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 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملئ السموات و األرض و ملئ ما شئت 

 من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد، و كلنا لك عبد، أشكرك ربي 

 على نعمتك التي ال تعدوا و ال تحصى، أشكرك ربي على أن يسرت

 لنا إتمام هذه المذكرة على الوجه الذي نرجو أن ترضى به عنا . 

 و بعد أن نتقدم بشكرنا إلى الوالدين الكريمين اللذين أخذا بأيدينا

 فسلكا بنا بين مرافيء الحياة ما بصراتي بدورها. 

 أتقدم بالشكر و التقدير إلى األستاذة الذكتورة بومسلوك خديجة على 

 فكانت نعمة الشمعة المحترقة لصة و عطاء ملحوظما قامت به من جهود مخ

 التي أضاءت لنا دروب النجاح ،جزاكي هللا خير الجزاء، إلى كل  

 الطاقم اإلداري لقسم الفنون لوالية مستغانم بجامعة عبد الحميد 

 بن باديس و إلى جميع السيدات و السادة األساتذة المؤطرين 

 التكوين.و المناقشين الذين رافقونا طيلة مدة 

 و في األخير نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في مذكرتنا هذه سواء

 من قريب او من بعيد 

 وشكرا



 

 

 

 

 

 تمرة جهودنا هذه إلى أساتذتنا الكرام خير األنام نهدي 

 إلى 

 الوالدين العزيزين من فضلهم تحققت لنا األحالم 

 إلى 

 كل الصديقات العزيزات من بهم ضحكت ال االيام

 إلى 

 من ساهم في نجاحنا بنقد بناء أو هدام          

 

 وهيبة                     

 صبرينة                              

 



 مقدمة  

 

 أ
 

مرها وجد فمنذ أن وجد اإلنسان على األرض و سكنها و عيقترن تاريخ الفن بتاريخ البشرية،      

فن بجميع الفن كمكمون رئيسي للحياة، يضفي عليها الجمال و يرفع تطورها و يهذبه، و قد تأثر ال

تماعي و الحياة وأثر فيها، كان و ال يزال مرئيا في السياسة ة االقتصاد و النشاط االجمناحي 
 البصري. تجاوز توظيفه الخيالي ليخلف كينونة فاعلة في التعبير اإلنجاز و تحقيق التقدم للجنس

قيم  نالتعبير ع و الفن جزء من الحياة و بدونه ال تتطور المجتمعات و هو قبل كل شيء،     
، مسرح اك فن عمارة، موسيقى، رقصالية ال تستقيم الحياة بدونها، فلوال الفنون لما كان هنجم

ين ين مبدعفنان دمبدعة، تصوير نحت ورسم لذلك ال نتخيل حياتنا بدون فنون إال بوجو أفالم

يطه، لكل موهوبين، فالفنان التشكيلي هو الباحث الذي يقوم بصياغة األشكال آخذا مفرداته من مح
ت و نهجه لذا تعددت المعالجات لهذه المواضيع، مما أضطر الباحثون في مجاالنسان رؤياه إ

الكالسيكية  العطاء الفني أن يضعوا هذه النتاجات تحت إطار المدارس الفنية كالمدرسة الرومانسية،

 لفناناالنطباعية...إلخ، فكل مدرسة لها خصائص و مميزات و فنانين، لذا فالفن مصدر إلهام ا
ده ، كما يزوبحيث ينمي في الطفل القدرة على االبتكار و التذوق و إدراك العالقات الجميلة من جهة

ة اليوم بثقافة نوعية خاصة بالتراث الفني الذي خلقه األجداد من جهة أخرى، لذا أصبحت الدراس

اء بن تهتم بالفن و إعطاءه قيمة باعتباره المعالج الوحيد لألشخاص المرضى، يستهدف إعادة
غتراب الطرف التي ينظمون بها حياتهم ة يعيشونها و يدركونها و يحركهم من حاالت الشعور باال

م ازن السالو التعاطف و الرغبة في التعليم و اإلعجاب بالحياة و اإلقبال عليها و اإلحساس بالتو
 الداخلي.

عنيين فبرنامج العالج بالفن قد تطور أساسا لمقابلة لذوي االحتياجات الخاصة ألفراد م     
بية كالمرضى النفسيين و ذوي االضطرابات االنفعالية و المعوقين على حين صممت مناهج التر

د تحقيق الحعن طريق الفن ضمن برنامج التعليم العام لجماعات العاديين من األطفال و المراهقين ل

لتعرض سياق جاءت فكرة ااألدنى المنشود من خالل التكامل في استجاباتهم شخصياتهم في هذا ال
هذه  ، تتمحور"الفنون التشكيلية و ذو االحتياجات الخاصة"لموضوع هذه الدراسة المعنوية بـ:

ت تياجااإلشكالية من سؤالين رئيسيين هما: هل الفنون التشكيلية أثر بارز في تنمية ذوي االح

ؤالت ة؟، وهذان التساؤالن يطرحان العديد من التساوما هو هدف التمدرس لهذه الفئ الخاصة؟،
ن للتمكن من اإللمام بجوانب الموضوع المستهدف حيث يتفرع إلى التساؤل عن: ماهية الفنو

 ي الوظيفةالتشكيلية، مدارس الفن التشكيلي إشارة إلى ماهية الموهبة و التفوق واإلبداع، وما ه
 "؟.رضا فضل الجمالية المتلقى ألعمال الفنان:"

نا من فضول اسافقد انطلقنا اس  أسباب ذاتيةإن اختيارنا لهذا الموضوع يعود لعدة أسباب منها:      

بير عن الوسيلة للتع اذا كان العمل عند هذه الفئة لكسب الرزق فحسب ام هو لمعرفة ما الكبير
عاكسة  التشكيلية مرآة كون الفنونأسباب موضوعية و هناك   النفس وتوجيه رسالة للمجتمع ايضا

الخاصة  لذوي االحتياجات الخاصة بدليل أنها تهدف إلى إعطاء رسالة و دور تربوي لجميع الفئات

 أن ضافةباإلخلفين عقليا و الموهوبين و غيرهم و منهم ضعفاء السمع و البصر و المكفوفين و المت
 الطموحات وتكتنز الكثير من االبداع هذه الفئة تحمل العديد من 

وفي محاولة اإلجابة على هذه األسئلة اقتضت الضرورة البحثية إلى تقسيم البحث وفق خطة      
ماهية المعنون: "فالفصل األول ال عن وجود مقدمة و خاتمة، فض فصولثالثة منهجية تتضمن 



 مقدمة  

 

 ب
 

يتطرق إلى تعريفات الفنون التشكيلية، الفن وأهم  مبحثين: األول"المقسم إلى الفنون التشكيلية

فتكلمنا عن الموهبة وأنواعها اإلبداع، التفوق و العالقة  المبحث الثانيمدارسه الحديثة مرورا إلى 

إلى أشرنا  مبحثين: األولذوي االحتياجات الخاصة إلى الفن عند المعنون  الفصل الثانيبينهما أما 
صة مع تحديد أقسام و استراتجيات بناء مناهج هذه الفئة مرورا إلى تعريف ذوي االحتياجات الخا

فتكلمنا عن أهداف تدريس هذه الفئة مع التركيز عن أهمية الفنون التشكيلية بالنسبة المبحث الثاني 

فقمنا بدراسة تحليلة ألعمال الفنان التشكيلي رضا فضل   الفصل الثالثأما لهذه الفئة مع إضافة 
فكان هذا الفصل تطبيقا فتعرضنا فيه إلى سيرة الفنان وأهم لوحاته، فقمنا بتحليل ثالث لوحات من 

و تعتمد الدراسة على المنهج التكاملي يشمل المنهج التاريخي  ابداعاته،تحليل لوحة الخط الكوفي،

ي و المنهج المقارن، الجمالي كما تستلزم المنهج السيمسولوجي ألنه الوصفي و المنهج التحليل
 األنسب لمثل هذا النوع من البحوث.

ا في من المصادر و المراجع كانت سندا مرجعياعتمدنا في انجاز هذا الموضوع على جملة      
 هذه الدراسة وحقال معرفيا نذكر من بينها:

 فل.التربية الفنية و الموسيقية في تربية الطمصطفى قسيم هيالت، فاطمة يوسف خصاونة، -
 محمد بن المجيد، فضل التربية الفنية مداخلها، تاريخها، فلسفتها. -
 دنيا مصطفى، العالج بالفن. -

يل أهمها و الدراسات المختلفة تواجهها مجموعة من الصعوبات و العراق ككل البحوث العلمية     

 الدراسات الخادمة للموضوع المعالج و هناك ظروف اجتماعية مر بها الوطن على حسب مثال
 الذي خلق سلبيات كغلق الجامعات و صعوبة التواصل مع الصديقة. Covid19فيروس كورونا 

علمها و  و الختام نتقدم بجزيل شكرنا لألستاذة" بومسلوك خديجة"على ما أحطتنا به من فيض     
الموضوع  نكون قد و فقنا عبر هذه الخطة في اإلجابة عن اإلشكالية و نرجو أن يكون هذاأن  نرجو

 قطرة في بحر العلم الواسع.
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 ماهية الفن  -   المبحث األول :

 ماهية الفنون التشكيلية -

 المدارس الفنية الحديثة  -

 ماهية الموهبة، التفوق و اإلبداع –المبحث الثاني 

 أنواع الموهبة -

 الموهبة التفوق و اإلبداعالعالقة بين  -
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 ماهية الفن : /1

لفنانين الفن من أهم ما تركه اإلنسان على وجه األرض و ساعد على تطوير البشرية فبفضل ا     

الفنون  ظهرت االبتكارات و االختراعات التكنولوجية التي سهلت الحياة على اإلنسان و من خالل
 حضارات الشعوب و تقدمها. تقاس 

كلمة فن :"و جمعها فنون و أفنان في اللغة أخذت من الضروب و األلوان و األنواع ،و هي      
تطلق عادة على ما نسميه الفنون الرفيعة كالفنون التي اعتمدت على األلوان الزيتية ،من عنصر 

فالفن هو أن ما  1تشكيل الخامات تشكل جماليا "النهضة إلى اآلن أو التشكيلية التي اعتمدت على 

نخلق ما ليس بالموجود و أن نجمع كل لغات القلب والعقل و أن نكتب فيها و بها ما هو خارج عن 
 العالم و ليس فيه و أن نقرأ كل تاريخه بوحدته المتماسكة و بلغاته العديدة .

 2يما ، كالحجارة الصلبة و األسلحة و تبرز قيمة الفن في األدوات التي كانت تستعمل قد     

أما اصطالحا "فهو التعبير بلغة اللون و الشكل و الحجم عن انفعاالت و أحاسيس و مشاعر      

التي يشعر بها الفرد اتجاه مواقف حياته اليومية كما أنه تنمية إلدراك حسي بدراسة موجودات 
 3الطبيعية"

 ما هو وجداني باطني إلى ما هو محسوس مادي. تحويلفالفن      

عبر العصور و أخذت معاني مختلفة ،ة قد اعتمدت هذه المعاني  ARTلقد تطورت كلمة فن      
 4بدرجة كبيرة على الهدف أو الدور المنوط بالفن أو الرؤية التي تكمن خلق هذا المعنى أو الذات

"أن   Gallie،فلقد زعم جالي اء الفن مفهوم محدود و قد اختلف الفالسفة و الفنانون في إعط     
الفن مفهوم عويص في أساسه و أن الفالسفة مهتمون بإيضاح المعنى و فهمه ال بالكشف عن 

الحقائق الجديدة فيه ،و لذلك يرى أنه يجب ألن نقف موقتا و نتذوق منه البناء الرئيسي الذي يقوم 
 5عليه مفهوم الفن و الذي هو في أساسه بناء معقد"

:"لقد كان الفن دائما أكبر من  Dale cleaverليفر و في نفس هذا الصدد قال ديل ك     
 6التعريفات التي فرضت عليه "

 ليه.ق عالخنا فهوم ثابت فهنا نكون قد ضيقنافالفن كلمة شائعة ذات معنى واسع فإذا أعطيناها م     

                                                             
المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان  رمصطفى قسيم هيالت،فاطمة يوسف خصاونة ،التربية الفنية و الموسيقية في تربية الطفل ،دا  1

 .14ص ، 2007، 1األردن ،ط 
 1ينظر:رواية عبد المنعم عباس ،اإلنسان ،الفن ،الجمال ثالثية الحياة الخالقة ،دار الوفاء ،طباعة و النشر اإلسكندرية ،مصر،ط  2

 .17ص ، 2014
            15المرجع السابق ص   3
ص ،2003 1ط ،،اإلسكندرية ،رمضان صباغ ،جماليات الفن ،اإلطار األخالقي و االجتماعي ،دار الوفاء للنشر و التوزيع ينظر  4

19 . 
 .30، ص 1990، 3جامعة الملك سعود للنشر ،الرياض ،ط محمد عبد المجيد فضل ،التربية الفنية مداخلها ،فلسفتها ،دار   5
 .28ص ،1997، 2ينظر :فتح الباب عبد الحليم سيد،البحث في الفن و التربية الفنية ،عالم الكتب للنشر و التوزيع ،القاهرة،ط   6
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و سيتولى و الفن مفهوم متجدد غير ثابت ألن هناك أشكال جديدة من الفن تظهر باستمرار      

،فهو نشاط إنساني Weitz 1 أي ويتز حد رلذلك ال يمكن حصر هذا المجال على رها بال شك ظهو
 واسع .

إلى أبعد من ذلك حيث عرفه على أنه    Teotolstoyو ذهب الفيلسوف الروسي تولستوي     

 و بذلك يشترطوسيلة للتعبير  و إيصال فكرة آلخر سواء كانت بالرسوم أو اللحن أو األداء ...الخ 
 . 2فيه األصالة الفردية للوضح في التعبير و اإلخالص في كل ما يعبر عنه الفنان

كراه حيث أو مشيد على الوعي و الحرية ال إلزام فيه و ال إ نشاط إنساني خالص مبني فالفن     
 ة التي يراها.عن الفكرة بأسلوبه الخاص و بالخاميعبر الفنان 

من خالل هذه التعاريف و هذه اآلراء يمكننا تعرفه كما اتفق بعض العلماء على أنه نشاط      
إنساني فيه معالجة بارعة وواعية لواقعة طبيعية أو اجتماعية أو حتى ذاتية من أجل تحقيق هدف 

فهو وسيلة هامة في تكوين و عي  3ما،هذه المعالجة تحتاج إلى مهارة وإدراك للهدف المنشود

اإلنسان بالقضايا الهامة الكبرى المتعلقة باإلنسانية حيث يعمل الفن على تنمية روح البشرية فهو 
 إدراك عاطفي للحقيقة فهو إنتاج  إبداعي تابع من تفاعل اإلنسان مع الواقع .

بن ال"و كلمة فن تعددت تعريفاتها في المعاجم نذكر على سبيل المثال معجم بسان العرب     
لجمع  : الفن واحد الفنون وهي األنواع و الفن الحال ،و الفن الضرب من الشيء و امنظور فنن

 أفنان و فنون و هو األفنون يقال :رعينا فنون النبات ، و أصبحنا فنون األموال .

  4قد لبست الدهر من أفنانه        كل فن ناعم من حبر      

األساليب و هي أجناس الكالم و طرقه ،و رجل أي فالفن واحد الفنون و هي األنواع و األفانين      

،و كذلك في المعجم الفلسفي فهو جملة من القواعد قاموس الرائد :الفن الشيء فننهوود في ذو فنون 

مثل  المعنية و منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم يتفق على تعريف محدد للفن فكلها مختلفة و متناقضة
كة الرائع ( ميجل )الفن مملكة الوهم الجمال ( شيللر)الفن حدس ( كانط )الفن ممل:الفن متعة لدى 

 .5كروشية )الفن رؤيا ( و رأى أرسطو أن الفن هو السعادة التي يسعى إليها اإلنسان لهدف لذاته

جديد يل عن التفالفن هو التعبير الجميل عن الكون و الحياة و اإلنسان و هو أيضا التعبير األص     
مة يقوم على ترجو االبتكار أساسه   الخيال ال يأتي من خالل اإلحساس و هو أسلوب إنساني 

  األحاسيس الداخلية للنفس و يرجع ذلك إلى أفكار و ثقافة اإلنسان .

أنه ترجمة لمشاعر و أحاسيس الفنان و فق هدف ما و يعرف ببساطة أنه أكثر  عرف عن الفن     

عادية بأنه محاولة لخلق أشكال ممتعة و مثل هذه األشكال تشبع إحساسا بالجمال و إحساسا بالفن 

إنما يتشبع عندما تستطيع تذوق الوحدة و التناغم بين مجموعة من العالقات الشكلية من أشياء 

                                                             
 .28ينظر :فتح الباب عبد الحليم سيد، مرجع نفسه ص  1 

 .18الطفل،مرجع سابق صينظر : مصطفى قسيم هيالت،فاطمة يوسف خصاونة ،التربية الفنية و الموسيقية في تربية  2 

 .17 ، ص1997، 1ينظر :محمد حسين جودي ،طرق تدريس الفنون ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،األردن ،ط  3 

 .401..398هـ،ص1424م،2003، 1، ط13ينظر: معجم بان منظور، لسان العرب بيروت ،لبنان ،جز 4 

 .35،36ص 2010، 1إياد محمد صقر ،دراسات فلسفية في الفنون التشكيلية ،عمان ،أردن،ط  5 
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،كما و لقد عبر تسولوي عن تعريفه الشهير للفن في تلك الكلمات حيث أن المرء ال  تدركهما حواسا

و األلوان و األصوات  أن يستشير نفسه إحساسا مما سبق له فإنه يستخدم الحركة و الخطوط بد 
 .1التي يتم التعبير عنها حتى يمارس اآلخرون اإلحساس نفسه 

ط الفن هو تجسيد إلحساس الفن باستخدامه لخطويتضح من خالل نظرة تسولوي للفن ،أن      
 الكالم. عن دلوألوان تعبر عن مقاصد ت

صورة واحد بعينه في  أعلى مثلو ال مناص لنا أن نسلم بأن الفن ليس مجرد التعبير عن أي      

و أن يعبر عنه  ما يكن يستطيع الفنان أن يعينههو تعبير عن أي مثال أعلى مه اوإنم تشكيلية،
الفنان مبدأ معين أو شكال أو خطة بنائية تحكمه  من أعمالرغم أنني أعتقد أن لكل عمل  و تشكيليا،

]...[ ألنه كلما درس المرء بناء األعمال الفنية التي تعيش بفضل مظهرها الجذاب و المباشر كلما 
 2أصبح من الصعب أن ينزل لهذه األعمال إلى مستوى القالب الواضح

ر من اوي للكثيفالفن يحمل معاني كثيرة لقيم أخالقية و تربوية  و ثقافية تجعل منه الوعاء الح     

 يسخر أثار فضل الفنان الذيفي قلوبنا و على حوا سنا ،و ذلك بالدالالت التعبيرية ،يدخل المسرة 
 يعة و األشكال و العقد بحذر لفنه.الطب

 أهمية الفن :أ/      

ليس الفن فإنما يشمل التذوق و المشاركة الفنية يقتصر على الخلق و اإلبداع ،و الإن الفن      

بمثابة  مجرد خلق لصور و إبداع ألشياء و إنما هو أيضا نشاط تتولد عنه منتجات تصلح ألن تكون

ا أدركنا ممنبهات أو مؤثرات تثير لدينا بعض االستجابات المرضية ،و تتضح أهمية الفن عامة إذا 
 ف األساسية التي يؤديها .الوظائ

إن أهمية الفن كبيرة جدا فحياتنا كلها عبارة عن خليط من الفنون أي حياتنا ما هي إال مجموعة      
تنوع لية و الخارجية و طرزها و بمن الفنون إبتداءا من مالبسنا باختالف تصاميمها الداخ

فن و في أكلنا فن وفي تصرفاتنا فن و  و خامتها و تنوع ألوانها و اختالفها ،ففي جلوسنامفروشاتها 
 1كل شيء من حولنا هو عبارة عن فن ، فالفن هو غذاء الروح ،و الروح تتغذى قبل الجسد

ء و كالغنا يةفالفن إذا صناعة اإلنسان سواء كانت فنون مادية كصناعة الفخار أو فنون غير ماد     
 غذاءه الروحي.الرواية كلها فنون فالفن شفاء اإلنسان أو الفنان و 

الفنان كما نعرفه  و مادية،كأداة  االفنون منذ عرفها اإلنسان تلعب في حياته دورا علميا وظيفي     

كالنجار و الحداد يلبي احتياجات الحياة اليومية فكلما بصنع نجار القبيلة البدائية اليوم كان حرفيا 
رة]...[كل ذلك أفعال جميلة مستوحاة محراثا لشق األرض ينحت الفنان قناعا لطرد األرواح الشري

 2من البيئة الحضارية و ثقافة المجتمع و تلبي احتياجات في كل منها

                                                             
 .10،ص  1ينظر ،معنى الفن هربت ريدي،سامي خشبة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر ،ط  1 

 .161مرجع نفسه ص  2 

 )مرجع سابق ( 44ينظر ،د إياد محمد الصقر ،دراسات فلسفية في الفنون التشكيلية ص  1 

 22.23،ص  1994، 7ينظر، مختار العطار ،الفنون الجميلة بين المتعة و المنفعة ،مصر ،ط  2 
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 ر فنونا.األكل و مختلف األحاسيس المادية يمكن أن تعتبي فالفن إذا هو ما يجلب المتعة ف     

ي بناء ففالفن وسيلة من أهم وسائل شغل أوقات الفراغ و هواية مريحة فهو إلى جانب دوره      
فهو وسيلة ،الشخصية المتكاملة المتأملة و المدركة لما يحيط بها من مظاهر طبيعية و غير طبيعية 

ع تحقيق الذي يعني منه كثير من الشباب في الوقت الحالي كما أنه بذلك يستطيوقت الفراغ لشغل 
 هدفين في وقت واحد .

 ون فائدة .هو االتزان الشخصي و النفسي للفرد قد يختل نتيجة المعاناة من وقت الفراغ بد -     

هو تحقيق بعض العائد المادي الذي قد يأتي نتيجة عرض األعمال الفنية المنتجة سواء في  -     
   3معارض فنية أو في األسواق

 ة الفن للفرد و المجتمع فيما يلي :و يمكن تلخيص أهمي     

 دراسة التراث الحضاري و تذوقه . /1     

 إدراك و تأمل البيئة المحيطة. /2     

 التعبير عن النفس و تكامل الشخصية. /3     

 تأكيد القيم االجتماعية السليمة. /4     

 .1تدعيم الجانب االقتصادي /5     

ن أ اكم مما سبق نرى أهمية الفن في عدة جوانب بعضها شخصي و يعضها اآلخر اقتصادي،     

ي الفن و فالممارسة الفنية بمفهومها الواسع ال تقتصر فقط على ذوي المواهب أو القدرات الخاصة 
 من الممكن ألي إنسان أن يمارس الفن و لكن بوجود الممارسة الفنية. إنما

 التشكيلية :ماهية الفنون  /2

عمال الفنون التشكيلية مصطلح حديث بدأ استخدامه أواسط القرن العشرين و هو يعني :األ     
لقماش اصباغ فوق الفنية التي تستخدم في تنفيذها األلوان الزيتية ،المائية و األقالم و األحبار واأل

ي فخدم مال التي تستو غيرها ولذلك األعأو الورق أو التي تنحت بخامات الطين أو األحجار 
 اليدوية لهذا يعد كل منها عمال أصيال. تنفيذها وسائط الطباعة

و  نيمكن تعريف الفنون التشكيلية "على أنها كافة الفنون التي تستخدم مفردات الشكل، كاللو     

المساحة و الخط و الكتلة في التعبير عن انفعال أو موضوع داخل قالب منظور يدرك أساسا من 
ستعاب ما يحتويه العمل أحيانا من مالمس ،أو ما خالل الرؤية وأن تضافرت معها حواس أخرى ال

 .2"بعض إتباع مذاهب فنية بعينها من مؤثرات حركية وصوتيةيدمجه أحيانا 

                                                             

 19م ،ص 1999 -هـ 1420د. إسماعيل شوقي،الفن و التصميم ،القاهرة ،ربيع اآلخر  3 

 20د. إسماعيل شوقي، مرجع نفسه ،ص 1 

 .38، ص 2001، 1النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت ،ط ينظر: كاليف بل، الفن ،تر عادل مصطفى، دار  2 
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نان ر على الفن التشكيلية كل األعمال و اإلبداعات التي يقوم بها اإلنسان وتقتصونقصد بالفنو     

حة بشكل خاص ،و التي ينجزها على مختلف المساحات أو الخامات وال تشمل فقط الفنون المسط
 اجية ذات الطابع الجمالي.أيضا كاألواني الزخرفية و المعدنية و الزجإنما المجسدة 

كل شيء يؤخذ من الواقع ويتم صياغته من جديد ومن هنا نطلق كلمة  الفن التشكيلي هو     
 .3تشكيل

ة من و بصيغة أخرى هي تلك الفنون التي تقوم على إيداع عمل فني جديد باستخدام مجموع     

عد بجماال في ى قبل أن يستخدمها الفنان فيضالمواد المختلفة المادية تحديدا، التي لم يكن لها معن
 إعطاء قيمة جمالية فنية للعمل الفني.التشكيل و 

فقد صدرت صفحة الفنون الجميلة بجريدة المساء بعنوان فنون تشكيلية لكتاب الفنون التشكيلية      
 .4تتحدث عن الفنون التشكيلية عبر السنين 1981للناقد صبحي الشاروني 

ابه )أقوم المسالك هو خير الدين التونسي في كت Beaux Arts"إن أول من ترجم عبارة      
الرسم ،التصوير ،النحت رفة ( و هذا أصبحت مجموعة من النشاطات اإلبداعية كالصناعة المستظ

تدخل تحت اسم الفنون التشكيلية ،حيث ظهر هذا المصطلح في منتصف القرن العشرين والحفر 

حصر  المهيكلة لذلك Plasticلداللة على تلك الممارسات و حدها و الترجمة الحقيقة لمصطلح 
 .1اإلنجليز هذه التسمية بالنحت"

 لموسيقى وفالفنون الجميلة هي الصلة بين اإلنسان و الطبيعة، ففي الطبيعة إيقاع نرى في ا     
نحت و الشعر و الرقص و صور الطبيعة وأشباحها من حيوان و نبات و جماد نرى مثلها في فني ال

  الرسم . 

 رالنث الشعر، الموسيقى،:ون تشكيلية عند العرب باآلداب الرفيعة مثلكان يسمى مصطلح فن     

، الرقص و الغناء و التمثيل و غاية هذه الفنون جميعها هو الجمال له حقيقة تالنح الرسم، البناء،
أصلية في الكائنات التي حولنا من حتى وجماد و إنما هو ذاتي في أذهاننا فالعالم ليس جميال أو 

 2هما قائمان في أذهاننا فقط قبيحا و إنما

د بية،فيعتمها على النار فتخرج سوداء كاومثال ذلك أن الفخاري قد يصنع قدرا من الطين يشوي     

، و صل قبيحةإلى تزيينها و زخرفتها باأللوان و الرسوم فهو إنما يجملها بهذه الزخرف ألنها في األ
 الشيء قبيح لقبحه. بالتالي نقول أن الشيء جميل لجماله ونقول أن هذا

فالذي يبعثنا على ممارسة الفنون الجميلة أننا ال نجد في الطبيعة ما يرضينا و ال نجد في مواد      

الصناعة ما تشتهيه نفوسنا من الجمال و هناك مواد جميلة و لكنها قليلة ال تكفي الناس، و هي 

                                                             

 45، ص 0052، 1ينظر: كلود عبيد، الفن التشكيلي نقد اإلبداع و إيداع النقد،دار الفكر اللبناني للنشر و التوزيع، ط  3 

 ) مرجع سابق(.110ينظر: مختار العطار، الفنون الجميلة بين المتعة و المنفعة ص  4 

 w.w.w.alriyadh.com…//httpالرياض اإللكترونية /جريدة  1 

 09موسى ،تاريخ الفنون وأشهر الصور ،قاهرة، د ط ، ص سالمة  2 
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إلى منازلنا من البلور الصافي الرتقيناه  فلو كان الدرج الذي نرتقي عليه لجمالها ال نحب أن تزينها 
 3ساذجا ال نقش عليه

و أ أحيائه نا أن نرى الجمال في أرقىفإذا صح القول أننا والطبيعة نتفق في النظر، وجب علي     

ظر حتى في جمادها وهذا هو الواقع الذي نحس به فاق المناظر جماال بل أكثرها قبحا هو من
 الخالية. الجرداءالطبيعة 

"كافة الفنون التي تستخدم مفردات الشكل كاللون و :أنهاو يمكن تعريف الفنون التشكيلية على      

درك أساسا من أو موضوع داخل قالب منظور يو الخط و الكتلة في التعبير عن انفعال  المساحة
 4"وصوتيةنا بعض إتباع مذاهب فنية يعينها من مؤثرات حركية ما يدمجه أحياخالل الرؤية]...[أو

ات و أو الخام ومنه فالفنون التشكيلية عمل وإبداع يقوم به الفنان و ينجزه على مختل المساحات     
 جاجية ذاتال تشمل فقط الفنون المسطحة إنما المجسدة أيضا كاألواني الزخرفية و المعدنية و الز

 الطابع الجمالي.

  Mouvements of modern artالحركات الفنية الحديثة /3

نون اصطلح على تسمية الحركات أو المدارس أو المذاهب الفنية التي ظهرت في مجال الف     

حتى نهاية وم و انهيار النظام اإلقطاعي في أوروبا، 1789الجميلة منذ قيام الثورة الفرنسية عام 
الحديثة و نذكر على سبيل  م بالمذاهب أو الحركات1918-1914الحرب العالمية األولى 

 المثال:المدرسة الرومانسية، الكالسيكية، الواقعية، االنطباعية...الخ.

  المدرسة الرومانسية : /1

 ئية الحرةتميل هذه المدرسة الفنية إلى التعبير عن العواطف واألحاسيس و التصرفات التلقا     

العواطف  ة المؤثرة المليئة باألحاسيس ووكذلك اشتهرت في المدرسة الرومانسية المناظر الطبيعي
 .لة و ليلةكما سعت وراء عوالم بعيدة من الماضي حيث تأثر الفنانون الرومانسيون بأساطير ألف لي

ثورة بهدف التخلص من المبادئ و القيود، و المحاكاة الكالسيكية كان االتجاه الرومانسي      

م الفن، فالمذهب الرومانسي يستهدف إطالق إرادة اإلغريقية، و التي كانت قد سيطرت على مفاهي
الصبغة الفن مرتبط دائما بعوامل إضفاء الفنان بعيدا عن القاعدة و النشاط الذهني حيث كان 

 .1الموسيقية وتهيئة األجواء الشاعرية على الموضوعات المأخوذة من الطبيعة و أحداث يومية

فالمدرسة الرومانسية تصور اإلنسان بحيث تهتم بالخيال، موضوعاتها من القصص و      

ة التصرف الروايات ،مع إعطاء السيادة للمشاعر واألحاسيس ،على اعتبار أنها أهم وسيلة إلمكاني
 على جوهر الظواهر وأهم أساس في عملية اإلبداع الفني .

                                                             

 ) مرجع سابق(.10ها ص موسى ،تاريخ الفنون وأشهر صورينظر: سالمة  3 

 .17، ص 2003، غريب للنشر و التوزيع، قاهرة ،د ط دار محمد تاج الدين عفيفي، سلسلة آفاق الفن التشكيلي، 4 
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وإحياء  -القديم السعيدالزمن  -البرجوازي و رغبة إحياء مع"و تعد الرومانسية احتجاجا المجت     

و الدعوة إلى تخليص اإلنسان من تفاهة  -الطاهرة  -النظم و التقاليد القديمة، و الروح اإلنسانية
 .2الحياة الدنيئة أهم روادها: يوجيه ديالكروا، جاريكو"

 لمدرسة اليس في العين حيث أن ايؤمن فنان الرومانسية بأن الحقيقة و الجمال في العقل و ل     

غريبة  تهتم بالحياة المألوفة اليومية،بل سعت وراء عوالم بعيدة من الماضي مع أن موضوعاتها
 مأخوذة من المناظر الشرقية.

 

 

 [1825-1748المدرسة الكالسيكية:] /2

لفظ لق هذا اللقد جرت العادة على أن نطلق لفظ كالسيكي على الشيء التقليدي أو القديم، بل نط     

عاتها على الشخص الذي يتمسك بالنظم السابقة التقليدية دون تغيير أو إضافة حيث أن جل موضو
 قديمة مستمدة من األساطير القديمة .

لقرن الخامس عشر، إذا كانت حينذاك نهضة شاملة في انبعثت الكالسيكية من إيطاليا في بداية ا     
الفترة االهتمام باألصول اإلغريقية تركز في تلك  كامل ميادين العلم شملت فن الرسم و النحت و قد

في الفنون الجميلة، و التي كانت أثارها فن النحت والعمارة و التصوير تنشر في أنحاء إيطاليا ومن 

ناردو دافينشي في فن التصوير و الرسم مايكل أنجلو في فن النحت و أشهر فناني هذه المدرسة ليو
 .1العمارة و غيرهم

نهم ونان في فلفظ الكالسيكية مفردة يونانية و تعني الطراز األول أو الممتاز حيث اعتمدت الي     
 رجالني للاألصول الجمالية فنرى منحوتاتهم أشكال للرجال أو النساء و قد إختارو الكمال الجسما

 و الجمالي في النساء و اعتمدت الكالسيكية أيضا على الرسم 

 من أهم مميزات المدرسة الكالسيكية نذكر على سبيل المثال:     

 دقة الخط و الرسم، مع وجود الظل و النور في الرسم. -
  نبل الموضوع:الذي يعني موقفا أسطوريا، يصور آلهة إغريقية أو إبطال القدامى. -

تظهر العواطف و االنفعاالت كما انب العاطفي فالكالسيكية القديمة ينبغي أال البعد عن الج -
 .2ينة هادئةن تكون الوجوه رصأال بد 

من خالل تعريفنا السابق نستنتج أن الكالسيكية مذهب قديم يتميز بالمثالية أي الرأس يساوي      

ثماني مرات الجسم، و المالبس أنيقة و جديدة كما أنها تهتم برسم النبالء و القصص الدينية يمكن 
 أن تصور المالئكة مثال و هذا ال يرى في الواقع.

                                                             

 .28مرجع نفسه ص  2 

 .105، ص1990-هـ1410، 1ينظر: صالح أحمد الشامي، الفن اإلسالمي التزام وإبداع، دار القلم، دمشق، ط 1 

 106مرجع نفسه ص  2 



 الفنون التشكيلية ماهية                                                    الفصل األول :              
 

11 
 

 

 

 

  Realisme:1850المدرسة الواقعية  /3

بق و هي نقل لكل ما تراه أعيننا من مجسمات ومناظر طبيعية وحاالت من الواقع نقل ط     

واقع  اليوم ةاألصل كاألدوات و األشخاص أو حتى الشوارع كما ترصد عين الكاميرا الفوتوغرافي
 معين ما يخص المجتمع، و قد تدخلت عواطف و أحاسيس الفنان في رصد هذه األعمال.

تعني الواقعية في الفن و تصوير العالم كما نراه دون زيادة أو نقصان، فالفنان الواقعي يقدم      
الرسم و اللوحة كما هو في الواقع أي فن وصفي و تسعى إلى معالجة المضامين التي يزخر بها 

من  لوحاته( الذي رفضت 1877-1819أعمال الفنان كوربيه )بدأت المدرسة ب، الواقع االجتماعي

، مما اضطره إلى إقامة معرض خاص به، 1855المحكمين في المعرض الذي أقيم في فرنسا عام 
حشد فيه أربعين لوحة معلنا عن فن الواقعية، و بذلك أصبحت الواقعية قطب المعارضة للفن 

 1الرسمي

 ي، و تسليطالواقع برسم أشكال الواقع كما هعتقد أن أصحاب هذه المدرسة هم بحاجة لمعالجة ا     

ه دون لواقع بدقائقبأسلوب يسجل ااألضواء على جوانب هامة يريد الفنان إيصالها لها للجمهور 
 غرابة أو فور.

قد بلغت لوحاته (، و 1879-1808أهم ما يمثل هذا االتجاه هو الفنان الفرنسي هاري دومييه )     

قتراب من فن الكاريكاتير، كما عبر الفنان )دومييه ( عن تعاطفه مع د االتحقيق ذلك الهدف على ح
 هناك فنان واقعي فرنسي يسمى جوستاف كوربيهالمتجولين،و نالمشردين في الشوارع و الموسيقيي

 2شديد االرتباط بالطبقة العامةمثل دومييه  األخير( و كان هذا 1814-1875)

طفي بالبعد العا عن قضايا اجتماعية من الواقع، كما أنها تهتمبر وبالتالي فالمدرسة الواقعية تع     
 جة المجتمع مثل الفقر، البؤس، الفرح، الحزن، التقاليد و الحرب ...الخ.وظيفتها معال
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أثناء  **هي اللوحة التي سخر منها الناقد الصحفي لويس ليروي *انطباع شروق الشمس     

فكانت اللوحة التي يعود إليها الفضل في إعطاء التسمية  1874المعرض األول االنطباعيين سنة 
 لهذه الحركة الجديدة أي االنطباعية أو التأثيرية.

أمام المشاكل التي انين لكنها وجهة نظر مشتركة لدى بعض الفن واالنطباعية ليست مدرسة "     

إعترضتهم في ميدانهم الفني )العالقة بين الرسم و اللون ( رغم أو الوسائل كانت جماعية و 
تقديريهم من بعضهم البعض،إال أن نتائج أعمالهم فردية مبنية على رؤية فنية حية وذلك بمحاكاة 

 1الطبيعة"

ر من التحر فقد أشاعت موجه فالتأثيرية اعتبارها مذهبا مرئيا محدود األهداف لم تعش طويال،     
 في الفن.

االنطباعية أو التأثيرية هي مدرسة فنية أوجدت في القرن التاسع عشر، اسم الحركة مستمد من      

عام  ام بانجازه)انطباع شروق الشمس( التي قا -كلود مونيه -عنوان لوحة الرسام الفرنسي 

، إضافة أن الفنانون الذين يشاركوا في بداية االنطباعية هم قالئل و ما نسميه اآلن م1872
أعمالهم في الهواء الطلق مباشرة كما تراه  باالنطباعية حيث خرج الفنانون من المرسم و نفذوا

 .2العين المجردة مثل: سيزان، مانيه

ال  ديثة، كمامدرسة التي تفرعت منها كل المدارس الفنية الحومنه نستنتج أن االنطباعية هي ال     

تهتم برسم األشخاص أي أن الطبيعة هي الموضوع أي أن الصور الشخصية ترسم بعيدة في 
 المخططات الخلفية.

 المدرسة التنقيطية: /5

 ا.هي مدرسة من بين المدارس الفنية الحديث، جاءت كرد فعل على المدارس التي سبقته     

في باريس فنجد أن هناك   George Seuratالفن المنقط أو التنقيطي نشأ مع جورج سوراه      

تعريفات للمدرسة االنطباعية تضم الفن التنقيطي في العديد من الكتب بدليل، قام بعض الفنانين 
وط إلى اللوحة ما تعرف باسم قسوة الخط امحاولين أن يضيفوطباعيين بانتهاج أساليب فردية االن

 1مما أدى بجورج سوراه في فصل األلوان على الطريقة االنطباعية

ف أي أن الفنان جورج سوراه قام بتقسيم األلوان إلى نقط صغيرة ملونة و هي ما يعر     

تفق مع تبالتنقيطية كما تميزت هذه المدرسة بتفتيت األشكال وبالتالي فإن المدرسة التنقيطية 
 االنطباعية باختفاء الموضوع. 

                                                             
تحف و هي محفوظة اآلن بم سم48x36 قياسها  1872انطباع شروق الشمس: لوحة زيتية صورها كلود مونيه باللوفر سنة  * 

 Marmottan.َماْرُموتَن 

 ** Louis Leroy  ناقد صحفي بجريدة شاري فاريCharivari .كان قلمه ساخرا و حاقدا على االنطباعيين 

 15، ص1998، 1بن طيب نصر الدين، االنطباعية و االنطباعيون، د. د. ن، ط 1 

   15ص مرجع نفسه ينظر: 2 

 )مرجع سابق(  109صالح أحمد الشامي، الفن اإلسالمي،التزام وإبداع صينظر:  1 
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ي لمدارس التافعل على ما سبقها من و منه نستنتج أن المدرسة التنقيطية و أمها التأثيرية رد      
 وتعد عنصرا أساسيا في اللوحة. كانت تتمسك بالموضوع،

   Fauvismeالمدرسة الوحشية  /6

ي اتجاه كلمة فرنسية ومعناها الوحش المفترس و ه  Fauvismeالمدرسة الوحشية أو القفوية      

الحرية قام على التقاليد السابقة و قد نشأت حين قام مجموعة من الفنانين في فرنسا ينادون ب
 المطلقة.

تقريبا و على رأسها فنانون  1908-1905ازدهرت المدرسة الوحشية في باريس في الفترة      
رت ماركيه، فجميع األلوان كانت صاخبة،و بعضها من أمثال هنري ماتيس،جورج َرووه وألب

الباليه مباشرة و بدون خلط، كما أن أشكال الفنان هنري ماتيس كانت تحمل ألوان من التحريف 
 .2الذي لم يعد من قبل

به بالرسم في األشكال فكانت أش و بالفعل فالمدرسة الوحشية كانت تعتمد على أسلوب التبسيط     

كانوا قاعة التي تعرض فيها اللوحات أطلق عليها النقاد باسم قاعدة الوحوش فالبدائي،حتى ال
 يستخدمون شرس األلوان في اللوحات.

"كانت طريقة األداء التي اتبعها الفنانون الذين ينتمون إلى االتجاه الوحشي تهدف إلى تبسيط      
أللوان دون اعتبار لعامل الظل و األسلوب، و تتميز بتحقيق البناء المسطح مع االستخدام المتآلف ا

 3النور،و هم يهدفون بشكل عام إلى تحقيق األداء الشكلي الخالص في الفن بطريقة ذاتية"

 بسيطة في و بالتالي فالمدرسة الوحشية نزعة مضادة للكالسيكية بما فيها من ألوان صاخبة و     

لذي بير الحر ابالتع الفرصة للفنان الوحشيالفنية إضافة البعد التام عن المحاكاة لكي تتاح لوحاتهم 
  ال شرطا في أعمالهم.ال يعرف قيدا و

 

   Expressionnisme 1910المدرسة التعبيرية: /7

ل بالمرئية  إن فكرة التعبيرية في األساس هي أن الفن ينبغي أن ال يتقيد بتسجيل االنطباعات     
 حية.عليه أن يعبر عن التجارب العاطفية و القيم الرو

نشأت هذه الحركة في ألمانيا، حيث كانت األساطير حافلة بحكايات الجن و العفاريت و الغيالن      

لطبيعة يطغى على الجدان فينعكس على اللوحة دون التقيد باالمخيفة،فهي تصدر عن انفعال باطن 

جاه الفنان االتالتعبيرية جاءت نقيض االنطباعية و نذكر من رواد هذا أو المنظورات الواقعية، و
 .1...الخالنرويجي مونخ

                                                             
 .69، ص1961ي، الفن في القرن العشرين،القاهرة، دار المعارف بمصر، د ط،ينظر: د محمود البيسون 2 

 )مرجع سابق(. 98د. محسن محمد عطية، اتجاهات في الفن التشكيلي،ص  3 

 .237، ص 2009، 1ينظر: خليل محمد الكوفجي، مهارات في الفنون التشكيلية،عمان،األردن،ط 1 
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ي هل الفنان و اإلفصاح عن األحاسيس و المشاعر و الشحنات النفسية داخ و بالفعل فإن التعبير     
 أساس المذهب التعبيري.

بزعامة كانديسكي  *تأسست جماعة جديدة تسمى جماعة الفارس األزرق 1911"وفي حوالي      

التعريف بالحركات الفنية الحديثة وكان ضمن هذه الجماعة بول كلي  بقصد و فرانزيارك األلماني
 .2و أسلوبه فطري يعبر أصدق تعبير عن النفس اإلنسانية" 1940 -1879السويسري 

ن خالل بالتالي فالتعبيرية قد اعتمدت على إظهار تعابير الوجه و األحاسيس النفسية مو      

 واألشكال  الخطوط التي يرسمها الرسام التعبيري ومنه فإن أدوات التعبير هي اللغة التشكيلية من
 لخ.األلوان  و األحجام و الخطوط ...ا

  Cubisme  1909المدرسة التكعيبية: /8

 هي جعل األشكال جميعها على هيئة مكعبات صغيرة ترسم على سطح اللوحة، التكعيبية     

عي أو وكأنها مجسدة بأبعدها الثالثة طول، عرض، ارتفاع وقد استمدت أشكالها من الشيء الطبي

خارج من  أجزائه ز مع ذلك فلم تعد الصورة عندها نقال عن الطبيعية و إنما هي تصوير عالم جديد
 ندسية.عنه بأجسام مكعبة و أسطوانية ...الخ و يتحول كل شيء إلى أشكال هإحساس الفنان يعبر 

التكعيبية هي ذلك االتجاه الفني اتخذ من األشكال الهندسية أساسا لبناء العمل الفن،كما المدرسة      
أن مسمى التكعيبية لم يكن من اختراع قادة الحركة و إنما كان لفظا و لد مع النقاد حينما تعرضوا 

بتاتا ،حيث قال بيكاسو:"حينما تكشفنا التكعيبية، لم نكن نقصد 1لتحليل األعمال و بيان متبعها
 .2في أنفسنا"كتشافها وإنما كنا نود التعبير عما ا

 ة.و من ثم فاألصل إيجاد مدخل للتعبير يكشف عن الحقيقة الفنية من قبل أجيال سابق     

ظهرت التكعيبية في القرن العشرين كنتيجة إلهتمام الفنان المتزايد بطرق التعبير بدال من      

عيبي هو مذهب تجريبي معتمد أكثر مما كانت األساليب السابقة اهتمامه بالمضمون، و المذهب التك

وقد صمم التكوين كله لتحليل الشكل إلى أجزائه المركبة له و كذلك للوصول إلى تأثير حركة قوة 
 .3كامنة و يفكك الشكل ثم يجمع ثانية بطريقة جديدة أكثر إثارة معتمدة على البصر

سلوبان حسب اعتمدت على أ -سيزان وسورا -الطبيعية التجاه  يبية هي الثمرةو بالتالي فالتكع     
 ة و إعادةالتعريف تكعيبية تحليلية و تكعيبية تركيبية أي تفكيك العناصر لتظهر أجزاءها المخفي

 أو تركيبها من جديد.تلصيقها 

  Abstrait 1910المدرسة التجريدية:  /9

                                                             
  :جماعة الفارس األزرق * 
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 ة، حيث تحولبشكل عال و تعبر عنها بزوايا هندسيأحد المدارس الفنية التي تهتم بالطبيعة  هي     

ق المناظر الطبيعية إلى دوائر و مربعات و مثلثات، فهي تظهر كقصاصات ورقية متراكمة فو
 بعضها و منه فالفن التجريدي يعتمد على خيال الفنان و يعبر عنه بأشكال هندسية.

الفنان مداخل متعددة فهناك المدخل الذي بدأت التجريدية بالتكعيبية للوصول إلى التجريد اتخذ      

جاء وليد التكعيبية ذاتها أي أن يبدأ فيه الفنان باألصل الطبيعي و يراه من زاوية هندسية، و يظهر 
التجريد في هذه الحالة وهو أشبه ما يكون بقصاصات الورق المتراكمة أو بأشكال السحب مجرد 

 .4ة مباشرةأشكال إيقاعية مترابطة ليست لها دالئل بصري

ير عنها و التعبو عموما فإن المذهب التجريدي في الرسم،يسعى إلى البحث عن جوهر األشياء      
 جدان الفنان التجريدي.خلها الخبرات الفنية التي أثار وعل في دافي أشكال موجزة تج

"التجريدية اتجاه يهدف للتعبير عن الشكل النقي المجرد عن التفاصيل المحسومة و هو ال      

ينطوي على أية صلة بشيء واقعي و ينقسم هذا الفن إلى قسمين األول يسمى التعبيرية التجريدية و 

ها [ و بالثاني يسمى التجريدية الهندسية ورائ1944 -1866رائدها الروسي فاسيلي كاندنسكي ]
 .1الهولندي بيت موندريان

تعرف يمكن الالتي منه نستنتج أن رواد المدرسة التجريدية ال يستخدمون عناصر طبيعية و     
برزون يعبر فقط عن المشاعر الجمالية للفنان فهم اإليقاع في الخط، و اللون عندهم يف ،عليها

 الخطوط...الميوالت النفسية طبقا للشعور و اإلحساس باستعمال األلوان و 

 Futurisme 1909المدرسة المستقبلية: /10

لى كانت تهدف إلى مقاومة الماضي، والتركيز ع ،1909مدرسة فنية حديثة ظهرت في عام      
 مستقبلية.لذا سميت بال إنسان العصر الحديث،

درسة على ق فناني هذه المبدأت المدرسة المستقبلية في إيطاليا ثم انتقلت إلى فرنسا، و قد أطل     

: وملخصه 1909در بيانهم عام المستقبلية، وقد ص أنفسهم المستقبليون و على حركتهم اسم
حساس بروح العصر الذي يفرض أسلوبا عصريا سريع اإليقاع، و ضربوا لذلك ة اإلضرور

مثال:بفرس يعدوا فليس من المعقول عندهم أن يرسم على اللوحة بأربع سيقان بل بعشرين ساقا، و 
 .2انتقدوا التكعيبيين لخلو لوحاتهم من الحركةقد 

قرن مرة في الومضمون هذا القول فإن الفنان المستقبلي قام بالتغيير المتميز بالفاعلية المست     

العشرين،الذي عرف بالسرعة و التقدم،حسب إعطاءه ألحسن مثال و منه فاألشياء تتحرك و 
 تجري و تتغير بسرعة حسب آرائهم.

                                                             

 )مرجع سابق(141ينظر: محمود البسيوني، الفن في القرن العشرين، ص  4 

 143،ص 1981د. محمود أمهز، الفن التشكيلي المعاصر،التصوير،دار المثلث بيروت، 1 

 ،)المرجع السابق(.113في الفن الحديث، ص  تينظر: د.محسن محمد عطية، اتجاها 2 
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بر الفنان المستقبلي عن الصورة المتغيرة تجزئة األشكال إلى آالف النقاط و الخطوط و وقد ع     

، أن التغيير و كان يهدف إلى نقل الحركة السريعة و الثبات و الخطوط و صراع القوي األلوان،

 -بوتشيوني -ميكية لآللة و من بين روادها :ر السريع مع تجسيد الحركة الدنياعن روح العص
 .3..الخروسولو.

دي (أي6ستة )بوبالتالي فالمستقبلية تستعمل التكرار لتمثل الحركة و مرور الوقت فيظهر إنسان      
 مثال و منه فالحركة إذا ترتكز االهتمام على عنصر السرعة المتزايدة و الحيوية.

 

 Suréalismeالمدرسة السريالية: /11

قة و إطالق تعني ما وراء الحقيقة الواقعية، تهدف إلى البعد عن الحقي Sur realismإن كلمة      
 األفكار المكبوتة و التصورات الخيالية و سيطرة األحالم.

ليس ميدان الشعر  -أندريه بريتون -إن أول ما أطلق كلمة سريالية هو الشاعر و الكاتب     
ة، بدأت مالمح هذه الحركة تظهر منذ بل في مجال الحديث عن جميع ميادين الفنون الجميل فحسب،

حيث تميزت بالتركيز على كل ما هو غريب و متناقض و ال شعوري،كانت المدرسة  1914
 .1تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطالق األفكار المكبوتة و التصورات الخيالية و سيطرة األحالم

األحالم أي الواقع الميتافيزيقي، تهدف يعتمد على الخيال و و منه فالمدرسة السريالية مذهب      

لتحرير اإلنسان من عبوديته كالكبت النفسي يقول بيرتون:"من المستحيل أن أتأمل لوحة فنية كما 
 .2أنظر إلى نافذة ال يهمني منها إال أن أعرف المنظر الذي تطل عليه

نها مفذة، نطل حياة ليست ناو قد حدد بهذه العبارة كل ما ينطوي عليه المذهب السريالي ، إن ال     
 قة .على عالم آخر ال نعرف عنه األجمل و األفضل بل إن جداريه اإلنسان تكمن في هذه الحقي

الذي كان من  1888سنة  –جورجيوري كيركيو  –من أبرز الفنانين السرياليين اإليطالي      
ازع و يفقد فيه الفرد كيانه و من أوائل الذين مارسوا التعبير عن مأساة الفرد في عالم يقوم على التن

 .3...الخM.Raynal –موريس رينال  –الفنان 

ف بذور من خالل هذا نستنتج أن المدرسة تدين كل أثر قديم،إنها على العكس تحاول أن تكش     
 المستقبل في أعماق الماضي.

 المدرسة الدادائية: /12

                                                             

 114مرجع نفسه ص  3 

م، 2011، 1: صدقي إسماعيل، مطالعات في الفن التشكيلي العالمي، إعداد و تحرير عواطف الحفار إسماعيل،دمشق، طينظر 1 

 172ص

 ()مرجع سابق 173ص  صدقي إسماعيل، مطالعات في الفن التشكيلي العالمي، 2 

 )مرجع سابق( 239ي، مهارات في الفنون التشكيلية،ص حينظر: خليل محمد الكوف 3 
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دا هي في سويسرا في أعقاب الحرب العالمية األولى،و كلمة دا 1916مدرسة فنية ظهرت في      

يث أن أول ما ينطق بها الطفل الصغير، وترجع نشأتها إلى الشاعر الروماني تريستان تازارا ح
 الدادائية ترسم بخامات قذرة للتعبير عن القبح في ثورة على معايير الجمال.

لتي أعقبت الحرب العالمية األولى، حيث أقامت وقد ولدت الدادا كرد فعل لموجات السخط ا     

الجماعة التي حملت هذا االسم أول معرض لها في سويسرا، و تتألف من مجموعة من الشعراء و 
الموسيقيين و الفنانين التشكيليين الرافضيين للحرب، حيث العديد من أعضاء الجماعة، بل عادت 

 .1بعيدا عن المعنىإلى خراب الشعب و زادت لديهم الميول الفردية 

يد، حيث من خالل هذا التعريف نستنتج أن الحركة قامت ضد لكل ما هو سائد من عرف أو تقال     

ك في أخذت تنادي بعدم المباالة و بالتخلص الكامل من كل ما هو معروف من قيم سواء أكان ذل
 .األدب أم في المسرح أم في الفنون التشكيلية

 

 

                                                             

 )المرجع السابق(142،143ينظر:د. محمود البسيوني، الفن في القرن العشرين ص  1 
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 الموهبة : -

 تعريف الموهبة :-1

 لغة :-أ

 أسماء هللا تعالى الوهاب ، أي ̋ :جاء في لسان العرب 

ية ن أبنكثرت سمي صاحبها وهبا ،وهو م العطية الخالي من األعراض و األغراض ،فإذاالهبة :
 المبالغة .

 ،به وهبا ئ  يهمن صفات هللا ،المنعم على العباد ،و هللا الوهاب الواهب ،وهي لك  الشيالوهاب :
 بالتحريك ،وهبة و اإلسم  الموهب ،و الموهبة ،بكسر الهاء فيها .

 رجل كثير الهبات .الموهوب :

 (1) ̏  طيتةوهب لك هللا الشيئ وهبا ووهبا بالتحريك ،ووهبت له هبة و موهبة وهبا ووهبا :إذا أع

 صطالحاً:إ -ب

يازة المرء أو إمتالكه لميزة و نقصد به إستعدادا طبيعيا أو طاقة فطرية  ح̋  تعرف الموهبة بأنها

غي عادية في مجال أو أكثر مجاالت استعداد اإلنساني التي تحظى بالتقدير اإلجتماعي في كامنة 
لتحقيق مستويات أدائية متميزة في أحد  مكان و زمان معينين ،و التي يمكن أن تأهل الفرد مستقبال

ميادين النشاط اإلنساني المرتيط  بهذا اإلستعداد إذا ما توفرت لديه العوامل الشخصية و الدوافعية 
 (2).̏ الالزمة ،و تهيأت له الظروف البيئية المناسبة

ت و نالفل ى للطو تعرف الموهبة بأنها القدرة اإلستثنائية التي وهبت من فبل هللا سبحانه و تعال
 استحسان من قبل شخص مؤهل مهنيا ،بحكم انه فرد متميز .

ت فالموهبة هي قدرة قدرة فطرية  أو إستعداد موروث  في مجال واحد أو أكثر أو مجاال

ج إلى ام  تحتاخمادة بتماعية و اإلنفعالية و الفنية و هي اشيه إستعدادات العقلية واإلبداعية  و اإلج
ة العام تبلغ أقصى مدى لها، عند الفرد يمكن حصرها في القدرةإكتشاف و صقل حتي  يمكن أن 

 للذكاء و القدرات الخاصة مثل الفنون .

أداءه  اط ما يظهربأنها تلك القدرات الرائعة تجعل الطفل عند القيام بنش̋ كما تعرف الموهبة :    
 بتميز ،و تجعله متفردا 

 )3( ̏ خرون آلممتلكاً لخصائص و سمات يحتميى أال يتملكها ا

 التعريف اللغوي : -ج

                                                             
 .  4929ابن منظور :لسان العرب ،المجلد االول  ،تحقيق عبد هللا عبد الكبير و اخرون ،  دار المعرفة ، القاهرة ،ص   (1)
  3عبد المطلب أمين القريطي :سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة و تربيتهم ، توزيع ،دار فكر عربي القاهرة  ،طبعة   (2)

 .  144،ص   2001،
 . 2ينظر :عاصم محمود الحياني ، الشباب الموهوبون و كيفية وجيههم نحو العمل  المبدع ،اداب الرافديين  ،ص   (3)
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ية و هي ستثنائإعرفه اللغوييون بأنها قدرة وهب :أي أعطى بال مقابل  و الموهبة هي الهدية و قد 
 إستعداد فطري فطري

 لدى الفرد .

أنه  اس ،وو مما سبق نجد أن هناك إجماع على أن اإلنسان الموهوب يختلف عن العاديين من الن
 مميز و بارع و إن الموهبة عطية من هللا تستحق الرعاية و اإلهتمام .

هم إستعدادات  الذين تتوافر لدياألفراد  ̋طفال  الموهوب هم فقد عرف سعد رياض الذي يرى بأن األ

التي يقدرها قدرات غير عادية أو أداء متميز  عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من المجاالت  و 

المجتمع و خاصة في مجاالت التفوق العقلي و التفكير ،اإلبتكاري و تحصيل العلمي و المهارات و 
    (1) . ̏القدرات الخاصة 

و يسخدم فتحي السيد عبد السالم مصطلح موهوب لإلشارة إلى الشخص الذي يمتلك قدرا عاليا في ̋

خرون نفس المصطلح يعني أي شحص يملك قدرا عاليا من آتنوع واسع من القدرات و يستخدم 

 (2) . ̏القدرات في مجال واحد 

لك الطفل الذي يتوافر لديه اإلستعداد أو ذ ̋الموهبة بأنها    Tannenbaumفي حين يعرف تاننبوم  

ً لألفكار )في مجاال األنشطة كافة ( و التي من شأنها تدعيم الحياة البشرية  اإلمكانية ليصبح منتجا
 (3). ̏أخالقياً و عقلياً و عاطغيا ًو إجتماعياً و جمالياً 

سيقى و المسرح و خرى مثل الموهوبين في الفن و الموآكما يمكن أن تشمل الموهبة مجاالت  ̋

الكتابة و الرياضة و عيرها من المجاالت األخرى التي تظهر فيها الموهبة ،و لكن مايهم في هذا 

ن و الفكرية في كل لمجاالت سابقة الذكر ،ألنها تعبر عالمستوى أن الموهبة تشمل الكفائة المعرفية 
 (4)̏   اإلمكانيات و القدرات الفغلية للفرد في التميز في تلك الميادين

لدى  كتسبة)و يتضح لنا مما سبق أن الموهبة هي القدرة فائقة و إستثنائية و متميزة و غير م

 ؤهليين م  رادالموهبة مقارنة بمن هم في مثل سنه و تقدرها الجماعة ،و يتم لكشف عنه من قبل أف
مجال  ظهر فيتطبيق بعض المفاييس و اإلختبارات  و تكالمعلميين و الخبراء .....إلخ ،من خالل 

 يادة ،قاديمي األك أو أكثر من المجالت التالية القدرة العقلية العالية ،التفكير اإلبداعي التحصيل

رسم ها الالقدرة على قيام بمهارات و مواهب متميزة في شتي المجاالت كالمهارات  الفنية من
ته  مكبوتا واألخرى التي تفتح له المجال إلظهار مدى قدراته و غيرها من المجاالت ،الموسيقى 

 ....إلخ (خر حسب شخصيته آلالتي تختلف من فرد 

 الموهبة : أنواع -2

                                                             
 .   41، ص  2006، 1سعد رياض :طفلك الموهوب إكتشافه و رعايته ، دار الشروق لنشر و التوزيع  ،األردن ،طبعة   (1)
اإلمارات طرائق رعايتهم ،دار الكتاب الجامعي ،  واساليب إكتشافهم  فوقييناألطفال الموهوبين و المتخالد خليل الشيخلي :  (2)

 . 32،ص 2005العربية المتحدة ، 
 .  63، ص  1999فتحي عبد الرحمان جروان :الموهبة و التفوق  ،دار كتاب الجامعي ، اإلمارات العربية المتحدة  ،  (3)

(4) Rosadah Abd Majid ,Aliza  Alias׃ consequences of Risk Factors in the Development of Gifted children ,Science Direct 
,Available Online at  www .sciencedirect .com .procedia social and Behavincos  7(C) 2010, P64 .      
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ء و األدا لمتجدداو هي مستوى عالي من اإلستعداد و القدرة العامة على التفكير :الموهبة العامة -أ

ً  الفائض في مجال يره من أو غ من مجاالت النشاط اإلنساني سواء كان علمياً، إجماعياً، قياديا
 المجاالت و هي ذات أصل فطري يرتبط بالذكاء.

ز في التمي و هي مستوى عالي من اإلستعداد أو القدرة الخاصة على األداء:الموهبة الخاصة  -ب
سواء (ذكاء ل تكويني )ارتباط بالمجال معين أو أكثر من مجاالت النشاط اإلنساني و هي ذات أص

 كان علميا ًأو أدبياً أو غيره من المجاالت .

 :التفوق  -

 تعريف التفوق :-1

  جاء في لسان العرب لغة :-أ

 و فواقا :عاله .وفاق الشيئ فوقا 

 و تقول فالن يفوق قومه أي يعلوهم .

 و جارية فائقة :فافت في الجمال 

 (1)̏ وفق الرجال صاحبه :َعالَهُ و غلبه و فضله 

   اق الرجال أصحابه يفوقهم ،أي عالهم بالشرفوفيقال 

 

 

 

 صطالحا :إ-ب 

تشير العديد من الدراسات التي تعني بالتفوق و المتفوقين إلى ألن التفوق ظاهرة يمكن تنميتها لدى  ̋

األفراد إذا توافرت لهم الظروف المناسبة التي تمكنهم من تنمية قدراتهم و إستعداداتهم عن طريق 
 (2)̏ التفاعل المشهر مع بيئتهم المحيطة بهم و التي يعيشون ضمنها 

البد من أن يكون ة إلى أن التفوق ينطوي على وجود موهبة و ليس  العكس فالمتفوق تجدر اإلشار
 موهوباًو ليس الموهوب متفوق 

الطفل يكون أداؤه مرتفعا و ذا قيمة في أي  مجال تقدره  ̋أن المتفوق هو :  whittyويتي  يرى -

وأن إختبارات الذكاء وحدها التستطيع إظهار الطالب الذين يتمتعون بإمكانيات عالية ، الجماعة 
   (1)̏  و اإلستجابات الفردية في الكتابة و اإلبداعية و القدرات الخيالية و األصالة 

                                                             
 .  3487خرون  ،دار المعرفة ، القاهرة ، ص آإبن منظور لسان العرب ،المجلد األول ،تحقيق عبد هللا عبد الكبير و   (1)
،  2005دة  ،خالد خليل الشيخلي ، األطفال الموهوبون و المتفوقون أساليب اكتشافهم و طرائق رعايتهم ،دار الكاب الجامعي ، اإلمارات العربية المتح (2)

 .  41ص
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لظروف اتهيأت له )نستنتج مما سبق أن المتفوق هو شخص موهوب يتميز بالذكاء فوق المتوسط  

 بأقرانه قارنةمالمناسبة و التي مكنته قدراته و إستعداداته الفطرية لتحول بذلك إلى أداء عاٍل 
دبية  ية ، األالفن العاديين في مجال من المجاالت التي تقدرها الجماعة ،في جميع المجاال و لميادين

 ،الرياضية ....إلخ (  

 اإلبداع :-

 تعريف اإلبداع :-1

 اإلبداع في اللغة :-أ

 ه .ل من فعلر أي أوفي األم  ̏بدع  ̋ اإلبداع في اللغة هو إبتداء الشيئ و صنعه  مثل ،ما يقال فالن 

ء ال إحتذانعة باإلبداع يعني إحداث شيئ لم يكن من قبل خلق و ال ذكر و ال معرفة فإبداع إنشاء ص
 ،و ال إقتداء 

ث ل شيئ حيكل قبل األشياء و األحداثه إياها وهو البديع األوالبديع من أسماء هللا تعالى إلبداعه 
 جاء في

 (2)[سورة األحقاف]    ﴾قل ماَُكنَت بًدع َالسموات ِو األرِض  ﴿:قوله تعالى

  (3)[101-سورة األنعام ]      ﴾بَِدع ُ الَسمواِت و األَرِض   ﴿و قال تعالي :

 عدم .وهو إيجاد شيئ مسبوق بالهو إيجاد شيئ غير مسبوق بالعدم يقابله الصنع اإلبداع :

  (4)̏   اإلبداع هو أن يكون من شيء موجود ̋قال ابن سينا 

 إصطالحا :-ب

انت إن ك يعرف اإلبداع على أنه إنتاج شيء ما عليه أن يكون هذا الشيء جديداً في صياغته و
 عناصره موجودة من قبل 

ائية إستثن المبدع يجب أن يكون ذلك الفرد الذي يمتلك قدرات تفوق المتوسط أو قدراتو الفرد 
 لفة .تمكنه من تحقيق إنجازات إبداعية  إستثنائية في أكثر من مجال عبر مراحل نمو مخت

يري برونوفيسكي أن الشخص يصبح مبدعا عندما يجد الوحدة في تنوع الطبيعة أو في األشياء  ̋
  (5) ̏ظن من قبل و ال يتوقع أن يكون بينهما وحدة التي لم يكن ي

                                                                                                                                                                                                          
اء عينة من التربويين في معظم دول الخليج ،مجلة أسامة حسن محمد معاجيني :تحديد مدى شيوع بعض المظاهر التفوق في أر (1)

  . 108،ص  1996،صيف  40،العدد 10التربوية جامعية  ،كويت ،المجلد 
 يةآلسورة األحقاف  ، ا  (2)
 .  101ية  آلسورة األنعام  ، ا  (3)
 .  35،ص   2000عيد اللطيف محمد خليفة  ،الحدس و اإلبداع ،القاهرة  ،دار العريب ،  (4)
 2005و مشكالتهم  أساليب رعايتهم  ،دار الثقافة و النشر و التوزيع  ، القاهرة  ،–خصائصهم –وفيق صفوت مختار :سيكولوجيا األطفال الموهوبين  (5) 

 .  51،ص 
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يكون  ياغته)نلخص مما تطرقنا إليه  أن اإلبداع هو عبارة  عن إنتاج المبدع لمركب جديد في ص

 ،توسط في مجال ما بحيث تكون عناصره متوفرة ،و يمد لك صاحبه قدرات إستثنائية تفوق الم
 .يحضى عمله بتقدير الجماعة (تظهر له كلما تهيأت له الظروف المالئمة و 

 الفرق بين الموهبة و التفوق :-

 بة بالقدراتتفسير للموهية ووضع الفرق بينها و بين التفوق فربط الموه  Ganyeلقد قدم جانييه 

عين ال مخبرة في مج التي تنمو بشكل طبيعي غير مقصود و منظم بالمهارات  التي تكونت نتيجة
 من المجاالت 

لمتوسط في اذي يتمتع بقدرة فوق بتعريفه للموهوب على أنه الفرد ال Ganyeو عليه يقوم جانييه 

 مجال أو أكثر من

مجاالت اإلستعداد اإلنساني أما التفوق فعرفه على أنه الفرد الذي يتمتع بأداء فوق المتوسط في 
 (1) ̏مجال أو أكثر من المجاالت النشاط اإلنساني 

 جانييه الموهبة و التفوق على النحو التالي :و قد فرق  ̋ 

وق نما التف( بي الموهبة تقابل قدرة من مستوى فوق المتوسط )أي قدرة عقلية  ،إبداعية  إنفعالية-
 .(اضية األداء من مستوى فوق المتوسط في المجاالت األكاديمية ) تقنية ،عالقات فن ،الري

 مكون الرئيسي للتفوق بيئي .المكون الرئيسي للموهبة فطري ، بينما ال-

 .طاقة للتلك الموهبة طاقة كاملة و نشاط أو عملية ، التفوق نتاج لهذا النشاط أو تحقيق -

 الموهبة تقاس بإختبارات مقننة  ، بينما يشاهد التفوق على أرض الواقع .-

 (2) ̏التفوق بنطوي على وجود موهبة و ليس العكس  ،فالمتفوق البد أن يكون موهوب متفوق -

أن  لى ،و)و يتضح مما سبق أن الموهبة هي عبارة عن قدرات و إستعدادات فطرية بالدرجة األو

 لظروفاالموهوب بإمكانه أن يصح متفوق في مجال أو أكثر تقدرة الجماعة إذا ما تهيأت له 
 ، و منه فليس كل  ة لذلك ، أداؤه فوق المتوسطالمناسب

 موهوب متفوق موهوبا(

 الفرق بين الموهبة و اإلبداع : –

 إن المواهب قدرات الخاصة ذات أصل تكويني ال ترتيط بذكاء الفرد ،-

 بيئة .تأثر بالياء و أما اإلبداع فهو قدرة تؤدي إلى التجديد في األفكار و األداء و هو يرتبط بالذك-

                                                             
 .  34، ص 2003محمود عبد الحليم منسي ،اإلبداع و الموهبة في التعليم العام  ،دار المعرفة الجامعية ،األزاريطة  ،   (1)
 . 27، ص  2009محمد حسين قطناني و هشام يعقوب مريزيق :تربية الموهوبين و تنميتهم ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة  ، األردن  ،   (2)
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 معين ويوضح بعض التباين بين الموهوب و المدع على أن الموهوب شخص قادر على أداء نشاط

ء ن األشياات بيد أو إدراك عالقبشكل متميز ال يقدر عليه غيره ، و إذا أدت الموهبة إلى كشف جدي
، 

دها ة و حوهبن المو لكن هذه المفاهيم المتداخلة فبرغم من أن اإلبداع يتطلب الموهبة أحيانا إال أ
ً أقل صرامة في مفهومها من اإلبداع إذ ليس من الضروري أن يكون إنتاج الموهبة إنت  ستثنائياإ اجا

ة من و فريداً كما هو الناتج اإلبداعي من جهة أخري فإن الموهوب بالضرورة شخص ذو درج

درات قعض لباإلبداع التي تجعله يكتشف الحديد و ينتج مالم يكن موجودا من قبل لهذا يستخدم ا
اني اط االنسالنش التفكير اإلبداعي محكا لتحديد الموهوبين أو المتفوقيين في أي مجال من المجاالت

 لكبار اإلبداع فهو يتعلق بنشاط اكما أن الموهبة غالباً ماتتعلق بنشاطات األطفال أما 

 ̏ معنى واحد هو اإلبداعإن القدرة و اإلمكانية و الموهبة ما هي إال تنويعات عن  ̋براهيم عيد يقول ا
(1) 

ع ولد متخالصة ذلك أن الموهبة عبارة عن قدرة و هبها هللا تعالى ،فهي إستعدادات فطرية )

ون كرط أن أما اإلبداع هو إنتاج أفكار جديدة خارجة عن المألوف بشالشخص ال ترتبط بالذكاء 
ة ي العمليهدها و الموهبة و تجسيأفكار مفيدة يمكن تطبيقها و إسعمالها ،فاإلبداع هو كيفية إخراج 

 التي تؤدي إلى إبتكار أفكار جديدة( .

 في األسرة الجزائرية :للموهوبين الحاجات األساسية -

 الجاجة الحب و الحنان :-1

من الحاجات اإلنفعالية التي يسعى الطفل الموهوب إلى إشباعها حاجته إلى أن يحب و إلى أن ̋
يكون مبوبا و أن هذا الحب متبادل بينه و بين أفراد أسرته التي ينتمي إليها و يستطيع عندها الثقة 

 (2) ̏ بنفسه و باألخرين و يشعر بأن إستطاعته إنجاز مهام جديدة أو أنه نشأ على عكس من هذا

و التعبير عند الموهوب اليأتي من فراغ و إنما من خالل التعامل معه و بشكل مستمر و مالعبته  ̋

و مداعبته فابتسامة األباء في وجه إبنهما الموهوب من شأنها أن تبعث على الطمأنبنة و اإلرتياح 

صة أريك في نفسيه و هذا عامل مهم و دافع قوي لديه لإلبداع و يجمع علماء التحليل النفسي بخا
فروم على ضرورة إشباع هذه الحاجة ألن أثر عدم إشباعها يبقى دائما كمؤثر للشعور السلبي في 

إلى سوء التوافق النفسي و اإلجتماعي التوجيه الذاتي للفرد و يتسبب له اضطرابات نفسية تؤدي 
 (3) ̏ مع المحيط الذي ينتمي إليه 

 يقوم نفسية جيدة تدفعة إلى حب الحياة و )حاجة الموهوب إلى الحب و عطف يجعله في حالة
 و إنجاز شيئ جديد و األبداع فيه .(بالتعبير عن ما يدور بداخله 

 الحاجة إلى الحرية و اإلستقاللية :-2
                                                             

(1)  www.Kenanaonlien.com/ page 3886: 

 
 . 55، ص  2001محمد محمد الطيطي :تنمية قدرات التفكير اإلبداعية ،دارالمسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، األردن ،  (2)
 . 158، ص 2007:عبد الرحمان الوافي ، مدخل إلى علم النفس ، دار هومة الجزائر ، بنظر (3)

http://www.kenanaonlien.com/
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ية كاره بحرو أف تتطلب تلبية هذه الحاجة من الوالدين السماح إلبنهم الموهوب بالتعبير عن مشاعره

ياله قه و خغربية مقارنة بمن هم في مثل سنه ، و ذلك نظرا ًلتفوحتى و أن كانت هذه األفكار 
 الجامع ألن أي قمع والدي لهذه الحرية هو قمع لمواهب الطفل و تتعطيل قدراته .

عره و عن مشا فيقوم بتعبيرعلى راحته و و اإلستقاللية عند الموهوب فيكون )عندما تتوفر الحرية 
 أحاسيسه بكل أريحية وبشكل طبيعي (

 

 الحاجة إلى تشجيع على اإلبداع : -3

إليه  شخاصالموهوب في حاجة التشجيع و التحفيز من والديه و أفراد أسرته بإعتبارهم أقرب األ

 ً لى عالثناء  ودحه كم بهدف تنمية طاقاته اإلبداعية و تطويرها و التشجيع قد يكون مادياً أو معنويا
 بنفسه و ثقته ذا السلوك الوالدي من شأنه أن يفرزما قدمه من إنجازات تحظى بتقدير الجماعة ، ه

 مفة ستساهلمختلايزيد من دافعيته نحو األداء الجيد فمشاركة الوالدين للموهوب أعماله و نشاطاته 
 ألخرى .واهب اسواء في مجال كتابة القصة أو الرسم أو غيرها من المفي تنمية قدراته اإلبداعية 

دراته قته و إظهار موهب)يجب عل الموهوب أن يوفر له والديه التحفيز ة الدعم و تشجيعه من أجل 
 و مكبوتاته لألبداع و إنشاء أشياء جديدة لم تكن من قبل (

 الحاجة إلى التحصيل و النجاح :-4

جاح الموهوب في حاجة  إلى تحقيق ذاته و تأكيد وجوده من خالل التحصيل العلمي الجيد و الن»

في المدرسة أو الجامعة عن طريق اإلستطالع و اإلكتشاف و البحث وراء المعرفة و نجاح 

الدراسي هو إشباع لرغبته الذاتية  و لرغبة والديه في اإلنجاز العالي و يواكب إشباع الحاجة إلى 
في تعلم  إنجاز و النجاح للطفل مساعدة األباء و األمهات له لكي يتعلم معايير السلوكية المتمثلة

و ما اليفعله و ما يصح أن يقوله من الحق و الواجب و ماله و ما عليه و ما الذي ينبغي أن يفعله 

ألفاظ و إلى أي حد يوظف المعايير األخالقية في كل تصرفاته حتى يضمن النجاح و التفوق و ذلك 
 (1).«من خالل إشباع الواعي لحاجته النفسية و اإلجتماعية 

عيته و وون بتالنجاح تكون الطفل أو الطالب الذي لديه والديه يدعمونه و يقوم )حاجة التحصيل و
 . (ياته تعليمه ماهو صحيح و ما هو غير صحيح و هذا ما يحفزه و يجعله إنساناً ناجحا في ح

 الحاجة إلى اللعب :-5

قلية ، و العن للعب دور مهما في حياة الموهوب فهو يساهم في تنمية جوانب شخصية ، النفسية ،إ
ا ية في هذلتربوااإلنفعالية و اإلجتماعية و هذا مادللت عليه الكثير من الدراسات السيكولوجية و 

أجل  مر منعن نفسه و من هنا يتطلب األالشأن ،و أنه من أهم الوسائل التي يعبر بها الموهوب 
 إشباع هذه الحاجة .

                                                             
 . 60. ص  1996العلمية ، لبنان ،  محمد محمد عويضة : كامل رحلة في علم النفس ،دارالكتب   (1)
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 الحاجة إلى األمن :-6

و يكون ذلك من خالل  حيوي و شرط أساسي للموهوب و تنمية قدراتهيعتبر الشعور باألمن مطلب ̋

تحرره من كل مخاوفه مهما كان مصدرها و قد يهدد هذه الحاجة اإلكثار من تهديد الطفل و عقابه 

و إهماله و التذبذب في المعاملته فالطفل يحاج إلى أن يكون موضع عطف و مودة و عناية من 
  (1)̋ العوامل الخارجية المهددة لكيانه  اية من كلوالديه في جو يشعر فيه بالحم

 لمشاحناتت و او يتحقق الشعور باألمن لديه  داخل األسرة إذا إتسمت باإلستقرار و قلة الصراعا̋
 سيمابين األفرادها ال

ى شخصيته مستقبال فطبيعة العالقات األسرية التي يعيش فيها الطفل لها أن لما األكثر البالع عل
أهمية كبيرة في نموه النفسي ،و هذا اليخص العالقته بأبويه فقط و إنما يمتد إلى عالقات األبوين 

  (2) ̏ببعضهما ،و عالقة الطفل بإخوانه و اخواته و عالقة هؤالء ببعضهم ثم عالقة كذلك باألقرباء  

 مايدفع إرتياحا و إسقراراً و هذاوجود األمن في حياة الفرد تجعله أكثر  أن)من الضروري 

ة و األسر الدينالموهوب بإظهار براعته و قدراته اإلبداعية و هذا راجع إلى وجود دعم من قبل الو
 بحد ذاتها (

 الحاجة إلى خبرات و تجارب جديدة :-7

 لخبرات وافإن  إذا كانت المواد الغذائية المختلفة تغذي الجسم و تمنحه العناصر الضرورية للنمو

لذي اسرور التجارب في حياة الطفل تمده بما يساعده على النمو و تطوره العقلي و يكفي أن ال
يام بشئ طاع القتنه إسيغمره الطفل حينما ينجز عمال معيناً فالفرحة و لذة  النشوة باإلنجاز تتملكه أل

أللعاب المجال ، و إستطاع التغلب على موقف ما السيطرة عليه ،و علينا أن نهيأ له اهام بمفرده 
 ة لعلميفالم الوثائقية و الكتب االمتنوعة و من خالل الرحالت و الزيارات و من خالل األ

كون غير يتطلع ألنجاز ما هوا جديد  ي لتحفز الموهوب و تجعله ه)إن وجود تجارب جديدة تدفع
 .(موجود من قبل تكون فيه بصمته فيه و هذا راجع إلى تشجيع من قبل والدين للموهوب 

 

 

                                                             
 . 144، ص  2003،  14أحمد أوزي :سيكولوجية الطفل ،منشورات مجلة علم التربية ، العدد  (1)
 . 145أحمد أوزي : سيكولوجية الطفل ، المرجع سابق ،ص  (2)
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 أوال:مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة:

تختلف  األفرادوهو يمس مجموعة من ،مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة مفهوم واسع جدا   إن

وي ذجاء خلف لمصطلح  حديثمصطلح  األمروهو في واقع ، المجتمع أفرادحاجاتهم عن بقية 
  سباب فرضتها بحوث نفسية اجتماعية حديثة.أل اإلعاقة

المنىادا  برىرو   اسىتخدام مصىطلح األفىراد ذوو  إلى ولعل ذلك مادفع كثير من العلماء و الباحثين ̋
هنىا   أنو يعنىي ،االضىطرابات  أو اإلعاقةيدل عل  االتجاه االيجابي نحو  أنالحاجات الخاصة و 

و  أنفسىىهملهىىا قىىد ات يمنىىن مىىن خةلهىىا خدمىىة  أن إالطىىرت تعلىىيم و اسىىتخدام خاصىىة لهىى ه الف ىىات 

 )1( ̏  هممجتمع

األفراد الل ين ينحرفون عن المستوى العادي أو ̋ويقصد بمصطلح ذوي االحتياجات الخاصة 
الد جة  إل الخصائص أو في جانب أو أكثر من الجوانب الشخصية  مامنفي خصيصة المتوسط 

أقرانهم العاديين و ذلك لمساعدتهم  إل تختلف عما يقدم ،خدمات خاصة إل التي تحتم احتياجهم 
 )2( ̏مايمننهم بلوغه من النمو و التوافق  أقص عل  

مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة يعرف عل  انه أشخاص يعانون من نقص في تنامل  إن)

وتتوفر لهم مساعدات لتأقلم مع حاالتهم ،عناية و  عاية خاصة  إل فيحتاجون أو عقولهم  أجسامهم
(.و التنيف مع المجتمع ،  

كما عرف مصطلح ذوي االحتياجات الخاصة في ظل االتفاقية الدولية -  

لألمىم المتحىد  أن  االختيىا ي البروتوكىولو  اإلعاقىةو نو د هنا ما أقرته االتفاقية األشخاص ذوي ̋
هىو تعييىي و حمايىة و كفالىة تمتىع جميىع األشىخاص ذوي اإلعاقىة تمتعىا  االتفاقيىةالغرض مىن هى ه 

و تعييىي احتىرام ،بجميع حقىوت اإلنسىان و الحريىات األساسىية اآلخرينكامل عل  قدم المساوا  مع 

  )3( ̏ كرامته المتأصلة

عىد سىنتين مىن م إي ب2008ة عالمية مليم و التي دخلت حيي التنفي  سن اتفاقيةأول  ه اإلتفاقية تعد ه

 صدو ها.            

                                                             
نظريسير مفلح كوافحة و عصام النمو عواد،األفراد العاديين في المد سة و المجتمع ،دا  المسير  للنشر و التوزيع ,عمان  ي(1)

 .19و18,ص2007,1,طبعة

الموهوبين المتمييين وذوي االحتياجات الخاصة األساليب النظرية ,دا  وائل للنشر صالح حسن الداهري,سينولوجيا  عاية (2)

 .13ص2005,1,طبعة ,

 (3)االتفاقية الدولية األشخاص ذوي اإلعاقة و البروتوكول االختيا ي األمم المتحد  لسنة 2006، الماد  األول  فقر  1
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األشخاص ذوي اإلعاقة كل من يعانون من عاهىات طويلىة األجىل ̋بقولها أنها مصطلح ه ما عرفتك
بدنيىىة أو عقليىىة أو ذهنيىىة أو حسىىية ،قىىد تمىىنعهم لىىدى التعامىىل مىىع مختلىىف الحىىواجي مىىن المشىىا كة 

 )1 ̏عل  قدم المساوا  مع اآلخرين  بصو   كاملة و فعالة فالمجتمع

 ة :                     مفهوم التربية الفنية الخاص-2

من المواضيع الحديثة في الميدان التربية هي التربية الخاصة فقد ظهر موضوعها منفصة في 

اعتبر عدم  و ،الخاصةبف ات التربية  االهتمامبداية النصف الثاني من القرن العشرين حيث بدأ 
ام به ه الف ة من الناس باختةف ثقافي و حرا ي كما أنها مشنلة تهدد سةمة المجتمع و االهتم

 تييد من هد ه.

׃في مايلي إجمالهاعرفت التربية الخاصة تعريفات متعدد  يمنن   

هي كل البرامج التربوية المتخصصة التي تتناسب مع ذوي الحاجات الخاصة بحيث يمنن تقديم ̋
التربوية إل  ف ات األفراد غير العاديين و ذلك من اجل مساعدتهم عل  تحقيق ذواتهم ه ه البرامج 

)2(̏ه و تنمية قد اتهم إل  أقص  حد ممنن مساعدتهم عل  التنيف في المجتمع ال ي ينتمون إلي
  

׃األفراد غير العاديين –3  

 باتجاهمن المتوسط  ينحرفونهم الل ين    Exceptional Indioidnalsغير العاديين األفراد  ̋

أو  االنفعاليالسلبي أو االتجاه االيجابي انحرافا  ملحوظا  عن العاديين في نموهم العقلي أو 
ووضع برامج تربوية  ،شخصية لهم خاصة من قبل المربين من أجل إعداد طرائق  االجتماعي

حقيق إمنانيتهم و تتناسب مع ه ه اإلعاقات و ك لك اختيا  طرت التد يس تتناسب معهم  من اجل ت

و أن يد   مالديه من قد ات و ،المعات أن يصل إليهمستوي يستطيع الفرد  أقص تنميتها إل  
يتقبلها   أن يد   حدود ه ه القد ات  وأن يمر بالخبرات و المواقف التي تعمل عل  تطوير قد اته 

 (3) ̏ إمناناته و قد اتهد جة تسمح بها  األقص  إمناناتهو 

 

 

׃تصنيف ذوي احتياجات الخاصة _4  

:صنفت ف ة ذوي االحتياجات الخاصة كما يلي  

                                                             
  (1)المرجع السابق ، المادة االولى ، الفقرة 2 

،  4، عمر فواز عبد العييي مقدمة في التربية الخاصة ، دا  المسير  للنشر و التوزيع ، عمان ، طبعة سير مفلح كوافحة ت

  (2)2010،ص 15 .
  (3) المرجع نفسه ، ص 15 .
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 .    Ginfedness and Taelntsالموهبة و التفوت  -1

 .   Mental Retardation          االعاقة العقلية 2-

 .    Hearing Impairement     االعاقة السمعية 3-

 .   Visunal Impairement         االعاقة البصرية -4

 .Learning Disabilitis        صعوبة التعلم  -5

 .  Physical and health Impairement           االعاقة الجسمية و الصحية  -6

 .Behavior Disorders          االضطربات السلوكية و االنفعالية -7

 .Autism      التوحد -8

 ion   DisordersCommunicat .(1)        اضطرابات التواصل -9

 تعريف اإلعاقة :-5

(لرعاية اإلعاقة بأنها تقييد أو تحديد لقد   للفرد عل  القيام 1990-1980يعرف ميثات الثمانينات )̋

تعتبر من المنونات األساسية للحيا  اليومية مثل القد   عل  من الوظائف التي  أكثربواحد  أو 

العةقات اإلجتماعية و األنشطة اإلقتصادية و في المجال الطبيعي .و قد االعتناء بالنفس و مياولة 
إصابة ذات طبيعة فسيولوجية أو نفسية أو  ينشأ العجي نتيجة لخلل جسماني،حسي أو عقلي أو

 (2).̏تشريحية 

نتيجة حادث ،و تعرف إلعاقة عل  أنها خلل في إحدى الوظائف الجسم أو فقدان كلي له ه الوظيفة 

عاقة  ه اإلهأو خلل أثناء الوالد   ،أو إصابة بمرض معين ،و في أحيان كثير  ال تتوقف معين ،

أو  شخصية بأكملها سواء أكانتعل  إنعدام  األنشطة المتعلقة بها بل تؤثر عل  حيا  المصاب 
 .إجتماعية أو مهني

 : أنواع اإلعاقات -6

 اإلعاقة الحركية :-1

عن عدم القد   عل  التحر  بشنل جيئي أو كلي ،و بالتالي عدم القيام بالعديد مىن تنج ه ه اإلعاقة 

األنشطة و المها ات الحركية كالمشي أو حمل بعض األشياء ،و ه ا ما يطلق عليه بالشلل النصفي 

                                                             
 . 16المرجع السابق ،تيسير مفلح كوافحة ،ص  (1)
 .  26/02/1980. الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع عشر للتأهيل الدولي بكندا 1990-1980ميثاق الثمانينا ، (2)
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أو النلىي ،أو الربىاعي  حسىب األجىياء الموقفىة عىن الحركىة ،و ينىون سىبب الخلىل فىي الرسىىائل و 

المريض هى ا باسىتخدام  الدماغ ،و يرطر  إصابات سل عل  المخ ،بإضافة إل  بعض  تحديدا التي

أدوات معينىىة تسىىاعده علىى  الحركىىة كالعصىىا ،أو العنىىاز،أو النرسىىي المتحىىر  أو إضىىافة بعىىض 
 .األطراف اإلصطناعية 

 اإلعاقة الحسية :-2

 أنواع من اإلعاقات وهي كالتالي:تشمل ه ه اإلعاقة ثةث 

 )الَصمم (السمعية :اإلعاقة -أ

وهي تلك المشنةت التي تحول دون أن يقوم الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه و تقلل من قد   ̋
 (1) ̏ الفرد عل  سماع األصوات المختلفة .

فالطفل األصم هو ال ي حرم من حاسة من  والدته ،أو هو ال ي فقد القد   السمعية قبل تعلم النةم  ̋

،أو هو ال ي فقدها بمجرد أن تعلم النةم لد جة أن أثا  التعلم فقدت بسرعة ،و يعتبر الصمم في 
 (2) ̏ي المجتمع يتع   عليه سبب عاهته اإلشترا  فالواقع عاهة أكثر إعاقة من العم  إذا أن األصم 

 )العمى (اإلعاقة البصرية :-ب

 كلي ، من  ؤية بشنل جيئي أوهو مرض يصيب الجهاز البصري ، و التي ال يمنن فيها المريض 
 نتيجة أسباب مختلفة 

كوجود خلل في شبنية العين أو المياه الي قاء أو بعض المشاكل التي تصيب عرةت العين ،و يتم 
 .(3)  ̏بريل̋نظام  التعلم هنا بأساليب تعتمد عل  إستخدام  شرائط مسجلة أو 

 )البكم (اإلعاقة النطقية : -ج

 اإلشا   . يفقد فيها المصاب جيئيا  أو كليا  النطق فيتم التواصل معه بإستخدام لغة

تجعل الفرد قاد  عل   و هي حالة عدم  إكتمال النمو العقلي،بالد جة التي ̋اإلعاقة العقلية :-3

التنيف مع البي ة كأقرانه األخرين ،بحيث يحافظ عل  بقائه مستقة اإلشراف و المراقبة ،و الساند  
 4الخا جية 

                                                             
 . 200،ص 2011، 1ينظر :زياد كامل الال ال و اخرون ،أساسيات في التربية الخاصة ،دار المسيرة ،الرياض ،طبعة  (1)
 . 81،ص  1جات الخاصة ،مكتبة الزهراء للنشر، القاهرة ، طبعة عبد الرحمان سيد سليمان ،سيكولوجية ذوي اإلحتيا (2)
 هو جهاز معدني يستعملها المنفوف لمما يسمح له بالقراء  عن طريق حاسة اللمس سم  نسبة إل  مخترعه لويس بريل .بريل : (3)
 

 66،ص  2008،  2ينظر :قحطان أحمد طاهر ،مدخل إل  التربية الخاصة ،دا  وائل ، عمان  ،طبعة   4
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سن مبنر  نتيجة العوامل و اثية أو الجينية و ه ه الحالة يمنن أن يولد بها الطفل ،أو قد تحدث في ̋
 1 ̏ أو بي ية فيييقية و يصعب عل  الطفل الشفاء منها

 اإلعاقة الذهنية :-4

لىدماغ ايطلق عليها إسم اإلعاقة التعليمية أو الرىعف العقلىي و التىي تنىتج اإلضىطراب فىي وظىائف 

ثير علىى  المعلومىىات و التىىالي التىىأالعليىىا ،بحيىىث تتمثىىل فىىي عىىدم القىىد   علىى  التركيىىي أو اسىىترجاع 

جنون نجاز أو التحصيل األكىاديمي ،كىالالتصرف و السلو  للمصاب ،بعجيه و عدم قد ته عل  اإل
 ،أو الخلف العقلي .

لشخص )إن اإلعاقة هي وجود عائق يجعل الفرد غير قاد  عل  قيام بحركات و مهام ، قد يرطر ا
إلعاقة من ياولة نشاط ما ،و تختلف المكالعصا أو النرسي المتحر  أو آلة السمع  وات أد لستعمال

ريل و المنفوف ال ي يستخدم جهاز بشخص ألخر فهنا  اإلعاقة البصرية و تشمل البصر كالعم  

و هىي ، سمعية تصيب الجهاز و السىمعي و هىو مىا يعىرف بصىماإلعاقة ال أما،للمساعد  عل  التعلم 
تم يىفهنىا  آالت سىمعية قىد تسىاعد على  بنسىبة معينىة لسىماع األصىوات ،و   سىماع عدم القىد   على

فىة ،م و لسىان التعامل مع ه ه اإلعاقة بلغة اإلشا   لتعامل ، بينما اإلعاقىة النطقيىة فهىي تصىيب الفى

ي لحركية فاأما اإلعاقة م لغة اإلشا   لتعامل مع األشخاص العاديين ،يستطيع المريض النةم ،فيقو
يسىىتطيع الشىىخص تحىىر  و قيىىام بنشىىاط مىىا ،فيقىىوم الشىىخص  تصىىيب العرىىةت الحركيىىة حيىىث ال

دم إكتمال عنقل ،أما اإلعاقة العقلية و هو كرسي متحر  لمساعدته عل  الت باستعمالالمعات حركيا 
سىتحق ممىا يىؤثر على  تصىرفاته فينمو العقل ،أما اإلعاقة ال هنية فهي ضعف عقلي يصيب الىدماغ 

 اصة ( .عناية خ

 

 الكريم عن ذوي اإلحتياجات الخاصة :أدلة من القرآن  -7

 .  [81سو   البقر  _]   ﴾(2) (18)ُصمٌّ بُْنٌم ُعْمٌي فَُهْم اَل يَْرِجعُوَن النريم ﴿ف:قال تعال  -1

لَىىْيَس َعلَىى  اأْلَْعَمىى  َحىىَرٌع َواَل َعلَى  اأْلَْعىىَرعِ َحىىَرٌع َواَل َعلَىى  اْلَمىىِريِض َحىىَرٌع ﴿ قولىة تعىىال  :-2
(3)   ﴾

 .[61-]سو   النو  

ك ى    (2)أَْن َجىاَءهُ اأْلَْعَمى  (1)َعىبََس َوتَىىَول   ﴿و قولىه تعىال  : –3 أَْو يَىى  ك ُر  (3)َوَمىا يُىىْدِ يَك لَعَل ىهُ يَي 
ْكَرى   . [4-1 (﴾ ]سو   عبس4)(4)فَتَْنفَعَهُ ال  ِ

                                                             
 . 92المرجع السابق  ،ص   1
 .  18-ية آلا  سو   البقر  ،  (2)
 . 61 -ية  آلا  سو   النو   ،  (3)
 .        4-  1ية   آلسو   عبس  ، ا  (4)
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ىم  الىد َعاَء إِذَا َمىا يُْنى َُ ونَ و قال تعال  :﴿-4 ]سىو   (1)﴾  (45)قُْل إِن َما أُْنىِ ُ ُكْم بِىاْلَوْحيِ َواَل يَْسىَمُع الص 
 .[45 -األنبياء

ا ِمْنُهْم في كتابة النريم ﴿ وقال ايرا  -5 يَا أَي َها ال ِ يَن آََمنُوا اَل يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَس  أَْن يَُنونُوا َخْير 

ا ِمىْنُهن  َواَل تَْلِمىُيوا أَْنفَُسىُنْم َواَل تَنَىابَُيوا بِاأْلَْلقَىابِ   بِى َْس ااِلْسىُم َواَل نَِساٌء ِمْن نَِسىاٍء َعَسى  أَْن يَُنىن  َخْيىر 
يَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَ َِك هُُم الظ اِلُموَن اْلفُُسوُت بَ   (2) .[11-﴾ ]سو   الحجرات ْعدَ اإْلِ

تَْيِقَظ، ِم َحت ى  يَْسىْن الن ىائِ َعىُ فَِع اْلقَلَُم َعىْن ثََةثَىٍة: “قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفعن عائشة  ضي هللا عنها أن  سول هللا -
ِغيِر َحت   يَْنبََر، َوَعْن اْلَمْجنُوِن َحت   يَْعِقلَ   . ”َوَعْن الص 

. وشرع اإلسةم عياد  المرض  عامة، وأصىحاب اإلعاقىات خاصىةذ وذلىك للتخفيىف مىن معانىاتهم.
فسىية النطىواء والعيلىة والنظىر  التشىائمية، وأقىرب مىن األمىراض النفالشخص المعات أقىرب إلى  ا

 ليواع..مقا نة بالصحيح، ومن الخطأ إهمال المعاقين في المناسابات االجتماعية، كالييا ات وا

لشىعوب اهن ا كان المنهج النبوي في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة، في وقت لم تعرف فيه 

ات وي االحتياجىالرعايىة الناملىة والشىاملة لى  -الشرع اإلسىةمي-الف ة، فقر  وال األنظمة حقًّا له ه 

تنىريم الخاصة، وجعلهم في سلم أولويات المجتمع اإلسةمي، وشرع العفو عن سفيههم وجاهلهم. و
لى  أصحاب الىبةء مىنهم، ال سىيما مىن كانىت لىه موهبىة أو حرفىة نافعىة أو تجربىة ناجحىة، وحىث ع

م السىخرية مىنهم، و فىع العيلىة والمقاطعىةعيادتهم وزيا تهم، و عىنهم،   غب في الدعاء لهم، وحر 
 ويس ر عليهم في األحنام و فع عنهم الحرع. فاهلل في شريعة اإلسةم ونبي اإلسةم!.

 استراتيجيات بناء مناهج فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة : -8

قة إال الطري اإلحتياجات الخاصة  تختلف فيتتعدد اإلستراتيجيات المتخ   في بناء المناهج ذوي 
 أنها تجنمع في الهدف ن كر من بينها :

حتياجات ذوي اإلفي بناء المناهج لألطفال  1981، سنة   wehmenالنموذع ال ي قدمه ويهمان  ̋

وات سة خطالخاصة من النماذع المقبولة و المعتمد  في مجاالت التربية الخاصة ،وهو يمر بخم
  ئيسية هي :

 التعرف عل  السلو  الداَخلي .-

 قياس مستوى األداء الداخلي .-

 إعداد الخطة التربوية الفردية .-

                                                             
 .  45 -ية  آلسو   األنبياء  ،  ا (1)
 . 11    -    ية آلسو   الحجرات  ،ا (2)
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 (1) ̏النهائي  تفويم  األداء

 يمكن بناء المناهج عن طريق :-

  المنىاهج عل  بناء معرفة معلومات أولية سريعة عل  ف ة التي تتعامل معها بشنل عام و ه ا يساعد
 و التقدم في ذلك بشنل صحيح .

د من مدى قابلية المتعلم للتعلم ، وذلك بربط نقاط القو  و الرعف باستخدام مقىاييس القياس و التأك
 (2) ̏ المها ات  السلوكية في مختلف األبعاد

 الخاصة :يمنن اإلعتماد عل  اإلستراتيجيات التالية في بناء المناهج ل وي اإلحتياجات 

 تحديد و إختيا  األهداف العامة و الخاصة لتد يس و التعليم .-

 وضع المواد التي تساير ه ه الف ة و التي تتماشي مع المنهجية المناسبة .-

 تعيين طرائق التد يس و تعدد طرت التقويم و تحديد وسائطها .-

  م تجسيدية و تجريبهاالقيام بإعداد مقر ات د اسية متفق عليها و يجب أن تنون  سمية ث

 ينفسم إل  نوعين :» : مناهج  تدريس فئة ذوي اإلحتياجات الخاصة-9

  Method Ordinaireالمنهج العادي :-1

ف ىة التىي  ي يقىدم للمىتعلم العىادي مىع إجىراء التعىديةت التىي تفرضىها طبيعىة الهو نفس المنىاهج الى
 ينتمي إليها المتعلم من ذوي اإلحتياجات الخاصة .

  Method   Specialالمنهج الخاص :-2

ذوي اإلحتياجىات الخاصىة على  بعىض المهىا ات و القىد ات و يختلىف هى ا يتم مىن خةلىه تىد يس 

 (3)«خر من ف ة أخري آالمناهج بين فرد و 

 

                                                             
 . 30، ص 2009، 1ذوي اإلحتياجات الخاصة ،دار المسيرة ،عمان ، ط خولة أحمد يحيى ،البرنامج التربوي لألفراد  (1)
 . 20ينطر :خولة أحمد يحي ،البرنامج التربوي لألفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة ،المرجع السابق ، ص  (2)
 .   24خولة أحمد يحي ، البرامج الربوية  لألفراد  ذوي اإلحتياجات الخاصة ،المرجع السابق  ،ص  (3)
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 التكفل المؤسساتي بذوي االحتياجات الخاصة:

وبها و رقي شع يعد االهتمام بالجوانب التربوية لذوي االحتياجات الخاصة أحد معاير تقدم األمم     

هدف جزء من حياة اإلنسان، تو صالبة مؤسساتها، نظرا لما تقدمه من خدمات قيمة، فالمؤسسة 
 إلى تأهيل و تطوير و تنمية التواصل بين ذوي اإلعاقة.

 الوسائل التعليمية: /1

تكفل المبكر باألطفال ذوي اإلعاقة من خالل ضمان التمدرس بدون اعتبار لعامل السن، على ال     

أن يكون إجباري في مؤسسات التعليم، التكوين المهني و عن طريق أقسام خاصة وفي الوسط 
ظروف مادية مالئمة، و يتم ذلك في و في المدرسي و المهني و االستشفائي، إن تطلب األمر ذلك 

خصصة مع إمكانية إيواء المعلمين و المتكونين عند االقتضاء و األعمال النفسية و مؤسسة مت

االجتماعية حسب حالة الشخص المعاق و تم في هذا اإلطار إنشاء مركز تكوين مهني متخصص 
لألشخاص المعاقين حركيا باإلضافة إلى مركز و طني للموظفين المتخصصين لمؤسسات 

 1المعوقين

ول سوق و منه فإن هذه اإلجراءات تسمح للمعوقين من كسب المعارف المهنية و العملية لدخ     

بار هذه الشغل و االندماج داخل المجتمع، وهو التحدي الذي يفرض على الدولة األخذ بعين االعت

 والفئة حتى يتسنى لهؤالء ممارسة نشاط مهني مناسب و مالئم يضمن االستقاللية البدنية 
 قتصادية لهم. اال

 الوسائل المعيشية: /2

روف المعيشية و رفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة تطبق تدابير للقضاء على للظ تسهيال     

الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهم، تتمثل في التقييس المعماري، التهيئة للمحالت السكنية 

تسهيل لثقافية الرياضية و الترفيهية،وات االمدرسية، الجامعية، الدينية، األماكن المخصصة للنشاط
و المساعدات التقنية التي تمكن من االستقاللية  2الحصول على األجهزة االصطناعية و لواحقها

البدنية و تسهيل استعمال وسائل االتصال و اإلعالم و تسهيل حصولهم على السكن في الطابق 
 .السفلي

 

 

 الوسائل الوقائية: /3

                                                             
المتضمن إنشاء مركز وطني للموظفين المتخصصين  1981ديسمبر  26المؤرخ في  81/391ينظر: المرسوم التنفيذي   1

 لمؤسسات المعوقين.
وقين عالمتضمن إنشاء الديوان الوطني ألعضاء الم 1988فيفري  09المؤرخ في  88/27ينظر: المرسوم التنفيذي رقم  2

 االصطناعية و لواحقها.



ذوي اإلحتياجات  الفن عند                       الفصل الثاني :                                   

 الخاصة

 

39 
 

تقتضي الوسائل الوقائية القيام بالبرامج تتصل بأعمال الكشف و برامج الوقائية الطبية حمالت      
اإلعالم و التحسيس اتجاه المواطنين حول العوامل المسببة لإلعاقة كما تتم من خالل تدابير 

ية المتعلقة بالكشف بواسطة أعمال طبية و اجتماعية مبكرة و تحاليل واختبارات و فحوص طب
يهدف التعرف على اإلعاقة و تشجيعها قصد التكفل بها و تقليص أسبابها، و في نفس االتجاه فإن 

المكلفة بالحماية اإلجتماعية سواء من خالل التصريح باإلعاقة يعتبر إجباري لدى المصالح الوالئية 

رة فور المعوقين أو من ينوب عنهم أو من طرف مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم مباش
 .1ظهورها أو كشفها لتمكين الجهات المعنية من التكلف بها في حينها

 كرها التيو النتيجة التي يمكن استخالصها هو أن هذه التدابير جميعها ال يمكن ألحد أن ين     
قدمتها الهياكل المؤسساتية التي تصب في إطار حماية ذوي اإلعاقة و ترقية مستواهم 

 لمهني.المعيشي،التعليمي و ا

 تدريس فئة ذوي االحتياجات الخاصة:أهداف 

إن المهمة األساسية للمدرسة هي"مساعدة جميع التالميذ على االستفادة مما لديهم من قدرات      

، من جهة وللمدرس أهمية كبيرة في الكشف على المواهب و تنميتها و 2عقلية ومهارات ذهنية"

دوره في توجيههم، فالمدرس يقوم بدور الموجه النفسي رعايتها عند األطفال بفضل اتصاله بهم و 
و المرشد االجتماعي لألطفال الموهوبين وكذلك العمل على تهيئة الجو لكي يكون مالئما و مشجعا 

 .3على نمو و إظهار مواهب األطفال

 نذكر: أن فئة ذوي االحتياجات الخاصة ترمي إلى تحقيق عدة أهداف تربوية ومن بينها نجد     

سعي هذه الدراسة إلى الحد من اإلعاقة وذلك بتبني برنامج وقائي يعمل على تقليل نسبة  -
 .4اإلعاقة

 ئة.فالتميز بين فئات ذوي االحتياجات الخاصة و إعداد البرامج التعليمية الخاصة لكل  -

 استعمال أدوات القياس و التشخيص لكل فئة للتعرف عليهم. -
 5اقة عن طريق إعداد البرامج الوقائيةالعمل على تقليل إمكانية حدوث اإلع -

"و في إطار المتصل برعاية وتأهيل المعاقين بشكل عام قامت الدولة وبعد االستقالل بتأسيس      
منظومة تعليمية تتمثل في مراكز تعليمية خاصة باألشخاص المعوقين خاصة األطفال من هذه الفئة 

عاية و تأهيل فئة المعاقين، ليبلغ اليوم أكثر من حيث بعدما كانت تتوفر على ثمانية مراكز فقط لر

مركزا يهتم بتأهيل مختلف أصناف اإلعاقة، إضافة إلى المدارس الخاصة بتربية و تعليم  441
مدرسة لتعليم الصم  23مدرسة لتعليم المعوقين ذهنيا و 93مدرسة منها  146المعاقين و المقدرة بـ 

                                                             
 منه. 89المتعلق بالصحة و ترقيتها، المادة  1985فيفري  16المؤرخ في  85 -05ينظر: القانون رقم  1 

 .238،ص 2000، 2رمضان محمد القذافي، رعاية الموهوبين و المبدعين،االسكندرية،المكتبة الجامعية،ط 2 
 .60158.1ص ص1958هرة، مكتبة الشروق، ينظر: ماريان شيفل، الطفل الموهوب في الفصل الدراسي، تر رياض عسكر، القا 3
 .18،ص 2006، 2ينظر: فاروق الروسان، سيكولوجية األطفال غير العادين، دار الفكر، عمان ط  4
 . 21، ص2009، 1، عمان طينظر: ماجد سيد عبيد، مدخل إلى التربية الخاصة،دار الصفاء  5
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ضم هذه المدارس الكثير من الوسائل البيداغوجية المناسبة مدرسة لتعليم المكفوفين، وت 21البكم و
 .1لنوع اإلعاقة"

ودة و المعوقين من أداء الوظائف المفقو منه نستنتج أن هدف الدولة هو تمكين األشخاص      

ذلك من  استعادتها و العيش في استقاللية و المشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة بما في
 دمة إليه.م المعلومات و المرافق و الخدمات األخرى المتاحة لعامة الجمهور المقتكنولوجيات ونظ

و من جهة أخرى أن هدف تدريس هذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة هو تحقيق روح      

التعاون مع الزمالء مع إعطاءهم فرصة للتعبير عن أنفسهم والكتسابهم سلوكيات مقبولة مع تفريغ 
 .2الغضب في األعمال الفنية )مثال: المجسمة بطريقة تتيح له الراحة االنفعالية بعد التنفيس

 ال: إكمال رسم النماذج و األشكال.مث

" يقدم المعلم للتلميذ رسومات من البيئة ناقصة العناصر، كأن يرسم سيارة بدون إطار أو      
 3منزل بدون نوافذ أو أبواب ويطلب من التلميذ رسم وإكمال العنصر الناقص"

 إعداد طرق التدريس المناسبة لكل فئة. -

 و االجتماعية.توفير الرعاية الصحية و النفسية  -
 مراعاة الفروق الفردية. -

العمل على نشر الوعي الثقافي وخاصة ثقافة ذوي االحتياجات الخاصة بين أفراد المجتمع  -

 .4حتى يكونو على دراية و علم بمجال التربية الخاصة
 .5إعداد الوسائل التعليمية الخاصة لكل فئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة -

 تنفيسية من خالل ممارسة الفن و استخدامه كطريقة لتحرير المشاعر و" تقديم خبرة  -

 الخبرات الداخلية.
بقا من فاذها مستقوية األنا، وذلك عن طريق إطالق العنان للطاقة النفسية و التي تم استن -

 خالل عملية الكبت.

 التخفيف من حدة الشعور بالذنب عند فئة معينة من المرضى. -
 .1نسجام و التواصل مع اآلخرتنمية القدرة على اال -

و منه نستنتج أن الهدف األساسي من هذه الدراسة هو تنمية الشعور باالنتماء لمجتمع ذوي      
االحتياجات الخاصة أكثر من شعورهم باالنتماء لمجتمع اإلعاقة و هذا يتطلب جهود مبذولة من 

                                                             
ول نوفمبر ي، العدد األبن عيسى أحمد، مجلة الفقه و القانون، اآلليات القانونية لحماية األطفال ذوي اإلعاقة في التشريع الجزائر 1 

 . 14)بتصرف( ص  2012

 دن،د ط،ص ص دينظر: د.فاطمة مقدم، دور العالج بالفن في التخفيف من حدة السلوك العدواني لدى األطفال المعاقين عقليا،  2 

12.14. 

 .85صهـ،1429نشر، ابراهيم بن حمد المبرز، التدريس الناجح لذوي اإلعاقة الفكرية، الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء ال 3 

،ص 2008ية،سعيد كمال عبد الحميد، التقييم و التشخيص لذوي االحتياجات الخاصة،دار الوفاء للنشر و التوزيع، اإلسكندر 4 

33.34. 

 .22، ص2007، 2ينظر: مصطفى نوري، سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، دار المسيرة، عمان، ط 5 

 140،ص 1984فخرية اليحيائي، اسهامات الفنون في العلوم البيئية، العالج النفسي للفن ،د د ن،دط، 1 
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مل الجاد كافة مؤسسات المجتمع لالهتمام بهم و دعمهم نفسيا وأكاديميا و اجتماعيا و اقتصاديا و الع
إلنشاء المراكز و المؤسسات المحلية لرعاية مواهبهم و إعطائهم حقوقهم لتخطيط االستراتيجي 

 الكاملة كفرد منتج في المجتمع.

 أهمية الفنون التشكيلية لذوي االحتياجات الخاصة:

 ويععلى تطقوم العهد نسبيا، و هو يإن العالج بالفن من المجاالت المهنية و األكاديمية حديثة      

الجية راض تشخيصية و عأغاألنشطة الفنية التشكيلية، و توظيفها بأسلوب منظم ومخطط، لتحقيق 
 تنموية نفسية، عن طريق استخدام الوسائط و المواد الفنية الممكنة.

من أوائل الرواد األمريكيون في مجال  M. Naumburg 1973تعد مارغريت نومبرج      
العالج بالفن فقد اهتمت بالنمو االنفعالي لدى الطفل و تشجيع تعبيري اإلبداعي التلقائي و تفهم 

 .2الدوافع الالشعورية كمصدر أساسي لسلوكه

إن فنون الطفل في مختلف صورها  شعر، رسم، نحت، غناء، رقص...إلخ تعد نوعا من أنواع      

األشكال إلى عندما يحول هذه الرغبات و أموالهم المختلفة، فالطفل ر عن رغباتهم ونزعاتهم التعبي
 .3أعمال فنية فهو يعبر عن حوافزه الداخلية محققا بذلك جزءا من ذاته وكيانه اإلنساني

تهم من الطفل تساعد على حسن توافقهم مع أنفسهم من جهة ومع بيئويمكننا القول أن فنون      
 خرى.جهة أ

إن الفنون تمثل أهمية كبرى و خاصة لكل من يهمه شأن الطفل، فهي تعد من أكثر المجاالت      

إتاحة للتعبير عن كثير من الخصائص النفسية و القدرات العقلية و السمات الشخصية للشخص 
نفعاله فهو يعبر عن اخاصة األطفال يتجاوز في فنونه كل الحدود الواقعية الممكنة و غير الممكنة 

ليعكس أفراحه و أحزانه و ما يشعر به من إحساس بالعجز أو اإلحساس بالتفوق و االمتياز كما 
 1يمتلكه من قدرات ومهارات

و الفن يحتل مكانة بارزة في عالج االضطرابات السلوكية لألطفال ذوي اإلعاقة و يكاد يكون      

من العسير معرفة ديناميكية شخصية الطفل دون االستعانة بالرسم، فالطفل يعبر باألنشطة الفنية 
ضطرابات أكثر من تعبيره لفظيا بحيث يعجز عن صياغة معاناته الداخلية لفظيا بسبب قلة وعيه ال

 .2التي يعاني منها، فالرسوم أفضل من اللغة ألنها تضمن حرية التعبير دون خوفالسلوكية  

                                                             

 )مرجع سابق 241صينظر: القريطي، عبد المطلب أمين، مدخل إلى سيكولوجية رسوم األطفال،  2 

 .83، ص 1989، 2ينظر: حنفي عثمان عبلة،فنون أطفالنا، مكتبة النهضة الغربية، القاهرة ،ط 3 

صم في مرحلة ينظر: الصايغ فالنتينا وديع سالمة، فاعلية األنشطة الفنية في تخفيض حدة السلوك العدواني لدى األطفال ال 1 

 63 ،ص2001الطفولة المتأخرة جامعة حلوان،د ط ،

 72ينظر: مرجع نفسه ص  2 
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لشخصية  إذا فممارسة الفن عملية مساعدة للفرد على اكتشاف و فهم و تحليل نفسه ومشكالته ا     
ق بما يحق كالتاالنفعالية و السلوكية التي قد تؤدي إلى سوء توافقه النفسي و العمل على حل المش

 أعلى مستوى للتوافق و الصحة النفسية.

بالفن التشكيلي بدأ بعد خروج نظرية التحليل النفسي لفرويد، و علم النفس التحليلي " إن العالج      

ليونج ومع مرور الزمن و التطور المتسارع لهذا المجال تعددت استخدامات الفن في العالج 
 3النفسي

و يتركز العالج بالفن على: " الحوار و استقراء الرسومات  البصرية بأن الكالم و الرسم      
المكبوتات التي تتمظهر من خالل التعبير الفني على  ولفك الشفرات  أساسمصدران أساسيان و 

خطوط و ألوان و أشكال، ذلك أن األشكال التعبيرية تتيح للنفس التعبير ال شعوريا و الرموز 

الكامنة في األعماق النفسية ومع تمرس أخصائي العالج النفسي عن طريق الفن على هذه األنواع 
من التغيرات الفنية يصبح قادرا على التحليل و استخراج الكودات و من تم مناقشتها مع 

 4المريض"

 مرئي، و الفحص و الترجمة هو عملية خلق إبداع -الرسم -و يرى موك أن العالج بالفن     
 5الوعي المعرفي، و االنفعالي، النمو و التطور في الجلسة العالجيةاللفظية لهذا اإلبداع يسهل 

إلى أن االستبصارات التي يحققها الفرد من خالل العالج بفن الرسم ال تقدر  -ريفيرا–و يشير      

الذين لديهم بقيمة، يكون مفضال وذا فائدة مع األفراد غير القادرين على التواصل اللفظي و 

صعوبات في التعبير عن أنفسهم بالكلمات، حيث تتيح طريقا ليخرجوا أفكارهم انفعاالتهم،مخاوفهم 
 .1و تخيالتهم في العمل الفني

و في هذا السياق يقول أحد الذين عولج بفن الرسم:" فن الرسم أعطاني الفرصة ألعبر عن      
 2"نفسي فخرجت مشاعري في الرسم دون الحرج من أحد

دراسة على خمسين شابا و اعمارهم تتراوح   Bell and Robbinsورونيس  و أجرى بل     
عاما و اتضح من النتائج أن القيام بالرسم يحسن الحالة النفسية المزاجية و يتفق هذا  30و  18بين 

   3مع المعالجين الذين يرون أن اإلنتاج الفني يخفض الظغوط و يحدث سموا وارتفاعا للحالة النفسية

                                                             

 98،ص 2010دنيا مصطفى، العالج بالفن، مكتبة األنجلو المصري، القاهرة، دط،  3 

 ) مرجع سابق(. 138فخرية اليحيائي، اسهامات الفنون في العلوم البينية، العالج النفسي بالفن ،ص  4 
5 Mok.f :combining Art Therapy with cognitive Terapyin an Adult psychiatric program,Master of 

Arts in Art Therapy counseling,ursuline college Granduate Studies ,uni,N1442117,2007,p4. 
1 Rivera,R :Art Therapy for Individuals with Severe Mertal illness,Master of Arts,Faculty of the 

Graduate School,university of Southern california,umi N.145060 ,2008,p3. 
2 Wood,H :Art Therapy Group hor Adolexents Enrolled In Alternative Education ,Master Degree of  

Social work california State University,long Beach,uni N,1455532,2008,p02 
3 Bell,C ,and Robbins,S,Effect of Art production on Negative Mood A.Randomized,controlled 

Trail,Art Therasy,Journal of American Art Therapy Association,2007,p71 
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واجهة و منه فالعالج بالرسم يؤسس اإلحساس بالثقة لدى األفراد تكون لديهم قدرات من م     
 مشكالتهم و حلها،و رسم أهداف جديدة.

 أمثلة لمجال التربية الفنية لذوي االحتياجات الخاصة:

:" و هو من األنشطة التي تعتمد على المصادفة أو التلقائية و االستمتاع الرسم األصبعي -1

شاف التداخالت و التأثيرات اللونية، كما أنه يعد من أكثر األنشطة الفنية ركة و اكتبالح
المالئمة للمتخلفين عقليا ألن له جو حر ومرن و هو يكون أقرب إلى جو اللعب منه إلى 

 4جو الضبط و التقيد"

:يمكن الحصول على التشكيالت المجسمة من التشكيل المجسم و اللوحات الحائطية -2

استعمال خامات متنوعة مثل الصلصال والشمع و غيرها من المواد التي تسمح خالل 

ضمنه من بإعطاء مجسمات و أشكال كما في الخزف، كما أن تشكيل الصلصال و ما يت
طي ودمج وتكوير و تقطيع له قيمة كبيرة في تنمية المهارات الحركية، تعلم المفاهيم و 

 5لطرحالعمليات الحسابية كالجميع، الضرب و ا

 فوفين حيثو عامة فالتشكيل المجسم مجال يصلح األطفال العاديين و غير العاديين، حتى المك     
 يبدو األسلوب الملمسي بسهولة في أعمالهم.

أما اللوحات الحائطية أو ما يعرف بالرسوم الجدارية و هي: " تقنية ضاربة في القدم حيث تم      

اإلحساس نسان البدائي، و تساهم هذه اللوحات في تنمية استعمالها داخل الكهوف من طرف اإل
بالتواصل و التعاون لدى الطفل مع أصدقائه هما يساعده على تنمية اإلحساس بالمسؤولية  االعتماد 

 .1على الذات

:إن اللعب بخامة الطين و الماء من األشياء التي يحبها الطفل اللعب بالرمال و الماء -3

حيث يسعى الطفل إلى التوليف بين خامتي الرمال و الماء  وخاصة على رمال الشواطئ 
 .2الحجارة و بعض المواد األخرى للمزج بينهما إلنتاج مادة فنية

 

                                                             

 .65م، ص  2000هـ/ 1421د. أميرة طه بخش، المبادئ و االسس التربوية للطفل المتخلف عقليا، ددن،  4 

 65ينظر: مرجع نفسه ص  5 

 )مرجع سابق( 138اسهامات الفنون في العلوم البيئية، العالج النفسي بالفن ص خرية اليحيائي، ف 1 
 144ينظر: مرجع نفسه ص  2 
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 رسامون عرب تحدو عجزهم الجسدي :-4

 الجزائر  نور الدين الشرابي :-1

 

الجزائر في شارع الفيجي بحي رايس حميدو بالخاصة عاش  االحتياجاتفنان من ذوي نور الدين 

قط اعين ، فال ذر موهبة وهبها هللا ، فقد ولد دون كتفين و سن الطفولة إنهاالعاصمة بدأ الرسم في 

 بعض األطراف األصابع،كان الرسم هو غايته ووسيلته للتعامل مع اإلعاقة ،

أمر غريبا أن نشاهد أشخاصا يرسمون بأصابع أقدامه أو أفواههم نتيجة وجود إعاقة ربما لم يعد  ̋

و مؤثرا  في عالم الفن  حضورا قويا   اأن يفرضو استطاعواقلة منهم  طبيعة أو مكتسبة ،غير أن

التشكيلي ،و من هؤالء الجزائري نور الدين شرابي الذي يتميز بموهبة فنية كبيرة شهد له بها كبار 

قدرته على التعبير بالرسم بدرجة متقنة و كبيرة  االفنانين التشكيليين في الجزائر بعد أن خبرو

  (1) ̏م فنان مخضرمتجعل من يرى لوحاته يشعر أنه أما

 

 

 

                                                             
(1) https:www.alarabiya.net ,24/01/2005 . 
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جزائري : ي علي مسعود-2

 

 ه رغم فقدانهعام ،يحمل الجنسية الجزائرية لم تعقه إعاقت24علي مسعودي هو شاب يبلغ من العمر 

 جاتاالحتيامسعودي أيضا أن يحقق بطولة السباحة لذوي  استطاعليديه و إحدى رجليه وقد 

 الخاصة .

 سعودية راكان كردي : -3

 

الشاب السعودي راكان كردي إعاقته من ممارسة موهبته في الرسم ،و تحولت مع الوقت  لم تمنع̋

عاما يعاني من شلل منذ والدته 3من مجرد هواية إلى مصدر لكسب الرزق ،كردي البالغ من العمر 

بارزا  في عالم الموهوبين ؛من خالل مشاركته  اسمام ذلك لم ييئس ،بل أنه سعى إلى أن يكون غ،ر

 (1).̏في عدد من المهرجانات المحلية 

حين تتأمل لوحاته تفهم قيمة العمل الفني راكان الذي يعاني ضمورا  عضليا  في أطرافه لم يمنعه ̋

 (2)̏من اإلبحار في عالم الرسم 

                                                             
  10/12/2016مجلة الخليج أونالين  الخميس   (1)
 2017يناير  5ينظر :جهاد أبو هاشم ،جريدة العرب اإلقتصادية الدولة  ،الخميس  (2)
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 غزة فلسطين محمد الدلو :-4

 

ضمن ا  يتفي النمو ليقيم معرض من ضمور في العضالت و نقص تحدى الشاب الفلسطيني ما يعانيه

ة والدة ببمثا له أصدقاؤه في اليوم الذي ولد فيه ،ليكون اختارته ليصنع معرضه األول حيث ومارس

 أخرى سليمة في عالم الفنون التشكيلية  أول معرض 

كنت دوما  أتمنى عرض جميع أصدقائي حلمي بإقامة معرضي األول،وحقق :اليوم يقول الدلو̋

 (1).̏لوحاتي في معرض خاص ،بدل من وجودها متراصة فوق بعضها داخل غرفتي  

  المغرب مصطفى الحراشي :-5

 عبر عنيضع الحراشي ريشة الرسم في فمه لعدم قدرته على تحريك أطرافه ، و يرسم لوحات ت 

                                         رك .               عاما  على كرسي متح 20محيطه  في مدينة أصيلة على ساحل األطلسي في شوارعها منذ 

 

 سعوديةنورة المجرشي :  -6

                                                             
 . 12/2015/ 03صادق محمد العماري ،جريدة بوابة الشرق ، تصميم و تطوير مجموعة  دار لشرق  ، القاهرة ،  (1)
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غاية  ترى من العالم إال ما تتخيله و تحوله للوحة فنية فاقدة للبصر ال ̋نورة مجرشي فنانة تشكيلية  

ت لضغط نفسي بعد إصابة عينها األولى و من ثم إصابة ضعرت (1) ̏ في الدقة تبهر كل من يشاهدها 

عينها األخرى و أخيرا العمى ولكن ذلك الضغط صنع بداخلها تجدٌ كبير لتقف أمام نفسها و أمام 

 .و تحقيق أحالم  اإلنجازظروفها أمام المجتمع بأكمله لتثبت أن الحياة حياة طموح السعي 

 تونس نجاة بامري : -7

، يها جيدا  ي ركبة ولدت تعاني من إعاقة في الساقين ،و عدم قدرتها على ثنيستون انةنجاة بامري فن

 كما أنها غير قادرة 

فمها و شتها بالتشكيلية العادية ،السيما و أنها تحرك ري لتبدع منذ صغرها ،فهي ليست بالرسامة

 تمزج األلوان لترسم عالم تمنت أن تعيش فيه بشكل طبيعي .

 

                                                             
 www.alwatannews.nat    ، 23/06/2016، 3848يوسف البنخيل ،جريدة الوطن  ، العدد  (1)
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قائلة :كثيرا  ما أعبر عما في نفسي باأللوان على لوحاتي ،لذا ̽ التراتونس  ̽تضيف نجاة بامري ل  ̋

أشعر و الحمد هلل بالعجز طالما أنا قادرة  يعز علي بيعها ألنني أشعر و كأنني أبيع أحد أبنائي ،و ال

 (1)̏على التعبير و رسم ما أريده بفمي 

عاما  عندما كان عمرها أربعة  33موهبتها من  اكتشفتو قالت الفنانة التشكيلة للنصر ، بأنها ̋

سنوات حيث رسمت بعفوية لوحات على جدران البيت و هي الزالت طفلة صغيرة و بدأت تداعب 

 (2).̏الريشة 

ألحالم راء اوة فكر عجز عن التفكير و اإلبداع و السعي عاقة ليست إعاقة بدن و لكنها إعاق)اإل

لكن  ين  ون ، هكذا ما صرح به من تحدو اإلعاقة و ال يجب القول عليهم معاقلتجعل منا مبدعي

 علي – نور الدين الشرابي–في الحياة صعوبات نذكر البعض منها  ايفضل القول بأنهم واجهو

، ي نجاة بامر -نورة المجارشي –مصطفى الحراشي -محمد الدلو   –راكان كاردي  –مسعودي 

فمه برسم ياع فمنهم من فنانون شباب تحدو أنفسهم  وتحدو عجزهم إلظهار مدى قدرتهم على اإلبد

 أقوى و اكانو و منهم من يرسم برجله و منهم الكفيف فرغم من الصعوبات التي يواجهونها إال أنهم

عبر عن تتي لا اهبهم و يعتبرون الريشة هي األداةالرسم كوسيلة للعالج نفسي و إخراج مو اتخذوا

 شخصيتهم .(

                                                             
 ، altra  ،13/11/2018 مريم الناصري ، جريدة تونس   (1)
 http://www.annasronline.com ، 07/04/2017عبد القادر طوابي .جريدة النصر  ،نشر   (2)
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 الفنان التشكيلي رضا فضل 
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  سيرة الفنان رضا فضل وأهم جوائزهسيرة الفنان التشكيلي رضا فضل  -                    

 أعماله الفنية -

 الكوفي تحليل لوحة الخط –المبحث الثاني 

 تحليل لوحة أسرة مصرية  -
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 تعريف بالفنان : -

:رضا فضل -1

 

ة ، في محافظة كفر الشيخ  شمال القاهر 20/06/1981رضا فضل فنان تشكيلي مصري ولد في 

سم ى الرإلفاقدا للكفين و الساعد األيمن ، صنع بنفسه ظروف نجاحه متحديا إعاقة حيث إتجه 

دها ة وقوكهواية ،فلم يستسلم إلى لقب ذوي اإلحتياجات الخاصة ليبدأ منذ صغره رحلته الفني

 الموهبة و محركها ا؛إلرادة ، فنال العديد من الجوائز الفنية .

إبداع فني من رحم اإلعاقة قصة طموح تتحدى الظروف الصعبة و هذا ما ستحدثك به نفسك »

التشكيلية في المعرض الفني الذي يحمل إسم )رؤى( لصاحبه الفنان  عندما تتجول بين األعمال

 لإلعاقة .  1«المصري رضا فضل الذي أبى منذ صغره أن يستسلم 

 الحياة الفنية للفنان رضا أحمد فضل :-

وصول و تحدي الظروف الصعبة إستطاع متحدى اإلعاقة الإن العزيمة و الكفاح و اإلجتهاد 

 ألدب وثار واضحا من ينهم طه حسين في اآألهدافهم فهناك العديد من الشخصيات التي تركت 

هم على ى قدرت، و غيرهم من الفنانين و العباقرة تحدو اإلعاقة إلظهار مدبيتهوفن في الموسيقة 

ا ان رضهم على الوصول إلى هدف ،و من بينهم الفنتغلب اإلعاقة و أنها ليست عائق بل حفزن

الرسم  مفضلةساعد األيمن ( ،كانت موهبته الفضل شاب تحدى إعاقته الحركية )فقدانه لكفين و ال

لة ي مرحفمنذ و أن كان في مرحلة اإلعدادية شارك في مسابقات وزارة الشباب و الرياضة أما 

 الثانوي شارك في مسابقة 

                                                             
 . 24/04/2017ط محمد عجم جريدة الشرق األوس  1
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و دبلوم الخط العربي  2003الطالئع على مستوي الجمهوري ،حصل على شهادة البكالورس 

في جامعة األزهر ، أعجب الفنان رضا من  2007بتقدير ممتاز دبلوم تكميلي تربية فنية  2005

طرف الدكتور أبو النصر الذي كان في لجنة التحكيم في احد المسابقات بموهبة رضا و طلب منه 

كلية الفنون الجميلة لكنه رفض لتمسكه بدراسته و إستكمال مسيرته العلمية ،فطلب منه اإللتحاق ب

 1«مية موهبته و هذا ما قام به رضا اإللتحاق بكلية التربية شعبية التربة الفنية لتن

 مد * وو عائلة المكونة من زوجته و لدية *أحيعيش الفنان مع ولديه اللذان كنا سندى له 

ا والدهؤى ترسم فكانت ترسم صورة لرجل متكامل األعضاء ،و تراها بأنها ل*رؤى*حيث كانت ر

ة جامع فهي ترى أباها ال ينقصه شيىء  , فعالً هو فنان رضا أو ما يعرف بالدكتور رضا في

  األزهر . 

أن     ̋ ten̏صباح الورد المذاع على فضائية ̋أضاف الفنان التشيلي في لقاء خاص برنامج  »

ذوي اإلعاقة الحركة و الذين يرسمون بالفم أو بالقدم فتناول قصة ذوي من الفنانين رسالته كانت 

اإلحتياجات الخاصة و طالب بأن يكون لذوي اإلعاقة و افحتياجات الخاصة ركن في المعارض 

 2«.الفنية المجلة و الدولية 

ي تحصل الفنان رضا فضل على شهادة الدكتوراه و كان أول باحث في مصر و الوطن العرب

عديد من فق اليحصل على الدكتوراه في التربية الفنية من ذوي اإلحتياجات الخاصة ، تم تكريمه و

الرأيس الل والشخصيات منهم األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ،األمير الوليد بن ط

ئيس بل الرقمن كما شرف  مبارك ووزراء الشباب و الثقافة و العديد من الشخصيات العامةبق األس

 .عبد الفناح السيسي في إفتتاح معرض الحرف اليدوية 

سر النجاح في حياتي هو مواجهة مصاعبها و يقول رضا لست معاقاً ألن اإلعاقة هي التي تمنع » 

لشخص من تحقيق أهدافه ، فهو ال يرى نقسه معاق ،ألنه تغلب على إعاقنه ، بقوله أن اإلعاقة هي 

أتأثر  التي تمنع الشخص من تحقيق هدفه لكن تلك كانت دافعا ولم أتخيل و لو لوهلة أنني معاق و لم

 3«فهذه نعمة و ليست نقمة بل غالبا أفتخر بذاتي 

                                                             
 ينظر :حوار عبد هللا محمد ،جريدة القاهرة نيوز . 1
 .11:47. 2019//27/09يات أحمد  ،صحيفة البالد آ 2
   مصر  03:30، 09/2018///22مقال :هبة يحيى ،جريدة الزمان،    3
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 أعمال الفنان رضا فضل :-

 

 120/90لوحة السالم و اإلنسانية في األرض مابين البحر و اإلنسان و السماء ] 

 أكريلك على أتوال  

 



الفصل الثالث :                                                               الفنان رضا أحمد 

 فضل
       

54 
 

                             [أكريلك على أتوال   50/50لوحة إنطالقه ]                          

                                                          

 

 [ أكسيد و شمع على خشب  35/45لوحة الفتات ذات الرداء األبيض ]                
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 [ حبر على ورق كونسون  50/70لوحة حروف خط كوفي ]                     

روعة  والها فلديه الفنان رضا فضل العديد من اللوحات عند رأيتك للوحاته نتبهر تعجباً في جم

نان د الف, فقد تمرالتقنية الدقيقة فكيف لرجل تحدى الضروف و رسم من المستحيل ما هو أروع 

مة ر أحالعلى ظروفه و مارس هوايته تارة بفمه وأخرى مبا تبقا من يده ,فيمسك بريشته و يسط

 ,ليعبر عما لديه من مكبوتات و أشياء جميلة ,فاإلبداع يولد من رحم المعاناة 
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 تحليل لوحة حروف خط كوفي :-

 

 بطاقة فنية :                                                      

 إسم اللوحة :حروف خط كوفي         

 إسم الفنان :رضا أحمد فضل         

 نوع الحامل : ورق كونسون         
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 .70*50بر على ورق كونسون ذا بعد عبارة عن لوحة في قمة الروع مرسومة بح

 الوصف األولي لعناصر اللوحة : -1

في  جاءت ̏حروف خط كوفي ̋جاءت الصورة عامرة بأشكال و التفاصيل كما يظهر في العنوان 

ند الت عمقدمة اللوحة حروف خط كوفي مع وجود أشكال غريبة نوعاما تعبر عن األشكال اإلنفا

 ي و كلمةلباطنالبشر مابين الفرح و الحزن و غيرها من اإلنفعاالت و الكلمات تعبر عن محتواها ا

و لحزن أاشيىء يأخذ منه اإلنسان  النصيحة أو يدمر بسسبها و بها يعبر عن الفرحة أو أقوى 

 لدهشة و غيرها .

 التمثيالت األيقونية التي جاءت في اللوحة :-2

ت في لوحة جاءال ة ,العمودية و األفقية و المستقيم و الدائرية و المنحنيلقد إستخدم الفنان الخطوط 

 والمثلث  ية مثل,أما ما قلب اللوحة فقد تعددت و نوعت األشكال و التمثيالت األيقونإطار مستطيل 

 الدائرة مستطيل ........إلخ 

 عدد األلوان و درجة إنتشارها : -3

جود في المو إستعمل الفنان رضا فضل في لوحته بعض األلوان الحيادية فقد إستخدم اللون األسود

 .لتعب ااق و اللوحة يرمز إلى الكآبة و الحزن كما إستخدم اللون الرمادي الذي يرمز إلى اإلره

 داللة األلوان و الرموز :-4

 يرمز إلى الغموض و اإلكتئاب . :اللون الرمادي -

 يرمز إلى الحزن .:األسود اللون  -
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ربي عه خط الخط الكوفي :يرمز إلى الصالبة و القوة المجتمع المصري ويعرف الخط الكوفي أن -

لقصور د و اقديم ,نشأ في بداية ظهور اإلسالم في مدينة كوفة بالعراق نجده على جدران المساج

 ,مثل علم العراق تظهر فيه كلمة هللا أكبر بالخط الكوفي .

 زن .حح أو ئر التي تبدو كالوجوه ترمز إلى إنفعاالت البشر سواء فركال الغريبة :الدوااألش-

 

 عالقة اللوحة بالفنان:-

ديه لنا هو عنوان معبر عن ما تب ̏حروف خط كوفي  ̋العنوان الذي إختاره  الفنان  

 .هحياتي فاإلنسان خالل أحداثه و ما يتعرض له  اللوحة فهي تحكي أحاسيس و إنفعاالت

 تحليل لوحة األسرة المصرية :- 

 

 بطاقة فنية                              

 إسم اللوحة :األسرة المصري         

 إسم الفنان : رضا أحمد فضل        

 نوع الحامل : ورق       

 التقنية المستعملة : ألوان مائية        

 30*25المقياس :      
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 للوحة :الوصف األولي -1

فنالحظ في اللوحة شخصيا أمام جزيرة ,من يمين الوحة نالحظ رجل و زوجته و أوالده ,جاءت 

ة حمام طفل صغير وهو يلعب و بجواره طفلة صغيرة واقفة و هي فاتحة يداها و بجانب نخلة و

عبر ورة تتنظر إلى األعلى ,كما تحمل اللوحة إمضاء الفنان رضا فضل من الجهة اليسرى ,فالص

لبشر الذي يخرج من األرض و و يلتف حوله اري و الترابط األسري و الخير عن الريف المص

 كما هو مبين في الصورة .

 التمثيالت األيقونية :-2

ي ي يوحلقد إستخدم الفنان الخطوط العمودية الموجودة في ثبات الشخصية و شكل النخلة الذ

 ومي باإلستقامة .,شكل اللوحة تبالثبات كما إستعمل الخطوط األفقية و المستقيمة 

 عدداأللوان و درجة إنتشارها :-3

د لفة فقألوان باردة وحارة و بتدرجات مختإستعمل الفنان مجموعة من األلوان في لوحته من 

و قد  ألبيضاإسخدم اللون األحمر و البرتقالي بكميات قليلة و كذا اللون البني و البنفسجي و 

لون ن بالإستخدم اللون األخضر بكميات كبيرة الموجود في ثياب الشخصية و النخلة كما إستعا

هو صفر وأضاف أيضاً اللون األبدرجات و  األزرق الموجود في الحمامة و في اللوحة بشكل عام

 . لي الخيرإترمز  ,فالحمامة ترمز إلى السالم و الشخصية إلى اإلنسانية أما النخلة فهيلون الرمال 

 داللة األلوان في الرموز :-4

 اللون األزرق الفاتح يرمز إلى الهدوء وهو لون السماء  -

 قرار و النماء في المجتمع المصري اللون األخضر و درجاته الذي يرمز إلى اإلست -

 الذي يوحي الحرية و اإلستسالم  اللون األبيض  -

 النخلة :ترمز إلى الخير الموجود في المجتمع المصري  -

 و السكينة الذي يبعث الطمأنينة في نفوس المجتمع الحمامة : ترمز إلى الهدوء  -

 نماء .الرمال :ترمز إلى ال -

 :عالقة اللوحة بالعنوان  -5 
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ف فهي تكش اللوحة هو عنوان معبر عن ما تبديه لنا ̏األسرة المصرية  ̋العنوان الذي إختاره الفنان 

 عن عمق إنفعال الفنان و تأَثُرِه بمجتمعه .

 خالصة القول :-6

ان ثل اإلنسنه يميمكن القول أن الفنان رضا فضل قد إتبع المنهج الواقعي ألنه من شروط الواقعية أ

قاليد تو هي  أال ̏األسرة المصرية  ̋في المخطط األمامي و تعبير عن قضايا إجتماعية من الواقع 

 المجتمع .

 فن شعبي لرقصة رجل ريفي قي قرى مصرية :تحليل لوحة -

 

 بطاقة تقنية للوحة :                      

 إسم اللوحة :فن شعبي لرقصة رجل ريفي      

 نوع الحامل :لتوال      

 القتية  المستعملة :أكريلك     

 50/70المقياس :    
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 الوصف األولى للوحة :-1

 زرق وتظهر لوحة رجل ريفي واقف مفوح اليدين و رأسه متوجه لجهة اليسار , يرتدي لباس أ

عر حافي القدمين إضافة إلى شارب طويل و عينين كبيرتين و شيضع حزام ذات لون أخضر  

لبارد اللون اأما الخلفية فكانت بالون األصفر  أختار الفنان طويل ,يرتدي قبعة زرقاء اللون و

لبني االون شخصية  و كانت الألرضية بالون البني أما في الجانب االأليسر مستطيل يإلبراز ال

ن عبر عو يرقص في فرح شعبي بأحد القرى المصرية فالصورة تالفاتح أماالرحل يبدو ثابت وه

 العادات و تقاليد المجتمع المصري .

 التمثيالت األيقونية التي جاءت في اللوحة :-2

إلى  لقد إستعمل الفنان رضا فضل الخطوط العمودية المستقيمة في شطل الشخصية ، بإضافة

 ي شكلالخطوط االفقية تظهر في شكل الذراعين كما هو مبين في اللوحة و وجهه الي يبدو ف

 و العديد من الخطوط لمنحنية التي تبدو في إنحنائات الثوب .مستطيل 

 عدد األلوان و درجة إنتشارها :-3

لبني اأستعمل الفنان في لوحته هذه *فن شعبي لرقصة رجل ريفي * بعض األلوان كاألخضر , 

صية كما الشخ ,األصفر ،يتدرجاتهم و اللون السائد في اللوحة هو اللون األزرق الموجود في ثياب

 .لثوب و تحت الحزام األسود الموجودة في الجانب األيسر إستعان بكميات من اللون 

 األلوان و الرموز :داللة -4 

 اللون األزرق :يعبر عن النقاء و الفرح و البهجة في المجتمع المصري . -

 اللون األخضر :يعبر الون عن السعادة و الطمأنينة .-

 اللون األصفر :فهو لون يجلب اإلنتباه يرمز به إلى النور -

 يرمز لألرض  و اإلستقرار.األلون البني :-

  يها س العادية فهو يرمز إلى لإلعتداد بالنفس أو السيطرة علفي المالباللون األسود :

 إلى اإلنسانية و األخوة و لتعاطف األسري .الشخصية : ترمز الشخصية 

 اللباس : يرمز إلى العادات و التقاليد في المجتمع المصري .

 عالقة اللوحة بالعنوان : -5
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نا بديه لتوهو عنوتن معبر عن ما عنوان الذي إختارة الفنان * فن شعبي لرقصة رجل ريفي * لا

لقاليد ت و االلوحة فهي تحكي عن إنفعاالت و أحاسيس الفنان بالمجتمع المصري و تأثره بالعادا

 األسر مجسداً و معبراًعن مشاعره بهذه اللوحة الفنية .

 



 

  خـاتــمـــة
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في ختام هذا الموضوع اتضحت الرؤية بخصوص الفنون التشكيلية و ذوي اإلحتياجات      

 الخاصة أن:

ارته و أن الفنون رغم تنوعها و تعددها إال أنها تبقى تمثل جزءا من ثقافة اإلنسان و حض -

نعة اليومية، فهي تشكل عنصر هاما في حياته، فالفن للبصيرة و اإللهام و الصممارسته 

 للعقل و كالهما ضروري اإلتقان.

في  و الفنون الجميلة هي الصلة بين اإلنسان و الطبيعة، ففي الطبيعة إيقاع نرى مثله -

الموسيقى، الشعر الرقص و صورة الطبيعية و أشباحها من حيوان، نبات و جماد نرى 

الها لها في فني النحت و الرسم، و الفنون الجميلة في أدنى مراتبها محاكاة، وفي أعمث

 تفسير و رؤيا جميعها متجانسة.

نها: و على أية حال فأن دوامة حياة الحداثة تغذت من منابع كبيرة ساهمت في تبلورها م -

حظة لوليدة  اإلكتشافات الفيزيائية الكبيرة التي غيرت تصوراتها عن الكون، كما لم تكن

تها عديدة أسهمت في تشكيلها و بلورمعينة و إنما تعود إلى مراحل تاريخية و مرجعيات 

 بشكل الحالي.

دات الموهبة قدرة فطرية أو استعداد موروث في مجال واحد أو أكثر من مجاالت اإلستعدا -

 العقلية، اإلبداعية اإلجتماعية، اإلنفعالية و الفنية.

لفنية األشخاص األسوياء و ال يقتصر على المجاالت العلمية أو ا اإلبداع قدرة عامة لدى -

 فقط.

كون تالتفوق يرتبط بالقدرات العقلية التي تنمو بشكل مقصود و منظم أو المهارات التي  -

 خبرة في مجال من مجاالت النشاط االنساني.

يد من الإن فئة ذوي االحتياجات الخاصة هي فئة عريضة من المجتمع و تمثل نسبة كبيرة  -

يس عالة العاملة التي يمكن تأهيلها و الرفع من مستواها، حتى تصبح فاعلة في المجتمع و ل

 عليه.

هم أتاريخ و كما يمكننا القول بأن عالقة الفن بالعالج لها تاريخ طويل و قد استعرضنا هذا ال -

جات حتياالنظريات المرتبطة بالعالج عن طريق الفن و مجاالت الممارسة الفنية لذوي اال

 إنتاجو أ الخاصة، و من جهة أخرى فإن العالج بالفن ليس عمال بال طائل، أو قطعا للرثاية،

لجسد المعارض أو استغالل الطاقة اإلنتاجية بل الهدف األكبر من العالج هو التعرف على 

و النفس من خالل العمل، و قد أظهرت الدراسات أن رسومات المريض و خطوطه و 

ديثة غير ناطقة يقدمه المريض النفسي، إليصال رسالة موجهة غلى ألوانه كانت ح

إخراج األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة من دائرة المعالجين، لذا ساهم الفن في 

ل الدفع اإلقصاء اإلهمال التهميش من خالل استعماله كأحد الوسائل العالجية و التوجهات ب

ئة ة المجتمعية، و إعادة تأهيل تلك الفبه نحو جعله عنصرا فاعال و جزءا من المنظوم

 اإلجتماعية داخل المجتمع.
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ة خلق وصوال إلى أحد عباقرة الفن التشكيلي رضا فضل الذي واجه الحياة جعل الخيال حقيق -

لم يبقى  وراءه تراثا تشكيليا رائعا و مالمح حياة تجسد مقدار الوجع و القلق الذي مر به،

قدميه، صنع لوحات خارقة يقول الفنان رضا فضل:" مكتوف األيدي حمل ريشة بفمه و 

 أريد تحقيق تطبيق قانون ذوي اإلعاقة على الواقع و ليس مجرد الئحة على الورق"

 فاإلعاقة ليست نهاية الحياة . 



 

 

 مالحـــــــــــق
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 مناقشة دكتوراه في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان
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 القرآن الكريم -

 المصادر و المراجع

 م 1999 -هـ 1420إسماعيل شوقي،الفن و التصميم ،القاهرة ،ربيع اآلخر      -

 2010دنيا مصطفى، العالج بالفن، مكتبة األنجلو المصري، القاهرة، دط،      -

 إسماعيل، مطالعات في الفن التشكيلي العالمي صدقي     -

 ، 2001، 1كاليف بل، الفن ،تر عادل مصطفى، دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت ،ط      -

 ،1994، 7مختار العطار ،الفنون الجميلة بين المتعة و المنفعة ،مصر ،ط      -

 ى األطفال الصم الفنية في تخفيض حدة السلوك العدواني لدالصايغ فالنتينا وديع سالمة، فاعلية األنشطة     - 

 2001في مرحلة الطفولة المتأخرة جامعة حلوان،د ط ،

 ،1989، 2حنفي عثمان عبلة،فنون أطفالنا، مكتبة النهضة الغربية، القاهرة ،ط    -    

 1984،د د ن،دط،فخرية اليحيائي، اسهامات الفنون في العلوم البيئية، العالج النفسي للفن     -

 محمود البسيوني، الفن في القرن العشرين    - 

 1981محمود أمهز، الفن التشكيلي المعاصر،التصوير،دار المثلث بيروت،    - 

 ، 2007، 2مصطفى نوري، سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، دار المسيرة، عمان، ط    -

لوطنية أثناء االناجح لذوي اإلعاقة الفكرية، الرياض مكتبة الملك فهد ابراهيم بن حمد المبرز، التدريس    -

 هـ1429النشر، 

 قين عقليا، دد.فاطمة مقدم، دور العالج بالفن في التخفيف من حدة السلوك العدواني لدى األطفال المعا   -

 دن،د ط،ص 

لتوزيع، دار الوفاء للنشر و اسعيد كمال عبد الحميد، التقييم و التشخيص لذوي االحتياجات الخاصة،   -

 ،2008اإلسكندرية،

،دمشق، صدقي إسماعيل، مطالعات في الفن التشكيلي العالمي، إعداد و تحرير عواطف الحفار إسماعيل   - 

 م،2011، 1ط

  2009، 1ماجد سيد عبيد، مدخل إلى التربية الخاصة،دار الصفاء، عمان ط   - 

 .2010، 1نون التشكيلية ،عمان ،أردن،ط إياد محمد صقر ،دراسات فلسفية في الف -

زهراء برنارد مايرز، الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ترد. سعد المنصوري و مسعد القاضي، دار ال -

 الرياض  د ط،

 1998، 1بن طيب نصر الدين، االنطباعية و االنطباعيون، د. د. ن، ط -

دار الكتاب ليب إكتشافهم و طرائق رعايتهم ،خالد خليل الشيخلي : األطفال الموهوبين و المتفوقيين اسا -

 2005الجامعي ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

ار الكاب خالد خليل الشيخلي ، األطفال الموهوبون و المتفوقون أساليب اكتشافهم و طرائق رعايتهم ،د -

 ،  . 2005الجامعي ، اإلمارات العربية المتحدة  ،

  2009، 1خليل محمد الكوفجي، مهارات في الفنون التشكيلية،عمان،األردن،ط -

، 1 طخولة أحمد يحيى ،البرنامج التربوي لألفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة ،دار المسيرة ،عمان ،  -

2009 

 1961د محمود البيسوني، الفن في القرن العشرين،القاهرة، دار المعارف بمصر، د ط، -

 م 2000هـ/ 1421لمبادئ و االسس التربوية للطفل المتخلف عقليا، ددن، د. أميرة طه بخش، ا -

سكندرية رمضان صباغ ،جماليات الفن ،اإلطار األخالقي و االجتماعي ،دار الوفاء للنشر و التوزيع اإل -

 ، 2003 1،ط 

 .،2000، 2رمضان محمد القذافي، رعاية الموهوبين و المبدعين،االسكندرية،المكتبة الجامعية،ط -

  2011، 1زياد كامل الال ال و اخرون ،أساسيات في التربية الخاصة ،دار المسيرة ،الرياض ،طبعة  -



 قائمة المصادر والمراجع
 

74 
 

 1سعد رياض :طفلك الموهوب إكتشافه و رعايته ، دار الشروق لنشر و التوزيع  ،األردن ،طبعة  -

،2006  

 موسى ،تاريخ الفنون وأشهر الصور ،قاهرة، د ط  سالمة -

 1990-هـ1410، 1اإلسالمي التزام وإبداع، دار القلم، دمشق، طصالح أحمد الشامي، الفن  -

 صالح حسن الداهري,سيكولوجيا رعاية الموهوبين المتميزين وذوي االحتياجات الخاصة األساليب -

 2005,1النظرية ,دار وائل للنشر ,طبعة ,

 ن  .الرافديي عاصم محمود الحياني ، الشباب الموهوبون و كيفية وجيههم نحو العمل  المبدع ،اداب -

 ،  2007عبد الرحمان الوافي ، مدخل إلى علم النفس ، دار هومة الجزائر ، -

، طبعة عبد الرحمان سيد سليمان ،سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة ،مكتبة الزهراء للنشر،القاهرة -

1 

ربي كر ععبد المطلب أمين القريطي :سيكولوجية ذوي اإلحتياجات الخاصة و تربيتهم ، توزيع ،دار ف -

   2001،  3القاهرة  ،طبعة 

ندرية نشر اإلسكعبد المنعم عباس ،اإلنسان ،الفن ،الجمال ثالثية الحياة الخالقة ،دار الوفاء ،طباعة و ال -

 .2014 1،مصر،ط

  2007، 1عز الدين نجيب، موسوعة الفنون التشكيلية في مصر، العصر الحديث، قاهرة، ط -

 . 2000اإلبداع ،القاهرة  ،دار العريب ،  عيد اللطيف محمد خليفة  ،الحدس و -

 2006، 2فاروق الروسان، سيكولوجية األطفال غير العادين، دار الفكر، عمان ط -

 2القاهرة،ط ،فتح الباب عبد الحليم سيد،البحث في الفن و التربية الفنية ،عالم الكتب للنشر و التوزيع  -

،1997 ، 

دة  ،دار كتاب الجامعي ، اإلمارات العربية المتح  فتحي عبد الرحمان جروان :الموهبة و التفوق -

،1999. 

  2008،  2قحطان أحمد طاهر ،مدخل إلى التربية الخاصة ،دار وائل ، عمان  ،طبعة  -

  2005، 1ع، ط كلود عبيد، الفن التشكيلي نقد اإلبداع و إيداع النقد،دار الفكر اللبناني للنشر و التوزي -

  1958ي الفصل الدراسي، تر رياض عسكر، القاهرة، مكتبة الشروق، ماريان شيفل، الطفل الموهوب ف -

 1997 4محسن محمد عطية، اتجاهات في الفن الحديث، مصر، ط -

 2003، غريب للنشر و التوزيع، قاهرة ،د ط دار محمد تاج الدين عفيفي، سلسلة آفاق الفن التشكيلي، -

 1و التوزيع و الطباعة ،األردن ،ط محمد حسين جودي ،طرق تدريس الفنون ،دار المسيرة للنشر  -

،1997 ،17. 

التوزيع  ومحمد حسين قطناني و هشام يعقوب مريزيق :تربية الموهوبين و تنميتهم ، دار المسيرة للنشر  -

 ،   2009و الطباعة  ، األردن  ، 

، 3اض ،ط ريمحمد عبد المجيد فضل ،التربية الفنية مداخلها ،فلسفتها ،دار جامعة الملك سعود للنشر ،ال -

1990 

ن ، ة ، األردمحمد محمد الطيطي :تنمية قدرات التفكير اإلبداعية ،دارالمسيرة للنشر و التوزيع و الطباع -

2001  

  1996محمد محمد عويضة : كامل رحلة في علم النفس ،دارالكتب العلمية ، لبنان ،   -

 ،زاريطة  المعرفة الجامعية ،األ محمود عبد الحليم منسي ،اإلبداع و الموهبة في التعليم العام  ،دار -

2003  

 مختار العطار، الفنون الجميلة بين المتعة و المنفعة  -

لمسيرة مصطفى قسيم هيالت،فاطمة يوسف خصاونة ،التربية الفنية و الموسيقية في تربية الطفل ،دار ا -

 .2007، 1للنشر و التوزيع ،عمان األردن ،ط 
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  زيع ، عمانمقدمة في التربية الخاصة ، دار المسيرة للنشر و التومفلح كوافحة ، عمر فواز عبد العزيز  -

    2010،  4طبعة 

 .10،ص  1هربت ريدي معنى الفن،سامي خشبة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،مصر ،ط  -

دار و مشكالتهم  أساليب رعايتهم  ،–خصائصهم –وفيق صفوت مختار :سيكولوجيا األطفال الموهوبين  -

 ،. 2005و النشر و التوزيع  ، القاهرة  ، الثقافة

 ة للنشر ويسير مفلح كوافحة و عصام النمو عواد،األفراد العاديين في المدرسة و المجتمع ،دار المسير -

 2007,1التوزيع ,عمان  ,طبعة

 المعاجم و القواميس

 هرة.ة ، القاار المعرفابن منظور :لسان العرب ،المجلد االول  ،تحقيق عبد هللا عبد الكبير و اخرون ،  د -

 ..398.401هـ،ص1424م،2003، 1، ط13معجم بان منظور، لسان العرب بيروت ،لبنان ،جز -

 الدوريات

 03صادق محمد العماري ،جريدة بوابة الشرق ، تصميم و تطوير مجموعة  دار لشرق  ، القاهرة ، -

/12/2015 . 

 حوار عبد هللا محمد ،جريدة القاهرة نيوز . -

ي التشريع بن عيسى أحمد، مجلة الفقه و القانون، اآلليات القانونية لحماية األطفال ذوي اإلعاقة ف   -

 )بتصرف(  2012الجزائري، العدد األول نوفمبر 

ي فأسامة حسن محمد معاجيني :تحديد مدى شيوع بعض المظاهر التفوق في أراء عينة من التربويين  -

 .1996،صيف  40،العدد 10معية  ،كويت ،المجلد معظم دول الخليج ،مجلة التربوية جا

  2003،  14أحمد أوزي :سيكولوجية الطفل ،منشورات مجلة علم التربية ، العدد  -

 2017يناير  5جهاد أبو هاشم ،جريدة العرب اإلقتصادية الدولة  ،الخميس  -

  10/12/2016مجلة الخليج أونالين  الخميس  -

 . 24/04/2017محمد عجم جريدة الشرق األوسط  -

   مصر  03:30، 09/2018///22مقال :هبة يحيى ،جريدة الزمان،  -

  altra   ،13/11/2018مريم الناصري ، جريدة تونس  -

 .11:47. 2019//27/09يات أحمد  ،صحيفة البالد آ -

 االتفاقيات الدولية

المادة  ،2006لسنة االتفاقية الدولية األشخاص ذوي اإلعاقة و البروتوكول االختياري األمم المتحدة  -

 األولى فقرة
دا . الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع عشر للتأهيل الدولي بكن1990-1980ميثاق الثمانينا ، -

26/02/1980. 

 

 المراسم التنفيذية 

المتضمن إنشاء مركز وطني للموظفين  1981ديسمبر  26المؤرخ في  81/391المرسوم التنفيذي  -

 المعوقين.المتخصصين لمؤسسات 

ء المتضمن إنشاء الديوان الوطني ألعضا 1988فيفري  09المؤرخ في  88/27المرسوم التنفيذي رقم -

 المعوقين االصطناعية و لواحقها

 القوانين 
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 منه 89المتعلق بالصحة و ترقيتها، المادة  1985فيفري  16المؤرخ في  85 -05القانون رقم  -

 المواقع االلكترونية

 http…//w.w.w.alriyadh.com-اإللكترونية /جريدة الرياض 

- www.Kenanaonlien.com/  

  www.alwatannews.nat -، 23/06/2016، 3848يوسف البنخيل ،جريدة الوطن  ، العدد 

 http://www.annasronline.com-،  07/04/2017عبد القادر طوابي .جريدة النصر  ،نشر 

 المراجع باللغة الفرنسية

- Bell,C ,and Robbins,S,Effect of Art production on Negative Mood A.Randomized,controlled 

Trail,Art Therasy,Journal of American Art Therapy Association,2007 
- Mok.f :combining Art Therapy with cognitive Terapyin an Adult psychiatric program,Master of 

Arts in Art Therapy counseling,ursuline college Granduate Studies ,uni,N1442117,2007 
- Rivera,R :Art Therapy for Individuals with Severe Mertal illness,Master of Arts,Faculty of the 

Graduate School,university of Southern california,umi N.145060 ,2008 
- Wood,H :Art Therapy Group hor Adolexents Enrolled In Alternative Education ,Master Degree of  

Social work california State University,long Beach,uni N,1455532,2008, 

-Rosadah Abd Majid ,Aliza  Alias׃ consequences of Risk Factors in the Development of Gifted 

children ,Science Direct ,Available Online at  www .sciencedirect .com .procedia social and 

Behavincos  7(C) 2010,   
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