذد المعامالت تعتبر معامج تميز لكج سؤاج باعتبار باية البنود كمثض. 

أأ معامالت  بات ألاا كرونباح لالختبار ال يتأ ر بعد ثذ  أي سؤاج وهدذا يعدد مناسدباا   -

 هذد النتيجة مع فدق المثكميأ الساب .    وتتا 

 تثديد معامالت الفعوبة والسهولة ومعامالت التميز اس لة االختبار  -

ت  ثسام معامج الفعوبة لكج ماردة مأ ماردات االختبدار عدأ طريد  ثسدام 

 المتوسط الثسابل لإلجابة الفثيثة
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 تثديد معامالت التمييز لماردات االختبار  -

 التمييز لكج سؤاج ) ماردة ( مأ أس لة االختبار:  ت  ثسام معامج 

 ( 10جدوج )

 معامالت الفعوبة والسهولة والتميز لكج سؤاج مأ أس لة االختبار

معامج   السؤاج 
 السهولة 

معامج  
 الفعوبة

معامج  
 التمييز 

معامج   السؤاج 
 السهولة 

معامج  
 الفعوبة

معامج  
 التمييز 

1 
0.42 

.58 .770 9 
0.23 

.77 .553 

2 
0.32 

.68 .665 10 
0.39 

.61 .593 

3 
0.29 

.71 .431 11 
0.35 

.65 .483 

4 
0.26 

.74 .425 12 
0.23 

.77 .473 

5 
0.23 

.77 .473 13 
0.23 

.77 .401 

6 
0.23 

.77 .401 14 
0.32 

.68 .417 

7 
0.35 

.65 .450 15 
0.42 

.58 .545 

8 
0.29 

.71 .475 16 
0.29 

.71 .475 

 بار:االتساق الداخلل لالخت - 

للتثا  مأ االتساق الداخلل ت  ثسام معامج )بيرسوأ( بيأ كج سؤاج مأ أس لة  

الكلية   والدرجة  بعد  كج  درجة  وبيأ  إليه  تنتمل  الذي  للبعد  الكلية  والدرجة  االختبار 

لالختبار   الكلية  بالدرجة  االختبار  أس لة  واتساق  ارتباط  مدى  لمعرةه  وذلض  لالختبار, 

 ( التالل يو ت هذد النتا ج التالية:11ر   )  وأبعاد االختبار, والجدوج



 (  11جدوج )

 ( 32)أ= والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمل إليه معامالت االرتباط بيأ االس لة

المااهي  الجمالية 
المرتبطة ببعا  
 ب ااةة المعوم  

معامج  
 االرتباط 

المااهي  الجمالية المرتبطة 
 ببعا ب ااةة المعوم 

معامج  
 االرتباط 

 **758. الد ة  **775. ناسم الت 

 **842. التنظي  **732. الوثدة

 **745. التذوق   **712. التبعية للاوانيأ 

 **790. االعتداج)التوازأ(  **811. التبايأ 

 **735. التجريد  **758. التناي  )التناس (  

 **787. السيادة **738. اإليااع 

 **814. التركيم  **819. االلتزا 

 **818. الت اد  **804. الثركة 

 (0.01** داج عند )                                      

ا  يت ت مأ الجدوج الساب  باأ أس لة االختبار تتمتع بمعامالت ارتباط  ويه وداله إثفدا يا

( مع الدرجدة الكليدة لالختبدار، وهدذا يددج علدل أأ االختبدار بأسد لته 0.01عند مستوي )

 يتمتع باتساق داخلل عالل .

 ال بات بطرياه كودار ريمارد سوأ: 

ت  ثسدام  يمده معدامالت ال بدات بطرياده كدودار ريمدارد سدوأ وبلتدت  يمتده 

( وهل  يمة مرتاعة تدج علدر أأ االختبدار يتمتدع بمعامدج  بدات عدالل , وبدذلض 0.827)

ا لالستخدا     يكوأ فالثا

 مجموعة البثا االستطالعية: 

جموعددة مددأ طددالم كليددة التربيددة تكونددت مجموعددة البثددا االسددتطالعية مددأ م

بجامعة الوادي الجديد، معبة التاريخ ت  اختيداره  بطرياده عمدوا ية بسديطة, بلد  عددده  
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سدنة، وانثدرا  معيداري  ددرد   21( طالباا مأ كال الجنسيأ, بمتوسدط عمدر  ددرد )32)

 سنه( وت  تطبي  أدوات البثا عليه  للتأكد مأ فدق و بات الماياس واالختبار.  0.5

 جموعة البثا ااساسية)التجريبية( م

( طالددم وطالبددة مددأ طددالم كليددة 36تكونددت مجموعددة البثددا ااساسددية مددأ )

التربيددة بجامعددة الددوادي الجديددد، مددعبة التدداريخ تدد  اختيدداره  بطريادده عمددوا ية بسدديطة، 

 سنه(   0.5سنه وانثرا  معياري  درد   21بمتوسط عمر  درد )

ببعا الوعر  لماياس  الابلل  المااهي    التطبي   واختبار  المعوم   ااةات 

 الجمالية المرتبطة بها :  

ت  تطبي  ماياس الوعر ببعا  ااةات المعوم واختبار الماداهي  الجماليدة المرتبطدة بهدا 

علر الطالم مجموعة البثا  بج إجرا  التجربة، بهد  الو و  علر المسدتوى المبدد ل 

المدعوم و الماداهي  الجماليدة للطالم مجموعة البثدا ةدر مددى وعديه  بدبعا  ااةدات  

 المرتبطة بها .

 تطبي  البرنامج التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج الجمالل:   

 ا  الباث اأ بتطبي  البرنامج التدريبل ، مسترمديأ بما جا  ةل دليج المتددرم، ، وكدذلض 

 ة ال ال دة علر الارتوةير أدوات تعليمية تعلمية، وأنمطة مفاثبة معززة، وأساليم تاوي   

تنايدذ بعدها تد  تطبيد  البرندامج، واسدتترق  معبة التاريخ بكلية التربية بالوادى الجديد، ،  

أسابيع بوا ع يو  تدريبل ةل ااسبوع مأ الساعة ال امنة فباثا ( خمسة  5تجربة البثا )

(  بالكلية  وذلض بسبم سدعة المددر  وتطبيد  اإلجدرا ات االثترازيدة لكورندا 4بمدر  )

  .2021/ 2020(، خالج الافج الدراسر ااوج 9ظهر بملث  )كما ي

 التطبي  البعدي اداتل البثا التاويمية :  

بعد االنتها  مأ تطبي  البرنامج التددريبل الادا   علدر اسدتخدا  المددخج الجمدالل لطدالم 

مجموعددة البثددا، تدد  تطبيدد  مايدداس الددوعر بددبعا  ااةددات المددعوم واختبددار المادداهي  



مرتبطة بها وت  رفدد نتدا ج التطبيد  الابلدل والبعددي ةدر المايداس واالختبدار الجمالية ال

 .لطالم مجموعة البثا

 نتا ج  البثا وتاسيراته، ودالالته التربوية: 

ةيما يلل يستعرا الباث اأ نتا ج التثليج اإلثفا ل لماياس الوعر ببعا  ااةات المعوم 

رها ومنا مدتها ةدل  دو  اإلطدار النظدري واختبار المااهي  الجمالية المرتبطدة بهدا وتاسدي

ونتا ج الدراسات الساباة ت  استخدا  التثليج اإلثفدا ل لبرندامج الدرز  اإلثفدا ية للعلدو  

 عأ طري  استخدا  ااساليم اإلثفا ية التالية:  (SPSS26) االجتماعية

لايدداس  Paired Samples T Test) اختبددار " ت"  للمجموعددات المرتبطددة)  -

أ متوسطات درجات الطدالم ةدل المجموعدة التجريبيدة  ةدل التطبياديأ الابلدل الاروق بي

 والبعدي.

 Eta squared  (²η ) ياس ثج  اا ر  للمجموعات المستالة بثسام مربع إيتا   -

 ²ت(  =            ²ηمربع إيتا )

 + درجات الثرية  ²ت                               

 × ت 2( =       d وة التأ ير )

 درجات الثرية                       

لإلجابة عأ السؤاج ال انر للبثا والذى ينص علل "مدا ةاعليدة البرندامج التددريبل الادا   

علر المدخج الجمالل لتنمية الدوعر بدبعا  ااةدات المدعوم لددى طدالم مدعبة التداريخ 

 بكلية التربية بالوادي الجديد؟"

لاروق بيأ متوسطل مجموعتيأ مرتبطتيأ وجدا ت نتا جده استخد  الباث اأ اختبار )ت( ل

 ( التالل :12كما يو ثه جدوج ر   )
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 ( 12جدوج )

اختبار "ت" ومستوى داللتها للاروق بيأ متوسطل درجات مجموعة البثا ةل التطبيايأ 

 لماياس الوعر ببعا  ااةات المعوم لمجموعة البثا البعدي والابلل 

 (36( أ = dو وة التأ ير)(( ²ηربع )وكذلض ثج  التأ ير )  يمة م 

أبعددددداد مايددددداس 

الددددوعر بددددبعا 

  ااةات المعوم

االنثددرا   المتوسط التطبي 

 المعياري

مسدددددددددتوي   يمة ت

 الداللة

 ²ايتا

²η 

 دددددددوة 

 التأ ير

(d) 

داج عندد مدأ  16.699 0.803 1.90 الابلل ةنوأ المعوم

0.01 

0.91 6.20 

 مرتاع 1.172 6.07 البعدي

داج عندد مدأ  9.761 0.999 2.97 الابلل ومموسيار المع

0.01 

0.77 3.63 

 مرتاع 1.273 6.03 البعدي

عددددادات وتااليددددد 

 المعوم

داج عندد مدأ  22.408 0.907 3.27 الابلل

0.01 

0.95 8.32 

 مرتاع 1.217 8.03 البعدي

داج عندد مدأ  12.404 0.860 2.53 الابلل أزيا  المعوم

0.01 

084 4.61 

 مرتاع 1.614 6.50 البعدي

داج عندد مدأ  15.667 1.022 2.70 الابلل لتة المعوم

0.01 

0.89 5.82 

 مرتاع 1.589 7.40 البعدي

داج عندد مدأ  17.352 0.925 3.80 الابلل معال  المعوم

0.01 

0.91 6.44 

 مرتاع 1.245 7.97 البعدي

داج عندد مدأ  29.857 3.159 17.13 الابلل الكلل

0.01 

0.97 11.09 

 مرتاع 3.732 42.00 البعدي

( السدداب  أأ  يمددة "ت" بلتددت علددل الترتيددم 11يت ددت مددأ الجدددوج ر دد  )  ▪

للماياس ككدج ( ،  29.86، 17.35،  15.67،  12.40،    22.41،    9.76،    16.70)

(، وهذا يددج علدل وجدود ةدروق ذات داللدة 0.01وهل  ي  دالة إثفا يا عند مستوي )

( بيأ متوسطل درجات التطبيايأ الابلل والبعدي لمايداس 0.01توى )إثفا ية عند مس

 الوعر ببعا  ااةات المعوم علل مجموعة البثا لفالت التطبي  البعدي .



كما يت ت أي ا أأ ثج  اا ر كبير ةاد بلتت  يمدة مربدع ايتدا علدل الترتيدم  ▪

  ثجد  للماياس ككج ( وبلد 0.97، 0.91، 0.89،    0.84،    0.95،    0.77،    0.91)

، للمايددداس 6.44، 5.82،  4.61،  8.32،  3.63،  6.20التدددأ ير علدددل الترتيدددم) 

ا  مرتاعة  ي   (  ، وهذد الاي  تعتبر 11.09ككج هناض  أأ يعنل كوهيأ، وهذا لمعيار طباا

تنميدة بدبعا  للبرنامج التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج  الجمدالل ةدر ةاعلية كبيرة 

 ( التالل يو دت الماارندة2م مجموعة البثا، والمكج ر   ) ااةات المعوم لدي طال

بيأ متوسطل درجات التطبيايأ الابلل لماياس الوعر ببعا  ااةات المعوم لمجموعة 

 البثا.

 (2مكج )

لماياس الوعر ببعا  ااةات  التطبيايأ الابلل والبعدي الاروق بيأ متوسطل درجات 

 ة البثا المعوم لمجموع
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مما سب  يت ت أأ هنداض تااوتدا ةدل اسدتخدا  البرندامج التددريبل الادا   علدر  ▪

المدخج الجمالل لتنمية أبعاد الوعر ببعا  ااةات المدعوم لددى طدالم مدعبة التداريخ 

بكلية التربية بالوادي الجديد الر يسة ثيا جا  البعدد الخداص بعدادات وتااليدد المدعوم 

بعدد الخداص بمعدال  المدعوم،  د  يليده البعدد الخداص باندوأ ةر المرتبة ااولر، يليه ال

المعوم،    يليه البعد الخاص بلتة المدعوم،  د  يليده البعدد الخداص بأزيدا  المدعوم، 

 وأخيرا البعد الخاص بموسيار المعوم.

وعنددد ثسددام  يمددة )ت( المثسددوبة لمايدداس الددوعر بددبعا  ااةددات    ▪

أكبدر مدأ  يمدة ت الجدوليدة والتدل   ( وهل29.857المعوم ككج يت ت أنها تساوي )

( مما يدج علر وجدود ةدرق داج 0.01عند مستوى )  35( لدرجة ثرية  2.39تساوي )

إثفا يا بيأ متوسطل درجات الطالم ةدل التطبياديأ الابلدل والبعددي لمايداس الدوعر 

بددبعا  ااةددات المددعوم ككددج لفددالت التطبيدد  البعدددي وهددو ةددرق داج إثفددا يا عنددد 

ذا يعنل أأ البرنامج التدريبل الاا   علر المدخج الجمالل  دد أظهدر ( وه0.01مستوى )

ةر ا داال إثفا يا ةل ماياس أبعداد الدوعر بدبعا  ااةدات المدعوم ككدج لددى طدالم 

معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد، وبثسام ثج  اا ر ونوعه يت دت أأ ثجد  

(، وهذا يعد مؤمرا الرتااع 11,09)  ( وأظهر  وة تأ ير مرتاعة بلتت0,97اا ر بل  )

ثج  اا ر الستخدا  البرنامج التدريبل الاا   علر المدخج الجمالل لتنميدة أبعداد الدوعر 

 ببعا  ااةات المعوم لدى طالم مجموعة البثا.

 (،1204، 2002وتتاد  نتيجدة هدذا البثدا مدع دراسدة كدج مدأ )إبدراهي ،  ▪

(Haiyan, 2010) ،(،2008 ، )الفدبيت (Hasan,2010,278)  المدري ؛(  ،

، )عبد العزيز؛ الهنيددي؛ (Webster, & Wolfe, 2013) (، 2010الجمج؛ لطي ،

 & Ramdhani، (Leder & Nadal, 2014)(،  2014الديدددددى،

Ramsaroop,2015) ،2016(، )أبوالليددددج ،)(Tjoe, 2016) ،أبددددو زيددددد( ،

طددام، (، )رم دداأ؛ خلياددة؛ مثمددد؛ خ2018(، )فددالت، 2017(، )زكددل، 2017



(، )الربيعددددل، 2018(، )موسددددر، 2018( ، )مهنددددر،2017(، )التددددزاوي، 2018

2019  ،)(Ayantas, T. ,2019)  ،( .2019( ،)مثمد،  2019، )عبد هللا  

لإلجابة عأ السؤاج ال الا للبثا والذى ينص علل "ما ةاعلية البرنامج التددريبل الادا     

المرتبطدة بدبعا  ااةدات المدعوم لددى   الماداهي  الجماليدةعلر المدخج الجمالل لتنميدة  

 طالم معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد؟"

استخد  الباث اأ اختبار )ت( للاروق بيأ متوسطل مجموعتيأ مرتبطتيأ وجدا ت نتا جده 

 ( التالل :13كما يو ثه جدوج ر   )

 ( 13جدوج )

لابلل والبعدي الختبار المااهي  التطبيايأ ا اختبار "ت" ومستوى داللتها للاروق بيأ متوسطل 

(  وثج  ²ηو يمة  مربع إيتا )  علل المجموعة التجريبية الجمالية المرتبطة ب ااةة المعوم

 ( dالتأ ير )

االنثرا   المتوسط  العدد  المجموعة البعد

 المعياري

إيتا )  ت وداللتها 

²η)    

(d) 

المااهي  

 الجمالية 

 12.285 1.167 5.47 30 الابلل  

0.84 

4.56 

داله عند   2.543 12.53 30 البعدي

0.01 
 مرتاع 

( ، وهدل  12.26( الساب  أأ  يمة "ت" بلتدت )12يت ت مأ الجدوج ر   )  ▪

(، وهددذا يدددج علددل وجددود ةددروق ذات داللددة 0.01 يمددة دالددة إثفددا ياا عنددد مسددتوي )

ار ( بيأ متوسطل درجات التطبيايأ الابلل والبعدي الختبد0.01إثفا ية عند مستوى )

موعددة البثددا لفددالت التطبيدد  المادداهي  الجماليددة المرتبطددة ب ااةددة المددعوم علددل مج

 .البعدي

( وبلد  0.84كما يت ت أي ا أأ ثج  اا ر كبير ةاد بلتت  يمدة مربدع ايتدا ) ▪

ا  مرتاعة  ي   ( ، وهذد الايمة تعتبر4.56ثج  التأ ير علل )   كوهيأ، وهدذا لمعيار طباا
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 للبرنامج التدريبل الاا   علر استخدا  المدخج  الجمالل ةر هناض ةاعلية كبيرة  أأ يعنل

تنمية المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةة المعوم لدي طدالم مجموعدة البثدا، والمدكج 

بيأ متوسطل درجات التطبيايأ الابلل والبعدي الختبار  ( التالل يو ت الماارنة3ر   )

 جموعة البثا لفالت التطبي  البعدي .المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةة المعوم لم

 

 (3مكج )

لماياس المااهي  الجمالية المرتبطة ب ااةة التطبيايأ الابلل والبعدي الاروق بيأ متوسطل درجات 

 علر المجموعة التجريبية المعوم

(، 2010وتتادد  نتيجددة هددذا البثددا مددع دراسددة كددج مددأ )بددابطيأ؛ العيسددل،  ▪

Uzunoglu,2012) ،2017(، )زكددل، 2017(، )أبددو زيددد، 2016(، )سددليماأ  ،)

 (،  2018( ، )مهنر،2017)التزاوي،  

لإلجابة عأ السؤاج الرابع للبثا والذى ينص علل " ما ندوع العال دة االرتباطيدة     -5

بيأ الوعل ببعا  ااةات المعوم والماداهي  الجماليدة المرتبطدة بهدا لددى الطدالم 

 مجموعة البثا؟"



كمدا يو دثها جددوج ر د  استخد  الباث اأ )معامج ارتبداط بيرسدوأ( ، وجدا ت نتا جده  

 :( التالل14)

 ( 14جدوج )

معامج ارتباط بيرسوأ بيأ  الوعل ببعا  ااةات المعوم و المااهي  الجمالية المرتبطة 

 ببعا  ااةات المعوم 

 الوعل
 

 المااهي  

ةنوأ  
 المعوم 

موسيار  
 المعوم 

عادات  
وتااليد  

 م المعو

أزيا   
 المعوم 

لتة  
 المعوم 

معال  
 المعوم 

 الكلل 

الماددددددددددداهي  
الجماليدددددددددددة 
المرتبطدددددددددة 
ببعا  ااةدات 

 المعوم
 

**.795 **.752 **.711 **.778 .784** .732** .812** 

( دالدة 0.7( أنه توجدد عال دة ارتباطيدة موجبدة  ويدة )أكبدر مدأ  13يت ت مأ الجدوج )

ل بددبعا  ااةددات المددعوم و المادداهي  ( بدديأ الددوع0.01اثفددا يا عنددد مسددتوي داللددة )

 الجمالية المرتبطة ببعا  ااةات المعوم.

ةل  و  ما سب  مأ نتا ج يت ت ةاعلية البرندامج التددريبل الادا   علدر الاكدر التربدوي 

للمدددخج الجمددالل وذلددض ةددل تنميددة الددوعر بددبعا  ااةددات المددعوم والمادداهي  الجماليددة 

ي  هدذا البرندامج التددريبل علدر كدج كليدات المتفلة بهدا بمدا يتطلدم معده  درورة تعمد

الجامعة وخافة كليدة اآلدام والتربيدة مدأ أجدج تنميدة تلدض الماداهي  لددى طدالم مدعبة 

 التاريخ.
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 توفيات البثا 

مددأ خددالج تطبيدد  أدوات البثددا وتاسددير النتددا ج، توفددج البثددا إلددر مجموعددة مددأ 

 التوفيات:

المعوم، لذا يوفدل البثدا بعمدج    ا مة المااهي  الجمالية المرتبطة ببعا  ااةات -1

  وا   بمااهي  جمالية أخرى تناسم مراثج التعلي  ااساسل وال انوي.

أ بت البثدا ةاعليدة برندامج تددريبل  دا   علدر اسدتخدا  الجمدالل لتنميدة الدوعر   -2

ببعا  ااةات المعوم والمااهي  الجمالية المرتبطة لدى طالم معبة التاريخ بكلية 

لجديد؛ لذا يوفل البثا باستخدا  هذا البرنامج ةل تدريس   دايا التربية بالوادي ا

 معافرة مرتبطة بتدريس التاريخ

معبة   -3 طالم  لدى  المرتبطة  المعوم  ببعا  ااةات  للوعر  ماياساا  البثا  أعد 

الجديد؛ بالوادي  التربية  بكلية  هذا    التاريخ  استخدا   يت   بأأ  البثا  يوفل  لذا 

ب ااةا الوعر  تاوي   ةل  ااساسل  الماياس  التعلي   مرثلة  طالم  لدى  المعوم  ت 

 وال انوي .  

أعد البثا اختبار للمااهي  الجمالية المرتبطة ببعا  ااةات المعوم لدى طالم   -4

معبة التاريخ بكلية التربية بالوادي الجديد؛ لذا يوفل البثا بأأ يت  استخدا  هذا  

 م أخرى .  االختبار ةل معرةة مااهي  جمالية أخرى مرتبطة  ااةات معو 

 ددرورة ت ددميأ ماددررات التدداريخ بددبعا  ااةددات المددعوم والمادداهي  الجماليددة  -5

 المرتبطة  بها واانمطة التر تناسم مداخج ثدي ة ومنها المدخج الجمالل.

التنسي  بيأ أساتذة كلية اآلدام وكلية التربية علر كياية تدريم طالبه  وة  الاكدر  -6

 أدا ه  التدريسل. السا د ةل المدخج الجمالل وت مينه ةل

 



 بثوا مستابلية ماترثة :

مأ خالج البثا الثالل وةل  و  ما أمارت إليه النتدا ج ظهدرت بعدا الموا د  التدل 

 يمكأ أأ تكوأ مو وعات لدراسات وبثوا ماترثة ومأ هذد الممكالت ما يلل :

تأ ير استخدا  المدخج الجمالل ةل تدريس التاريخ لتنمية الدوعل بأبعداد الثدوار  •

 الث اري والاي  الجمالية لدى طالم الف  ال انل ال انوي.

تطوير منداهج التداريخ بالمرثلدة االعداديدة ةدل  دو  أبعداد المددخج الجمدالل  •

و ياس تأ يرها علر  دي  الثدس الجمدالل والمهدارات اليدويدة لددى طدالم هدذد 

 المرثلة.

الاندل والدوعل استخدا  المدخج الجمالل ةل تدريس التاريخ لتنمية أبعاد التذوق   •

 الجمالل لدى تالميذ المرثلة اإلعدادية.   

تدريم معلمل التاريخ بالمرثلة اإلعداديدة علدر أبعداد المددخج الجمدالل لتنميدة  •

 التعاط  التاريخل لدى تالميذ الف  ال انل اإلعدادي.

استخدا  المددخج الجمدالل ةدل تنميدة  دي  التندوع ال اداةل لددى طدالم المرثلدة  •

 ال انوية.    
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 المراجع

 أوال المراجع العربية:

علل.)   ابراهي   خالج  2002ابراهي ،  ريا  مأ  العربية  المعوم  علر  ااةة  التعر   أبريج(.   ،

والتراا  االنسانية  لعلو   الث اري  المركز  المعبية.  ال ااةة  مجلة  والثا ر.  الما ل  الزي: 

 . 1225:  1196(، ص ص  3جامعة المنفورة، العدد ) -المعبل. كلية اآلدام

(. المنهج التربوي العالمل. أسس تفمي  منهج تربوي ةر  و  2001إبراهي ، مجدى عزيز.) 

 التنوع ال ااةل. الااهرة. اانجلو المفرية . 

(. ال ااةة المعبية والتوافج بيأ المعوم. أعماج الندوة الدولية: الدرس  2016أبو الليج، خالد.) 

االنسا العلو   اآلدام. كلية  الماارأ،  الماارأ وتثاور  التونسية لشدم  نية واالجتماعية والجمعية 

 . 151:  125ص ص 

، يناير(. ةعالية المدخج الجمالل ةل تدريس البيولوجل  2017أبو زيد، امانل مثمد عبد الثميد.) 

لتنمية بعا المااهي  العلمية الكبرى وآرا  الطالم والمعلميأ بالمرثلة ال انوية نثو استخدامه. 

جامعة عيأ ممس، العدد   -كلية التربية  -مركز تطوير التعلي   -لتعلي  الجامعلمجلة دراسات ةل ا

 . 610: 598(، ص ص  35)

. الرياا: مكتبة   SPSS(. الدليج اإلثفا ل باستخدا  برنامج  2004أبو هام ، مثمد السيد.) 

 الرمد. 

مية. مجلة  ، مارس(. اابعاد الجمالية للم ذنة ةل العمارة االسال2010االمير، فاا لطال عبد.) 

 . 556:  549(. ص ص2(، العدد )18جامعة بابج. العلو  االنسانية، المجلد )

سعود.)  هللا  عبد  هنادي  العيسر،   ، ثسيأ  مثمد  هدى  المدخج    2010بابطيأ،  ةاعلية  مارس(.   ،

الجمالل ةل تدريس مارر ااثيا  علر ةه  المااهي  العلمية واالتجاهات العلمية لدى طالبات الف  

ا التربيةااوج  كلية  العلمية.  للتربية  المفرية  المجلة  العلمية.  للتربية  المفرية  الجمعية   -ل انوي، 

 . 199:   169(، ص ص1(، العدد )13جامعة عيأ ممس. المجلد )

(. إعادة النظر ةر التعددية ال ااةية : التنوع ال ااةل والنظرية السياسية. ت.  2007باريخ، بيخو.) 

 ي ة العامة السورية للكتام.اإلما  ، مجام. دمم . اله

مثمد.)  ،عاط   الثديا، 2010بدوي  الكتام  دار  الااهرة:  التاريخ  عل   ةل  والتعل   التعلي    .)

 الطبعة ااولر. 

 (. الوا ع  والمأموج. كار  2010البرعر، إما  مثمد   " الدراسات االجتماعية وتعلمها  تعلي    .  )

 الميخ . دار العل  واإليماأ الطبعة ال انية . 



الزهرا .)ب  ةاطمة  كلية 2013وثنض،  االنسانية،  والعلو   اآلدام  كلية  مجلة  الاأ.  ماهية  يناير(.   ،

 . 88: 73(، ص ص 4اآلدام والعلو  االنسانية. جامعة  ناة السويس، العدد )

(. وظا   ومداخج تعلي  وتعل  الدراسات االجتماعية. المنيا. 2013الجزار، نجاة  طم الجزار.) 

 والتوزيع. دار ةرثة للنمر

 ( مثمد.  سمير  عاج،  مسعد،  ر ا  المدخج  2016الجماج،  علر  ماترح  ا    برنامج  ةاعلية   .)

طالبات  س    لدى  للتعل   والداةعية  التأملل  والتاكير  العلمية  المااهي   بعا  اكسام  ةل  الجمالل 

التربية كلية  مجلة  ااطااج.  التربية  -رياا  )  -كلية  المجلد  الميخ.  كار  العد1جامعة  (،  3د) (، 

 . 59: 1السنة السادسة عمر، ص ص 

إبراهي .)  إسماعيج  جمعة  ناريماأ  العلو   2014جودة،  ةل  ماترثة  وثدة  تدريس  ةاعلية   .)

باستخدا  المدخج الجمالل لتنمية الاي  الجمالية وثم االستطالع والتثفيج لدى تالميذ المرثلة  

  ازي . جامعة الز -اإلعدادية. دكتوراد يير منمورة. كلية التربية

، يونيه(. 2014ثسأ ، طلعت فالح مدكور مثمد؛ سليماأ؛ يثير عطيه؛ الجمج؛ علر أثمد.)   

تطوير منهج الدراسات االجتماعية ةل  و  أبعاد ال ااةة اإلعالمية لتنمية الوعر ال ااةل وبعا 

االج للدراسات  التربوية  الجمعية  اإلعدادية.  المرثلة  تالميذ  لدى  النا د  التاكير  تماعية.  مهارات 

(، ص  60، العدد) جامعة عيأ ممس  -كلية التربية  مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية.

 . 196: 174ص 

يونس.)  خالد  تنمية 2007الدربامر،  علر  العلو   تدريس  ةل  الجمالل  المدخج  استخدا   أ ر   .)

ما االبتدا ل،  السادس  الف   طالم  لدى  العلو   نثو  واالتجاد  الدراسل  يير التثفيج  جستير 

 منمورة، جامعة اليرموض.

 (. لطي   ةاطمة  عبدهللا،  مرمد،  كاظ   الوثدات  2010ذرم،  لتثليج  أداة  تفمي   مارس(.   ،

( المجلد  االنسانية.  للعلو   بابج  التمكيلية. مجلة  اللوثة  ةل  العدد )18البفرية  (. ص ص 2(، 

557 :568 . 

ايماأ كاظ  اثمد. )  المدخج2019الربيعل،  أ ر  الجمالل ةل تثفيج طالبات الف     ، يوليو(. 

االنسانية  العلو   دراسات  مجلة  االبداعل.  تاكيرهأ  وتنمية  الهندسة  ةل  المتوسط  ال انل 

:  751(، ص ص  2(، العدد )46واالجتماعية. الجامعة ااردنية، عمادة البثا العلمل، المجلد )

761 . 

ثمد طه؛ خطام، اثمد علل  رم اأ، مثمد رجم ابراهي ، خلياة؛ عبد السميع خلياة؛ مثمد، ا 

( لتنمية 2018ابراهي   الريا يات  تدريس  ةل  الجمالل  المدخج  علر  برنامج  ا    ةاعلية   .)
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التربوية  للعلو   الايو   ال انوي. مجلة جامعة  ااوج  الف   لدى طالم  التأملل  التاكير  مهارات 

 . 144:  115(، ص ص 2(، الجز  )9العدد ) -جامعة الايو  -والناسية. كلية التربية

، اكتوبر(. برنامج ماترح وةاا للمدخج الجمالل ةل تدريس  2017زكل، ثناأ مفطار أثمد.) 

الجمالل  العلمل  والتذوق  البفري  التاكير  وتنمية  البديلة  المااهي   تفويم  ةل  وأ رد  العلو  

ك العلمية.  للتربية  المفرية  المجلة  العلمية.  للتربية  المفرية  الجمعية  التربية،  كلية  لية  لطالم 

 . 70: 1(، ص ص  10(، العدد )20جامعة عيأ ممس. المجلد ) -التربية

 (. المفرية  2011سلي ، مثمد فابر  الجمعية   ، العلمية  التربية  الجمالل ةل  .المدخج  ،سبتمبر( 

(، 4المجلد )  جامعة عيأ ممس.  -كلية التربية  للتربية العلمية، المجلة المفرية للتربية العلمية.

 . 8: 1(، ص ص 4العدد )

خليج.)   ر واأ  خليج  المدخج  2016سليماأ،  علر  ماترح  ا    تدريسل  نموذ   ديسمبر(.   ،

الايزيا ية ومهارات التاكير التأملل لطالم الف  ااوج ال انوي. مجلة   الجمالل لتنمية المااهي   

التربية   كلية  والمعرةة.  للارا ة  المفرية  الجمعية  والمعرةة.  ممس.   -الارا ة  عيأ  جامعة 

 . 130: 93(، ص ص  182)العدد

سيد.)  الرثمأ  عبد  سلي   الجمالل  2013سليماأ،  المدخج  علر  ماترح  ا    برنامج  ةبراير(.   ،

الناس،  وعل   التربية  ةل  عربية  دراسات  الالساة.  مادة  نثو  واالتجاد  الالساية  الاي   لتنمية 

 . 102 – 59(، ص ص  3(، الجز )34العدد)

مبر(. استراتيجية تولياية  ا مة علر المدخج الجماعل  ، سبت2014السماأ، مرواأ اثمد مثمد.)   

المتاو يأ عاليا،   ال انوية  المرثلة  لدى طالم  التأملية واالبداعية  الارا ة  لتنمية مهارات  للارا ة 

جامعة عيأ ممس،   -مجلة الارا ة والمعرةة . الجمعية المفرية للارا ة والمعرةة. كلية التربية

 . 128: 81(، ص ص 155العدد )

 ( جورجل.  خيري  ةيوليت  تنمية 2010سمعاأ،  ةل  الجمالل  المدخج  باستخدا   وثدة  ةاعلية   .)

ال انوي،  ااوج  الف   طالم  لدى  البيولوجل  نثو  والميج  االبتكاري  التاكير  مهارات  بعا 

 جامعة عيأ ممس. -رسالة ماجستيريير منمورة.كلية التربية

  ( أثمد.  الثميد  عبد  أثمد  ةا2012سيد،  ديسمبر(.  تدريس ،  ةل  الجمالل  المدخج  استخدا   علية 

مجلة   اإلعدادية.  المرثلة  تالميذ  لدى  التأملل  التاكير  مهارات  تنمية  ةل  االجتماعية  الدراسات 

  -الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية . الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .كلية التربية  

 . 156:  121( . ص ص 47جامعة عيأ ممس. العدد)

الثميد أثمد. )   الدراسات  2013سيد، أثمد عبد  الجمالل ةل تدريس  المدخج  (: ةاعلية استخدا  

ماجستير،   رسالة  اإلعدادية.  المرثلة  تالميذ  لدى  التأملل  التاكير  مهارات  تنمية  ةل  االجتماعية 

 جامعة عيأ ممس.  -يير منمورة، كلية التربية 



العزيز.)  عبد  اثمد  سهيلة  يناير(2016ماهيأ،  بالمسجد ،  االسالمية  للزخرةة  الجمالية  الاي    .

اا فر كمدخج الستثداا تفامي  زخرةية معافرة. مجلة العمارة والانوأ والعلو  االنسانية. 

 . 265: 247(، ص ص 1الجمعية العربية للث ارة والانوأ االسالمية. العدد )

ااهي  والمهارات الفثية  (. ةاعلية المدخج الجمالل ةل تنمية الم2013المربافل، أمج زهير.) 

الكترونيا.  منمورة  ماجستير.  رسالة  بتزة.  االساسل  السادس  الف   طالبات  لدى  العلو   بمادة 

 يزة.  -الجامعة االسالمية -كلية التربية

ةوزي.)  والممكالت 2005المربينل،  الا ايا  لمواجهة  التعلي   بمناهج  الجمالية  (.التربية 

 لنمر.الااهرة: مركز الكتام لالمعافرة. 

 ( عات.  الطناوى،  ةوزي؛  النظرية  2016المربينل،  بيأ  التعليمية  والبرامج  المناهج  تفمي    ،)

 والممارسة. الااهرة: مركز الكتام للنمر.

،  2010المري ، عليا  مفطار مثمد عبد العزيز؛ الجمج، علر أثمد؛ لطي  ، هانل بخيت .) 

ب ااةات   الوعر  تنمية  ةل  التاريخ  مناهج  دور  للمناهج  سبتمبر(  المفرية  الجمعية  المعوم. 

العدد   جامعة عيأ ممس.  -كلية التربية    وطرق التدريس .دراسات ةل المناهج وطرق التدريس.

 . 225:  211(، ص ص 162)

السيد    أثمد  ناهد  العزم،  جمعة؛  ليلر  فالت،  مثمد؛  تهانل  سليماأ،  علر؛  السيد  مهدة، 

ةعالية مدخج  2019السيد.) يوليو(.   ،(STEAM)    التذوق  ةر لتنمية  المنزلل  تدريس اال تفاد 

التربية   كلية   . التربية  كلية  مجلة   . اإلعدادية  المرثلة  تلميذات  لدى  .   –الجمالل  بنها  جامعة 

 . 355:  319(، ص ص 119(، العدد ) 30المجلد )

 (. ثسأ  علل  منار  ةل  و   2019فالت،  االسالمية  التربية  تدريس  ةاعلية  مدى  مارس(.   ،

الجمالل   الجامعة المدخج  مجلة  عمر،  الثادي  الف   طلبة  لدى  نثوها  االتجاد  تنمية  ةل 

(، ص  2(، العدد )27االسالمية للدراسات التربوية والناسية، الجامعة االسالمية بتزة، المجلد )

 . 766: 748ص 

(. تدريس التربية االسالمية ةل  و  المدخج الجمالل وةاعليته  2018فالت، منار علل ثسأ. ) 

ال المعرةل واالتجاد نثو دراستها، رسالة دكتوراد يير ةل تكويأ  التثفيج  الايمل وتنمية  بنا  

 منمورة، كلية المريعة والدعوة االسالمية، جامعة اليرموض. 

أبريج(. التعلي  والعولمة بدولة الكويت، ور ة مادمة   4-2، 2008الفبيت ، نورية فبيت براض.) 

الدار البي ا ، المملكة المتربية،  مركز مثمد     -لي إلل )المنتدي العربل الخامس للتربية والتع

 السادس الدولل للمؤتمرات، ةندق النايتريت باالس بالفخيرات. 
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المجيد.)  عبد  االسال   2014الفتير،  أمة  مجلة  االسالمل.  التداوج  ةل  الجماج  ةبراير(.  يمة   ،

 . 160:  150 (، ص ص14العلمية. مركة دار كامج للدراسات والطباعة والنمر، العدد )

 (. الرثمأ  عبد  ثناأ  مجلة  2016طه،  انموذجا.  الم ذنة   : االسالمل  المعماري  الاأ  جمالية   .)

(، ص ص 9جامعة  ناة السويس، العدد )  -التراا والث ارة. مركز بثوا التراا والث ارة

170 :255 . 

الثميد، أمانل مثمد.)  لت 2009عبد  البيولوجل  الجمالل ةل تدريس  المدخج  نمية بعا  (. ةعالية 

ماجستير   استخدامه،  نثو  ال انوية  بالمرثلة  والمعلميأ  الطالم  وآرا   الكبرى  العلمية  المااهي  

 يير منمورة، كلية التربية، جامعة عيأ ممس. 

أمج.)  الديدي،  الاتاح،  عبد  مناج  الهنيدي،  توةي ،  ةؤاد  رما  العزيز،  الانية  2014عبد  (.التربية 

المااهي لتنمية  كمدخج  البثا  والموسياية  مجلة  الرو ة.  لطاج  المعوم  ب ااةات  المرتبطة    

(، الجز   15العلمل ةل التربية . كلية البنات لآلدام والعلو  والتربية. جامعة عيأ ممس، العدد )

 . 792: 771(، ص ص 2)

أثمد.)  ري   العظي ،  المدخج  2016عبد  علر  ااطااج  ا مة  أدم  ةل  ماترثة  وثدة  نوةمبر(.   ،

لخياج اادبل والطال ة اللتوية لدى تالميذ المرثلة االبتدا ية، الجمعية المفرية  الجمالل لتنمية ا

جامعة عيأ ممس،   -كلية التربية  -للمناهج طرق التدريس، دراسات ةل المناهج وطرق التدريس

 . 272: 193(، ص ص 1(، الجز  )216العدد )

الجما2019عبد هللا، علل مثمد يريم.)  المدخج  استخدا   يناير(.  الريا يات ،  تدريس  ةل  لل 

لتنمية الثس الاكاهل والتذوق الجمالل لدى تالميذ الف  الخامس االبتدا ل، الجمعية المفرية 

( المجلد  الريا يات.  الريا يات، مجلة تربويات  العدد )22لتربويات  الجز  )2(،  (، ص  2(، 

 . 144: 80ص 

 (  . رياا  مثمد  أمر   الهادي،  برنامج  ا   ع2014عبد  مارس(.  ةل ،  الجمالل  المدخج  لر 

ااولر مأ  الثلاة  لدى تالميذ  الريا ل  التاكير  االبتكاري ومهارات  التاكير  لتنمية  الريا يات 

التربية   كلية  والمعرةة.  للارا ة  المفرية  الجمعية  والمعرةة.  الارا ة  .مجلة  ااساسل    -التعلي  

 . 87:  61(، ص ص 149جامعة عيأ ممس. العدد)

سليماأ؛  زيد  عيسر.)  العدواأ،  أثمد  داود؛  ؛  إبراهي   مثمد  استراتيجيات  2017 طاوى،   .)

 معافرة ةر تعلي  الدراسات االجتماعية وتعلمها. عماأ : دار المسيرة.

خميس.)    سعاد  الديأ،  ال انوية  2016عز  بالمرثلة  التاريخ  مناهج  ةل  ال ااةية  التعددية  دمج   .)

 . دار الكتم المفرية.لتعزيز الهوية الوطنية" رؤية مستابلية". الااهرة



، نوةمبر(. وثدة تعليمية مبرمجة ماترثة ةل الجماج البي ل   2010علر، زينم مثمود أثمد.) 

الجمعية   سعود،  الملض  جامعة  التربية  كلية  طالبات  لدى  الجمالل  الوعل  تنمية  علر  وأ رها 

جامعة    -ية  . كلية التربالمفرية للمناهج وطرق التدريس، دراسات ةل المناهج وطرق التدريس

 . 47:  15 –(، ص ص 164. العدد) عيأ ممس

، يونيه(. تأ ير التنوع 2016علر، هما  عاط  أثمد؛ سليماأ؛ يثير عطيه؛ الجمج؛ علر أثمد.)   

اإلعدادي.  ال انل  الف   وتالميذ  معلمل  لدى  الاي   بعا  تنمية  علر  التاريخ  منهج  ةل  ال ااةل 

 -.كلية التربية لة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةالجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، مج

 . 238:  219(، ص ص 81. العدد )جامعة عيأ ممس

عمر.)  مفطار  مثمد  نموى  تدريس  2017التزاوي،  ةل  الجمالل  المدخج  استخدا   يناير(.   ،

الجم مجلة  التاريخ.  معلمة  الطالبة  لدى  ال ااةل  والوعل  الجمالية  الاي   بعا  لتنمية  عية التاريخ 

التربية كلية  االجتماعية.  للدراسات  التربوية  الجمعية  االجتماعية.  للدراسات  جامعة   -التربوية 

 . 94: 40(، ص ص 87عيأ ممس. العدد )

(. دور الرسو  المتثركة ةر تنمية التذوق الجمالل ةر مرثلة  2015الارمر، منر بنت دهش.) 

 ( 1(، الجز  )163العدد) الطاولة المبكرة. مجلة كلية التربية ، جامعة اازهر.

مثمد.)  عبدد  مثمد  ثسيأ،  يوس ،  اثمد  العزيز،  عبد  زايد،  يناير(. 2020مثمد، مفطار   ،

مهارات   بعا  تنمية  علر  االجتماعية  الدراسات  تدريس  ةل  الجمالل  المدخج  استخدا   ةعالية 

لو  التربوية، التخيج والوعل البي ل لدى تالميذ المرثلة االعدادية. مجلة مبام الباث يأ ةل الع

 . 253:  190(، ص ص 2كلية التربية، جامعة سوها ، العدد )

 ( نوبل.  الرا ل  عبد  ناهد  الجمالل.  2019مثمد،  المكوأ  وتنمية  العلو   تعلي   اكتوبر(.   ،

 . 118:  89( ص ص  4(، العدد )2المؤسسة الدولية آلةاق المستابج، المجلد )

الديأ.)  التفميمي2012مفطار، ر ا بهل  للاأ االسالمل ةل (. ااسس  الجمالية  ة والمعايير 

رؤية   االسالمل  الاكر  ةل  الاأ   : الدولل  العلمل  المؤتمر  السياثية.  للمنمآت  الداخلل  التفمي  

ووزارة  العالمية  االسالمية  العلو   وجامعة  االسالمل  للاكر  العالمل  المعهد  ومنهجية.  معرةية 

 . 338:  291ال ااةة. عماأ، ص ص 

نوراأ سعيد    لتنمية 2018مثمد.)مهنر،  التاريخ  تدريس  ةل  الجمالل  المدخج  استخدا   تأ ير   .)

أبعاد التذوق وبعا الاي  لدى تالميذ الثلاة ال انية مأ التعلي  االساسل. رسالة ماجستير منمورة  

 جامعة عيأ  ممس. -الكترونيا. كلية التربية
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المدخج  2018مهنر، نوراأ سعيد مثمد .  التاريخ ، يونيو(. تأ ير استخدا   الجمالل ةل تدريس 

الجمعية  االساسل.مجلة  التعلي   مأ  ال انية  الثلاة  تالميذ  لدى  الاي   وبعا  التذوق  أبعاد  لتنمية 

التربية كلية  االجتماعية.  للدراسات  التربوية  الجمعية  االجتماعية.  للدراسات  جامعة   -التربوية 

 . 259: 244(، ص ص 101عيأ ممس. العدد )

عايلل مثمد م  اثمد. )موسر،  اللتة  2018ثمد  تدريس  ةل  الجمالل  المدخج  استخدا   يناير(.   ،

المرتبطة   الوجدانية  الكتابة  مهارات  وتنمية  اللتوية  الجمالية  التربية  أهدا   لتثاي   العربية 

جامعة أسيوط،   -كلية التربية  -بالجماج العفري لدى طالم المرثلة ال انوية. مجلة كلية التربية

 . 296: 214(، ص ص 1)  (، العدد34المجلد )

ةبراير(. المناهج    7-6،  2018موسر، عايلل مثمد مثمد اثمد؛ الثناأ، طاهر مثمود مثمد.) 

لبنا   الالزمة  العفرية  الثياة  متطلبات  مأ  كمتطلم  الجمالية  الاي   تنمية  ةر  ودورها  الدراسية 

لمجتمع أة ج   مخفية الطاج المفري. المؤتمر الدولل ااوج لكلية رياا ااطااج" بنا  طاج

 . 744: 719جامعة أسيوط، ، ص ص  -ةر ظج المتتيرات المعافرة. كلية رياا ااطااج 

كامج.)  مثمود  الارا ة.    3-2،  2017النا ة،  لتعل   االستعداد  ومرثلة  والهوية  أيسطس(.اللتة 

الخامس   العلمل  المؤتمر  تطبيال.   وتوجه  تنظيرية،  للجمعية   –رؤية  والعمروأ  السادس 

ل دار  المفرية  الهوية".  وتثديات  العربل  العال   ةل  التعلي   مناهج   ". التدريس  وطرق  لمناهج 

 . 21  -3ال ياةة . جامعة عيأ ممس. ص ص 

 ( مثمد.  مثمود  مثمد  ايماأ  ةل  2012يونس،  االعدادية  للمرثلة  العلو   ةل  ماترح  منهج   .)

اد نثو دراسة العلو ،   و  المدخج الجمالل وةاعليته ةل تنمية التثفيج المعرةل والاي  واالتج

 رسالة دكتوراد يير منمورة، كلية التربية، جامعة عيأ ممس.

، أبريج(. الجماج والجالج ةل الاأ االسالمل. المؤتمر  15، 14، 2010يونس، مفطار يونس ) 

العلمل السنوي العربل الخامس ، الدولل ال انل. االتجاهات الثدي ة ةل تطوير اادا  المؤسسل 

ل مؤسسات التعلي  العالل النوعل ةل مفر والعال  العربل. كلية التربية النوعية،  وااكاديمل ة

 . 1316: 1296جامعة المنفورة، ص ص 
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