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 لدي طالب الحياة جودة أبعاد لتنمية الجمالي المدخل عمى قائم النفس عمم في برنامج
  الثانوية المرحمة

ياسميف سمير عبد العزيز د.                                                               
 ممخص البحث:  
برنامج في علـ النفس قائـ على المدخل الجمالي لتنمية أبعاد جكدة الحياة لدي  يدؼ البحث إلى تقديـي 

، كقد استخدـ المنيج الذائقة الجمالية ، لذلؾ أعدت الباحثة كحدة بإستخداـطالب المرحلة الثانكية 
  مف أجل تحقيق أىداؼ البحث، كبعد تحليل نتائج البحث تكصلت الباحثة الى: ةالتجرييبي، كتـ إعداد أدا 

ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات عينة البحث في القياسيف القبلي كالبعدي في  يكجد فرؽ  -
 مقياس أبعاد جكدة الحياة ككل لصالح القياس البعدي.

لدى   الحياة جكدة أبعادفي تدريس علـ النفس يتسـ بالفاعلية في تنمية  الجمالي المدخلأف استخداـ  -
 طالب الصف الثاني الثانكى . 

 تائج البحث تـ تقديـ التكصيات كالمقترحات.كفي ضكء ن 
 .الحياة جودة، الجمالي المدخل: المفتاحيةالكممات 
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Abstract 
Program in Psychology  based on aesthetic Entrance for the 
development of quality of life of secondary school students 

 
Dr. Yasmeen Samir A bdulaziz                                                             

         Lecturer of Curriculum and Methods of Teaching Psychology at the 
Faculty of Education - Ain Shams University 

     The aim of the research is to identify the presentation of Program in 
Psychology  based on aesthetic Entrance for the development of quality of  life 
of secondary school students. 
     Therefore, the researcher prepared a unit using aesthetic Entrance. The 
experimental method was one  tools  were  prepared to achieve the 
research aims, after analyzing the results of the research, the researcher came 
to: 
1. There is a statistically significant difference between the average scores of 
the experimental and control groups in the achievement test in favor of the 
experimental group. 
2 - The use of aesthetic Entrance is effective in the development of quality of 
life. 
    In the light of the research results, recommendations and proposals were 
presented. 
Key words:  aesthetic Entrance – quality of life 
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لطالب أبعاد جودة الحياة لتنمية  المدخل الجمالي   عمىقائم   النفس عمم في  برنامج
 المرحمة الثانوية

 دمحم العزيز عبد سمير ياسميفد. إعداد / 
 النفس  علـالمناىج كطرؽ تدريس  مدرس

 أوال: المقدمة:
يتعرض العػالـ اليػـك للعديػد مػف التتيػرات فػى جميػ  جكانػب الحيػاة االجتماعيػة كالسياسػية كالثقافيػة، كخاصػة مػ     

ظيكر األلفية الثالثة كظيكر العكلمة كاالنفتػاح علػى العػالـ، األمػر الػذى أدى إلػى كثيػر مػف الصػراعات كالتحػديات، 
عػف الجكانػب  كالبحػث الجمػالي كالتػذكؽ  عػف الجمػاؿكفى ظل ذلػؾ سػعى اسنسػاف إلػى تكجػو معػاوس، كىػك البحػث 

االيجابيػػة فػػى الحيػػاة، كاطلقػػكا عليػػو مػػا يسػػمى ب،،جػػكدة الحيػػاة،، حيػػث تعبػػر جػػكدة الحيػػاة عػػف الصػػحة الجسػػدية 
 كاالجتماعية كالكجدانية كالدينية، كالتفاؤؿ، كالتضامف كالمشاركة فى المجتم .

كُيعد مفيـك الجماؿ مف المفاىيـ المعقدة التي يصعب كض  تعريف جػام  لػو، ففضػالن عػف أنػو مفيػـك عرضػي     
متتير،إذ يتكقػف الشػعكر كاسحسػاس بػو علػى الظػركؼ كالمالبسػات اللحظيػة بيػر الثابتػة، فيػك أيضػان مفيػـك نسػبي 

 شأنو مثل البصمة الشخصية التي اليشترؾ فييا إثناف مف البشر.
ىذا كربـ اختالؼ المفكريف كالناس عمكمان في تحديد أك كض  تعريف مطلق للجماؿ، إال أف الشعكر بو يكاد     

أف يككف قكة بريزية مكحدة بيف الجمي  ،إذ الول لديو القدرة على التمييز بيف الحسف كالقبيح،كبيف الجيد كالردئ، 
اء عبر سنكات التاريخ، كما ناؿ أيضا اىتماـ األنبياء كقد ناؿ مفيكـ الجماؿ اىتماـ الفالسفو كالمفكريف كاألدب

 كرجاؿ الديف، كذلؾ باعتبارة العالمة المميزة التي تدؿ أك تكضح مكق  الفرد في سلـ الكجكد اسنساني.
كيحتاج مفيـك الجماؿ كي يتـ بو االرتقاء بالفرد علي درجات السلـ اسنساني الي البيئة الصالحة كالمناخ      
تربية النشأ علي تذكؽ الجماؿ كاسحساس بو ، كاس فسكؼ تنطفئ القدرة التي منحيا هللا تعالي ليـ، ك ما الجيد ل

 أحكجنا اليـك الي تربية طالبناعلي حب الجماؿ كاحترامو كاستشعاره في كل حياتيـ.
 يتحد تربية جمالية الفرد بقضية تربية ارتباطان عضكيان  ترتبط التي الفلسفة فركع أىـ مف كاحدة فلسفة الجماؿ كتعد
 اسبداع قادر  على متطكر   جديد   إنساف   توكيف إلى تيدؼ العلمية، كالتى بالممارسة كثيقان  إتحادان  النظرى  البحث فييا

  ( ، ٜٛ: ٖٕٔٓ ، أحمد عبدالحميد الجماؿ.      )أحمد قكانيف بحسب كالتخيل
 قيمة دراؾ الفردإ كىك،  الجمالى التذكؽ  منيا المكضكعات مف العديد بدراسة كييتـ المدخل الجمالي 

كلوف تذكؽ الفرد للجماؿ نسبى كترج  نسبيتو سختالؼ التذكؽ  حكاسو، على اعتمادان  تذكقو خالؿ مف الشئ
 الجمالى مف فرد آلخر.

وسابو الخبرة بمككنات تيذيب أخالؽ إلى المدخل الجمالي  كييدؼ ىذا  الحياة كجكدتيا، الفرد ،كا 
 كالضار كالسعادة، الجماؿ لصاحبو يجلب ناف  ماىك بيف كالتمييز المادية كالركحية، جكانبيا كافة بيف كالمكازنة
 كالتطكير التكجيو خالؿ مف لألفكار الجمالى الحس تنمية المدخل الجمالي إلى ييدؼ كما .الشقاء لو يجلب الذي

 كأشكاليا أنماطيا اختالؼ على بيا المحيطةالبيئة  لصكر المستمرة المشاىدة على النفس فتدريب   كاسبتوار،
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 مجرد كليس جديدة جمالية صكران  مبتورة تحمل مما يجعليا أفكاره كيجدد الفرد، لدى الجمالية الخبرات كينمى يطكر
   .مبتورة بصكرة جمالية ليا اسضافة الفكرة المكجكدة كلوف بمحاواة اسوتفاء

 األىمية ضكء كفي .كالمجتم  دائرة المعرفة بالذات مف كتكس اسنسانية  بالقيـ كييتـ المدخل الجمالي
 الجمالى المدخل كتكظيف بفلسفة الجماؿ، أىتمت التى الدراسات مف مجمكعة المتزايدة للمدخل الجمالي أشارت

 Lemke,john and 2001 ,)  ليمؾ دراسة أودت حيث الدراسية؛ المناىج تطكير عامة فى بصفة
othersمف كتزيد الطالب، تحفز بطريقة الوبرى  كالمفاىيـ األفكار فيـ على تساعد الجماؿ دراسة أف (على 
 فى الطالب جمالية تجعل عناصر مف التفسيرات فى ما كاستخالص المعنى تكضيح فى ذلؾ كيساعد نشاطيـ
 كأكس . أعمق بطريقة كيتخيل،  يفكر، مثير مسرحى مكقف

 القدرة هللا كىبو الذى الكحيد الوائف ىك اسنساف أف على ((Aimee, Knight :2013اكضحت  كما
 ،كىك المطلقة العليا القيمة ىك الحياة ، كالجماؿ مظاىر مف ما يدركو كل فى كتذكقو بالجماؿ اسحساس على

 الطبيعة نظرة متأملة على الحياة  فإلقاء كاق  فى أمامنا كيتجسد لحظة كل فى نفكسنا فى يسرى  الذى اسحساس
  . التامضة القضايا مف العديد لنا تفسر حكلنا المخلكقة

 الجماؿ مف المعلـ يتخذ أف أىمية أكضحت فقد  Girod,others, 2013) )دراسة جيكرد كآخركف  أما
 كالخياؿ الحدس على المتعلـ م  كتعامالتو تدريسو فى يركز كأف العملية حياتو فى كتعامالتو لمادتو َمدخالن 
 .للجماؿ العاـ المفيكـ مف كينطلق كالتذكؽ 

ػػػػػػػػػُمكلي ة ،، فػػػػػػػػػي مختلػػػػػػػػػف كتابػػػػػػػػػاتيـ ، علػػػػػػػػػى ُكُجػػػػػػػػػكب تربيػػػػػػػػػة       كلقػػػػػػػػػْد أوػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػحاب نظريػػػػػػػػػة ، التربيػػػػػػػػػة الشب
ػػػػػػػػػػػػػػمير ،  نػػػػػػػػػػػػػػات شخصػػػػػػػػػػػػػػي تو اسنسػػػػػػػػػػػػػػاني ة : العْقػػػػػػػػػػػػػػل ، كالجَسػػػػػػػػػػػػػػد ، كالكْجػػػػػػػػػػػػػػداف ، كالض  الُمػػػػػػػػػػػػػػتعلِّـ، بكػػػػػػػػػػػػػػلِّ ُمككِّ

الجَمػػػػػػػػػػالّي فػػػػػػػػػػي اْسػػػػػػػػػػتثمار المكاىػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي كالخيػػػػػػػػػػاؿ، كماأشػػػػػػػػػػارت نظري ػػػػػػػػػػاُت الػػػػػػػػػػّذكاء علػػػػػػػػػػى أىمي ػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذ كاء 
ماغ ، أىمي ػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػذكؽ الجمػػػػػػػػػػالي ،  ػػػػػػػػػػَدت نتػػػػػػػػػػائُج األبحػػػػػػػػػػاث كالدراسػػػػػػػػػػات ، حػػػػػػػػػػْكؿ الػػػػػػػػػػدِّ الفنػػػػػػػػػػكف المختلفػػػػػػػػػػة، كأو 
ـت أوثػػػػػػػػػػر تحفيػػػػػػػػػػزنا علػػػػػػػػػػى ُمماَرَسػػػػػػػػػػة ِفْعػػػػػػػػػػِل البْحػػػػػػػػػػث ، كاالوتشػػػػػػػػػػاؼ   ِمػػػػػػػػػػْف أْجػػػػػػػػػػل تربيػػػػػػػػػػةت أوثػػػػػػػػػػر فعالي ػػػػػػػػػػة ، كتعلبػػػػػػػػػػ

 (.ٕٗٔٓ)نجالء بشكر،
ة جػػػكدة الحيػػػاة لػػػدى الفػػػرد بصػػػفة عامػػػة كللطػػػالب بصػػػفة خاصػػػة فػػػى أنيػػػا تنمػػػي القػػػدرة علػػػى كتتضػػػح كػػػذلؾ أىميػػػ

التحصػيل األوػاديمي كجكانػب الػتعلـ اآلخػري، كمػا تنمػى لديػو مسػتكيات الدافعيػة سنجػاز الميػاـ األواديميػة المكلػػف 
ل الػػذات، كمػػا تجعلػػو قػػادرا بيػػا داخػػل الفصػػل أك خارجػػو، كتوسػػبو ميػػارات الػػذكاء الكجػػداني، مثػػل: االسػػتقاللية كتقبػػ

علػػى التوييػػف كالتكافػػق االجتمػػاعي كالرببػػة فػػي الحيػػاة، ككاثقػػا فػػي نفسػػو كمتقػػبالن لإخػػريف، كيشػػعر باالنتمػػاء إلػػى 
 أسػػػػػرتو كمجتمعػػػػػو كلػػػػػو، كالشػػػػػعكر بالمسػػػػػئكلية تجػػػػػاه اآلخػػػػػريف كالمجتمػػػػػ ، بمػػػػػا يحقػػػػػق الجػػػػػكدة االجتماعيػػػػػة.

(Meltem,2015)             
ونظرررا لتررك اةهميررة عمررى المسررتوا الشخعررى والمجتمعررى، قامررت العديررد مررن الدراسررات بتنرراول مف رروم جررودة    

الػذكاء الكجػداني كالتحصػيل  الحياة، ومن ا ما هدف إلرى إثبرات العالقرة برين جرودة الحيراة ومتأيررات أخررا، مثرل:
لػػػػذات كدراسػػػػة أيمػػػػاف عبػػػػد الحميػػػػد (، كتقػػػػدير إٕٔٓكدراسػػػػة إسػػػػماعيل صػػػػالح، زىيػػػػر عبػػػػد الحميػػػػد ) األوػػػػاديمي

 Odaci and others(، كاألخطػػاء المعرفيػػة فػػى تعميمػػات الطػػالب فػػى المػػدارس الثانكيػػة كدراسػػة ٕٗٔٓ)
، كمسػتكيات الدافعيػة األواديميػة Ilias & Mdnor (2012، كالسػلككيات األواديميػة، كالدافعيػة كدراسػة )(2009)
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حديػػػد مسػػػتكى جػػكدة الحيػػػاة لػػػدى طػػػالب المرحلػػػة الجامعيػػػة  ، كمنيػػػا مػػا ىػػػدؼ إلػػػى ت Meltem (2015كدراسػػة 
، كمنيا ما قاـ بتنميػة جػكدة الحيػاة لػدى Al-Zboo and others (2014)(، كدراسة ٕٕٔٓكدراسة ربد بتيشة )

(، أك ببنػاء برنػامج للميػارات النفسػية ٕ٘ٔٓالمراىقيف بإستخداـ: مدخل الذكاء الكجدانى كدراسة فادية عبد الجليػل )
(: كالتػي قامػت ٕٗٔٓ(، باسضافة إلى دراسة خميس عبد الحميد، سليـ عبػد الػرحمف )ٕ٘ٔٓة دمحم المتكلى )كدراس

 بكض  تصكر مقترح لمنيج الجترافيا كمنيج الفلسفة في ضكء أبعاد جكدة الحياة في المرحلة الثانكية.
ليميػػػة كفقػػػا لمتطلبػػػات نمكىػػػا، كقػػػد أكصػػػت تلػػػؾ الدراسػػػات بضػػػركرة تحديػػػد أبعػػػاد جػػػكدة الحيػػػاة لوػػػل مرحلػػػة تع     

كتنميتيػػا باسػػتخداـ المػػداخل كالبػػرامج المختلفػػة، كتضػػمينيا فػػى المنػػاىج الدراسػػية كتنميتيػػا مػػف خػػالؿ تنػػاكؿ القضػػايا 
 كالمكضكعات التى تسيـ فى ذلؾ.

طػالب  ، ككذلؾ أىمية تنمية أبعاد جػكدة الحيػاة لػدى التدريس في الجمالي المدخلكيتضح مما سبق أىمية         
المرحلة الثانكية الدراسيف لمادة علـ النفس، كذلؾ ألنيا مف المكضػكعات التػى يتطلبيػا العصػر الحػالى بمػا فيػو مػف 

 تتيرات سياسية كاجتماعية كحضارية.
ابعػػاد جػػكدة الحيػػاة لػػدى الطػػالب فػػى المرحلػػة  كتنميػػة الجمػػالي المػػدخل اسػػتخداـكعلػػى الػػربـ مػػف أىميػػة           

الثانكيػػة مػػف خػػالؿ تنػػاكؿ القضػػايا كالمكضػػكعات التػػى تتصػػل بالجماليػػات، إال أف الكاقػػ  الحػػالى يشػػير إلػػى إىمػػاؿ 
 الدراسات كخاصة فى مجاؿ تدريس مادة علـ النفس لمثل تلؾ المكضكعات.

 اآلتي :ونبعت مشكمة البحث من خالل      
بحكث كالدراسات السابقة التي أكصت بتثقيف الذكؽ لدى الطالب كترقيتو، كترىيف اسدراؾ تكصيات ال -ٔ

ثرائو ألىميتو في تنمية الذكاء كقدرات اسنساف على الخلق كاالبتوار، كالمالحظة  خصاب الخياؿ كا  كتقكيتو، كا 
أحمد  ،ٜٕٓٓك ٕٔٓٓ،عبد الحميد شاور ٜٜ٘ٔ: دمحم عزيز الباري، كاالستيعاب كالتفكيرمثل دراسة

(، (Boardman.2015،  ٕٗٔٓ، نجالء نصير ٖٕٔٓسليـ عبد الرحمف  ٕٕٔٓالشامي،
(Hallmark,2015( ،)(Kuplen.2015،خالد عثماف الحمادي،  ٕٙٔٓ، ريـ عبد العظيـ ،ٕٓٔٚ. 
االطػػػػػػػػػالع علػػػػػػػػػى األىػػػػػػػػػداؼ العامػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػادة علػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس فػػػػػػػػػي المرحلػػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػػة، التػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػيف منيػػػػػػػػػا  -ٕ

 مالي بالمادة أىدافان كمحتكى كطرائق. بياب الشق الج
عنػػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػػالب كىػػػػػػػػػػػذا ماأثبتتػػػػػػػػػػػو البحػػػػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة مثػػػػػػػػػػػػل  التػػػػػػػػػػػذكؽ الجمػػػػػػػػػػػالىضػػػػػػػػػػػعف  -ٖ

 .ٕٙٔٓ، ك ريـ عبد العظيـ ٖٕٔٓ، ك سليـ عبد الرحمف  ٖٕٔٓدراسة:سيدعبد الحميد 
( معلمػػػػػػػػػػان ٘ٔقامػػػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػإجراء مقابلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف معلمػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػنفس قكاميػػػػػػػػػػا ) - ٗ

عػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػرفتيـ بعالقػػػػػػػػػة الجمػػػػػػػػػاؿ بعلػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس، كىػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػدكرىـ تنميػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػس الجمػػػػػػػػػالي كالذائقػػػػػػػػػة 
الجماليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ تػػػػػػػػػدريس علػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس، تبػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف إجابػػػػػػػػػاتيـ ضػػػػػػػػػعف معػػػػػػػػػرفتيـ بمكضػػػػػػػػػكع التربيػػػػػػػػػة 

ادة علػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس ،ألنيػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػتخدمكف الطريقػػػػػػػػػة التقليديػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػدريس التػػػػػػػػػي الجماليػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػدريس مػػػػػػػػػ
تعتمػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػى الحفػػػػػػػػػق كاالسػػػػػػػػػػتظيار كذلػػػػػػػػػؾ ألنيػػػػػػػػػا الطريقػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػػد علييػػػػػػػػػا اسمتحانػػػػػػػػػات النيائيػػػػػػػػػػة، 
كبػػػػػػػػػػػػيف أنيػػػػػػػػػػػػـ اليسػػػػػػػػػػػػتخدمكف المػػػػػػػػػػػػداخل التػػػػػػػػػػػػي تخاطػػػػػػػػػػػػب الكجػػػػػػػػػػػػداف كتحفػػػػػػػػػػػػز انفعػػػػػػػػػػػػاالت الطػػػػػػػػػػػػالب كتثيػػػػػػػػػػػػر 

 سيسان على ماسبق تقـك الباحثة بإجراء البحث الحالي. خياليـ كتحرؾ احساسيـ بالجماؿ كتأ
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   تحديد مشكمة البحث:
تػػػػػػػػتلخص مشػػػػػػػػكلة البحػػػػػػػػث الحػػػػػػػػالى فػػػػػػػػي كجػػػػػػػػكد طرائػػػػػػػػق تػػػػػػػػدريس تقليديػػػػػػػػة فػػػػػػػػي تدريسػػػػػػػػنا لمػػػػػػػػادة علػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس 
التػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػكلي إىتمامػػػػػػػػػػػان إال بالجانػػػػػػػػػػػب المعرفػػػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػػػعف مسػػػػػػػػػػػتكى أبعػػػػػػػػػػػاد جػػػػػػػػػػػكدة الحيػػػػػػػػػػػاة ، كللتصػػػػػػػػػػػدي 

 :   السؤال الرئيس التاليث اسجابة عف ليذه المشكلة يحاكؿ البح
أبعرررررراد جررررررودة لتنميرررررة   الجمررررررالي المررررردخلقرررررائم عمررررررى   الررررررنفس عمررررررم فررررري  برنررررررامجكيرررررن يمكررررررن بنرررررا  

 لطالب المرحمة الثانوية ؟الحياة 
 .-كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئلة الفرعية التالية:    
أبعػػػػػػػػػاد جػػػػػػػػػكدة لتنميػػػػػػػػػة   الجمرررررررررالي المررررررررردخلقػػػػػػػػػائـ علػػػػػػػػػى برنػػػػػػػػػامج فػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس ماأسػػػػػػػػػس بنػػػػػػػػػاء  -ٔ

 لطالب المرحلة الثانكية؟الحياة 
 ؟  الجمالي المدخلقائـ على في علـ النفس   برنامجماصكرة  -ٕ
أبعػػػػػػػػاد جػػػػػػػػكدة الحيػػػػػػػػاة لتنميػػػػػػػػة  الجمررررررررالي المرررررررردخل قػػػػػػػػائـ علػػػػػػػػىفػػػػػػػػي علػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس   برنػػػػػػػػامجمافاعليػػػػػػػػة  -ٖ

 لطالب المرحلة الثانكية؟
 أهداف البحث: 

 يسعى البحث الحالي إلى:
 في مادة علـ النفس .  المدخل الجمالي في علـ النفس قائـ علي  برنامجبناء  -ٔ
أبعػػػػػػػػاد لتنميػػػػػػػػة   الجمررررررررالي المرررررررردخلالقػػػػػػػػائـ علػػػػػػػػى فػػػػػػػػي علػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس المقتػػػػػػػػرح  البرنػػػػػػػػامجقيػػػػػػػػاس فاعليػػػػػػػػة  -ٕ

 لطالب المرحلة الثانكية.جكدة الحياة 
 فروض البحث :

 يحاكؿ البحث الحالي التحقق مف صحة الفركض التالية :  
فػػػػػػػػػػػػرؽ ذك داللػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػػػيف متكسػػػػػػػػػػػػطي درجػػػػػػػػػػػػات المجمكعػػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػػة كالمجمكعػػػػػػػػػػػػة يكجػػػػػػػػػػػػد  -ٔ

 الضابطة في مقياس أبعاد جكدة الحياة لصالح المجمكعة التجريبية .
يتسػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػدريس باسػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػدخل الجمػػػػػػػػػالي  بالفاعليػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػدريس علػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس لػػػػػػػػػدى طػػػػػػػػػالب  -ٕ

 الصف الثاني الثانكي 
 حدود البحث:  
 ة بالحدكد التالية : تلتـز الباحث  
الصف الثاني الثانكي ،ألف الطالب في ىذا الصف يتعرضكف لدراسة مكضكعات في علـ النفس مثل اسدراؾ  -ٔ

 تفعيل منظكمة الذكقيات كالكجدانيات .                           كالدكاف  كاسنفعاالت تتطلب
 ،. المعرفية لعملياتا مف الوتاب المدرسي المقرر كىي بعنكاف،  الثالثةالكحدة  -ٕ
 محافظة القاىرة ؛ سنيا بيئة ممثلة لجمي  البيئات فى جميكرية مصر العربية -ٖ
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 من ج البحث
 يستخدـ البحث الحالي :  
المػػػػػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػػػػػفي التحليلػػػػػػػػػػػػػى : كذلػػػػػػػػػػػػػؾ فيمػػػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػػػق بالدراسػػػػػػػػػػػػػة النظريػػػػػػػػػػػػػة لألدبيػػػػػػػػػػػػػات كالبحػػػػػػػػػػػػػكث  -ٔ

 كالدراسات السابقة كا عداد أدكات البحث.
 المنيج التجريبى : كذلؾ فيما يتعلق بتجربة البحث كضبط المتتيرات.  -ٕ

 تحديد معطمحات البحث 
 : المدخل الجمالى-ٔ
الجمػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػث ىػػػػػػػػػػك البحػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػنفس كذلػػػػػػػػػػؾ بإسػػػػػػػػػػتخداـ جميػػػػػػػػػػ  الُمثيػػػػػػػػػػرات  - 

ماحبػػػػػػػػػػػاة هللا أكالُمعينػػػػػػػػػػػات الجماليػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػمك بػػػػػػػػػػػنفس الطالػػػػػػػػػػػب فتجعلػػػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػػػدر قيمػػػػػػػػػػػة ذاتػػػػػػػػػػػة كُيقػػػػػػػػػػػدر 
 تعالى مف امكانات في تلؾ النفس.

 الحياة: جودة. ٕ
تعػػرؼ جػػكدة الحيػػاة بأنيػػا ،إحسػػاس الفػػرد بالرضػػا كالسػػعادة فػػي المجػػاالت الحياتيػػة المختلفػػة، كالػػذى ينػػتج مػػف      

شػػباع ربباتػػو فػػي سػػياؽ الثقافػػة كمنظكمػػة القػػيـ التػػي ينتمػػي إلييػػا عنػػد مسػػتكى يتسػػق مػػ   تحقيػػق متطلبػػات نمػػكه كا 
 (ٜٕ٘، ٕٗٔٓأىدافو ك تكقعاتو،. )خميس عبد الحميد، سليـ عبد الرحمف، 

 أبعاد جودة الحياة:.ٖ
حالػة عامػة ايجابيػػة يشػعر خالليػا طػػالب الصػف الثػاني الثػػانكى تعررف الباحثررة أبعراد جررودة الحيراة إجرائيررا:       

المجػػاالت الحياتيػػة الدارسػػيف لمػػادة علػػـ الػػنفس بالسػػعادة كالتفػػاؤؿ كالرضػػا عػػف الحيػػاة كتوػػكيف المعنػػى االيجػػابى فػػى 
 .المختلفة

جرا اته: خطوات البحث  وا 
 لإلجابة عف أسئلة البحث ، قامت الباحثة بمايلي: 
لتوكيف الخلفية   الجمالي المدخل( االطالع على األدبيات كالدراسات السابقة العربية كاالجنبية التي ُكتبت عف ٔ)

 المعرفية للباحثة كُتعيف الباحثة في بناء التصكر التدريسي المقترح.
 .    الجمالي المدخلالمقترح القائـ على لنفس في علـ ا  برنامج( إعداد ٕ)
 كعرضو على المحكميف للتأود مف صالحيتو.  أبعاد جكدة الحياة  مقياس( إعداد أدكات القياس كتتمثل في: ٖ)
 ( اختيار عينة مف طالب الصف الثاني الثانكي. ٗ)
 ( تطبيق أدكات القياس قبليان على عينة البحث. ٘)
 .     الجمالي المدخلالمقترح القائـ على   البرنامج( تدريس ٙ)
 ( تطبيق أدكات القياس بعديان على عينة البحث.ٚ)
 ( رصد النتائج كتحليليا كتفسيرىا كمعالجتيا إحصائيان في ضكء فركض البحث كتساؤالت البحث.ٛ)
 ( تقديـ التكصيات كالبحكث المقترحة في ضكء نتائج البحث.ٜ)
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 أهمية البحث 
 -البحث كل مف: يمكف أف يفيد

 .  الجمالي المدخلالطالب: دفعيـ إلى اسحساس الجمالي في كل مايقدـ إلييـ مف مثيرات  -ٔ
يمكف استخدامو   الجمالي المدخلالمعلميف : يقدـ ليـ البحث الحالى  التصكر التدريسي المقترح القائـ على   -ٕ

 لطالب المرحلة الثانكية  . أبعاد جكدة الحياة في تدريس مادة علـ النفس لتنمية 
كاضػػػػػػػػػػػعى كُمطػػػػػػػػػػػكرى المنػػػػػػػػػػػاىج: االىتمػػػػػػػػػػػاـ بإسػػػػػػػػػػػتخداـ طػػػػػػػػػػػرؽ كمػػػػػػػػػػػداخل تدريسػػػػػػػػػػػية تناسػػػػػػػػػػػب طبيعػػػػػػػػػػػة  -ٖ

 . الجمالي المدخلعلـ النفس كتوكف محفزة للتعلـ منيا 
 الباحثيف كالمختصيف في التربية: يفتح مجاالن لدراسات كأبحاث الحقة في ضكء نتائج البحث الحالي.-ٗ

 ي لمبحث :اإلطار النظر 
أبعاد جكدة لتنمية   الجمالي المدخلقائـ على في علـ النفس   برنامجييدؼ العرض التالي إلى تحديد أسس     

 لطالب المرحلة الثانكية كذلؾ فيما يلي: الحياة 
 :لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ تقـك الباحثة بمايلي 
لتوكيف الخلفية المعرفية للباحثة كُتعيف الباحثة في بناء  الجمالي المدخلاسطالع على األدبيات التي ُكتبت عف  

 مف خالؿ النقاط اآلتية :  الجمالي المدخلقائـ على  في علـ النفس  برنامج
 المقترح:  البرنامجفمسفة  -

المقتػػػػػػػػػػػػرح مػػػػػػػػػػػػف أف الجماليػػػػػػػػػػػػات تيػػػػػػػػػػػػذب السػػػػػػػػػػػػلكؾ عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػػػػرس  البرنػػػػػػػػػػػػامجنبعػػػػػػػػػػػػث فلسػػػػػػػػػػػػفة      
الطػػػػػػػػػالب كتوػػػػػػػػػكيف العقليػػػػػػػػػة الناقػػػػػػػػػدة التػػػػػػػػػي تميػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػيف الجميػػػػػػػػػل مقكمػػػػػػػػػات الجمػػػػػػػػػاؿ كمعػػػػػػػػػاييره فػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػكس 

كالقبػػػػػػػػيح ،كبػػػػػػػػيف الخيػػػػػػػػر كالشػػػػػػػػر، كبالتػػػػػػػػالي يكػػػػػػػػكف السػػػػػػػػلكؾ المبنػػػػػػػػي علػػػػػػػػى تػػػػػػػػذكؽ الجمػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػلككان أخالقيػػػػػػػػان 
خيػػػػػػػػػػران، كتقػػػػػػػػػػـك فكػػػػػػػػػػرة التصػػػػػػػػػػكر المقتػػػػػػػػػػرح علػػػػػػػػػػى أف أي مػػػػػػػػػػادة دراسػػػػػػػػػػية التيػػػػػػػػػػتـ بإثػػػػػػػػػػارة الذائقػػػػػػػػػػة الجماليػػػػػػػػػػة 

يفقػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػػػية قيمتيػػػػػػػػػا كيحكليػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػادة جافػػػػػػػػػػة كالرقػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػالحس الجمػػػػػػػػػالي لػػػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػػالب 
 الينفعل ليا كجدانيان.

 المقترح:  البرنامجمبررات  -
علػػػػػػػػػػػػػى   الجمػػػػػػػػػػػػػالي للمػػػػػػػػػػػػػدخلتكصػػػػػػػػػػػػػيات البحػػػػػػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػابقة حػػػػػػػػػػػػػكؿ األثػػػػػػػػػػػػػر اسيجػػػػػػػػػػػػػابي  -ٔ

 .  الحياة جكدة
 الجمالي في تدريس مادة علـ النفس. بالمدخلبياب اسىتماـ  -ٕ
. لجكدة الطالبافتقاد  -ٖ  الحياة يؤدي إلى مخرجات تعاني مف التكتر كالقلق كالتشاـؤ
جتماعي كثقافي. المدخل استخداـُيعد   -ٗ  الجمالي مطلب حضاري كديني كا 
 المقترح:  البرنامجمنطمقات  -

 المقترح مف حقيقة مفادىا أف :  البرنامجينطلق 
 للجماؿ أثر ايجابي على سلككيات الفرد. -ٔ
 النابعة مف قيـ الجماؿ تساىـ في تنمية المجتم  إنسانيان.إف العالقات اسنسانية  -ٕ
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 إف الجماؿ يحيل حياةاسنساف إلى نظاـ كيجعليا أوثر إستمتاعان.  -ٖ
 :  المقترح البرنامج أهداف -
 تفعيل الجماؿ في تدريس مادة علـ النفس. -ٔ
تقػػػػػػػػػػػديـ خطػػػػػػػػػػػكط عريضػػػػػػػػػػػة للقػػػػػػػػػػػائميف علػػػػػػػػػػػى تطػػػػػػػػػػػكير منػػػػػػػػػػػاىج المػػػػػػػػػػػكاد الفلسػػػػػػػػػػػفية علػػػػػػػػػػػى أف تنميػػػػػػػػػػػة  -ٕ

 الجماليات ىدؼ كمطلب ضركري لتحقيق قيمة المادة الدراسية.
لػػػػػػػػدى  الحيػػػػػػػػاة جػػػػػػػػكدة تحسػػػػػػػػيفتزكيػػػػػػػػد القػػػػػػػػائميف بتػػػػػػػػدريس مػػػػػػػػادة علػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس بإرشػػػػػػػػادات تسػػػػػػػػاعد فػػػػػػػػي   -ٖ

 الطالب.
 المقترح:   البرنامجعناعر  -
 المقترح مف العناصر التالية:  البرنامجفي ضكء ماسبق يتوكف  -

 -ماهية الجمال:أواًل: الحاجة إلى الجمال... 
ُتعػػػػػػػػد حاجػػػػػػػػة اسنسػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػى الجمػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف أرسػػػػػػػػخ الحاجػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تميػػػػػػػػز الوػػػػػػػػائف البشػػػػػػػػري، كمػػػػػػػػف أوثرىػػػػػػػػا 
ثباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلخص فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء متطلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيككلكجية الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمتاع 

 (.Sotiropoulou-zompala,2012,7بالكجكد)
نمػػػػػػػػػػاىي حاجػػػػػػػػػػة أساسػػػػػػػػػػية ُتلبػػػػػػػػػػي إف الحاجػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى التربيػػػػػػػػػػة الجماليػػػػػػػػػػة الُتعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػاب الوماليػػػػػػػػػػات ، ك  ا 

فطػػػػػػػػػػػرة اسنسػػػػػػػػػػػاف كتوكينػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػداخلي ، كمػػػػػػػػػػػا ُتلبػػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػػاليـ التربيػػػػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػػػػة كالمعاصػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث 
تركيزىػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػى النظػػػػػػػػػػػػرة الوليػػػػػػػػػػػػة المتواملػػػػػػػػػػػػة لوػػػػػػػػػػػػل أبعػػػػػػػػػػػػاد اسنسػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػال يطتػػػػػػػػػػػػى الجانػػػػػػػػػػػػب العقالنػػػػػػػػػػػػي 

الميػػػػػػػػػػػاري، )كمايحػػػػػػػػػػػدث فػػػػػػػػػػػي تعليمنػػػػػػػػػػػا اآلف (علػػػػػػػػػػػى الجكانػػػػػػػػػػػب األخػػػػػػػػػػػرى لإلنسػػػػػػػػػػػاف كالجانػػػػػػػػػػػب الكجػػػػػػػػػػػداني ك 
أف فػػػػػػػػػػػي اسىتمػػػػػػػػػػػاـ بالتربيػػػػػػػػػػػة الجماليػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػاُيعزز الػػػػػػػػػػػركح الدينيػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػد  -فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػػػاـ –كاليخفػػػػػػػػػػػى

اسنسػػػػػػػػػاف ، فاألديػػػػػػػػػاف تُحػػػػػػػػػث اسنسػػػػػػػػػاف علػػػػػػػػػى استشػػػػػػػػػعار الجمػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل مخلكقػػػػػػػػػات هللا عػػػػػػػػػز كجػػػػػػػػػل ، 
إال كػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػاُيثير فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػنفس ىػػػػػػػػػػػزة القبػػػػػػػػػػكؿ كاسستحسػػػػػػػػػػػاف  –ىنػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػدير الباحثػػػػػػػػػػة  –كمالجمػػػػػػػػػػاؿ 

ا بكػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػاىك جميػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػكاء كػػػػػػػػػػػاف جمػػػػػػػػػػػاال حسػػػػػػػػػػػيان أـ معنكيػػػػػػػػػػػان أك سػػػػػػػػػػػلككيان كعقالنيػػػػػػػػػػػان، كاليقػػػػػػػػػػػـك كالرضػػػػػػػػػػػ
 -يػػػػػػػػػػػذكؽ  -اسحسػػػػػػػػػػػاس بالجمػػػػػػػػػػػاؿ إال بحاسػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػذكؽ ،كقػػػػػػػػػػػد اشػػػػػػػػػػػتقت كلمػػػػػػػػػػػة الذائقػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف الفعػػػػػػػػػػػل ذاؽ

فالذائقػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػـ فاعػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػف األفعػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػابقة ، كىػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػكة طبيعيػػػػػػػػػة أكجػػػػػػػػػدىا هللا تعػػػػػػػػػالى فػػػػػػػػػي  -يتػػػػػػػػػذكؽ 
للتمييػػػػػػػػز بػػػػػػػػيف طبػػػػػػػػائ  األشػػػػػػػػياء ، فتعينػػػػػػػػو علػػػػػػػػى التفريػػػػػػػػق بػػػػػػػػيف الُحسػػػػػػػػف كالقبػػػػػػػػيح  اسنسػػػػػػػػاف كػػػػػػػػي يسػػػػػػػػتخدميا

منيػػػػػػػػػػا ، كتطلػػػػػػػػػػق كلمػػػػػػػػػػة الذائقػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػل مايػػػػػػػػػػدخل البيجػػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػػركر فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػنفس ، كأيضػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػل 
 مايدخل الكجد كالحزف فييا.

 ثانيًا:الخبرة الجمالية ... أنواع ا:
مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػأنيا أف ُتثيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي اسنسػػػػػػػػػاف حاسػػػػػػػػػة ُيقصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػالخبرة الجماليػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػل الُمثيػػػػػػػػػرات كالُمعينػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي 

التػػػػػػػػػػػذكؽ الجمػػػػػػػػػػػالي ، فتجعػػػػػػػػػػػل الفػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػة انػػػػػػػػػػػدماج معيػػػػػػػػػػػاأك حالػػػػػػػػػػػة تفاعػػػػػػػػػػػل معيا،كذلػػػػػػػػػػػؾ نتيجػػػػػػػػػػػة 
لمايشػػػػػػػػػػػػعربو نحكىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػػػػة كارتيػػػػػػػػػػػػاح كفػػػػػػػػػػػػػرح ،أكقلػػػػػػػػػػػػق كتكتر..ىػػػػػػػػػػػػػذا كتتنػػػػػػػػػػػػكع تلػػػػػػػػػػػػػؾ المثيػػػػػػػػػػػػػرات أك 

شػػػػػػػػعران أـ نثػػػػػػػػران  المعينػػػػػػػػات، فمنيػػػػػػػػا األدب الػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػك عنصػػػػػػػػر أساسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي توػػػػػػػػكيف التػػػػػػػػذكؽ ،سػػػػػػػػكاء كػػػػػػػػاف
أـ قصػػػػػػػػػػػة،كذلؾ األدب الشػػػػػػػػػػػعبي فاليخفػػػػػػػػػػػى دكره فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػػػػذلؾ التأمػػػػػػػػػػػل المباشػػػػػػػػػػػر للطبيعػػػػػػػػػػػة 
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،كالتأمػػػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػػػر المباشػػػػػػػػػػػػر لصػػػػػػػػػػػػكرىا المطبكعػػػػػػػػػػػػة أك المرسػػػػػػػػػػػػكمة ،كاليخفػػػػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػػػػا دكر الجمػػػػػػػػػػػػاؿ العقلػػػػػػػػػػػػي 
المتمثػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػي ُحسػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػيابة الفكػػػػػػػػػػػرة كُحسػػػػػػػػػػػف نسػػػػػػػػػػػج كلماتيػػػػػػػػػػػا المعبػػػػػػػػػػػرة عنيػػػػػػػػػػػا ،كُحسػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػتنتاج 

 ستدالؿ.فمعينات أكُمثيرات حاسة التذكؽ، كثيرة كمتعددة .كاال
إف الجمػػػػػػػػػػاؿ يمػػػػػػػػػػزج بػػػػػػػػػػيف اسدراؾ كاسنفعػػػػػػػػػػاؿ ،ممايشػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػمكلية الػػػػػػػػػػدمج بػػػػػػػػػػيف الجانػػػػػػػػػػب الكجػػػػػػػػػػداني 

 (.ٕٙٔٓ)ريـ عبد العظيـ، الحسي كاسدراؾ العقلي لمظاىر الجماؿ مف حكلنا.
لم سػػػػػػػو فػػػػػػػي كػػػػػػػلِّ مػػػػػػػا يصػػػػػػػادفو فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة، كقػػػػػػػد ُجِبػػػػػػػل اسنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي طبعػػػػػػػة علػػػػػػػى حػػػػػػػبِّ الجمػػػػػػػاؿ، فيػػػػػػػك يت

فػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػكف كالعمػػػػػػػػػػل كالعلػػػػػػػػػػـ، فػػػػػػػػػػي طعامػػػػػػػػػػو كشػػػػػػػػػػرابو كلباسػػػػػػػػػػو، كفيمػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػرأ كيشػػػػػػػػػػاىد كيسػػػػػػػػػػم ، كىػػػػػػػػػػك 
ـت ذكقّيػػػػػػػػػةت تحمػػػػػػػػػل دالالِت االستحسػػػػػػػػػاف لمػػػػػػػػػا ُيعَجػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػو، كاالسػػػػػػػػػتيجاف لمػػػػػػػػػا  معتػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػى إطػػػػػػػػػالؽ أحكػػػػػػػػػا

 (.ٕٓٔٓينفر منو.) أسماء الشيخ،
ػػػػػػػػى أي ػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف،  أّف الجمػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػك تنػػػػػػػػابـ الشػػػػػػػػكل مػػػػػػػػ  كقعػػػػػػػػو فػػػػػػػػي الػػػػػػػػنفس كقػػػػػػػػَت اسػػػػػػػػتقباؿ المكضػػػػػػػػكع المتلق 

، كػػػػػػػػػػػػاف الجمػػػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػػػػك توامػػػػػػػػػػػل األلفػػػػػػػػػػػػا  أك  ػػػػػػػػػػػص المفيػػػػػػػػػػػػـك الجمػػػػػػػػػػػاليب بمػػػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػػػالنِصّ فػػػػػػػػػػػإف ُخصِّ
المفػػػػػػػػػردات مػػػػػػػػػ  المعنػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػس المتلّقػػػػػػػػػي )القػػػػػػػػػارئ المبػػػػػػػػػدع(، إذ يكػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػنّص قػػػػػػػػػادرنا علػػػػػػػػػى 

التوامػػػػػػػػػػػػػػػل فيصػػػػػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػػػػػـ الجماؿ.)أسػػػػػػػػػػػػػػػماء خلػػػػػػػػػػػػػػػق السػػػػػػػػػػػػػػػمكِّ فػػػػػػػػػػػػػػػي المتلّقػػػػػػػػػػػػػػػي ليتحّسػػػػػػػػػػػػػػػس ىػػػػػػػػػػػػػػػذا 
 (.ٕٓٔٓالشيخ،

، أف الجمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ىكأحػػػػػػػػػػػػػػػد أدكات المعرفػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػاعد المتعلمػػػػػػػػػػػػػػػيف علػػػػػػػػػػػػػػػى  "Boardmanكمايشػػػػػػػػػػػػػػػير  
 (.Boardman.2015الفيـ كتجعل المتعلـ في حالة ذىنية متصلة. )

اس كتػػػػػػػػػذكؽ إف اسنسػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػك الوػػػػػػػػػائف الكحيػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي األرض الػػػػػػػػػذي كىبػػػػػػػػػو هللا تعػػػػػػػػػالى القػػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػى اسحسػػػػػػػػػ
الجمػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل مػػػػػػػػا يدركػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف مظػػػػػػػػاىر الحيػػػػػػػػاة، كقػػػػػػػػػد قػػػػػػػػدـ حنػػػػػػػػكره مػػػػػػػػػف المنطلػػػػػػػػق السػػػػػػػػابق أبعػػػػػػػػػادان 

 للذائقة الجمالية حددىا في اآلتي: )حنكرة، د.ت(.
 البعد الثقافي كاسجتماعي كيشمل القكاعد العامة بقبكؿ أكرفض المكضكع أك الُمثير للحاسة .-ٔ
كيـ، سكاء كاف بالقبكؿ أك الرفض للمكضكع كما يشمل الميكؿ كاالتجاىات البعد الجمالي كيشمل عمليات التق-ٕ

 نحكه.
البعػػػػػػػػػػد العقالنػػػػػػػػػػي كيشػػػػػػػػػػمل ُحسػػػػػػػػػػف التعبيػػػػػػػػػػر بأقػػػػػػػػػػل الولمػػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػػف الفكػػػػػػػػػػرة كُحسػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػنظـ للعبػػػػػػػػػػارة أك -ٖ

 الجملة المكتكبة كُحسف المقارنة كاالستدالؿ كالتحليل كادراؾ العالقات.
 : التدريس في الجماليثالثًا:المدخل 

الػػػػػػػػػدمج أي ُيػػػػػػػػدمج المحتػػػػػػػػكى التعليمػػػػػػػػػي الجمػػػػػػػػالي داخػػػػػػػػل كػػػػػػػػػل المػػػػػػػػكاد الدراسػػػػػػػػية مثػػػػػػػػػل  خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػف يػػػػػػػػتـ 
المػػػػػػػػكاد األدبيػػػػػػػػة كالعلميػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػؾ بطريقػػػػػػػػة بيػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػرة، كسػػػػػػػػكؼ تيػػػػػػػػتـ الباحثػػػػػػػػة بمػػػػػػػػدخل الػػػػػػػػدمج، فيػػػػػػػػتـ 
دمػػػػػػػػػج الخبػػػػػػػػػرات المثيػػػػػػػػػرة للحاسػػػػػػػػػة الذكقيػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػل الكحػػػػػػػػػدة المختػػػػػػػػػارة مػػػػػػػػػف مقررمػػػػػػػػػادة علػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنفس فػػػػػػػػػي 

 ني الثانكي مف المرحلة الثانكية.الصف الثا
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 رابعًا:طرائق التدريس في مدخل الدمج:
( على أنو يجب إختيار الطرائق التي تحقق الجماؿ كاسثارة في المكقف التعليمي ،فالجماؿ ٕ٘ٓٓيشير ،الشربيني،)

كاق  جمالي )فكزي يتعلق بطرائق التدريس باعتبارىا فنان ،كمف خالليا يتـ تعلـ المكاد الدراسية تحت تأثير 
 (.ٛ٘ٔ،ٕ٘ٓٓالشربيني،

كالذكؽ  (  يجب على المعلـ أف يركز في تدريسو للطالب على تنمية الخياؿ،ٖٕٔٓكما يؤكد على ذلؾ أحمد سيد،
 (.ٖٚ،ٖٕٔٓ)أحمد سيد، ،كينطلق مف المفيـك العاـ للجماؿ.

 (.Hallmark, 2015أعمق.)كعلى المعلـ أف يجعل الدارس في مكقف مسرحي مثير يفكر كيتخيل بطريقة 
 –تعلـ األقراف  -التعلـ التعاكني -كىناؾ عدة طرائق تقـك كليا على التعلـ النشط كذلؾ مثل :العصف الذىني     

 -قصص -نثر -استخداـ الوتابات الخارجية )شعر -المسرحة -رسـ الخرائط -لعب الدكر –المناقشة 
 صكر(التصكر الذىني.

 :  الجمالي المدخل وعمم النفس خامسا: العالقة بين مادة 
ُتعد مادة علـ النفس مف أقرب المكاد النظرية المرتبطة بنفس كذات اسنساف فيي مادة تزكد الطالب بالخلفية      

الدكاف ...الخ،كمامف شؾ -االدراؾ –االنفعاالت  -المعرفية عف سلككو كعف عملياتو المعرفية كاسدراوية )التفكير
رات أكمعينات الجماؿ في تلؾ المكضكعات كذلؾ لرف  تذكؽ الطالب إلى قيمة كجماؿ النفس في قيمة ادخاؿ مثي

 الجميلة كذلؾ في حالة انفعاليا كحالة دكافعيا كحالة ادراويا.
إف المقصػػػػػػػػد بالجمػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػث ىػػػػػػػػك البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف جمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػنفس كذلػػػػػػػػؾ بإسػػػػػػػػتخداـ جميػػػػػػػػ       

ك بػػػػػػػػنفس الطالػػػػػػػػب فتجعلػػػػػػػػو يقػػػػػػػػدر قيمػػػػػػػػة ذاتػػػػػػػػة كُيقػػػػػػػػدر ماحبػػػػػػػػاة الُمثيػػػػػػػػرات أكالُمعينػػػػػػػػات الجماليػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػم
هللا تعػػػػػػػػػػػالى مػػػػػػػػػػػف امكانػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػي تلػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػنفس ،كاليخفػػػػػػػػػػػى مقكلػػػػػػػػػػػة ،مػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػرؼ قيمػػػػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػرؼ 
ف كػػػػػػػػػػاف ميمػػػػػػػػػػان كمطلكبػػػػػػػػػػان  ربػػػػػػػػػػو،،فالجماؿ كالسػػػػػػػػػػمك بػػػػػػػػػػالنفس مطلػػػػػػػػػػب دينػػػػػػػػػػي كاجتمػػػػػػػػػػاعي كثقػػػػػػػػػػافي ،كىػػػػػػػػػػك كا 

س فػػػػػػػػػي المرحلػػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػػة ،اليجػػػػػػػػػد فييػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل تعليمنػػػػػػػػػا إال أف النظػػػػػػػػػرة الكاقعيػػػػػػػػػة لمقػػػػػػػػػررات علػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػنف
إال االىتمػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػالنكاحي المعرفيػػػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػػػط لوػػػػػػػػػػػل مايضػػػػػػػػػػػمو مكضػػػػػػػػػػػكعلت المقػػػػػػػػػػػرر كذلػػػػػػػػػػػؾ ربػػػػػػػػػػػـ ماتمتلوػػػػػػػػػػػو 
المػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػف مكضػػػػػػػػػػكعات يمكػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػػػػي إبػػػػػػػػػػراز جمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػنفس عنػػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػػ  دكافعيػػػػػػػػػػا كعنػػػػػػػػػػد 

 إنفعاالتيا.
 سادسًا: خعائص طالب المرحمة الثانوية وحاجت م لمجمال

مر الطالب في المرحلة الثانكية بتتيرات كثيرة ذات تأثيرات على شخصياتيـ كمدى تويفيـ م  العالـ المحيط ي     
بيـ،حيث إنيـ في ىذه المرحلة يشعركف بأنيـ يترككف مرحلة الطفكلة كيتجيكف نحك مرحلة المراىقة، لذا ينبتي 

كيمكف عرض خصائص الطالب في ىذه  التعرؼ على خصائص طالب المرحلة الثانكية، كطبيعتيـ، كحاجاتيـ
 المرحلة على النحك التالي:

خصائص النمّك الجسمي: يمكف ىنا طريق تكجيو الطالب نحك تذكؽ الجماؿ في المأول كالملبس كُحسف  -ٔ
 اختيار مايتالئـ م  الجسـ ليبرز المظير الجمالي للفرد.
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ياؿت خصب ُتعّمق فيو المشاعر الجميلة التي يمكف خصائص النمّك العقلي: الطالب في ىذه المرحلة يتمّت  بخ -ٕ
تكجيييا نحك أىداؼ جمالية، حيث يمتلؾ أحاسيس مرىفة تجعلو يتكؽ إلى المشاركة في األحداث ، كالقياـ 

 بعمليات البحث عف المعاني كاألفكار، كيحتاج إلى كتابة المذّكرات الشخصية، ، كالتقارير.
ان للمشاركة في األحداث، كتكفر لو عالمان مف المشاعر كاألحاسيس تجعلو كدراسة علـ النفس تتيح للطالب فرص

 يشعر بالراحة النفسية،كيكتسب القدرة على كتنظيـ األفكار كالمشاعر، كالتعبير عنيامثل :
 .اليفكر إال في أشياء الجميلة كذلؾ في القكؿ كالفعل 
 .يستنكر القبح كسعى إلى إظيار الجماؿ 
  العقلي المرتب كسالمة اسستنتاجات.يستشعر لذة التفكير 
 .يستشعر لذة مايقدـ إليو مف أشعار كقصص 
خصائص النمّك االنفعالي: الطالب في ىذه المرحلة كاس  الخياؿ، كمتذّكؽ للجماؿ كتّتسـ انفعاالتو في ىذه  -ٖ

ء الحسنة، فتجده مّياالن المرحلة بحّدة انفعاالتو، كميلو إلى تأويد ذاتو كتوكيف عكاطف ك مشاعر جميلة نحك األشيا
للمناظر الجميلة مف حكلو، كعاشقان للطبيعة، كلذا فيك يعشق الفنكف الجميلة كاألدب مف شعر كنثر، كفي ىذه 
المرحلة يظير بكضكح ميل الطالب إلى القصص كالمسرحيات كالمقاالت كالكصف، حيث يفربكف فييا طاقاتيـ 

 (.ٜٕٓٓـ كمشاعرىـ. )فكازمبيرؾ،االنفعالية، كيعّبركف مف خالليا عف عكاطفي
كيمكف أف يكجو المعلـ الطالب إلى أىمية استزاف اسنفعالي في القكؿ كالفعل،كتكجيو مشاعرىـ كانفعاالتيـ كجيو 

 سليمة.
خصائص النمّك االجتماعي: يحتاج الطالب في ىذه المرحلة إلى حاسة الذائقة الجمالية ألنيا تشب  حاجاتيـ  -ٗ

ة، كيمكف تكجيو الطالب إلى أف ينظر لألخر نظرة جمالية فاليض  عند تعاملو سكء الظف النفسية كاالجتماعي
نما يفترض حسف الظف فيو حتى يثبت العكس،كأف يقكؿ طيبان كيبتعد عف األلفا  السيئة ،كأف يقدـ الخير  باآلخر كا 

 لألخر.
 سابعًا: أهمية إستثارة الجمال عند الطالب:

بكية إف إستثارة الجماؿ عند الطالب لو العديد مف المكاسب التربكية مف أىميا: تشير البحكث كالدراسات التر 
،  ٕٙٔٓريـ عبد العظيـ،، ٕٗٔٓ، نجالء نصير ٖٕٔٓ، سليـٕٕٔٓالشامي، ،ٜٕٓٓ، شاور ٜٜ٘ٔ)البازي،

 (.ٕٚٔٓخالد عثماف الحمادي،) 
ستقامة الفطرة. -ٔ  تؤدي إلى سالمة الطب  كصحة التذكؽ كا 
جتماعية تتمثل في مكافحة القبح كالعدكاف فترى النفس الجميلة الجماؿ في كل شيئ. ليا رسالة إنسانية -ٕ  كا 
 أساس مف أسس الشخصية المتكازنة ألنيا تسمك باسنساف كتجعلو يعيش في كسط إنساني. -ٖ
 تفتح االفق العقلي كالنفسي كالكجداني لدى اسنساف . -ٗ
ستزادة البيا اسنساف إلى الوشف عف أسرار الخلق كايؤدي اسحساس بالجماؿ إلى تكليد حركة معرفية يرقى  -٘

 مف طلب المعرفة.
 تخفف مف كطأة الضتكط كالقلق كالتكتر كتجعل اسنساف أوثر تفاؤالن. -ٙ
 كسيلة مف كسائل تحقيق الوثير مف التايات التربكية. -ٚ



55 
 

 ثامنًا: دور المعمم في تنمية الجمال عند الطالب:
في ُحسف اسختيار لما يتناسب م  أعمالو التعليمية.فيمكف للمعلـ ىنا أف يظير دكر المعلـ عند تنمية الجماؿ 

 يستخدـ اسلكب الحذؼ أك اسسقاط التدريجي لول ماىك قبيح ،كما يمكف أيضان أف يقـك باآلتي:
 التورار لألمثلة الجميلة كالتورار للمكضكعات الجميلة.-أ
 المقارنة بما ىك جميل كماىك قبيح أكبير مستحب -ب
استخداـ الصكر المتنكعة لُيعزز بيا حديثو عف مكضكعات النفس كأف يض  صكرة للفرد كىك في حالة إنفعاؿ -ج

 التضب أك إنفعاؿ الفرح كالسركر.
 يمكف للمعلـ أيضاناستخداـ الخرائط بكل أنكاعيا كاف يقـك الطالب بتوكينيا الظيار جماليا .-د
كبة مف مصادر متعددة ليعبر عف جماؿ النظـ كجماؿ االسلكب يمكف للمعلـ أيضان أف يستخدـ الجمل المكت -ق

فييا، دكف أف يقتصر ىذا على األسلكب اسنشائي، فيمكف إظيار جماؿ االسلكب العلمي بحسف نظمو كحسف 
 كتابتو كحسف كشفو للفكرة الُمعبر عنيا بأقل الولمات كىكذا .

 استخداـ الدراما كالمسرح كلعب الدكر كالقصة باعتبارىـ كسائل أك ُمعينات الظيار حاسة التذكؽ. -ك 
 ثانيا: جودة الحياة

 [ مف وم جودة الحياة:ٔ]

درجة الرفاىية كالسعادة كالخبرات االيجابية التي يشعر أك يتمت  بيا الفرد أك مجمكعة مف األفراد داخل  -
 (Ilias, Mdnor, 2012مجتمعيـ.  )

الرضا بالمكانة االجتماعية كاسمكانيات المادية المتاحة، كالذي ينعكس على تحسيف الحالة الصحية  -
كالركحية كالعالقات االجتماعية كمستكى االستقاللية كالمعتقدات الشخصية للفرد، كاالتجاىات االجتماعية 

 (Odaci and others, 2009االيجابية نحك اآلخريف. )
لمكانتيـ في الحياة في سياؽ الثقافة كمنظكمة القيـ التي يعشكف فييا كينتمكف إلييا كالتي تتعلق  إدراؾ األفراد -

 ( (Al-Zboo,2014باألىداؼ )معاييره كاىتماماتو(. 
إحساس الفرد بالرضا كالسعادة في المجاالت الحياتية المختلفة اجتماعيا كسياسيا كثقافيا، كالذى يككف نتيجة  -

شباع ربباتو في سياؽ الثقافة كمنظكمة القيـ داخل مجتمعو عند مستكى يتسق م  تحقيق متطلبات نم كه كا 
 (ٜٕ٘، ٕٗٔٓأىدافو ك تكقعاتو. )خميس عبد الحميد، سليـ عبد الرحمف، 

رضا الفرد عف الحياة التي يعيشيا، كذلؾ كفقان لمعايير محددة يقيـ بيا حياتو في كافة مجاالت الحياة  -
ف خالليا بالسعادة كالرضا كالطمأنينة، كمف ثـ يستطي  التويف كالتكافق م  أدائو المتعددة، حيث يشعر م

 (ٖٙ: ٕٕٔٓكالرببة في الحياة.      )دمحم الينداكي، 
حالة عامة إيجابية يشعر خالليا الفرد باليدكء كالصفاء كالطمأنينة كاالرتياح كالرضا عف نفسو كالمجتم ،  -

الجيدة، كتقبل الذات، كالتكافق كالتفاعل األواديمي كاالجتماعي.  )إسماعيل  كالتمت   بالحالة الصحية كالنفسية
 (ٙٙ: ٕٕٔٓصالح، زىير عبد الحميد، 
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شػػػعكر الفػػػرد بالسػػػعادة كبالرضػػػا عػػػف نفسػػػو كعػػػف حياتػػػو، كقدرتػػػو علػػػى إشػػػباع حاجاتػػػو مػػػف خػػػالؿ رقػػػي  -
يميػة كالنفسػية(، كقدرتػو أيضػا علػى إدارة الخدمات التي تقدـ لو في المجاالت المتعػددة )الصػحية كاالجتماعيػة كالتعل

                   الكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتفادة منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق أىدافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية كالعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.                                                                        
 (ٛٗٔ: ٕٕٔٓ)ربداء نعيسة، 

حياتػو المختلفػة، كالػذى ينػتج مػف عالقاتػو اسيجابيػة  شعكر الفرد بالسعادة النفسية كاالجتماعية عبر مراحل -
 (ٚ: ٖٕٔٓم  اآلخريف كتقبلو لذاتو لتحقيق أىدافو.     )بشرى مبارؾ، 

مػػػدى احسػػػاس الفػػػرد بأنػػػو يعػػػيش حيػػػاة جيػػػدة كخاليػػػة مػػػف اسنفعػػػاالت السػػػلبية، كاالسػػػتمتاع بيػػػذه الحيػػػاة،  -
مكانيػاتيـ لتحقيػق الجػكدة فػى جميػ  جكانػب حيػاتيـ.           كيشعركف أيضػا بالسػعادة كالرضػا، كيسػتثمركف كافػة قػدراتيـ كا 

 (ٖٚ: ٕٗٔٓ)أماؿ بك عيشة، 
شعكر الفرد بالرضا كالسعادة كقدرتو على إشباع حاجاتو مف خالؿ ثراء البيئة كرقي الخدمات المقدمة لو في  -

دارتو لتحقيق المجاالت المتعدة )الصحية كاالجتماعية كالتعليمية كالنفسية( م  حسف االستفادة  مف الكقت كا 
 (ٖ، ٕٗٔٓأىدافو.  )بياء السرطاكي، إياد أبك بكر، 

الحالػة التػػي يكػػكف فييػػا الفػػرد قػػادران علػػى أف يحقػػق السػػعادة الحقيقيػػة لنفسػػو كلإخػػريف مػػف خػػالؿ تنميػػة ميػػارات  -
ادة كالرضػا كقبػكؿ ذاتػو التفكير كالتعلـ المختلفة، كبناء الثقة بالنفس كباآلخريف، كالشػعكر بػاآلمف كاألمػاف كالسػع

 (ٜٕ٘: ٕٗٔٓكاآلخر كاالنتماء  للمجتم  كللكطف.     )خميس عبد الحميد، سليـ عبد الرحمف، 
يمكف استخالص بعض أبعاد جكدة الحياة، ىى: الرضا، كالسعادة، كالثقة  بالنظر إلى التعريفات السابقة،

بالنفس، اشباع الحاجات، الشعكر باآلماف كالطمأنينة، إدارة الكقت، تقبل الذات، الرببة فى الحياة، التفاؤؿ، 
 كقد استفادت منيا الباحثة فى التكصل إلى قائمة أكلية بأبعاد جكدة الحياة. 

عرف الباحثة أبعاد جودة الحياة إجرائيا: حالة عامة ايجابية يشعر خالل ا طالب وفى ضو  ما سبق، ت
العن الثاني الثانوا الدارسين لمادة عمم النفس بالسعادة والتفاؤل والرضا عن الحياة وتكوين المعنى 

 المختمفة.  الحياة مجاالتااليجابى فى 

 [ المبادئ التي يقوم عمي ا جودة الحياة:ٕ]

بضركرة الحاجة إلى التحسيف كالتطكير لجكانب شخصيتو كأبعادىا )النفسية كالعقلية كاالجتماعي كعي الفرد  ( أ)
 كالثقافية(.

قياـ الفرد بتحديد أىدافو مف أجل تحسيف األداء، مف خالؿ تنمية قدرتو على تكليد األفكار، االبتوار،  ( ب)
 مياراتو النفسية كاالجتماعية.  كاسبداع، كالتعلـ التعاكني  م  مجمكعات صتيرة أك كبيرة بما ينمي

 التنظيـ كالمراقبة المستمرة مف جانب الفرد لتحقيق تلؾ األىداؼ.  ( ج)
 (ٖٚ: ٕٗٔٓ)أماؿ بك عيشة،                                            
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ة وقد استفادت الباحثة من تمك المبادئ فى استخالص مجموعة من اةسس التى تم مراعات ا عند بنا  الوحد
 المقترحة، وهى: 

تكجيو الطالب إلى ضركرة التنمية كالتطكير المستمر لقدراتيـ العقلية كاالجتماعية، كاالىتماـ بإعداد األنشطة  -
كالمياـ التعليمية التى تيدؼ إلى تنمية قدرات الطالب فى جمي  الجكانب )العقلية كالكجدانية كاالجتماعية 

 كالثقافية(.
التعلـ التى تشجي  الطالب على تكليد األفكار كاسبتوار كإستراتيجية سكامبر، كالتعلـ استخداـ استراتيجيات  -

 فى جماعات تعاكنية كإستراتيجية التعلـ التعاكنى.

 تكجيو الطالب إلى ضركرة التنظيـ كالمراقبة الذاتية لتعلميـ، كذلؾ أثناء أداء األنشطة كالمياـ التعليمية.  -

 [ مقومات جودة الحياة: ٖ]
 تشير منظمة الصحة العالمية إلى مقكمات جكدة الحياة التالية:

(الصحة النفسية:  كيقصد بيا قدرة الفرد على التعرؼ علػى مشػاعره كالتعبيػر عنيػا بكضػكح، كشػعكر الفػرد بالراحػة ا
 النفسية بالسعادة دكف اضطراب، م  قدرتو على التحكـ الذاتى.

بالمعتقػػدات كالممارسػػات الدينيػػة التػػى يقػػـك بيػػا الفػػرد للكصػػكؿ إلػػى (الصػػحة الركحيػػة: كىػػي الصػػحة التػػى تتعلػػق ب
 مستكى الرضا عف النفس.

ج( الصػحة العقليػػة: كىػي الصػػحة التػػى تتعلػق بقػػدرة الفػرد علػػى التفكيػػر بكضػكح، كالشػػعكر بتحمػل بالمسػػئكلية تجػػاه 
 اآلخريف، كالقدرة على اتخاذ القرارات األخالقية الصائبة. 

قامػة العالقػات االجتماعيػة  كالتكاصػل مػ  اآلخػريف.                د(الصػحة االجتماعيػ ة: ىػي قػدرة الفػرد علػى احتػراـ اآلخػريف كا 
 (ٜٙ، ٕٗٔٓ)أماؿ بك عيشية، 

 البرنرامج  وضر وقد استفادت الباحثة مما سبق فى فى استخالص مجموعة مرن اةسرس الترى ترم مراعات را عنرد 
 :  وهي المقترح

 تتيح الفرصة للطالب للتعبير عف مشاعرىـ تجاه األفراد كالقضايا كالمشكالت الحياتية.إعداد األنشطة التى -
 تشجي  الطالب على تحمل مسؤلية تعلميـ، كاتخاذ القرارات تجاه القضايا المطركحة.-
 [ العوامل التي تؤدي إلى جودة الحياة:ٗ]

 توجد العديد من العوامل التى تؤدا إلى جودة الحياة، هى:
ع الحاجػػػات كأحػػد المككنػػػات األساسػػية كالضػػػركرية لوػػػل فػػرد لتحقيػػػق الجػػكدة فػػػى الحيػػاة، كخاصػػػة الحاجػػػة إشػػبا -

 لألمف كللمكانة االجتماعية، كاالنتماء، كتقدير الذات.
الخصكصػػػية: لوػػػل فػػػرد اىتماماتػػػو كربباتػػػو كطمكحاتػػػو الخاصػػػة بػػػو، كالػػػذي يحتػػػاج إلػػػى بنػػػاء الثقػػػة فيػػػو كبنفسػػػو -

 مف، كمف ثـ فيشعر بقيمة  للحياة. كباآلخريف، فيشعر باآل
تحقيػق الفػرد لذاتػػو كتقػديرىا، حيػػث أف تحقيػق الفػػرد لذاتػو يمثػل  قمػػة الشػعكر بالرضػػا عػف الػػذات بصػفة خاصػػة،  -

 كمف ثـ شعكره بجكدة الحياة بصفة عامة .
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كالتسػامي علػى الػذات إيجاد الفرد لمعنػى إيجػابي للحيػاة التػى يعيشػيا، كالػذي يمػده بالقػدرة علػى العطػاء لإخػريف  -
 كاسثيار، كمف ىنا يدرؾ قيمة ىذه الحياة. 

االحساس بالرضا عف الذات كالحياة، كالذي يعد مؤشػران ىامػان علػى الصػحة النفسػية السػليمة للفػرد، كالػذى يدفعػو   -
كالتويػػف مػػ  ذاتػػو إلػػى تقبػػل ذاتػػو كاآلخػػريف كاسقبػػاؿ علػػى تلػػؾ الحيػػاة، كيزيػػد مػػف رببتػػو فييػػا، كيمكنػػو مػػف التكافػػق 

 كاآلخريف كالمجتم .
حساسػو العػػاـ  - السػعادة: كالتػي تجعػػل الفػرد يشػعر بالرضػػا عػف نفسػو كحياتػػو كعػف اآلخػريف، كاالسػػتمتاع بالحيػاة كا 

 بجكدتيا.
تػػكافر الصػػالبة النفسػػية لػػدى الفػػرد، كالتػػي تجعػػل لديػػو ركح التحػػدي كالصػػمكد كالعزيمػػة القكيػػة مػػف أجػػل تحمػػل  -

 ية.الضتكط الحيات
إقامػة العالقػات االجتماعيػة التػى تتسػـ بالكضػكح كالتػكازف كالخلػك مػف الصػراعات النفسػية كاالجتماعيػة مػ  كجػػكد  -

الػدعـ االجتمػػاعي مػف اآلخػػريف، كالتػػي تشػعر الفػػرد باألمػػل كالتفػاؤؿ فػػى حياتػو الحاليػػة كالمسػػتقبلية، كمػف ثػػـ شػػعكر 
 بجكدتيا.

في شػعكره باالسػتقرار كاألمػف كالتفػاؤؿ كالثقػة بػالنفس أكال ثػـ بػاآلخريف،  تكجيو الفرد نحك المستقبل، كالذي يتضح -
كبالتػػػالي اسيجابيػػػة فػػػى الحيػػػاة بصػػػفة عامػػػة، كالقػػػدرة علػػػى مكاجيػػػة المسػػػتقبل بإصػػػرار كمثػػػابرة.   )دمحم الينػػػداكي، 

ٕٓٔٔ.) 
االقتصػادية كاالجتماعيػة(، حقكؽ اسنساف: فإحساس الفرد بأنو يحصل على حقكقو المتعددة )المدنية كالسياسػية ك  -

 يؤدي سحساسو بالتضامف االجتماعى كبجكدة الحياة .
التضػػامف أك االحتػػكاء االجتمػػاعي، فػػالفرد الػػذي يشػػعر بأنػػو عضػػك مقبػػكؿ فػػي المجتمػػ ، كيتلقػػى فيػػو الػػدعـ علػػى  -

ف اآلخػريف يشػارككنو جمي  المستكيات الشخصية كالعملية، أوثر إحساسان بػاألمف كالسػعادة كالرفاىيػة، ألنػو يشػعر بػأ
 ىمكمو كمشاولو، كمف ثـ يشعر باالنتماء.

 (.ٕٙٙ-ٕ٘ٙ: ٕٗٔٓ)خميس عبد الحميد، سليـ عبد الرحمف،                   
وقررد اسررتفادت الباحثررة مررن عرررض تمررك العوامررل فررى التوعررل إلررى قائمررة أوليررة بجبعرراد جررودة الحيرراة التررى يجررب 

مثػل: تحقيػق الػذات، المعنػى االيجػػابي  ، الرنفس عمرمالدارسررين لمرادة الثرانوا  الثرانيتنميت را لردا طرالب العرن 
للحيػاة، الرضػا عػف الحيػاة، الشػػعكر باآلمػاف، كالسػعادة، التفػاؤؿ، الثقػة بػػالنفس، الحقػكؽ، الخصكصػية، التكجػو نحػػك 

 الحياة.
 لبرنرامج ا وضر كما استفادت الباحثة مما سبق فى فى استخالص مجموعة مرن اةسرس الترى ترم مراعات را عنرد 

 :وهي المقترح
تناكؿ القضايا كالمكضكعات اليامة التى تسيـ دراستيا فى ربط الطالب بمجتمعػو كتنميػة كعػى بيػا، ممػا يػنعكس -

 على تحقيق الجكدة فى حياتيـ، مثل: التضامف، كالمشاركة، كقبكؿ اآلخر.
 تدريبيـ على الحكار كالمناقشة. استخداـ االستراتيجيات التي تمكف الطالب مف التكاصل م  اآلخريف مف خالؿ 
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إعػػداد األنشػػطة التػػى تتػػرس فػػى الطػػالب التخيػػل كالتفػػاؤؿ كإعػػداد السػػيناريكىات التفاؤليػػة، ككػػذلؾ األنشػػطة التػػى -
تجعػل حيػػاتيـ ذات قيمػػة كمعنػى بالنسػػبة ليػػـ كاألنشػطة التػػى تػػكجييـ إلػى ضػػركرة المشػػاركة فػى خدمػػة المجتمػػ  ، 

 ف. كالتعاطف كالتضامف م  اآلخري
إشػػػباع حاجػػػات الطػػػالب المعرفيػػػة كحػػػب االسػػػتطالع، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تزكيػػػدىـ بالمعلكمػػػات الوافيػػػة عػػػف أىػػػـ -

المكضكعات المتضمنة فى الكحدة المقترحػة، ككػذلؾ تػكجييـ إلػى األنشػطة التػى تتطلػب مػنيـ االسػتعانة بالمعػاجـ، 
 المتعلقة بتلؾ المكضكعات.كالمكتبات، كشبكات اسنترنت، كذلؾ فى كتابة المقاالت كاالبحاث 

 برس الثقة في الطالب كتعكيدىـ على حسف االنصات إلى اآلخريف كاحتراـ آرائيـ كأفكارىـ.-
 [ أهمية تنمية أبعاد جودة الحياة : ٘]

 تتضح أهمية تنمية أبعاد جودة الحياة عمى:
تعػػزز منػػاخ تعلػػـ إيجػػابي، ممػػا يػػنتكس علػػى إحسػػاس الطالػػب باألمػػاف كالػػدعـ داخػػل بيئػػة الفصػػل، ممػػا  -

 يجعلو قادران على اسندماج في الفصل م  معلمو كزمالئو كشعكره بالسعادة. 
ميػة كما تؤثر في سلككيات كاتجاىات الطالب، حيػث توسػبيـ األفكػار كالنظػرة اسيجابيػة نحػك المعلػـ كالميػاـ التعلي-

 التي تنعكس على الصحة النفسية لديو مف جية، كالمدرسة كالتعليـ مف جية أخرى. 
كما تحقق الجكدة في التكاصػل مػ  اآلخػريف مثػل: المعلمػيف كاألقػراف، ككػذلؾ جػكدة مسػتكى المشػاركة فػي  -

 إدارة الفصل كبيئتو، ككذلؾ السلككيات االجتماعية اسيجابية نحك المجتم  ككل.
 لب القدرة على التحصيل األواديمي كجكانب التعلـ اآلخري.تنمي لدى الطا -
تنمػػي لػػدى الطالػػب مسػػتكيات الدافعيػػة األواديميػػة اسنجػػاز الميػػاـ التعليميػػة المكلػػف بيػػا داخػػل الفصػػل أك  -

 خارجو، كالدافعية لتحقيق أىدافو في الحياة.
 توسب الطالب ميارات الذكاء الكجداني، مثل: االستقاللية كتقبل الذات. -
 تمكف الطالب مف التوييف كالتكافق االجتماعي كالرببة في الحياة. -
تجعػػل الطالػػب كاثقػػا فػػي نفسػػو كمتقػػبالن لإخػػريف، كتشػػعره باالنتمػػاء إلػػى أسػػرتو كمجتمعػػو ككػػل كالشػػعكر  -

 بالمسئكلية.
دارة الكقػت بف - اعليػة، تجعل الطالب قادران على: تكليػد األفكػار كاالبتوػار، الػتعلـ التعػاكنى فػي مجمكعػات، كا 

 كاتخاذ القرار. 
 القدرة على تحمل الضتكط الحياتية داخل الفصل ك األسرة ك المجتم . -
شعكر الطالب باألستقرار كالتفاؤؿ كالثقػة بػالنفس كبػاآلخريف، ممػا يجعلػو قػادران علػى مكاجيػة المسػتقبل مػف  -

 جية، كالشعكر بأف للحياة قيمة مف جية أخرى.
(Meltem,2015)    ،(ٕ٘ٔٓ( )فادية عبد الجليل، ٕ٘ٔٓ)دمحم المتكلى 

 [ الدراسات التى اهتمت بتحديد أبعاد جودة الحياة وتنميت ا:ٙ]
كالتى قامت بإعداد برنامج إرشادي تكجييى لخفض ااوتئاب  (:ٕٗٓٓدراسة حسام الدين محمود عزب ) -

ة، تقدير الذات، الرضا، التكقعات كتحسيف جكدة الحياة لدى معلمي المستقبل، كالتي تناكلت األبعاد التالية: التفاؤلي
 المستقبلية، الممارسات الدينية، الحالة الصحية العامة، التكاصل االجتماعي.
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كالتي ىدفت إلى تحديد العالقة بيف الدعـ االجتماعي كمستكى الرضا  (:ٕٔٔٓدراسة دمحم حامد ال نداوي ) -
تالية: جكدة المعيشة االنفعالية )الشعكر باألماف، لدى المعاقيف عف جكدة الحياة، كالتي تكصلت إلى األبعاد ال

السعادة، مفيـك الذات، الرضا(، كالعالقات بيف األشخاص )الصداقة الحميمة، التفاعل، المساندة االجتماعية(، 
كجكدة المعيشة المادية،ك االرتقاء الشخصي، جكدة المعيشة الجسدية، محددات الذات )االستقاللية، تكجيو 

تضامف االجتماعي )القبكؿ االجتماعي، النشاط التطكعي(، كالحقكؽ )الخصكصية، الحق في الذات(، كال
 التصكيت(.

كالتي ىدفت  إلى التعرؼ على العالقة بيف الذكاء  (:ٕٕٔٓدراسة إسماعيل عالح، زهير عبد الحميد ) -
لى األبعاد التالية: تقبل الكجداني كجكدة الحياة كالتحصيل األواديمي لدى طالب الجامعة، كتكصلت الدراسة إ

 الذات، السعادة، جكدة الحياة األواديمية، كجكدة الحياة الصحية كالنفسية.
كالتي ىدفت إلى التعرؼ على مستكى جكدة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق  (:ٕٕٔٓدراسة رغد بأيشة ) -

( طالب كطالبة: كذلؾ مف خالؿ مقياس تناكؿ األبعاد التالية: جكدة الصحة العامة، ٖٓٙكتشريف، كبلغ عددىـ )
شتل الكقت  كجكدة الحياة األسرية، كاالجتماعية، كجكدة التعليـ، كجكدة العكاطف، كجكدة الصحة النفسية، كجكدة

دارتو.  كا 
كالتي ىدفت إلى دراسة العالقة بيف جكدة الحياة كالسلكؾ االجتماعي لدى عينة  (:ٖٕٔٓدراسة بشرا مبارك ) -

مف النساء، كقد تناكلت الدراسة األبعاد التالية: االستقاللية،الوفاية الذاتية، كالنمك الشخص، كالعالقات اسيجابية 
 ليدؼ مف الحياة.م  اآلخريف، كتقبل الذات، كا

كالتى أودت فعالية العالج الجشطلتى فى تحسيف بعض مؤشرات جكدة الحياة  (:ٖٕٔٓدراسة ن مة الشافعى ) -
لدى طالب الجامعة، كىى: العالقات االجتماعية، كتحقيق الذات، كاالستقالؿ، كالنضج الكجدانى، كالرضا عف 

 الحياة. 
كالتي ىدفت إلى كض  تصكر مقترح لمنيج  (:ٕٗٔٓن )دراسة خميس عبد الحميد، سميم عبد الرحم -

الجترافيا كمنيج الفلسفة في ضكء أبعاد جكدة الحياة في المرحلة الثانكية، كتكصلت الدراسة إلى األبعاد التالية: 
دائـ،  جانب التعلـ كالثقافة )ميارات القيادة، إدارة الكقت، التعامل م  التونكلكجيا، تلبية الحاجة إلى المعرفة بشكل

كالجانب االجتماعي )ميارات التعامل م  اآلخريف، التفاعل الجيد م  المجتم ، القيـ األجتماعية المقبكلة(، 
 الجانب النفسى )الثقة في النفس، الرضا، التعامل م  ضتكط الحياة، التويف(.

خالقية كجكدة الحياة لدى كالتي ىدفت إلى دراسة العالقة بيف تنمية القيـ األ (:ٕٗٔٓدراسة حازم الطنطاوي ) -
طالب الجامعة، كقد تكصلت إلى األبعاد التالية: السعادة، األمف، الطمأنينة، الثقة، التفاؤؿ، الرفاىية، اسدراؾ 

 اسيجابي لمعنى الحياة، اليناء الشخصي، االستمتاع بالحياة.
لتنمية الشعكر بجكدة الحياة لدى كالتى استخدمت الذكاء الكجدانى كمدخل  (:ٕ٘ٔٓدراسة فادية عبد الجميل ) -

المرىقيف، كقد تكصلت الدراسة إلى األبعاد األتية: الصحة النفسية، كالصحة الجسمية كأنشطة الحياة اليكمية، 
 العالقات االجتماعية، كالسعادة، كالرضا عف الحياة.

كالتي ىدفت لتحقق مف صحة التصكرات المتعلقة بجكدة الحياة  :Keenghan & Kilroe (2008)دراسة  -
لدى األطفاؿ كالمراىقيف في إيرالندا، كحددت الدراسة األبعاد التالية: الرفاىية المادية، الرفاىية النفسية )االنفعاالت 
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فس(، االستقاللية، الرضا عف الحياة(، االنفعاالت كالحالة المزاجية، التصكر الذاتي )الرضا عف الن –اسيجابية 
 العالقات الكالدية كالمناخ األسرى، البيئة المدرسية، القبكؿ االجتماعي، كالمصادر المالية.

كالتي ىدفت إلى فحص العالقة بيف تقرير الذات كجكدة الحياة  :Michael and others(2008)دراسة  -
سة إلى األبعاد التالية: السعادة الكجدانية في التعليـ الخاص لدى طالب مرحلة التعليـ األساسي، كتكصلت الدرا

)األماف، السعادة الركحية(، العالقات الشخصية )المكدة، التعاطف(، التنمية الشخصية، الرفاىية النفسية، تقرير 
 الذات )االستقاللية، اتخاذ القرار(، الحقكؽ.

يف جكدة الحياة كاألخطاء كالتي ىدفت إلى التعرؼ على العالقة ب :Odaci and other (2009دراسة ) -
المعرفية لتعميمات الطالب، كقد تكصلت الدراسة إلى األبعاد التالية: احتراـ األسرة، احتراـ األصدقاء، احتراـ 

 المدرسة.
: كالتي ىدفت إلى تحليل مفيكـ التماسؾ االجتماعي في خطط التنمية، كالتي أودت  Pieter (2009)دراسة  -

كجكدة الحياة كالتي تشمل أبعاد )االقتصادية، الصحة، التعليـ كالحرية، المشاركة  على العالقة بيف التماسؾ
 -المجتمعية كالذات الكاعية بالرضاء كالسعادة(.

كالتي ىدفت إلى دراسة العالقة بيف أبعاد جكدة الحياة كالسلككيات  :Iliask & Mdnor (2012دراسة ) -
األبعاد التالية: الرضا عف الحياة، عالقة الطالب المعلـ باآلخريف،  األواديمية، كالدافعية، كقد تناكلت الدراسة

 مكانة الطالب في الفصل، اليكية، التحصيل، التأثيرات السلبية كالفرص المتاحة.
كالتي ىدفت إلى تحديد مستكى جكدة الحياة لدى طالب  :Al-Zboo and others (2014)دراسة  -

األردف، كقد تكصلت الدراسة إلى األبعاد المادية، كالنفسية، كالمعرفية،  المرحلة الجامعية مف ذكي اسعاقة في
 االجتماعية، الركحية كالدينية.

كالتي ىدفت إلى معرفة تأثير كجية نظر طالب المدارس لجكدة الحياة في  :Meltem (2015)دراسة  -
: االتجاىات اسيجابية تجاه الفصل على مستكيات الدافعية األواديمية، كذلؾ في بعديف لجكدة الحياة، ىي

 المدرسة، كالمعلـ، كاالتجاه اسيجابي نحك الفصل كاألنشطة االجتماعية.
وقررد اسررتفادت الباحثررة مررن الدراسررات السررابقة فررى وضرر  قائمررة أوليررة بجبعرراد جررودة الحيرراة وتحكيم ررا، ومررن ثررم 

 التوعل إلى اةبعاد التى تم فى ضو ها إعداد المقياس الخاص ب ا.
 :الحياة وجودة الجمالي المدخل بين العالقة

وسابو الخبرة بمككنات تيذيب أخالؽ إلى المدخل الجمالي  ييدؼ  كالمكازنة بيف الحياة كجكدتيا، الفرد ،كا 
 لو يجلب الذي كالضار كالسعادة، الجماؿ لصاحبو يجلب ناف  ماىك بيف كالتمييز المادية كالركحية، جكانبيا كافة

   كاسبتوار، كالتطكير التكجيو خالؿ مف لألفكار الجمالى الحس تنمية المدخل الجمالي إلى ييدؼ كما .الشقاء

 كينمى يطكر كأشكاليا أنماطيا اختالؼ على بيا البيئة المحيطة لصكر المستمرة المشاىدة على النفس فتدريب
 اسوتفاء مجرد كليس جديدة جمالية صكران  مبتورة تحمل مما يجعليا أفكاره كيجدد الفرد، لدى الجمالية الخبرات
   .مبتورة بصكرة جمالية ليا اسضافة الفكرة المكجكدة كلوف بمحاواة

 القدرة هللا كىبو الذى الكحيد الوائف ىك اسنساف أف على ((Aimee, Knight :2013اكضحت  كما
 ،كىك المطلقة العليا القيمة ىك الحياة ، كالجماؿ مظاىر مف ما يدركو كل فى كتذكقو بالجماؿ اسحساس على
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 الطبيعة نظرة متأملة على الحياة  فإلقاء كاق  فى أمامنا كيتجسد لحظة كل فى نفكسنا فى يسرى  الذى اسحساس
  . التامضة القضايا مف العديد لنا تفسر حكلنا المخلكقة

عديد مف المكاسب التربكية مف تشير البحكث كالدراسات التربكية إف إستثارة الجماؿ عند الطالب لو ال كذلؾ      
ريـ عبد ، ٕٗٔٓ، نجالء نصير ٖٕٔٓ، سليـٕٕٔٓ، الشامي،ٜٕٓٓ، شاور ٜٜ٘ٔأىميا: )البازي،

 (.ٕٚٔٓ، خالد عثماف الحمادي،)  ٕٙٔٓالعظيـ،
ستقامة الفطرة. -ٔ  تؤدي إلى سالمة الطب  كصحة التذكؽ كا 
جتماعية تتمثل في مكافحة القبح  -ٕ  كالعدكاف فترى النفس الجميلة الجماؿ في كل شيئ.ليا رسالة إنسانية كا 
 أساس مف أسس الشخصية المتكازنة ألنيا تسمك باسنساف كتجعلو يعيش في كسط إنساني. -ٖ
 تفتح االفق العقلي كالنفسي كالكجداني لدى اسنساف . -ٗ
الخلق كاالستزادة يؤدي اسحساس بالجماؿ إلى تكليد حركة معرفية يرقى بيا اسنساف إلى الوشف عف أسرار  -٘

 مف طلب المعرفة.
 تخفف مف كطأة الضتكط كالقلق كالتكتر كتجعل اسنساف أوثر تفاؤالن. -ٙ

بتنميػػة أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة لػػدى  التػػدريس فػػي الجمػػالي المػػدخل اسػػتخداـ بػػيف الكثيقػػة العالقػػةكيتضػػح ممػػا سػػبق   
المكضػكعات التػى يتطلبيػا العصػر الحػالى بمػا  طالب المرحلة الثانكية الدراسيف لمادة علػـ الػنفس، كذلػؾ ألنيػا مػف

 فيو مف تتيرات سياسية كاجتماعية كحضارية.
 لإلجابة عن السؤال الثاني والثالث تتناول الباحثة مايمي : 

 . اختيار الكحدة الدراسية 
  الجمالي المدخلالقائـ على في علـ النفس   برنامجإعداد   . 
  : كيمكف بياف ذلؾ في األتي: الحياة جكدة أبعاد مقياسإعداد أدكات البحث كتتمثل في اآلتي  ، 
 ( كىي الكحدة   المعرفية العملياتاختيار كحدة الدراسية :تـ اختيار كحدة )مف كتاب )علـ النفس   الثالثة

 ،االنتباه ،اسحساسىما:)   مكضكعات خمسةكاالجتماع( المقرر على الصف الثاني الثانكي  كتشتمل ىذه الكحدة 
 ( كتـ اختيار ىذه الكحدة لألسباب اآلتية:  التفكير ،الذاورة،  ؾاسدرا
 . المعرفية بالعملياتانيا تتضمف العديد مف المفاىيـ المتعلقة  -
 .  المختلفة المعرفية للعمليات الفرد استخداـتبيف المكاقف التى  تؤدي الى  -
 ،تحليل العالقة بيف العمليات العقلية كالسلكؾ. كالذاورة كاالدراؾ كاالنتباه للذاورةتكضح الجكانب األساسية  -
 بالمكاقف الحياتية المختلفة .  المعرفية العمليات عالقةتضـ مفاىيـ عف  -

كىػػػػػػػػػػي كليػػػػػػػػػػا مكضػػػػػػػػػػكعات تػػػػػػػػػػرتبط بفطػػػػػػػػػػرة اسنسػػػػػػػػػػاف كتوكينػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػداخلي كىػػػػػػػػػػي أيضػػػػػػػػػػان مكضػػػػػػػػػػكعات ثريػػػػػػػػػػة 
 . محفزة يمكف استخداميا في التعلـ بإستخداـ المدخل الجمالى  

 المقترح إعداد البرنامج : 
الجمالي إلى تكضيح الخطكات التي يجب اف يتبعياالمعلـ فى استخداـ المدخل المقترح القائـ على  البرنامجييدؼ  

 -في تدريس الكحدة المختارة كفقا للخطكات االتية: الجمالي المدخل
 .الجمالي المدخلالمقترح القائـ على  البرنامجمقدمة  -ٔ
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 كىي:  البرنامجالمقترح : تحدد فييا الفكرة التي يستند إلييا  البرنامجفلسفة  -ٕ
كطرقػػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػتمكف المعلػػػػػػػػػػـ  كأبعػػػػػػػػػػاده المػػػػػػػػػػدخل الجمػػػػػػػػػػالي ، إذ تػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػرح   الجمػػػػػػػػػػالي المػػػػػػػػػػدخل - أ

 مف فيمو جيدا قبل البدء في التدريس .
 في المحتكى المقدـ للطالب.  الجمالي المدخلدمج مثيرات   - ب
كذلؾ  الجمالي المدخلأىداؼ تدريس الكحدة: تـ تحديد األىداؼ المرجك تحقيقيا مف تدريس الكحدة باستخداـ  -ٖ

 (. ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓفي ضكء أىدؼ مقرر مادة علـ النفس )
بما يتكافق م  للمدخل الجمالي تـ تقسيـ األىداؼ اسجرائية للكحدة طبقان  -األىداؼ اسجرائية للكحدة :  -ٗ

 ـ(.ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓالسلككية الكارة بالوتاب المدرسي )كتاب علـ النفس كاالجتماع  األىداؼ 
لتدريس الكحدة مثل: العصف  الجمالي المدخلطرائق التدريس : يمكف استخداـ عدة أساليب الستخداـ -٘

الوتابات استخداـ  -المسرحة -رسـ الخرائط -لعب الدكر –المناقشة  –تعلـ األقراف  -التعلـ التعاكني -الذىني
 صكر(.   -قصص -نثر -الخارجية )شعر

ثارة دافعية  – ٙ الكسائل التعليمية :اعتمد في تدريس الكحدة على عدة كسائل تعليمية بيدؼ تكضيح المحتكى كا 
عركض  –لكحات مقارنة –السبكرة   - -الوتاب المدرسي -خرائط ذىنية  -الطالب مثل : )أكراؽ عمل صفية

 تقديمية (. 
التعليمية : تـ توليف الطالب بعدة انشطة لتعزيز فيميـ للمحتكى كتنمية الجماليات لتعلـ مادة علـ  األنشطة -ٚ

 –كتابة مالحظات -تكضيح كجيات نظر –عقد مقارنات  –إعداد أكراؽ عمل  –النفس لدييـ مثل : كتابة تقارير 
 كتابة حكارت نقدية  –كتابة مقاالت 

كنكفمبر  اوتكبرحصص  تـ تدريسيا فى شير  ٛالخطة الزمنية لتدريس الكحدة :تـ تقسيـ دركس الكحدة إلى  – ٛ
 ـ . ٕٛٔٓكديسمبر 

طريقػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدريس مكضػػػػػػػػػػكعات الكحػػػػػػػػػػدة :حرصػػػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػل البػػػػػػػػػػدء فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدريس  – ٜ
جػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػى الجمػػػػػػػػػػالي كأبعػػػػػػػػػػاده كالحا المػػػػػػػػػػػدخلمكضػػػػػػػػػػكعات الكحػػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا يلػػػػػػػػػػي : تكضػػػػػػػػػػيح مفيػػػػػػػػػػـك 

الجمػػػػػػػػػػاؿ كأىميتػػػػػػػػػػو كأنػػػػػػػػػػكاع الخبػػػػػػػػػػرة الجماليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي بدايػػػػػػػػػػة دليػػػػػػػػػػل المعلػػػػػػػػػػـ ، حتػػػػػػػػػػى يتمكػػػػػػػػػػػػف المعلػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػذى 
، عقػػػػػػػػػػد جلسػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػ   الجمػػػػػػػػػػالي المػػػػػػػػػػدخلسػػػػػػػػػػيقـك بتػػػػػػػػػػدريس الكحػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف توػػػػػػػػػػكيف رؤيػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػاملة عػػػػػػػػػػف 

المعلػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػيقـك بتػػػػػػػػػػدريس الكحػػػػػػػػػػدة لتكضػػػػػػػػػػيح اليػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػف تدريسػػػػػػػػػػيا كتزكيػػػػػػػػػػده بكػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يتعلػػػػػػػػػػق 
 الجمالي. المدخللتدريس بإستخداـ بكيفية تنفيذ ا

 بنا  أدوات الدراسة :   
 إعداد مقياس أبعاد جودة الحياة: -ٔ
 تحديد ال دف من المقياس: -]أ[ .

يتمثػػل اليػػدؼ فػػى قيػػاس مػػدى امػػتالؾ طػػالب الصػػف الثػػاني الثػػانكى الدارسػػيف لمػػادة علػػـ الػػنفس ألبعػػاد جػػكدة     
 الحياة.
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 تحديد ابعاد المقياس: -]ب[
بعد اسطالع على البحكث كاألدبيات المتعلقة بتنمية أبعاد جكدة الحياة، يتضح أف جػكدة الحيػاة تتوػكف مػف أربعػة   

 ابعاد، ىى: )التفاؤؿ، السعادة ،الرضا عف الذات، المعنى فى الحياة(. 
 كقد جاءت أبعاد المقياس على النحك التالى:

 (ٔجدول )
 المفردات األبعاد ـ
 ٖٛ، ٖٔ، ٕٚ، ٘ٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٙ ،ٖ، ٕ التفاؤؿ ٔ
  ٗٗ، ٖٗ، ٖٓ، ٕٛ، ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٛٔ، ٙٔ، ٖٔ، ٗ السعادة ٕ
 ٛٗ، ٙٗ، ٕٗ، ٓٗ، ٖ٘، ٖٖ، ٕٖ، ٕٙ، ٕ٘، ٜٔ، ٗٔ، ٘ الرضا عف الحياة ٖ
 ٚٗ، ٘ٗ، ٖٗ، ٔٗ، ٜٖ، ٖٚ، ٖٙ، ٜٕ، ٖٕ، ٚٔ، ٚ، ٔ المعنى فى الحياة ٗ

 تحديد نوع مفردات المقياس: -]ج[
أبػدا(، كيطلػب مػف الطػالب أف -نػادرا -أحيانػا-بالبػا -كقد تـ إعداده كفق مقياس ليكرت ذات الخمس ابعػاد )دائمػا 

، ٘يختػػاركا اسػػتجابة كاحػػدة فقػػط مػػف ىػػذه االسػػتجابات. كيكػػكف تقػػدير االسػػتجابات بالنسػػبة لوػػل مقيػػاس بإعطائيػػا  )
 السالبة.. ( للعبارات٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ( للعبارات المكجبة ك)ٔ، ٕ، ٖ، ٗ
 ]د[ العورة اةولية لممقياس. 

تػػـ عػػرض كػػل مقيػػاس علػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػى المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس، كذلػػؾ للحكػػـ    
 كمف ثـ تـ رصد آراء المحكميف على المقياس، كالتى تمثلت فى: عليو،
 خذؼ بعض المفردات لتورارىا. -
 أوثر دقة ككضكح.إعادة صيابة بعض المفردات بصكرة  -

 الدراسة االستطالعية لممقياس  -]ه[
قامت الباحثة بإجراء تجربة استطالعية على عينة عشكائية مف طالب الصػف الثػاني الثػانكى بمدرسػة شػبرا الخيمػة 

 طالبة، كاف اليدؼ مف المقياس كا يلى: ٕ٘الثانكية للبنات مككنة مف 
 تحديد زمن المقياس: -

عف طريق حساب محمكع الزمف الذى استترقو أكؿ طالب فى اسجابة على المقياس، تـ تحديد زمف المقياس 
 دقيقة. ٓٗ، كىك ٕكالزمف الذى استترقو أخر طالب فى اسجابة على المقياس، مقسكما على 

 حساب ثبات المقياس: -
ى الطػػالب للمػػرة كقػػد تػػـ حسػػاب معامػػل ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة ، إعػػادة االختبػػار، حيػػث طبقػػت الباحثػػة المقيػػاس علػػ

األكلى ثـ طبقتو بعد أسبكعيف للمرة الثانية، كمف ثـ حساب معامػل االرتبػاط بػيف درجػات الطػالب فػى المػرة األكلػى 
% كىك معامل ثبات مرتف  مما يدؿ علػي ثبػات المقيػاس ٚٛكالمرة الثانية، حيث نجد أف معامل ثبات المقياس ىك 

 كأف مفرداتو تقيس ما كضعت لقياسو.
 عدق المقياس: حساب -

تحقق صدؽ المقياس مف خالؿ اتفاؽ مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف فػى المنػاىج كطػرؽ التػدريس كقػد كػاف 
 ،.( كىك يمثل درجة عالية مف الصدؽ الذاتى.ٖٜمعامل الصدؽ الذاتى كىك )
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 العور الن ائيه لممقياس: -]و[
المحكمػيف كتعديلػو فػى ضػكء تعػديالتيـ كمقترحػاتيـ، جػاء بعد التأود مف صالحية المقياس كعرضو علػى مجمكعػة 

 المقياس فى صكرتو النيائية على النحك التالي:
مفردة مكزعة على أربعة أبعاد، كىى: )السعادة، التفاؤؿ، الرضا عف الػذات، المعنػى فػى  ٓٗيتوكف المقياس مف  -

 مفردة. ٓٔالحياة(: كيندرج تحت كل بعد 
 تعحيح االمقياس: -]ز[
( للعبػػارات ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ( للعبػػارات المكجبػػة، ك )ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘تػػـ تصػػحيح المقيػػاس بإعطػػاء الػػدرجات ) كقػػد

 السالبة.
 تطبيق البحث الميداني:

 لتحقيق أىداؼ الدراسة الميدانية قامت الباحثة باسجراءات اآلتية:
  البحث: مجموعةاختيار  -أ

طالبػة، كذلػؾ لألسػباب  ٕ٘الثانكى الدرسيف لمادة علـ النفس كعددىـ كقد طبقت الكحدة على طالب الصف الثاني 
اآلتيػة: بمػا يتسػػمكا بػو مػف خصػػائص متعلقػة بػػالنمك العقلػى كاالجتمػاعى كالقيمػػى الػذى يتناسػب مػػ  طبيعػة المػػدخل 

 الجمالي ، طبيعة أبعاد جكدة الحياة.
 التعميم التجريبى لمبحث: -ب

التجريبى كالذى يعتمد على مجمكعة كاحدة كالتطبيػق القبلػى كالتطبيػق البعػدى  المنيج البحث ااتبعت الباحثة فى ىذ
ألدكات البحػػث، حيػػث تػػـ تطبيػػق األدكات علػػى عينػػة البحػػث ثػػـ تػػدريس الكحػػدة المقترحػػة ثػػـ تطبيػػق األدكات بعػػديا 

 على نفس العينة.
 زمن إجرا  التجربة: -ج

 كذلؾ بكاق  حصتيف أسبكعيان. ٕٛٔٓ/ ٕٔ/ٔإلى   ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٕٓاستترؽ زمف تطبيق البرنامج مف 
 تطبيق مواد البحث: وقد تم تطبيق أدوات الدراسة وفقا لمخطوات التالية: -د

 التطبيق القبمى ةدوات البحث.
تػػـ تطبيػػق أدكات البحػػث المتمثلػػة فػػى مقيػػاس أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة. كبعػػد االنتيػػاء مػػف  مجمكعػػة البحػػثبعػػد اختيػػار 

 تـ تصحيح أكراؽ اسجابات كرصد الدرجات لتعالج إحصائيان.تطبيق األدكات 
 تطبيق الوحدة المقترحة:

بعػػد االنتيػػاء مػػف التطبيػػق القبلػػي لػػألدكات، بػػدأت الباحثػػة فػػى تطبيػػق الكحػػدة المقترحػػة علػػى طػػالب الصػػف الثػػاني 
 الثانكى الدارسيف لمادة علـ النفس.
 التطبيق البعدا ةدوات البحث: 

البحػث للتعػرؼ علػى  مجمكعػةحصػة، تػـ إعػادة تطبيػق األدكات علػى ٓٔتطبيق البرنامج  بكاقػ  عقب االنتياء مف 
المقتػرح القػائـ علػي المػدخل الجمػالي لتنميػة ابعػاد جػكدة الحيػاة،  ثػـ قامػت الباحثػة بتصػحيح أكراؽ البرنػامج فاعلية 

 يات كالمقترحات.اسجابات كرصد النتائج كمعالجتيا إحصائيان تمييدان لتفسيرىا كتقديـ التكص
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 وتفسيرها:  البحثنتائج 
  : أشارت النتائج إلى ما يلي : تفسير النتائج 

ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات عينػػة البحػػث فػػي القياسػػيف القبلػػي كالبعػػدي فػػي مقيػػاس  يكجػػد فػػرؽ  -
 أبعاد جكدة الحياة ككل لصالح القياس البعدي.

 أبعػػػػػػػػػػادفػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدريس علػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػنفس يتسػػػػػػػػػػـ بالفاعليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػة  الجمػػػػػػػػػػالي المػػػػػػػػػػدخلأف اسػػػػػػػػػػتخداـ  -
 لدى طالب الصف الثاني الثانكى .   الحياة جكدة

 . spssوقد استخدمت الباحثة المعالجة االحعائية لمبيانات باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحعائية   
  أواًل: نتائج التحقق من الفرض اةول وتفسيرها: -
ذات داللررة احعررائية بررين متوسررطي درجررات عينررة البحررث فرري القياسررين القبمرري  يوجررد فرررق الفرررض االول:  -

 والبعدي في مقياس ابعاد جودة الحياة ككل لعالح القياس البعدي:
 ( نتائج القياس القبمي والقياس البعدي في المجموعة التجريبية في مقياس ابعاد جودة الحياةٕجدول ) -

 االبعاد
المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التجريبية
 العدد

المتكسػػػػػػط 
 الحسابى

االنحػػػػػػراؼ 
 المعيارى 

درجػػػػػػػػػػػة 
 الحرية

 (tقيمة)
 المحسكبة

 الداللة
حجػػػػـ 
 األثر

 ككل
 ٖٛ.ٖٔ   ٚٛ.ٕ٘ ٕ٘ القياس القبلي

ٖٖ ٕ٘.ٕ٘ 
 داؿ

عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
(ٓ.ٓٔ) 

ٜٕ,. 

 كبير ٚٗ.٘ٔ ٛٓ.٘ٗ ٕ٘ القياس البعدى

ارتفػاع متكسػط درجػات مجمكعػة البحػث فػى التطبيػق البعػدى لمقيػاس أبعػاد جػكدة  يتضح مرن الجردول السرابق -
الحيػػاة  بابعػػاد جػػكدة الحيػػاة  ككػػل عػػف متكسػػط درجػػاتيـ فػػى التطبيػػق البعػػدى، حيػػث بلػػغ متكسػػط درجػػاتيـ فػػى 

(، كمػػػػا أف قيمػػػػة ت ٚٛ.ٕ٘(، بينمػػػػا بلػػػػغ متكسػػػػط درجػػػػاتيـ فػػػػى التطبيػػػػق القبلػػػػى )ٛٓ.٘ٗالتطبيػػػػق البعػػػػدى )
( أوبػػػر مػػػف قيمػػػة ت الجدكليػػػة ممػػػا يػػػدؿ علػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد ٕ٘.ٕ٘كبة )  المحسػػػ

( لصالح التطبيق البعدى لمقياس أبعاد جػكدة الحيػاة ، كمػا يتضػح أف حجػـ التػأثير كبيػر حيػث ٔٓ.ٓمتكسط )
عػػاد جػػكدة الحيػػاة ..( ممػػا يػػدؿ علػػى فاعليػػة الكحػػدة المقترحػػة فػػى ضػػكء المػػدخل الجمػػالي   فػػى تنميػػة أبٜبلػػغ )

 لدى طالب المرحلة الثانكية الدراسيف لمادة علـ النفس.
  ثانياً : نتائج التحقق من الفرض الثاني وتفسيرها: -
فػػػػػػػػي تػػػػػػػػدريس علػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس يتسػػػػػػػػـ بالفاعليػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  الجمػػػػػػػػالي المػػػػػػػػدخلأف اسػػػػػػػػتخداـ الفرررررررررض الثرررررررراني:  -

 لدى طالب الصف الثاني الثانكى .   الحياة جكدة أبعادتنمية 
 كيمكف ارجاع التحسف الداؿ إحصائيا في ىذا الجانب مف البحث إلى االسباب التالية : 

، الحيػػػػػػػػاة جػػػػػػػػكدة أبعػػػػػػػػادفػػػػػػػػي تػػػػػػػػدريس علػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس علػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة   الجمػػػػػػػػالي المػػػػػػػػدخلسػػػػػػػػاىـ اسػػػػػػػػتخداـ  – ٔ
كذلػػػػػػػػػػػؾ لحاجػػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػػالب المرحلػػػػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػى حاسػػػػػػػػػػػة الذائقػػػػػػػػػػػة الجماليػػػػػػػػػػػة، ألنيػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػب  حاجػػػػػػػػػػػاتيـ 
ـ   ّـِ كسػػػػػػػػػػػائل التْعبيػػػػػػػػػػػر اسبػػػػػػػػػػػداعّي ، كىػػػػػػػػػػػي َمْصػػػػػػػػػػػدر  ُميػػػػػػػػػػػ النفسػػػػػػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػػػػػػة، فالجَمالي ػػػػػػػػػػػات ، ِمػػػػػػػػػػػْف أىػػػػػػػػػػػ

 للمتعة الكجداني ة ، كالّدافعي ة المْعرفي ة ، ِمْف أْجل تحقيق ذات المتعلِّـ. 
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التػػػػػػػػػػدريبات المصػػػػػػػػػػاحبة للكحػػػػػػػػػػدة الدراسػػػػػػػػػػية أتاحػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػرص كبيػػػػػػػػػػرة للطالػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي إوتسػػػػػػػػػػاب حساسػػػػػػػػػػية  - ٕ
 فائقة تجعلو يقرأ الجماؿ في كل شيء مف حكلو في الفعل كالقكؿ كالسلكؾ كاألشياء .

إشػػػػػػػػػػراؾ الطػػػػػػػػػػالب فػػػػػػػػػػي مجمكعػػػػػػػػػػات تعليميػػػػػػػػػػة كحلقػػػػػػػػػػات نقاشػػػػػػػػػػية زاد مػػػػػػػػػػف امػػػػػػػػػػتالؾ الطػػػػػػػػػػالب حساسػػػػػػػػػػية  -ٖ
صػػػػػػػػػػػػدار الحكػػػػػػػػػػػـ الجمػػػػػػػػػػػػالي  ذات رؤيػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػحيحة قػػػػػػػػػػػػادرة علػػػػػػػػػػػى  كالشػػػػػػػػػػػػعكر كالتفػػػػػػػػػػػػاؤؿالنقػػػػػػػػػػػػد كاالنتقػػػػػػػػػػػػاد كا 

سقاط كل ماىك قبيح كتمييزه . معني كادراؾ بالسعادة  األشياء كتذكقيا ، كا 
تنػػػػػػػػكع أسػػػػػػػػاليب التقػػػػػػػػكيـ فػػػػػػػػي تػػػػػػػػدريس علػػػػػػػػـ الػػػػػػػػنفس أعطػػػػػػػػى للطػػػػػػػػالب فرصػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػق الميػػػػػػػػاـ بصػػػػػػػػكرة  -ٗ

شػػػػػػػػػارت الػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتخداـ الذائقػػػػػػػػػة افضػػػػػػػػػل ، كتتفػػػػػػػػػق ىػػػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  نتػػػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة التػػػػػػػػػي أ
 ٕٔٓٓ،عبػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػاور ٜٜ٘ٔالجماليػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي التعلػػػػػػػػػػػػػيـ مثػػػػػػػػػػػػػل دراسػػػػػػػػػػػػػة : دمحم عزيػػػػػػػػػػػػػز البػػػػػػػػػػػػػاري،

، ريػػػػػػػػػػػػـ عبػػػػػػػػػػػػد  ٖٕٔٓ، سػػػػػػػػػػػػليـ عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف ٕٗٔٓنجػػػػػػػػػػػػالء نصػػػػػػػػػػػػير ٕٕٔٓ، أحمػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػامي،ٜٕٓٓك
 .ٕٚٔٓ، خالد عثماف الحمادي،  ٕٙٔٓالعظيـ،

لمشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي األحػػػػػػػػػداث، كتػػػػػػػػػكفير عػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػف للطالػػػػػػػػػب فرصػػػػػػػػػان ل  الجمػػػػػػػػػالي المػػػػػػػػػدخلأتػػػػػػػػػاح اسػػػػػػػػػتخداـ -٘
،كيكتسػػػػػػػػػػػػب  للحيػػػػػػػػػػػػاه معنػػػػػػػػػػػػي كادراؾالمشػػػػػػػػػػػاعر كاألحاسػػػػػػػػػػػػيس تجعػػػػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػػػػتعلـ  يشػػػػػػػػػػػػعر بالراحػػػػػػػػػػػة النفسػػػػػػػػػػػػية 

 القدرة على كتنظيـ األفكار كالمشاعر، كالتعبير عنيا.
حقػػػػػػػػػق مكاسػػػػػػػػػب تربكيػػػػػػػػػة عديػػػػػػػػػدة فقػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػاعد علػػػػػػػػػى   الجمػػػػػػػػػالي المػػػػػػػػػدخلتػػػػػػػػػرى الباحثػػػػػػػػػة أف اسػػػػػػػػػتخداـ  -ٙ

ثرائػػػػػػػػػػػو ألىميتػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي  خصػػػػػػػػػػػاب الخيػػػػػػػػػػػاؿ كا  تثقيػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػذكؽ لػػػػػػػػػػػدى المػػػػػػػػػػػتعلـ كترقيتػػػػػػػػػػػو، كتنميػػػػػػػػػػػة اسدراؾ ، كا 
 تنمية ذكاء كالقدرات المختلفة.

   التوعيات:
 في ضكء نتائج البحث  تكصي  الباحثة باالتي:

دريس بكصػػػػػػػػػػفو مناسػػػػػػػػػػبان لتػػػػػػػػػػدريس تشػػػػػػػػػػجي  المعلمػػػػػػػػػػيف علػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتخداـ المػػػػػػػػػػدخل الجمػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػ  -ٔ
 علـ النفس.

 إعادة النظر فى تدريس مادة علـ النفس بحيث تيدؼ إلى إوساب دارسييا ألبعاد جكدة الحياة. -ٕ
ضػػػػػػػػػركرة تضػػػػػػػػػميف مقػػػػػػػػػررات برنػػػػػػػػػامج إعػػػػػػػػػداد معلمػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػكاد الفلسػػػػػػػػػفية فػػػػػػػػػي كليػػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػدخل  -ٖ

 الجمالي في التدريس.
 رائق تدريسية تتناسب م  طبيعة علـ النفس .تكجيو المعلميف إلى استخداـ ط -ٗ
اطػػػػػػػػػالع المتخصصػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػكاد الفلسػػػػػػػػػفية علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػدخل الجمػػػػػػػػػاؿ كأسػػػػػػػػػس تدريسػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي  -٘

 المكاد الفلسفية.
 تدريب الطالب المعلـ بقسـ المكادالفلسفية على استخداـ الذائقة الجمالية في التدريس.   -ٙ
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   المقترحات:
 في ضكء نتائج البحث الحالي تقترح الباحثة االتي:     

لػػػػػػػػػػػدى طػػػػػػػػػػػالب  الكجػػػػػػػػػػػدانياجػػػػػػػػػػػراء دراسػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػتخاـ الذائقػػػػػػػػػػػة الجماليػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػذكاء  -ٔ
 المرحلة الثانكية.

 فاعلية برنامج قائـ على أبعاد جكدة الحياة فى تنمية الدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانكية. -ٕ
 دراسة عف استخاـ الذائقة الجمالية في تحقيق نكاتج علـ النفس .اجراء  -ٖ
 اجراء دراسات مماثلة ليذا البحث في مادة علـ اسجتماع بالمرحلة الثانكية. -ٗ
 لدى طالب كليات التربية.  النقديبحث فاعلية الذائقة الجمالية في تنمية التفكير -٘
تنميػػػػػػػػػػة الحكػػػػػػػػػػـ االخالقػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػدى طػػػػػػػػػػالب الدراسػػػػػػػػػػات بحػػػػػػػػػث فاعليػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتخداـ الذائقػػػػػػػػػػة الجماليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي -ٙ

 العليا بكليات التربية.
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 المراج 
 أوال: المراج  العربية:

 .ٖٕٗٔ،ص:ٕ(. دار الحديث، القاىرة،مادة جمل،ج،ٖٕٓٓابف منظكر، لساف العرب) .ٔ
، المكتبة المقركءة، شبكة األلككة، التربية الجمالية في اإلسالم(. ٕٕٔٓ)  صالح الشاميأحمد  .ٕ

www.alukah.net  ،27 /ٔٔ /ٕٕٓٔ. 
(.فاعلية استخداـ المدخل الجمالي في تدريس الدراسات االجتماعية في ٖٕٔٓأحمد عبد الحميد سيد) .ٖ

،كلية التربية،جامعة عيف  رسالة ماجستيرتنمية ميارات التفكير التأملي لدى تالميذ المرحلة االعدادية ،
 شمس.

،  دْور المْن اج التْعميمّي في تْنمية " الذائقة الجَماليَّة" ِعْنَد الُمتعمِّمين )د.ت(. لحجل،إيلي كعطاهللاا .ٗ
في الحلقة الثالثة ، مف الَمرحلة األساسي ة ماستر مينّي في اسدارة التربكي ة،كلية التربية، الجامعة 

 اللبنانية.
(: الػػذكاء الكجػػداني كعالقتػػو بجػػكدة الحيػػاة كالتحصػػيل ٕٕٔٓإسػػماعيل صػػالح الفػػرا، زىيػػر عبػػد الحميػػد ) .٘

مجمررة جامعررة اةزهررر األوػػاديمي لػػدى الدارسػػيف بجامعػػة القػػدس المفتكحػػة بمنطقػػة خػػاف يػػكنس التعليميػػة، 
 .ٜٓ-ٚ٘، صٕ، العدد ٗٔة، سلسلة العلـك اسنسانية، المجلد بأز

، رسػالة دكتػكراه، لردا ضرحايا اإلرهرابجرودة الحيراة وعالقت را بال ويرة النفسرية (: ٕٗٔٓأماؿ بكعيشػة ) .ٙ
 بالجزائر.  -كلية العلـك اسنسانية كاالجتماعية، جامعة دمحم خضير

الذائقة الجمالّية عند الفخر الرازي وأثرها في المعنى والتحميل (. ٕٓٔٓالشيخ )  أسماء .ٚ
 .ٕٓٔٓ  - ٔٔ - ٖٔ،حلب سكرية نشر في طنجة األدبية يـك النحوي،)التفسير الكبير نموذًجا(

جرررودة الحيررراة وعالقت رررا بالعوامرررل الخمسرررة الكبررررا لمشخعرررية (: ٕٗٔٓايمػػاف السػػػيد دمحم عبػػػد الحميػػد ) .ٛ
 ، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة المنصكرة.وتقدير الذات لدا عينة من طالب الجامعة

( جكدة الحياة كعالقتيا بالسلكؾ االجتماعي لدى النػاء المتػأخرات عػف الػزكاج، ٖٕٔٓبشرى عناد مبارؾ ) .ٜ
 .ٜٜ، العددمجمة كمية اآلداب

( كرقػػػة عمػػػل بعنػػػكاف جػػػكدة الحيػػػاة لػػػذكي اسعاقػػػة كاسػػػتراتيجية ٕٗٔٓبيػػػاء السػػػرطاكي، إيػػػاد أبػػػك بكػػػر ) .ٓٔ
مررؤتمر إطػػار التشػريعات كاالتفاقيػػات الدكليػػة،،  كصػكليـ إلػػى خػدمات التأىيػػل فػي المجتمػػ  الفلسػػطيني فػي

، جامعػػة المسررؤولية االجتمرراعي واةخالقيررة والقانونيررة تجرراي رعايررة كميررة التنيمررة االجتماعيررة واةسرررية
 القدس المفتكحة.

، رسػػالة ماجسػػتير، كليػػة القرريم اةخالقيررة وعالقت ررا بجررودة الحيرراة(: ٕٗٔٓحػػاـز شػػكقي دمحم الطنطػػاكي ) .ٔٔ
 عة بنيا.التربية، جام

(: برنػامج إرشػادي لخفػض االوتئابيػة كتحسػيف جػكدة الحيػاة لػدى عينػة ٕٗٓٓحساـ الػديف محمػكد عػزب ) .ٕٔ
المؤتمر العممي الثانوي الثاني عشرر "التعمريم لمجمير .. التربيرة و فراق جديردة فري مف معلمي المسػتقبل، 

 .  ٜٕ-ٕٛ، مف تعميم الفئات الم مشة في الوطن العربي
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(: تصػػػكر مقتػػػرح لمػػػنيج الجترافيػػػا كمػػػنيج ٕٗٔٓميػػػد، سػػػليـ عبػػػد الػػػرحمف سػػػليماف )خمػػػيس دمحم عبػػػد الح .ٖٔ
الجمعيررة التربويررة لمدراسررات الفلسػػفة فػػي المرحلػػة الثانكيػػة فػػي ضػػكء أبعػػاد جػػكدة الحيػػاة )دراسػػة مقارنػػة(، 

 ، مارس.ٛ٘كلية التربية، جامعة عيف شمس، العدد  االجتماعية،
 مجمررة جامعررة دمشررق،لػػدى طلبػػة جػػامعتي دمشػػق كتشػػريف،  (: جػػكدة الحيػػاةٕٕٔٓربػػداء علػػي نعيشػػة ) .ٗٔ

 .ٔ، العددٕٛالمجلد 
(.كحػػدة مقترحػػة فػػي أدب األطفػػاؿ قائمػػة علػػى المػػدخل الجمػػالي لتنميػػة ٕٙٔٓ)   العظػػيـ عبػػد أحمػػدريػػـ  .٘ٔ

 دراسررات فرري المنرراهج وطرررق الترردريسالخيػػاؿ األدبػػي كالطالقػػة اللتكيػػة لػػدى تالميػػذ المرحلػػة اسبتدائيػػة،
 (،يناير.ٔ)جٕٙٔلمصرية للمناىج كطرؽ التدريس،العدد،الجمعية ا

(.برنامج مقترح قائـ على المدخل الجمالي لتنمية القيـ الفلسفية كاالتجاه نحك ٖٕٔٓعبد الرحمف ) سليـ .ٙٔ
 . ٖٗ،العدد مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسمادة الفلسفة،

 .تحسين جودة الحياة لدا المراهقيناةج زة الذكية ودورها فى (: ٕ٘ٔٓسيير الصباح ) .ٚٔ
ٔٛ. www.qou.edu/arabic/index.jsp 
سمسمة عالم (. التفضيل الجمالي: دراسة في سيككلكجية التذكؽ الجمالي، ٕٗٓٓعبد الحميد ) شاور .ٜٔ

 .ٕٚٙ،الوكيت، المجلس الكطني للثقافة كالفنكف كاآلداب ،العدد  المعرفة
(.،استخداـ المدخل البصري في تنمية بعض الميارات الحياتية لدى ٕٚٔٓصالح حسيف  )  شكؽ  .ٕٓ

،كلية البنات،جامعة  رسالة ماجستيرغير منشورةالطالب الدارسيف مادة علـ النفس بالمرحلة الثانكية، 
 عيف شمس.

تنميرررة الرررذكا  الوجررردانى كمررردخل لتحسرررين الشرررعور بجرررودة الحيررراة (: ٕ٘ٔٓفاديػػػة رزؽ عبػػػد الجليػػػل ) .ٕٔ
، رسالة دكتكراة، كليػة البنػات، جامعػة بإستخدام البرمجة المأوية الععبية لدا المراهقين المعاقين بعريا

 عيف شمس.
يو كتعديل السلكؾ ككيفية تفعيليا (. األساليب التربكية النبكية المتعبة في التكجٜٕٓٓ) حمادفكاز مبيرؾ  .ٕٕ

" تعورمقترح"، رسالة ماجستير غير منشورة في التربية اإلسالمية لدى طالب المرحلة الثانكية  بنيف 
 ، كليػة التربية ، جامعة أـ القرى ، مكة المكرمة . المقارنة

 للنشر. ،القاىرة ،مركز الوتابالتربية الجمالية في مناهج التعميم(.ٕ٘ٓٓالشربيني) فكزي  .ٖٕ
الدعم االجتماعي وعالقتره بمسرتوا الرضرا عرن جرودة الحيراة لردا (: ٕٔٔٓدمحم حامد إبراىيـ الينػداكي ) .ٕٗ

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة األزىر بتزة.المعاقين حركيًا بمحافظات غزة
لطررالب كميررة  تررجثير برنررامج لمم ررارات النفسررية عمررى جررودة الحيرراة(: ٕ٘ٔٓدمحم عبػػدهللا أحمػػد المتػػكلى ) .ٕ٘

 رسالة دكتكراة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة اسسكندرية. التربية الرياضية بجامعة دمياط،
. ٖٛ. معابر عدد  مشروعية تدريس الثقافة الجمالية والفنية(. مقاؿ :ٜٜ٘ٔدمحم عزيز البازي)  .ٕٙ

 بيركت.
 (. دار الفكر للطباعة كالنشر ، بيركت.ٕٙٓٓمختار الصحاح ) .ٕٚ

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp
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 ome one، منشػػكرات جماعػػة علػػـ سرريكولوجية التررذوق الفنرريري عبػػد المجيػػد حنػػكرة )د.ت(. مصػػ .ٕٛ
<voo60vip@yahoo.comالنفس، القاىرة> 

(.برنامج ارشادي لتنمية بعض جكانب السلكؾ الخلقي لدى عينة مف ٜٕٓٓ) إسماعيلنادية فتحي  .ٜٕ
 ،جامعة القاىرة.التربويةرسالة دكتوراي،مع د الدراسات والبحوث طالب المرحلة اسعدادية،

،أكراؽ عربية مركز دراسات الوحدة العربية(. دمابنا المتعلـ ...كيف ننميو،ٕٗٔٓنجالءنصير بشكر ) .ٖٓ
 .ٕ٘،العدد

فعالية العرالج الجشرطمتى فرى تحسرين بعرض مؤشررات جرودة الحيراة (:  ٖٕٔٓنيلة فرج على الشػافعى ) .ٖٔ
 بية، جامعة المنيا.رسالة دكتكراة، كلية التر لدا طالب جامعة المنيا، 

(: دالالت تػػػأثير تيمػػػيش التماسػػػؾ االجتمػػػاعى فػػػى المػػػدرس الثانكيػػػة فػػػى اتجاىػػػات ٕٗٔٓىبػػػو شػػػعيب ) .ٕٖ
 .ٖ، العدد ٓٔ، ـ مجمة العمرانالتالميذ السياسية كاالجتماعية كالمدنية فى لبناف، 
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