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 الملخص

هدف البحث الحالي الى الكشف عن الدور الريادي للمركز الثقافي والفني في ي       

تناول البحث اتجاهات االنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في بناء ي إذجامعة جيهان. 

نعكس على عرض البرامج وهذا بدوره ي شخصية المتعلم في المرحلة الجامعية

ان هذا  كماميز بها اعمال المركز. تالتعليمية والثقافية والمهارية واالبداعية التي ت

 ،الناقدالتفكير والبحث يسلط الضوء على محاور مثل االنشطة الفنية واهميتها، 

البحث قدم و .المهارات وتنميتها. وقد اتبع الباحث منهج البحث النوعيواالبداع، و

لمركز الثقافي والفني في جامعة جيهان ولثالث سنوات لنشاطات وبرامج اوصفا 

تاثيرات اجتماعية وثقافية على الطلبة والمجتمع ككل.  كانت والزالت لهامتتالية التي 

من  تعدجامعة جيهان وتوصل الباحث الى عدد من االستنتاجات كان من اهمها ان 

جامعة  دتع فإنهاهذا الجامعات الرائدة في تبني مشروع المركز الثقافي والفني، وب

اسهمت واحدثت نتائج جديدة وايجابية في عملية التعلم واكتساب المهارات الفنية 

واالبداعية لدى طلبتها من خالل تقديم البرامج التعليمية الثقافية والفنية لهم.  ويعد 

البرامج التي تنمي هذه المركز الثقافي في جامعة جيهان محورا اساسيا في تطوير 

تعزيز مكانة الجامعة داخل المجتمع كصرح  باإلضافةالطلبة داخل الجامعة شخصية 

 البحث الى عدد من التوصيات والمقترحات. وخلصتعليمي ثقافي. 
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 (The Role of the Cultural Artistic Center in Developing the 

Knowledge and Creative Skills (Cihan University as a 

Model) 
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Salahaddin University-Erbil /College of Fine Arts 

Abstract : 

The present research aimed at revealing the principal role of the 

Artistic and Cultural Center at Cihan University. The research 

investigates the directions of the cultural and artistic activities 

that play an important role in structuring the learner's character 

at the university level and which affect the presenting of the 

instructional, cultural, skill and creative programs that are 

peculiarly adopted by the center. The research sheds light upon 

sections like artistic activities and their importance, critical 

thinking, creativity, skills and their development. The 

researcher has followed the qualitative research approach. The 

research describes the activities and programs of the Cultural 

and Artistic Center in Cihan University and for three successive 

years which have social and cultural effects on students and 

society. The researcher has achieved a number of conclusions 

like Cihan University is considered to be one of the important 

universities in adopting the project of having such a cultural 

and artistic center, so it is makes innovative and positive results 

in the learning process and acquiring artistic and creative skills 

by students throughout giving them instructional and cultural 

programs. Also the Cultural Center in Cihan University is 

considered to be the core in developing these programs which 

in turn develop students' characters at the university in addition 

to enhance the university position in the society as an 

instructional and cultural place. The researcher also presents a 

number of recommendations and suggestions.                      

 

 الفصل االول

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث .7

وتحقيق  التنميقة المجتمعيقة واالنسقانية والبقد المجتمعات ب لالرتقاءاساسا  الجامعة دعت

فققي بنققاء المجتمققع وجعلقق  مواكبققا لتطققورات العصققر ومطلعققا علققى رائققدة كققون تان 
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االفكققار المتريققرة الجديققدة ممققا يققىدي ذلققح الققى االنفتققاح علققى الثقافققات والحضققارات 

 وتصبح الجامعات مركزا للنهوض والتنمية على كافة المستويات. 

ت البققد للعمليققة التعليميققة فققي المىسسققات التعليميققة ان تسققعى الققى  حققداث ترييققراو

مرغوبققة فققي سققلوع المققتعلم المعرفققي والوجققداني والمهققاري، مققن خققالل تزويققدهم 

 جاهقات الفنيقة التقي تنمقي قابلياتق بالخبرات التعليمية المعرفية والمهاريقة وتكقوين االت

تعمقل ، وواالبداعيالفني و الثقافي واقعالترتقي بالتي قدرات العلى االبداع واكتشاف 

، 2222علقققى هتلهيقققل واعقققداد المتعلمقققين لبنقققاء المجتمقققع واالرتققققاء بققق ه  محمقققد، 

(، وهقققي تعقققد عمليقققة من مقققة هادفقققة تصقققل لرايقققات تقققرتبط بحاجقققات المقققتعلم 02ص

واهداف المىسسات التعليمية التي يتعلم فيها، وهذا يتطلب التخطيط من خالل اختيقار 

 (.  0، ص2281معة  موسى, برامج التدريب المناسبة والمنوعة داخل الجا

المركققز  بتققلثيربنققاء علققى مققا تقققدم فققان مشققكلة البحققث الحققالي تتبلققور حققول التعريققف 

الثقافي في جامعة جيهان ومساهمت  في تنمية المهارات المعرفية واالبداعية وتطقوير 

الخبرات التعليميقة فضقال عقن الجانقب التربقوي والثققافي وكقذلح اسقهام  فقي ترسقي  

انطالققا ممقا و نف من خالل توجيههم واستثمار طاققاتهم الفنيقة واالبداعيقة.ثقافة الالع

 تقدم فان مشكلة البحث تتبلور في السىال االتي:

  ما البرامج التنموية التي تبناها المركز الثقافي الفني في جامعة جيهان؟( 

 

 اهمية البحث .0

محورا اساسي لمد يكتسب البحث الحالي اهميت  من اهمية االنشطة الفنية بوصفها 

الجسور المعرفية واتاحة الفرصة لتنمية المهارات المعرفية في مجاالت الدراسة 

لكافة اقسام كليات الجامعة   من خالل ممارسة الطلبة لهواياتهم ونشاطاتهم المتنوعة 

في  الرسم، النحت، الموسيقى( والذي ينعكس ايجابيا على عمليات النمو السليم 

 والجسمية والوجدانية والخلقية والروحية لدي .للنواحي العقلية 

يسهم المركز في اكتشاف ورعاية الموهوبين من خالل ممارسة االنشطة الفنية  إذ

ستوى الجامعي الطالب في الم يمتلح إذالتفوق واالبتكار و لإلبداعبما يجعل  الراعي 

حيط بما يحق  بالتعبير عن افكاره والتفاعل مع المبنية معرفية ادراكية تسمح ل  

  وتطبيقها. تكييف المعرفة

توضيح العالقة ما بين النشاط الفني والمناهج الدراسية العلمية منها  من خاللو

والفنية بالجوانب الثقافية يولي اهتماما من الجامعات يقدم البحث نموذجا  واالنسانية

وتنسي   العالقات ترسي الفاق التطور من خالل مستقبلية يمتلح رؤية وواالبداعية 

   .لإلبداعوخل  محيط ايجابي  لبناءالجهود 

 

 اهداف البحث .3

 يهدف البحث الحالي الى:

التعريققف بالمخرجققات واالثققار المنعكسققة عققن الققدور االيجققابي للمركققز الثقققافي  .أ

 داخل الجامعة.

 التعريف بالمركز الثقافي والفني في جامعة جيهان. .ب
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والتعليميققة والفعاليققات واالنشققطة التققي  يتبناهققا الكشققف عققن البققرامج التدريبيققة  . ج

 المركز الثقافي.

 

 حدود البحث .4

الحققدود الزمانيققة: االنشققطة والفعاليققات للمركققز الثقققافي لالعققوام الدراسققية منققذ  .أ

 (.0202-0222( و  0228-0222(،  0222-0228 

 اربيل. -الحدود المكانية: المركز الثقافي في جامعة جيهان .ب

: المركقققز الثقققافي والفنققي فقققي جامعققة جيهققان وبرامجققق  الحققدود الموضققوعية . ج

 المتنوعة لتنمية المهارات المعرفية واالبداعية.

 

 المصطلحات الواردة في البحث .5

مجموعة معاهد علمية، تسمى كليقات تقدرف فيهقا  ويا على انهالر تعرف: الجامعة . أ

 .  ققققققققاموف المعقققققققاني:وجمعهقققققققا هجامعقققققققاته والفنقققققققون والعلقققققققومه اآلداب

(https://www.almaany.com/ar/dict   

اصطالحا:  انها هالمجقال الحقي النشقط القذي تتفاعقل فيق  عققول الطقالب وت هقر فيق  

الكفاءات التي تقود القى عقالم المخترعقات واالكتشقافات فقي عقالم اصقبحت حضقارت  

ةه. العلم والتكنولوجيا... كما ان للتعليم العالي دورا في اكتشاف وتنمية القدرات الذاتيق

 (  8، ص0228 زاهي، 

اجرائيققا: هققي مىسسققة علميققة ثقافيققة تمتلققح فلسققفة فققي ادارة المعرفققة وتقققديمها بشققكل 

تقققدم حلققوال  كمققا انهققاترتقققي بققالمتعلمين بنيويققا، معرفيققا، ادراكيققا، جماليققا، علميققا. 

ايجابيقا شخصقية المقتعلم  وتسقهم فقي تنميقةمتنوعقة  اتجاهقاتللمشكالت المعرفية فقي 

 خل  االبداع واالبتكار لدي . و

همركز تجري في   نواع األنشطة  ويا على ان لر يعرف: المركز الثقافي . ب

الثقافيّة لنشر الثقافة بين  بناء شعبه او هو هاْلَمْرَكُز اْلُمْهتَمُّ بُِشُىوِن الثَّقَافَة َوالفِْكِره 

 https://www.almaany.com/ar/dict)  قاموف المعاني:

والمعارف واآلراء  رموزهو الموقع الذي يقدم مجموع النماذج والقيم وال اصطالحا:

فنيا وثقافيا  النشاط االنسانيالتي تن م  واألفكار وقواعد السلوع االجتماعي

الوجدان او  مهذا النشاط لـ  عالقة باالدراع اكان  سواء ه، اجتماعيا وابداعياو

يمكن استخدام كلمة ثقافة للتعبير ، و(02، ص2281بال اهرة الحسيةه  بن نبي، 

 عن  حد المعاني االتية:

تذوق الفنون الجميلة والعلوم االنسانية، وهو ما يطلَ  علي  ايضا الثقافة عالية  -

 المستوى. 

المعرفة البشرية واالعتقادات والسلوع الفردي الذي يعتمد على قدرة الفرد  -

 على التفكير والتعلم االجتماعي بطريقة سليمة. 

مجموعة من االتجاهات والقيم واالهداف التي تميز مىسسة  و من مة جماعية  -

 (0، ص0222 عيسى،  .معينة

https://www.almaany.com/ar/dict
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  منسجما مع عدهالثقافي باجرائيا: يتبنى الباحث التعريف االصطالحي للمركز 

 مجموع البرامج والنشاطات التي يقوم بها المركز الثقافي في جامعة جيهان.

ه وهي هالقدرة على اداء عمل بحذق َمَهرَ مصدرها ه: ج. المهارة

  .يدويَّةه مهارة وبراعة

https://www.almaany.com/ar/dict 

( على انها 12، ص2221وتم تعريفها في قاموف من مة العمل العربية  اصطالحا: 

السهولة والسرعة والدقة في اداء العمل مع القدرة على التكيف في االداء لل روف 

( المهارة بانها القدرة على انجاز عمل 20، ص2222المتريرة، وعرف هصالحه  

 ما بسرعة واتقان مرات متتالية. 

االنجاز التي يتميز بها طلبة جامعة  ةاحث اجرائيا قوة االداء وسرعوعرفها الب

 ممارسة النشاطات المتنوعة التي تلبي حاجاتهم المعرفية واالبداعيةجيهان من خالل 

 وتعمل على تنميتها.

 

 الفصل الثاني

 االطار النظري

 المراكز الثقافية واالنشطة الفنية

المجتمع  ما يحتاج في تحريح التنمية وتوفير  حوريامتلعب الجامعة دورا اساسيا و

في احداث التقدم المعرفي واالقتصادي واالجتماعي  من عمليات التنمية. وهي تسهم

على الجامعة ان تكون ولتعليم والتدريب. لمن خالل تقديم االمكانات والخبرات 

ي  قادرة على االستجابة لحاجات مجتمعاتها من خالل جعل التعليم الجامعي وث

الصلة بحياة الناف ومشكالتهم وحاجاتهم وامالهم من اجل تطوير المجتمع والنهوض 

 .المستوياتكافة في  ب 

تعددت األنشطة الجامعية وتنوعت على الرغم من  نها في مجملها تكسب طلبة 

الجامعة العديد من المهارات ذات االرتباط المباشر بلهداف العملية التعليمية وتحق  

ميع مسارات التعليم الجامعي. ولهذا استقطبت العملية التربوية اهتمامات نتائج في ج

المربين و راء المفكرين والمختصين والمسىولين عن النشاط الفني إلعداد  جيال 

المستقبل القادرة على االضطالع بدورها في المجتمع، وذلح من خالل التعرف على 

ون ودورات التدريب المختلفة التي تسهم اليات االبتكار واالبداع نتيجة لممارسة الفن

 في اكساب الطلبة المعلومات والمهارات والميول واالتجاهات المرغوب فيها. 

لنشاطات جزء اساسي من المناهج التعليمية في المدارف اإلغريقية والرومانية، ا دتع

اما وذلح من خالل انواع متعددة من الفنون كالموسيقى والخطابة والتمثيل وغيرها. 

 مدرسة حب اإلنسانية(  2221في اوروبا وامريكا فقد اسس هجان بيسداوه في عام 

التعليمية والترويحية والبدنية  لألنشطةفي المانيا وخصص ثالث ساعات يوميا 

، تم إنشاء  ول مدرسة تجريبية في 2822وساعتين لألعمال الفنية اليدوية، وفي عام 

مريكية والتي اسسها المفكر التربوي هجون مدينة شيكاغو بالواليات المتحدة األ

ديويه على اساف التعليم باألداء من خالل النشاط والفاعلية، وذلح بررض إزالة 

الملل الذي قد يصيب الطالب والناجم عن التركيز على الدراسة الن رية الجافة، 

https://www.almaany.com/ar/dict
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ليضم اتسعت مجاالت   الذيكان يطل  على هذا النشاط  نشاط خارج المنهج(، و

بعدة ، وهذا ما يىكد ان النشاط الفني قد مر خالل تطوره لعديد من األنشطة المختلفةا

 وهي: مراحل

المواد الدراسية وعلى الجوانب العقلية  والتي ركزت: مرحلة التجاهل .أ

 النشاطات الفنية.دون االهتمام بالن رية، 

: كانت هناع معارضة شديدة للنشاط الفني من قبل إدارة مرحلة المعارضة .ب

المتعلمين عن مهمتهم األساسية  وتبعدتهدد الجو األكاديمي  بعدهاالمىسسة التعليمية 

 في التحصيل العلمي. 

 وجزءاخارج المنهج  كلنشطةلنشاطات الفنية وهي بداية لتقبل ا: مرحلة التقبل . ج

يجاد مكانة لتلح األنشطة داخل ساعد على ا سة التعليمية، وهذا مامن وظيفة المىس

 المىسسة التعليمية.

من انتقل االهتمام الن ريات التربوية، في تطور لل نتيجة: مرحلة االهتمام . د

مرحلة االهتمام بداية يمثل والذي لى االهتمام بالنمو الشامل للمتعلم المعلومات ا

 بالنشاط الفني.

 (08-00، ص0222 الزيد،                                               

للفرد من مختلف الجوانب الجسمية والعقلية  ةاما ممارسة الفن فهي عملية بناء شامل

نسان ذي شخصية متميزة متفاعلة مع لنفسية واالجتماعية، وهي تستهدف ايجاد اوا

 هناع جملة اهداف يسعى الفن الى تحقيقها وهي:ومعطيات المجتمع ومشكالت . 

 ذاتي من خالل ممارسة العمل الفنيتحقي  اإلشباع  و التكامل ال . 

 وين  فكار تتناسب مع العمل الفنيتك . ب

 فكارا للتعبير الفنينسان اكر االمعرفة كيف يبت . ج

 صر والرموز التشكيلية في المجتمعمعرفة كيف تخل  العنا . د

 ار للتعبير عنها بالرموز البصريةفكتطويع وبلورة وتنمية اال . ه

  (218-212 عبد الرني واخرون، ب ت، ص                                       

 ألفراده همية بالنسبة للمجتمع وتلثير بالغ في الحياة النفسيةوبذلح اصبح للفن ا

وقد حدد المفكرون مالمح  اداة التفاهم العالمي، وصاروالتماسح االجتماعي, 

 ه وسيلة لتحقي  االتي:دوعالفن بالنسبة الى المجتمع اذ  ألهداف

 دراسة التراث الحضاري وتذوق  . 

 ب. ادراع وتلمل البيئة المحيطة بالفرد

 ج. التعبير عن النفس وتكامل الشخصية

 د. تلكيد القيم االجتماعية السليمة

 ه. تدعيم الجانب االقتصادي

 الترويح عن النفس و. التسلية و

 (02، ص0222 السعود،                 التاريخية          ز. الحفاظ على االثار

م هرا وناحية  يعد النشاط الفنيكما وتطورت المفاهيم العامة للنشاط الفني، فلم 

ن التعلم هو االساف في العملية التعليمية، ولذا ل  صبح يركز على اشكلية فقط، ب

ختلفة تحت المواقف التعليمية المكان من المهم ابراز اهمية وفاعلية النشاط الفني في 
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م خارج . فالنشاط الفني كانت داخل الفصل اشراف المىسسة التعليمية، سواء اا

هيعزز جميع جوانب النمو لدى المتعلم سواء الجوانب البدنية  و المهارية  و 

 (82، ص0222 الزيد،   .الوجدانية  و االنفعالية  و العقليةه

 

 اوجه االنشطة الفنية
 الى قسمين هما:يمكن تقسيم النشاط الفني 

  . فنون تعبيرية: مثل الموسيقى والدراما

 .الرسم، النحت، الديكور والعمارةمثل  :التشكيلي( ب. فنون التصميم  الفن

كما ان ترجمة النشاط الفني كمنهج ل  اهداف  ووظائف ، فهناع من ين ر الي  على      

ر الفائدة العامة ان  تحقي  لميول ورغبات المتعلم والبعض األخر يراه بمن ا

 االجتماعية، وعلي  يمكن تصنيف النشاط الفني الى:

 منهج النشاط القائم على ميول المتعلم: . أ

يصدر عن حاجة يشعر بها، ويكون  إذيركز هذا المنهج على النشاط الذاتي للمتعلم 

تعلمها مرتبطا بالوان النشاط المختلفة، الذي يحق  مبد  مراعاة الفروق الفردية بين 

 المتعلمين. ويمكن تمييز هذا المنهج من خالل ما يلتي:

 محتوى مسبقا وانما يستند على ميول المتعلمين وحاجاتهم . ال يوضع -

 وتقويم البرنامج واوج  النشاط. يقوم المعلم والمتعلم بتخطيط وتنفيذ -

 محتوى المنهج على الحفظ واالستذكار وإنما ترتبط  بللوان النشاط. ال يعتمد -

 يتم اكتساب المعلومات عن طري  الخبرة والنشاط. -

يحث المنهج على االهتمام بالرحالت وورش العمل والقراءة والرسم وإجراء  -

، 2222ائية التقليدية.  محمود، البحوث ... وغيرها بدل استبدال الدروف االلق

 (20ص

 منهج النشاط القائم على المواقف االجتماعية: . ب

نشلها المجتمع لصالح مىسسة اجتماعية اهذا المنهج المىسسة التعليمية الجامعية  ديع

هذه المىسسة  اقدمهت الخبرات التيالمجتمع والذي يحدد بدوره مستقبل  من خالل 

منهج هذا ال ويتميز. يام بمسىولياتهم للنهوض بالمجتمعتمكنهم من الق والتيللمتعلمين 

 :ما يلتيبمزايا تتحق  من خاللها الوظيفة االجتماعية وذلح من خالل 

 يصبح المتعلم اكثر ايجابية في عملية التعلم.  -

يساعد على تكامل الخبرات التعليمية وتن يم المعارف والمعلومات حول   -

 .المواقف االجتماعية

المواد الدراسية وسيلة يلجل إليها المتعلمون للحصول على المعلومات التي  -

 يحتاجون إليها في  ثناء دراستهم.

يقوم المنهج على مواقف اجتماعية تمد المتعلمون بخبرات تعليمية تتصل  -

 (22، ص0222بحياتهم ومجتمعهم الذي يعيشون في ه.                        الزيد، 
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 نية والمناهج التعليميةاالنشطة الف

بتنمية  تعنىللنشاط الفني هويت  المستقلة لكون   حد الجوانب التي  وهنا يتضح  ن

االبتكار واالبداع لدى المتعلمين وذلح من خالل ما تقدم  من معارف ومعلومات 

والتي تىدي الى   عن طري   دراسة الفن، والتذوق الفني لألعمال الفنية والجمالية

في   احية المعرفية، وما يقدم من ممارسات عملية لألعمال الفنية المختلفةتنمية الن

، والتي ينشل عنها من تعم  المهاريمجاالتها الفنية المتعددة تىدي الى تنمية الناحية 

للرؤية الجمالية، واكتساب قيم وترير في االتجاهات لدى المتعلمين والتي تىدي تنمية 

 الناحية الوجدانية.

عادة التوازن بين المقررات العلمية بكل الفنون، واالحواجز بين العلوم وه ن رفع 

عداد إنسان قادر على إلنسانية بكل  صنافها، يهدف الى ا صنافها، والمقررات ا

مواجهة التطورات المادية السريعة في عصر الثورة التكنولوجية من دون إهمال 

(، 22، ص2222يةه  رايسر، لكوامن  الروحية والسيكولوجية ودوافع  االبتكار

فاألنشطة الفنية، بمختلف  نواعها، ال تقف عائقا امام مجمل التخصصات العلمية 

واالنسانية األخرى بل ترذي البرنامج التربوي وترني  لكونها  دوات لإلنارة العقلية 

والوجدانية للطلبة. كما هان الممارسة الفنية ال تقتصر على ذوي المواهب والقدرات 

اصة وانما يمكن ألي إنسان، لدي  الدافع لممارسة الفن، حيث ان  يىدي  بالفعل في الخ

حيات  بصورة غير مباشرة من خالل اختيار مالبس  و ثاث منزل  وتن يم  شيائ ه 

 (.01، ص0222 السعود، 

وعلي  فان اهداف النشاط الفني البد ان تدور في فلح العملية التعليمية لكون  احدى  

 تنمية وذلح من خالل ما يلتي :وسائل ال

 محاولة اإلسهام في تعديل االتجاهات وتطويرها في المجتمع نحو األفضل. -

وتقريب  لمجتمعاتها بحيث ال تتخلف عن ركب مواكبة االنفجار المعرفي  -

 الحضارة .

 تدعيم القيم الروحية لدى الشباب حتى ال تنقطع الصلة بتراثهم األصيل. -

وتكيف المجتمع مع  ومحاولة استكشاف المستقبل  مواكبة الترير العالمي -

 واإلعداد ل .

تنوير المجتمع بما حول  من تيارات فكرية مختلفة ونقدها وتوضيحها والرد  -

 عليها.

 م عن طري  الكشف عن زوايا تعبيريةتنمية الجوانب االبتكارية لدى المتعل -

 بصورة تراكمية  . ما اكتسب كل  جديدة للعناصر التشكيلية وتمكين  من تطبي 

توطيد التفاعل الفني والثقافي بين دول العالم من خالل المساهمة في  -

 المعارض والمسابقات الفنية والمىتمرات الثقافية.

بين المتعلم والعمل على  مالح ة سلوع المتعلم والوقوف على الفروق الفردية -

 . مراعاة ذلح
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لمشروعات الفردية وتطوير االفردي والجماعي  احترام العمل اليدوي -

 والجماعية.

ان  همية تلح النشاطات تبدو واضحة من خالل اإلطالع على نتائج العديد من 

الدراسات العلمية التي  جريت على جوانب متعددة من النشاطات الفنية ، والتي 

 شارت نتائجها إلى المساهمات واآلثار اإليجابية للنشاطات الفنية على العملية 

تربوية بشكل عام وعلى سلوع المتعلمين بشكل خاص. إذ إن تلح التعليمية وال

األنشطة تتيح للمتعلمين الفرص الطبيعية المالئمة التي تنمي الثقة بالنفس وتخفف من 

حدة القل  واالضطرابات النفسية المختلفة مما يىدي الى الصحة النفسية وتحمل 

سة الطلبة لألنشطة الفنية فمن خالل ممارالمسىولية والتسامح والعمل التعاوني، 

هتزداد عملية التفاعل فيما بينهم، وبين المجتمع وقضاياه، فضال عما لهذه األنشطة 

من وظائف كتهذيب النفس وصقلها فنيا وجماليا، واستثمارها ألوقات الفراغ بما هو 

 (22، ص2222مثمر وهادفه.    حمد، 

برنامج التعليمي للمىسسة يتيح النشاط الفني فرص التعلم، ألن  جزء من الإذ 

توسيع مدارع المتعلمين وتعديل سلوكهم وتوجيه  نحو  يجريالتعليمية، فمن خالل  

االتجاه المرغوب، وكذلح التعرف على قدراتهم وميولهم ورغباتهم ومن ثم تنميتها 

هان الطالب الذين يشاركون في النشاط الفني  ليتم توسيع مجاالت تلح الخبرات ،

، كما  نهم مرتفعةعلى االنجاز األكاديمي، وهم يتمتعون بنسبة ذكاء لديهم قدرة 

 (Capon, 1979 P: 663)ايجابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلميهمه.

يساعد النشاط الفني الطالب على التكيف مع الحياة، فهو جزء من اإلعداد للحياة 

 هميت  في تكوين العالقات االجتماعية واالبتعاد عن التفرقة  فضالبشكل عام، 

واألنانية وذلح من خالل العمل الجماعي والتفاعل مع الجماعة، اذ هالبد من 

االستفادة من المواهب وتشجيعها وتوظيفها في  عمال جماعية بحيث تربط النشاط 

 (222، ص0222الفني بالمواد الدراسية األخرىه.  السعود، 

ي تكون األنشطة الفنية هادفة وبناءة ومفيدة وتحق   هداف برامج المىسسة ولك

 التعليمية والتربوية البد  ن يتم اختيارها وفقا لمعاير معينة منها:

ه يجب  ن تتناسب األنشطة مع خصائص نمو المتعلم   العقلية، واالنفعالية،  -

 لتحق  النمو الشامل. واالجتماعية، والحركية، والبدنية، واللروية ... وغيرها (

يجب  ن تتنوع مجاالت األنشطة حتى يجد المتعلمون العديد من الفرص  -

للتعبير عن ميولهم وإلشباع حاجاتهم بما يتناسب مع قدراتهم وف  الفروق الفردية 

 بينهم بما يجعل هذه األنشطة تتالءم مع اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة .

ية بالمرونة من الناحية التنفيذية  الجوانب الزمنية يجب  ن تتسم األنشطة الفن -

والمكانية( وتكون قابلة للتقويم الدقي  المستمر والتقويم النهائي من قبل مشرفي 

 النشاط الفني المتميزين.ه          

 (220، ص0222؛ السعود، 22، ص0222 الزيد،                                  

طة الفنية الهادفة هو ان تكون ذات  هداف محددة وواضحة ان المعيار الرئيس لألنش

و ن تكون وثيقة الصلة بلهداف برامج المىسسة التعليمية، فضال عن مالءمتها 
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الجامعة وفروعها. ومن هنا  بلقساملإلمكانات المادية والبشرية المتاحة ولها عالقة 

شخصية الفرد وتكامل  كون  يسعى إلى بناءليتضح  ن النشاط الفني ال يمكن إهمال ، 

التفكير  خبرات  وسط التحوالت االجتماعية المعاصرة، ان توفير نشاطات تنمي

البتكاري لدى المتعلمين تسهم في انتاج فني  كثر ابتكارا، وهذا على وف  ن ريات ا

النشاط الفني الحديثة التي تعد عملية تدريس الفنون مجموع  من الحلقات التي 

 لتعليمي لتحق  الهدف من التعلم.تتضافر في الموقف ا

 

 النشاط الفني واالبتكار

يعرف التفكير االبتكاري على ان  همحاولة الفرد تحقي  ذات ، باستخدام الرموز 

الداخلية والخارجية التي تمثل األفكار والناف، وما يحيط بنا من مثيرات لكي ينتج 

يكون هذا اإلنتاج نافعاً للمجتمع إنتاجا جديدا بالنسبة إلي   و بالنسبة لبيئت  على  ن 

 (22، ص2222الذي يعيش في ه. ورد في  صبحي، 

كما ان  هعملية إدراع التريرات والعناصر المفقودة ومحاولة صياغة فرضيات 

 جديدة، والتوصل الى نتائج محددة بشلنها الى جانب اختبار الفرضيات وتعديلهاه.

، 0222نقال عن: الفقهاء،   Torrance ،1967 ،p:16؛  ،0228نقال عن  دناوي، 

 (22ص

كما ان  هقمة ما يصل إلي  المتعلم في  دائ  المهاري ويتميز ب  عن اآلخرين ويتفوق 

عليهم بما هو مبتكر في األداء، من حيث األصالة والمرونة والطالقة، بحيث يصل 

ن. إلى مرحلة االبتكار، والتفرد فيما يقدم  من جديد، بمعنى التميز عن اآلخري

 (018، ص0222 عبود، 

وهو همزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت 

بيئة مناسبة يمكن  ن ترقى بالعمليات العقلية لتىدي الى نواتج  صيلة وجديدة سواء 

، 0222بالنسبة لخبرات الفرد السابقة  و خبرات المىسسة  و المجتمعه.  شواهين، 

 (10ص

الفني وسيلة لتنمية الوجدان والمعرفة، ويهتم هبتطوير شخصية المتعلم  يعد النشاط

 ة القدرة على التعبير واالبتكارهوقدرة التعلم لدي  بوج  عام حيث يهدف الى رعاي

هيتركز على النمو الجمالي واالبتكاري لدى ان  كما ، (22، ص0222 السعود، 

بل ان الكثير من النشاطات الفنية يقوم  األفراد... الن االبتكار ال يقتصر على العباقرة

 (02، ص0228بها األشخاص العاديونه.  الحيلة، 

 وظهرت العديد من الدراسات والبرامج التي تىكد ضرورة وجود النشاط الفني

كمدخل طبيعي من اجل ابداع متواصل للمبتكرين إلظهار مواهبهم التخصصية 

 وسيلة تساعد على التقدم نحو الحياة مجتمعاتهم و نفسهم، فالنشاط الفني هو لخدمة

والتكيف مع المجتمع عن طري  ممارسة العمل واالجتهاد في . كما حاول العديد من 

الباحثين المحدثين بناء ن رية اكثر شمولية في االبتكار،  باالعتماد على العمليات 

ن ان المعرفية والعوامل البيئية واالجتماعية وهم هستيرنبرج ولويارته حيث يريا

 الن رية التوظيفية االجتماعية تعتمد على المكونات الرئيسة اآلتية: 
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 العمليات العقلية .  

 البنى المعرفية . ب

 االسلوب العقلي . ج

 السمات الشخصية . د

 العوامل الدافعية . ه

 السياق البيئي . و

والمكونات الثالثة االولى تعد مكونات معرفية اذ تتكون العمليات العقلية من 

لمشكالت، وتشير البنى المعرفية الى المجال النوعي الذي التخطيط ومهارات حل ا

يمد الفرد بالمعلومات المتعلقة بالتفكير االبتكاري، في حين تشير االساليب العقلية 

الى اسلوب الفرد المميز الذي يحكم سلوك  الكلي مقابل الجزئي، او الميل للتحفظ 

للفرد، ويكون التفكير  مقابل الميل للتحرر في معالجة محتوى البناء المعرفي

االبتكاري في هذا المجال نتاجا للعمليات العقلية المالءمة، والمعرفة الكافية 

واالسلوب العقلي الصحيح، وهذا كل  يتركز على مالءمة العوامل االنفعالية 

 (21-21، ص2228والدافعية في ظل سياق اجتماعي مناسبه.     سفيان، 

 

 المهارة الفنية

العلمي والتكنولوجي الحاصل في األصعدة كافة ، اخذ االهتمام نتيجة للتقدم 

بالمهارات يزداد يوما بعد اخر اذ ان هالعالقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وعملية 

تكوين المهارات وتنميتها عالقة تبادلية، ذلح ان الحاجة الى التقدم التكنولوجي 

ن تكوين المهارات وتنميتها تسهم في تستدعي تكوين المهارات وتنميتها، وبالمقابل ا

التقدم التكنولوجي من خالل عمليات االبتكار والتجديد واالكتشاف التي تسهم ب  

 (212، ص2282العناصر الفنية والمهارة االختصاصيةه.  خلف، 

ل هذا فالمهارة هي القدرة على عم كانت  الطريقة( تعني وسيلة عمل شيء،فإذا 

األداء والقدرة على استخدام المعلومات  إذ هي هدرجة الكفاية والجودة في ،الشيء

بفعالية بسهولة ويسر، اذ ان ممارسة المهارة وتكرارها في العمل شرط  ساف في 

(، فالمهارة إذن هي القدرة على 202، ص2220تعلم المهارة واكتسابهاه   صالح، 

 ة.األداء بدرجة كبيرة من الكفاية والدقة والسرع

حركية او لف ية او عقلية، او مزيجا من  كثر من  وهي اماان المهارة تنمو بالتعلم، 

جهدا وقدرة ان يبذل المتدرب والمدرب  وعلى كل منلها وظيفة مفيدة ، ونوع ، 

ن تكرار ممارسة المتدرب للمهارة المطلوبة يجعل تنفيذها إذ إوممارسة وتدريب 

فكلما تكررت الممارسة "وبلقل وقت وجهد ممكنين وتلديتها بتلقائية وسهولة واتقان 

ارتفع مستوى تلدية الطلبة من حيث النوعية والسرعة والدقة وتصبح الحركات 

لمتعلم ان يلمس يمكن لف  (،21, ص2220منسقة ومن مة وانسيابيةه.  موسى, 

عتمد تعلم كما وييصل الى مستوى االتقان المطلوب، ل، عن طري  التدريب تطوره

الخبرة الواقعية التي يتعلم بها الفرد عن طري  ولخبرة الشخصية، ارة على المها

 .بالمحاولة والخطل او بتوجي  المدر
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ان همراحل ممارسة المهارة سوف لن تكون ذات فعالية وتلثير اذا ما اسيء التعامل 

مع الوقت المخصص لكل منها, ولقد  كدت البحوث التي  جريت بهذا الجانب 

وقت  كبر لممارسة الطلبة عمليا, والذي من شلن   ن يوفر ضرورة تخصيص 

النجاح لعملية تعليم المهارات، واشارت تلح البحوث الى ان افضل توزيع للوقت هو 

. "%( للممارسة21%( للعرض و 01%( من الوقت للشرح  22حينما يخصص  

 (28, ص0222 الشيخلي, 

بالمهارات الفنية وهي وبناء على ذلح، فان هناع بعض الخصائص المرتبطة 

 كاالتي:

 يمكن تحسين المهارة من خالل التدريب والممارسة. .أ

تتطلب المهارة معلومات ومعرفة ولكن المعلومات  و المعرفة بمفردها ال تدل  .ب

 على الكفاية.

تىسس المهارة على عدد من المهارات الفعلية التي يمكن تحديدها ويمكن  . ج

 استعمالها منفصلة.

, 2280 قالدة,  في مواقف متعددة. ستعملاطفية وعقلية تالمهارة عملية ع . د

 (212ص

 تي:كاال ثالثة ابعاد للمهارة اجمعت عليها العديد من الدراسات والبحوث، وهي هناع

المهارة العقلية: هي المهارة التي تتصل بالناحية العقلية ومن امثلتها هالتفكير,  .أ

تحليل االنتاج, التلخيص, التقويم،  مهارة جمع المعلومات, التذكر, تن يم المعلومات,

تقويم وتحليل العمل الفني للمتعلم ( وكذلح 201, ص0222 الطيطي,  "وغيرها

 وتكوين فكرة لموضوع فني.

فهناع همهارات اداء يعمل المهارة الحركية: وهي تتصل بالناحية العملية,  .ب

ة حركة االصابع تعمل فيها مجموعة عضلية قليلة، وتبد  بمهار اوفيها الجسم كامال، 

الدقيقة لتنتهي بمهارات استخدام الجسم، وكل األطراف، وبعضها يستلزم استخدام 

( ومثال ذلح 00، ص0220عضالت صريرة مثل اصابع اليد او الكفه  حنون، 

 الرسم  واالشرال اليدوية.

وهي تشير إلى المعلومات والعمليات المعرفية, والمهارات  :ج. المهارة المعرفية

رية ألداء المتدرب لمهام  في شتى المجاالت, واالنشطة المتصلة بهذه الضرو

المهام, وهذا الجانب يتعل  هبالحقائ  والعمليات والن ريات ويعتمد على مدى كفاية 

المعلومات في هذا الجانب وعلى استراتيجية المىسسة التعليمية في الجانب 

المعرفية كلساف ن ري  (, وتعتبر المهارات012, ص2222 المحبوب,  "المعرفي

 للمهارات االخرى.

 

 تنمية المهارات الفنية

تعديل السلوع التدريب واالستمرارية في ممارسة المهارة وذلح لزيادة  يتطلب

سرعة االستجابة عند المتعلم، اذ هاننا نكتسب المهارات بالتدريب عليها، وان ما 
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اجمال اهمية تنمية  ويمكن. (212، ص2222نتعلم  ليس اال استجاباته  عاقل، 

 المهارات واالهتمام بها بالنقاط اآلتية:

هتعمل المهارة على تنمية الذوق الفني، النها من وسائل بناء الشخصية  .أ

 (22، ص0222االجتماعية وتكاملهاه.  موسى، 

 هان المهارة في اي عمل تيسره وتختصر وقت  كما وتجعل  اكثر اتقاناه. .ب

، 2222ه.  فىاد، مل الذهني والعمل اليدويهارة ضرورية إلنجاح العج. الم

 (222ص

الميزة  ال يعداناالقتصاد في الوقت والجهد ف، لألداءد. هترفع مستوى اإلتقان 

الوحيدة الكتساب المهارة، بل ان المهارة ترفع من مستوى اتقان االداءه.  شعالن، 

 (211، ص2282

، 2222للمهارةه.  نشواني، ه. هتعطي للطالب ترذية راجعة حول طبيعة ادائ  

 (122ص

و ا لى خطواتيحث التربويون على اتباع اسلوب تحليل المهارة وتجزئتها او

ساعد على تقسيم تعلم المهارة الى مجموعة من ي وهذاتسهل عملية تعلمها،  حركات

هالخطوات االدائية المهارية التي ينبري تعلمها في تتابع معينه  عبد االمير، 

ان تحليل المهارة يساعد على تقويم اداء الطلبة وف  خطوات و(، 12، ص2222

متقنة، فضال عن ان هالتدريب الجزئي يفيد في اداء المهارات التي يمكن تحليلها الى 

 (21، ص0222عناصرها، ثم نخصص لكل عنصر تدريبا مناسباه.  موسى، 

باه والرغبة، والتي ولكن هذه المرونة والتدريب ال يىديان الى الكفاية اال بشرط االنت

تكون مصاحبة لعملية التعليم من البداية الى النهاية، وعلي  يمكن اجمال شروط تعلم 

 المهارة بالنقاط االتية:

ه ن تكون المهارات ذات وظيفة في حياة الطلبة مما يزيد من رغبتهم في  .  

 إتقانها.

 ان تكون مناسبة لمستوى نضج الطلبة. . ب

 جال الطبيعي لها.ان يتم تعلم المهارات في الم . ج

 (220، ص2282ان تمارف المهارات بوصفها وحدة كليةه.  الفرا،  . د

 وهناع خمس خطوات يجب اتباعها لررض اتقان المهارة، وهذه الخطوات هي: 

 األداءات التي يقوم بها المتدرب هخطوات األداء الرئيسة وتضم جميع .  

 (الصريرة خطوات فرعية للمهارة وتضم الخطوات األدائية   اإلجرائية . ب

 الخطوات المعرفية العقلية ج. 

 د.الخطوات المعرفية المتخللة في  ثناء التنفيذ 

 (282، ص2222 قطامي،                               الخطوات البصرية هه. 

ويوجد تفاعل بين الخطوات المعرفية والخطوات اإلجرائية، من خالل انت ام  

الخطوات الحركية بشكل هرمي وذلح بحسب صعوبتها والذي يدل ان تعلم المهارة 

او اكتسابها ال يتم اال من خالل تجزئة المهارة المعقدة الى عدة اجزاء او خطوات 

 ومن ثم يبد  التعلم على كل جزء على حده.

 مكن تحديد العوامل المىثرة في تنمية المهارة من خالل النقاط االتية:وي
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هان يتكرر نمط السلوع دون تعديل، فال يرير الكائن الحي في اداء نمط معين  .  

 الترتيب نفس  عند تنمية المهارة من السلوع في موقف معين حتى تكون العادة

 تعلمهاسيما في المراحل األُول لاال تتباعد فرص التكرار وال . ب

 بة واالهتمام ألداء النمط المعينج. توفر الرغ

 تبط األداء في عقل المتعلمد. ينبري  ن ير

 ضمان الثقة في األداء ه.

 (11، ص2281 ريان،                        حسين في األداء في حالة المهارةهو. الت

التواف  المهارات همن تعلم سلسلة من الحركات المتخصصة والناتجة من  تكتسب 

ما بين حركة اليد والعين والردود العقلية، وااليعازات الصادرة من الدماغ نتيجة 

 (21، ص0222 موسى، للترابط، واالرتكاسات التي تكونت سابقاه. 

 خمس اليات تبين كيفية اكتساب المهارة وهي: كما ان هناع

كل ال يتجز ، عن طري  الشرح ك مها الفرداسة خواص المهارة التي يتعلدر .أ

 لمراحل تنفيذها,  و مشاهدة فيلم المشاهدة الحية اوو المالح ة المباشرة االشفوي 

 تعليمٍي عنها.

 و مدرب.بتوجي  مشرف االمهارة في مجال النشاط الطبيعي  ةمارسم .ب

اي التركيز على كافة التركيز على المهارة من حيث  ن لها بداية ونهاية ,  . ج

 المكونة للمهارة.الحركات  على مجموع المهارة تكتسب عن طري  العمل, فهاءاجزا

 رة المهارة ككل وعلى الدقة في االداء ال السرعة في .صيب االهتمام . د

الترلب على االخطاء اليلتي غالبا عن طري  تصحيح الجزء المرلوط حسب  . ه

ويكتسب بل الفقرة والوحدة التي حدث فيها هذا الخطل, حتى يكون التصحيح سليما 

 (12-12, ص2288األداء دقت .  صالح, 

 

 التفكير الناقد

يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا الثالثة  وهوالتفكير التلملي العقالني،  هو

وهو  ،(12، ص0221 جروان،  ، وهي التحليل والتركيب والتقييمفي تصنيف بلوم

ب  وما نقوم ب . وهو قدرة ما نىمن بعملية تهدف إلى اتخاذ القرارات العقالنية 

اإلنسان على التحكم بتفكيره اعتمادا على معايير صائبة ودائمة.  السويدي واخرون، 

 (02، ص0221

 وللتفكير الناقد عدة مزايا تتلخص في االمور االتية:

خل  الشعور االيجابي لدى الفرد فيتحول من عنصر خامل في مجتمع  الى  .  

 ى اتخاذ القرارات.شخص يتمتع بشخصية قوية قادر عل

خل  حالة الوعي الذاتي من خالل الكشف عن االفكار الخاطئة والمفاهيم  . ب

 الخرافية والتحرر من الفكر المتخلف.

 يمكن التفكير الناقد الفرد من االنفتاح والتفاعل االيجابي في المجتمع. . ج

 يساعد في تحسين جودة االداء واكتساب المهارات. . د

 بعدة سمات اساسية وهي كاالتي:كما ويتسم التفكير الناقد 
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التعمــ : هو الدراسة الدقيقة والمتلنية لمعرفة اسباب اي ظاهرة وتقديم  .  

 الحلول ومعالجتها.

اي التفكير العقالني المن م المستند على معايير منطقية العقالنيـــــة: . ب

 صحيحة. واستنتاجات

معتمدا على الموضوعية: يجب ان يكون التفكير بعيد عن الذاتية واالنا و . ج

 العقل.

 االنفـتـــــاح: اي ان يكون التفكير شامل لكافة جوانب الموضوع. . د

 (21، ص0221 جروان،                                           

ويمكن تصنيف مهارات التفكير الناقد الى مهارات اساسية يمكن من خاللها تحديد 

 كاالتي:مهارات اخرى ثانوية تنطوي تحت كل منها، وهي 

 االفتراض ويشمل  معرفة االفتراضات، التنبى بمصداقيتها، اتخاذ القرارات(, .  

 التفسير ويشمل  تفسير البيانات، خطوات الحل، البرهنة( . ب

المرالطات الرياضية وتشمل  المرالطات المنطقية، واالستداللية،  . ج

 واالستقرائية(

 التقييم ويشمل  االستنتاج، المناقشة، تقديم الحجج( . د

 

 االبداع

( االبداع بلن  هعملية ينتج عنها عمل جديد يرضي جماعة ما، او Steinيعرف  

( بلن  هالمبادرة التي يبديها الشخص Simposonتقبل  على ان  مفيده فيما يعرف   

بقدرت  على االنشقاق من التسلسل العادي في التفكير الى مخالفة كليةه. ويعرف  

هاستعداد الفرد لتكامل القيم والحوافز االولية بداخل ( على ان  Klopfterايضا  

تن يم الذات والقيم الشعورية، وكذلح تكامل الخبرة الداخلية مع الواقع الخارجي 

 (201، 200، ص2222ومتطلبات ه.  المليجي، 

 وتحدداالبداع بمعناه الضي  الى القدرات التي تميز االشخاص المبدعين،  يشير

الفرد القدرة على اظهار السلوع االبداعي الى درجة  يملحما اذا هالقدرات االبداعية 

 (02، ص2222صفات  االثارية والطبيعيةه.  عاقل، هذا يتوقف ملحوظة، و

االبداعي هو ذلح  فاإلنتاجيميز هكلفورده بين الجهد االبداعي واالنتاج االبداعي، 

الجانب الذي يمس الذوق العام للجمهور، ويوجد اتفاق بين علماء النفس على ان 

يجب ان يكون ل  م اهر جديدة، كما ان التفكير الذي يىدي  لإلبداعاالنتاج ال اهر 

 إلنتاجلجهد االبداعي بان  هاستعداد الفرد ااما  الى هذا االنتاج ل  م اهر جديدة.

ج سيكولوجية جديدة ويتحتم علينا ان تضمن في ذلح انتاج االفكار افكار او نوات

 (202، ص2222القديمة في ارتباطات جديدةه  المليجي، 

وقد ميز هماسلوه بين االبداع  التلقائي( واالبداع الثانوي  المسيطر علي  

 والمضبوط( في حين ميز هتايلوره خمسة مستويات من االبداع:

المرحلة االساسية وهو تعبير مستقل ذو اصالة  االبداع التعبيري: يكون .أ

 كما فيالتلقائية والحرية ب ويتميز هذا النوعونوعية في االنتاج ليست جوهرية، 

 .لألطفالالرسم التلقائي 
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من  مستوى عاليالشخص  ويهتم بالمواهب حيث يطوراالبداع المنتج:  .ب

 االخرين. بإنتاجبالقياف  وع حتى وان كان انتاج  ليس اصيالالسل

االبداع االبتكاري: يتميز بتكوين عالقات جديدة واستخدام اصيل للخبرة  . ج

 المكتسبة.

التي يقوم  والمبادئ لألسس ع التجديدي الراقي: يتضمن ترييرا هامااالبدا . د

 عليها ميدان ما يحتاج الى استعداد مفاهيمي بارز.

يناسب تصور المفاهيم االبداع البزوغي  الفجائي(: هو اعلى مستوى انتاجي  . ه

 .جديدةالفرضيات الاو  المبادئ ة منديتجري ياتتتطور مستو ومن الجديدة 

                       Taylor, 1959, p:157)،11، ص2222 نقال عن سعيد) 

 

 لإلبداعالعوامل العقلية 

توصل كل من هجيلفورده و هلوينديلده وبشكل مستقل الى تحديد العديد من العوامل 

 وهي كاالتي: ، لإلبداعالعقلية المشتركة 

الحساسية تجاه المشكالت: يمتلح البعض القابلية على تحديد المشكالت  .  

 وعي بالحاجة الى التريير.الوالحساسية للمشكالت  لديهم تشكلوت

القادر على انتاج اكبر عقدد مقن االفكقار، لديق  فرصقة كبيقرة الطالقة: ان الفرد  . ب

ليكون مبدعا، حيث يصبح ققادرا علقى اسقتدعاء اكبقر عقدد مقن االلفقاظ او االفكقار او 

 التحليالت.

، وهي لإلبداعيةالمرونة: تعتبر مرونة التفكير العامل النفسي المعرفي الرئيس ج. 

لمسار التفكير في موقف يتطلب اعادة بناء للعالقات القديمة  سريعتعني الترير ال

المرونة بالقدرة على  تحددوتالمواقف الجديدة،  بحسبن ارتباطات جديدة يكوتو

التحرر من الجمود الفكري واستخدم اساليب جديدة من والتكيف للتعليمات المتريرة 

اليكون بالضرورة مرنا فالشخص ذو المقدرة المرنة في مجال الفن مثال  المعالجات

في المجاالت العقلية او االجتماعية والمرونة نوعان: المرونة التلقائية والمرونة 

 التكيفية.

 ;Wilson, 1953, p:50)                            ،22، ص2222نقال عن سعيد) 

في البراعة االصالة: هي الطابع المحدد لالبداع والميل الى التجديد وتتميز بد. 

اضافة الى التقارب الشامل بين المعارف  تللمشكال للحلول المقدمةالتوصل 

مة للواقع غير شائعة ءمالوالمستخدمة، كما انها القدرة على انتاج استجابات متكيفة 

القدرة على التعبير بطريقة تخالف ما يعبر ب  عن موضوع العمل الفني.  كما انها

 (282، ص2222 السيد، 

 

 الثقافية والفنية في الجامعاتدور المراكز 

البد للجامعات من ان تىدي دورا في احداث التريير المناسب في المجتمع من خالل 

المهارات في  خل  حالة من التفاعل بين الفرد والمجتمع كما والبد من ان تنمي 

الالزمة لتجعل  عنصرا فعاال في عملية التطوير والتنمية، ان تبني هذا الدور الفعال 

ن قبل الجامعات كعمليات مستمرة اليرتبط بزمان معين او فئة معينة الن عمليات م



   0202لسنة  ايلول والثمانون . لث......... العدد الثا..........................................لة الفتح ....................مج 

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

   

-221- 
 

التطوير والتريير الحاصلة حولنا هي عمليات مستمرة التتوقف، فهناع مجتمعات 

 خاصةتعمل دائما على خل  اثارا ايجابية في افرادها من خالل مىسساتها التعليمية و

 تتعامل مع افراد سيكونون قريبا هم صناع المستقبل ورعاة التطور.      ألنهاالجامعات 

تعليمية اصبح مدخال من مداخل في المىسسات الاستحدث النشاط الفني  منذ  ن

المعرفة، شان  في ذلح شان المقررات الدراسية األخرى، ففي حقبة انتشار وتطبي  

بها   وليم كلباتريح (  تي نادىإحدى طرائ  التدريس والمسماة بطريقة المشروع وال

 والتي دعا من خاللها إلى تكامل المعرفة عن طري  تكافل المواد الدراسية مع

بعضها البعض بحيث تسهم في تكوين المفاهيم واألفكار عند المتعلمين وتقديمها لهم 

 .متكاملة لتعلمها عن طري  المعرفة والخبرة والممارسة بصورة

ة، داخل الفصل الدراسي  و خارج  تحت إشراف المىسسات ان برامج االنشطة الفني

زءا من المنهج يساعد على إكمال والمراكز الثقافية والفنية، يعد نشاطا تربويا وج

متعلمين التربوية والتعليمية. ويعد النشاط الفني، من وجهة ن ر التربية خبرات 

يلة تعليمية تربوية، الحديثة، من  هم ما ينبري  ن يركز علي  المنهج المدرسي كوس

يساعد على بناء الجانب النفسي واالجتماعي والقيمي والجمالي والحركي عند  فهو

لى بناء الذي يهدف اانسان المستقبل، كون  جزءا مهما ومتمما للبرنامج األكاديمي 

يعمل على توفير المناخ المناسب الكتساب المهارة والقدرة  وهوالجانب المعرفي، 

في مختلف المستويات. ان هناع عالقة ترابطية بين النشاط الفني على االبتكار 

والمناهج المختلفة، وذلح من خالل  ساليب التدريس التي يعتمد علي  كل منهما ه 

فالعلوم كافة تعتمد على  سلوب العمليات وكذلح طريقة الكشف والبحث والمالح ة 

 (211، ص0222وهي نفس  ساليب النشاط الفنيه.  السعود، 

النشاط الفني على ما يمارس  المتعلم من برامج ترويحية او ثقافية، ولكن  واليقتصر 

يول المعلومات والمهارات والم على اكتساب المتعلم يساعد ألن كل دراسة  ساف ا

ساف بناء شخصيت . ولكي كيره، وتوضع اسلوب تفواالتجاهات والقيم، ويستقيم ا

المنهج يجب  ن يكون وثي  الصلة بالمواد يلخذ النشاط الفني دوره في خدمة 

برامج النشاط الفني ان تعالج والبد ل الدراسية وعامال في سبيل التفوق فيها.

وعلى مدرسي المواد موضوعات المواد الدراسية بطريقة عملية سهلة االستيعاب، 

المىسسة التعليمية في وضع خطط النشاط الفني حتى يتيسر وضع الدراسية مشاركة 

، وحتى تكون المادةوضوعات التي يرغب  ن يمارسها المتعلمون عمليا في الم

 الخطط شاملة لجميع النواحي و المواد الدراسية.

والبد ان تكون خطة النشاط الفني مراعية للفروق الفردية بين المتعلمين بحيث 

تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم، وتتيح للطالب الحرية في اختيار النشاط الذي 

ن النشاط ميزين والرفع من مستوى المتدنين... وايميل إلي ، كما ويجب هتشجيع المت

خالل تنمية قدرات   ساسية في بناء الشخصية اإلنسانية منوسيلة تربوية االفني 

 (222، ص0222يقاظ حس  الفنيه.  السعود، وشحذ حواس  وا

لمتعلمين ومستوى قدرات اشامل للخبرات بما يتف  مع النمو الالنشاط الفني ويحق  

لنشاطات الحرة غير المرتبطة بصورة لتاحة مساحة كافية نضجهم، من خالل ا

مباشرة بالمواد الدراسية، ويكون للطالب الدور الرئيس في اختيار مجال النشاط  
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من   توفير كل ما يحتاجوحق   ء الجانب الفنيعطاولذلح البد من ا والتخطيط ل .

 ية وبشرية لتوجيه  وف  المسار الصحيح .مناهج ومستلزمات ماد

 ويهدف المركز الثقافي بصورة عامة الى تحقي  ما يلتي:

 نشر الوعي الثقافي واالجتماعي والوطني. .  

 احياء التراث الحضاري. . ب

توثي  الروابط بين اعضاء الجامعة وتعمي  العالقات االجتماعية بينهم وبين  . ج

 المجتمع.

 والترجمة لمنتسبي الجامعة و بناء المجتمع.تشجيع البحث والتلليف  . د

 اغناء الحركة العلمية واألدبية والفنية في الجامعة والمجتمع. . ه

 بإقامةتقديم الدعم لمركز التعليم المستمر ومركز تطوير طرائ  التدريس  . و

 الدورات في .

 توثي  الصلة بين الجامعة وخريجيها. . ز

 امعة والمجتمع.تشجيع ذوي القابليات األدبية والفنية في الج . ح

  :ويعتمد المركز الثقافي في تحقي   هداف ، الوسائل االتي

 . اقامة المواسم الثقافية التي يشارع فيها شخصيات وطنية وفكرية .  

 .المشاركة في االحتفاالت والمناسبات الوطنية . ب

 العمل على اقامة المعارض الفنية تشجيعا للحركة الفنية. . ج

 والفنية.اقامة الفعاليات االجتماعية  . د

 .اقامة المىتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية المنعقدة في الجامعة . ه

 . تشجيع الحركة الرياضية في الجامعة والمحاف ات . و

 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

اعتبارها وسيلة ب (دراسة الحالة : اتبع الباحث المنهج الوصفي منهج البحث .2

 .موضوع البحث تفصيلة وشاملة عن ال اهرةوبيانات دقيقة توفر معلومات 

كافة النشاطات الثقافية والفنية التي يتبناها حث بتمثلت عينة الب :عينة البحث .0

 جامعة جيهان.في المركز الثقافي 

في جمع  المالح ةاداة  من اجل جمع عينة البحث الباحث استخدم: اداة البحث .3

التي يرعاها  كافة النشاطاتوالوثائ  الخاصة بالمركز الثقافي في جامعة جيهان 

تسجيل والفوتوغرافية التقاط الصور وكذلح  المركز ومتابعتها بشكل تفصيلي،

 .هاتالفيديو

 تمثلت البيانات التي جمعها الباحث باالتي:  : بيانات البحث .1

 في جامعة جيهان اطات المركز الثقافينش -

تضم عددا من هي و 0222بنشاطها االكاديمي في عام  جيهانباشرت جامعة 

الكليات واالقسام العلمية واالنسانية كالقانون والهندسة المدنية والمعمارية وعلوم 

الحاسبات والتصميم الداخلي واللرة االنكليزية. ومىسسها هو الدكتور هنوزاد يحيى 

والذي ل  اهتمامات  2221في سنة  باجكره الطبيب المتخرج من جامعة الموصل
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 .يقدم الدعم المادي والمعنوي لنشاطات المركز وهو فنية في كتابة الشعر والرسم

ه ويدير المركز الثقافي ويشرف على برامج  ونشاطات  االستاذ هبرهان صابر

رض في هذا المجال ويمتلح خبرة عملية تطبيقية في انحات ولدي  معوالالمهندف 

لدي  رؤية لعمل المركز ووضع و النشطة الثقافية والفنية وتن يمهامجال ادارة ا

وقد  .الخطط والبرامج وتوفير الدعم لكل نوع من انواع البرامج واتجاهات التدريب

 الى وضع خطط استراتيجية لخدمة المجتمع في تلسيسهاسعت جامعة جيهان منذ 

 فضال عنرفع مستوى الوعي لدى طلبتها و، اقليم كوردستان العراق بشكل خاص

 العلم والمعرفة ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم.

 فلسفة المركز ورؤيته الفنية -

على ادارة المعرفة وتن يمها والوصول الى انطالقا من الدور الريادي المستند 

داخل  نشر الثقافة غايت  ومنهجيبشكل مكثف تحقي  االهداف المرسومة للعمل 

يعمل المركز على تنسي  الجهود وتوحيد  إذ ،الجامعة او مجتمعالحرم الجامعي 

االهداف من خالل توجي  صاحب الرؤية وتوزيع االدوار وصالحيات للعاملين في 

نجد ان ثمار المركز بحيث يوجد لكل مجال من مجاالت االنشطة نتاجات وبهذا 

التخصصات، حيث نجد هناع  ولكافة الجامعةات غاي تحق ومخرجات متنوعة 

فنية  المختلفة، كما وتقام معارض باألنشطةاصدارات لمجالت فصلية متنوعة تعنى 

وصفيين وفنانين وسفراء ومسىولين في  ألكاديميينومهرجانات وتقدم دعوات 

افتتاح مختلف االنشطة وكذلح اشراع فنانين شباب ودعمهم ماديا ومعنويا لتبني 

كما يمتلح  وللمركز قاعات لعرض االعمال بشكل دائمي. معارضهم مثال. افتتاح

ولفن  ،والرسم على الزجاج ،والرسم ،وللسيراميح ،المركز عدة مشاغل للنحت

االعمال  إلنتاجوهذه المشاغل مجهزة بالمستلزمات واالدوات الضرورية  الجرافيح

 اتاللرل تدريبية في مجادورات  إلقامةالفنية. ويمتح المركز كذلح قاعات وصفوف 

. ويتبنى المركز طبع اصدارات وكتب منهجية وعلمية وفي والخياطة وغيرها

 .مجاالت عامة

 :نشاطات المركز الثقافيوفيما ادناه تفصيل لكافة 

 النشاطات الفنية .2

 offset الطباعة الرقمية . أ

 

 

 

تستخدم االن في المركز الثقافي في جامعة جيهان تقنية فنية معاصرة وفعالة في 

 هذه التقنية او الطريقة ان تتم ب:يمكن لو .الطباعة من خالل النقش او الحفر

من  (Chalcography)نقش السطح المصنوع من النحاف او االلمنيوم  -

 خالل تثقيب السطح لتحضيره للطباعة العميقة، وهذه يمكن ان تتم بطريقة يدوية.

 والنوع الثاني يكون رقمي من خالل طريقة الطباعة باالوفسيت.  -
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دة الزنح من اجل استبدال الصفائح المصنوعة من ماالثانية واستخدمت الطريقة 

عدم استخدام مواد كيميائية كالحوامض  فضال عنصنع قوالب اكثر، والمكلفة ماليا 

ي  للبيئة كما ان قطع الصحة. وهذا النوع من الطباعة هو صد فيوالتي تىثر سلبا 

الصفائح يمكن ان يكون باستخدام الة قطع اعتيادية وليس باستخدام الة خاصة. بحيث 

طبعة باستخدام قالب واحد. اما بالنسبة لعنصر اللون  122الى  222يمكن انتاج من 

فال يحتاج ان يكون كثيفا كما في الطريقة اليدوية القديمة اما الطريقة الرقمية 

 مية اقل وبالتالي اقل تكلفة وجهد.فتستهلح ك

 

 

 

 

 

 : وتشملالمعارض الفنية . ب

يشارع في  طلبة الجامعة والزائرين برسم اللوحات  لأللواناقامة مهرجان  -

 التي تعبر عن انطباعاتهم ومواهبهم في لوحات

الفنية التشكيلية لفنان واحد يعرض لوحات  او لعدة  لألعمالاقامة معارض  -

 فنانين داخل المركز الثقافي. 

 

 

 

 

 Free Wallج. الجدار الحر 

  

 
 

 

: اقامة حفالت لتوقيع الكتب المطبوعة والمنشورة في مطبعة توقيع الكتب . د

 جامعة جيهان.

 

 

 
 

المختلفة على لوحات  : حيث يمارف الطلبة بااللوان واالشكالمهرجان االلوانه. 

بحجم متوسط او صرير او على قطعة قماش خاصة للرسم كبيرة الحجم ثم تقطع الى 

 لوحات جميلة ذات الوان معبرة.
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الرعب  ألفالمحيث اقيمت مهرجانات والول مرة  مهرجان االفالم القصيرة:و. 

 القصيرة مثال

خصص مكان خاص بالقرب من المركز الثقافي وهو إذ العزف الموسيقي:  . ز

الموسيقية ويمكن للطلبة العزف  اآلالتعبارة عن بيت زجاجي وضعت في مختلف 

 ويمكن لباقي الطلبة المشاركة في الرناء ايضا. بشكل منفرد او جماعي

 

 

 
 

تعليم فن  دورات للطلبة من داخل الجامعة او من خارجها فيما يخص تطوير . ح

القواعد االساسية للمن ور ويستفيد من هذه الدورات طلبة كلية تدريسهم الرسم او 

 الهندسة ايضا.

 
 

 

 

يقيم المركز حمالت توعية صحية داخل الحرم  إذ: التوعية الصحية . مهرجانات0

 الجامعي بمساعدة اطباء متطوعين يقومون بعدة مهام وهي كاالتي:

توزيع فرش واللثة واالسنان وصحة الفم والتوعية عن اهمية  . فحص االسنان 

 ومعجون اسنان على الحضور

 ب. التوعية عن اهمية التمييز بين الطعام الصحي وغير الصحي

 ج. فحص سكر الدم والتوعية حول مرض سكر الدم

 د. فحص ضرط الدم

 

 

 
 

 التراث المحلي: وتشمل إلحياءنشاطات . 2

المحلي وهي موجودة في حرم جامعة : وهي جزء من التراث الشعبي الخيمة . 

 جيهان

 

 
 

ب. بناء مقهى شعبي يقدم في  الشاي والخبز الكوردي مجانا ووضع في هذا المقهى 

 عدد كبير من القطع االثرية والمفارش واللوحات التي تشير الى التراث الكوردي.
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اربيل اقامة مهرجانات ومعارض فنية خاصة لفنانين اكراد او عامة في قلعة ج. 

 التاريخية مثال.

. االحتفال باعياد نوروز في شهر اذار وهي بداية السنة الكوردية وهي ايضا تسمى د

اعياد الربيع وتبدا في الحادي والعشرين من هذا الشهر من خالل اقامة مهرجانات 

 موسيقية او معارض فنية.

 وردي.المورثات الشعبية التي تخص الشعب الكمتحف الجامعة الذي يجمع . ه

 

 

 
 .ة كعيد المراةمهرجانات تخص مناسبات دولي  ةاقام .4

 

   

 

 

. اقامة دورات تدريبية عامة لكافة شرائح المجتمع العمرية او خاصة لطلبة 5

 وتشملالجامعة: 

  . دورات اللرة  مثال اللرة التركية واللرة االنكليزية( ومنح شهادات اجتياز الدورة.

 االميةب. دورات لمحو 

 

 

 

 ج. دورات التفصيل والخياطة 

 

 

 

د. دورات قص الشعر وتسريحات  لمساعدة النساء على البدء بعمل خاص بهن 

 ومنحهن شهادة من وزارة العمل والشىون االجتماعية.

 

 

 

 االستنتاجات

في ضوء البحث الحالي يمكن استخالص عدد من الدالئل المعنوية والتي يمكن 

 بالمىشرات االتية:تلخيصها 

جامعة جيهان من الجامعات الرائدة في تبني مشروع المركز الثقافي  دتع .2

تعتبر جامعة اسهمت واحدثت نتائج جديدة وايجابية في عملية  فهيوالفني، وبهذا 

التعلم واكتساب المهارات الفنية واالبداعية لدى طلبتها من خالل تقديم البرامج 

 ة لهم.التعليمية الثقافية والفني
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تقديم جامعة جيهان الدعم المادي والمعنوي يسهم في تفعيل البرامج المتنوعة  .0

من خالل التي يقوم بها المركز الثقافي ولكل عمل فني مبتكر يقدم من قبل الطلبة 

 تفعيل التنسي  والتعاون بين عمادات الكليات واقسامها. 

تطوير البرامج يعد المركز الثقافي في جامعة جيهان محورا اساسيا في  .2

تعزيز مكانة فضال عن  التعليمية والثقافية التي تنمي شخصية الطلبة داخل الجامعة 

 .اثقافي اتعليمي لكونها صرحاالجامعة داخل المجتمع 

يتبنى المركز الثقافي برامج تدريبية تمنح شهادات للمتدربين في مجاالت  .1

 متنوعة واعمال معاصرة تدخل في حيز سوق العمل.

وجود المركز والثقافي في جامعة جيهان يمنح  سلطة ثقافية في اضفاء جمالية  .1

على بيئة الجامعة وفضاءاتها من خالل انشاء اماكن ترفيهية وثقافية تشترع اغلبها 

في الحفاظ على الهوية المحلية واظهار مالمح الموروثات الثقافية من خالل انشاء 

للمدينة كاستخدام االدوات وااللوان المحلية في التراث الثقافي المحلي  إلحياءاماكن 

 تصميم تلح االماكن. 

يتبنى المركز الثقافي طبع الكتب في المجاالت العلمية واالنسانية وهو بمثابة  .2

دار نشر رسمي لنشر تلح المطبوعات والترويج لها من خالل حفالت توقيع الكتب 

 من قبل مىلفيها.

لكافة البرامج  تعد ارشيفاية خاصة  تصدر عن المركز الثقافي مجلة دور .2

عن االنشطة  لإلعالنوالنشاطات التي يقوم بها المركز وكذلح هي منصة ثقافية 

 الجديدة.

من واالدباء والفنانين والصحفيين  األكاديمييناالنفتاح على بيتميز المركز  .8

 داخل الجامعة وخارجها وكذلح المن مات والمىسسات التي تعمل في مجال الثقافة

 والفنون في العالم.

يستقطب المركز اساتذة في مجاالت الفنون المتنوعة من دول مختلفة وذلح  .2

لالستفادة القصوى من الخبرات والتجارب الفنية التي تنعكس على عمل المركز 

 ايجابيا.

توفير فرص عمل اضافية ومتنوعة في مجاالت الفنون، الطباعة، الصحافة،  .22

وتوغرافي، فنون الخط العربي ومجاالت اخرى تصنف تصميم االزياء، التصوير الف

 داخل الحرم الجامعي. والكافتيرياضمن الترفي  الثقافي  كالمقهى الشعبي 

توفير مقومات الدعم االساسي للطلبة في كافة التخصصات للترلب على  .22

الصعوبات التي تواجههم اثناء الدراسة من خالل تجهيزهم بالمواد والمستلزمات 

 الدروف العملية.في مجانا 

يسهم بتنمية الذائقة الجمالية  إذيشكل المركز نقطة تحول في الذوق العام  .20

لجميع المتلقين في مجتمع الجامعة من خالل ادارت  ودعم  للمراكز الترفيهية تقدم 

 خدمات مجانية للجميع من داخل الجامعة وخارجها.      
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 التوصيات

 التوصل اليها يوصي الباحث بما ياتي:في ضوء االستنتاجات التي تم 

اعتبار المركز الثقافي في جامعة جيهان هو النموذج الرائد في جامعات االقليم  .2

والذي يوصي الباحث باالستفادة من تجربت  وتعميمها على جامعات اقليم كوردستان 

 الحكومية واالهلية.

ي  المباشر مع توجي  المشرفين في وزارة التعليم العالي وجامعاتها بالتنس .0

 المركز للتعرف على اليات ومقومات نجاح المركز الثقافي وتبنيها.

 

 المقترحات

 يقترح الباحث اجراء الدراستين ادناه:  

المراكز الثقافية والفنية في الجامعات االهلية في اقليم كوردستان  دراسة  .2

 ميدانية(.

يم كوردستان  دراسة المراكز الثقافية والفنية في الجامعات الحكومية في اقل .0

 ميدانية(.

 

 المصادر

 . مصر: مكتب مصر.سيكولوجية الفكاهة والضحح(. 2218ابراهيم، زكريا.  .2

تطبيقات عملية في تنمية التفكير (. 0222ابو جادو، صالح محمد علي.  .0
. عمان، االردن: دار الشروق االبداعي باستخدام ن رية الحل االبتكاري للمشكالت

 للنشر والتوزيع.

. اساليب تربية الطفل بين الن رية والتطبي (. 2222احمد، سيد كامل.   .2

 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.

(. 2ه، تر: عبد الصبور شاهين،  طالثقافة مشكلة"(.  2281بن نبي، مالح.  .1

 القاهرة.

(. االردن: دار 0.  طتعليم التفكير: مفاهيم وتطبيقات(. 0221جراون، فتحي.  .1

 الفكر.

(. 2.  طالتربية الفنية و ساليب تدريسها(. 0228الحيلة، محمد محمود.  .2

 عمان: دار المسيرة للنشر.

. برداد: مكتب التعليم الحركي بين المبد  والتطبي (. 0220حنون، يعرب.  .2

 الصخرة.

عملية تكوين المهارات ودورها في التنمية (. 2282خلف، فليح حسن.  .8
 داد: دار الحرية للطباعة.(. بر2.  طاالقتصادية في العراق

(. 2.  طتطوير مهارات التفكير االبداعي(. 0228 .دناوي، مىيد اسعد حسين .2

 .0228اربد: عالم الكتاب الحديث للنشر والطباعة 

. تر: سلمان داود الواسطي، برداد: بين العلم والفن(. 2222رايسر، دولف.  .22

 دار الملمون للترجمة والنشر.
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 .اهداف  تطبيقات  اسس ، النشاط المدرسي، (.2281ريان، فكري حسن.  .22

 .القاهرة: عالم الكتب(. 2 ط

 (. عمان: دار وائل للنشر.2.  طاقتصاديات التعليم(. 0228زاهي، عبد هللا.  .20

تقويم برامج النشاط المدرسي للمرحلة  (.0222الزيد، إبراهيم عبد هللا.  .22
جامعة ام . مكة المكرمة: السعوديةاإلبتدائية في المنطقة الرربية بالمملكة العربية 

 القرى. 

(. 2،  طتكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها(. 0222السعود، خالد محمد.  .21

 عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والطباعة.

. العراق: مطبعة جامعة علم النفس الفني(. 2222 محمد.سعيد، ابو طالب  .21

 الموصل.

التفكير االبداعي وعالقت  بقدرات االدراع (. 2228سفيان، صائب سلمان.  .22
. برداد: الجامعة المستنصرية. رسالة ماجستير غير فوق الحسي لدى طلبة الجامعة

 منشورة.

. العين: طبع جامعة مهارات التفكير(. 0221السويدي، خليفة، واخرون.  .22

 اإلمارات.

. جيةاالبداع والشخصية: دراسة سيكولو( 2222السيد، عبد الحليم محمود.  .28

 مصر: منشورات علم النفس التكاملي، دار المعارف.

اتجاهات في اصول التدريس (. 2282شعالن، محمد سليمان، واخرون.  .22
 (. بيروت: دار الفكر العربي.2.  طبمدرسة التعليم االساسي

(. 2.  طتنمية مهارات التفكير في تعلم العلوم(. 0222شواهين، خيرهللا.  .02

 والتوزيع والطباعة.عمان: دار المسيرة للنشر 

بناء برنامج تعليمي لتنمية مهارات (. 0222الشيخلي، مروج منذر محمد.  .02
. برداد: كلية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية. رسالة ماجستير صنع الزهور

 غير منشورة.

(. القاهرة: مكتبة 2.  طعلم النفس التربوي(. 2220صالح، احمد زكي.  .00

 .النهضة

القاهرة: دار ، علم النفس في االدارة والصناعة (.2222.  تصالح، احمد عز .02

 النهضة المصرية.

، برداد: وزارة التعليم العالي االبداع في الفن(. 2288صالح، قاسم حسين.   .01

 والبحث العلمي، جامعة برداد، كلية الفنون الجميلة.

 . القاهرة: مطبعة التقدم. دراسات وبحوث في االبتكار(. 2222صبحي، سيد.  .01

(. 2.  طتنمية قدرات التفكير االبداعي(. 0222الطيطي، محمد حمد.  .02

 االردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 (. بيروت: دار العلم للماليين.2.  طالتعلم ون ريات (. 2222عاقل، فاخر.   .02

التصميم برنامج تعليمي في مادة (. 2222عبد االمير، ترريد عبد الهادي.   .08
. برداد: جامعة برداد، كلية الفنون والطباعة الورقية لطلبة معهد الفنون التطبيقية

 الجميلة. رسالة ماجستير غير منشورة.
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 .التربية الفنيةعبد الرني صبري محمد، واخرون.  ب ت(.  .02

(.عمان: دار وائل للنشر 2.  طالحاسوب في التعليم(. 0222عبود، حارث.   .22

 والطباعة.

، مجلة دنيا هالثقافة.. عقائد وقيم رقي المجتمعاته(. 0222عيسى، حنا.   .22

 الوطن.

. المناهج واسسها وتطبيقاتها وتقويم اثرها(. 2222فىاد، عبد اللطيف.   .20

 القاهرة: مكتبة مصر.

تطوير كفايات تدريس الجررافية باستخدام (. 2282الفرا، فاروق حمدي.   .22
 سلسلة الرسائل الجامعية.(. الكويت: 2.  طالوحدات النسقية

. مستوى القدرة على االداء االبتكاري(. 0222الفقهاء، عصاد نجيب.   .21

 .22عمان: مجلة اتحاد الجامعات العربية. عدد

 https://www.almaany.com/ar/dict: قاموف المعاني .21

(. االردن: دار 2.  طتصميم التدريس(. 2222قطامي، يوسف، واخرون.   .22

 القلم للطباعة والنشر والتوزيع.

، القاهرة: دار االهداف التربوية والتقويم(. 2280قالدة، فىاد سليمان.   .22

 المعارف.

مهارات الموج  التربوي كما (. 2222المحبوب، عبد الرحمن إبراهيم.   .28
. الكويت: يمية بالسعوديةيدركها معلمو المرحلة االبتدائية بمنطقة األحساء التعل

 (.22(. المجلد  12المجلة التربوية، جامعة الكويت. العدد  

مقومات االبداع في المجتمع العربي واساليب (. 2222محمود، رفيقة سليم.   .22
 (. الرياض.0. المجلد االول.  طالترلب عليها في مستقبل التربية

 مصر: دار المعارف.  (.0.  طسيكولوجية االبتكار(. 2222المليجي، حلمي.   .12

مكتبة القاهرة: ، قاموف مصطلحات العمل(. 2221.  من مة العمل العربية  .12

 .عربي،العمل ال

. برداد: الحقيبة التعليمية -تكنلوجيا التعليم(. 2281موسى، سعدي لفتة.   .10

 وزارة التربية. المديرية العامة لالعداد والتدريب. مكتب ابو عماد للطباعة.

، برداد: وزارة مهارات في التدريس والتدريب(. 2220موسى، سعدي لفتة،   .12

 التربية. معهد التدريب والتطوير التربوي.

. برداد: وزارة طرائ  وتقنيات تدريس الفنون(. 0222موسى، سعدي لفتة.   .11

 التعليم العالي والبحث العلمي. مطبعة السعدون.

(. بيروت: مىسسة 2.  طالتربويعلم النفس (. 2222نشواني، عبد المجيد.    .11
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