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 حتقيك انوعي انبيئي واجلمبيل فه انتشكيم ببنورق واإلفبدة منه يف
 ندى انطفم انسعودي

 د . رشب رجب عبد املقصود0*

 المقدمة ومشكمة البحث : -أوال 

تعتبر الخامة هي الوسيط الذي يستخدمه الفنان في التعبير ، فهي المكون األساسي في بناء 
لي  المتمقيي سيواء كانيت العمل الفني والركيزة األساسيية التيي يعتميد عميهيا الفنيان  يفيال أفكيار  إ

ورق .. الخ )اليمني ، عي   أومعدن  أوخشبا  أوحبرا  أوطينا  أوفمفاال  أوهذ  الخامة ألوانا 
لهيا دور  أفيب ( ،  والخامة من خ ل المفاهيم المعافيرة لتنياول األشيكال   1:  1113عمي . 
 Herbertالعميل   )في المفهيوم التشيكيمي لمعميل الفنيي وليم تفيب  مجيرد وسييط لتم ييل  أساسي

Read.1947: 267) 

يعتمييد مجييال األشييغال الفنييية عميي  الخاميية بدرجيية كبيييرة أك يير ميين ةييير  فييي مجيياالت التربييية 
الفنيييية األخييير  نظيييرا ألن مجيييال األشيييغال الفنيييية ال يتقييييد بخامييية بعينهيييا فيييي التشيييكيل بيييل يمكييين 

فميم . )اليمني ، ع  عميي استخدام أي خامة تتفاعل مع حس الفنان بما يتواكب مع طبيعة الت
 .1113  :1) 

                                                           
1

- 
 جامعة  –/ مذرس األشغال انفنية بكهية انتربية انفنية  جامعة انطائف –أستار مساعذ بكهية انتربية 

 انمنيا .
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وتعتبييير خامييية اليييورق مييين الخاميييات المتاحييية والبسييييطة والمرنييية ، فهيييي مييين الخاميييات الغنيييية 
والطيعة ، التي يمكن االعتماد عميها في التشكيل في مجال األشغال الفنية لموفول إل  مرئيات 

طيييرق التشييكيل المختمفيية لخامييية مسييتحد ة باسييتخدام أسييياليب تقنييية جديييدة ومتعيييددة ، ميين خيي ل 
اليييورق م يييل ) القيييص والمفيييق والطيييي وال نيييي والبيييرم والميييي والجيييدل والت يييفير والتيييدكيك .... ( 
وةيرهييا ميين طييرق التشييكيل المبتكييرة والمتميييزة ، كمييا تتميييز خاميية الييورق بييالتنوع ميين حيييث الشييكل 

 والمون والمممس والسمك وخفة الوزن وسهولة التشكيل .

نييية باألفكيييار واالبتكيييارات التييي يمكييين ان تنفييذ مييين خ ليييه فهييو مييين الخاميييات الييورق خامييية ة
وأليوان  بأحجيامالمرنة والمتنوعة والمحفزة عم  العميل ، هيذا الي  جانيب تمييز  بقمية التكمفية وتيوافر  

 رائعة ومتعددة .

والورق هو من الخامات المفنعة وهو عبارة عين خمييط مين األليياف السييميوزية المستخمفية 
األشييجار والنباتييات والخييرق البالييية .. الييخ ، حيييث تنقييع األلييياف الخييام  ييم تهييرس عميي  شييكل  ميين

عجينة  م تشكل باليد او بماكينة خافة ليفب  عم  شكل أفراخ من الورق .) العجمي ، ماجدة 
 ( 1113:  1112عبد الوهاب . 

أنيواع الميب وأي يا  وتختمف أنواع وأفناف الورق باخت ف مادة األلياف ونوعيتها وباخت ف
بييياخت ف الكيماوييييات والميييواد الم يييافة األخييير  إليييي اليييورق ، وبحسيييب األةيييراض المفييينع مييين 

 أجمها الورق .

أن الخامات قيد لعبيت دورا هاميا فيي حيياة ا نسيان منيذ البدائيية األولي ، وسياهمت فيي تكييف 
  تطييوير هييذ  الحييياة حياتييه وظروفييه البيئييية نظييرا لتطمييع ا نسييان إليي  حييياة أف ييل ، والعمييل عميي

 بشكل دائم متجدد لخمق جو يتناسب مع أسموب حياته .
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الييذي يعيييش فيييه ويسييتمد منييه مقومييات حياتييه ، فا نسييان  ا طييارذلييك  لإلنسييانالبيئيية تم ييل 
يعتمد في حياته اعتمادا كميا عم  البيئة بما فيها من مفادر طبيعية ، وعميها يعتمد فيي تطيوير 

ع قيية ا نسييان بالبيئيية ميين الق ييايا  أفييبحت، لييذا  واالقتفييادية ماعيييةاالجتمعيشييته ومؤسسيياته 
الهامة التي شغمت أذهان العمماء والمتخففيين فيي مختميف المجياالت . )قمير ، عفيام توفييق 

 .1111  :11 ) 

ذا  لتحقيق هذا بنا فاألجدر األف ل، نحو أطفالنا سموك تعديل هو التعميم من الهدف كان وا 
 وممارستهم وأعمالهم سموكهم بجعل البيئة، حماية نحو مسئولياتهم مللتح تهيئهم الغرض

 وأمن س مة  مان  هي واحدة، مقفودة وجهة ذات وميولهم، واتجاهاتهم وتفكيرهم وتفرفاتهم
ممو ة  )عبد  ةير فحية ببيئة وينعم يعيش بأن له الكفيمة ال مانات و ع خ ل من ا نسان

 ال زمة التعميمية بالمواقف أطفالنا تزويد المهم من أفب  ذال ( 1 : 1112العزيز ، لطيفة . 
 في السميم البيئي الوعي وةرس البيئية ، لمشك تهم أف ل الحمول إيجاد عم  لمساعدتهم
 .المسئول  السموك البيئي لممارسة وتهيئتهم أذهانهم،

ل يييروري البيييدء العيييالمي المتزاييييد بيييالوعي البيئيييي ومسيييتقبل البيئييية فييي ن مييين ا االهتميييامووسيييط 
بتنمية اليوعي البيئيي ليد  األطفيال ، وتعوييدهم عمي  الممارسيات والسيموكيات السيميمة منيذ نعومية 

 Stapp. 1979أظفارهم ، حت  يفب  سموكهم البيئي الواعي عادة وأسموب ، وقد أكد ستاب )
واقفييه عاداتييه وم ا نسييان  عميي  أهمييية تنمييية الييوعي البيئييي فييي هييذ  المرحميية   حيييث يكتسييب  (

 واتجاهاته نحو البيئة منذ نعومة أظفار    .

فيييي مجييياالت التربيييية الفنيييية يفيييبحون أك ييير حساسيييية لبيئيييتهم . وأ نييياء اختييييارهم  األطفيييال أن
واسيتخدامهم لمنظير والسيمع فييان إدراكهيم يفيب  أك يير حيدة ودقية . والفين يعكييس ويغيذي تفيرد كييل 

االنيدماج االجتمياعي مين خي ل األعميال عمي  األطفالشخفية ، كما يمكن من خ له مساعدة 
 ( . 172:  1111الجماعية في الفن .) عبد الفتاح ،عزة خميل. 
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بالتربيية الفنيية  فيي   تنميية الحيس الفنيي و الجميالي المنيوط   األساسييومن  م يت   اليدور 
سيع  لد  الط ب عم  اخت ف أعميارهم والمراحيل التعميميية التيي ينتميون إليهيا ، فمين خ لهيا ي

مجتمعيييه ،  فييييمفاهيميييه حيييول األشيييياء التيييي تتواجيييد  وا  يييراءالمربيييون إلييي  تنميييية شخفيييية الفيييرد 
با  ييافة إليي  إكسييابه قييدرات خافيية كالقييدرة عميي  ا حسيياس بالجمييال وتذوقييه ، وتنمييية الرةبيية 

البحييييث والتجريييييب وا نتيييياج الفنييييي ممييييا يييييؤد  إليييي  تحقيييييق التكامييييل الييييذاتي لمفييييرد  فيييييالمسييييتمرة 
الحييييياة  مميييييا ييييينعكس عميييي  جوانيييييب الحييييياة ومناشيييييطها  وتفهييييم اليييييدور  فييييييته لخبراتييييه واسييييتجاب

 ( 111:  1223المجتمع   . )عمران ، عفاف أحمد.  فياالجتماعي الذي يؤديه الفن 

لألفيييراد عييين طرييييق محيييو األميييية  الجمييياليتنميييية الحيييس  فييييفالتربيييية الفنيييية يمكييين أن تسيييهم 
ة لغاية الجمال، فاألفراد لهم عيون ال يبفيرون بهيا  إال ميا البفرية وتأفيل تعمم الرؤية البفري
يركيز عمي  الرؤيية الجماليية وليسيت النفعيية.  اليذي الجمياليينفعهم، والتربية الفنيية تؤفيل التأميل 

 ( 11:  1111حبيب اهلل ، وسام محمد . )

موك حيييث ان تنمييية الييوعي و التييذوق الجمييالي و اسييتيعاب الشييعور بالجمييال يجعييل الفييرد بسيي
ييتمخص فيي  يذاليتحقيقه فيي البيئية التيي يعييش فيهيا ، والمسياعدة الق ياء عميي الجانيب السيمبي 

الشيييعور وقبيييول القيييب  فيييي البيئييية المحيطييية وانتشيييار العشيييوائيات والفو ييي  وانتشيييار الك يييير مييين 
التكييدر والممييل  إليي ي يييؤدي ذالجوانيب السييمبية الظاهرييية و الحقيقييية فييي الشييارع  بشييكل عييام و اليي

الغ ب والعنف وعدائيه تجا  المجتمع بشكل عام وتجيا  الطبقيات التيي تعييش داخيل جيو مينظم و 
عبد الحفييظ ، شيادي فرةميي وبيئة جميمة تنعم بالراحة النفسية و الوجدانية والهدوء بشكل عام . )

 .1111  :11) 

 تفعييييل دور التربيييية الفنيييية مييين خييي ل والمؤسسيييات أننقيييول  أنومييين خييي ل ميييا سيييبق يمكييين 
ميين خيي ل لييك ذالتربوييية والفنييية وال قافييية يعتبيير عنفيير هييام وأساسييي لمواجهيية مشييك ت البيئيية و 
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تفعيل وتنشيط دور األنشطة وورش العمل الفنية و ال قافية و االستفادة منها في فيييي نشير ال قافية 
 والقيم الجمالية وتنمية التذوق الجمالي بشكل عام فييي البيئة المجتمعية والح ارية .

ممارسيية التعبييير الفنييي ميين خيي ل الخامييات يتييي  لمطيي ب فرفيية البحييث والتجريييب  أنحيييث 
نجيياز أعمييال لهييا وظييائف نفعييية بجانييب  بهييدف إيجيياد حمييول إبداعييية جديييدة لمعالجتهييا تشييكيميا وا 

ذليييك عمييي  خبيييراتهم ومهييياراتهم وتخييييمهم  دراك الع قيييات بيييين تميييك  فييييقيمتهيييا الفنيييية معتميييدين 
إطار مين التنيوع واالتيزان وا يقياع واالنسيجام الكاميل  فيتها مع بع ها البعض الخامات وفياة

. 

تتحيييدد مشيييكمة الدراسييية فيييي ةيييياب اليييوعي البيئيييي وا حسييياس بالجميييال أو التيييذوق مميييا سيييبق 
الجمالي ليدي المجتميع السيعودي وتيأ ر أطفالنيا بطبيعية الحيياة العفيرية التيي فر يت العدييد مين 

فدة عم  المجتمع السعودي مما أ ر عم  طبيعة ونمط الحياة ، فهل يمكين المتغيرات الشكمية الوا
ميين طييرق التشييكيل المختمفيية لخاميية الييورق فييي تنمييية الييوعي البيئييي والجمييالي لييد  الطفييل  ا فييادة

 السعودي  ؟ 

 مشكمة البحث : -ثانيا 

 في  وء ما سبق تتحدد مشكمة البحث في ا جابة عم  السؤال الرئيس التالي :

 ف يمكن لمتشكيل بالورق أن يسهم في تحقيق الوعي البيئي والجمالي لمطفل السعودي ؟كي

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق بعض التساؤالت الفرعية اآلتية :

 ما هي طرق التشكيل بالورق  ؟ -1
 ما هو دور التشكيل بالورق في تحقيق الوعي البيئي والجمالي لمطفل السعودي ؟ -1
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 تأفيل تعمم الرؤية البفرية لغاية الجمال التشكيل بخامة الورق فيإل  أي مد  يساعد  -3
 مما يسهم في تنمية الوعي البيئي والجمالي ؟

 
 مصطمحات البحث :  –ثالثا 

  الورق   هو مادة رقيقة مسطحة تنتج عن طريق  غط األلياف السيميوزية لمنباتات وتكون
 1111لوز   . )إبراهيم ، حنان حسن . األلياف عادة طبيعية بحيث تتكون أساسا من السيميو 

 :17) 
  انه كما الذاتية، تميز بتمام مرتبطة وفحته ذاتي، الوعي الن التفرد، نتاج الوعي: " الوعي 

 ا يجابية، نتاج والوعي محفور، وعقل مقفل، وحس مغمق، وجود مع وعي ال إذ نتاج التفت ،
 ) ع مان ، سيد .  لها المرتدة الحياة عم  مةالمقب المتفاعمة الفردي الوجود حركة مع وعي ال إذ

 إدراك بأنه " الوعي يعرف البيئة في الفرد دور عم  التركيز زاوية ومن( 17:  . د ت  احمد
 إدراك مع البيئة، في الطبيعية الموارد استغ ل حسن و رورة مواجهة البيئة في لدور  الفرد

السيد .  ) ارناؤوط ، محمد . المشك ت هذ  هةلمواج انسب األساليب واقتراح البيئية المشك ت
1227    :112 . ) 

  الوعي البيئي :   هو ا دراك القائم عم  ا حساس بالع قات والمشك ت البيئية من حيث
 (. 11:  1111أسبابها وآ ارها ووسائل حمها   ) قمر ، عفام توفيق . 

لمختمفية مين حوليه وأهميية ذليك بالنسيبة وهو يعني  زييادة فهيم ا نسيان لمحيطيه ولعنافير البيئية ا
الفيادق لمبيئية والحيث عمي  إدراك عميق  باالنتمياءوهو يتحقق عن طريق ةرس الشعور  لحياته

الع قيية ا يجابييية بييين ا نسييان والبيئيية بمييا فيهييا ميين كائنييات ومكونييات وهييذا بييدور  كفيييل بتييوفير 
 ظ عم  البيئة.كل ما من شأنه الحفاعم  متعرف ل والجماعي الفرديالدافع 

  االنتبا  إل  القيمة الجمالية أو  أوالشعور  أوالوعي الجمالي : هو   القدرة عم  التذوق
عم  فنيا في ذاتها  أوعاديا  أوما سواء كان طبيعيا  شيءالكيفية الجمالية التي توجد في 
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و آجل   تحقيق أي مكسب عاجل أ أوولذاتها دون االهتمام بفمتها المباشرة بالنفع المادي 
 ( . 11:  1227) إبراهيم ، وفاء . 

 
 أهداف البحث : - رابعا

 التعرف عم  أهم طرق التشكيل بخامة الورق  . -1
 إبراز دور التشكيل بخامة الورق  في تحقيق الوعي البيئي والجمالي لد  الطفل السعودي   -1
 تنمية الوعي البيئي والجمالي من خ ل التشكيل بخامة الورق  . -3
ار المعنييين بالتربيية والتعمييم ألهميية دور التجرييب بالخاميات فيي تنميية اليوعي توجيه أنظي -1

 بالجمال . ا حساسالبيئي وتعميق 
 

 أهمية البحث :  -خامسا

 بالجمال .  وا حساستفعيل دور التشكيل بخامة الورق وع قته بالوعي البيئي  -1
 فادة من خامة الورق .إيجاد مدخل جديد ليتأفيل الرؤية البفرية لمطفل السعودي با  -1
يعد دعوة لبحوث مستقبمية  في مجال الوعي البيئي ، باعتبار  مجاال يحتاج لبحوث  -3

 عديدة 
سهاماته في إيجاد لغة توافل مع الطفل  -1 إلقاء ال وء عم  دور التشكيل بخامة الورق وا 

 بالجمال في المجتمع . وا حساستعمق لديه الرؤية البفرية 
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 ث : فروض البح -سادسا 

 يسعى البحث إلى التحقق من صحة الفرض التالي  : 

توجييد عييي قة ذات داليية إحفييائية بييين فيين التشييكيل بالييييورق وتحقيييق الوعيييي البيئييي والجمالييييي  -
 لمطفل السعودي  .

 تساؤالت البحث : - سابعا

 ما هي طرق التشكيل بالورق  ؟ -1
 لجمالي لمطفل السعودي ؟ما هو دور التشكيل بالورق في تحقيق الوعي البيئي وا -1
 تأفيل تعمم الرؤية البفرية لغاية الجمال إل  أي مد  يساعد التشكيل بخامة الورق في -3

 مما يسهم في تنمية الوعي البيئي والجمالي ؟
 

 منهج البحث :  – ثامنا

تقت ي الدراسة استخدام أك ر من منهج بح ي ، وقد اعتمدت الدراسة الحالية عم  منهجين 
 ما المنهج الوففي والمنهج التجريبي كما يمي :أساسيين ه

: يستخدم في ا طار النظري والذي يتناول مجموعة من الدراسات  البحث المنهج الوصفييتبع 
المرتبطة بمو وع البحث ، كما يتناول مفهوم الورق وطرق وأساليب تشكيمه المختمفة والع قة 

يسهم به التشكيل بخامة الورق  في تنمية  بين الفن والبيئة  م تحديد الدور الذي يمكن أن
 وتحقيق الوعي البيئي والجمالي لمطفل السعودي  .

في إجراء تجربة البحث  نتاج أعمال فنية من خامة الورق  يتبع البحث المنهج التجريبيكما 
حساسهتمفة  والتي بدورها تساعد الطفل عم  تنمية وعيه بالبيئة خبأساليبه التشكيمية الم  وا 

 لجمال من حوله .با
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 حدود البحث : – تاسعا

 قتفر البحث الحالي عم  دراسة األساليب التشكيمية المختمفة لخامة الورق .ا -1
 فغار المتعممين ي ءم الخامات من النوع وهذاقتفر البحث الحالي عم  خامة الورق ا -1

 . الميادين مختمف في ممحوظا   نجاحا   ويحقق
كمية  -رياض األطفال مجموعة من طالبات قسم عم أوال تجربة البحث  تم تطبيق -3

باعتبارها معممة المستقبل والمنوط بها التعامل مع األطفال ممحق  جامعة الطائف -التربية 
(1). 

 : عينة البحث 
تتيراوح أعميارهم ميا  والتيياألطفيال تم تطبيق تجربة البحث ) الجيزء العمميي (عمي  عينية مين  -

 . ( 3األعم  ممحق ) بابتدائية القيم سنة 11إل   2بين 
 : أدوات البحث 
والتييييي  -ميييين إعييييداد الباح يييية  –) نيييياتج التجربيييية البح ييييية (  األطفييييالبطاقيييية لتقييييييم أداء  -
 . لألطفال الفنيكأداة لمحكم عم  األداء  تستخدما
 

 اإلطار النظري :

 فن التشكيل بالورق :

ها في مجال األشغال الفنية ، بر خامة الورق من الخامات الغنية التي يمكن االعتماد عميتتع 
وم مسها مما يعطي مساحة كبيرة وال نهائية  وأشكالها ألوانهافتتعدد فياةاتها التشكيمية لتنوع 

 فة الوزن ورخيفة ال من .يخامة سهمة التشكيل وخف أنهاجانب  إل لمتجريب وا بداع 
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ة ، فهو مورد طبيعي السيميموز النباتي الم غوطة والممبد أليافالورق يتكون من فحائف  -
 مفدر  األشجار ، يمكن إعادة تفنيعه ب عادة تدوير وتفنيع المخمفات األقمشة البالية

 (311:  1111العالمية .  الموسوعة العربية )والمخمفات والمستهمكات من المنتجات الورقية .
 : ( 12 :1111 .حنان حسن ،  إبراهيممتعددة منها )  أنواعولمورق 

جم ،  111،  11: ورق خفيف يتراوح يتراوح وزن المتر المربع منه بين ورق الطباعة  -
 ويستخدم في فناعة األوفست والدفاتر والكتب .

جم لكل متر مربع   71،71،21ورق التفوير : ورق خفيف أوزان الورق الشائعة منه   -
 ويستخدم في آالت التفوير والطابعات الميزرية والمكتبية 

 خفيف قميل المتانة قفير العمر شديد التشرب لمسوائل .ورق الجرائد : هو ورق  -
 ورق المج ت : يشبه ورق الجرائد ، إال انه يتميز عنه بممعانه . -
الم مع ويتكون من عدة طبقات ويستخدم  نتاج فناديق  -ورق الكرتون : وهو نوعين أ -

فران خافة ، النوع الرمادي : يفنع بتجفيف عجينة المب المستخدمة فيه بأ -التعبئة . ب
 ويستخدم في تجميد المطبوعات المختمفة .

المب المستخدم في تفنيعه بمواد كيميائية مختمفة ، ويطم  بطبقات  الورق المقو  يعالج -
 من الشمع حيث يستخدم في تغميف المواد الغذائية .

 
 تقنيات التشكيل بالورق :

سم ويمف عم   1ال  1/1شرائ  رفيعة تتراوح سمكها من  إل يقص الورق  -البرم : -1
متنوعة . )شكل  أشكال إل  م تركها تتفت  قمي  ويمكن بعد ذلك تشكميها  شكل حمزوني

1) 
هي طريقة  ني الورق بدون قفه وذلك ب ني  -ثني وتطبيق الورق )االوريجامي( : -1

معينة ومتعددة وفي اتجاهات مختمفة لتعطي  قطعة من الورق مربعة الشكل بطيات
 (1.)شكل متباينة  أشكاال
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هو فن قطع الورق وذلك باستخدام المقص لفنع أشكال مسطحة  -الكريجامي : -3
 (3.)شكل 

قطع فغيرة جدا سواء  إل وتقوم هذ  الطريقة بتقطيع الورق  -:الطريقة التأثيرية  -1
باستخدام المقص ويمأل األطفال المساحات وتمون العنافر المختمفة لممو وع  أوباليد 

 (1رة عن طريق لفق القطع الورقية المقفوفة .)شكل بالمون المطموب مباش
يقوم فيها الطفل باختيار بعض األشكال الطبيعية  -طريقة ترتيب الوحدات الزخرفية : -1

الترتيب الزخرفي ويقص مجموعة كافية  أواو المساحات الهندسية المناسبة لمتكرار 
 (1ت متنوعة . )شكل منها بأحجام وألوان مختمفة ومن  م ترتيبها بترتيبات وتنظيما

ويتم فيه قطع وتفريغ مساحات ذات حدود مغمقة من -الحذف )التفريغ( واإلضافة : -1
 أماورق بمون أخر من الخمف فيظهر المون في المنطقة المحذوفة ،  وا  افةالخارج 

 (1شكل )ا  افة فتكون ب  افة أجزاء من الورق بمون أخر عم  سط  المشغولة . 
خروم متنوعة ومختمفة بعدة وسائل مختمفة السماكات في  وذلك بعمل-التخريم : -7

 (7كل شمتباعدة.) أومساحات متقاربة 
وتشكيمها كشرائط نسجية  هي تمزيق الورق عم  شكل شرائ -النسيج الورقي : -2

.  )تتداخل معا كخيوط السد  والمحمة( وهي تشبه النسيج المعروف ولكن باألوراق
 (2شكل )

شرائ  وتنفيذ وحدات منها تكون  أربع أوي استخدام شريحتين ه-طريقة الورق المزدوج : -2
 تشكي ت رائعة متنوعة . 

 أنواعوهي طريقة قديمة ومعروفة يتم فيها تشكيل  -طريقة فناعة األزهار الورقية : -11
مختمفة من األزهار واألوراق وذلك باستخدام أنواع مختمفة من األوراق ذات الم مس 

 (2المختمفة .)شكل 
ر بالذكر أن الطرق السابقة ليست كمها مناسبة لألطفال ، ولكن يمكن أن تطبقها والجدي

المعممة كنماذج تستعين بها ، ويمكن أن تتدرب عم  الطرق التي تراها مناسبة وتبسيطها 
 .ببعض خطواتها بمساعدتها أوومساعدة األطفال عم  القيام بها 
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 :Environmental Awarenessالوعي البيئي -

 البيييياح ين والمتخففيييييناهتمامييييات  وتبيييياين تنييييوع بسييييبب البيئييييي الييييوعي تعريفييييات تنوعيييت
 : التعريفات بعض من هذ  أمام وتفوراتهم ،ونتوقف وأرائهماتجاهاتهم نوعية و 

والمعرفية بالع قيات والمشيك ت  ا حساسعم  انه  الفهم القائم عم   تعرفه فاطمة حسنين
 (11:  1221) حسنين ، فاطمة . حمها   وآ ارها ووسائل أسبابهاالبيئية من حيث 

 عمميية عقميية معرفيية تنظيميية تسيتطيع بهيا معرفية : بأنيه البيئيي الوعي طمعت منفور عرف
بالنسيبة لممتغييرات البيئيية يتيوق  األشيخاصاألشياء في و عها الحقيقي وان اخت ف الوعي بيين 

)منفيور ،  براتهم السابقة   .عمرهم الزمني وجنسهم ومستو  ذكائهم وخ أهمهاعم  عدة عوامل 
 ( 22: 1221طمعت . وآخرون .

عممية منظمة يقيوم بهيا ا نسيان لمواجهية مشيك ت البيئية مسيتخدما  بأنه  "ويعرفه رشاد أحمد
فييي ذلييك جهيياز  الحسييي والعفييبي واالجتميياعي بشييكل متكامييل  لتحسييين أحييوال البيئيية فييي إطييار 

 (111: 1117بد المطيف ، رشاد أحمد.)عؤسساته  . وم وأفراد شعور  بالمسئولية تجا  المجتمع 

محسوسييا ،  أومجييردا  يءهييذا الشيي أكييانمييا فييي البيئيية سييواء  يءشيي إدراكالييوعي البيئييي هييو   
 (113:  1221.  عبد المقفود ، زين الدين)مستويات المجال الجمالي    أدن وهو 

أو  ي رها أن دون بيئته مع التفاعل عم  القادر الفرد إعداد إل  البيئي الوعي عممية تهدف
كسابها البيئية بالمعمومات تزويد  خ ل من وذلك تدهورها في يساهم  ا يجابية نحوالتجاهات  وا 
 . بيئته وبين بينه القائمة الع قة حقيقة إدراك من تمكنه البيئة
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 محاور التوعية البيئية :

 :  معينة مرحمة يم ل منها كل رئيسية أفكار   ث عم  البيئية التوعية تعتمد

 About Environment .  البيئة عنا دراك  تنمية خ ل من التوعية -1

 البيئة مع الوسائل التكيف من وسيمة ال قافة وتجعل بالبيئة، المعرفة تشمل والتي التوعية -1
Education from the Environment 

 خمقي إلزام لديه يتكونو  معينة، نوعية ذات بيئة في يعيش شخص انه عم  الفرد توعية -3
 اجل من توعية فهي حمها، ومحاولة البيئة مشك ت مسئولية من جزءا يتحمل نحوها، وهو

 ( 121:  1111) برعي ، مرفت حسن .  .البيئة

 يحاولاألول   المرحمة ففي األخر، عم  منها كل يعتمد مراحل تم ل مترابطة، المحاور وهذ 
 وهذ  عنافرها، و البيئة مكونات عم  التعرف و  حظةالم خ ل من الطبيعة اكتشاف الطفل
المنتزهات وما بها من  بمشاهدة بالقيام وذلك البحث في واألساسية األول  تعتبر الخطوة المرحمة
 .  الساطعة والشمس الطمق الهواء حيث تغرد وهي والطيور وزهور أشجار

 أو البيئة خامة من خامات مباستخدا التعميم عم  التركيز مرحمة ال انية المرحمة تم ل
 الناحية لمس خ ل من وذلك معها، التفاعل يستطيع الطفل البيئة من عنافر باستخدام

 مرحمتهم تناسب التي الموحات الفنية بعض تقديم خ ل من األطفال لد  االنفعالية الوجدانية و
 و الطبيعية ببيئتهم مرتبطة وهذ  األنشطة والتجريب، االكتشاف لمتعمم و حبهم حيث من السنية
 . منها مستمدة
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 والتي البيئة، اجل من والتربية التوعية وتم ل البيئية التوعية محاور من ال ال ة المرحمة أما
 تنمية بهدف ،ا نساني السموك تشكل التي والقيم المهارات وتنمية بالبيئة االهتمام عم  تؤكد

 مع تفاع  أك ر الطفل تجعل ايجابية يئيةبأخ ق  إل  تؤدي التي الفهم االتجاهات ومستويات
 عم  والتأكيد التنبيه خ ل من وذلك.  مشك تها من لمحد و ع الحمول في ومشاركا بيئته

 الحدائق أو المدرسة حديقة سواء كان باألطفال المحيط المكان نظافة عم  المحافظة  رورة
 . ... وةيرها  الدراسة وففول المدرسة نظافة أو العامة،

 : الجمالي لوعيا

هو القدرة عم  التذوق أو الشعور أو االنتبا  إل  القيمة الجمالية أو  الجمالي الوعين إ
ما سواء أكان طبيعيا  أو فنيا  ، دون االهتمام بفمتها  يءش فيتوجد  التيالكيفية الجمالية 
 ( . 11:  1227) إبراهيم ، وفاء . مكسب عاجل أو آجل. أيأو تحقيق  الماديالمباشرة بالنفع 

هو عمر ا نسان وتاريخ حياته ، فا نسان هو ذلك  الجمالي الوعيإن عمر الفن وتاريخ 
القدرة  وبالتاليوهبه اهلل عز وجل القدرة عم  ا حساس بالجمال وتذوق الفنون ،  الذيالكائن 

ة كل ما يحيط به من مظاهر الحيا فييتذوقه ويشعر به  الذي الفنيعم  ا بداع والخمق 
 (111:  1221) الرزاز ، مفطف  . الطبيعية والفناعية من حوله.

التربية الفنية لها دورا هاما في كيفية التدريب البفري لممتمقي عم  رؤية تحميمية وتأممية 
لتنمية الخبرة الحسية وفهم المغة التشكيمية والرموز البفرية الدافعة لمتجريب حيث يستطيع 

،  ادهم )ة تمكنه من تذوق جماليات الطبيعة في البيئة المحيطة .المتمقي تكوين بفيرة جمالي
 (1: 1113نج ء أحمد . 
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 :البيئي والجمالي  بالوعي واإلحساس الفنية التربية

تمعب الفنون بوجه عام دورا أساسيا في تهذيب نفس ا نسان ، وتنمية إحساسه بالجمال 
أعم  من ال قافة ورهافة الحس . كما يعتبر به إل  درجات  االرتقاءورفع مستو  تذوقه، وكذلك 

الفن من أك ر نطاق ال قافة انتشارا وشيوعا في المجتمعات ا نسانية إذ ال نجد مجتمعا واحدا 
 ( Moorr .1997: 52يخمو تماما من وجود بعض أشكال التعبير الجمالي .) 

تهتم لها فقط، ولكن المعافر ال تقتفر عم  تعميم الفنون وأفو بمفهومها فالتربية الفنية 
 الطفللمنشء وه  تأخذ الفن وسيمة لبناء ذلك السموك وتنميته فيفب   الجماليالسموك  بتنمية

 .قادرا عم  التمييز بين الجميل والقبي  

لمتربية الفنية دور مهم في بناء شخفية الفرد ، فهي تساهم مع باقي المواد الدراسية في 
منحه قدرة ل ستجابة لمجمال أينما وجد ، ويؤكد الباح ون إعداد الفرد المتكامل الشخفية وت

المستويات الرفيعة  إل أهمية الفن التربوي باعتبار  القو  المهذبة لغرائز ا نسان والمتسامية بها 
جانب اكتساب المهارات  إل ، فهو يهذب النفس ، وي من نموا في الذوق وا حساس بالجمال 

دارس عم  أساس انه مادة ممتعة وله دور كبير في التربية فالدارس الفنية ، ويعالج الفن في الم
) لمفن يتغير سموكه وتتغير عاداته ويكون قادرا عم  إدراك المعاني والقيم الجمالية في األشياء .

 (1:  1111عبد الحفيظ ،شادي فرةمي . 

تربية الوجدان ، بمعن  أن حساسية الفرد تنمو لدرجة تجعمه فالتربية الفنية تمعب دور في 
يستجيب استجابة انفعالية استمتاعية لممؤ رات ذات الطابع الجمالي لمبيئة المحيطة به ، وعم  
ذلك فالتربية الفنية ئؤكد في تربيتها عم  الذوق السميم من خ ل ا دراك البفري وتنمية السموك 

لجمالية وتذوقها لتحقيق النمو الشامل لممتمقي وتجعمه أك ر ارتباطا الكتشاف القيم الخمقية وا
حساسا بالبيئة .   (111: 1221) الهجان ، عبد المنعم . وا 
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ف ذا تذوق كل إنسان الفن ف نه لن يمق  القمامة والنفايات ف  الشارع، ولن يشو  السور 
لدراسة بالمدرسة أو يمسك حجرات ا فيبالشارع، أو يخدش المكاتب والمقاعد  التيوالحوائط 

باآلالت الحادة ليقوم بخدش السيارات أ ناء سير  بالشارع أو حت  يزعج الناس باألفوات العالية 
أو أفوات آالت التنبيه الخافة بالسيارات، أو حت  يقوم ب لقاء مستهمكات المنزل من الشرفة 

ان الفن ف نه سيقوم بالتعبير يسكنه، إذا تذوق ا نس الذيتسير أسفل المبن   التيعم  الناس 
خراجها  انفعاالتهعن  السمبية تجا   بدال  من إظهار  لتمك السموكيات فنيعمل  فيالداخمية وا 

كالورق وةير  يمكن أن  من خامات مستهمكة ب لقائهبيئته . إذا عرف األطفال أن ما يقومون 
كل  فيبدال  من إلقاء األوراق يفب  عم   فنيا  جمي   يخرج معه إبداعات الطفل وابتكاراته و 

 مكان فأنهم سيقومون بتجميعها لعمل المزيد من األعمال الفنية المبتكرة. 

 الوعي البيئي والجمالي الطفل  :

 تنميته ويمكن بالطفولة، االهتمام مجاالت من خافا مجاال لألطفال البيئي الوعي تنمية يعد
 بعض تت من والتي قررات التربية الفنية،المدرسة وم في البيئية التربية برامج خ ل من

 .عميها ويحافظون البيئة يحمون كيف تعممون في والحركيةالموسيقية  و الفنية األنشطة

 وقيم، ومفاهيم اتجاهات، تنمية إل  الطفولة من المبكرة المراحل في البيئية التوعية وتهدف
 العامة والحدائق المنزل م ل شرةالمبا بيئتهم عم  إيجابا ينعكس بما األطفال لد  وسموكيات

) برعي ، مرفت  .  البيئي اآلمان تحقق التي المتوازنة الع قات من نوع لتحقيق ومع األفدقاء
 ( 171:  1111حسن . 

 ومكمل له عنه معبر هو بل الجمالي الوعي مفهوم الوعي البيئي عن مفهوم ينففل ال و
وك و جعمه أك ر ايجابية  ، واالرتقاء بطريقة دور كبير في تهذيب السمبالجمال له  فا حساس
، بما ينعكس عم  المجتمع   وتنمية القدرة عمي التميز بين الجميل والقبي  وا حساسالتفكير 
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و لهذا والبيئة بشكل عام ففب  الطفل أك ر وعيا وحساسية تجا  بيئته فيحسن التعامل معها 
يئة جمالية تتي  له أن يممس بنفسه مظاهر فمن ال روري أن نهيئ لمطفل منذ نعومة أظافر  ب

الجمال في مكوناتها. فم    يجب أن يحاط الطفل في المنزل بأشياء تنطق بالجمال والبساطة 
من ناحية الشكل والمون والتنسيق ، وأن يشاهد لوحات فنية سواء عمي جدران المنزل أوفي 

لتي تنكسي فيها الطبيعة بالروعة المدرسة أو في المتاحف ، وأن يخرج لمتنز  في األماكن ا
الطفل الم بس الجميمة والنظيفة ، هذ  األمور وةيرها تساعد عمي تنمية  واختياروالجمال ، 

أحكام جمالية سوية تقوم عمي  إفدارإحساس الطفل بالجمال . فيفب  قادرا  فيما بعد عمي 
 إدراك متكامل لمعني الجمال واالتفال مع البيئة .

عند الطفل تدور حول عوامل او متغيرات    ة رئيسية هي  ا دراكة محور عممي إن
وما  األخر البيئة والسموك ، البيئة بمكوناتها وخفائفها التي تميزها عن البيئات  ا نسان

الطفل بما لديه من حواس و خبرات ومعمومات  أو وا نسانيفدر عنها من م يرات لمطفل ، 
)جاد ، من  محمد . والبيئةك باعتبار  ناتج لمتفاعل بين الطفل وتطورات عقمية مختمفة ، والسمو 

 .1117  :111) 

تقديم المعمومات عن البيئة ومشك تها وما يترتب عميها من  في لمتربية الفنية عامة دور هام
 األطفالفي المحافظة عم  البيئة وفيانتها وتعديل سموكيات  األطفالتطبيقات تنمي مهارات 

وتساعدهم  األطفالممارستها  إل المختمفة الفنية التي يميل  األنشطةممارسة  من خ ل هاتجاه
المفاهيم البيئية لديهم وتكوين الشعور ل نتماء  وا  راءعم  التفاعل السوي مع البيئة المحيطة بهم 

كبر  في سنوات الطفولة عم  تكوين  أهميةاحترامها ، ولألشغال الفنية خافة  وأهميةلمبيئة 
لديهم بالدهشة والتمتع باالكتشاف وو ع بذور التفكير االبتكاري وتنميته من خ ل  ا حساس

:  1117)جاد ، من  محمد . األشكال واأللوان والم مس . اختيار الخامات المتنوعة والمتعددة
117) 
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 بمعنا  العام ، الوعيوا حساس بالجمال ال ينفف ن عن  البيئي الوعي إنمما سبق نجد 
وتزويدهم ببعض البيئة  بأهمية األطفال وعي تنمية في ممموس أ ر ذات الفنية ارساتالمم وأن

كسابهمالمعمومات والمفاهيم ،  وجدان  في الفنيتنمية الذوق و  بعض االتجاهات والميول وا 
 أطفالنا ، وتشجيع قدراتهم عم  ا حساس بالجمال وا بداع .

حيث إنها   ل أف ل لألطفال بشكل عاملها دور فعال في تكوين مستقب األشغال الفنية 
تساعد في تربية العقول واألحاسيس وتدعم القيم المرتبطة بالذوق العام وتهذيب النفس وتوجيه 

خاماته المختمفة عمي تدعيم شخفية الطفل ومساعدته في هو يساهم ب، ف الذات وحب العمل
، كما   لرؤية البفرية الحسية وتنمية ا  تحقيق وتكامل شخفيته حيث تكسبه القدرة عمي التذوق

 . أنها تتي  له أن يعيش لحظات ابتكار تعطيه نوعا من المتعة والر ا

لها  التأكيد عم  أن األشغال الفنية وما ترتبط بها من خامات مرتبطة بالبيئة  ينبغيوعم  ذلك ف نه 
 نساني نحوها ، وتعديل السموك ادور هام في التوعية بأهمية البيئة ، و رورة الحفاظ عميها 

عادة تكوين مفهوم إيجابي لديهم  وتبفير األطفال بالع قات المعقدة والمتشابكة بين مكوناتها، وا 
 تجاهها، بما يجعمهم أك ر توافقا  وتفاع   مع معطياتها .

يكون  الذي الفنيوا حساس بالجمال والتذوق  البيئي الوعيولحاجتنا الماسة إل  تنمية 
وجدان  في الفنيفمن  م يكون من واجبنا أن نعمل عم  تنمية الذوق  اليجمحكم  أيم مون 

 فيأطفالنا من خ ل التشكيل بخامة الورق ، وتشجيع قدراتهم عم  ا حساس بالجمال وا بداع 
عادة تكوين مفهوم هذا المجال . مكانية توظيف هذ  الخامة لتعديل سموك أطفالنا وا   إيجابيوا 

 لديهم نحو البيئة.
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 التطبيقي اإلطاريا : ثان

اعتمادا عمي ما توفمت إليه الباح ة من نتائج تم استخ فها من دراسة ا طار النظري لخامية 
الييورق وتقنياتهييا المختمفيية ، ودراسيية أهمييية الييوعي البيئييي والجمييالي لمطفييل وأهمييية األشييغال الفنييية 

التطبيقييات عييدة مشييك ت  فييي التوعييية بأهمييية البيئيية ظهييرت فييي بدايييةومييا تييرتبط بهييا ميين خامييات
وتسييياؤالت وخافييية ميييع بدايييية التطبييييق العمميييي :ميييا هيييي طيييرق التشيييكيل بيييالورق  ؟ ميييا هيييو دور 
التشيييكيل بيييالورق فيييي تحقييييق اليييوعي البيئيييي والجميييالي لمطفيييل السيييعودي ؟ إلييي  أي ميييد  يسييياعد 

وعي التشييكيل بخاميية الييورق فييي تأفيييل الرؤييية البفيييرية لغاييية الجمييال ممييا يسييهم فييي تنمييية الييي
 البيئي والجمالي ؟ ولهذا تم إتباع الخطوات التالية :                             

جميييع الفيييور والفييييديوهات ليييبعض تقنييييات اليييورق ودراسيييتها بهيييدف التعيييرف عمييي  أشيييكالها   -1
 وكيفية تنفيذها وا فادة منها في عمل لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة .

عميي  مجموعيية ميين طالبييات قسييم  الطبيعييةالفنييية المسييتوحاة ميين تنفيييذ مجموعيية ميين الموحييات  -1
( وذليك 1جامعة الطائف ) مقيرر تجرييب التعبيير الفنيي( )ممحيق  -رياض األطفال بكمية التربية 

 هي المنوط بها التعامل مع األطفال في المستقبل . األطفالباعتبار معممة رياض 

-2المرحميية العمرييية ) التطبيييق العممييي لمبحييث عميي  مجموعيية ميين األطفييال فييي -1
( حيث كيان المطميوب مين كيل طفيل إنتياج لوحية فنيية مسيتوحاة مين الطبيعية 11

ورق الجرائيد  أومكونات البيئة بخامية اليورق المميون  أومستخدما بعض عنافر 
اختيار بعض تقنيات الورق كيل بميا يتناسيب ميع تفيميمه )  والمج ت ، وكذلك

 (.1ممحق 
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 نتائج البحث :

لتحكيييم الموحييات الفنييية لألطفييال ،  اسييتمارةحة الفييرض: قامييت الباحييث بتفييميم لمتحقييق ميين فيي
 سبعة بنود أساسية وهي: االستمارة اشتممتحيث 

 مد  ت من الموحة لبعض عنافر ومكونات البيئة .1

 الجماد -د    النبات  -الحيوان    ج -ب   ا نسان -أ

شكيل بالورق : أسموب ) الحذف ي إجادة استخدام أسموب أو أك ر من أساليب فن الت 1
 التخريم ... وةيرها  ( . –النسيج –ال ني  –المف  –التفريغ  -وا  افة 

 وا فادةي قدرة الطفل عم  توظيف خامات الورق الممون او المستهمك )المج ت والجرائد(  3
 الموحة الفنية . فيمنها 

وةيرها من  وا شكال مس والمساحات ي قدرة الطفل عم  االستفادة من الخطوط واأللوان والم 1
 العنافر الفنية المتم مة في الطبيعة .

 –ي قدرة الطفل عم  االستفادة من بعض القيم التشكيمية الموجودة في الطبيعة ) االتزان  1
 التكرار.. وةيرها(. –التما ل  –ا يقاع 

 البحث  .سنه ( عينة  11:  2. مد  م ئمة خامة الورق لممرحمة العمرية )  1

. مد  مساهمة خامة الورق في تهذيب سموك األطفال من خ ل ممارستهم لألعمال الفنية  7
 ( . األداءالدقة في  –ترتيب وتنسيق العنافر  –من حيث ) نظافة الموحة 



 ك انوعي انبيئي واجلمبيل ندى انطفم انسعوديفه انتشكيم ببنورق واإلفبدة منه يف حتقي

 

 و  7102ينبير    – انعدد االول   –اجملهد االول    –جمهت انفنون انتشكيهيت وانرتبيت انفنيت 

113 

بهدف التحقق ( ): عمي لجنة من أساتذة التخفص االستمارةومن  م قامت الباحث بعرض بنود 
، حييييث قاميييت المجنييية بييي جراء بعيييض التعيييدي ت فيييي فيييياةات بعيييض مييين فيييدق تميييك البنيييود 
 لتأتي في فورتها النهائية.  االستمارةالعبارات الواردة في بنود 

السابقة في تحكيم الموحات الخافة بتجربة البحيث مين خي ل  االستمارةالباح ة  استخدمتوعميه 
 ق البنود(.لجنة من المحكمين من أساتذة التخفص )نفس لجنة التحقق من فد

بمعالجييية النتيييائج تمهييييدا لحسيييابها  –وبنييياءا عميييي نتيييائج تحكييييم الموحيييات  -وقيييد قاميييت الباح ييية  
 المعياري لمدرجات الخام . االنحرافإحفائيا لحساب 

نحساب االنحراف  ( انتانية78:  0202مراد ، صالح أحمذ .وقذ استخذمت انباحثة انمعادنة )

 :  انمعياري 

 ياري  = المع االنحراف

 

 

تحكيييم الموحييات  اسييتمارةالمعييياري لبنييود  االنحييراف(عمميييات حسيياب 1ويو يي  الجييدول رقييم )
 الخافة بتجربة البحث  . 

                                                           
: لجنة التحقق من فدق بنود ا ستمارة وتحكيم ناتج التجربة البح ية 

 جامعة المنيا(  –ة ا.د/آمال حمدي أسعد عرفات )أستاذ األشغال الفنية والترا ية بكمية التربية الفني

( جامعة انمنوفية –ا.د/عمرو أحمذ كمال انكشكي )أستار األشغال انفنية ورئيس قسم انطفونة بكهية انتربية   

جامعة أسيوط (   –ا.د/وجذي رفعت نخهه )أستار األشغال انفنية وعميذ كهية انتربية اننوعية   

 

 1مج ح

 ن
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 المعياري واالنحراف( المتوسطات الحسابية 1جدول رقم )

بنود 
 البطاقة

عدد 
 األعمال

أعم   أقل تقدير
 تقدير

 االنحراف المتوسط
 المعياري

معامل 
 االخت ف

 التفرط  تواءاالل

البند 
 األول

11 3.33 1 1.11 1.17 1.1113 -1.12 1.21 

البند 
 ال اني

11 3.33 1 1.31 1.12 1.1112 -1.17 1.11 

البند 
 ال الث

11 3.17 1 1.11 1.13 1.1171 1.11 1.13 

البند 
 الرابع

11 3.37 1 1.31 1.13 1.1123 -1.11 1.11 

البند 
 الخامس

11 3.33 1 1.11 1.11 1.1112 1.11 1.11 

البند 
 السادس

11 1.33 1 1.12 111 1.1111 -1.17 1.12 

البند 
 السابع

11 3.33 1 1.31 1.11 1.1111 -1.17 1.11 

 



 ك انوعي انبيئي واجلمبيل ندى انطفم انسعوديفه انتشكيم ببنورق واإلفبدة منه يف حتقي

 

 و  7102ينبير    – انعدد االول   –اجملهد االول    –جمهت انفنون انتشكيهيت وانرتبيت انفنيت 

111 

تم يل  معاميل االخيت فوبمقارنة ا نحراف المعياري بمتوسط درجات األعميال وجيد أن نسيبة 
يييييورق وتحقييييق الوعييييي البيئيييي نسيييبة  يييئيمة بميييا يفييييد وجيييود ع قييية ايجابيييية بيييين فييين التشيييكيل بال

 والجمالييي لمطفل السعودي . وهو ماي بت فحة الفرض

% ، وهيي بيذلك تكيون قيمية 21  والتيي تعيادل  1يت   أن قيمة المتوسط تزيد عن القيمة   
 مرتفعة تدل عم  إتقان الط ب لبنود البطاقة .

 :والجدول اآلتي يو   ذلك T.testولمتحقق من هذ  المقارنة إستخدمت الباح ة إختبار) ت ( 

 ( إختبار ) ت ( وداللتها1جدول رقم )

عدد  بنود البطاقة
 األعمال

ا نحراف  المتوسط
 المعياري

 3,1المتوسط ا ختباري = 

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستو  
 الداللة

 1,11 11 1,11 1.17 1.11 11 البند األول

 1,11 11 1,72 1.12 1.31 11 البند ال اني 

 1,11 11 1.12 1.13 1.11 11 بند ال الثال

 1,11 11 1.11 1.13 1.31 11 البند الرابع

 1,11 11 1.17 1.11 1.11 11 البند الخامس

 1,11 11 17.73 111 1.12 11 البند السادس 

 1,11 11 17.73 1.11 1.31 11 البند السابع
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وسط درجات األطفال في ( نجد أنه توجد فروق دالة إحفائيا بين مت1ومن الجدول رقم )
% طبقا آلراء المحكمين ويرجع هذا 71التي تعادل  3.1األعمال المختمفة والقيمة ا ختبارية 

إل  إتقان األطفال لمو وع البحث وهو فن التشكيل بالورق والتعرف عم  خامة الورق بأنواعه 
همك )المج ت المست أووقدرة الطفل عم  توظيف خامات الورق الممون وتقنياته المختمفة

وةيرها من العنافر  واألشكالوالجرائد( واالستفادة من الخطوط واأللوان والم مس والمساحات 
 –الفنية المتم مة في الطبيعة ، وكذلك بعض القيم التشكيمية الموجودة في الطبيعة ) االتزان 

ك األطفال من التكرار.. وةيرها(. ومساهمة خامة الورق في تهذيب سمو  –التما ل  –ا يقاع 
الدقة  –ترتيب وتنسيق العنافر  –خ ل ممارستهم لألعمال الفنية من حيث ) نظافة الموحة 

عنافر ومكونات البيئة التي ساعدت عم  نجاح تفميماتهم ، وهذا  اختياروحسن (  األداءفي 
 ق .يؤكد عم  إمكانية تحقيق الوعي البيئي والجمالي لمطفل با فادة من فن التشكيل بالور 

 نتائج البحث :

خافيية مفييدرا  هامييا  ميين مفييادر الرؤييية الفنييية واألشييغال الفنييية عاميية  التربييية الفنيييةتعييد  -1
 لمطفل.

الوسيمة الم م  لتعديل وتنمية السموك بطريقة مباشيرة  هيالتربية الفنية بالمفهوم المعافر  -1
 وةير مباشرة.

 وا حسييياسالرؤيييية البفيييرية زييييادة و فيييي تفعييييل اليييوعي البيئيييي هيييام دور  لألشيييغال الفنيييية -3
 .عامة واألطفال خافة  بالجمال في المجتمع

عيييادة  تيييدويرها فيييي أعميييال فنيييية  الورقيييية الممونييية والمسيييتهمكةخاميييات الأهميييية اسيييتغ ل  -1 وا 
 ووظيفية و جمالية .

األشغال الفنية تنمي الحس الجمالي و الوعي البيئي لمطفل من خ ل القيم الجمالية التي  -1
ويتذوقها ويستشعر بها في الطبيعة المحيطة به مما  أعماله  لتحقيقها في يتعممها ويسع

 يخرج جي  محمل بالوعي الجمالي يعمل عم  نشر  في مجتمعه . 



 ك انوعي انبيئي واجلمبيل ندى انطفم انسعوديفه انتشكيم ببنورق واإلفبدة منه يف حتقي

 

 و  7102ينبير    – انعدد االول   –اجملهد االول    –جمهت انفنون انتشكيهيت وانرتبيت انفنيت 

117 

عداد الطفل الكتساب بعض السموكيات  -6 توجد ع قة إيجابية بين فن التشكيل بالورق وا 
 ارد الطبيعية بشكل ايجابي .ا يجابية م ل النظافة والنظام والتعاون والتعامل مع المو 

 

 توصيات البحث :

 وا حساسالتركيز عمي مجاالت التربية الفنية واألشغال الفنية لتعميق الرؤية البفرية  -1
 بالجمال في المجتمع.

اعتماد المنهج التكاممي وربط الطالب بخامات البيئة ومو وعاتها و رورة مشاركة  -1
 مختفي البيئة في و ع المناهج

فال من خ ل مادة التربية الفنية بالمدارس بواسطة معمم التربية الفنية عم  تشجيع األط -3
 المستهمكة . فنية تعتمد عم  الخامات أعمالإنتاج 

تشجيع األطفال بواسطة والديهم ومعمميهم بتأمل العنافر المختمفة في البيئية السعودية  -1
حساسهم بالجمال  . بداعاتهم وا     ارة خيالهم وا 

ون والتكاميييل بيييين المؤسسيييات التعميميييية والدولييية والفيييرد لتنميييية اليييوعي البيئيييي  يييرورة التعيييا -1
 ومحاربة القب . الجماليوالحس 
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  ( فور البحث1ممحق )

 

 

 

 

 3شكم                                                0شكم                                              0شكم                  

 

 

 

 6شكم                                               5شكم                                                  4شكم                

 

 

 

 

 9شكم                                                7شكم                                                8شكم                  
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 الطالبة المعممة أعمالبعض  (1ممحق )

 

 
  

 الثالثالعمل  العمل الثاني العمل األول

   

 العمل السادس العمل الخامس العمل الرابع

   

 العمل الثامن العمل السابع  العمل السادس
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 األطفال )ناتج التجربة البح ية( ( أعمال3ممحق )

   

 العمل الثالث العمل الثاني العمل األول

   

 العمل السادس الخامس العمل العمل الرابع

 
 

 

 العمل التاسع العمل الثامن العمل السابع

   

 العمل الثالث عشر العمل الثاني عشر العمل الحادي عشر
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 الممخص

لها دور هام في التوعية بأهمية  أن األشغال الفنية وما ترتبط بها من خامات
ي نحوها ، وتبفير األطفال وتعديل السموك ا نسانالبيئة ، و رورة الحفاظ عميها 

عادة تكوين مفهوم إيجابي لديهم تجاهها،  بالع قات المعقدة والمتشابكة بين مكوناتها، وا 
 .بما يجعمهم أك ر توافقا  وتفاع   مع معطياتها 

في تحقيق الوعي  الورقبالتشكيل ا فادة من فن البحث الحالي إل   لذلك اتجه
مكانية توظيف هذ  الخامة لتعديل سموك البيئي والجمالي لمطفل السعودي  ، وا 

عادة تكوين مفهوم   لديهم نحو البيئة. إيجابيأطفالنا وا 

تناول مفهوم الورق تبع البحث المنهج الوففي في التحقيق أهداف البحث و 
وطرق وأساليب تشكيمه المختمفة والع قة بين الفن والبيئة  م تحديد الدور الذي 

بخامة الورق  في تنمية وتحقيق الوعي البيئي والجمالي  يمكن أن يسهم به التشكيل
تبع البحث المنهج التجريبي في إجراء تجربة البحث  نتاج اكما ، لمطفل السعودي 

تمفة والتي بدورها تساعد الطفل خأعمال فنية من خامة الورق بأساليبه التشكيمية الم
حساسهعم  تنمية وعيه بالبيئة   بالجمال من حوله . وا 
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SUMMARY 

The handcrafts and their materials have an important role in raising 

awareness of the importance of the environment, and the need to 

maintain and modify towards human behavior, and enlighten children 

and complex interlocking relationships between the components, and 

reconfigure a positive concept they have towards them, making them 

more compatible and interactive with. 

Therefore  the current research tended to benefit from the art of 

composition paper in achieving environmental and aesthetic awareness 

of Saudi child, and the possibility of employing this material to modify 

the behavior of our children and reconfigure a positive concept they 

have towards the environment. 

To achieve the objectives of the research follow the descriptive 

approach in dealing with the concept of paper and the ways and methods 

of composition and different relationship between art and the 

environment and then determine the role that could contribute to its 

formation in developing and achieving the environmental and aesthetic 

awareness of Saudi child, and the research follows the experimental 

approach in conducting the search experience to produce works from 

paper with its different ways which helps  the child to develop 

environmental consciousness and the sense of beauty around him. 

 

 


