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 مقدمة:

إّن العالم ِفً العصر الحالً ٌقُف على باب كبٌر مَن التطّور العلمً والتكنولوجً على الرغم من اختالف الطرٌقة المّتبعة 

إلى حدٍّ كبٌر ِفً تقّدم األجٌال وسهولِة الوصوِل إلى المعلومة لتوصٌِل المعلومة إلى اآلخرٌن، وهذا األمر قد ساهَم 

وتبِسٌطها، وتعتبر عملٌة التدرٌس عملٌة مشتركة بٌن األساتذة والطالب، ولذلك ٌجب إشراكهم ومساعدتهم فً إكتساب 

نتاج العلمً المتمٌز الطرق التحلٌلٌة والمهارات الضرورٌة التً تساعدهم على رؤٌة األشٌاء كما ٌجب، وتشجٌعهم على اإل

وجعل عملٌة التعلم أكثر متعة بربط موضوعات المادة بالحٌاة العملٌة والقضاٌا المحلٌة والدولٌة، وإشراك الطالب فً 

المناقشات بهدف تشجٌعهم على إبداء وجهة نظرهم. فالعلمٌة التعلٌمٌة الحدٌثة تتطلب التبادل بٌن الطرفٌن األساسٌٌن لهذه 

 .ب ٌجب أن ٌمارسوا العلمٌة التعلٌمٌة كممارسة ٌومٌة ممتعة. أي ٌرغبوا العمل الذي ٌقوموا بهالعملٌة. فالطال

ٌهدف التعلٌم الجامعً إلى تحقٌق أمور كثٌرة، فنحن نلتحق بالجامعة لنحقق السمو اإلنسانً ولنكتسب تعلٌما عاما 

General educationوقطاع األعمال والصناعة والمهن  . وفً الجامعة أٌضا نعد أنفسنا للدخول فً الحكومة

المختلفة. كما ٌمكن لهذا اإلعداد التعلٌمً أن ٌدخلنا فً مجال الدراسات العلٌا فً الجامعة للحصول على درجات متقدمة 

 بعد شهادة البكالورٌس أو اللٌسانس. 

Abstract: 

In the current era the world faces a huge technology and scientific improvement even though 

the modality to access information to the others . that contributed significantly   in nations 

improvement and access the information easily and make it simple . teaching process is 

involved between teachers and students, so they must be involved in the whole process and 

help them to gain the analysis manners and the necessary skills to see the seeing things as 

they really are  , also encourage them on the Distinguished Scientific production ,and make 

the process of learning more interesting by gathering the subject with the scientific life and 

the local and international issues , involving the students in the discussions to encourage them 

expressing their opinions . the modern teaching process requires sharing and exchanging 

between the two main parties of this process . so the students have to practice  the educational 

process as daily interesting practice... which make them like what they do . 

Research problem : 

not having obvious vision or teaching methodology to teach environment studies and science 

subject to help the student on formulating their own designing ideas from the nature to 

achieve through it the harmony between the artificial and functional bases and between the 

nature inputs and the environment all over it . 

Research goal : 

the research aims to put methodology context for teaching ,which achieve new designing 

language based in its origin to nature environment philosophy with its different elements 

through a suggested strategy achieving creativity in designing ideology to make creative 

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/seeing+things+as
http://context.reverso.net/translation/english-arabic/Distinguished+Scientific
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product inspired from the natural environment . the environment one of the important sources 

for the designer and in front of the nature and its lessons , the creative persons deal with 

several styles which they can imitate it . and transfer it as its self , as it affected on them and 

they effect on it . and may inspire from its principles the nature is the inspiration source for 

many of unstructured bases .. so what we need from the students is making designs inspired 

from the natural environment to  activate the designing and creativity ideology and making 

sure on the environment as main source of inspiration and designing for the artist.        

عدم وجود رؤٌة واضحة أو منهجٌة لتدرٌس مادة الدراسات والعلوم بٌئٌة تساعد الطالب على صٌاغة  مشكلة البحث:

بحٌث ٌتحقق من خاللها التوائم بٌن األسس الوظٌفٌة والفنٌة، وبٌن معطٌات الطبٌعة والبٌئة أفكاره التصمٌمٌة من الطبٌعة 

 من حوله.

 هدف البحث:

وضع إطار منهجً ٌحقق لغة تصمٌمٌة جدٌدة، تستند فً أصولها إلى فلسفة البٌئة الطبٌعٌة بمضامٌنها  :ٌهدف البحث إلى 

وعناصرها المختلفة من خالل استراتٌجٌة مقترحة تحقق اإلبداع فً الفكر التصمٌمً لتحقٌق منتج مبتكر مستوحى من 

ٌعة ودروسها، ٌتعامل المبدع بعدة أسالٌب فمن الممكن ان البٌئة أحد المصادر الهامة للمصمم وأمام الطبالبٌئة الطبٌعٌة. ف

ٌقلدها وٌحكاٌها.. وٌنقلها كما هً فً فنه كما تأثر بها وأثرت فٌه. أو أن ٌجردها وهً درجة أعلً فً التعامل مع البٌئة.. 

 وقد ٌستلهم من مبادائها فالطبٌعة هً مصدر اإللهام للكثٌر من المبادئ اإلنشائٌة. 

هدف المراد تحقٌقه من الطالب عمل تصمٌمات مستوحاة من البٌئة الطبٌعٌة لتنشٌط الفكر االبداعً والتصمٌمً كان الوقد  

 والتأكٌد على البٌئة كمنبع لاللهام والتصمٌم عند الفنان. 

ذا قٌمة ، فاإلبداع ظاهرة راقٌة للنشاط اإلنسانً تنعكس آثارها على صاحبها وعلى المحٌطٌن حوله إنتاجا جدٌدا وأصٌال و

واإلبداع لغة مصطلح ٌشٌر إلى الجدة واألصالة، واصطالحا هو القدرة على إنتاج أشٌاء جدٌدة من عناصر قدٌمة وهذه 

 القدرة تتسم بالطالقة والمرونة واألصالة. 

األشبٌاء  ومن تعرٌفات اإلبداع " انه عملٌة تمّكن الفرد المبدع من سهولة التعرف على جوانبب البنقأ أو عبدم التناسبق فبً

موضع اهتمامه، والتً قد تبدو كاملة ومتناسقة فبً نظبر اآلخبرٌن، والتوصبل إلبى أفكبار واسبتجابات تتصبف بأنهبا مناسببة 

وماهرة بالرغم من أنها غٌر مألوفة " واإلبداع ظاهرة مركبة ، ولكنه قابل للفهم والدراسة ، وألنه ظاهرة طبٌعٌة فهبو عبام 

هامة واٌجابٌة . وهو ظاهرة إنسانٌة طبٌعٌة ولبٌس قاصبراع علبى ذوي الموهببة . وهبذا لدي كل الناس وهو ظاهرة صحٌة و

معناه أن اإلبداع موجود لدي البشر بدرجات متفاوتة، وأسالٌب متنوعة. وبذلك ٌصبح التحدي الحقٌقً أمام اإلنسان أن ٌفهم 

 .1لٌه اإلنسان معرفته باإلبداع وكٌف ٌنمٌهوٌوّظف ما لدٌه من إمكانات إبداعٌة، وهذا التحدي هو األساس الذي ٌبنً ع

وٌترتب على اإلبداع نبوع مبن التفكٌبر ٌتصبف باألصبالة والطالقبة والمرونبة ٌتخطبى العوائبق التقلٌدٌبة التبً تعبوق التفكٌبر 

إنتباج العادي إذ أنه تفكٌر تباعدي )التفكٌر اإلبداعً( متنوع ٌمّكن اإلنسان من الكشف عن حلول المشكالت الصعبة وتقبّدٌم 

 فرٌد من نوعه فً مجاالت العلوم واآلداب والفنون المختلفة.

إن ناتج التعلم دالة علبى أسبلوب البتعلم فبأذا أعطبى المعلمبون المتعلمبون المسبئولٌة لٌقبرروا مباذا ٌتعلمبون وكٌبف ٌتعلمبون 

ل التً تتطلب التوجبه البذاتً. وكٌف ٌقٌمون تقدمهم فً التعلم نجد المتعلمٌن ٌتفوقون فً حل المشكالت واإلبداع فً األعما

                                           
1
 (3مرجع ) 
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والموقببف التدرٌسببً شببركة بببٌن المعلببم والمتعلمببٌن ومببن ثببم فببان جعلببه موقفببا تعلٌمٌببا إبببداعٌا ٌتطلببب قٌببام كببل مببن المعلببم 

والمتعلمٌن بادوار أصٌلة ومتطورة ، وٌتمثل إبداع المعلم فً التدرٌس فً مقدرته على طالقة األفكار الجدٌدة غٌر المألوفة 

عملٌا فً مجال تخصصبه وفبً قدرتبه علبى التجدٌبد فبً طرٌقبة عبرو دروسبه وتنفٌبذها وتقوٌمهبا وفبً تصبمٌم  وتطبٌقها

 الوسائل التعلٌمٌة المبتكرة إلٌجاد حلول ومقترحات للقضاٌا أو المشكالت التً تواجهه.

ام باسبتجابات الطبالب وممارسات عضو هٌئة التدرٌس ٌمكن أن تشجع المتعلمٌن على اإلبداع ومن هبذه الممارسبات االلتبز

وأسئلتهم أٌا كانت األسئلة واحترام أفكبارهم وإشبعارهم أن ألفكبارهم قٌمبة مهمبا كانبت بسبٌطة وإعطبائهم فرصبة الممارسبة 

والتجرٌببب دون خببوف مببن التقببوٌم وتشببجٌعهم علببى إدراك األسببباب، وٌمكببن أن ٌضبباف إلببى مببا سبببق تببوفٌر جببو عملببً 

 ة واقعٌة ومرنة تتمٌز باالستقصاء والبحث والتجرٌب وتبادل اآلراء واألفكار.واجتماعً متفاعل مفتوح وبٌئة تعلٌمٌ

 

  :وتقوم فلسفة التدريس على ما يلي

 :2يتم التدريس بإشراك الطالب في العملية التعليمية وحثه على ما يأتي

 .التعلم والتفكٌر بطرٌقة تحلٌلٌة علمٌة 

 على رؤٌة األشٌاء وفقاع لعالقاتها الصحٌحة وأهمٌتها النسبٌة. مساعدة الطالب على اكتساب المهارات التً تساعدهه 

 .لفت نظر الطالب إلى اإلنتاج العلمً المتمٌز ومحاولة جعل عملٌة التعلم أكثر متعة 

  إٌضاح المبادئ العامة التً ٌستند علٌها المقرر إضافة إلى التفاصٌل العملٌة التً من الممكن أن تدعم معرفة الطالب

 العملٌة.فً الحٌاة 

 .إشراك الطالب فً نقاشات مختصرة وذلك بهدف محاولة رسم صورة أشمل للموضوعات محل الدراسة فً ذهنه 

 من المهم أن ٌبدي الطالب وجهة نظره وأن ٌتعلم طرٌقة التفكٌر المنطقً مما ٌساعده على تنمٌة مهارات تحلٌلٌة. 

ال تنأ  على أنه ال توجد طرٌقة معٌنة فً التدرٌس الجامعً صالحة لكل وفً الحقٌقة أن خصائأ التدرٌس الجامعً الفعَّ

 :3الحاالت. ولذلك فأن الطرٌقة التً من األفضل إتباعها أن تتسم ببعو السمات التً من أهمها ما ٌأتً

 .ربط التعلم الجدٌد بالتعلم السابق ذي العالقة 

 .عدم إرهاق الطالب فً تحقٌق التعلم من حٌث الزمن والجهد 

  شخصٌة الطالب فً تحقٌق التعلم من جوانبها المختلفة: المعرفٌة، والمهارٌة، واالنفعالٌة.تنمٌة 

 لذلك فإن المبادئ التي تقوم عليها طرق التدريس الجامعي الفعالة التي سأعمل على تحقيقها ما يأتي:

 .المشاركة النشطة من قبل الطالب 

  المعنى بالنسبة إلى الطالب، وبما ٌوافق خبراته السابقة، وطبٌعة العلم، تقدٌم المعرفة العلمٌة بطرٌقة مفهومة، وواضحة

 وبنٌته، وأهداف تدرٌس المادة العلمٌة.

  تنظٌم المعرفة المقدمة بطرٌقة مترابطة ومتسقة، بحٌث ٌتاح للمتعلم فهم كل خطوة، وتطبٌقها، وتحوٌالتها، ومهاراتها

 األساسٌة.

 ٌة والمنطق البنائً والتنظٌمً للمادة العلمٌة، واحتٌاجات الطالب النفسٌة.تجسٌر الفجوة بٌن النظرٌة التدرٌس 

                                           
2
 (1مرجع ) 
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  اعتماد التغذٌة الراجعة المناسبة، إلحداث التغٌٌرات، أو التعدٌالت فً التدرٌس الجامعً، بما ٌوافق ظروف الطالب

 وحاالته وتوجهاته واهتماماته.

 ضوء المستجدات التً تحدث فً قاعات التدرٌس.أن تكون طرٌقة التدرٌس المتبعة مرنة وقابلة للتعدٌل ف ً 

 أهم طرق التدريس الحديثة:

إّن طرق التدرٌس الحدٌثة متنوعة ومختلفة قد تطّورت من خالل تجارب وخبراِت اآلخرٌن، وجمٌع هذه الطرق رائعة فً 

 : 4توصٌِل المعلومة ومن أهم هذه الطرق

هذا النوع مَن التعلٌم ٌقوُم على أساس َتجّمع الطالب على شكِل مجموعاٍت َصغٌرة  التعليم التعاوني )تعليم أقران(:

ٌتفاعلوَن تفاعٍل إٌجابً؛ بحٌث ٌشُعر الطالب بَمسؤولٌة تعلّمِه وأٌضاع َتعلٌم اآلخرٌن ِمن أجل تحقٌق األهداِف الُمشتركة، 

ٌّة، وأٌضاع القُدرِة على  وهذا النوع مَن التعلٌم ٌزٌُد مَن التحصٌل العلمً للطالب، وأٌضاع  الَتحسٌن ِمن قدراِت الطالب التفكٌر

ًَ ُتعطً الثقة للطالب وتنّمً روح التعاون فٌما بٌنهم.  ٌّة وفعاّلة َمع اآلخرٌن وبالتالً ه  بناِء عالقاٍت إٌجاب

إّن الَتعلٌم اإللكترونً الذي ٌقوُم بمشاركِة الَمعلومة ِمن خالل اإلنترنت والشبكات أتاَح الفُرصة للطالب  التعليم اإللكتروني:

ٌّز وأٌضاع زٌادة الكفاءة لمن ال ٌجدوَن الوقت الُمناسب للتعلّم، ألّن التعلٌم اإللكترونً الذي ٌقوم  على القدرِة فً اإلبداِع والتم

ٌّة أتاَحت للطالب القُدرِة على الوصوِل إلى  بتنزٌِل محتوٌاِت الدروس على ٌّة وفٌدٌوهات والبراِمج التعلٌم شكل أشرطة َسمع

 . 5المعلومة فً أّي وقت وأّي مكان

هذا النوع من التعلٌم قد ظهر حدٌثاع؛ بحٌث ٌضع الباحث أو المعلّم مسألةع أو فكرة فً محّل النقد  : العصف الذهني

ِو أفكارهم ومقترحاتهم المتعلّقة بحّل المشكلة، وبعد ذلك ٌقوم الباحث أو المعلّم بجمِع جمٌع والمناقشة من قبل الطالب لعر

ِة التفكٌر  ٌّ ٌّز جداع وهو حر هذه المقترحات وٌناقشها مع الطالب إلٌجاِد األنسِب منها واألفضل، وهذا األمر له جانب مم

ٌنّمً عقول الطالب لٌصبح النقاُش فٌما بٌنهم حول فكرة  والتركٌز على تولٌد أكبر قدر ممكن من األفكار، وهذا األمر

 وهذا األمر هو قّمِة نماء العقل. 

هذا النوع انتشَر كثٌراع ِفً الجامعات ِفً الكثٌر مَن التخصصات؛ بحٌث ٌتّم تدرٌب الطالب  التدريب الميداني والَعملي:

ات الواِقع والقُدرِة على االستفادِة مَن التعلٌم وتطبٌقُه على أرِو تدرٌباع عملٌاع، وهذا األمر ٌساعُد الطالب على إدراِك ُمتطلب

 .الواقع

 

 :6والتدريس الجامعي الفعال يفترض عدة افتراضات جوهرية منها

 .إن ما ٌعرفه األستاذ ٌحدد العلم الذي سٌدرسه الطالب 

 .إن ما ٌعرفه الطالب سابقاع ٌؤثر فً التعلم الذي سٌتعلمه 

  نشاط إنسانً، ولٌس مادة وطرٌقة فقط.إن العلم والتعلم 

 .إن اكتساب المعرفة العلمٌة الجدٌدة، أمر لٌس بالسهل 

 

                                           
4
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5
 (5مرجع ) 

6
 (1. مرجع ) 



 الجزء األول –ي عشر ثانالعدد ال                                                               مجلة العمارة والفنون           

164 

المنهجية المتبعة في تدريس مادة دراسات وعلوم بيئية ألقسام: الخزف _ طباعة المنسوجات 
 7والصباغة والتجهيز _ الزخرفة

 

 (1جدول )

 

ألقسام: الخزف _ طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز _ تطبيق منهجية تدريس مادة دراسات وعلوم بيئية 
 8الزخرفة

 . قسم الخزف1

 

 

                                           
مل الباحث  7 ن ع  م
مل الباحث 8 ن ع  م
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وتم استخدام أسلوب التعلم االلكترونً والعصف الذهنً ثم التعلم الذاتً ( منهجية تدريس المادة لقسم الخزف 2جدول )

 كل مجموعة فً تصمٌم جدارٌات خزفٌة. أوال فً ابتكار العناصر وتجرٌدها ثم التعلٌم التعاونً فً دمج هذه العناصر

 . قسم طباعة المنسوجات2
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وتم استخدام أسلوب التعلم االلكترونً والعصف الذهنً والتعلم الذاتً ( منهجية تدريس المادة لقسم طباعة المنسوجات 3جدول )
 والتعلم التعاونً.

 

 . قسم الزخرفة3
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وتم استخدام أسلوب التعلم االلكترونً والعصف الذهنً ثم التعلم الذاتً ( منهجية تدريس المادة لقسم الزخرفة 4جدول )
  أوال فً ابتكار العناصر وتجرٌدها ثم التعلٌم التعاونً فً دمج هذه العناصر كل مجموعة فً تصمٌم جدارٌات خزفٌة

 نزول الطالب الى موقع العمل ألخذ صور  وتطبٌق االفكار علٌها.واسلوب التعلم عن طرٌق التدرٌب المٌدانً فً 
 

 نتائج البحث:

 النتائج النظرية:

ٌجب االعتماد فً تبدرٌس مبادة الدراسبات والعلبوم البٌئٌبة علبى االسبتفادة مبن معطٌبات الطبٌعبة والبٌئبة المحٌطبة لرفبع  -1

عن طرٌق وسائل التعلٌم التعلبٌم المختلفبة وبطبرح مستوى الفكر اإلبداعً عند الطالب وتطبٌقه وتوظٌفه كال فً تخصصه 

 افكار جدٌدة تتٌح للطالب التفكٌر خارج الصندوق وتطوٌر إمكانٌاتهم للوصول إلى مراحل أعلى تصمٌمٌاع وتطبٌقٌاع.

إن النهضببة العربٌببة فببً الصببناعة والتصببمٌم لببن تتببأتى إال بتطببوٌر العملٌببة التربوٌببة والدراسببٌة ومحاولببة تغٌٌببر المنببا   -2

السٌكولوجً العام الذي ٌسٌطر على فكر الطالب، ومحاولة مواكبة التطور التصمٌمً واالببداعً ببدون سبٌطرة علبى فكبر 

 الطالب واعطائهم الفرصة للخروج عن المألوف ومحاولة تطبٌقه على أرو الواقع.

 

 النتائج التطبيقية:

بقاعة العرو بكلٌة الفنون التطبٌقٌة _ "الطبيعة بين االبداع والتصميم" تم عمل معرو فنً تحت عنوان  

جامعة دمٌاط، وتم عرو أعمال التصمٌمٌة لطالب األقسام الثالثة. وافتتح المعرو السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة 

الطالب والقائم بعمل رئٌس قسم والقائم بعمل رئٌس قسم الزخرفة، السٌد األستاذ الدكتور وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و

الخزف، السٌد األستاذ الدكتور رئٌس قسم طباعة المنسوجات، السٌد االستاذ الدكتور وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا. كما 

 حضر االفتتاح مجموعة من األساتذة من كلٌة الفنون التطبٌقٌة _ جامعة حلوان.
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 ( لقطات من داخل المعرض توضح تفاعل الطالب مع الحضور16شكل ) 

ب المشاركين في ( بوستر ودعوة المعرض وأسماء الطال15شكل )

 المعرض
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