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إلى والديّ اللذين استمددت منهما
العزيمة والصبر في تحصيل العلم بارك
الله في عمرهما
إلى زوجي وابنائي حفظهم الله
إلى اشقائي وشقيقاتي وفقهم الله
إلى كل من حرص واخلص في تزويدي
بالعلم والمعرفة
اهدي جهدي
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الشكر والتقدير
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول أن
هدانا الله
أحمدك ربي كما علمتنا أن تحمد ونصلي ونسلم
على خير خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
واتقدم بالشكر والتقدير إلى مشرفي واستاذي
البروفسير
دكتور عبد الرحمن عبد الله الخانجي

لشرافه على هذا البحث فقد كانت لملحظاته
القيمة وتوجيهاته المستمرة ودقته العلمية بالغ الثر
ولم يبخل بوقته وعلمه حتى نهاية هذه الدراسة،
فجزاه الله عني خير الجزاء
والشكر موصول إلى أساتذة كلية الفنون الجميلة
وكلية التربية جامعة السودان
وأخيرا اقدم شكري إلى جميع من اعانني في
إخراج هذا البحث
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مستخلص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى التعــرف علــى مــدى مســاهمة مقــرر
الفنون والتصميم للصـف الثـالث الثـانوي فـي بلـوغ أهـداف التربيـة
الفنيـة ،كمـا تهـدف دراسـة المـادة دراسـة متكاملـة تتسـم بـالعمق
والتكامل والشمول بغـرض الوقـوف علـى مـواطن القـوة لتعزيزهـا
ومواطن الضعف لمعالجتها من خلل النتائج والتوصيات التي تساهم
في تطويره.
اتبعت الباحثة المنهــج الوصــفي لنــه يناســب طبيعــة الدراســة
والفروض المراد تحقيقها .واســتخدمت الباحثــة الســتبانة والمقابلــة
كأدوات لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة التي تمثلــه عينــة مــن
المعلمين والمعلمــات والمــوجهين والموجهــات البــالغ عــددهم )(90
معلمـــا ً و) (6مـــوجهين .اســـتخدمت الباحثـــة الوســـط الحســـابي
والنحراف المعياري واختبار كا  2فــي تحليــل المعلومــات المتحصــل
عليها مــن أفــراد العينــة .وبعــد مناقشــتها أســفرت الدراســة النتــائج
التية:
 -1الهداف واضحة وشاملة يمكن تحقيقهــا إذا وجــدت الظــروف
والمكانيات المناسبة لتحقيقها.
 -2المحتوى يوفر فرص كافية متعددة للطلب على تنمية ميولهم
واتجاهاتهم التي يشــبعون بهــا حاجــاتهم ورغبــاتهم ومهــاراتهم
البداعية ،ويحقق أهداف التربية الفنية.
 -3طــرق التــدريس المســتخدمة تحقــق أهــداف التربيــة الفنيــة
لتنوعها وفعاليتها ومناسبتها للطلب.
 -4النشطة تساعد على فعاليــة التــدريس وتــثير دافعيــة الطلب
نحو المادة وتنمي مهاراتهم وقـدراتهم كمـا أنهـا تسـاعد علـى
تحقيق أهداف التربية الفنية.
 -5الوسائل المستخدمة تساعد على جذب انتبــاه الطلب وعلــى
ربط أفكارهم وخبراتهم الفنيــة .ولكــن شــح المكانيــات يقلــل
من استخدامها في كل الحصص.
 -6أن التقويم ل يكشف عن مــدى تحقيــق أهــداف مــادة التربيــة
الفنية لنه يتم بواسطة امتحانات الشهادة الثانوية فقــط ،وان
المتحان ل يغطي محتـوى المقـرر بصـورة جيــدة .انظــر إلــى
الملحق رقم ).(10 ،9 ،8
بناء على ما توصلت إليه الباحثة من نتائج تأتي التوصيات بالتي:
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إلــزام إدارات التعليــم الثــانوي بتــوفير الدوات بالمــدارس
الثانوية ولو بالقدر الذي يتيح فرصة القيام بتنفيـذ النشـطة
والوسائل التي تساعد على تحقيق الهداف.
ضرورة إعادة النظر في محتــوى مقــرر الفنــون والتصــميم
وفق المعايير التي تؤدي إلى الرتقــاء بمســتوى أداء طلب
الشهادة الثانوية.
يجب الهتمام أكثر بالنشطة التعليمية التي تعبر عن ميول
واتجاهات ورغبات الطلب.
الهتمــام بــالطرق والوســائل الحديثــة الــتي تتمشــى مــع
التجاهات الحديثة.
ضرورة تقويم الطلب بوسائل أخــرى بالضــافة لمتحانــات
الشــهادة الثانويــة )كأعمــال الســنة والمعــارض والــرحلت
الميدانيــة( ويجــب أن تكــون هنالــك أســئلة اختياريــة فــي
امتحان مادة التربية الفنيـة فـي كـل مـن الجـانب النظـري
والعملي التطبيقي.
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ملحق رقم )(7
نماذج للتمارين ونشاط عملي
) (1لقد ورثنا عن الحضارة الســلمية الوحــدة الفنيــة والفكريــة
ورثنا الجمال الممثل في حرفة ما – مثل لذلك.
) (2في العصور الوسطى كانت ترفع الحواجز بين الفن الجميل
والفن التطبيقي  .مثل لذلك ،العمارة والتصــوير ونــوع آخــر
من الفن تختاره.
) (3عرف أربعة من عناصر التصميم ومثل لها.
) (4مثل بالرسم لنواع التوازن في التصميم
نشاط عملي:
) (1مستخدما ثلثة ألــوان فقــط – صــمم قماشــا يصــلح فســتانا
لطفلة في عمر  7سنوات في ورقة مقاس 24 ×17
) (2قطع الشجار يتســبب فــي إزالــة الغطــاء النبــاتي والتصــحر
صــمم تصــميما ايضــاحيا كرســالة للمــواطن لتجنــب القطــع
الجائر والرعي الجائر للشجار
) (3هناك عــادات ضــارة .تســببت فــي كــثير مــن المــراض بــل
والوفيــات أحيانــا كالخفــاض الفرعــوني وتــدخين الســجائر
وتعاطي التمباك...الخ .اختر مــا تــراه مناســبا لشــجب هــذه
العادات الضارة.
) (4صمم شعارا مستخدما ما ل يزيد عن أربعــة ألــوان )لــوزارة
التربية والتعليم(
) (5القيادة باهمال فــي الطــرق تســببت فــي وفــاة الكــثير مــن
المــواطنين – طلبــت منــك إدارة المــرور عمــل تصــميم
ايضاحي مساهمة منك في توعية السائقين من خطورة هذا
المسلك.
) (6السلم  -اليوم يمثل امنيــة كــل مــواطن – مســتخدما لــونين
فقط صمم عمل فنيا -يدعم ثقافة السلم.
) (7صمم قماشا – يصلح لمفارش – استخدم ثلثـة ألـوان علـى
أن يكون التصميم مقاس 20 ×30سم
) (8ارسلت لك إدارة الحياة البرية الشكل ) (17-3طالبــة منــك
استعماله في تصميم يعالــج حمايــة البريــة والحيوانــات مــن
الصــيد ..تأمــل الشــكل جيــدا وصــمم التصــميم المناســب
للمساعدة في الحماية المنشودة.
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تصميم طابع البريد يعتبر من التصميمات الهامة مثلهــا مثــل
تصميم العملــة وهــي دائمــا تســتعمل للمناســبات أو تخليــدا
لذكرى أو رمزا لثقافة...الخ.
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