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 ملخص البحث 

 -:إلىيهدف البحث الحالي 

الرسوم المتحركة والتحقق لما تحتويه  مهق مهيل التر يهة الفنيهة  أفالمتحليل مضمون  -1

 والجمالية وحصر لتلك القيل

 رسل استراتيجية لتوظيف تلك القيل في التعليل المستمر للتر ية الفنية في العراق -0

 .mbc2الرسوم المتحركة التي تعرض على مناة  أفالمتضمق مجتمع البحث 

 روائية طويلة  ثت مق خالل تلك القناة  أفالم( 6اختيار)وتل 

اختيارهها  رريقهة جهر  (, اذ 0212-3-1( لغايهة )0212-12-1خالل المدة ما  هيق )

( فيلما روائيا طويال  ثت خالل تلهك المهدة , حيهث يهتل عهرض 04عشوائية مق خالل )

 الواحد  األسبوعحركة روائي خالل فلل رسوم مت

استخراج وتناسب هدف البحث   أداةمامت الباحثة  تصميل ولتحقيق هدف البحث ,

ى مجموعة مق الخبراء, في مجال علوتل عرضها , القيل المتضمنة ضمق عينة البحث

  .األداةالفنون الجميلة للتحقق مق صدق 

  %( مق ميل التر ية الفنية 22ضمق عينة البحث ظهر ان نسبة ) األفالمو عد تحليل 

التي نحاول غرسها لد  المتعلل اثناء التعليل ية الجمالية %( مق ميل التر 22و)

النظامي موجودة في افالم الرسوم المتحركة وهي نسبة جيدا جدا وكافية للثقة في 
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المتعلل حتى  عد انتهاء فترة  تلك القيل لد  غرسمق الرسوم المتحركة  أفالم إمكانية

 التعليل النظامي.

 

Employing the Values of Artistic And Aesthetic Education 

included in Animated Films to Draw Up a Strategy for 

Continuous Education for Teachers of Artistic Education 

Assist. Prof. 

Yusra Abdul Wahab Mahmoud (Ph.D.) 

University of Diyala 

College of Fine Arts 

 

Abstract : 

The current research aims to:  

1. Analysis of the content of animated films and to verify the 

values of artistic and aesthetic education and to limit these 

values. 

2. Drawing up a strategy to employ these values in 

continuous education for artistic education in Iraq 

 

     The research community included animated films showed on 

Mbc2. Six long narrated films were selected that were aired 

through that channel during the period between (1-10-2017) 

until (1-3-2018). They were chosen randomly among (24) long 

narrated films aired during that period, where a narrated 

animation film is shown during one week.  To achieve the goal 

of the research, the researcher designed a tool that fits the goal 

of the research and extracted the values included in the research 

sample, and presented it to a group of experts, in the field of fine 

arts to verify the validity of the tool. After analyzing the films 

within the research sample, it appeared that (80%) of the values 

of artistic education and (88%) of the values of aesthetic 

education that we try to instill in the learner during formal 

education is found in animated films, which is a very-good and 

sufficient percentage of confidence in the possibility of 

animated films instilling these values in the learner even after 

the end of the period of formal education.  
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   -مشكلة البحث: -اوال :

لل تعد فكرة  ناء االنسان المفكر الحساس كافية لمواجهة عالل اليهوم  المتنهامي  سهرعة 

مههيل فنيههة معرفيههة كههادا ان تفههوق كههل تصههوراتنا , ولههل تعههد مناهجنهها  مهها تحتويهه  مههق 

يشههكل لههدينا فههردا عههاجزا ع نحههو االمههام  مهها تسههارحههاق  ههالك المههد المومهاريههة كافيههة لل

ور مهها يكههون مندهشهها وغيههر مههادر علههى التفكيههر  اليههاا تتههيح لهه  مواكبههة ذلههك الترههور 

 السرعة الكافية , ومد اصبح مفهوم السهرعة اليهوم ضهرورة ملحهة يجهب ان تنمهى فهي 

عقل المتعلل , الى جانب ميل اخر  مق شأنها المساعدة في جعل  فردا مسهاهما ومنتجها 

متعلمينها االن , ولهل تعهد   عه  ير ولهي  متفرجها ومسهتهلكا ,كمها ههو شهأنلعملية التغي

القيل المعرفية التي يحصل عليها الفرد في مدارسهنا وجامعاتنها كافيها لجعله  مرلو ها او 

مقبوال في سوق العمل انما هو  حاجة الى اكتساب مهاراا عليا في التفكير ومههاراا 

 فنية اخر  لتمكن  مق ذلك . 

 انتهههاء مرحلههة الحاجههة الههى تغييههر التعلههيل مههق شههكل  النظههامي الهها  ينتهههي  وهنهها تههأتي

دراسية ر ما ,  رغل اهميت  ومشروعيت  واعتماده معيارا موثوما لتجاوز المتعلل عتبهة 

معرفيههة معينههة, الههى شههكل اخههر مههق التعلههيل تكههون االسههتمرارية واالسههتدامة فيهه  اعلههى 

عهودة ههاه لهق يكهون الحهالي , وفهي نقرهة الال   النظهاميوا قى واوثق مق التعليل  شهكل

التسليل  الك, والتكيف مع المستجداا  ما تحمله   إالكمؤسساا تر وية وتعليمية  أمامنا

  داخلها مق ميل . 

فهي التعلهيل ومها ههو الشهكل االكثهر  مراريةونصبح امام مشكلة كيفية تحقيهق تلهك االسهت

تأثيرا في سلوك المتعلل المناع   أهمية التغيير والتروير, ور ما مهق الرريهف القهول , 

ان الباحثههة مههد لمسههت ذلههك مههق خههالل تعليقههاا  عهه  الشههباب  ههأنهل  ههدأوا  االهتمههام 

  الموسههيقى الكالسههيكية و تهههوفق تحديههدا مههق خههالل متهها عتهل الحههد  حلقههاا المسلسههل

وء القمهر وردا في احهد  حلقاته  )معزوفهة ضه اذالكارتوني الشهير )المحقق كونان( 

الرسهوم المتحركهة وعلهى اخهتالف اشهكالها ومواضهيعها  أفهالمان  لبتهوفق( , فهال  لنها

,  بحههث عنهه ن المسههتمر الهها  ر مهها تكههون احههد  المفههاتيح للههدخول الههى شههكل التعلههيل

هنها فنركهز علهى مشهكلة  حثنها التهي تشهير الهى  و التأكيد هناك مفاتيح اخر  لالك, امها

كيفيههة توظيههف مهها تتضههمنة افههالم الرسههوم المتحركههة تلههك مههق مههيل فنيههة وجماليههة و مهها 

التر يههههة الفنيههههة والتر يههههة الجماليههههة التههههي ننشههههد تحقيقههههها لههههد   أهههههدافمههههع  يههههتالءم

يل فنيهة وتحقيهق مفههوم الهتعلل الهااتي الها  يتهيح له  اسهتغالل مها يشهاهده مهق مهالمتعلل ,

 لتعلهيل المسهتمر يعتمهدوجمالية في تعلل جديد, ال يتوفر في شكل التعلهيل النظهامي, الن ا

هههل علههى مفهههوم الههتعلل الههااتي .وهنهها تبههرز لنهها مشههكلة  حثنهها الحههالي ,  أساسههي شههكل 

تحتو  افالم الرسوم المتحركة التي يشاهدها الجميع  مختلف الفئاا العمرية على مهيل 

  اإلمكههانهههل والجماليههة التههي نعلمههها للرلبههة خههالل التعلههيل النظههامي , والتر يههة الفنيههة 

  .  في العراق ؟ التعلل المستمر قيل في تحقيق شكل جديد مقال تلك توظيف

 

 اهمية البحث  -ثانيا :

 تتلخص اهمية الدراسة في ار عة محاور رئيسية 

 القيل ودورها في العملية التعليمية  -1
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 التر ية الفنية والجمالية ودورها في  ناء الشخصية المتكاملة  -0

 الرسوم المتحركة واهميتها في العملية التر وية  -3

في  قاء وتروير الخبراا التعليمية )المعرفية  عليل المستمر واهميت الت -4

 والمهارية( 

  -ويمكق ان نحصر تلك االهمية  ما ياتي:

لفنية في المدارس )حسب دراسة ان االهمال الحاصل في درس التر ية ا -1

( يجعلنا امام حاجة ملحة الستثمار نوع جديد مق 0212, ومحمود 0226القيسي 

 الفنون في العملية التعليمية التتوافر المدارس والمؤسساا النظامية الحالية 

ر ما تكون نتائج البحث الحالي مهمة في انتاج افالم عرامية للرسوم المتحركة  -0

 التعليل المستمر توافق مع رؤيةت

فهي مجهال للمسهؤوليق   ر ما تكون نتائج البحث الحهالي اضهاءة معرفيهة جديهدة  -3

مهق اجهل تعهديل يضهمق االسهتمرارية  تروير العملية التعليمية للتر ية الفنية في العراق

 .في العملية التعليمية

 

 هدف البحث  -ثالثا:

   -يتمثل هدف البحث الحالي في جزأيق:

 ضمون افالم الرسوم المتحركة .تحليل م -االول:

حصههر مههيل التر يههة الفنيههة والتر يههة الجماليههة االكثههر تكههرارا فههي افههالم الرسههوم  -ثانيهها:

 المتحركة .

 المسههتمرفههي التعلههيل  توظيههف القههيل المتضههمنة فههي االفههالم لرسههل اسههتراتيجية  -ثانيهها:

 . لتر ية الفنية في العراقا لمدرسي 

  

 حدود البحث -رابعا:

  -يتحدد البحث الحالي في االتي :

 ميل التر ية الفنية والجمالية كما تحددها اهداف التر ية الفنية والجمالية  -1

 mbc2مناة  -0

مق ضهمق مها االفالم الواردة ضمق عينة البحث والتي اختيرا  شكل عشوائي  -3

 اعاله . ضمق القناة ض مق افالم روائية طويلة للرسوم المتحركةيعر

 

 مصطلحات البحث -خامسا:

 القيم -اوال :

القيل في اللغة : " جمع ميمة، وموم الشيء تقويًما فهو مويل أ  مستقيل وميمة الشيء -

 (030م. ص  1522الراز . مدره . 

 وياكر ا ق منظور : " أن القيام يأتي  معنى المحافظة والمالزمة، كما يأتي  معنى-

ومت  فقال  معنى استقام ... والقيمة ثمق الثباا واالستقامة، فيقال : أممت الشيء وم-

 (392-396, ص1553)ا ق منظور. الشيء  التقويل .

 أنها " معايير اجتماعية ذاا صبغةُوتعرف القيل في االصرال  التر و   -
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خلقية التي تقدمها الجماعة ة وتتصل مق مريب  المستوياا الفعالة موية وعام

يل منها موازيق يبرز  ها أفعال  ويتخاها هاديًا ويمتصها الفرد مق  يئت  الخارجية، ويق

 (030,ص1556)مكرم.ومرشًدا " 

كماُ تعرف  أنها : " مفهوم يدل على مجموعة مق المعايير واألحكام تتكون لد  -

الفرد مق خالل تفاعل  مع الموامف والخبراا الفردية واالجتماعية،  حيث تمكن  مق 

لتوظيف إمكانيات ، وتتجسد خالل االهتماماا اختيار أهداف وتوجيهاا يراها جدية 

)ا و  .أو االتجاهاا أو السلوك العملي أو اللفظي  رريقة مباشرة أو غير مباشرة

 (34,ص1522العينيق,

  و العينيق تعريفا اجرائيا للبحثوتتخا الباحثة تعريف ا .

 التربية الفنية  -ثانيا:
 يعرفها الشال: -1

كهل مظهاهر الفنهون كالموسهيقى والرسهل والشهعروالنحت "التر ية عق طريق الفق ,ا  

 (.12,ص1524وغيرها,يمكق عق طريقها ان تتل تر ية متكاملة للفرد".)الشال,

 يعرفها البسيوني: -0

"انههها ليسههت مجههرد حقههائق تحفهها ليسههمعها المههتعلل فههي االمتحههان فههي نهايههة العههام كمهها 

قههة نشههاط متكامههل تلقههائي يتههيح يحههدب  النسههبة الههى المههواد االخههر  ,انمهها هههي فههي الحقي

فرصا السمى انهواع التفاعهل الها  ينمهي مختلهف العهاداا والقهدراا واالتجاههاا فهي 

تناسق عند المتعلل ,واالمر كل  يتومف على نوع المعلل الا  يتيح هاه الفهرص ويسهمو 

 (.42,ص1529 ها ".)البسيوني,

 يعرفها النعيمي: -3

يجا يها فهي تكهويق الرلبهة حسهب مهدراتهل وميهولهل "انها عملية تر وية اجتماعية تسهل ا

الفنيهههة و مههها ينسهههجل وطامهههاتهل التعبيريهههة الفنيهههة نحهههو خدمهههة مجهههتمعهل وارتبهههاطهل 

 بيئتهل ,مما يجعلهل في وضع يمكنهل مق التفاعل  مها يحهيب  ههل وتحسهين  مهق الناحيهة 

 (.01,ص1552الجمالية والتعبير الفني".)النعيمي,

 د:كما تعرفها الحمو  -4

"هي تر ية الفرد نفسيا وعقليها واجتماعيها ,تر يهة متكاملهة مهق اجهل  نهاء مهواطق مهادر 

 (.91, ص1553)الحمود, على التفاعل مع  يئت  على اساس سليل ".

 ويعرفها الحيلة -9

"انهههها نمهههوفي الرؤيهههة الفنيهههة وفهههي اال هههداع الفنهههي التشهههكيلي وفهههي تمييهههز الجمهههال 

الخرهوط والمسهاحاا واالحجهام والكتهل وااللهوان فهي صهي  وتاوم  ,وفي التعبير  لغة 

 (.02,ص1552فردية تعك  الرا ع المميز لشخصية المعبر".)الحيلة,

 وعند تحليل التعريفاا السا قة نجد االتي: - 

 ان التر ية الفنية هي نوع مق انواع التعلل .-1

 انها اكتساب الخبرة الفنية عق طريق النشاطاا التعبيرية .-0

 مكق عق طريقها تحقيق النمو المتكامل للمتعلل. ي-3

 انها تعمل على تهايب القدراا واالتجاهاا وتنسيقها لد  المتعلل .  -4
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انها تعمل على جعل المتعلل مادرا على التكيف مع  يئت  مق خالل انهواع النشهاطاا -9

 الفنية.

كهل المتعلمهيق انها ال تقتصهر فقهب علهى تر يهة اصهحاب المواههب , هل تتعهداها الهى -6

 على اختالف فرومهل الفردية مق خالل تنمية الاائقة الفنية.

 

 وتعرفها الباحثة اجرائيا:-

 يههة التههي تهههدف الههى اكسههاب المتعلمههيق انههواع التر ان التر يههة الفنيههة نههوع مههق 

الخبههرة وتنميههة المهههاراا وتعمههل علههى تهههايب القههدراا واالتجاهههاا وتنسههيقها لههد  

و مها يضهمق اع النشاطاا الفنية التعبيريهة المسهموعة و المرئيهة انوالمتعلل عق طريق 

 . على اكتساب القيل الفنية والجمالية مق تلك النشاطاا  جعل المتعلل مادرآ

  

 التربية الجمالية  -ثالثا :

 1521عرفها عيد -1

"وتعنههي تر يههة التالميهها علههى معرفههة القههيل الجماليههة فههي الوامههع كمهها فههي الفههق وفحههص 

والتاوق واالعداد لهها نظريها وفلسهفيا وترهوير الحهواس الخمه  عنهد االنسهان  المعرفة

ص 1522المتاوق  ما يساعده على النقد والتحليل والحكل على االعمال الفنية .)عيهد. 

23) 

 0223ويعرفها شحاتة والنجار -0

انههها تعبيههر يقصههد  هه  الجانههب التر ههو  الهها  يرافههق وجههدان الفههرد وشههعوره , ويجعلهه  

الح  مدركا للاوق والجمال , مما يبعث في نفسه  السهرور واالرتيها  ويرمهى مرهف 

 (52, ص0223 وجدان  وتهاب انفعاالت  ومعامالت . )شحات  والنجار, 

 0211ويعرفها ا و شعيرة وغبار  -3

هههي تر يههة االطفههال  الوسههائل الجماليههة التههي هههي ومبههل كههل شهه  كههل مههاهو رائههع فههي 

تعامههل مههع القههيل الروحيههة وترههوير المشههاعر والحاجههاا الربيعههة , وتعويههدهل علههى ال

 (025, ص0211الثقافية. )ا و شعيرة وغبار , 

 وعند تحليل التعريفاا اعاله نجد ان التر ية الجمالية هي:

 انها تر ية متضمنة على مجموعة مق القيل الجمالية -

 تسهل تلك القيل في تروير المشاعر والحاجاا الثقافية -

 التروير الى االرتقاء  وجدان المتعلل وتهايب انفعاالت ويؤد  ذلك -

 وتعرفها الباحثة اجرائيا انها:

نوع مق انواع التر ية وتكويق شخصية المتعلل تعتمد في االساس علهى مجموعهة مهق -

القيل الجمالية كالخير والمحبة والتسامح واالنسانية وتعمل على تنمية الاوق الفني لد  

 اعلى .قاء  تعامالت  االنسانية الى مستو  المتعلل  هدف االرت

 

 

 

 



   0202مجلة الفتح ...................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-69- 

 

 افالم الرسوم المتحركة -رابعا :

 theفي ماموس )   drawing animationورد مصرلح الرسوم المتحركة  -1

Merriam& Webster ان  عبارة عق رسوم تخريرية لغرض التسلية والهزل  )

 (the Merriam&Webster dictionary ,2004,p109واالمتاع والسخرية ))

 -كما ورد في ماموس المورد  ان  : -0

)) رسل تمهيد  وايجاز  لصورة او لوحة او صورة كارتونية او رسل كاريكاتور  

, 0222شريب كوميد  , افالم تحريك كارتون يرسل تمهيديا (( ) البعلبكي , 

 (.196ص

 ويعرفها احمد  انها : -3

ها وتقدم للرفل مصصا )) عبارة عق صورة كارتونية مرسومة مدمجة مع  عض

وحكاياا وافكار والعاب مسلية , وتعمل على ايصال  ع  االفكار الى االطفال 

وتعليمهل  ع  العاداا الموجودة في المجتمع والقدرة على  ناء شخصية ناضجة  

 (.122, ص0212للرفل ) احمد , 

 0211يعرفها مجيد , -4

حيث تمثل كل صورة طورا )) انها مجموعة مق الصورة او الرسوم المعدة مسبقا  

مق اطوار الحركة , وتختلف كل منها عق الصورة السا قة اختالفاا طفيفة , ويتل 

( صورة في الدميقة 1452( صورة في الثانية الواحدة  وامع )04عرضها  معدل )

المشاهد مبل عرض عيق ة يالواحدة , وهاا يعمل على ان تبقى الصورة على شبك

كانها تحول مق الوضع االول لصورتان  حالة مستمرة للجسل دو االصورة الثانية فتب

الى الوضع الثاني الا  تمثل  الصورة الثانية ل  وهكاا (( ) المومني واخرون 

 (.696,ص0211,

 -وعند تحليل التعريفاا السا قة نجد ان الرسوم المتحركة هي :

 مجموعة مق الرسوم والصور مدمجة مع  عضها . -1

 اللية معينة .يتل عرضها وفقا  -0

 تعمل على ايصال فكرة او مفهوم . -3

 يمكق ان تكون الفكرة هزلية او مصة وامعية . -4

غالبا ما يكون هدفها التسلية واالمتاع فضال عق الجانب المعرفي المتضمق  -9

 لها .

 -:وعليه تعرفه الباحثة اجرائيا انها

 ميمامنها افالم مق الرسوم المتحركة تعرض عبر منواا متخصصة  الرفل تحمل ض

 بع   تعريفال, و عق هدفها في التسلية واالمناع فنية وتر وية ومعرفية فضال 

  شكل سليل ومتوازن.االفكار والمفاهيل الالزمة لنموالشخصية 
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  -الفصل الثاني :

 خلفية نظرية 

 التربية الفنية واهدافها -اوال:

مق خاللها اكساب المتعلميق القيل  جر ان التر ية الفنية "هي تلك العملياا التي ي

واالتجاهاا االيجا ية التي تحدب اثرا في ترور ونمو االدراك  شكل عام والبصر  

المهارية مما يسهل في احداب  شكل خاص ,كما تنمي القدراا المختلفة العقلية و

ر االتزان االجتماعي للمتعلل , والا  ينمو مق خالل كشف  الدائل عق المعاني واالفكا

والرموز والتي تعدل مق سلوكيات  نتيجة ما يسكب  ويتأثر    في تفاعل  االجتماعي 

 (149,ص0212.)السعود,"مع االخريق

على الرغل مق  ع  االختالف في التفاصيل البسيرة التي تخص الرؤية الشخصهية و

اههداف لكل منظر، اال ان العديد مق المنظريق والمعنييق  التر ية الفنية مد اتفقهوا علهى 

 محددة يرجى تحققها  عد دراسة تخصص التر ية الفنية وهي على العموم كاآلتي:

)اوال: تنميهههة الناحيهههة العاطفيهههة والوجدانيهههة: وفالناحيهههة الوجدانيهههة تزيهههد مهههق تهههرا ب 

 المتعلميق وتوطد الصلة  ينهل[.

علل ثانياً: تدريب الحواس على االستخدام غير المحدود: ويعني ذلك تدريب حواس المهت

وصههقلها لتاهيلههها لالشههتراك النههاجح فههي مختلههف جوانههب العمليههة التعليميههة فههي التر يههة 

 الفنية.

ثالثهها: التههدريب علههى االنههدماج فههي العمههل والتعامههل ومههق خاللهه  يكتسههب والمعلههل اثنههاء 

التدريب[ االسلوب الا  يجعل  يندمج في كل ما ياتي  مق اعمال او ما يتعرض له  مهق 

 موامف ومشكالا.

ا عا: العمل مق اجل العمل:وويتعلق هاا المبهدا  هالمفهوم الفلسهفي الشهائع )الفهق للفهق( ر

أ  ان يمهارس )المعلهل اثنهاء التهدريب( االعمهال الفنيهة والهوايهاا مهق اجهل ممارسهتها 

لااتها ال للقيمة الماديهة التهي ترتجهي مهق ورائهها فيحصهل مهق خهالل ذلهك علهى المتعهة 

 ره  ها مق خالل عملية التعلل والممارسة[.التي تبتغي التر ية ان تشع

خامسا: التنفي  عق االنفعاالا وويتعلق هاا الهدف  كل الفلسهفاا التهي امنهت ان الفهق 

افضهل طريقهة للتعبيهر توصهل  الخص هر را ريد، الا  اكد انهو وسيلة للتعبير و ا

متعلل فرصها اليها الجن  البشر ، فمق خالل ممارسة االعمال الفنية يمكق ان نهيء لل

كثيرة للتنفي  عق  ع  انفعاالت  وافكاره مما يحقق ل  نهوع مهق االسهتقرار واالتهزان 

 النفسي[.

سادسا: تاكيهد الهااا والشهعور  الثقهة فيهها: ووههاا شهرط اساسهي يجهب علهى كهل معلهل 

مهمهها كههان اختصاصهه  ان يمتلكهه   حكههل مواجهتهه  اليوميههة النههواع واعههداد كثيههرة مههق 

ارست  لمهنة التعليل فان كهان خجهوال غيهر مهادر علهى تحقيهق التوكيهد المتعلميق عند مم

الااتي مع نفس  وال يملك مقدارا كافيا مق الثقة لق تتا  له  امكانيهة التعلهيل  شهكل فعهال 

مما يؤد  الى تلكؤ العملية التعليمية[ وعنهد ممارسهت  انهواع مختلفهة مهق الفنهون يحقهق 

ى االنجههاز ممهها يههؤد  الههى اخراجهه  مههق عزلتهه  المههتعلل  ههها ذاتهه  ويشههعر انهه  مههادر علهه

 وشعوره  االنرواء.
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سهها عا: التههرا ب االجتمههاعي وتوحيههد المشههاعر: فمههق خههالل الفههق يمكههق تعزيههز رو  

الجماعة لد  المتعلمهيق والتهي يشهعرون  هها عنهد تنفيها المشهاريع الجماعيهة المشهتركة 

 التي يترلبها المومف التعليمي.

دام  ع  المواد واالدواا ووهاا ايضا مهق الشهروط المهمهة ثامنا: التدريب على استخ

التي ينبغهي علهى )المعلهل المهتعلل( االلمهام  هها اثنهاء مهدة اعهداده فههو الها  يعمهل علهى 

تدريب الناشئة الا  سيشرف على تدريبهل مسهتقبال وال هد له  مهق االلمهام  كيفيهة عمهل 

مها خدمههة للعمليههة التعليميههة جميههع العههدد واالدواا والوسههائل التههي يجههب عليهه  اسههتخدا

 و ما يسهل مهمت  في العملية التعليمية[.

تاسعا: معرفة مصادر العدد واالدواا والخاماا: وويعني ذلك االسهتفادة مهق الخامهاا 

البيئية المتاحة التهي تهوفر امهل التكهاليف فهي اثنهاء االعمهال الفنيهة و مها يعهزز القهدراا 

ترويههع وتغييههر وتحسههيق تلههك الخامههاا خدمههة للعمههل اال تكاريههة للمتعلمههيق مههق خههالل 

 الفني[.

عاشرا: االلمام  المصهرلحاا المهنيهة والقهدرة علهى التحهدب  هها: وويتعلهق ههاا المبهدا 

 الجانههب المعرفهههي للتر يهههة الفنيهههة ومههها تحتويههه  مهههق مفهههاهيل جماليهههة ونقديهههة ووسهههائل 

سهتخدامها كهاطر نظريهة واساليب نظريهة يشهترط علهى )المعلهل المهتعلل( االلمهام  هها وا

 توسع مق مدارك  المعرفية وتزيد خبرة ودراية في مجال تخصص [.

حاد  عشر: شغل ومت الفراغ  شكل مثمر ونافع وويتعلق ههاا المبهدا  مشهكلة خريهرة 

تواجهههها اجيالنهها الناشههئة والتههي كانههت السههبب وراء العديههد مههق االنحرافههاا النفسههية 

ليست  المهمهة اليسهيرة ومهد تكهون معيهارا للتحقهق  والجنو  للشباب والمراهقيق، وهي

مق مد  كفاءة المعلل لو استراع ان يجعهل المتعلمهيق يمارسهون الهوايهاا الفنيهة اثنهاء 

اوماا فراغهل السترعنا ان نرلق علي  لقب المعلل الناجح، و ما يعمل على امتصهاص 

غوط البيئيهة التهي الرامة السلبية التي تولهدها ظهروف نمهوهل المختلفهة فضهال عهق الضه

يواجهونها اثناء هاا النمو، وتحويلهها الهى طامهة ايجا يهة متجسهدة  عمهل فنهي يجهب لههل 

الثقة  النف  والتشهجيع والتاييهد والتعزيهز االيجها ي كمها تفسهره نظريهاا الهتعلل والها  

يعمهل تكههراره علههى تحقيههق االتههزان النفسههي والتكيهف مههع البيئههة وحههل المشههكالا التههي 

 .يواجهونها[

ثاني عشر: احترام العمهل اليهدو  وومهق خهالل ههاا المبهدا يشهعر المهتعلل  قيمهة العمهل 

اليههدو  واحترامهه  وتدريبهه  علههى المواءمههة  ههيق العقههل واليههد مههق خههالل عمليههة التفكيههر 

واالداء الفني ومها تحتهاج اليه  مهق مههاراا وحهاق فهي االداء وذكهاء عنهد التنفيها، ممها 

ي القائل على الخيال مع االنتفاع  التقنياا الحديثة في مجهال يشكل  داية التفكير اال داع

-29، 0222( )المهنههها والحهههداد، 54-25، 0226الهههتعلل المسهههتمر[(. )ا هههو شهههعيرة، 

 (69-63,ص0219عمهههههههههههههههههههههههههههههار,( )90-91,ص0216)عهههههههههههههههههههههههههههههاي ,(51

 (62-64,ص0216)عمار,

 

 التربية الجمالية واهدافها -ثانيا:

"يرتكز الفق اساسا على النمو الجمالي واال داعي لد  االفراد وينعك  ذلك على 

سلوكهل عند اصدار مراراتهل الجمالية في كل ما يحيب  هل مق عناصر تخضع 
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في تنمية الح  مهما لمقوماا الجمال واال داع الفني ...وتلعب التر ية الجمالية دورا 

 (143,ص0212الجمالي لد  االفراد".)السعود,

ويؤكد مصرفى عبده على ان مق يمارس تجر ة الجمال "يجب ان يكون ذا فكر 

مستنير حر اصيل يتمتع  ثقة في نفس  تجعل  يقدر االمور  روية مق خالل وعي  

 الوظيف  التعبيرية والسمعية للبناء الفني فيما يتصد  للمشكالا الصعبة والمعقدة في 

, ويوازن  يق الضروراا النفسية  موازنت   يق التصور والخبرة المكتسبة

وضروراا المجتمع ويمارسها  رريقة انسانية وتكون لدي  القدرة على التقاط االفكار 

 (65والتحليل والتأليف والتركيب والترويع والتقويل والتعديل")عبده ,ص

الى ان يعي  كما تعمل التر ية الجمالية على "غرس الفضول والتساؤل وموة الدافع 

فق تصورات  الخاصة الى جانب تصوراا االخريق وتوسيع نراق العالل الفرد و

 (319,ص1555)فراج,"الدميق للحواس والمشاعر

وتعد ايضا "مق اجزاء العمل االيدولوجي العام فهي تعنى  تر ية االراء مع الفلسفة 

والمثل والقيل والمعتقداا التي تشكل جزءا هاما مق فلسفة التر ية , كما تسهل في 

ويق اتجاهاا االنسان وتؤثر في مشاعره ووعي  وتسهل في صياغة اراءه وتقوية تك

معتقدات  , وهي الشرط االكثر اهمية لتروير الكثير مق صفاا االنسان الجمالية 

 (091, ص0216وخاصة االنفعال والخيال والتفكير المجرد" .)البياتي,

الفسيولوجية والعقلية و"تحظى التر ية الجمالية للمتعلل  نف  اهمية التر ية 

العرض الفني للظواهر والعالماا  جماليةواالجتماعية وتتفاعل معها جميعا مق خالل 

المتبادلة اذ تستثير الدهشة لد  الرالب وتنشب رغبت  في اكتشاف المجهول ,ومق 

واستيعاب القيل االنسانية خاللها تتحقق التر ية الوجدانية والسمو الروحي 

 (042,ص0216)البياتي,"

 

 الرسوم المتحركة  -ثالثا:

ان للتلفزيون دورا فاعال في حياة الرفل ويمكق مق خالل  تحقيق الكثير مق االهداف 

التر وية والتعليمية مق خالل المواد التي يعرضها للرفل على شكل  رامج ثقافية 

الكبير ,علمية ,اجتماعية , صحية , وترفيهية , لالك يعتبر وسيلة اعالمية لها االثر 

 في تنشئة الرفل ال تقل اهمية عق دور االسرة او المدرسة او المجتمع .

هل في اعداد الرفل وتعويده على االعتماد على النف  مق خالل المشاهداا ) فهي تس

التي تر ى فيهل العاداا الجيدة و خاصة القصص والمسرحياا , فضال عق تنميتها 

مائع تاريخية ومعلوماا علمية , وتعزز المعرفي  ما تعرض  مق افكار وو بللجان

ايضا تعلل الرفل في مجال اللغاا وزيادة معرفت   لغة االم خاصة اذا كان لدي  

القواعد والمعلوماا كما تعزز مدارك االطفال وتنميتها وتساعده في اختيار هوايات  

ونشاطات  وتعزز ميول  التر وية وتصقل مواهب  عق طريق البرامج التي يكون 

الطفال انفسهل مشتركيق في عرضها عق طريق التمثيل او التقديل او المشاركة ا

وكالك تعزز لدي  الجانب االجتماعي عق طريق تعليل الرفل االصول االجتماعية 

وتكويق العالماا الريبة مع االخريق مما يسهل في  ناء وتكويق شخصيت  فهي تقدم ل  

يرة تجر  احداثها في االماكق التي معلوماا على شكل مصص جاا ة او حكاياا مث
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كان يترلع اليها الرفل مما يجعلها مشومة ل  واكثر امتاعا وتعليما ( .) ماوب 

, 0229(.) سلران , 66-62, ص1552(. )  وم صال ,00-5, ص1523,

 (.50,ص0210(.) الدليمي , 105ص

ي تنفرد وتنرلق تلك التاثيراا مق خالل نظرية تسمى )نظرية الغرس الثقافي (الت

 تقديل تصور لربيعة الدور الا  تنه     وسائل االعالم في تقديل الوامع الرمز  

 والصور الاهنية للوامع الربيعي .

) وظهرا هاه النظرية في الوالياا المتحدة االمريكية خالل حقبة السبعيناا 

كاسلوب جديد لدراسة تاثير وسائل االعالم على الجمهور , وترجع اصول هاه 

( مق خالل مشروعةه gerbnerظرية الى العالل االمريكي ) جورج جر نر الن

الخاص  المؤثراا الثقافية الا   حث في  تاثير وسائل االتصال الجماهيرية على 

 (.11,ص1553البيئة الثقافية () مكاو  ,

) وتؤكد هاه النظرية ان االفراد الايق يشاهدون التلفزيون  درجة اكثر مق غيرهل 

راكهل للوامع االجتماعي عق االفراد الايق يكون تعرضهل امل , ويرجع يختلف اد

( الى العملية التي يتل مق خاللها زرع   cultivationمصرلح ) الغرس الثقافي 

صور معينة او رموز الوامع االجتماعي مق خالل وسائل االتصال , وان عملية  ناء 

باه والمشاهدة لمضمون , ثل تاتي  عد الوامع االجتماعي تبدأ مق خالل التلفزيون  االنت

ذلك مرحلة التعلل التي تسبقها عوامل مهمة مثل االنتباه والتاكر والقدرة على الر ب 

 يق  المعلوماا مع  عضها , سواء كانت احداب او شخصياا او معلوماا عق البيئة 

,  عد ذلك تاتي عملية  ناء الوامع االجتماعي في اطار المهاراا الشخصية 

المعرياا االجتماعية المحيرة  الفرد , ثل تاتي اخيرا عملية ادراك الوامع و

السلوك وتكون  مثا ة مرشد للسلوك ,)مزيد,  فياالجتماعي التي تؤثر 

 ( .346,ص0226

اما مايخص محور الرسوم المتحركة فيمكق القول انها ليست اختراع تمر في 

بعيدة " اذ تمثلت االمثلة االولى في العصور الحديثة  ل تعود جاوره الى االزمنة ال

عثر على رسوماا اذ محاولة اضفاء الحركة على الرسوم المتحركة الجامدة , 

لحيواناا رسمت على الجدران الصخرية للكهوف التي  دا وكانها تحليل لحركة 

امدامها مق خالل رسل عدة ارجل للحيواناا توضح  شكل واضح المحاوالا االولى 

 (. 55,ص0222" ) العاملي , لتصوير الحركة

تاسع عشر اذ تل اما العمل في مجال الرسوم المتحدة كافالم فقدا فعليا في " القرن ال

" وهو عبارة 1234اليوم الا  ا تكره ) وليل جورج هون  , عام "تروير جهاز الديد

عق جسل اسرواني يوضع على شريب ورمي مليء  رسوم متسلسلة , وعندما يدير 

جسل االسرواني وينظر مق خالل فتحاا تعلو سرح  تبدو االشكال المشاهد ال

 (.45,ص0210المرسومة وكانها تتحرك.) هارف ,

" ثل جاء  عده البريراني ) اثر مليورن كو ر( وهو مق اوائل الايق مامو  انجاز افالم 

(  تصوير سلسلة مق تشكيالا مق اعواد 1225للرسوم المتحركة , اذ مام عام )

لى اطاراا منفصلة مق شريب فبلمي , ثل تاله االمريكي ) جيم  الكبريت ع

سيتوارا  الكسق ( ليكون اول مق مام  تصوير الرسوماا في اطاراا فلمية متصلة 
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(  اعداه شريب اسماه ) الجوانب الفكاهية في الوجوه 1526, حيث مام عام )

لى مراحل المضحكة ( نفاه عق طريق تصوير رسوماا  الرباشير على السبورة ع

( ثل ترورا المحاوالا في هاا   vb.tala.com/t163 vt2في  0213متتالية( )

المجال حتى اصبحت افالم الرسوم المتحركة منافسا حقيقيا لالفالم السينمائية , اذ ان 

امام  مق افالم  عدة فرص الترور الحاصل في مجال تكنلوجيا السينما مد فسح

 التحريك.

حركة االالف االطر المصورة كل على حدة , وكل منها )و نجد في الرسوم المت

يختلف عق االطار االخر المجاور ل   درجة ال نهائية في الصغر وعندما يعرض 

مقرع متسلسل مق هاه االطر  سرعة ار ع وعشريق اطارا في الثانية , فالوهل 

 ركة (الحاصل هو رؤية االشياء والرسوم تتحرك ومق هنا جاء تعبير ) الرسوم المتح

 . ( 129,ص1521والتي تعني اظفاء الحياة على االشياء الجامدة )جانتي , 

لكنها في االصل موجودة تحت  عدة انواعوينرو  تحت مصرلح افالم التحريك 

 -مسميق :

 

 افالم التحريك ذات البعدين . -اوال:

 افالم التحريك ذات الثالثة ابعاد . -ثانيا:

) فهي افالم تتنفا فيها الحركة على خلفية مسرحة ذاا  اما افالم التحريك ذاا البعديق

 عديق اما البعد الثالث فيها فهو غير موجود ولكق يتل تصويره وهميا  رسل الحركة 

 مق خالل المنظور.

 -ووتنقسل الى انواع , ناكرها  ايجاز :

 افالم التحريك المرسومة على الثقافاا الالتينية. -1

 الرسل على الورق. -0

 المقرعة.الصور  -3

 مقاطع الورق على الشفافياا . -4

 فوتوكينز. -9

 

اما افالم التحريك ذاا اال عاد الثالثة , فتمتلك الكثير مق اوج  التشا   مع افالم الفعل 

الحي , ويتل تصويرها  كامراا افالم الفعل الحي التقليدية التي تمتلك تقنية التصوير 

(  p32-p129لمشهد المنفا )  االطار المفرد حيث سجل كل حركة وتغيير على ا

(animation magazen) 

 يق نظرية الغرس الثقافي والمزايا التي  اكبير اويتضح لنا مما تقدم ان هناك ترا ر

اصبحت االخيرة هي الوسيلة العلمية لتربيق  اذتتمتع  ها افالم الرسوم المتحركة 

مبادئ النظرية فنستريع مق خالل عرض فلل رسوم متحركة يحتو  على المؤثراا 

ارة في غرس ثوالموسيقى وااللوان وكل ما تتمتع    الرسوم مق عوامل شد وانتباه وا

ي اليها حسب الرؤية الفلسفية التي ينتم متلقي,كل مايريد المجتمع غرس  في عقلية ال

والقيل االيجا ية كل عاداا المواطنة الصالحة   يمكق ان نغرس فيكما ذلك المجتمع 
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ونعرف   حقوم  وواجبات  فضال عق المعلوماا المعرفية والفكرية والمهارية التي 

 وثا تة.يمكق ان تساعد على  ناء شخصية وفق اطر ثا تة 

 

 مؤشرات نظرية 

 نجد انها تركز على االتي :من خالل استعراضنا للمباحث اعاله 

 التربية الفنية -اوال :

ان التر ية الفنية مادة مهمة تهدف الى احداب التوازن للفرد داخليا مع نفس   -

 وخارجيا مع  يئت  التي يعي  فيها.

ال تهدف التر ية الفنية ال  خلق االنسان الفنان  ل ان هدفها هو خلق االنسان  -

 اشكال .المبدع المتاوق للجمال  كل 

تتضمق التر ية الفنية اشراك جوانب مهمة عند المتعلل اثناء عملية التعلل وهي -

الجانب الاهني الا  يعتمد على االستعداداا العقلية والاهنية والمعرفية، والجانب 

الوجداني  ما يتضمن  مق دوافع وخصائص انفعالية وميل واتجاهاا والجانب الجمالي 

ا جمالية، والجانب االجتماعي  ما يتضمن  مق تياراا  ما يتضمن  مق استعدادا

 فكرية واجتماعية.

 التربية الجمالية  -ثانيا:

 تعمل على تنمية شخصية المتعلل  شكل متكامل -

 تهايب السلوك واالرتقاء    الى أفاق األخالق الحميدة -

 اكتشاف وتنمية السماا اال داعية للمتعلل -

 ية للمجتمع نحو الخير والحب والجمالاالرتقاء  الشخصية االنسان -

 حصول المتعلل على االستمتاع مق خالل التجر ة الجمالية  -

 شغل ومت الفراغ.-

 

 دراسات سابقة 

الهمية موضوع دراسة القيم المتضمنة في افالم الرسوم المتحركة سعت العديد من 

 -الدراسات الى دراسة وتحليل الموضوع ونورد منها االتي:

 1991 درسة رضا -1

والتي هدفت الى التعرف على القيل االيجا ية التي تقدمها  رامج التلفزيون  

للرفل , واستخدمت في الدراسة منهج المسح  العينة , حيث اجريت على عينة مق 

 رامج االطفال التلفزيونية , استخدمت الدراسة استمارة تحليل المضمون واسفرا 

( 10تضمنتها  رامج االطفال التلفزيونية  لغت ) نتائجها على ان القيل االيجا ية التي

ميمة وهي  الترتيب ) احترم العلل والعلماء االيمان  اهلل واحترام الرسل , االحساس 

 الوالء للوطق واالعتزاز  تاريخ  , التضحية مق اجل الوطق , طاعة الوالديق , 

لعمل ,اهمية الومت , الصدق , احترام الصغير للكبير , الصبر وموة التحمل , احترام ا

 (.129,ص1554السالم واالدخار , ) رضا ,
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 0221دراسة الحولي  -0

والتي هدفت الى التعرف على القيل المتضمنة في افالم الرسوم المتحركة مق خالل 

( ام مق 122( فعليا واسترالع را  عينة عشوائية شملت )42تحليل محتو  )

  ( وكانت اهل النتائج ان اراء االمهاا محافظة غزة , مستخدما )منهج تحليل المحتو

في العينة  دا مترا قة نسبيا مع تحليل المحتو  لالفالم وان هناك ميل ايجا ية تثبتها 

 (. 0224الرسوم المتحركة , وكالك هناك ميل سلبية اشارا اليها. )الحولي ,

كت في وعند تحليل الدراساا السا قة نجد انها على اختالف اهدافها االانها اشتر

 -:نتيجة مهمة مفادها

ايجابيات تتمثل في المعلومات  الرسوم المتحركة الموجهه لالطفال ألفالمان 

 خالقية وتنمية الخيال.القيم االعادات والالمعارف والعلوم وو

 

 الفصل الثالث

 مجتمع البحث وعينته -اوال :

 .mbc2تضمق مجتمع البحث افالم الرسوم المتحركة التي تعرض على مناة  

 عد ان حصلت على اعلى التكراراا ضمق دراسة استرالعية مامت  ها الباحثة
 
 ,

حصلت مناة  اذ طالب وطالبة , 09على عينة مق طلبة مسل التر ية الفنية  لغت 

mbc2  ( افالم روائية طويلة  ثت مق خالل 6ل  عدها اختيار)تعلى اعلى التكراراا

(, اذ تل اختيارها 0212-3-1( لغاية )0212-12-1خالل المدة ما  يق )لك القناة ,ت

يتل  اذ( فيلما روائيا طويال  ثت خالل تلك المدة , 04 رريقة عشوائية مق خالل )

( يبيق 1خالل االسبوع الواحد,والجدول رمل ) رسوم متحركة روائي عرض فلل

 االفالم عينة البحث.

 

 ( عينة البحث1جدول رقم )

 مدة عرض الفلم عنوان ت

1 Lipc 02 دقيقة 

 دقيقة 02 مدغشقر 0

3 Bee movi 02 دقيقة 

1 Ice age: the melt down 02 دقيقة 

5 Cloudy with achance of meat ball 02 دقيقة 

6 The ant bully 02 دقيقة 

 

 اداة البحث -ثانيا:

مق خالل اطالع الباحثة على االهداف الخاصة  التر ية الفنية والتر ية الجمالية  

فضال عق عدد مق الدراساا النظرية التي تناولت الموضوع  , لاا فقد مامت الباحثة ,

 تصميل اداة  حثها اعتمادا على فقراا تلك االهداف واستخراج القيل المتضمنة في 

ملحق كل هدف, حيث تل اعتماد المقياس الثنائي امام كل فقرة ) تظهر او ال تظهر( .

 (1رمل )
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 صدق االداة -

عرضها  جر ولغرض التعرف على كون تلك االداة صالحة لقياس هدف البحث فقد 

على مجموعة مق الخبراء, في مجال علل النف  التر و  والفنون الجميلة , وفي 

ضوء مالحظاتهل تل تعديل  ع  الفقراا , مق حيث الصياغة , كما تل حاف فقرتيق 

( فقرة, وتل 39 شكلها النهائي وهي تحتو  على ) األداةكانتا غير صالحتيق , لتصبح 

اعتماد اسلوب ) زلفي ( ذ  الجوالا الثالب والا  يتضمق عرض االداة على 

%( *اداة البحث  شكلها 122الخبراء ثالب مراا حتى يتحقق الصدق  نسبة )

 النهائي.

 

 ثبات االداة  -

ج متقار ة في حال اعادة لغرض التاكد مق ثباا اداة البحث وانها يجب ان تعري نتائ

استخدامها , لاا فقد عمدا الباحثة الى استعمال طريقة االتفاق  يق الباحثة ومحلل 

بيق ان و عد معالجتها احصائيا تخارج عينة البحث,  أفالم 3, حيث تل اختيار اخر 

 %( وهي معامل اتفاق عالية يمكق ان تضمق ثباا االداة .26)  لغت نسبة االتفاق

 

 االداةتطبيق -

 -: مامت الباحثة  تحليل االفالم عينة البحث  ناءاً على الخرواا االتية 
ة التي تدور لفكرة والمضمون والشخصياا الرئيستحليل الفلل مق حيث ا -1

 حولها االحداب.

تربيق اداة البحث مق حيث ظهور او عدم ظهور الفقرة  اعراء درجة واحدة  -0

ثل تل  عدها حساب التكراراا والنسب ( لفقرة ال تظهر صفرلفقرة )تظهر ( و )

 المئوية لنتائج التحليل .

 

 اإلحصائية الوسائل

 تل استخدام التكراراا والنسب المئوية لمعالجة  ياناا البحث

 

 الفصل الرابع

 عرض نتائج التحليل -اوال :

   EPICفلم   -1

 تدور أحداب الفيلل حول فتاة مراهقة تنتقل  شكل سحر  إلى الجانب السر  مق

الكون، وعليها أن تجمع فريق مق الشخصياا الملونة والمرحة مق أجل إنقاذ عالمهل 

 الباطني، وفي الومت نفس  إنقاذ عالل اإلنسان.

فيلل )إيبك( عمل كوميد  يدور في أجواء المغامرة  تقنية ثالثي األ عاد وتكنولوجيا 

و  الخير والشر في أعماق الغا ة وسب معركة  يق م الغوصالكمبيوتر المتقدمة، و

 غير المرئية للبشر.
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 القيم المتضمنة 

 قيم التربية الفنية -اوال :

 التظهر تظهر  القيمة الفنية ا

  1 الوطنية 1

  1 الوفاء 0

  1 الصدامة  3

  1 الترا ب العائلي 4

  1 االنتماء الفكر  9

  1 االلتزام 6

  1 االتقان  2

  1 المثا رة 2

  1 تكويق الهدف 5

  1 االخالص في العمل 12

  1 االستمتاع  التجر ة  11

  1 عدم التركيز على الجانب الماد  10

  1 التعبير الفني 13

  1 االتزان  14

  1 مواجهة الخجل  19

  1 الثقة  النف  16

  1 الثقة  االخر 12

  1 العمل الجماعي 12

   احترام الحرف اليدوية 15

   التدوير 02

  1 االهتمام  البيئة  01

  1 اال تكار واال داع 00

   التوفير 03

  1 احترام الومت 04

  1 التنظيل 09

  1 االلتزام  المواعيد 06
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 قيم التربية الجمالية -ثانيا:

 التظهر تظهر  القيمة الجمالية ا

  1 االخالق 1

  1 فعل الخير 0

  1 الجمال  3

  1 المحبة 4

 2  االهتمام  الموهبة 9

 2  االهتمام  المهاراا 6

  1 الحوار البناء 2

  1 التعاون  2

  1 تبادل االفكار 5

 

 مدغشقرفلم  -0

دور مصة الفيلل حول األصدماء األر عة الايق يعيشون حياة مترفة سهلة في حديقة 

الحيوان إلى أن يفكر )مارتي( في تجر ة الحياة في البرية ويحاول الهرب ثل يتل 

شحنهل  الخرأ وتفلت الصناديق التي تحملهل في البحر ويستقرون على جزيرة 

في تهديد مستمر مق حيواناا الفوسا  ليمور التي تعي حيث مملكة مرود المدغشقر، 

 التي تقتل منهل أعداداً كبيرة.

 

وهناك يكتشف األسد )أليك (طبيعت  المفترسة على خالف أصدمائ  األخرىق ويصدم 

لالك، إال أن  يستريع أن يتغلب على طبيعت  المفترسة وينقا أصدمائ  الثالثة و قية 

 التي تهددهل.مملكة مرود الليمور مق الحيواناا المفترسة 

 

في نف  الومت تستريع البراريق االستيالء على الباخرة التي أملتهل جميعا ويأتون 

أيضاَ إلى جزيرة مدغشقر  عد أن وجدوا أن القرب الجنو ي مق الصعب العي  في  

 النسبة لهل، فيأتون إلى هاه الجزيرة الدافئة المشمسة. وهنا تأتي النجدة لألصدماء 

 ك مرة أخر .العودة إلى نيويور األر عة فيقررون

 القيم المتضمنة 

 قيم التربية الفنية -اوال :

 التظهر تظهر  القيمة الفنية ا

  1 الوطنية 1

  1 الوفاء 0

  1 الصدامة  3

   الترا ب العائلي 4

   االنتماء الفكر  9

  1 االلتزام 6

   االتقان  2
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  1 المثا رة 2

  1 تكويق الهدف 5

  1 االخالص في العمل 12

  1 االستمتاع  التجر ة  11

  1 عدم التركيز على الجانب الماد  10

   التعبير الفني 13

  1 االتزان  14

  1 مواجهة الخجل  19

  1 الثقة  النف  16

  1 الثقة  االخر 12

  1 العمل الجماعي 12

   احترام الحرف اليدوية 15

   التدوير 02

  1 االهتمام  البيئة  01

  1 اال تكار واال داع 00

   التوفير 03

  1 احترام الومت 04

  1 التنظيل 09

   االلتزام  المواعيد 06

 

 قيم التربية الجمالية -ثانيا:

 التظهر تظهر  القيمة الجمالية ا

  1 االخالق 1

  1 فعل الخير 0

  1 الجمال  3

  1 المحبة 4

    الموهبةاالهتمام  9

   االهتمام  المهاراا 6

  1 الحوار البناء 2

  1 التعاون  2

  1 تبادل االفكار 5

 

 Bee moviفلم  -3

وكان يود أال يعمل ر ، سمى  اذكر في مستعمرة نحل ي حكي مصة الفليل عق نحلةي

في صناعة النحل مع خليت  ، انتهز إحد  الفرص وطار خارج الخلية ليقا ل امرأة 

مق البشر تسمى فانيسا وتعرف عليها ، و ينما كانا في المتجر اكتشف أن البشر 

يسرمون عسل النحل مق الخاليا فقام  رفع دعو  مضائية على البشر وفاز  القضية. 
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ج العسل ألن عندهل ما يزيد وتكاسلوا عق تلقيح األزهار مما تكاسل النحل عق إنتا

هددها  الفناء فقام  ير  وصديقت  البشرية  جلب زهور مق مسا قة زهور وأعادوا 

 تلقيح الزهور وإنتاج العسل.

 

 القيم المتضمنة 

 قيم التربية الفنية -اوال :

 التظهر تظهر  القيمة الفنية ا

  1 الوطنية 1

  1 الوفاء 0

  1 الصدامة  3

  1 الترا ب العائلي 4

  1 االنتماء الفكر  9

  1 االلتزام 6

  1 االتقان  2

  1 المثا رة 2

  1 تكويق الهدف 5

  1 االخالص في العمل 12

  1 االستمتاع  التجر ة  11

  1 عدم التركيز على الجانب الماد  10

   التعبير الفني 13

  1 االتزان  14

  1 مواجهة الخجل  19

  1 الثقة  النف  16

  1 الثقة  االخر 12

  1 العمل الجماعي 12

  1 احترام الحرف اليدوية 15

   التدوير 02

  1 االهتمام  البيئة  01

  1 اال تكار واال داع 00

   التوفير 03

  1 احترام الومت 04

  1 التنظيل 09

  1 االلتزام  المواعيد 06

 

 

 



   0202مجلة الفتح ...................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-22- 

 

 قيم التربية الجمالية -ثانيا:

 التظهر تظهر  القيمة الجمالية ا

  1 االخالق 1

  1 فعل الخير 0

  1 الجمال  3

  1 المحبة 4

   االهتمام  الموهبة 9

   االهتمام  المهاراا 6

  1 الحوار البناء 2

  1 التعاون  2

  1 تبادل االفكار 5

 

 Ice age: the melt down فلم-1

 دأ في االنصهار ومد حار الفيل "ماني" جميع  الا  حول السد الجليد تدور القصة 

الحيواناا ولكنها مد أ ت معتقديق أن "ماني" مد  دأ يهلوس ويلتقي أ رال الفيلل الفيلة 

 "إلي" وأخويها األ وسوم وهي تعتقد أنها أ وسوم مثل أخويها.

 

 القيم المتضمنة

 قيم التربية الفنية -اوال :

 التظهر تظهر  الفنيةالقيمة  ا

  1 الوطنية 1

  1 الوفاء 0

  1 الصدامة  3

  1 الترا ب العائلي 4

   االنتماء الفكر  9

  1 االلتزام 6

  1 االتقان  2

  1 المثا رة 2

  1 تكويق الهدف 5

  1 االخالص في العمل 12

  1 االستمتاع  التجر ة الفنية 11

   الماد عدم التركيز على الجانب  10

   التعبير الفني 13

  1 االتزان  14

  1 مواجهة الخجل  19

  1 الثقة  النف  16
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  1 الثقة  االخر 12

  1 العمل الجماعي 12

   احترام الحرف اليدوية 15

   التدوير 02

  1 االهتمام  البيئة  01

  1 اال تكار واال داع 00

   التوفير 03

   احترام الومت 04

  1 التنظيل 09

  1 االلتزام  المواعيد 06

 

 قيم التربية الجمالية -ثانيا:

 التظهر تظهر  القيمة الجمالية ا

  1 االخالق 1

  1 فعل الخير 0

  1 الجمال  3

  1 المحبة 4

   االهتمام  الموهبة 9

   االهتمام  المهاراا 6

  1 الحوار البناء 2

  1 التعاون  2

  1 تبادل االفكار 5

 

 

 Cloudy with achance of meat ball فلم-9

 القصة

فلينت لوكوود دائما يريد أن يخترع شيئا عظيما،  الرغل مق حماس  إل داع شيء ما 

اال ان اختراعات  التي كانت عبارة عق رذاذ يضع  على مدم   دال مق الحااء أو 

جهاز تحكل للتلفزيون والسيارة الرائرة والفئران الرائرة ومضاد صلع للرأس وجهاز 

نتهي  الفشل. فلينت يعي  في  لدة خيالية صغيرة مترجل ألفكار القردة وكلها كانت ت

تيل الا  كان يسيء  األرملفي وسب المحيب األطلسي اسمها شالل السنونو مع والده 

فهل موهبة ولده. كان المصدر الوحيد إليراداا البلدة هو تعليب أسماك السرديق ولكق 

اع فلينت و مساعدة هاا العمل أُغلق فأصبح طعام اهل البلدة هو السرديق فقب. استر

, حيوان  األليف القرد الا  كان يدعوه ستيف أن يخترع آلة تحول الماء إلى طعام

و فضل  اصبحت مدينت  مصدر جاب للسيا ,لكق يحدب  عدها ان يتعرل 

الجهازوتالحق   عدها الكثير مق المشكالا,ومنها حدوب عاصف  مق اللحل تهدد 
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مل هاا وحاول  ال مافي وسع  واستخدام مالدي  لل يستسلل فلينت لخيبة األ المدينة,

فقام  رش الرذاذ الا   حوزت  على الجهاز فانفجر الجهاز.  عد انفجار الجهاز اختفت 

عاصفة اللحل واستراع جميع مق كان في كرة اللحل للعودة للبلدة  سالم  عد ذلك عبر 

 تيل عق فخره  ا ن  واحتفل فلينت وسام .

 

 القيم المتضمنة 

 قيم التربية الفنية - :اوال

 التظهر تظهر  القيمة الفنية ا

  1 الوطنية 1

  1 الوفاء 0

  1 الصدامة  3

  1 الترا ب العائلي 4

  1 االنتماء الفكر  9

  1 االلتزام 6

  1 االتقان  2

  1 المثا رة 2

  1 تكويق الهدف 5

  1 االخالص في العمل 12

  1 االستمتاع  التجر ة الفنية 11

  1 عدم التركيز على الجانب الماد  10

   التعبير الفني 13

  1 االتزان  14

  1 مواجهة الخجل  19

  1 الثقة  النف  16

  1 الثقة  االخر 12

  1 العمل الجماعي 12

   احترام الحرف اليدوية 15

  1 التدوير 02

  1 االهتمام  البيئة  01

  1 اال تكار واال داع 00

   التوفير 03

  1 احترام الومت 04

  1 التنظيل 09

  1 االلتزام  المواعيد 06
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 قيم التربية الجمالية -ثانيا:

 التظهر تظهر  القيمة الجمالية ا

  1 االخالق 1

  1 فعل الخير 0

  1 الجمال  3

  1 المحبة 4

  1 االهتمام  الموهبة 9

  1 االهتمام  المهاراا 6

  1 الحوار البناء 2

  1 التعاون  2

  1 تبادل االفكار 5

 

 The ant bully فلم-9

تدور مصة الفلل حول معركة  يق النمل واالنسان عندما يقوم احد االطفال -:الفكرة 

 توجي  مسدس  المائي على مجموعة مق النمل الا  يقرر  دوره االنتقام مق الرفل 

عق طريق تروير سائل سحر  يقلص حجل االشياء الكبيرة لتصبح صغيرة الحجل , 

رف على طريقة عيشها ونظامها الا  ليتعلل الرفل احترام الكائناا االصغر من  ويتع

 يفوق النظام االنساني 

 

 المتضمنة القيم 

 قيم التربية الفنية -اوال :

 التظهر تظهر  القيمة الفنية ا

  1 الوطنية 1

  1 الوفاء 0

  1 الصدامة  3

  1 الترا ب العائلي 4

  1 االنتماء الفكر  9

  1 االلتزام 6

  1 االتقان  2

  1 المثا رة 2

  1 تكويق الهدف 5

  1 االخالص في العمل 12

  1 االستمتاع  التجر ة الفنية 11

  1 عدم التركيز على الجانب الماد  10

   التعبير الفني 13

  1 االتزان  14



   0202مجلة الفتح ...................................................................... العدد الثاني والثمانون .حزيران   لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-20- 

 

  1 مواجهة الخجل  19

  1 الثقة  النف  16

  1 الثقة  االخر 12

  1 العمل الجماعي 12

   احترام الحرف اليدوية 15

   التدوير 02

  1 االهتمام  البيئة  01

  1 اال تكار واال داع 00

  1 التوفير 03

  1 احترام الومت 04

  1 التنظيل 09

  1 االلتزام  المواعيد 06

 

 قيم التربية الجمالية -ثانيا:

--- 

 التظهر تظهر  القيمة الجمالية ا

  1 االخالق 1

  1 فعل الخير 0

  1 الجمال  3

  1 المحبة 4

   االهتمام  الموهبة 9

  1 االهتمام  المهاراا 6

  1 الحوار البناء 2

  1 التعاون  2

  1 تبادل االفكار 5

 

 مناقشة النتائج  -ثانيا:

القيل الظاهرة مق  أدناه عد تحليل النتائج وعرضها منفصلة كال على حدة نوضح في 

 مجتمعة ونسب تكرارها  األفالمالتحليل لكل 

 قيم التربية الفنية -: أوال

 النسبة المئوية التكرار القيمة الفنية ا

 %122 6 الوطنية 1

 %122 6 الوفاء 0

 %122 6 الصدامة  3

 %122 6 الترا ب العائلي 4
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 %2333 9 االنتماء الفكر  9

 %122 6 االلتزام 6

 %122 6 االتقان  2

 %122 6 المثا رة 2

 %122 6 تكويق الهدف 5

 %122 6 االخالص في العمل 12

 %122 6 االستمتاع  التجر ة  11

 2 2 عدم التركيز على الجانب الماد  10

 2 2 التعبير الفني 13

 %122 6 االتزان  14

 %122 6 مواجهة الخجل  19

 %122 6 الثقة  النف  16

 %122 6 الثقة  االخر 12

 %122 6 العمل الجماعي 12

 %1636 1 اليدويةاحترام الحرف  15

 %1636 1 التدوير 02

 %122 6 االهتمام  البيئة  01

 %122 6 اال تكار واال داع 00

 %1636 1 التوفير 03

 %122 6 احترام الومت 04

 %122 6 التنظيل 09

 %122 6 االلتزام  المواعيد 06

 

 قيم التربية الجمالية -ثانيا:

النسبة  التكرار القيمة الجمالية ت

 المئوية

 %122 6 االخالق 1

 %122 6 فعل الخير 0

 %122 6 الجمال  3

 %122 6 المحبة 1

 %1666 1 االهتمام بالموهبة 5

 %3363 0 االهتمام بالمهارات 6

 %122 6 الحوار البناء 7

 %122 6 التعاون  0

 %122 6 تبادل االفكار 9
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في االفالم  نية والجمالية متوفرةالفنالحا مق النتائج اعاله ان معظل القيل في التر ية 

, حيث نالحا فيما يتعلق  قيل التر ية الفنية ,ان القيل التي حصلت على عينة البحث

ضمنا  % ا  ان كل افالم الرسوم المتحركة ضمق عينة البحث تحتو 122نسبة 

 عليها, وهي:

االنتماء , الترابط العائلي,الصداقة , الوفاء, الوطنية)

االستمتاع , االخالص في العمل, تكوين الهدف, المثابرة,االتقان , االلتزام, الفكري

العمل , الثقة باالخر, الثقة بالنفس,مواجهة الخجل ,االتزان ,بالتجربة 

احترام الوقت ,التنظيم ,االلتزام ,االبتكار واالبداع ,االهتمام بالبيئة , الجماعي

 (بالمواعيد

هي نسبة عالية ايضا ولل و 0333قيمة االنتماء الفكري على نسبة  فيما حصلت

قيم % اما 16اال على نسبة  قيم التوفير والتدوير واحترام الحرف اليدويةتحصل 

فلل تحصل على ا  نسبة ضمق   التعبير الفني وعدم التركيز على الجانب المادي

لتر ية الفنية التي نحاول مق ميل ا%( 02676, مما يعني ان نسبة )افالم عينة البحث

وهي  غرسها لد  المتعلل اثناء التعليل النظامي موجودة في افالم الرسوم المتحركة

نسبة جيدا جدا وكافية للثقة في امكانية افالم الرسوم المتحركة زرع تلك القيل لدىى 

 المتعلل حتى  عد انتهاء فترة التعليل النظامي.

االخالق,فعل الخير,الجمال ,المحبة,االهتمام )لت ميل اما ميل التر ية الجمالية فقد حص

% في االفالم 122على نسبة ظهور  (بالموهبة,الحوار البناء,التعاون ,تبادل االفكار

 ضمق عينة البحث 

 % فقب 33،3على  االهتمام بالمهاراتفيما حصلت ميمة 

مق ميل التر ية الجمالية موجودة ضمق افالم الرسوم  %(00600ما يعني ان نسبة )

  مدرة تلك االفالم .المتحركة ,وهي ايضا نسبة جيدة جدا للوثوق في 

 

 ستراتيجيةالرؤية اال

ان التر ية الفنية ال تقل اهمية عق غيرها مق المواد التدريسية، وان لل نغالي في 

نساني كونها تحتو  على المعرفة الحكل فقد تكون االكثر اهمية في تشكيل السلوك اال

والمهارة واالثر الوجداني فنجد ان هاه العناصر تجتمع مع  عضها وتنصهر ضمق 

 وتقة واحدة تعمل كوسيلة لتعديل سلوك المتعلل والوصول    الى عملية التكيف 

الداخلي مع ذات ، والخارجي مع البيئة التي يعي  فيها و التالي اشباع حاجات  

والمعرفية والتغلب على مشكالت  اليومية وهاا هو غاية التر ية وما  االنسانية

 (143,ص0212تنشده.)محمود,

كما ان التر ية الفنية الجمالية هي احد مفاهيل التر ية المستدامة ,تسعى الى تر ية 

المتعلل تر ية مستمرة مد  الحياة ,فيها مق التنسيق  يق شخصية المتعلل وما يؤد  

الى المزاوجة  يق القو  العقلية و يق الدوافع الحسية والوجدانية , فضال عق تحقيق 

ية والدوافع الحسية والوجدانية و يق القيل العلمية والتقنية و يق التوازن  يق القيل العقل

القيل الجمالية والروحية...فالعمل الفني يحتو  على االفكاروالمفاهيل واالسباب 

والمشكالا واالسئلة , وجميع هاه المعاني يشترك فيها جميع االفراد لتساعد في 
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دياا ومثيراا عقلية تدرب العقل عق تعديل الفهل والتفكير ,كما يقدم العمل الفني تح

 (30, ص0210طريق التامل والتصور".)الكناني والكناني, 

"ومد ان األوان ان يعاد النظر في مجال التر ية الفنية  مق ناحية ان  خبرة  

شاملة متماسكة ال يمكق تفتيتها الى جزئياا ,فهي تنمي االحساس والفكر وتمكق 

وتجسيدها ليراها االخرون ويتحسسونها ويدركونها  المتعلل مق التعبير عق مشاعره

وينفعلون معها ,ويتحفزون في سلوكهل نحو تحقيق ما تدعو الي  ,لالك فالتر ية الفنية 

محلية وعالمية , يئية وانسانية ,فردية واجتماعية ,تحمل حقيقة صراع الحياة  كل 

 ( 055, ص0221ا عاده")عبد الهاد  واخرون,

"زيادة الكفاءة المهنية لمدرس التر ية الفنية واالهتمام  لاا فهي تعمل على 

 مرحلة اعداده وتدريب  والعمل على تروير مستواه العلمي والتر و  والمهني والفني 

وتنمية االتجاهاا االيجا ية الجمالية لدي  اوال, لتكون جزءا مق شخصيت  المهنية التي 

الايق سيعتني  هل فيما  عد")محمود, يستريع مق خاللها ان يؤثر في اداء المتعلميق 

وحسب ما ير  )هير را ريد( ان في االنسان نشاطيق ,االول  (132,ص0212

ذهني ,مائل على المنرق والمفاهيل العقلية ,والثاني نشاط مائل على اللغة الرمزية 

,فاألول هو الا  يعتمد علي  في اعداد المناهج لتكويق القدرة على التفكير المنرقي 

علمي ,اما الثاني فمق شأن  تنمية مدراا االدراك الحسي والقيل ,ومق شأن التر ية وال

الفنية ان تعدل مق الربيعة البشرية وتحرر االنسان مق حدود الزمان والمكان وتتيح 

 (340, ص0222لشخصيت  النمو  حرية. )االلوسي,

راجعة جارية ويتوجب على واضعي المناهج لمادة التر ية الفنية ، أن يقوموا   م

وعميقة لفلسفتها ونظرياتها وخررها و رامجها ومناهجها   شكل دور  ومستمر 

لتتمكق مق مواجهة التحدياا، فضالً عق اعتماد منهجية علمية في المتا عة والرما ة 

والتقويل، وذلك لتمكيق هاه المادة مق تنشئة  أجيال المستقبل وتزويدهل  الكفاياا 

مق التكيف داخل  يئاتهل وحل المشكالا التي تواجههل ,كما  والمهاراا التي تمكنهل

 تمكنهل مق اللحاق  ركب الترور الحاصل دائما في سوق العمل .

 (69-42, ص1552وللتعليل المستمر ضروراا ودواعي ياكرها )الحميد ,

 طبيعة العصر واهل متغيرات  -1

 مواكبة االنفجار المعرفي والترور التكنلوجي -0

 ياالنفجار السكان -3

 سرعة نقل المعلوماا -4

 زيادة الرلب االجتماعي على التعليل عامة والتعليل العالي خاصة -9

 صعف العالمة  يق التعليل العالي والتنمية -6

 مشكالا سياسة القبول  الجامعاا -2

 ضمور الخدماا التعليمية التي تقدمها الجامعاا لمجتمعاتها.- -2

 

 اهداف االستراتيجية

في امسام التر ية الفية لكلياا  األكاديمي لخريجي التر ية الفنيةاالرتقاء  المستو  -1

 ومعاهد الفنون الجميلة.
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على نفس  وعلى المرالعة والبحث  الخريجتشجيع التعلل الااتي وزيادة اعتماد -0 

 .لتنمية مدرات  على التحليل واال تكار واكتساب المعارف

الحديثة التي تعتمد التفكير استخدام طرائق التدري  تدريب الخريجيق على  -3

، وتنويع الررائق الكالسيكية في التعليلوالتحليل والتركيب والتقويل أساسا لها وترك 

 األساليب  حيث يكون الرالب محور التدري . 

 .تفعيل مبدأ االستمرارية في التعلل مق خالل احتياجاا سوق العمل مواكبة -4

يؤمق لد  المتعلل  القدرة على مواجهة حاجاا اعتماد فلسفة التعليل المستمر مما -9 

 المجتمع.

 الخريج في التعلل والتروير .رغب  واحترام مبدأ الفروق الفردية  اعتماد-6

وهاا ما تؤكده  تحقيق مبدأ االستمرارية في التعلل  عد انتهاء مرحلة التعليل النظامي-2

 الفلسفاا التر وية الحديثة .

 

 وتتكون الرؤية االستراتيجية من المحددات الرئيسية االتية: 

 الكادر التخصصي لكتا ة سيناريوهاا االفالم -1

 المعني  إنتاج الرسوم المتحركة )رسل وتحريك( والتقني الكادر الفني -0

 العنصر الماد , ويتمثل  افالم الرسوم المتحركة -3

 ويمكن تطبيقها من خالل االتي:

افتتا  مسل الرسوم المتحركة في كلياا الفنون الجميلة , وفي حال تعار ذلك  -1

يمكق االستفادة مق نتاجاا مسل الفنون التشكيلية مق الخريجيق في مجال انتاج 

 فيما يخص التحريك  الفنون السينمائية والتلفزيونية الرسوم ونتاجاا مسل 

ي مجالي كتا ة تشكيل وحدة التعليل المستمر مق عناصر متخصصة  ف -0

 السيناريو والتر ية الفنية 

 انتاج افالم كارتون متوافقة مع الرؤية الخاصة  التر ية الفنية والجمالية  -3

انشاء مناة خاصة  الكلية على تربيق يوتيوب يكون مق شأنها  ث تلك االفالم  -4

 الموجهة للخريجيق.

البنائي والفحص تفعيل وحدة متا عة الخريجيق والتي تساعد في عملية التقويل  -9

الدور  لالثر الا  احدثت  االفالم المنتجة على االداء المعرفي والمهار  والشخصي 

 للخريجيق والفئاا االخر  التي تشاهد هاا النوع مق االفالم.

 

 التوصيات  -رابعا :

 مق خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة  االتي:

مبل المر يق في التعليل الجامعي الى غرس ميل ضرورة السعي المستمر مق  -1

التر ية الفنية والجمالية في نفوس المتعلميق االمر الا  يحدب في داخلهل حافزا الى 

 السعي وراء تلك القيل مستقبال والمحافظة عليها

ضرورة تضمق مناهج التر ية الفنية المعدة على توافر تلك القيل وادراجها  -0

والمعرفية المقدمة للمتعلميق االمر الا  يساعد على تجسيدها ضمق المهاراا العملية 

  شكل وامعي نف  المتعلل 
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ان عملية غرس القيل وتوطينها داخل نفوس االفراد يجب ان يكون مسؤولية  -3

 جميع جهاا المجتمع ولي  التعليل العالي فقب.

ضرورة االتفاق على تبني او انشاء فلسفة واضحة ومحددة لمنهج التر ية  -4

لفنية في العراق ,يكون مق شأنها وضع القواعد االساسية للمنهج ومتغيرات  ويجب ا

 ان تكون متضمنة لمبدأ االستمرارية في التعليل. 

 

 المقترحات -:خامسا

 دراسة )اثر االفالم التعليمية في تروير النتاجاا الفنية لمعلمي التر ية الفنية (

 

 -المصادر :

، 4، الربعةلسان العربا ق منظور ، ا و الفضل جمال الديق محمد  ق مكرم،  .1

 . 0224دار صادر،  يروا، 

، 1، دار جرير للنشر والتوزيع، طالمدخل الى التر ية الفنيةا و شعيرة، خالد.  .0

 .0226عمان، 

، مكتبة إ راهيل الحلبي، القيل اإلسالمية والتر يةأ و العينيق، علي خليل مصرفى.  .3

 .1522مدينة المنورة، ال

، دار الشروق للنشر  اثر وسائل االعالم على الرفل ا و معال, عبد الفتا .  .4

 م.0222والتوزيع ، عمان 

,سلسلة كتب ثقافية يصدرها 1,طالفق البعد الثالث لفهل االنسانااللوسي ,حسام.  .9

 .0222( , يت الحكمة  غداد ,9 يت الحكمة العرامي)

 .1529، عالل الكتب، القاهرة، التر ية الفنيةاصول البسيوني، محمود.  .6

، دار العلل للمالييق، لبنان، انكليز -ماموس المورد عر يالبعلبكي، منير،  .2

0222. 

المنهجية للنشر  طرائق تدري  التر ية الفنية,الدارالبياتي,حسيق عبد جبر.  .2

  0216, عمان, 1والتوزيع, ط

 ,1521,دار الرشيد للنشر,,جعفر علي فهل السينماجانتي,لو  د  جانتي, .5

، دراسة مسحية حول  ع  مشكالا التر ية الفنيةالحمود، شيماء مري ،  .12

جمعية الندوة الدولية للفنون االسالمية، ورمة عمل منشورة، وزارة الثقافة، ال

 .1553مملكة االردنية الهاشمية، عمان، الملكية للفنون الجميلة ال

المستمر  يق النظرية  التعليلالحميد  ,عبد الرحمق  ق سعد. .11
 .1552,مرا ع الفرزدق التجارية ,الرياض,1,طوالتربيق

، دار المسيرة للنشر التر ية الفنية واساليب تدريسهاالحيلة، محمد محمود.  .10

 .1552والتوزيع والرباعة، عمان، 

القيل المتضمنة في افالم الرسوم المتحركة"دراسة الحولي,عليان عبد هللا. .13
الى المؤتمر التر و  االول)التر ية في فلسريق وتغيراا " حث مقدم تحليلية

 .0224العصر(,المنعقد في كلية التر ية في الجامعة االسالمية ,نوفمبر,
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, الربعة االولى , دار  وسائل االعالم والرفلالدليمي, عبد الرزاق محمد ,  .14

 ,0212الميسرة للنشر والتوزيع والرباعة , عمان ,

. دار الكتاب مختار الصحا ر  ق عبد القادر. الراز ، محمد  ق ا ي  ك .19

 العر ي، لبنان )د.ا(.

رضا , عدلي سيد, دور التلفزيون في نشر القيل االيجا ية لد  االطفال , ومائع  .16

الندوة العلمية ) نحو حق الرفل في اعالم رشيد( وزارة الشؤون االجتماعية 

 .1554 التعاون مع صندوق االمل المتحدة للرفولة ,

طرائق تدري  التر ية الفنية  يق النظرية ود، خالد محمد. السع .12
 .0212دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  0وج1، ج1، طوالبيداغوجيا

، مكتباا مصرلحاا في الفق والتر ية الفنيةالشال، عبد الغني النبو ،  .12

 .1524المملكة العر ية السعودية، الرياض، 

, الربعة االولى , دار حنيق للنشر  والتدريبتكنلوجيا التعليل سلران ,عادل ,  .15

 .0229والتوزيع , عمان ,

، 1، طمعجل المصرلحاا التر وية والنفسيةشحاتة، حسق وزينب النجار.  .02

 .0223الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

العاملي , شا  حسيق محمد, التوظيف الفني والجمالي للخيال في الخراب  .01

روحة دكتوراه غير منشورة , كلية الفنون الصور  الموج  للرفل, اط

 .0222الجميلة ,جامعة  غداد,

,دار 0, طاساليب تدري  التر ية الفنية والمهنية والرياضيةعاي ,احمد جميل. .00

 المسيرة للنشر والتوزيع,عمان.

,مكتبة 0,طفلسفة الجمال ودورالعقل في اال داع الفنيعبده,مصرفى. .03

 .1555مد ولي,القاهرة,

 ,دار1الهاد ,نبيل واخرون.الفق والموسيقى والدراما في تر ية الرفل,طعبد  .04

 0221صفاء للرباعة والنشر ,عمان,

, دار امجد للنشر والتوزيع, 1,ططرق تدري  التر ية الفنيةعمار,حنان حسق.  .09

 عمان.

,دار امجد للنشر 1, طالتر ية الفنية في الرفولة المبكرةعمار,حنان حسق. .06

 عمانوالتوزيع,

 ، ليبيا ، تون  . 1522، كمال ، فلسفة األدب والفق ، عيد  .02

سيكولوجيا التعلل وتربيقات  غبار ، ثائر احمد وخالد ا و شعيرة      .   .02
 .0211، مكتبة المجتمع العر ي للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالصفية

, مكتبة االنجلو المصرية,  سيكولوجية التاوق الفنيفراج, عفاف احمد.  .05

1555 . 

الكناني,ماجد نافع وفراس علي الكناني. طرائق تدري  التر ية الفنية, مؤسسة  .32

 .0210رتضى للكتاب العرامي, غداد.مصر م

تقويل تدري  التر ية الفنية في المدارس االعدادية القيسي,يسر  عبد الوهاب . .31
 .0226,مجلة الفتح , العدد, في ضوء االهداف الموضوعة 
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 جامعة لبةط لد  المعرفية الفنية المستوياا تقييل محمود ,يسر  عبد الوهاب. .30
المجلد  -العدد األول  المجلة العر ية للعلوم ونشر اال حاب, ,العراق – ديالى

 . 0212الثالث,

,دار 1, طنظرياا التعلل السائدة في التر ية الفنيةمحمود ,يسر  عبد الوهاب. .33

 .0212المناهج للنشر والوزيع,عمان ,

، دار الفكر األصول التر وية لبناء الشخصية المسلمةمكرم ,عبدالودود . .34

 . 1556العر ي، القاهرة، 

االساليب الحديثة في تدري  المهنا، عبد هللا مهنا وعبد هللا عيسى الحداد.  .39
 .0222، مكتبة الفال  للنشر والتوزيع، الكويت، 1، طمادة التر ية الفنية

اثر استخدام  رامج المؤمني , مامون وعدنان دوالا وسعيد الشلول .  .36
,  رسوم متحركة في عملية تدريب العلوم في اكتساب التالميا للمفاهيل العلمية

 .0211, 34, العدد 02مجلة جامعة دمشق , مجلد 

, دائرة  التلفزيون ودوره التر و  في حياة الرفل العراميمندوب , مظفر .  .32

, سلسلة دراساا  الشؤون الثقافية للنشر , منشوراا وزارة الثقافة واالعالم

 .1523, دار الحرية للرباعة ,  غداد ,  341

تحليل االنماء , مفهومية ومنهجية وتربيقات  ومضاياه مكاو  , حسق عماد ,  .32
 .1553, مجلة  حوب االتصال , كلية االعالم , العدد العاشر , ديسمبر , الحالية

ية للنشر , الدار العالم دراساا في اعالم الرفلمزيد , محمود احمد ,  .35

 .0226والتوزيع , الربعة االولى , جمهورية مصر العر ية, 

تقويل تدري  الرلبة المربقيق في كلية الفنون النعيمي، عبد المنعل خير .  .42
 .1552، جامعة  غداد، مربعة االمة،  غداد، الجميلة

الخراب البصر  للرسوم المتحركة عبر الفضائياا هارف . غيداء علي .  .41
, اطروحة  وانعكاس  على النزوع السلوكي لتالميا المرحلة اال تدائيةالتخصصية 

 .0210دكتوراه غير منشورة , كلية الفنون الجميلة , جامعة  غداد ,

42. -David Jefferson.Merriam &webester dictionary , eleventh 

edition, u.s.a , 2004. 

43. Sources Ibn Manzoor, Abu al-Fadl Jamal al-Din 

Muhammad bin Makram, Lisan al-Arab, Edition 4, Dar 

Sader, Beirut, 2004. 

44. Abu Shaira, Khaled. Entrance to Art Education, Jarir 

House for Publishing and Distribution, 1st floor, Amman, 

2006. 

45. Abu Al-Enein, Ali Khalil Mustafa. Islamic Values and 

Education, Ibrahim Al-Halabi Library, Medina, 1988. 

46. Abu Maal, Abdel Fattah. The impact of the media on the 

child, Dar Al-Shorouk for Publishing and Distribution, 

Amman 2000 AD. 
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47. Al-Alousi, Hussam. Art, the third dimension of human 

understanding, 1st edition, a series of cultural books issued 

by the Iraqi House of Wisdom (5), House of Wisdom 

Baghdad, 2008 

48. Al-Bassiouni, Mahmoud. The Origins of Art Education, 

Books World, Cairo, 1985. 

49. Baalbaki, Mounir, Al-Mawred Dictionary Arabic-English, 

Dar Al-Alam for Millions, Lebanon, 2007. 

50. Al-Bayati, Hussein Abdul Jabr. Methods of Teaching Art 

Education, The Methodological House for Publishing and 

Distribution, 1st Floor, Amman, 2016 

51. -Guanti, Louis de Ganti, Understanding Cinema, Jafar Ali, 

Al-Rashid Publishing House, 1981, 

52. Al-Hammoud, Shaimaa Mraish, a survey study on some 

problems of art education, the International Symposium of 

Islamic Arts, published working paper, Ministry of Culture, 

Royal Society of Fine Arts, Hashemite Kingdom of Jordan, 

Amman, 1993 

53. Al-Hamidi, Abdul Rahman bin Saad, Continuing 

education between theory and practice, 1st floor, Al-Farazdaq 

Commercial Press, Riyadh, 1997. 

54. The resourceful, Muhammad Mahmoud. Art Education 

and its Teaching Methods, Dar Al-Masirah for Publishing, 

Distribution and Printing, Amman, 1998. 

55. Al-Hawli, Alyan Abdullah. Values included in animation 

films, "an analytical study", a research presented to the first 

educational conference (Education in Palestine and the 

changes of the age), held at the College of Education at the 

Islamic University, November, 2004. 

56. Al-Dulaimi, Abdul-Razzaq Muhammad, Media and 

Children, First Edition, Al-Maysarah Publishing House, 

Amman, 2010, 

57. Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir. 

Mukhtar al-Sahah. Arab Book House, Lebanon (DT.) 

58. Ridha, Adly Sayed, the role of television in disseminating 

positive values among children, and the facts of the scientific 

symposium (Towards a Child's Right to Informational 
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Media), Ministry of Social Affairs in cooperation with the 

United Nations Children's Fund, 1994 

59. Al Saud, Khaled Mohammed. Methods of teaching art 

education between theory and pedagogy, I, Part 1 and Part 2 

Wael House for Publishing and Distribution, Amman, 2010. 

60. Al-Shall, Abdul-Ghani Al-Nabawi, Terms in Art and Art 

Education, Libraries of the Kingdom of Saudi Arabia, 

Riyadh, 1984. 

61. Sultan, Adel, Education and Training Technology, first 

edition, Dar Haneen for Publishing and Distribution, Amman, 

2005. 

62. Shehata, Hassan and Zainab Al-Najjar. Glossary of 

educational and psychological terms, 1st edition, Egyptian 
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63. Al-Amili, Shatha Hussein Muhammad, The Artistic and 

Aesthetic Recruitment of Imagination in the Image Discourse 

Addressed to the Child, Unpublished Doctoral dissertation, 

Faculty of Fine Arts, University of Baghdad, 2008. 
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House for Publishing and Distribution, Amman. 
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67. Ammar, Hanan Hassan. Teaching methods of art 
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 المالحق

 (1ملحق رمل )

 ميل التر ية الفنية -اوال :

النسبة  التكرار التظهر تظهر  القيمة الفنية ا

 المئوية

     الوطنية 1

     الوفاء 0

     الصدامة  3

     الترا ب العائلي 4

     االنتماء الفكر  9

     االلتزام 6

     االتقان  2

     المثا رة 2

     تكويق الهدف 5

     االخالص في العمل 12

     االستمتاع  التجر ة الفنية 11

عدم التركيز على الجانب  10

 الماد 

    

     التعبير الفني 13

     االتزان  14

     مواجهة الخجل  19

     الثقة  النف  16

     الثقة  االخر 12

     العمل الجماعي 12
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     احترام الحرف اليدوية 15

     التدوير 02

     االهتمام  البيئة  01

     اال تكار واال داع 00

     التوفير 03

     احترام الومت 04

     التنظيل 09

     االلتزام  المواعيد 06

 ميل التر ية الجمالية -ثانيا:

 

النسبة  التكرار التظهر تظهر  القيمة الجمالية ا

 المئوية

     االخالق 1

     فعل الخير 0

     الجمال  3

     المحبة 4

     االهتمام  الموهبة 9

     االهتمام  المهاراا 6

     الحوار البناء 2

     التعاون  2

     تبادل االفكار 5

 

 الجماليةلل تكرر الباحثة القيل المشتركة  يق التر ية الفنية والتر ية 

 

 ( سيناريو نموذجي لفلم وفق االستراتيجية الموضوعة0ملحق )

 (االهتمام  الموهبةالقيمة المستهدفة ) -1

فكرة الفلل )مدرس للتر ية الفنية في  داية خدمت  التعليمية في احد المدارس الثانوية -0

يواج  رفضا مجتمعيا ووظيفيا تجاه درس التر ية الفنية مق مبل ادارة المدرسة 

واولياء امور الرلبة , اذ يقرر مواجهة تلك المشكلة وتغيير تلك التوجهاا السلبية 

 (  مساعدة طلبت  في المدرسة

 الشخصياا-3

 وائل )مدرس جديد للتر ية الفنية (-1

 كريل)مدير المدرسة ,يجمل توجهاا سلبية تجاه التر ية الفنية( -0

 سمير )احد اولياء امور الرلبة متأثر  وجهة نظر مدير المدرسة( -3

مؤمل)طالب ا ق سمير متأثر  وجهة نظر المدرس الجديد ويحمل توجهاا  -4

 ايجا ية لدرس التر ية الفنية(
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 مجموعة الرلبة -9

 مصة الفلل -4

تدور احداب الفلل في مدرسة الرليعة االعدادية للبنيق, وتبدأ االحداب  دخول وائل 

ومبل دخول غرفة مدرس التر ية الفنية المتعيق حديثا الى المدرسة للقاء المدير 

االدارة يشاهد وائل مجموعة مق الرلبة مجتمعيق حول مؤمل الا  يبدو في حالة مق 

 وائل مق مالحظة مضمونها.يتمكق زن والاهول ويحمل  يده ورمة لل الح

يدخل وائل لغرفة االدارة ليقا ل المدير الا  يبدو للوهلة االولى مق خلف مكتب  ان  

ضخل الجثة و كرش كبير وشوارب كثة يضع نظارت  فوق انف  مباشرة وينقل نظره 

 وائل انها امر تعيين .  ازدراء  يق وائل و يق ورمة موضوعة امام  استنتج 

ومبل ان يتمكق وائل مق الكالم يدخل رجل نحيف مصير القامة يضع نظاره سميكة 

 ويرتد   دلة تبدو مديمة الرراز نوعا ما .

 -يدور الحديث االتي:

 كريل: اهال ا و مؤمل 

 سمير: اهال استاذ كريل , ما هاا الخبر المفاج  

انت رجل محترم ولك مكانتك في المجتمع كريل: ال اعرف ماذا امول لك اخ سمير 

 فكيف لمؤمل ان يتصرف  هاا الشكل غير المقبول 

وهللا انا خجل جدا مق تصرف ا ني ولكني التم  ل  العار منكل يا استاذ سمير : 

 واتعهد  عدم تكرار المومف مرة اخر  

 كريل: امبل عارك  شرط حضور مؤمل والتعهد  الك من  شخصيا

الرالب مؤمل الا   دا لالستاذ ان  حسق المظهر حاد النظر يبدو علي  يتل استدعاء 

الاكاء والفرنة ومق طريقة وموف  امام المدير تبدو علي  دماثة الخلق مما يثير 

 استغراب االستاذ حول نوع التصرف الس  الا  يمكق ان يصدر مق هكاا طالب .

مف عق المضي  هاا االمر تقدم يا مؤمل واعتار للسيد مدير المدرسة وتو -:سمير

 المشيق

 يحاول الكالم وال يتمكق وتلو   عيني  دمع  يحاول اخفاءها -مؤمل:

 سأصفح عنك هاه المرة الجل والدك الرجل المحترم , انصرف الى صفك -كريل:

 )ياهب مؤمل خارجا(

 يشكر سمير مدير المدرسة ويخرج  عد ا ن 

 جرم الخرير الا  ارتكب  الرالبهنا يحاول وائل  دافع الفضول معرفة ذلك ال

سة متألما )ان  ا ق شيخ احد العشائر المهمة , و رغل ذلك مام رفيجيب مدير المد

  تأسي  فرمة للمسر  داخل المدرسة(

هنا يصاب المدرس  الدهشة وكثير مق االسئلة ترارده حول ما ينتظره مق رف  

 ذلك الرف وماذا يفعل لمواجهة للفنون داخل هاه البيئة الريفية 

)تستمر احداب الصراع  يق المدرس وطلبت  المؤيديق مق جهة و يق مومف المدير 

 لتأكيد ميمة )االهتمام  الموهبة ( واولياء االمور مق جهة اخر  ضمق سياق درامي(
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 ( قائمة الخبراء3ملحق )

التخصص  اسل الخبيرولقب  العلمي ا

 العلمي

 مكان العمل 

جامعة –كلية الفنون الجميلة  تر ية فنية الكنانيأ..د ماجد نافع  1

  غداد

 جامعة الكوفة-كلية االداب  تر ية فنية أ.د.حازم سلران البكر  0

اعالم/تلفزيو ا.د جليل ودا  حمود 3

 ن

جامعة –كلية الفنون الجميلة 

 ديالى

جامعة –كلية الفنون الجميلة  سينما م.د.نبيل ودا  حمود 4

 ديالى

محمد صبيح ا.م.د.  9

 محمود

الجامعة –كلية التر ية االساسية  تر ية فنية

 المستنصرية

 


