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  لخصالم

 مدى االستفادة منهدفت الدراسة إلى التعرف إلى 
زخارف المصوغات التقليدية في التراث الكويتي في تنمية 
اإلبداع الفني وترسيخ الثقافة التراثية الفنية لدى طلبة 
المرحلة الثانوية؛ وذلك من وجهة نظر معلمي التربية 

وعليه فقد قامت الباحثة بإعداد أداة خاصة . الفنية
عبارة تناولت خمسة محاور؛ ) 45(راسة تكونت من بالد

هي إدارة المدرسة، والمناهج واألنشطة، والمعلم، والبيئة 
المدرسية، وترسيخ الثقافة التراثية الفنية، تم تطبيقها على 

من معلمي التربية الفنية في المرحلة  120عينة تكونت من 
أن وتوصلت نتائج الدراسة إلى . الثانوية بدولة الكويت

هناك تقديرات من وجهة نظر هؤالء المعلمين في إمكانية 
االستفادة من زخارف المصوغات التقليدية في تنمية 

وأفادت . اإلبداع الفني لدى الطلبة وذلك بدرجة متوسطة
العينة بأن توظيف هذه الزخارف ينعكس على ترسيخ الثقافة 

م كما تبين عد. التراثية الفنية لدى الطلبة بدرجة كبيرة
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
أفراد العينة حول تقديراتهم لدور المنظومة التعليمية 
المدرسية في اإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية في 
تنمية اإلبداع الفني لدى الطلبة، و كذلك حول انعكاسات 

نوع، ذلك على ترسيخ الثقافة التراثية الفنية تبعا لمتغيرات ال
  .وعدد سنوات الخبرة

المصوغات التقليدية، التربية الفنية، : الكلمات المفتاحية
 .اإلبداع الفني، التراث الفني، الثقافة التراثية

  

Abstract 
The study aimed to identify the role of the 

elements of the school education system in 
utilizing the traditional Kuwaiti jewelry 
decoration heritage in the development of 
artistic creativity among high school students 
in Kuwait and monitor the most important 
results of investing in the use of these 
decorations in the consolidation of cultural 
heritage of art from the point of view of the 
teachers of art education. For this purpose, the 
researcher prepared a study tool consisting of 
(45) words distributed on five axes: school 
administration, curriculum and activities, 
teacher, school environment, and the 
consolidation of artistic heritage culture 
applied to a sample of (120) in the secondary 
stage in the State of Kuwait. The results 
revealed that the educational system of the 
school contribute to a medium degree in the 
use of decorations traditional jewelry to 
develop artistic creativity among Students. 
The results also revealed that the use of these 
decorations is reflected in the consolidation of 
cultural heritage of art to the students to a 
large extent. There were no statistically 
significant differences between the average 
scores of the sample members concerning 
their assessment of the role of the school 
system in benefiting from the traditional 
jewelry in the development of artistic 
creativity among the students, as well as the 
implications of this on the establishment of 
cultural heritage according to variables 
(Gender, years of experience). 

Keywords: Traditional jewels, art 
education, artistic creativity, artistic heritage, 
heritage culture. 

  
  
  



 السالم

340 
 

  خلفية البحث
وهي . تمثل الفنون أسمى وأرقى مظاهر الحضارة لدى الشعوب، وبها يقاس مدى تقدم تلك الشعوب

). Al Qassar, 2001(عاليًا وتذوقًا واعيًا لقيم الحق والفضيلة  تضفي على حياة اإلنسان وإدراكه جماًال
. بعًا فريدًا عن غيره من الشعوبومن الثابت أن لكل شعب مجموعة من الفنون الخاصة تميزه وتجعل له طا

كما أن لكل مجتمع موروثة الشعبي الفني الذي يعتبر أحد ركائزه االجتماعية التي ينبغي المحافظة عليها؛ لما 
وتعد الثقافة  ،)Al-Mahmoudi, 1988(تحمله تلك المعاني والقيم العميقة واألهداف السامية للمجتمع 

ز هوية المجتمع وقيمه، وغايتها يفرعية للمجتمع التي يمكن من خاللها تميالفنية التراثية إحدى الثقافات ال
  .تعزيز التواصل بين أبنائه

وتشتمل منطقة شبة الجزيرة العربية على العديد من الثقافات بما تتضمنه من عادات وتقاليد وموروثات 
التراثية الفنية، ورمزا من  شعبية وتجسد المصوغات التقليدية من الذهب والفضة مظهرا من مظاهر الثقافة

ويعتبر . فضال عن أنها عنصر من عناصر الحضارة اإلنسانية للمجتمع. الرموز المميزة للمجتمع وتقاليده
ومن الموروثات . المجال التراثي مصدرا ثريًا الكتساب مهارات وأساليب فنية غير تقليدية وتراثا فنيا فريدا

الذهبية التقليدية؛ إذ تتشابه في الشكل والحجم والتصميم، وربما  الثقافية والفنية ما يتعلق بالمصوغات
تنحصر االختالفات بينها في مسميات بعض القطع من المصوغات من مجتمع عن نظيراتها في المجتمعات 

  ). Al-Bassam,1985(األخرى بهذه المنطقة 
تميز المجتمع الكويتي عن  وعلى صعيد دولة الكويت؛ تحمل الفنون الشعبية الكويتية خصائص ومدلوالت

وتشير إلى العديد من العادات والتقاليد والفنون التشكيلية  ،غيره من المجتمعات األخرى؛ وتجسد ماضيه
وفي مجال المصوغات الذهبية بشكل خاص تتميز الكويت بتنوع ثقافتها . والتطبيقية التي عاش عليها األجداد

قافة الحضر والبادية، وتسجل العديد من الظواهر االجتماعية التي التراثية الشعبية الفنية؛ حيث تجمع بين ث
طبعت حياة المجتمع وميزته عن غيره من المجتمعات في شبه الجزيرة العربية، بل والمجتمعات العربية عامة 

)Kamal, 1986.(  
خارف ومن هنا تبرز الحاجة إلى فهم وتقدير العناصر البصرية في الجوانب الفنية التي تتضمنها ز

المصوغات الذهبية في مسعى لالستفادة من الجوانب الفنية التي تتضمنها، واالنطالق من فلسفتها في تصميم 
وكذلك إثراء التعبير الفني الحديث بالرموز الفنية والدالالت . منتج تشكيلي أو تطبيقي برؤية معاصرة

عند المتعلم إلنتاج أعمال فنية تشكيلية التشكيلية وبالقيم الجمالية، ألجل تنمية الفكر الفني اإلبداعي 
وتطبيقية مستحدثة قائمة على زخارف تلك المصوغات، من خالل دمج فنون الزخارف التي تتميز بها مع 

ومن خالل هذا المسار يمكن تنمية القدرات الفنية عند المتعلم في إثراء عملية . األعمال الفنية العصرية
  .وحلول تشكيلية للوحدة الزخرفية المستمدة من مجالها األصلي التصميم الفني وعمل صياغات جديدة

ويؤدي معلم التربية الفنية دورا مهما في تهيئة الفرص الجيدة للطلبة لتوظيف مهاراتهم الفنية في سبيل 
كما يبرز دوره في عملية  .)Berteig, 2003(الوصول إلى مهارات إبداعية تساير قيمهم الحالية والمستقبلية 

ليم وتعزيز قدرات المتعلم وتمييزها من خالل تكوين الميول الفنية اإلثرائية المالئمة لطبيعة اإلبداع الفني التع
فضال عن إكساب المتعلم مهارات معرفية وعملية عند . وفي الوقت نفسه تنمية التذوق الفني والجمالي لديه

دة، وإشباع رغباته وميوله والترفيه عنه، تطبيق وممارسة األعمال الفنية، مما يوسع آفاقه باهتمامات جدي
كمدخل يسهم في تدعيم العمل التربوي وتحقيق الترقي الذاتي للمتعلم، كما يبني المقدرة على التفاعل 

وهذا . النشط مع الخبرات البصرية في البيئة المحيطة به، وينمي االبتكار من خالل التعبير البصري الفني
ة التعليمية غنية بالتجارب والطرق العملية التي تثرى حياة الطلبة يستدعي ضرورة أن تكون العملي

بد أيضا مـن التوسع فـي األنشطة التعليمية وتناولها بدرجه عالية من الجدية، فالنشاط يبث  المستقبلية، وال
  ). Massad, 2005(الحياة في العملية التعليمية ويبعدها عن الخمول 
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واالستفادة من مجال المصوغات التقليدية القديمة، مدخال مهما في ويعد مدخل توظيف التراث الفني 
تنمية الفكر اإلبداعي عند المتعلم، وفي ترسيخ القيم الفنية التراثية التي تؤكد هوية المجتمع ومستوى 

ويحوي الكثير من القيم الجمالية والدالالت الرمزية والمفردات  ،إنه مجال ثري في التصميمات إذحضارته؛ 
شكلية والزخارف الهندسية، وما تحمله تلك األشكال والزخارف من مادة ثقافية تعكس المهارات الفنية ال

المهنية والحرفية؛ التي تكسب المتعلم قدرة جيدة على اإلبداع عبر أساليب التربية الفنية في األشغال الفنية 
ومن خالل . العمرية عند المتعلم وذلك بما يناسب الفئة. التصوير والرسم والخزف والمعادن والتصميمك

  .اختيار الموضوع الفني المناسب، مع مالئمة األدوات والخامات المستخدمة إلنتاج فني تشكيلي أو تطبيقي

  البحثمشكلة 
تختلف أساليب المعلمين في تنمية المهارات الفنية واإلبداع الفني لدى الطلبة في المراحل التعليمية 

ويتعاظم دور . م توفر مادة علمية خاصة بمهارات التربية الفنية لتلك المراحلالمختلفة، خاصة في ظل عد
معلم التربية الفنية في اختيار مداخل فعالة وجيدة في تدريس هذه المادة وفي تنمية هذه المهارات التي 

  .تكسب الطالب القدرة على اإلبداع الفني واالبتكار وتنمية الذوق واإلحساس
ثة ال توجد دراسات حاولت االستفادة من زخارف المصوغات التقليدية في تنمية وفي حدود علم الباح

اإلبداع الفني للطلبة؛ خاصة وأن التراث الشعبي الكويتي يتضمن ما يتميز به من دقة هذه الصناعة والحس 
والدالالت  إن صناعة المشغوالت الذهبية تعد أحد جوانب التراث الثري بالرموز الفنية إذ. الفني المميز لها

والتي يمكن توظيفها في إنتاج أعمال . التشكيلية والتي ترتبط بقيم جمالية وثقافية خاصة بالمجتمع الكويتي
تشكيلية وتطبيقية فنية جديدة قائمة على زخارف تلك المصوغات الذهبية مع المواءمة بين عنصري األصالة 

  . والمعاصرة
  :ؤالت اآلتيةفي التسا مشكلة البحثومن هنا يمكن تحديد 

لدى طلبة  ما مدى االستفادة من زخارف المصوغات التقليدية في التراث الكويتي في تنمية اإلبداع الفني. 1 
  المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي التربية الفنية؟ 

ية ما أهم انعكاسات توظيف زخارف المصوغات التقليدية في التراث الكويتي على ترسيخ الثقافة التراث. 2
  الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الفنية؟

تختلف تقديرات العينة حول دور عناصر المنظومة التعليمية المدرسية في اإلفادة من  إلى أى مدى. 3
لكويت تبعا زخارف المصوغات التقليدية في تنمية اإلبداع الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة ا

  ؟)عدد سنوات الخدمة -النوع(لمتغيرات 
تقديرات العينة النعكاسات توظيف زخارف المصوغات التقليدية في التراث الكويتي على  ما أثر إختالف. 4

عدد سنوات ، وترسيخ الثقافة التراثية الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت تبعا لمتغيرات النوع
  الخدمة؟

  البحث فاأهد
  :تهدف الدراسة إلى

ها والمناسبات التي تتزين ئأشكال قطع المصوغات التقليدية في التراث الكويتي وأسما إلقاء الضوء على. 1 
  .فيها النساء بهذه القطع والمشغوالت

 االستفادة من زخارف المصوغات التقليدية في التراث الكويتي في تنمية اإلبداع الفني لدى طلبة المرحلة. 2
  .الثانوية

رصد أهم انعكاسات توظيف زخارف المصوغات التقليدية في التراث الكويتي على ترسيخ الثقافة التراثية . 3
  .الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الفنية
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غات التقليدية في تنمية الوقوف على االختالفات بين تقديرات العينة حول مدى إسهام زخارف المصو. 4
اإلبداع الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وأهم انعكاسات توظيف زخارف المصوغات 

  .عدد سنوات الخدمةو التقليدية في التراث الكويتي في ترسيخ الثقافة التراثية الفنية تبعا لمتغيرات الجنس

  البحثأهمية 
  :تكمن أهمية هذه الدراسة في ما يلي

ستفيد نتائج الدراسة المسؤولين عند تخطيط المناهج واألنشطة المصاحبة إلدخال خبرات جديدة . 1 
  .تعتمد على فاعلية التراث الفني

إسهام الدراسة في تأكيد المحافظة على التراث الفني الشعبي، كمدخل مهم لتنمية الهوية الوطنية وتعزيز  .2
  .قيم المواطنة لدى الطلبة الكويتيين

يمكن أن تسهم الدراسة في إيجاد مداخل لتنمية اإلبداع الفني مع ربطها بالتراث الشعبي المتعلق بزخارف  .3
  .المصوغات الذهبية التقليدية ضمن المناهج الدراسية

هذه الدراسة تفتح المجال أمام دراسات أخرى تستهدف وضع الخطط للوقوف على متطلبات تنمية  .4
 .التعليم العام، ورصد أهم معوقات ذلك اإلبداع الفني لدى طلبة

  فرض البحث
من زخارف المصوغات التقليدية لتنمية اإلبداع الفني وترسيخ الثقافة  نه يمكن االستفادةأيفترض البحث 

  .دولة الكويتفي التراثية الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية 

  البحثحدود 
الجمالية التي تميز المصوغات التقليدية في التراث الزخارف والرموز الفنية والقيم : الحد الموضوعي

  .الكويتي
  .دولة الكويتفي معلمو التربية الفنية في المرحلة الثانوية : الحد البشري

  .دولة الكويتفي مدارس المرحلة الثانوية : الحد المؤسسي
  .دولة الكويتفي المناطق التعليمية الست : الحد المكاني
  .2017/2018راسي الثاني من العام الدراسي الفصل الد: الحد الزماني

  البحث يةمنهج
واعتمادا تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظاهرة في الواقع ورصد أهم جوانبها، 

  .استبانة لتجميع البيانات من عينة الدراسة بغرض تحليلها والوقوف على أهم دالالتهاعلى المنهج صممت 

  البحثمصطلحات 
  :تعرف الباحثة المصطلحات التالية ،لغرض هذه الدراسة

  :المصوغات التقليدية
هي مصوغات المعدن وغيره التي وجدت لتحسين المظهر وإضفاء البهجة والجمال، ومنها التمائم 

يربط أفراد  امشترك اوالتعاليق وغيرها وقد انتقلت داخل المجتمع عبر الزمن من جيل إلى آخر وتمثل تراث
  ). Sheibani, 2015(ة االجتماعية الشعبية على خلفية تاريخية مشتركة الجماع

  :الزخارف
  .هي أشكال هندسية ورسوم وكلمات متداخلة متناسقة فيما بينها، تعطي شكال جميال

  :اإلبداع الفني
هو ابتكار أفكار جديدة وأشكال فنية جديدة من قبل الطلبة من خالل توظيف قدراتهم ومهاراتهم الفنية 

  .لجعلهم قادرين على إنتاج إبداعات فنية جديدة مستوحاة من زخارف المصوغات الكويتية التقليدية
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  :التراثية الثقافة
هي ذلك اإلطار المركب الذي يضم المعارف والمعتقدات والفنون واألخالق واألعراف 

شتمل عليه من أدوات واآلداب، كما تضم كل الفنون الشعبية والحرف الشعبية وما ت والتقاليد والعادات
  .جيل  وصناعات وملبوسات وخالفه؛ والتي يكتسبها اإلنسان في المجتمع وتنتقل من جيل إلى

  الدراسات السابقة
فعالية برنامج للتصميمات الزخرفية المستوحاة من بعض (: دراسة بعنوان) Rashwan, 2003(أجرت 

للتصميمات الزخرفية المستوحاة من بعض رموز  هدفت إلى قياس فعالية برنامج ).رموز الفن المصري القديم
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين . الفن المصري القديم في تنمية االبتكار لدى طالب شعبة التربية الفنية

للمجموعة الضابطة من طالب الفرقة ) 30(للمجموعة التجريبية و) 30(من طالب شعبة التربية الفنية، 
دراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعة البحث وأظهرت نتائج ال. الرابعة

في مهارات تصميم وحدة ) األصالة–المرونة–الطالقة(التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االبتكار
 وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في. زخرفية

  .اري لصالح المجموعة التجريبيةبطاقة تقويم الجانب االبتك
نون الف ،االتجاهات الحديثة في بناء مناهج التربية الفنية(: دراسة بعنوان) Khader, 2005(وأجرى 

هدفت إلى الوقوف على االتجاهات الحديثة في بناء مناهج التربية الفنية  .)التشكيلية ورعاية الموهوبين
وأكدت الدراسة أن مدخل اإلبداع الجمالي الذي يرتبط بطبيعة . ية الموهوبين والمبدعينودورها في رعا

ترتبط الجماليات ورموزها وأشكالها  إذمن أهم المداخل المستخدمة في تعليم الفنون، هو المتعلم اإلبداعية 
  .ويلجأ المتعلمون إلى التعبير البصري عندما تتاح لهم الفرص ،بالتعبير البصري

اإلمكانات التشكيلية لخامات النخيل كمدخل لتحقيق القيم (: دراسة بعنوان) Tulba, 2008(رت وأج
هدفت إلى الوقوف على اإلمكانات التشكيلية والتقنية الستخدام خامات  ).مالية للحركة في المشغولة الفنيةالج

. القيم الجمالية المقترنة بالحركةالنخيل المختلفة، ومحاولة اإلفادة منها في بناء مشغوالت فنية تتحقق فيها 
وألجل ذلك تم بناء وحدة تدريسية وعرض تطبيقات التجربة االستكشافية قبليا وبعديا على الطالب وتحليل 

وجود فعالية للوحدة التدريسية المقترحة حول تعلم : وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. نتائجال
وأن . ووجود فروق لصالح طالب المجموعة التجريبية. في المشغولة الفنية الطالب القيم الجمالية للحركة

  .اإلمكانات التشكيلية والتقنية لدراسة خامات النخيل لها دور في تنمية المهارات الفنية اإلبداعية لدى الطالب
الفنية  ودور التربية خصائصهم واكتشافهم: الموهوبون فنيًا(: بدراسة بعنوان) Al-Dwaihi, 2008(قام 

هدفت إلى إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن أن يؤديه كل من الفن والتربية الفنية في تنمية  ).في رعايتهم
في تنمية  ارئيس اوأكدت الدراسة أن للفن والتربية الفنية دور. قدرات الطلبة واكتشاف الموهوبين والمبدعين

لم يكن هناك  لذوق الفني والجانب الوجداني، وهو ماالجانب العقلي واألكاديمي لدى الطالب بجانب ترقية ا
  .بالشأن العام أو الشأن التربوي قناعة بشأنه من قبل العديد من المتصلين

لمفاهيم فاعلية تطوير كراسي النشاط للتالميذ في تنمية ا(: بدراسة بعنوان) Zalat, 2008(وقامت 
ية تطوير كراسة النشاط الفني للطلبة في تنمية هدفت إلى التعرف على فاعل ).الفنية والمهارات الحسية

وخلصت الدراسة إلى أن األنشطة الفنية تساعد على تنمية . المفاهيم اإلبداعية الفنية والمهارات الحسية
وأن األنشطة الفنية لها دور فعال في تنمية المهارات الحسية عمليا لدى الطلبة كما . اإلبداع لدى الطلبة

. فروق ذات داللة إحصائية في تنمية المفاهيم الفنية اإلبداعية لصالح التطبيق البعديكشفت النتائج وجود 
كما . ذات داللة إحصائية في نمو األداء في بعض الجوانب المهارية لصالح األداء البعدي اوأن هناك فروق

  .ي الفني لدى الطلبةتبين وجود عالقة ارتباطية بين تحصيل المفاهيم الفنية اإلبداعية وتطور األداء المهار
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ية الفنية في المدارس تحليل المهارات اإلبداعية في مقررات الترب(: دراسة بعنوان ),2003Dana(أجرت 
هدفت إلى التعرف إلى أبرز المهارات اإلبداعية في مقررات التربية الفنية للمدارس االبتدائية، . )االبتدائية

من معلمي التربية الفنية في المرحلة االبتدائية، تمت مالحظة معلما ومعلمة ) 65(وتكونت عينة الدراسة من 
وكانت أهم النتائج . أدائهم التدريسي، وتم تقييم أنماط التفاعل باستخدام بطاقة لقياس المهارات اإلبداعية

أن أغلب معلمي التربية الفنية يستخدمون مهارات إبداعية في تدريس مادة التربية : التي أظهرتها الدراسة
هذا لفنية، ووجود عالقة ارتباطية بين أسلوب تدريس المعلم وبين إتقان الطالب للمهارات الفنية اإلبداعية، وا

بعًا لمتغير ووجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط تعلم المهارات الفنية ت ،يؤثر على تقدم تعلم التالميذ
  .الجنس لصالح اإلناث

تحليل مواقف التعلم والتعليم في التربية الفنية وتنمية (: اندراسة بعنو) Sternberg, 2005( وأجرى
. هدفت إلى التعرف إلى المعوقات التي تقف أمام عمليات التعلم والتعليم التفاعلية ).المهارات اإلبداعية

التربية الفنية في المدارس الثانوية بالواليات  معلما ومعلمة من معلمي) 91(وتكونت عينة الدراسة من 
دة، تمت مالحظة أدائهم التدريسي وتحليل مواقف التعلم والتعليم ودورها في تنمية مهارات التفكير المتح

وكان من أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين نوع االتصال المرغوب فيه . اإلبداعي
ناك مصادر لتطوير تعلم مهارات التفكير وأن ه. في مواقف التعلم والتعليم وبين تعلم مهارات التفكير اإلبداعي

  .النظرية التفاعلية في تدريس مادة التربية الفنية اإلبداعي من خالل المواقف النظرية لتطوير
دخل لصياغة مشغولة خشبية التشكيالت الفنية كم(: دراسة بعنوان) Abdul Wahid, 2012( وأجرى

فنية، تمثلت في عرض ألشكال األقنعة والطواطم تناول الفن األفريقي بما يحوي من رموز  ).مستحدثة
الخشبية المختلفة وإضافة الخامات المختلفة في محاولة للوصول إلى أشكال تصميمية مستحدثة تصلح 
للتنفيذ بخامة الخشب، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة النظرية وإطار تطبيقي، وقام 

وقد أكدت النتائج . مجسمة مستحدثة باحتوائها على العديد من الخاماتالباحث مع الطلبة بابتكار أشكال 
  .إمكانية استحداث أقنعة مبتكرة استنادا إلى الرموز الفنية القديمة

توظيف فكر فناني ما بعد الحداثة كمنطلقات لتدريس مقرر (: دراسة بعنوان) Ahmed, 2012(وأجرى 
ت التي يتناولها فنانو ما بعد الحداثة وظهور اتجاه مغاير حيث هدفت إلى تحليل الكيفيا ).اتأشغال المستهلك

ارتبط المفهوم الجمالي بجماليات الحدود الفكرية كرد فعل لمتغيرات المجتمع التي كشفت عن مفاهيم متباينة 
واعتمد منهجية العمل البصري لتشكيل وتوظيف خامات متنوعة . أثرت على الفنان عند استخدامه الخامات

ثري بالتصميمات إلنتاج مشغوالت فنية معاصرة قائمة على هذه التحليالت من منظور التطور كمدخل 
  .الفلسفي

المشغوالت الصدرية في التراث الشعبي السعودي واإلفادة (: دراسة بعنوان) Hasan, 2012(وأجرى 
راث السعودي استعرض فيها أهم المشغوالت الشعبية في الت ).منها في استحداث مشغوالت فنية معاصرة

وخاصة مشغوالت المصوغات الصدرية، وتحليلها كأحد عناصر التراث الذي يعتبر من أحد أشكال الفنون 
التقليدية، والتعرف على كيفية االستفادة من ذلك اإلبداع الفني القديم بتحقيق تصميمات لمشغوالت فنية 

ريبي، وقد أكدت الدراسة أهمية هذه حديثة، واتبع البحث المنهج التحليلي الوصفي والمنهج الشبه تج
المشغوالت في إكساب الطالب العديد من القدرات الفنية والتشكيلية التي تتميز بالتنوع والتجديد في اإلنتاج 

  .واإلبداع الفني
فاعلية الحقيبة التعليمية في تنمية (: دراسة بعنوان) Mahmoud & Abdel Moneim, 2014(وأجرى 

هدفت ). يب النسجي المبردي والتحصيل لدى طالبات التربية الفنية بالمرحلة الجامعيةمهارات استخدام الترك
إلى إعداد حقيبة تعليمية لتنمية مهارات استخدام التركيب النسجي المبردي والتحصيل لدى طالبات التربية 

الحقيبة التعليمية  الفنية بالمرحلة الجامعية؛ تحتوي على مصادر متنوعة للمعارف والمهارات، ودراسة فاعلية
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واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي . في تنمية مهارات استخدام التركيب النسجي المبردي والتحصيل لديهن
وتوصلت الدراسة لفاعلية الحقيبة التعليمية في تنمية مهارات استخدام . التحليلي والمنهج شبه التجريبي

  .بية الفنية بالمرحلة الجامعيةالتركيب النسجي المبردي والتحصيل لدى طالبات التر
متغيرات الفنية لتصميم أثر التصور المعاصر على ال(: دراسة بعنوان) Ahmed, 2014(وأجرى 

هدفت إلى التعرف إلى كيفية تصميم الميدالية وفن التصوير المعاصر بالعديد من المنطلقات  ).الميدالية
وقد أكدت . البنائية والتي تتداخل إجرائيا مع فن التصويرالفنية والفلسفية واالجتماعية، والمعايشة الزمنية و

الدراسة بعض المعايير الفكرية لماهية الرموز البنائية بالمدارس الفنية الحديثة، وباستخدام تلك المعايير يمكن 
التوصل إلى القيم االبتكارية لتصميم الميدالية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي 

صلت النتائج إلى أن هناك ضرورة التوافق الشكلي للتصميم للمساعدة على إثراء التصميم الشكلي وتو
  .للميدالية الجديدة، وأن دراسة األعمال الفنية السابقة أدت إلى توسيع الخيال بجانب اإلبداع بالتصميم

ية الموهبة لدى دور التربية الفنية في تنم(: دراسة بعنوان) Al-Awadi & Al-Ani, 2015(وأجرى 
هدفت إلى تعرف دور التربية الفنية في تنمية اإلبداع والموهبة  ).التعليم األساسي وما بعد األساسيطلبة 

وأكدت الدراسة أن التربية الفنية تسهم في تنمية الموهبة لدى . لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي وما بعدها
ثير وتحرك قدرات الطلبة اإلبداعية الكامنة، كطالقة األفكار الطلبة، من خالل تهيئة المواقف الفنية التي ت

والمرونة الخيالية واألصالة والتفاصيل، وتيسير الفرص والمجاالت، وكذلك تنمية المقدرة على التفكير 
المتجدد الخصب المتنوع، وإثارة التفكير الذي يتضمن استخدام العقل الذي يقوم بعمليات ذهنية مثل 

  .رنة واالختيار والتعميم ويقوم بالتصور والتخيل وتوليد أفكار جديدةالتحليل والمقا
معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي التربية الفنية في المرحلة (: دراسة بعنوان) Al-Hams, 2015(وأجرى 

هدفت إلى التعرف إلى معوقات األداء اإلبداعي لمعلمي التربية  ).سية بمحافظات غزة وسبل الحد منهااألسا
لفنية في المرحلة األساسية بمحافظات غزة والحد منها، وتكونت العينة من جميع معلمي ومشرفي التربية ا

وكشفت النتائج . معلما ومعلمة ومشرفا) 154( مالفنية في المدارس الحكومية بمدارس القطاع والبالغ عدده
وتبين أنه ال . المعوقات الماديةأن هناك معوقات بدرجة متوسطة تواجه األداء اإلبداعي للمعلمين وأهمها 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين لتلك المعوقات تبعا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي 
المعوقات المتعلقة بالمعلم تبعا لمتغير بوالمنطقة التعليمية، بينما وجدت فروق بين تقديراتهم فيما يتعلق 

  .سنوات 10لخبرات أكثر من الخبرة لصالح المعلمين ذوي ا
أنه يمكن إثراء الفكر اإلبداعي الفني من خالل توظيف في الدراسات السابقة الدراسة الحالية مع تتفق 

الفنون التقليدية باستخدام الخامات المتنوعة وتوظيفها كمدخل الستحداث أعمال فنية مبتكرة، وإنتاج 
المدارس الفنية الحديثة، مع في  يلتوجه العالمليد، تبعا مشغوالت فنية معاصرة، تحتوي على الرموز والتجر

  . إمكانية توظيف التقنيات التعليمية التقليدية والحديثة في هذا المجال
وتختلف الدراسة الحالية عن تلك الدراسات بأن الدراسة الحالية تهتم بكيفية إثراء الفكر اإلبداعي الفني 

ودمجه بالتوجه الفني الحديث  ،في مجال الذهب بشكل خاصعند المتعلم من خالل التراث التقليدي 
باستحداث أعمال فنية مبتكرة باالستفادة من زخارف المصوغات التقليدية من التراث الكويتي في تنمية 

  .نها تختلف بالحدود المكانية والزمانيةأاإلبداع الفني لدى الطلبة، فضال عن 
 تعاطلدراستها، كما في سابقة في تحديد المنهجية الالزمة وقد استفادت الباحثة من مجمل الدراسات ال

على أوجه مختلفة من أدبيات تلك الدراسات، عالوة على استفادتها في إعداد األداة المناسبة لدراستها 
ضافة إلى تعرفها إلى كيفية السير السليم بإجراءات باإلوكيفية تحقيق أهداف الدراسة . بمحاورها المختلفة

يفية الوصول إلى نتائج منطقية لدراستها، وكيفية تفسير تلك النتائج من منظور علمي سليم، بعيدًا الدراسة وك
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  .عن المزاج الشخصي وبعيدًا عن التكرار الممزوج في التفسير والبيان

  اإلطار النظري
، في هذا الجزء نتناول مفهوم المصوغات التقليدية في التراث الكويتي، وأهم أشكال هذه المصوغات

وبيان أهمية استثمار زخارف هذه المصوغات في تنمية اإلبداع الفني، وكذلك بيان دور التربيـة الفنية في 
  .تنمية اإلبداع الفني للطلبة، وكذلك الثقافة التراثية الفنية، ودور المعلم في تنمية اإلبداع الفني للطلبة

  :المصوغات التقليدية في التراث الكويتي. 1
القدم رمزا للحيوية الدائمة والخلود، وقد اعتقد الناس في الحقب الزمنية القديمة بأن يعد الذهب منذ 

الفيروز (الخامات الطبيعية من المعادن كالذهب والفضة واألحجار الكريمة بأنواعها والخرز والبنور والشذر 
في صناعة المصوغات لذلك استخدمت . والآللئ لها قدرة على درء الشر عنهم واستجالب الخير لهم) األزرق

  ). Kamal, 1986(بالنقش على المعادن الثمينة وتطعيمها باألحجار الكريمة بأنواعها والآللئ بألوانها في 
إنه من عادات الشعب فويشكل الذهب عنصرا أساسيا للمرأة الكويتية وذلك لما له من أهمية في زينتها؛ 

في العديد من المناسبات، ويعد ذلك عادة اجتماعية  الكويتي أن تتجمل المرأة بلبس المصوغات التقليدية
تضرب بجذورها في عمق المجتمع على اختالف مستوياته، فلم يكن اهتمام المرأة الكويتية في المناسبات 
المختلفة مقصورا على ذوات الثراء والجاه أو على الفتيات البالغات والنساء، فقد اتخذت المرأة الكويتية لكل 

ثمنه إلى فضال عن قيمته االقتصادية الدخاره لوقت الحاجة . التي تالئمها من تلك المصوغات مناسبة الزينة
وهي زيارة  :)الزوارة(يوم الزيارة  :ومن أهم هذه المناسبات ).Al-Abd Al-Mughni, 2001(عند الضرورة 

ل الرضع ذكورا وإناثا الزوجة لبيت أهلها التي عادة ما تكون يوم الجمعة من كل أسبوع، وفيها يجمل األطفا
يقام بمناسبة و :وتجويداأاحتفال ختمة القرآن الكريم حفظا و .أيضا فلهم حليهم الخاصة التي يزينونهم بها

تتزين ؛ إذ ليلة العرسوكذلك  ).AlMaghrabi, 2004) (ظة القرآنمحّف(على يد المطوعة  الحفظإتمام الفتاة 
      الذهبية والمصوغات التقليدية من الرأس حتى القدمالعروس في ليلة زفافها بالعديد من القطع 

)Kuwait News Agency, 2014.(  
ويعد صانع المشغوالت الذهبية فنانا ذا طبيعة خاصة؛ إذ يتميز برؤية مباشرة، ومقدرة على إدراك القيم 

لذي يجعل القطعة الفنية الجمالية والتعبير عنها وتجسيدها بمهارة دقيقة تتجلي في دقة التصنيع والنقش ا
وفي هذا المجال ظهر فنانون كويتيون محترفون في  ).Kamal, 1986(الذهبية عبارة عن تحفة فنية ثمينة 

  ).Al-Khars, 2009(تصنيع المصوغات التقليدية 

  غات التقليدية في التراث الكويتيأشكال المصو
ويتية في المناسبات المختلفة، وتتعدد تتنوع أشكال المصوغات التقليدية التي كانت تتزين بها المرأة الك

  :ها، ومن أبرزها اآلتيؤأسما

  :وتكون غالبا طويلة تتدّلى من الرأس حتى الكتفين؛ ومنها :مصوغات الرأس. أ
تعد الهامة من مصوغات العروس التي تتزين بها في ليلة الزفاف، وهي قطعة ذهبية ): 1صورة(الهامة . 1

نراها على الجبين  )الفيروز األزرق(عمة بوحدات زخرفية من الشذر مكونة من وحدات مربعة الشكل مط
ويجمعها إطار مستطيل مرصع ببعض األحجار الكريمة وبه مجموعة حلقات من الجوانب والخلف لتثبت به 

السروح هي و ).AlMaghrabi, 2004(قطع السروح والتلول الذهبية التي تزين جوانب الرأس وخلفها 
سالسل عددها غالبا خمس، تعلق في قطعة أكبر على شكل نصف دائرة، والوحدة قطع ذهبية على شكل 

الزخرفية في كل منها عبارة عن قطع مربعة الشكل مزينة بالشذر مثبت بها قطع ذهبية على شكل وردة على 
 ).AlMaghrabi, 2004(نحو منتظم، وتثبت هذه السروح بجوانب الهامة أو القبقب على جوانب الرأس 

فهي قطع ذهبية تكون شكال مستطيال يصل عددها إلى ثمانية تلول، وتكون الوحدة الزخرفية : لتلولاوأما 
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. ، وتثبت من الخلف على الرأس بقطعة الهامة أو القبقببعضهابفيها على شكل أنصاف دوائر متصلة 
  ). AlMaghrabi, 2004(وتزين بقطع من الشذر

شابك معا فتكون سلسلة من الوحدات الزخرفية تأخذ شكل هي قطع ذهبية تت): 2صورة(قصة السعادة . 2
  ). AlMaghrabi, 2004(الوردة وتثبت بالهامة على جوانب الرأس 

وهي عبارة عن سلسلة ذهبية في وسطها كرة ذهبية ويتدلى منها ثالث سالسل في ): 3صورة(الضفاير  .3
  ). AlMaghrabi, 2004(بها الشعر آخر كل منها كرة ذهبية أصغر من الكرة التي في األعلى ويزين 

وهو عبارة عن قطعة ذهبية تضعها النساء في المالفع لتثبت لفها على الرأس ): 4صورة(الجالب الذهب . 4
  ). AlMaghrabi, 2004(حتى ال تسقط 

هي األقراط التي تعلق باألذن وتتنوع في أشكالها وزخارفها، ونخص منها ): 5صورة) (التراكي(التراجي . 5
  ) AlMaghrabi, 2004(ذه الدراسة تراجي دكة اآلباط له

هي عبارة عن حلية صغيرة توضع باألنف بعد ثقبه، والشائع منها حلقة مستديرة ): 6صورة(الخزامة . 6
خزامة أم درباحة و كرنفلة وأم شذر وأم : الشكل تثبت في طرف األنف، وتأتي بمسميات عديدة؛ منها

  ). AlMaghrabi, 2004(عروة 
ويطلق عليها باللهجة المحلية ماشة ذهب عبارة عن مشبك يزين بقطع من الشذر ):7صورة(الفركيتة  .7

وفصوص من األحجار الكريمة الملونة وتصنع من الذهب بنقشات مختلفة وتستخدم " الفيروز األزرق"
  ). AlMaghrabi, 2004(لتثبيت شعر المرأة 

  :ومن أهمها: مصوغات الرقبة. ب
يتكون من وحدتين ذهبيتين كبيرتين على شكل نصف دائرة وتتدلى منه سالسل ): 8ورةص(المرتهش . 1

ذهبية دقيقة الصنع، وحجمه يغطي منطقة الصدر، ويعتبر من أغلى المصوغات ثمنا بسبب كمية الذهب 
  ). AlMaghrabi, 2004(الكبيرة التي يحتوي عليها وله أوزان مختلفة الثقل 

على ما جِعل في العنق من مصوغات ونحوه، وهي عبارة عن سلسلة تتدلى تطلق ): 9صورة(القالدة . 2
فتمأل منطقة الصدر وتتكون من عدد من الوحدات الزخرفية متنوعة األشكال واألحجام وبعضها يطعم 

  .بأنواع من األحجار الكريمة أو قد تنظم من الخرز أو الفضة
من عدد من الوحدات الزخرفية متنوعة األشكال هي عبارة عن عقد ذهبي يتكون ): 10صورة(البقمة . 3

البقمة والمكمشة : يتصل بعضها ببعض وتنتهي بسلسلة عند الطرفين آخرها مشبك، وهي عدة أنواع منها
  ). AlMaghrabi, 2004(وتأخذ شكل األهرامات قالبها من الذهب ومرصعة باللؤلؤ 

ي خاصة باألطفال الرضع، تتكون من سلسلة بها باللهجة المحلية تلفظ اليامعة وه): 11صورة(الجامعة . 4
  ). AlMaghrabi, 2004(قطعة ذهبية مربعة الشكل على شكل صندوق صغير عليه اسم الله أو آية قرآنية 

من أهم المصوغات التي كانت تتزين بها المرأة الكويتية وأكثرها استخداما في : مصوغات اليدين. ج
والخواتم، والمضاعد عبارة عن حلقات ) المضاعد(األساور : يومية ومنهاالمناسبات المختلفة وفي الزينة ال

ذهبية تزين معصم اليد يكون عددها من ست حلقات إلى اثنتي عشرة حلقة، وهي غالبا ال تلبس إال بهذا 
العدد، وقد تفنن الصاغة في صنع هذه المصوغات والتجديد والتنويع في أحجامها وأشكالها ووحداتها 

 ,AlMaghrabi( واستخدم الذهب األصفر واألبيض، واألحجار الكريمة والآللئ في تجميلها الزخرفية،
  :هاوفيما يلي بعض أشكال ).2004

هي نوع من األساور الذهبية كبيرة الحجم؛ تكون الوحدات الزخرفية المزينة لها على ): 12صورة(البناجر . 1
  ). AlMaghrabi, 2004(استدارة السوار  هيئة مثلثات بارزة الشكل لها رؤوس مدببة موزعة على

هي أساور ذهبية؛ الوحدة الزخرفية فيها على شكل إناء الخوص الذي كان يجلب ): 13صورة(الخويصات . 2
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  ). AlMaghrabi, 2004(به البحارة الحلوى من الهند 
سلة منها هو عبارة عن سوار عريض منقوش يتدلى منه خمس سالسل وبنهاية كل سل): 14صورة(الجف . 3

  ). AlMaghrabi, 2004(خاتم ويطعم باألحجار الكريمة 
هي نفس شكل الجف، ولكنه خاص باألطفال الرضع وعبارة عن سلسلة واحده ): 15صورة(المفاتيل . 4

  ). AlMaghrabi, 2004(وبنهايتها خاتم وتطعم باألحجار الكريمة 

   :ومنهاحلي الخصر والقدم؛ . د
بارة عن حزام عريض من الذهب يعد من مصوغات الزينة غالية الثمن وثقيلة هو ع): 16صورة(القايش . 1

قايش بو ورده تكون وحداته الزخرفية على : الوزن، ويأتي بنقوش ووحدات زخرفية متنوعة، ومن أنواعه
  ). AlMaghrabi, 2004(شكل وردة 

الحجول الصمت : عانهي حلقة ذهبية تلبس حول كاحل القدم، ويوجد منها نو): 17صورة(الحجول . 2
وتخلو من أي زخرفة أو نقش، والحجول النفخ وهي خالية من الداخل وخفيفة الوزن، وتأتي بنقوش 

  ). AlMaghrabi, 2004(زخرفية دقيقة 
هي خاصة باألطفال الرضع، وهي مشغوالت ذهبية تتدلى منها أجراس صغيرة مزينة ): 18صورة(الحيول . 3

  ). AlMaghrabi, 2004(ها أقدام الطفل بقطع الشذر والفصوص، وتحلى ب
وفي هذا التنوع الكبير في المصوغات وخاماتها واستخداماتها تلبية لحاجات المرأة والفتاة والطفل في 

وهذا يشير إلى ما اتسم به المجتمع الكويتي في هذا الجانب االجتماعي من ثراء فني . البادية والحضر
  .وأصالة وعادات توارثتها األجيال

  
   الهامة بالسروح والتلول: 1صورة

 قصة السعادة: 2صورة
  

 الجتبات ،الضفاير: 3صورة

  
 الجالب الذهب: 4صورة

  
 تراجي دكة االباط: 5صورة

  
 الخزامة: 6صورة

  
 الفركيته: 7صورة 

  
   شالمرته: 8صورة 

 القالده: 9صورة

  
 المكمشه، البقمه:10صورة 

  
 اليامعة: 11صورة 

  
 البناجر: 12صورة
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 الخويصات:13صورة 

  
 الجف:14صورة 

  
 المفاتيل: 15صورة 

  
 القايش: 16صورة 

  
 الحجول: 17صورة

  
 الحيول:18صورة 

  أشكال المصوغات التقليدية في المجتمع الكويتي :1شكل

دكات ومفردها دكة وتعني (وصناعة الذهب في الكويت تأخذ الطابع الهندي في التصنيع وتسمى دكات 
وتعتمد في صياغتها على المنحى التجريدي مسطحا كان أم بارزا على حد سواء، اعتمادا على ) صميمت

والنقوشات المستوحاة من فن الزخارف من  )Ibrahim, 1999(األشكال الهندسية أو الخطوط أو المنحنيات 
الجغرافية الصحراوية؛  الحضارة اإلسالمية، كما استوحيت التصميمات من رموز الطبيعة من البيئة الكويتية

كأوراق الشجر الكبيرة والصغيرة وسعف النخيل وحبوب القمح، وبعض الثمار البرية، كما استعان الفنان 
ومن البيئة البحرية استخدام اللؤلؤ بمختلف أحجامه وألوانه . بشكل الشمس وأشعتها والقمر والهالل والنجوم
الزاهية، وأيضا استمدت التصميمات زخارفها من فنون  المتعددة واألحجار الكريمة كالمرجان بألوانه

الحضارات القديمة المختلفة والحكايات المستوحاة من األساطير القديمة وأشهرها حكاية زهرة الخلد عند 
  ). Kamal, 1986(ديلمون القديمة 

متناسق مع وغالبية تصميمات المشغوالت الذهبية تتميز ببساطة النقش، وقد تم تنفيذها بأسلوب تقني 
األشكال الهندسية بطريقة التداخل والتشابك  تظهركما  ،والتنوع والتكرار اإليقاعي الدقة بالتصنيع كالوحدة

والمبروم والمدمج والمتعرج والمضفر لتغطية المساحات إضافة إلى ربط األجزاء المشغولة باألقواس أو 
امل؛ استوحاها الصائغ من ماضي األجداد، الكرات الذهبية الصغيرة ليصل المنتج إلى تناسق شكلي متك

الدالالت : وأضاف عليها الحداثة الفنية، فنراها تقنيا مشغوالت فنية ثرية تحوي الكثير من القيم الجمالية
الزخارف الهندسية، وما تحمله تلك األشكال من زخارف تعكس المهارات ، والمفردات الشكلية، والرمزية

أما عن أسماء القطع الذهبية والمشغوالت؛ فمنها . احضاري امادة ثقافية وتراث تتضمنالمهنية والحرفية التي 
  .تيمنا بأسماء وجاهات معينة من المجتمع الكويتيسميت مناسبة أو حدث ما، أو أنها أخذ اسمه من 

  المصوغات التراثية وتنمية اإلبداع الفني
من الذهب والفضة وما تحويه من أشكال  يكون مجال المصوغات التقليدية القديمة في التراث الكويتي

وبحد ذاتها . وزخارف فنية على مستوى عال من الدقة في التصنيع وجمال المنظر مادًة ثقافية غنية فنيا
تؤدي إلى إثراء التعبير الفني بالرموز الفنية والدالالت التشكيلية في استحداث أعمال فنية مبتكرة ومبدعة في 

               ها انعكاس لجوانب فنية وتذوقية وجمالية تختص بمجتمع ماهذا المجال عالوة على أن
)King Faisal Center for Research and Islamic Studies, 1988 .(  

ويمكن أن يكون هذا المجال من التراث الكويتي منبع غني باألفكار الفنية لدعم وتنمية ذاكرة المتعلم 
فيما يتعلق بالصياغات التشكيلية المستحدثة والذي يؤدي إلى تقدير ومردودها على إثراء التعبير الفني 
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والرجوع لها الستحداث صياغات فنية  ،)Loza, et al., 2008(العناصر البصرية في المجتمع المعاصر 
وإيجاد حلول تشكيلية متعددة تسهم في إثراء تصميم العمل الفني الواحد، وبذلك يستمد المتعلم اإلبداع 

وبالتالي إمكانية العمل على . ، والحداثة من الحاضر، وتنفيذ األعمال الفنية بطرق جديدة مبتكرةمن الماضي
  ). Al-Shenafi, 2007(تنشيط التفكير بطريقة جديدة وسريعة من خالل تحليل األفكار وتتبعها 

  :التربيـة الفنية واإلبداع الفني) 2(
ويتخذ هذا التعبير . عناصر ملكة التعبير في اإلنسانالفن تعبير عن الحياة بكل أبعادها، وهو من أهم 

والفن مرآة صادقة . شتى األنواع وشتى المستويات ابتداء من العمل اليدوي إلى أعلى المهارات اإلبداعية
تعكس قيم المجتمع ومثله وتوجهاته نحو تربية األجيال الجديدة، وقد أصبح ضرورة حتمية طبيعية ال يمكن 

المجتمعات، انطالقا من حيث كونه منظما رئيسا لجهود أفرد المجتمع ونشاطاتهم؛ فالفن  االستغناء عنه في
وال خطرات عابرة، وإنما هو حقائق مستخلصة من الواقع ومرتبطة بها بدرجة كبيرة  ليس خياال أو وهما

)Al-Shall & Al-Shall, 2000 .(  
طي فرصة التعلم وقبول أفكار اآلخرين فالفن وسيلة للتخاطب ويعزز الذاكرة البصرية واللفظية ويع

فتعتمد ممارسة المنتجات الفنية على الرؤية الفكرية والفلسفية . ويشجع على تفاعل العمل والخبرة الجمالية
  ). Zaki & Al-Shall, 1980(في نفس الوقت  اوتعليمي اللتربية الفنية الحديثة فيكون الناتج إثرائي

حيث تتيح الفرصة . لية في بناء شخصية اإلنسان الحر والمفكر المبدعومن هنا يبرز دور التربية الجما
لألفراد التعبير الحر والموجه بطريقة تلقائية تجسد حقيقة مشاعرهم، وتفصح عما تنطوي عليه شخصياتهم 

وطموحات من خالل التعبير الفني عن الموضوعات والمعاني المشبعة بالقيم التي تؤكد على  من أماني وأحالم
  ). Al-Banna, 2003(دات وتقاليد وتراث المجتمع عا

فالتربية الفنية مادة علمية تخاطب العقل اإلنساني فكريا وتربويا، كما تخاطب الشعور واإلحساس 
والوجدان الذي يتمتع به كل فرد من أفراد المجتمع، فضال عن أنها تزود الفرد بالحس الجمالي، وتقوي 

    ويرى الزهراني ).Abu Alrub, 2010(التخيل وتشجع التعبير الفني قدراته على المالحظة والتأمل و
)Al-Zahrani, 2009 ( أن التربية الفنية عمليات تستهدف تعديل سلوك الفرد وتنمي شخصيته تنمية كاملة

من خالل إكسابه المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم الالزمة عن طريق تعريضه للخبرات الفنية بشقيها 
  .ري والعمليالنظ

والتربية الفنية كمادة دراسية تدرس في مراحل التعليم العام المختلفة غايتها تربية الحواس من خالل 
التي تنمي المواهب وترعاها، سيما أن التربية الفنية تهتم بنمو المتعلم نموا . ممارسة جوانب الفن المختلفة

حيث تقوم  )Al-Awadi & Al-Ani, 2015(دانية شامال متكامال في الجوانب المعرفية والمهارية والوج
  .بترقية العقول وتنمي اإلحساس لدى الطلبة وتدعم القيم المرتبطة بالذوق العام وتهذيب النفس وحب العمل

أن التربية الفنية تعني بالنمو الشامل للمتعلم من مختلف ) Al-Bassiouni, 1989(وقد أكد البسيوني 
فالشمول يحمل فكرة التفاعل المستمر بين الذات والموضوع، كما أنه يشير إلى  النواحي للمعرفة والممارسة؛

اضطراد الزيادة في جوانب متعددة لإلنسان كالجانب العقلي والوجداني والفيزيقي والنفسي واالجتماعي 
  .وتتضمن تلك األهداف مهارات معرفية وقدرات إنتاجية ومهارات تقويمية. والعقائدي والوطني

جاالت التربية الفنية لتتضمن مجموعة من األنشطة الفنية مثل الرسم والنحت والخزف والتصوير وتتسع م
والرسم والفنون التطبيقية بصناعاتها المختلفة، كصناعة الزجاج والخشب والسجاد والمنسوجات والخياطة 

   .)Judy, 1997(ية والطباعة وتصميم األزياء وتصميم اإلعالن التجاري، وكل التصميمات الزخرفية والخط
وتركز أهدافها في تفعيل األنشـطة التعليمية لكونها ركنا مهما مـن أركان العملية التعليمية التي تسهم في 

وكذلك صقل الوعي الثقافي والرؤى  ).Aziz, 2004(بناء وتنمية الجوانب االجتماعية والحركية لدى الطلبة 
دراسة تاريخ الفن : هيكلها المفاهيمي على أربع محاور رئيسة، هيالفنية المتطورة بالنسبة للمتعلم، مع تأكيد 
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(Art History)  واإلنتاج الفني)Art Production(  والفن والحياة)Art&Living (التذوق الفني و
(Aesthetics)، والتي تستهدف تعميق االجتهاد الفكري وبراعة األداء لتحقيق األصالة والمعاصرة 

)Dwaine, 1993(.  
يمتلكها الفرد، وإذا ما أتيح لها أن تتفاعل  التيبداع يتمثل في مجموعة من القدرات واالستعدادات إن اإل

وهو ال يأتي من فراغ، بل هو نشاط مقصود . مع المشاهدات والخبرات فإنها تخرج إلى الفعل الجديد المبتكر
يواجهه الشخص  حاجة أو لتحديسعى الفرد إلى تحقيقه لما فيه من فائدة للمجتمع، وقد يكون استجابة ل

  ). Abdul Aziz, 2006(المبدع 
اإلبداع التعبيري ويقصد به تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغض النظر عن نوعيتها يتضمن  إلبداع الفنياو

أو جودتها مثل الرسوم العفوية لألطفال، واإلبداع المنتج الذي يقصد به البراعة في التوصل إلى النواتج من 
األول كلوحة فنية مثال، واإلبداع االبتكاري الذي يشير إلى البراعة في استخدام المواد وتوظيفها في  الطراز

استعماالت جديدة، وكذلك اإلبداع التجديدي الذي يتضمن أفكارا جديدة، فضال عن اإلبداع التخيلي الذي 
  ). Ahl, 2009(غايته الوصول لعمل جديد أو نظرية جديدة أو افتراض جديد 

  الثقافة التراثية الفنية) 3( 
تعد الثقافة التراثية الفنية بعدا ومكونا مؤثرا في التعلم المستدام، وهي متنامية األهمية؛ وتعد من 
العوامل األساسية التي تعكس القدرة الفنية كميدان معرفي ومهاري يسهم في إثراء الحضارة المعاصرة، كما 

التراث من خالل البحث في جماليات وقيمة التراث واستخدامها في أنها تثري الفكر اإلبداعي بربط فنون 
وتعتبر تفسير التطور الفني . مجاالت التربية الفنية والتركيز على االستفادة منها باألعمال التشكيلية والتطبيقية

اث فتدمج الماضي بالحاضر بمنظور عصري، فالتفاعل مع التر )Sedqi, 2008(من منظور التغيرات البيئية 
الفني القديم والحضاري بما يشتمل عليه من مقومات وفكر وأساليب أداء يرتبط بتنمية وارتقاء مستوى 
التعبير الفني لدى المتعلم وتظهر نتائجه عند تنفيذ األعمال الفنية، ومعايشة التراث أفضل من نقله الحرفي 

  . )Al-Bassiouni, 1989(كفيلة بأن تخرج مكتشفات إبداعية جديدة وهي 
وتعد المعارف والمفاهيم من مجال المصوغات التقليدية القديمة من أهم مكونات الثقافة التراثية الفنية 

ويتم نقل هذا التراث الفني إلى المتعلم من خالل المهارات المعرفية ومهارات الممارسة . في المجتمع الكويتي
واستثمار تطور  (Williams, 2001)واألنشطة التطبيقية باألعمال الفنية والحرص على تنويع تلك المهارات 

وسائل وأساليب التواصل وخاصة اإللكترونية لمواقع التواصل االجتماعي المتنوعة عبر شبكة اإلنترنت في 
عملية تبادل المعلومات ونقلها بطرق شتى؛ حيث تتسم بالسهولة والبساطة مقارنة بالطرق التقليدية النمطية 

)Badawi, 2015.(  

  اصر المنظومة التعليمية وتنمية اإلبداع الفني لدى المتعلمينعن )4( 
أن معلم التربية الفنية يلعب دورا مهما في تنمية الرؤية ) Zaki & Al-Shall, 1980(يرى زكي والشال 

البصرية وحساسية اإلدراك عند المتعلم من خالل تكوين رؤية عن الوحدات اللونية والخطية والشكلية في 
ويشجعه على . ثم البحث عن تفاصيل تلك الرؤية وبها يتمكن المتعلم من أن يعبر بحرية وتلقائيا العمل الفني

ك واالكتشاف عندما يشجع المعلم االستجابات العقلية والبصرية معا، وهذا بحد ذاته يدفع المتعلم إلى سل
  .طريق االبتكار فيدفع المتعلم إلى الكشف وخلق شكل مميز من اإلنتاج

معلم التربية الفنية على توجيه المتعلم باختيار الخامات التي يسيطر على معالجتها وتطويعها  كما يعمل
فال تعوق تعبيره الفني المقصود من خالل تقديم مقترحات عند اختيار الخامات، لتهيئة المواقف عند المتعلم؛ 

قة الكامنة بداخله، ويمكنه من خاللها األمر الذي يلعب الدور األكبر في تنمية االبتكار، واستثارة القوى الخال
كما يعزز حرية االكتشاف وتشجيع الطلبة  ).Zaki & Al-Shall, 1980(مجابهة التعبير إلنتاج فني مبدع 
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مما ينمي طرق الرمزية والتجريدية للعناصر الفنية واألشكال في إنتاجه الفني ) Gass, 2000(على اإلبداع 
ومتابعة األداء الكلي عند المتعلم من خالل عمليات البحث . ريق التجريبويكتمل إثراء تعبيره الفني عن ط

والتجريب المستمرين للوصول إلى نتائج إبداعية في المجاالت الفنية التشكيلية والتطبيقية، ويعرضها للدراسة 
         والتقويم والبحث والتأمل وبذلك يهيئ للمتعلم جو النماء وترك الحرية له في تذوق إنتاجه الفني

)Zaki & Al-Shall, 1980.(  
ولياته الفنية والتربوية بالتطوير المستمر عندما يعلم كيفية تناول األساليب ؤوالمعلم يدرك مس

النهاية بين الرؤى التراثية في حيث يجمع  ،لتشكيل الخامة باستخدام األدوات الفنية المناسبة والصياغات
  ). Hasan, 2012(والصياغات التشكيلية الجديدة 

 ويمكن أن تسهم المناهج واألنشطة المدرسية بدور مهم في تنمية األداء اإلبداعي الفني المتعلق بالتراث
الفني الكويتي؛ حيث تجعل ذلك ضمن أهداف مادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية، ومن خالل هذه المناهج 

تعلق بالمصوغات التقليدية، وذلك السعي لتنمية يتم ربط التربية الفنية بالتراث الوطني الكويتي خاصة ما ي
االتجاهات اإليجابية نحو المشغوالت الفنية والمصوغات التقليدية في التراث الكويتي من خالل توفير األنشطة 

  .الالصفية والبرامج التي تساعد الطلبة على إنتاج أعمال فنية مبدعة مستوحاة من التراث الفني الكويتي
المدرسية دورا مهما في تنمية اإلبداع الفني لدى المتعلمين خاصة فيما يتعلق بالتراث  كما تلعب البيئة

الكويتي المرتبط بالمصوغات التقليدية، من خالل توفير ورش ومراسم لممارسة األعمال الفنية المتعلقة  الفني
واألدوات الالزمة لذلك، بتنفيذ أعمال فنية مستوحاة من زخارف المصوغات التقليدية، وكذلك توفير الخامات 

 .فضال عن توفير أماكن آمنة لحفظ األعمال الفنية المستوحاة من التراث الفني، وكذلك معارض فنية لعرضها
 كما تسهم إدارة المدرسة بدور فاعل في تنمية اإلبداع الفني وترسيخ الثقافة الفنية، من خالل توظيف

إشراك المعلمين في  فنية التراثية، حيث تيسر عمليةالزخارف المستوحاة من المصوغات والمشغوالت ال
دورات تدريبية لتفعيل األداء الفني، وتتيح للطلبة القيام برحالت لمعارض الفن التشكيلي المتعلق بالتراث 
الشعبي، مع اعتماد الموارد المالية والميزانيات التي تزود من خاللها قسم التربية الفنية بالتجهيزات التي 

ى إنتاج أعمال فنية إبداعية تتعلق بالتراث، مع تخصيص جوائز مادية للطلبة المبدعين في أنشطة تساعد عل
التربية الفنية التي تتعلق بالتراث الفني الكويتي، وكذلك إقامة المعارض الفنية المتعلقة بالموروثات الشعبية 

  .داخل البيئة المدرسية
ويمكن تعزيز . عملية اإلبداع عند المتعلممية في تنمية يمكن أن تسهم عناصر المنظومة التعليومن هنا 

 : الجانب باإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية، وذلك من خالل هذا
  .استحداث األشكال الفنية من القيم الجمالية من التراث الفني الكويتي التقليدي .1
  . تكوين رؤى تشكيلية جديدةاألفكار الفنية واألشكال واألساليب المتنوعة في تلك الزخارف ل .2
غير توظيف العناصر الفنية في العمل بالحذف أو اإلضافة أو التحوير لتصل إلى شكل مستحدث و .3

  .يتقليد
          استخدام التقنية المناسبة لتنفيذ العمل الفني الجديد لتحقيق الشكل الجمالي المطلوب .4

)Hasan, 2012 .(  
ت اإليجابية لدى المتعلمين نحو التراث الفني الكويتي التقليدي ومن ذلك يمكن تكوين االتجاها

منتج فني يتبع به الحداثة الفنية، فيتعرف على ماضي أجداده ويتناقلها جيال بعد جيل بشكل  واستحداث
تلقائي يوائم بين األصالة والمعاصرة؛ كما أنها تساهم في التعرف على الثقافات الفرعية داخل المجتمع 

فالرجوع ) Rosenblum, 1981(الواحد، وبالتالي يمكن تثقيف النشء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام 
للتراث ضروري في العملية اإلبداعية ألنه يمثل التاريخ الحضاري واألصالة لكفاح اإلنسان المبدع، والفائدة 

ويتضح العائد ) Al-Bassiouni, 1989(منه نسبية مرتبطة بطبيعة المشكالت التي تواجه الفنان وروح العصر 



 المجلــة األردنیــة للفنـــون
 

353 
 

ته بالرموز الفنية والدالالت التشكيلية والقيم الجمالية، وما اإليجابي بإثراء الجانب التعبيري عند المتعلم وتنمي
زاده أهمية أنه دفع الكتاب والتربويين إلى تسطير الكتب والمؤلفات التي تتحدث عن أهميته وأشكاله وأنواعه 

 من هنا، البد من االلتفات إليه قدر اإلمكان ومحاولة تطويره مع الحفاظ على. ونقوشاته وطرق الحفاظ عليه
  .أصالة الطابع الذي كان عليه التراث الفني الذي تميز به المجتمع الكويتي

  الميدانية البحثإجراءات 

  :وعينتها الدراسةمجتمع 
تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التربية الفنية في المرحلة الثانوية بدولة الكويت، والبالغ 

) 120(وقد تكونت العينة من . 2016/2017في العام معلما ومعلمة حسب إحصاءات الوزارة ) 377(عددهم 
معلما من كل منطقة تعليمية من مناطق دولة الكويت الست، وذلك يعادل نسبة ) 20(معلما ومعلمة بواقع 

  :يبين توزيع العينة حسب المتغيرات) 1(والجدول . من مجتمع الدراسة%) 32(
 توزيع العينة حسب المتغيرات :1جدول

 % العدد فالتصني المتغير

 النوع
 %50 60 ذكر
 %50 60 أنثى

 الخبرة
 %35 42 سنوات 10أقل من 

 %65 78 سنوات فأكثر 10

  :أداة الدراسة
من خالل االطالع على أدبيات الدراسات السابقة بغية االستفادة منها في موضوع الدراسة الحالية، 

  .عبارة وزعت على خمسة محاور) 45(نت من تمكنت الباحثة من إعداد أداة خاصة بالدراسة الحالية؛ تكو

  :صدق األداة
على مجموعة من  -عبارة 51- توزيع األداة في صورتها األولية للتحقق من صدق المحتوى لألداة تم

األساتذة المتخصصين في المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت، وكلية التربية األساسية 
وقد تم اعتماد العبارات التي حازت على . محكما) 13(التطبيقي والتدريب، بلغ عددهم بالهيئة العامة للتعليم 

محكمين منهم على األقل، مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة التي أشاروا إليها، وكانت تدور ) 10(موافقة 
  .رةعبا) 45(حول تعديالت في صياغة بعض العبارات، وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من 

  :ثبات األداة
معلما من منطقة حولي التعليمية، من مجتمع الدراسة ) 30(للتحقق من ثبات األداة تم تطبيقها على 

وبعد أسبوعين من التطبيق أعيد تطبيقها على نفس المجموعة، وتم حساب معامل . ومن خارج العينة
امل ثبات ألفا كرونباخ، وكانت النتائج كما تم حساب مع). 0.954(االرتباط الخطي بين نتائج التطبيق، فكان 

  :اآلتي 2كما هو مدون في جدول
  معامل ثبات ألفا كرونباخ لألداة :2جدول

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
 0.924 9 إدارة المدرسة

 0.908 7 المناهج واألنشطة
 0.961 7 المعلم

 0.953 5 البيئة المدرسية
 0.968 17 اثية الفنيةترسيخ الثقافة التر

 0.981 45 األداة ككل
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بشكل إجمالي يتبين أن األداة تتمتع بدرجة صدق عالية وثبات مرتفع، ومن ذلك فاألداة صالحة للتطبيق 
  .على عينة الدراسة، ومناسبة لتحقيق أهدافها

  عرض النتائج ومناقشتها

  نتائج السؤال األول: أوال
ما مدى االستفادة من زخارف المصوغات التقليدية في : البحثئلة لإلجابة على السؤال األول من أس

التراث الكويتي في تنمية اإلبداع الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي التربية الفنية؟ تم 
 حساب المتوسطات الحسابية إلجابات العينة على أداة الدراسة في محاورها المختلفة، وتم ثبت تلك النتائج

  :اآلتية) 6-3(في الجداول 

  دور إدارة المدرسة  )1(
  :اآلتي 3موضح بالجدول كانت النتائج كما هو

  ترتيب عبارات محور دور إدارة المدرسة في تنمية القيم اإلبداعية من وجهة نظر العينة: 3جدول   

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب الدرجة

1 
دورات تدريبية لتفعيل األداء الفني في مادة التربية  تسهل إدارة المدرسة إشراك المعلمين في

 1 كبيرة 4.21 الفنية

 2 كبيرة 3.98 تتيح إدارة المدرسة للطلبة القيام برحالت لمعارض الفن التشكيلي المتعلق بالتراث الشعبي  6

2 
إبداعية تزود إدارة المدرسة قسم التربية الفنية بالتجهيزات التي تساعد على إنتاج أعمال فنية 

 3 كبيرة 3.68 تتعلق بالتراث

5 
تخصص إدارة المدرسة جوائز مادية للطلبة المبدعين في أنشطة التربية الفنية التي تتعلق 

 4 متوسطة 3.64 بالتراث الفني الكويتي

4 
تتيح الفرصة لمشاركة الطلبة في المسابقات الفنية المختلفة المتعلقة بزخارف المصوغات 

 5 توسطةم 3.61 التقليدية

3 
تيسر إدارة المدرسة للطلبة إقامة المعارض الفنية المتعلقة بالموروثات الشعبية داخل البيئة 

 6 متوسطة 3.50 المدرسية

9 
تشجع إدارة المدرسة الطلبة على إنتاج أعمال جديدة ومبتكرة ذات طابع فني تشكيلي ترتبط 

 7 متوسطة 3.34 بالتراث الفني 

7 
بتوفير الخامات واألدوات الالزمة إلبراز األعمال الفنية للطلبة المتعلقة  تهتم إدارة المدرسة

 8 متوسطة 3.32 بالتراث الفني

8 
توفير الحوافز والتشجيع ألصحاب األفكار اإلبداعية من المعلمين والطلبة لعمل أعمال فنية 

 9 متوسطة 3.18 متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية

  متوسطة 3.61 رالمتوسط اإلجمالي للمحو
أن إدارات المدارس تسهم بدرجة متوسطة في محاولة اإلفادة من زخارف  3تكشف النتائج في الجدول

المصوغات التقليدية في تنمية اإلبداع الفني لدى الطلبة؛ حيث جاءت إجابات العينة على عبارات المحور 
  %).72.2(ط يعادل نسبة مئوية وهو متوسط حسابي مستواه متوس) 3.61(األول بمتوسط حسابي قدره 

تسهل إدارة المدرسة إشراك المعلمين في دورات تدريبية لتفعيل األداء الفني ) "1(وقد جاءت العبارة 
تتيح إدارة ) "6(وجاءت العبارة ). 4.21(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " في مادة التربية الفنية

في المرتبة الثانية بمتوسط " لتشكيلي المتعلق بالتراث الشعبيالمدرسة للطلبة القيام برحالت لمعارض الفن ا
تهتم إدارة المدرسة بتوفير ) "7(وجاءت العبارة . وهي متوسطات حسابية درجتها كبيرة) 3.98(حسابي 

قبل (في المرتبة الثامنة "الخامات واألدوات الالزمة إلبراز األعمال الفنية للطلبة المتعلقة بالتراث الفني 
توفير الحوافز والتشجيع ألصحاب األفكار اإلبداعية ) "8(وجاءت العبارة ). 3.32(بمتوسط حسابي ) رةاألخي

) األخيرة(في المرتبة التاسعة " من المعلمين والطلبة لعمل أعمال فنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية
  .وهي متوسطات حسابية درجتها متوسطة) 3.18(بمتوسط حسابي 
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  ناهج واألنشطة المدرسيةدور الم) 2(
  :اآلتي 4موضح بالجدول كانت النتائج كما هو

  ترتيب عبارات محور دور المناهج واألنشطة المدرسية في تنمية اإلبداع الفني من وجهة نظر العينة :4لجدو

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب الدرجة

 1 كبيرة 3.98 نمية األداء اإلبداعي الفني المتعلق بالتراث الفني الكويتيتتضمن أهداف مادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية ت  2

3 
تركز أهداف منهج التربية الفنية على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو المشغوالت الفنية والمصوغات التقليدية 

 2 كبيرة 3.88 في التراث الكويتي

 3 متوسطة 3.54 تاج أعمال فنية مبدعة مستوحاة من التراث الفني الكويتيتوفر األنشطة الالصفية برامج تساعد الطلبة على إن 7
 4 متوسطة 3.46 تيسر وزارة التربية بالكويت تخصيص ركن لألعمال الفنية المرتبطة التراث الفني خالل المعارض التي تقيمها  6
 5 متوسطة 3.34 ات التقليديةربط مناهج التربية الفنية والتراث الوطني الكويتي خاصة ما يتعلق بالمصوغ 1
 6 متوسطة 3.08 بإبراز الجوانب الفنية التراثية للمجتمع الكويتي  تركز األنشطة الفنية 5
 7 متوسطة 3.04 تسعى األنشطة المدرسية للربط بين الخبرات الحياتية التراثية واإلبداع الفني المعاصر 4

  متوسطة 3.47 المتوسط اإلجمالي للمحور

أن المناهج الدراسية واألنشطة المصاحبة لها تسهم بدرجة متوسطة في  4نتائج في الجدولتكشف ال
اإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية في تنمية اإلبداع الفني لدى الطلبة؛ حيث جاءت اإلجابات على 

  %).69.4(وذلك يعادل نسبة مئوية ) 3.47(عبارات المحور الثاني بمتوسط حسابي قدره 
تتضمن أهداف مادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية تنمية األداء اإلبداعي الفني ) "2(ءت العبارة وقد جا

تركز ) "3(وجاءت العبارة ). 3.98(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " المتعلق بالتراث الفني الكويتي
الفنية والمصوغات التقليدية في  أهداف منهج التربية الفنية على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو المشغوالت

وجاءت . وهي متوسطات حسابية درجتها كبيرة) 3.88(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي " التراث الكويتي
قبل (في المرتبة السادسة " تركز األنشطة الفنية بإبراز الجوانب الفنية التراثية للمجتمع الكويتي) " 5(العبارة 
تسعى األنشطة المدرسية للربط بين الخبرات () 4(وجاءت العبارة ). 3.08(بمتوسط حسابي ) األخيرة

وهي ) 3.04(بمتوسط حسابي ) األخيرة(في المرتبة السابعة  )التراثية واإلبداع الفني المعاصرالحياتية 
  .متوسطات حسابية درجتها متوسطة

  دور المعلمين) 3(
  :اآلتي 5موضح بالجدول كانت النتائج كما هو

  تيب عبارات محور دور المعلمين في تنمية اإلبداع الفني من وجهة نظر العينةتر :5جدول

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

 الدرجة

ا
يب

رت
الت

 

 1 كبيرة 4.21 يتيح معلمو التربية الفنية الفرصة لجميع الطلبة في إنتاج أعمال فنية إبداعية تتعلق بالتراث الفني 5
 2 كبيرة 4.06 م أعمال فنية إبداعية باإلفادة من زخارف المصوغات التقليديةيسهم المعلمون بخبراتهم في تصمي 7
 3 كبيرة 3.84 يعتمد معلمو التربية الفنية خطة تربوية تعزز المهارات الفنية اإلبداعية التي ترتبط بالتراث الفني 1

3 
لى اإلفادة من زخارف يناقش معلمو التربية الفنية الطلبة األفكار التطويرية واإلبداعية المبنية ع

 4 كبيرة 3.76 المصوغات التقليدية

4 
يحرص معلمو التربية الفنية على تكوين بيئة تعليمية مشجعة لإلنتاج الفني اإلبداعي المعتمد على التراث 

 5 متوسطة 3.62 الفني

 6 متوسطة 3.16 يحرص معلمو التربية الفنية على اكتشاف وتطوير المهارات اإلبداعية الفنية وتنميتها 2

6 
يلتزم المعلمون باتباع استراتيجيات لتنمية المهارات اإلبداعية المرتبطة بالتراث الخاص بزخارف 

 7 متوسطة 3.07 المصوغات التقليدية

  متوسطة 3.67 المتوسط اإلجمالي للمحور
ارف أن معلمي التربية الفنية يسهمون بدرجة متوسطة في توظيف زخ 5تكشف النتائج في الجدول

المصوغات التقليدية في تنمية اإلبداع الفني لدى الطلبة؛ حيث جاءت اإلجابات على المحور الثالث بمتوسط 
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  %).73.4(وهو متوسط حسابي مستواه متوسط يعادل نسبة مئوية ) 3.67(حسابي قدره 
فنية إبداعية  يتيح معلمو التربية الفنية الفرصة لجميع الطلبة في إنتاج أعمال) "5(وقد جاءت العبارة 

يسهم المعلمون ) "7(وجاءت العبارة ). 4.21(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " تتعلق بالتراث الفني
في المرتبة الثانية " بخبراتهم في تصميم أعمال فنية إبداعية باإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية

يحرص معلمو التربية ) "2(اءت العبارة وج. وهي متوسطات حسابية درجتها كبيرة) 4.06(بمتوسط حسابي 
بمتوسط ) قبل األخيرة(في المرتبة السادسة " الفنية على اكتشاف وتطوير المهارات اإلبداعية الفنية وتنميتها

يلتزم المعلمون باتباع استراتيجيات لتنمية المهارات اإلبداعية ) "6(وجاءت العبارة ). 3.16(حسابي 
في المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسابي " ارف المصوغات التقليديةالمرتبطة بالتراث الخاص بزخ

  .وهي متوسطات حسابية درجتها متوسطة) 3.07(

  دور البيئة المدرسية) 4(
  :اآلتي 6موضح بالجدول كانت النتائج كما هو

  ةترتيب عبارات محور دور البيئة المدرسية في تنمية اإلبداع الفني من وجهة نظر العين :6جدول

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

يب الدرجة
رت
الت

 

 1 كبيرة 3.89 يتوفر في المدرسة ورش ومراسم لممارسة األعمال الفنية بأنواعها المختلفة 4
 2 متوسطة 3.43 تتوفر بيئة فيزيقية مخصصة تسمح بأعمال فنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية 3
 3 متوسطة 3.06 لتنفيذ أعمال فنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليديةمساحة غرفة التربية الفنية مناسبة  1
 4 متوسطة 3.03 تتوفر الخامات واألدوات لتنفيذ أعمال فنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية 5
 5 متوسطة 3.01 يوجد مكان آمن لحفظ األعمال الفنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية 2

  متوسطة 3.28 ي للمحورالمتوسط اإلجمال

أن عناصر البيئة المدرسية تسهم بدرجة متوسطة في إمكانية اإلفادة من  6تكشف النتائج في الجدول
زخارف المصوغات التقليدية في تنمية اإلبداع الفني لدى الطلبة؛ حيث جاءت اإلجابات على المحور الرابع 

  %).65.6(متوسط يعادل نسبة مئوية وهو متوسط حسابي مستواه ) 3.28(بمتوسط حسابي قدره 
" يتوفر في المدرسة ورش ومراسم لممارسة األعمال الفنية بأنواعها المختلفة) "4(وقد جاءت العبارة 

تتوفر ) "3(وجاءت العبارة . وهو متوسط حسابي درجته كبيرة) 3.89(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
في المرتبة الثانية بمتوسط " قة بزخارف المصوغات التقليديةبيئة فيزيقية مخصصة تسمح بأعمال فنية متعل

تتوفر الخامات واألدوات لتنفيذ ) "5(وجاءت العبارة . وهو متوسط حسابي درجته متوسطة) 3.43(حسابي 
بمتوسط حسابي ) قبل األخيرة(في المرتبة الرابعة " أعمال فنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية

" يوجد مكان آمن لحفظ األعمال الفنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية) "2(بارة وجاءت الع). 3.03(
  .وهي متوسطات حسابية درجتها متوسطة) 3.01(في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي 

  نتائج السؤال الثاني: ثانيا
المصوغات التقليدية في  ما أهم انعكاسات توظيف زخارف: البحثلإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة 

التراث الكويتي في ترسيخ الثقافة التراثية الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر 
معلمي التربية الفنية؟ تم حساب المتوسطات الحسابية إلجابات العينة على أداة الدراسة في محاورها 

  :آلتيا 7المختلفة، وتم ثبت تلك النتائج في الجدول
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ترتيب عبارات محور انعكاسات توظيف زخارف المصوغات التقليدية على ترسيخ الثقافة التراثية الفنية من  :7جدول

  وجهة نظر العينة

 م
  :العبارة

 :االهتمام بزخارف المصوغات التقليدية القديمة يسهم في :من وجهة نظرك
المتوسط 
 الحسابي

 الدرجة

ا
يب

رت
الت

 

 1 كبيرة 4.46 مختلفة لكل قطعة مصوغات وطريقة لبسها الصحيحةتعرف األسماء ال 5
 2 كبيرة 4.41 تعرف أشكال وأنواع المصوغات المستخدمة لدى النساء المجتمع الكويتي 15
 3 كبيرة 4.40 تعرف المعادن الثمينة واألحجار النفيسة المستخدمة في تصنيع وتطعيم تلك المصوغات 16
 4 كبيرة 4.35 وغات التقليدية ومصادرهاتعرف منشأ زخارف المص 17
 5 كبيرة 4.32 تعزيز التواصل بين التراث القديم والواقع المعاصر 4
 6 كبيرة 4.26 تعيين منابع فنية تراثية يستقي منه الطالب موارده اإلبداعية 3
 7 كبيرة 4.20 تنمية قيم الوالء واالنتماء الوطني لدولة الكويت 9

 8 كبيرة 4.19 لوطنية للمجتمع تأصيل الهوية ا 12
 9 كبيرة 4.18 إثراء التعبير الفني بالرموز الفنية والدالالت التشكيلية والقيم الجمالية  2

 10 كبيرة 4.18 استلهام موضوعات فنية مرتبطة بالمصوغات التقليدية في المجتمع الكويتي 11
 11 كبيرة 4.15 تدوين التراث الفني الكويتي  10
 12 كبيرة 4.12 اضي األجداد لألجيال القادمةنقل م 1

 13 كبيرة 3.98 التعرف على أهمية امتالك المصوغات الذهبية عند النساء الكويتيات 13
 14 كبيرة 3.96 تعرف المناسبات التي تتزين فيها نساء الكويت بالمصوغات التقليدية 14
 15 متوسطة 3.48 صوغات التقليدية القديمةتعرف أهم الفنون التشكيلية والتطبيقية المتعلقة بالم 7
 16 متوسطة 3.34 تعزيز دور التراث الفني في تفعيل قيم التواصل بين األجيال 8
 17 متوسطة 3.14 تفعيل العالقة الفنية بين التراث الفني الكويتي التقليدي األصيل وثقافات الفنون المعاصرة 6

  كبيرة 4.07 المتوسط اإلجمالي للمحور
آراء العينة من معلمي التربية الفنية تشير إلى أن توظيف زخارف المصوغات  7كشف النتائج في الجدولت

التقليدية في التراث الكويتي ينعكس على ترسيخ الثقافة التراثية الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة 
لخاص بذلك بمتوسط حسابي قدره الكويت بدرجة كبيرة؛ حيث جاءت اإلجابات على عبارات المحور الخامس ا

  %).81.4(وهو متوسط حسابي درجته كبيرة تعادل نسبة مئوية ) 4.07(
في " تعرف األسماء المختلفة لكل قطعة مصوغات وطريقة لبسها الصحيحة) "5(وقد جاءت العبارة 

المستخدمة  تعرف أشكال وأنواع المصوغات) " 15(وجاءت العبارة ).4.46(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
وهي متوسطات حسابية درجتها ) 4.41(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي "لدى النساء المجتمع الكويتي 

في المرتبة " تعزيز دور التراث الفني في تفعيل قيم التواصل بين األجيال) "8(وجاءت العبارة . كبيرة
تفعيل العالقة الفنية بين التراث ) "6(رة وجاءت العبا). 3.34(بمتوسط حسابي ) قبل األخيرة(السادسة عشر 

واألخيرة بمتوسط  ةفي المرتبة السابعة عشر"الفني الكويتي التقليدي األصيل وثقافات الفنون المعاصرة 
  .وهي متوسطات حسابية درجتها متوسطة) 3.14(حسابي 

  نتائج السؤال الثالث: ثالثا
تختلف تقديرات العينة حول دور عناصر  ى مدىإلى أ: البحثلإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة 

المنظومة التعليمية المدرسية في اإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية في تنمية اإلبداع الفني لدى طلبة 
، لبيان )ت(؟ تم استخدام اختبار )عدد سنوات الخدمة -النوع(المرحلة الثانوية بدولة الكويت تبعا لمتغيرات 

  :اآلتية) 9-8(متوسطات العينة حسب المتغيرات وتم ثبت تلك النتائج في الجداول  داللة الفروق بين
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  :الفروق تبعا لمتغير النوع. أ
للفروق بين متوسطات العينة حول دور عناصر المنظومة التعليمية في تنمية اإلبداع الفني لدى ) ت(اختبار  :8جدول

  الطلبة تبعا للنوع
 الداللة ت االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد النوع المحور

 إدارة المدرسة
 0.514 3.65 60 ذكر

 غير دالة 0.833
 0.528 3.57 60 أنثى

 المناهج واألنشطة
 0.624 3.45 60 ذكر

 غير دالة 0.352
 0.607 3.49 60 أنثى

 المعلم
 0.687 3.68 60 ذكر

 غير دالة 0.161
 0.662 3.66 60 أنثى

 درسيةالبيئة الم
 0.598 3.30 60 ذكر

 غير دالة 0.358
 0.6.15 3.26 60 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  8في الجدول) ت(توضح نتائج اختبار 
أفراد العينة تبعا لمتغير النوع حول تقديرات لدور المنظومة التعليمية بالمدارس الثانوية في تنمية اإلبداع 

من  ، ومعنى ذلك أن كال)0.05(غير دالة إحصائية عند مستوى ) ت(دى الطلبة، حيث كانت قيم الفني ل
المعلمين والمعلمات تتفق آراؤهم حول وجود إسهام بدرجة متوسطة في تنمية اإلبداع الفني لدى طلبة 

  . المرحلة الثانوية من خالل اإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية في هذا المجال
  :لنسبة لمتغير الخبرةبا. ب

للفروق بين متوسطات العينة حول دور عناصر المنظومة التعليمية في تنمية اإلبداع الفني لدى ) ت(اختبار  :9جدول

  الطلبة تبعا لمتغير الخبرة
 الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المحور

 إدارة المدرسة
 0.651 3.60 42 سنوات 10أقل من 

 غير دالة 0.163
 0.625 3.62 78 سنوات فأكثر 10

 المناهج واألنشطة
 0.689 3.44 42 سنوات 10أقل من 

 غير دالة 0.486
 0.610 3.50 78 سنوات فأكثر 10

 المعلم
 0.594 3.64 42 سنوات 10أقل من 

 غير دالة 0.526
 0.588 3.70 78 سنوات فأكثر 10

 رسيةالبيئة المد
 0.608 3.25 42 سنوات 10أقل من 

 غير دالة 0.516
 0.598 3.31 78 سنوات فأكثر 10

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلمي  9في الجدول) ت(تبين نتائج اختبار 
ظومة التعليمية التربية الفنية بالمرحلة الثانوية تبعا لمتغير الخبرة حول تقديراتهم إلسهام عناصر المن

غير ) ت(حيث كانت قيم . المدرسية في تنمية اإلبداع الفني عبر مدخل توظيف زخارف المصوغات التقليدية
من المعلمين والمعلمات على اختالف عدد سنوات  ومعنى ذلك أن كال). 0.05(دالة إحصائية عند مستوى 

اإلبداع الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية  الخبرة لديهم يتفقون على وجود إسهام بدرجة متوسطة في تنمية
  . من خالل اإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية في هذا المجال

  نتائج السؤال الرابع: رابعا
تقديرات العينة حول انعكاسات توظيف  ما أثر اختالف: البحثلإلجابة على السؤال الرابع من أسئلة 
ويتي في ترسيخ الثقافة التراثية الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية زخارف المصوغات التقليدية في التراث الك

؟ تم حساب المتوسطات الحسابية إلجابات العينة )عدد سنوات الخدمة -الجنس(بدولة الكويت تبعا لمتغيرات 
  :اآلتية) 11-10(على أداة الدراسة في محاورها المختلفة، وتم ثبت تلك النتائج في الجداول 
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  :ة لمتغير النوعبالنسب. أ
للفروق بين متوسطات العينة حول انعكاسات توظيف مدخل زخارف المصوغات التقليدية على ترسيخ ) ت(اختبار  :10جدول

  الثقافة التراثية الفنية تبعا للنوع
 الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعدد النوع المحور

 ترسيخ الثقافة التراثية الفنية 
 0.632 4.05 60 ذكر

 غير دالة 0.335
 0.604 4.09 60 أنثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات كل  10في الجدول) ت(تبين نتائج اختبار 
من الذكور واإلناث من معلمي التربية الفنية بالمرحلة الثانوية حول انعكاسات توظيف زخارف المصوغات 

) 0.05(غير دالة إحصائية عند مستوى ) ت(حيث كانت قيم . افة التراثية الفنيةالتقليدية على ترسيخ الثق
من المعلمين والمعلمات يتفقون على درجة إسهام عالية لتوظيف زخارف المصوغات  ومعنى ذلك أن كال

  .التقليدية في ترسيخ الثقافة التراثية الكويتية، حيث كشفت النتائج السابقة عن ذلك
  :ر الخبرةبالنسبة لمتغي. ب

انعكاسات توظيف مدخل زخارف المصوغات التقليدية على ترسيخ الثقافة التراثية الفنية تبعا ) ت(اختبار  :11جدول

  لمتغير الخبرة
 الداللة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة  المحور

 ترسيخ الثقافة التراثية الفنية
 0.687 3.97 42 سنوات 10أقل من 

 غير دالة 1.327
 0.588 4.13 78 سنوات فأكثر 10

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  11في الجدول) ت(تبين نتائج اختبار 
معلمي التربية الفنية بالمرحلة الثانوية حول انعكاسات توظيف مدخل زخارف المصوغات التقليدية على 

غير دالة إحصائية عند ) ت(حيث كانت قيم . فنية تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرةترسيخ الثقافة التراثية ال
من المعلمين والمعلمات على اختالف عدد سنوات الخبرة لديهم يتفقون  ومعنى ذلك أن كال). 0.05(مستوى 

هوية الوطنية على أن هناك انعكاسات بدرجة إيجابية كبيرة لهذا المدخل على ترسيخ الثقافة التراثية وتعزيز ال
  .وتفعيل قيم المواطنة

  :البحثخالصة نتائج 
  :فرزت الدراسة النتائج اآلتيةأ

إدارات المدارس، المناهج الدراسية واألنشطة المصاحبة، معلمو التربية (أن المنظومة التعليمية المدرسية . 1
صوغات التقليدية في تسهم بدرجة متوسطة في اإلفادة من زخارف الم) الفنية، عناصر البيئة المدرسية

تنمية اإلبداع الفني لدى الطلبة في المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وكان ترتيب هذه العناصر بحسب درجة 
المناهج واألنشطة؛ و .%72.2إدارات المدارس؛ بنسبة و .%73.4 المعلم؛ بنسبة :إسهامها، كما يلي

  .%65.6البيئة المدرسية؛ بنسبة و .%69.4بنسبة 
العينة من معلمي التربية الفنية تشير إلى أن توظيف زخارف المصوغات التقليدية في التراث الكويتي  آراء. 2

ينعكس على ترسيخ الثقافة التراثية الفنية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت بدرجة كبيرة تعادل 
  %.81.4نسبة مئوية 

طات درجات أفراد العينة حول تقديرات العينة لدور تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس. 3
المنظومة التعليمية المدرسية بالمدارس الثانوية بدولة الكويت في اإلفادة من زخارف المصوغات التقليدية 
في تنمية اإلبداع الفني لدى الطلبة، وكذلك حول انعكاسات توظيف زخارف المصوغات التقليدية على 

  ).النوع، وعدد سنوات الخبرة(الفنية تبعا لمتغيرات  ترسيخ الثقافة التراثية
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  البحثمناقشة نتائج 
كشفت النتائج أن عناصر المنظومة التعليمية المدرسية من إدارات مدرسية ومعلمين ومناهج دراسية 
وأنشطة، فضال عن مكونات البيئة المدرسية؛ تسهم بدرجة متوسطة في استثمار مدخل زخارف المصوغات 

ولعل ذلك عائد إلى ضعف . ة في تنمية اإلبداع الفني لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويتالتقليدي
االهتمام بهذا الجانب من التراث الفني، حيث ال تخصص إدارة المدرسة جوائز مادية مجزية للطلبة المبدعين 

معارض الفنية المتعلقة بالموروثات في أنشطة التربية الفنية التي تتعلق بالتراث الفني الكويتي، وقلة إقامة ال
الشعبية داخل البيئة المدرسية، وكذلك ضعف فرص مشاركة الطلبة في المسابقات الفنية المختلفة المتعلقة 
بزخارف المصوغات التقليدية، وقد ال تهتم إدارة المدرسة بدرجة كافية بتوفير الخامات واألدوات الالزمة 

فضال عن أن مناهج التربية الفنية ال تؤكد بدرجة كبيرة . لمتعلقة بالتراث الفنيإلبراز األعمال الفنية للطلبة ا
  .من خالل تلك المناهج واألنشطة على ربط التراث الوطني الكويتي خاصة ما يتعلق بالمصوغات التقليدية

ة على جانب آخر هناك حرص بدرجة ليست على المستوى المأمول من معلمي التربية الفنية لتكوين بيئ
تعليمية مشجعة لإلنتاج الفني اإلبداعي المعتمد على التراث الفني الخاص بزخارف المصوغات التقليدية، 
وربما يعود ذلك لضعف إمكانات البيئة الفيزيقية التي تسمح بأعمال فنية متعلقة بزخارف المصوغات 

متعلقة بزخارف المصوغات  التقليدية، مثل صغر مساحات غرف التربية الفنية مناسبة لتنفيذ أعمال فنية
التقليدية، وعدم وجود أماكن كافية لحفظ األعمال الفنية المتعلقة بزخارف المصوغات التقليدية، باإلضافة إلى 

  .القصور في توفير الخامات واألدوات الالزمة لتنفيذ أعمال فنية متعلقة بزخارف المصوغات التقليدية
راسة أن معلمي التربية الفنية لديهم قناعات كبيرة بأن مدى وعلى الرغم من ذلك؛ فقد كشفت نتائج الد

توظيف زخارف المصوغات التقليدية يسهم بدرجة كبيرة في تنمية الثقافة التراثية الفنية، وتعزيزها لدى 
الطلبة، إذ إن هذا المدخل يساعد الطلبة على التعرف على األسماء المختلفة لكل قطعة من المصوغات 

لك أشكالها وأنواعها والمناسبات التي تلبس فيها، وكذلك المعادن الثمينة واألحجار النفيسة التقليدية، وكذ
من المنابع الفنية التراثية التي  اويعد هذا المدخل نبع. المستخدمة في تصنيع وتطعيم تلك المصوغات

فنية والدالالت التشكيلية يستقي منه الطالب موارده اإلبداعية، وتساعده على إثراء التعبير الفني بالرموز ال
وهذا يسهم في تعزيز التواصل بين . والقيم الجمالية واستلهام موضوعات فنية مرتبطة بهذه المصوغات

التراث القديم والواقع المعاصر، من خالل نقل ماضي األجداد لألجيال المعاصرة والقادمة؛ وبالتالي تفعيل 
تقليدي األصيل وثقافات الفنون المعاصرة؛ مما ينعكس بشكل فعال العالقة الفنية بين التراث الفني الكويتي ال

على تدوين التراث الفني الكويتي وتأصيل الهوية الوطنية للمجتمع، وتنمية قيم الوالء واالنتماء الوطني لدولة 
  .من أهداف العملية التعليمية بشكل عام أصيال اويعتبر هذا هدف. الكويت

أفراد العينة على اختالف الجنس أو عدد سنوات الخبرة على هذا الواقع،  بين اوقد تبين أن هناك اتفاق
وكذلك انعكاسات استثمار توظيف زخارف المصوغات التقليدية على ترسيخ الثقافة التراثية المتعلقة بالجوانب 

ت يعرفها ولعل ذلك راجع إلى أن الجميع يعيش في مجتمع محافظ له قيم أصيله وتقاليد وعادا. الفنية للمجتمع
كل فرد في المجتمع، ويحاول االهتمام بها والمحافظة عليها، وأن ذلك يعد رافدا مهما من روافد تعزيز 
الهوية الوطنية وتفعيل قيم المواطنة الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالوالء واالنتماء للمجتمع، فضال عن تشابه 

داد األكاديمي أو على مستوى التدريب أثناء مراحل اإلعداد المهني واألكاديمي سواء في مؤسسات اإلع
  .الخدمة، وأن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة وتوجهات عامة من قبل وزارة التربية
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  توصياتال
  :، توصي الباحثة باآلتيالبحثعلى ضوء نتائج 

التقليدية  إعداد استراتيجيات تعليمية لتنمية المفاهيم المعرفية والمهارات الفنية في مجال المصوغات .1
القديمة من التراث الكويتي كمصدر غني ومنبع إلثراء الجانب التعبيري وتنمية التذوق الجمالي والفني 

  .للتراث الكويتي عند المتعلم الستحداث أعمال فنية مبتكرة في أي من مجاالت التربية الفنية
البرية للمحافظة عليها وعرضها دعم وتشجيع البحث عن مقتنيات الموروثات المحلية سواء البحرية أو  .2

  .في المتاحف، بهدف المساهمة في تكوين جيل يعي أهمية الحفاظ على ما خلفه األجداد واآلباء من إرث
  .االهتمام بالتربية الفنية وتنوع خبراتها ومواضيعها بما يثير ويحفز القدرات اإلبداعية لدى الطلبة .3
  .اجع المرتبطة بالتراث الفني وخاصة المصوغات التقليديةتزويد المكتبة المدرسية بالكتب والمر .4
تركيز المنهاج على تشجيع وتنمية اإلبداع لدى الطلبة والمعلمين على السواء، وبشكل خاص فيما يتعلق  .5

  .بالفنون التراثية ومنها فنون وزخارف المصوغات التقليدية
المراسم واألشغال الفنية والخامات وتوفير أماكن  االهتمام بالبيئة المدرسية خاصة فيما يتعلق بمساحات .6

  .كافية لحفظ األعمال الفنية المتعلقة بالتراث الفني
توفير الدعم المادي والحوافز لتشجيع الطلبة والمعلمين على اإلبداع الفني استنادا إلى المصادر التراثية  .7

  .الفنية ومنها المصوغات التقليدية
ن مجال المصوغات الكويتية التراثية، في التركيز على تخطيط دروس التربية الفنية االلتفات واالستفادة م .8

  :بأسلوب تنموي يثري الجانب اإلبداعي عند المتعلم، كالتالي
  : المصدر التعليمي بالنسبة للمتعلم؛ من خالل: أوال

  .مراعاة الفئة العمرية عند الطلبة. أ
  .اختيار الموضوعات الفنية المناسبة. ب
  .استخدام تقنية التنفيذ المالئمة للمتعلم .ت
  .تنويع األنشطة التعليمية اإلثرائية. ث

  : المصدر الموضوعي بالنسبة للمعلم؛ من خالل: ثانيا
  .تدوين التراث الفني الكويتي من خالل دروس التربية الفنية. أ

  . استلهام الموضوعات الفنية من مصوغات التراث الفني الكويتي. ب
  .التعبير الفني بالرموز الفنية والدالالت التشكيلية والقيم الجمالية من المصوغات القديمة إثراء. ت
  .توظيف الخامات البيئية المحلية من ثروات البحر والبر في أعمال فنية جديدة. ث
  .تشجيع استخدام الخامات واألدوات التي استخدمها الفنان الشعبي في تنفيذ أعماله الفنية .ج
التذوق الجمالي عند المتعلم وتعويده على تحليل األعمال الفنية ونقدها وتذوق جمالياتها  تنمية. ح

  .وإبداء الرأي حولها
  :المصدر التطبيقي للمنتج الفني؛ من خالل: ثالثا

إجراء األنشطة اإلثرائية المتنوعة عن طريق الزيارات الميدانية للمعالم المشهورة، المتاحف، النوادي . أ
  . المكتبات الوطنية، وحضور المحاضرات المتخصصة بالمجال العلمية،

  .توفير الخامات المناسبة من البيئة المحلية. ب
  .تنويع استخدام الخامات الفنية واألدوات التقنية. ت
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