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رف بتلك العملیة التي من خاللھا یكتسب الفرد انماطا سلوكیة معینة بغرض تنمیة مصطلح "التربیة" یمكن ان یع 
شخصیتھ البشریة االجتماعیة بحیث تمكنھ ھذه األنماط السلوكیة من تنمیة قدارتھ واستعداداتھ وطاقاتھ الكامنة لكي 

یة تستمد مادتھا وأھدافھا من یصبح قادرا على التكیف مع الوسط الذي یعیش فیھ. أن التربیة عملیة اجتماعیة ثقاف
اھداف المجتمع وثقافتھ ونظمھ وتركیبتھ االقتصادیة والعلمیة واالجتماعیة. إن الدراسة في كلیة التربیة األساسیة 
بقسم التصمیم الداخلي متفردة بنوعھا حیث یرتبط خریجي ھذا التخصص ارتباطا وثیقا بوزارة التربیة كمدرس 

جاءت مشكلة البحث نتیجة كثرة شكوى طالبات التربیة العملیة بمنھج مادة الدیكور  دیكور للمرحلة المتوسطة، و
من  عدم توافق بین ما تم دراستھ من مخرجات لبرنامج  التصمیم الداخلي وما یتم تطبیقھ في وظیفة معلم دیكور، 

یتم تطبیقھ في وزارة لذلك جاء ھدف البحث في ضرورة إلقاء الضوء علي مخرجات برنامج التصمیم الداخلي وما 
التربیة والسعي لوضع مقترحات تفید في تطویر منھج مادة الدیكور علي صعید المعلمات والطالبات، وأیضا 

  تزوید المتخصصین في میدان التعلیم ببعض المقترحات لتطویر مناھج الدیكور وتوافقھا مع التخصص 
ربیة بشكل عام ومخرجات برنامج التصمیم الداخلي تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي في توصیف مفھوم الت

وأثرھا على تدریس مادة دیكور بوزارة التربیة بوجھ خاص، وتم أیضا عمل مقابالت شخصیة واستبیانات لعدد 
المعلمات بوزارة التربیة  –ذوي الخبرة القدیمة من المتخصصین بالكلیة  –رؤساء األقسام  –من  مدراء المدارس 

طالبات المدرسة وجاءت نتیجة البحث مؤكدة ضرورة تعدیل مواضیع منھج الدیكور  -بیة العملیة طالبات التر –
بما یتوافق مع المقررات التخصصیھ في الكلیھ لمادة الدیكور بوزارة التربیة و االستفاده من المقترحات للوصول 

  إلي منھج شامل بمخرجات برنامج التصمیم الداخلي.

  ،التربیة العملیة   
Practical Education  

  ، منھج التصمیم
Design Curriculum 

  ،مدرس دیكور
Decor Teacher 
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   Introduction:مقدمة
إن مصطلح التربیة لم یغب عن شتى األمم و الحضارات ولم یكن 

التجمعات و التنظیمات التي شھدھا العالم عبر الزمن ، بعیدا عن 
فلقد وردت التربیة  كمصطلح أو ككلمة لھا داللة في المجتمعات 
المتحضرة منذ القدم ، وذكرھا عدد من المفكرین والفالسفة 
والباحثین والعلماء في العلوم االنسانیة واالجتماعیة علي 

وأسالیب التنشئة  الخصوص انطالقا من تصوراتھم واھتماماتھم
االجتماعیة المتعلقة بالناشئة ، ومساعدتھم علي التوافق مع المجتمع 
والبیئة المحیطة بكل متغیراتھا ، اضافة إلي تحقیق ھدف سام یتعلق 
بتنمیة شخصیة الفرد وتزویده بالخبرات والمعرفة لمواجھة الحیاة 

وفیر بكل جوانبھا ، ومن ثم تمكینھ من االعتماد علي نفسھ في ت
العمل وأسباب األمن واالستقرار كعضو فاعل في المجتمع 

  )  7.(مبادئ التربیھ دكتور سعد الشریع ص 
والدراسة في كلیة التربیة األساسیة بقسم التصمیم الداخلي متفردة 
بنوعھا حیث یرتبط خریجي ھذا التخصص ارتباطا وثیقا بوزارة 

ھذ البحث على  التربیة كمدرس دیكور للمرحلة المتوسطة، ویقوم
دراسة مدى مالئمة مخرجات قسم التصمیم الداخلي مع المناھج 

  التي تطبقھا وزارة التربیة في مادة دیكور.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

عدم التوافق بین مخرجات برنامج التصمیم الداخلي وما یتم  -
 تطبیقھ في وظیفة معلم دیكور .

یة العملیة لمنھج مادة الدیكور عدم استحسان طالبات الترب -
 بوزارة التربیة.

 : Objectiveھدف البحث  
إلقاء الضوء علي مخرجات برنامج التصمیم الداخلي وما یتم  -

 تطبیقھ في وزارة التربیة .
السعي لوضع مقترحات تفید في تعدیل مواضیع منھج مادة  -

 الدیكور علي صعید المعلمات والطالبات .
  : Significanceأھمیة البحث 

تكمن أھمیة البحث في تزوید المتخصصین في میدان التعلیم  -
ببعض المقترحات لتعدیل منھج مادة الدیكور وتوافقھا مع 

 التخصص .
مدي االستفاده من المقترحات للوصول إلي منھج شامل  -

 بمخرجات برنامج التصمیم الداخلي 
  :Methodology منھج البحث 

یف مفھوم التربیة بشكل عام المنھج الوصفي التحلیلي في توص
ومخرجات برنامج التصمیم الداخلي وأثرھا على تدریس مادة 

  دیكور بوزارة التربیة .
  األدوات المستخدمة :

ذوي  –رؤساء األقسام  –مقابالت شخصیة ( مدراء المدارس  -
 الخبرة القدیمة من تخصص تصمیم داخلي بالكلیة)

اء األقسام المعلمات رؤس –استبیانات مختلفة (مدراء المدارس   -
 –طالبات المدرسة  -معلمات وزارة التربیة  –بوزارة التربیة 

  طالبات التربیة العملیة ) 
 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 

  .التربیة نشأتھا التاریخیة 1
ان معرفة أنواع التربیة التي مرت بھا المجتمعات االنسانیة عبر 

ً من المصادر الھامة التي تمكننا من معرفة  العصور تبقي مصدرا
المراحل التاریخیة التي مرت بھا التربیة مما یضع القارئ في 
عمق التجربة االنسانیة ومالمحھا وتطورھا لیكسبھ رؤیة عملیة 
وعلمیة في آن واحد لفھم أبعاد التربیة المعاصرة بكل مسئولیاتھا 

ث من واتجاھاتھا المتشابكة والمتداخلة القضایا في ضوء ما حد
تعقید وتقدم في المجتمع االنساني الحدیث. (مدخل الى أسس التربیھ 

 )11دكتوره امیره طھ بخش ص –
   .  التربیة البدائیة أو بذور التربیة األولي:1. 1

كان االنسان یعیش حیاة بسیطة، وحیث كانت متطلبات حیاتھ 
یا بسیطة وقلیلة، األمر الذي یترتب علیھ أن یكون واقع التربیة مبن

على المحاكاة والتقلید وكان جوھرھا التدریب اآللي والتدریجي 
والمرحلي بمعنى ان لكل مرحلة من العمر كان ھناك نوع خاص 
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من التربیة. في مثل المجتمعات االنسانیة التي كانت تعتمد على 
الزراعة لكسب قوت یومھا وحین كانت تلك المجتمعات تعتمد على 

تعقیدات الحیاة وتشابك المصالح  شیخ القبیلة بحكم عدم وجود
وكثرة الدوائر والمؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة، لم یكن ھناك 

القیام بنقل التراث وتدریب  -مثل المدرسة -حاجة لمؤسسة معینة
النشئ لعدم وجود ذلك التراث الثقافي الكبیر الذي یفرض وجود 

 –بیھ (مدخل الى أسس التر المدرسة للقیام بدورھا التربوي .
  ) 11دكتوره امیره طھ بخش ص

ً نجد ما یمكن ان نطلق علیھ التربیة العلمیة، وھي نوع من  فمثال
التربیة البدائیة تقوم على تنمیة قدرة وامكانات االنسان الجسمیة ( 
العضلیة منھا) الالزمة لسد حاجاتھ الضروریة مثل الطعام 

بیة ( التدریب) والملبس والمأوى حیث كان یقوم بھذا النوع من التر
  األھل او المدربین من ابناء القبیلة.

وفي المجتمع األول ایضا ظھرت التربیة النظریة وھي نوع من 
التربیة تقوم على اقامة الحفالت المالئمة لعقیدة وعادات الجماعة 
والتي عادة ما كان مسئوال عنھا شیخ القبیلة او من ینوب عنھ، وفي 

نظریة یقوم بھا المعلم ( شیخ جوھرھا لم تكن سوى تعلیمات 
  القبیلة) لیتبعھا افراد الجماعة لتوارثھا عبر العصور.

 . معنى التربیة لغة واصطالحا2 . 1
 التربیة لغة  

ترجع كلمة (التربیة) في اللغة العربیة إلى فعل (ربى) الذي یفید 
التغذیة لغایة النمو والزیادة: ربى الولد أي غذاة و جعلة ینمو ، 

(ربا) كعقولنا ربا الشيء أي زاد ونما ، كما في القرآن  ویماثل الفعل
الكریم : (وترى األرض ھامدة قإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت وربت 

  ) والنمو والزیادة بالنسبة لإلنسان النمو في جسمة وعقلة وخلقة.
ویتعلق الفعل(رب) یربي الفرد بأصل كلمة التربیة في اللغة العربیة 

لى أمره وساسھ وقام علیة ورعاه. والرب عند ، بمعنى أصلحة وتو
ه) في تفسیره (انوار التنزیل واسرار  685البیضاوي (المتوفى سنة 

التأویل) بمعنى التربیة ، وھي تبلیغ الشيء الى كمالھ شیئا 
  ) 7فشیئا.(مبادئ التربیھ دكتور سعد الشریع ص 

  التربیة اصطالحا  
تالف النظره الى تختلف معاني التربیة اصطالحا نتیجھ الخ

التربیھ بین المشتغلین والمعنیین بھا من مفكرین ومربین 
وفالسفھ. واختالف ھذه المفاھیم اصطالحا جاء نتیجھ لتباین 
طبیعھ المجتمعات وتنوع خلفیاتھا العلمیھ والفلسفیھ 
واالخالقیھ لذا البد من عرض اآلراء التربویھ لمعنى التربیھ 

  ) 9كتور سعد الشریع ص (مبادئ التربیھ داالصطالحي 
  مصطلح "التربیة" یمكن ان یعرف بتلك العملیة التي من

خاللھا یكتسب الفرد انماطا سلوكیة معینة بغرض تنمیة 
شخصیتھ البشریة االجتماعیة بحیث تمكنھ ھذه األنماط 
السلوكیة من تنمیة قدارتھ واستعداداتھ وطاقاتھ الكامنة لكي 

سط الذي یعیش فیھ قادرا یصبح قادرا على التكیف مع الو
على العطاء الخالق معایشا حركة التطور داخل المجتمع األم 
والمجتمع الخارجي مستوعبا مختلف تیارات الثقافة والفكر 
متمكنا من التغلب على مشكالتھ الحاضرة والمستقبلیة 
مشاركا في عملیة االرتقاء بمجتمعھ محققا لطموحاتھ .(مدخل 

  )20ص-وره امیره طھ بخش دكت –الى أسس التربیھ 
   . المعني الشامل للتربیة:3. 1

رغم اختالف اآلراء وتعدد المعاني لمصطلح التربیة إال اننا 
یمكن ان نخرج بمبادئ عامة مشتركة اتفق علیھا معظم 

  التربویین والفالسفة والعلماء یكن تلخیصھا فیما یلي:
ادا علمیا أن ھدف التربیة األساسي یكمن في اعداد الناشئة اعد -

 للتكیف مع المجتمع الذي یعیشون فیھ.
أن التربیة بمفھومھا الخلقي أو االخالقي ركزت على اكساب  -

الفرد انماطا سلوكیة متفقة مع عرف المجتمع السائد وعقیدتھ 
 بغرض تھیئتھ للمواطنة الصالحة.

ھدفت فیما ھدفت إلیھ لنقل التراث  –كمحتوي  –أن التربیة  -
 وصبغتھبغرض الحفاظ على ھویة المجتمع االنساني الثقافي 

 التاریخیة.
أن عملیة التنشئة االجتماعیة مسألة البد من اخذھا بعین  -

 االعتبار حین نتحدث عن دور التربیة.
عملیة اعداد وتأھیل وتنمیة  –رغم اختالف اآلراء  –ان التربیة  -

 للفرد حتي یتمكن من تطویر اداءه وتنمیة مجتمعھ.
واسطتھا یتعلم الفرد الحقائق والمھارات وینمي فالتربیة عملیة ب -

كما  –بھا قدراتھ ویشبع میولھ، ومن ھنا فإن وظیفة التربیة 
تكمن في نقل معرفة الحاجات الالزمة  –یراھا علماء النفس 

للفرد لیتمكن من التكیف مع جماعتھ فھي عملیة یتعلم فیھا كیف 
وسلوكیة لیصبح ینمو وینمي قدراتھ الكامنة من عقلیة ووجدانیة 

مؤھال للقیام بأدوار تكن أفضل في تعاملھ مع الجماعة. (مدخل 
  )19ص -دكتوره امیره طھ بخش  –الى أسس التربیھ 

   . أبعاد التربیة4. 1
التربیة عملیة تنمویة للشخصیة البشریة االجتماعیة ووصوال  -

إلي اقصي درجة تسمح بھا االمكانات والقدرات الكامنة عند 
ال إلي شخصیة مبدعة خالقة منتجة مطورة لذاتھا الفرد ووصو

ومن خالل نماء وتنمیة قدرات الفرد واستعداداتھ یمكن تنمیة 
 المجتمع. 

التربیة في إطارھا التنموي للشخصیة یؤكد على اھمیة تنمیة  -
جمیع جوانب الشخصیة االنسانیة الوجداني منھا والحسي 

 الحركي والمعرفي على حد سواء.
ربیة من منظور شامل یعني ضرورة إكساب الفرد أن النظر للت -

القدرة على التفكیر العلمي وتنمیة روح االبتكار واالبداع لدیھ 
 وھذا یتطلب قدرا من الوعي برسالة التربیة الحدیثة.

أن المفھوم للتربیة یؤكد على ضرورة صیاغة محتوي التربیة  -
وأھدافھا بحیث تالئم المتغیرات والمداخالت الثقافیة 

 الحضاریة.و
أن التربیة البد أن تكون عملیة اجتماعیة ثقافیة تستمد مادتھا  -

وأھدافھا من اھداف المجتمع وثقافتھ ونظمھ وتركیبتھ 
 االقتصادیة والعلمیة واالجتماعیة. 

 آراءالفالسفة في تعریف التربیة : . 2
  التربیة في العصور القدیمة 2-1

یھ ھي ان تضفي ق.م) فقد عرفھا بأن الترب 347-427افالطون (
على الجسم والنفس كل جمال وكمال ممكن لھما. وعرفھا ارسطو 

ق.م) التربیھ ھي اعداد العقل للتعلیم كما تعد  322-384طالیس (
م) فقد عرفھا 1111-1059األرض للبذار. اما أبو حامد الغزالي (

بأن صناعھ التعلیم ھي اشرف الصناعات التي یستطیع االنسان ان 
اھم أغراض التربیھ ھي الفضیلھ والتقرب من هللا . یحترفھا وان 

م) ان واجب التربیھ ان 1778-1712وعرفھا جان جاك رسو (
تعمل على تھیئھ الفرص االنسانیھ ،كي ینمو الطفل على طبیعتھ 

اعداد  )1827-1746انطالقا من میولھ واھتمامھ. بستالوزي (
 1782فروبل (  أما االنسان لتحمل مسؤولیاتھ المختلفھ في الحیاه.

م ) فقد ذكر أن التربیة عملیة تتفتح بھا قابلیات التعلیم 1882 –
الكامنة ، كما تتفتح النباتات واالزھار ، أي أن الطفل مجموعة من 
القابلیات ، وما وظیفة التربیة اال العمل في سبیل تفتح ھذه القابلیات 

  ونموھا. 
  . التربیة في العصور الحدیثة2. 2

م ) أن التربیة ھي كل 1903 – 1820رت سبنسر (وقد ذكر ھرب
مانقوم بھ من اجل أنفسنا ، وكل مایقوم بھ اآلخرون من اجلنا بغیة 
التقرب من كمال طبیعتنا ، واعداد المرء للحیاة المستقبلیة . أما 

) فقد ذكر أن التربیة تعني مجموعة  1982 – 1889دیوي (
ه اجتماعیة كبرت أو العملیات التي یستطیع بھا المجتمع أو زمر

صغرت أن تنقل سلطانھا أو أھدافھا المكتسبة ، بغیة تأمین وجودھا 
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الخاص ونموھا المستمر ، إن التربیة ھي الحیاة. وعرف ساطع 
) التربیة قائال التربیة ھي أن تنشأ  1986 – 1881الحصري (

الفرد قوي البدن حسن الخلق صحیح التفكیر محبا لوطنھ معتزا 
ركا واجباتھ مزودا بالمعلومات التي یحتاج الیھا في بقومیتھ مد

(أصول التربیة التاریخیة واالجتماعیة والنغسیة والفلسفیة حیاتھ . 
  ) 10و  9ص  –د. محمد حسن العمایره  –

 نظریة التكیف  
اما احدث النظریات التي تناولت معني التربیة فھي ( نظریة 

ف او تفاعل ما بین المتعلم التكیف) القائلة بأن التربیة ھي عملیة تكی
والبیئة التي یعیش فیھا، ویقصد ببیئة المتعلم كل ما یحیط بھ في ھذا 
العالم من العوامل التي لھا مساس بحیاتھ ویطیب لھ ان یتفاعل 
ً في  معھا، وال یعد قرب ھذه العوامل إلیھ او بعدھا عنھ شرطا

نھا ال دخولھا ضمن بیئتھ، وقد تكون ثمة عوامل قریبة منھ ولك
ً من بیئتھ، وقد تكون ثمة عوامل  تمت لھ بصلة، فھذه ال تعتبر جزءا
بعیدة من حیث الزمان والمكان وھي مع ذلك تھمھ وتعنیھ، فھذه 

ً من بیئتھ. (أصول التربیة التاریخیھ واالجتماعیة  تكون جزءا
  ) 11د. محمد حسن العمایره ص  –والنفسیة والفلسفیة 

یات البشریة ومن المفاھیم الحدیثة لمع ني التربیة : " تنمیة الشخص
تعداداتھا،  ا واس ا امكاناتھ مح بھ ة تس ي درج ي اقص ة إل االجتماعی
ذاتھا  ورة ل ة متط ة منتج ة خالق یة مبدع بح شخص ث تص بحی

لطان:  ا "( س ن حولھ ا م ا ولبیئتھ ل 99: ص1979ولمجتمعھ ) " ك
اب ، واالخ ار النشاطات المتعلقة بقدرة الفرد علي التعلم واالكتس تی

رد  ون للف دي لتك تجابة للتح دي واالس ال والتح داع ، واالتص واالب
س  ي نف د، وف ع الغ وم ومجتم ع الی اھداف واضحة للعیش في مجتم
داف"  ك األھ ق تل اء تحقی ي اثن ى ف ال الرض ت ین الوق

)17:p:1977:hammel.(  
ً في تحدید مفھوم  ً كبیرا یالحظ من التعریفات السابقة للتربیة اختالفا

تالف نظرة التربیة  ي الخ ود بالدرجة االول دیھي ویع ئ ب وھذا الش
ة  ي المعرف ھ، وإل ان وطبیعت ي االنس المفكرین الفالسفة والمربین إل
داف  ع، واألھ ل مجتم ي ك ة ف فة المعرف ي فلس ادرھا، وإل ومص
المتوخاة في التربیة ، ومن ھنا یمكن القول انھ من الصعب االتفاق 

ون ص ة تك ن التربی د م وذج واح ى نم ي عل ع البشر، وف الحة لجمی
ات  ل المؤسس ل ك ي ظ ة، وف ل األنظم ت ك ات وتح ع المجتمع جمی

  السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة. 
   . خصائص التربیة:3. 2

یقوم المفھوم الحضاري الشامل للتربیة على عدة خصائص من 
  أھمھا:

ان التربیة عملیة تكاملیة ال تقتصر على جانب واحد من جوانب  -
وعلى ھذا تكون التربیة شاملة لجوانب اإلنسان فھي الشخصیة، 

 تربیة الجسم وعقلھ ونفسھ وضمیره وخلقھ وعواطفھ.
ان التربیة عملیة فردیة اجتماعیة تنظر لإلنسان من منظوره  -

الفردي، فتبدأ معھ من حیث ھو بإمكانیاتھ الجسمیة والعقلیة .. 
لمختلفة إلخ، وتتمشي معھ لتنمي ھذه اإلمكانیات في أبعادھا ا

إلي أقصي درجة، وفي نفس الوقت تنمیھ ضمن أطر اجتماعیة 
ً یعیش في مجتمع، وأن علیھ أن یكتسب الطابع  باعتباره فردا

 االجتماعي لھذا المجتمع حتي یستطیع أن یحیا فیھ.
أن التربیة تختلف باختالف الزمان والمكان، فھي تختلف من  -

المجتمع عصر لعصر، ومن مجتمع لمجتمع، بل وفي داخل 
الواحد من مكان لمكان، ومن زمن لزمن، وھكذا تتأثر التربیة 

 بظروف الزمان والمكان.
إن التربیة عملیة إنسانیة، فھي تنظر إلي اإلنسان باعتباره  -

خلیفة هللا في األرض ، فتھدف إلي الوصول باإلنسان إلي 
مرتبة الكمال، وھي مرتبة نسبیھ مطلقة یسعي إلیھا اإلنسان وال 

 إلیھا. یصل
التربیة عملیة مستمرة، فھي ال تنتھي بزمن معین من عمر  -

اإلنسان، وال بمرحلة دراسیة معینة، وإنما تمتد مدى عمر 

 اإلنسان الطویل، وتتسع آفاقھا وأبعادھا.
أنھاعملیة تشاركیة ال تقتصر على المدرسة وحدھا بل البیت  -

 ھا.واألصدقاء والمؤسسات االجتماعیة األخرى لھم دورھم فی
أنھا عملیة ذات قطبین: القطب االول ھو المربي، والثاني  -

المتربي، حیث یؤثر كل منھما في اآلخر. (مقدمھ في أصول 
دكتور عبد اللطیف –دكتور عبد العزیز المعایطھ -التربیھ

  28-27الحلیبي ص
 . األھداف التربویة وأنواعھا: 4. 2

رة  من النظ ي تتض یة الت داف األساس د األھ ن تحدی ة یمك التكاملی
  ألركان العمل التربوي على النحو اآلتي:

تحدد األھداف نقطة البدایة للتخطیط التربوي سواء على المدي  -
القصیر أو البعید، الذي ینطلق من النظام التعلیمي ذي االتصال 
الوثیق بالمستقبل ، فیعد لھ ویربطھ بالحاضر ویحدد رؤیتھ 

 لمتطلبات المستقبل . 
دة بین عناصر العملیة التربویة والعوامل تحقق األھداف الوح -

المؤثرة فیھا، باعتبار أن التربیة عملیة مركبة معقدة كثیرة 
العناصر تؤثر فیھا عوامل مختلفة. وال یمكن عزل ھذه 
العناصر عن بعضھا كالمادة الدراسیة والتلمیذ وطریقة 
التدریس وغیرھا من المؤثرات والقوى االجتماعیة. وبھذا تأتي 

ة األھداف في ھذا المجال لتحقیق الوحدة باعتبارھا نقطة وظیف
 البدایة للتخطیط  .

تساعد األھداف التربویة على اختیار الوسائل التربویة، واتخاذ  -
الخطوات الالزمة لتنفیذ العملیة التربویة للوصول إلي النتائج 
المنشودة، باعتبار أن األھداف تتضمن اتجاھا للنشاط والعمل، 

ھا لیست تبریرا لبرامج تربویة روتینیة، وإنما تنظم وأن وظیفت
ھذه البرامج على أسس مدروسة، وتعمل على تحقیق الوضوح 

 –الفكري بشأن العالقة بینھا وبین الوسائل. (مبادئ التربیة 
  )32ص  -دكتور سعد الشریع  

   . مفھوم المنھج:5.  2
دیم واآلخر ھناك مفھومان للمنھج، أحدھما بمعناه الضیق والق      

  بمفھومھ الواسع والجدید:
ھو مجموعة من المعلومات والحقائق المفھوم القدیم للمنھج:  -

والمفاھیم التي تعمل المدرسة على إكسابھا للتالمیذ بھدف 
إعدادھم للحیاة وتنمیة قدراتھم عن طریق اإللمام بخبرات 
اآلخرین واالستفادة منھا، وھذه المعلومات تمثل المعرفة 

  ھا المختلفة أي أن المنھج ھو المقرر الدراسي للمادة.بجوانب
: ھو مجموعة الخبرات واألنشطة التي للمنھج الحدیثالمفھوم  -

تقدمھا المدرسة تحت إشرافھا للتالمیذ بقصد احتكاكھم بھذه 
الخبرات وتفاعلھم معھا. ومن نتائج ھذا االحتكاك والتفاعل 

تحقیق النمو یحدث تعلم، أو تعدیل في سلوكھم ویؤدي إلي 
الشامل الذي ھو الھدف األسمى للتربیة، وھو الخبرات التربویة 
التي تتیحھا المدرسة للتالمیذ داخل حدودھا أوخارجھا ، بغیة 
مساعدتھم على نمو شخصیتھم في جوانبھا المتعددة، نموا یتسق 

 مع األھداف التعلیمیة.   
 دكتور عبد العزیز المعایطھ-(مقدمھ في أصول التربیھ

  95دكتور عبد اللطیف الحلیبي ص–
  . البرامج التخصصیة 3

برنامجي التصمیم الداخلي بكلیة التربیة األساسیة  سوف یتم دراسة
وبرنامج معلم دیكور بوزارة التربیة لمعرفة مدى ارتباط ما یتم 
تدریسھ بالكلیة لتخریج معلم دیكور بالمدارس المتوسطة بوزارة 

   التربیة.
  یم الداخلي في كلیة التربیة األساسیة. برنامج التصم1. 3

  أھداف البرنامج:
  یھدف برنامج التصمیم الداخلي إلي تحقیق األھداف التالیة:

ً: االتجاه اإلیجابي نحو التصمیم الداخلي وحب العمل بتدریس  أوال
  مقرراتھ ( بالمرحلتین المتوسطة والثانویة).
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ً: الوعي الدقیق بالقیم اإلنسانیة واالجتما   عیة.ثانیا
ً: المعارف الفنیة والجمالیة المتخصصة الالزمة لالضطالع  ثالثا

  بتدریس التصمیم الداخلي.
ً: القدرات العقلیة والفنیة التي تمیز مھارة العاملین في میدان  رابعا

  التصمیم الداخلي.
ً: المھارات المھنیة الالزمة لتدریس مقررات التصمیم  خامسا

  لثانویة.الداخلي بالمرحلتین المتوسطة وا
 ً : توفیر خدمات تعلیمیة مساندة قوامھا تقدیم خبرات مقررات سادسا

تخصصیة مساندة في إطار برنامج قسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة 
  األساسیة.

ً: المساھمة في رفع الكفاءة العلمیة والفنیة للعاملین بمجال  سابعا
وزارة ب –من الفئات والمستویات المختلفة  –التصمیم الداخلي 

التربیة في إطار برامج التدریب التي تنظمھا اإلدارات المختصة 
  بكل من الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب ووزارة التربیة.

  التوصیف المھني للخریج:
مدرس دراسات عملیة تخصص تصمیم داخلي ونجارة قادرعلى 

  انویة.تلبیة احتیاجات تدریس المادة في المرحلتین المتوسطة و الث
  توصیف مقررات قسم التصمیم الداخلي:

 وفیما یلي توصیفات مختلفة لبعض مقررات التصمیم الداخلي
یتناول المقرر مفھوم التصمیم وأھمیتھ في أسس التصمیم : 

مجاالت الفن ، عناصره ومواده، عالقاتھ التشكیلیة، وخططھ 
وأسالیبھ مع التركیز على أسلوب واحد منظم لحل مشكالت 

  میم.التص
یتناول المقرر ( اللون كمصطلح یطلق على نظریة اللون :  

األصباغ). نظریات اللون، العوامل المؤثرة على اللون، تقسیمات 
اللون، القیم البصریة لأللوان، مزج وتداخل األضواء، التباین 
والتوافق والتكامل اللوني، القیم التشكیلیة لأللوان، التأثیر 

ثیرات الفسیولوجیة والنفسیة لأللوان، المنظوري لأللوان، التأ
  وتطبیقات لنظریة اللون في مجال التصمیم الداخلي.

یتناول المقرر مبادئ الرسم الھندسي وأدواتھ رسم ھندسي : 
واصطالحاتھ، العملیات الھندسیة، اإلسقاط العمودي، إستنتاج 
المساقط، إختیار المساقط المناسبة لرسومات التصمیمات، التناسب 

األشكال، التساوي في القیاس والحجم بین مجموعة من  بین
األجسام ( أیزومتري)، التمثیل اإلسقاطي لألجسام، أسالیب وإعداد 

  رسوم مشروعات التصمیم الداخلي وفھم ما یعرف منھا.
قوام ھذا المقرر تدریبات عملیة على استخدام  ) :1تنفیذ ورش (

الخشب وتجھیز  العدد الیدویة والكھربائیة في تشكیل خامات
التعاشیق " النجاریة" متضمنا: القطعة،التجمیع، التغذیة، والضبط، 
واحتیاطات أمن استخدام األدوات والخامات، وتقدم التطبیقات في 

ھذا المقرر على أساس ما تم تحصیلھ في مقررات تكنولوجیا 
) والرسم الھندسي.2و  1الخامات (  

یبات عملیة على تحضیر قوام ھذا المقرر تدر) : 2تنفیذ ورش ( 
واستخدام ( األصباغ والدھانات) المتنوعة وأدواتھا، وعلى تكسیة 
الحوائط بخامات مختلفة ( ورق جدران، شمواه، وألوان 
الموزاتایت)، وعلى تنفیذ بعض األعمال الخشبیة، تنفیذ أعمال 

التنجید، ومعالجة األسطح والفراغات، باتوھات ذات أشكال 
  مختلفة.

یتناول المقرر مبادئ الرسم التنفیذي، أسالیب ) : 1ذي (رسم تنفی
رسم التفاصیل الالزمة للتصمیمات الداخلیة وتصمیمات األثاث 

  وأسالیب تنفیذ التصمیمات متضمنة أسالیب التركیب والتجمیع.
یتناول المقرر األسس العملیة لرسم ) : 1منظور ھندسي ( 

برسم المنظور، مقاییس االرتفاع  المنظور، االصطالحات الخاصة
والعمق والعرض، وأسالیب رسم المنظور، وتدریبات عملیة على 

  رسم المنظور المواجھ.
یتناول المقرر مفھوم التصمیم الداخلي، ) : 1تصمیم سكني (

االصطالحات والرموز األساسیة لعناصر التأثیث الداخلي، مقاییس 
جاتھ في التصمیم، باإلضافة اإلنسان كأساس للعالقة بینھ وبین احتیا

إلي متطلبات السكن من عناصر التأثیث. والمساقط األفقیة 
  والقطاعات الرأسیة كمحددات للفراغ الذي یراد تأھیلھ.

یتناول ھذا المقرر دور المصمم الداخلي في ) : 2تصمیم سكني (
  الموازنة بین االسس المختلفة للتصمیم

والنفعیة) عند التطبیق، أسالیب  ( العملیة، الجمالیة، االقتصادیة، 
توظیف عناصر التصمیم الداخلي في أعمال التأثیث واإلضاءة، 
واستخدام المسقط األفقي والقطاعات الرأسیة والركن المنظوري 

  في تصمیم وتأثیث وحدة سكنیة كتطبیق.
قوام ھذا المقرر تدریبات عملیة على رسم ) : 2منظور ھندسي (

ر ( رسم لمنظور الزاویة وتقریب النقط أنواع مختلفة من المنظو
اإلنشائیة ونقط القیاس. رسم منظور عین الطائرة. ومنظور عین 

  النملة).
یتناول المقرر أسالیب تطبیق مبادئ الرسم ) : 2رسم تنفیذي (

الھندسي في تخطیط وتنفیذ مشروعات التصمیم الداخلي، كما 
ً التعبیرات الھندسیة المتعلقة بالت فاصیل الداخلیة ( یتناول أیضا

أرضیات ، حوائط، أسقف وإضاءة)، باإلضافة إلي رسوم تنفیذیة ( 
  تطبیقات) لقطع أثاث حدیثة باألحجام الطبیعیة.

یتناول المقرر التصمیم في األماكن ) : 1تصمیم أماكن عامة ( 
.ً ً وجمالیا   العامة، عناصره، وأسالیب تأھیل األماكن وظیفیا

تناول المقرر خصائص األماكن العامة ی ) :2تصمیم أماكن عامة (
واحتیاجاتھا، باإلضافة إلي تطبیقات تتركز على تأھیل بعض 

نادي ریاضي).  –تجاري  –مجمع  –األماكن العامة ( حدیقة 
.ً ً وجمالیا   وظیفیا

یتناول المقرر التعریف بأجھزة الكمبیوتر تصمیم بالكمبیوتر : 
مجة األساسیة، واستخداماتھا، باإلضافة إلي إجراءات البر

واستخدام الكمبیوتر في إعداد بعض التصمیمات الداخلیة المقروءة 
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استكمال تطبیق اإلخراج وتوظیف الحالیا والخردوات المناسبة إلبراز  . 1
 فكرة التمرین.

  العدد واألدوات وقواعد األمن والسالمة المصاحب لھا. . 2
اضیع التي تدرس في وزارة التربیة ومما سبق یتضح أن المو

بالمرحلة المتوسطة تقتصر أغلبھا على مواضیع نجارة الخشب 
والعدد واألدوات بورشة المدرسة والتي یقوم بتدریسھا خریجي 

  قسم التصمیم الداخلي بكلیة التربیة األساسیة.
  . دراسة استبیانیة ومقابالت شخصیة:4
  . دراسة استبیانیة1. 4

نماذج الستبیانات مختلفة لقیاس ثالث شرائح  تم تخطیط ثالث
 مرتبطة بالعملیة التدریسیة بالكلیة والمدارس

 
. آراء معلمات الدیكور بوزارة التربیة وطالبات التربیة 1. 1. 4

  العملیة بالكلیة
تم زیارة مدارس وزارة التربیة وتوزیع االستبیان الخاص بمعلمات 

ج لطالبات التربیة العملیة الدیكور وكذلك تم توزیع نفس النموذ
بقسم التصمیم الداخلي والالتي یقمن بالتدریب في المدارس من 

  خالل مقرر التربیة العملیة. 
  

   
  ) آراء معلمات الدیكور بوزارة التربیة وطالبات التربیة العملیة بالكلیة 1( شكل

) مدرسات مادة الدیكور 1عینات البحث في الجدول رقم (
سنوات وأكثر،  4توسطة وخبرتھن في التدریس من بالمدارس الم

أما العینة المناظرة فھي طالبات قسم التصمیم الداخلي في مقرر 
التربیة العملیة والذي یتم فیھ تدریب الطالبة على تدریس مادة 
الدیكور في المدارس المختلفة، ویقیس االستبیان مدى االستفادة من 

خلي الحالي في محتوى مخرجات مقررات برنامج التصمیم الدا
مادة الدیكور في وزارة التربیة، وقد تبین من نتائج االستبیان عدم 
االستفادة مما درستھ الطالبة من مقررات التصمیم في التطبیق 

% من المدرسات تنفي 93بمقرر تربیة عملیة حیث جاءت 
االستفادة من مقررات التصمیم وجاءت كذلك بنفس الرد نسبة 

التربیة العملیة، أما عن االستفادة من المقررات % من طالبات 86
 1منظور ھندسي   -  2، 1رسم تنفیذي  –الھندسیة ( رسم ھندسي 

% من المدرسات ال یوجد أي استفادة من 80) فجاءت نسبة  2، 
% من الطالبات أكدوا عدم 70تلك المقررات وأیضا ظھرت نسبة 

التدریب في مقرر االستفادة من المقررات الھندسیة حین القیام ب
التربیة العملیة ، وفي السؤال الثالث في مدى االستفادة من 

في مقرر التربیة العملیة فقد  3،  2،  1المقررات التكنولوجیة 
% من المدرسات یرون عدم االستفادة من 60اظھرت النتائج أن 
% من طالبات التربیة العملیة أیضا یرون 74تلك المقررات أما 

% من 50فترى نسبة  2،  1، أما مقرري ورش عدم االستفادة
المدرسات بأنھ یفید المقرر أما الطالبات فجاءت أرائھن بالموافقة 

%، والسؤال األخیر في االستبیان كان عن مدى الرضا 55بنسبة 
% من 70عن مخرجات مقرر الدیكور بالمدارس فجاءت نسبة 

طالبات المدرسات غیر راضیات عن مخرجات المقرر الحالیة أما 
% منھن غیر راضیات إطالقا عما 80التربیة العملیة فجاءت نسبة 

  یقمن بالتدریب علیھ بالمدارس حالیا. 
آراء ومقترحات مدرسات الدیكور بوزارة التربیة وطالبات الكلیة 

  بمقرر التربیة العملیة :
االستفاده من مقررات الكلیة باضافتھا بمنھج الدیكور  -

تصمیم سكني  –ثل ( أسس تصمیم بمدارس وزارة التربیة م
 األلوان )  –اإلضاءة  –

 . 4، 3تكثیف مقرر الورش الذي یدرس بالكلیھ الي ورش  -
رغبة المدرسات  أن تكون مادة الدیكور مادة أساسیة في  -

 منھج وزارة التربیة .
  معاملة طالبات التربیة العملیة كمعلم أساسي . -
  دیكور بوزارة التربیة . آراء مسئولي المدارس في مادة ال2. 1. 4

تم عمل مقابالت مع مسئولي المدارس من مدراء ورؤساء أقسام 
وموجھات بالمدارس ومن خالل المقابلة تم عمل استبیان لقیاس 

  مدى الرغبة في تعدیل مادة دیكور بالمدارس بوزالرة التربیة .
  

) یبین آراء المسئولین في المدارس من مختلف المناصب 2( كلش
فمنھن رؤساء أقسام ومدراء مدارس ، وتم مناقشتھن فیما یرونھ 
من نقص في مواضیع مقرر الدیكور الحالي بالمدارس، فظھرت 

% یرون ضرورة إضافة تعدیالت 93نتائج االستبیان بأن نسبة 
ھن عن امكانیة إضافة مواضیع على محتوى المادة ، وعن سؤال

% ، 76تصمیم سكني اجمعوا بالموافقة على تلك االضافة نسبة 
وبسؤالھن عن اضافة تطبیقات لمقررات التكنولوجیا مثل ( 

..... إلخ ) فقد  -عمل أرضیات  –لصق ورق الحائط  –األصباغ 
  % .93اجتمعن بالموافقة نسبة 

لدیكور فظھرت أرائھن وعن اقتراحات المسئولین في كفاءة مادة ا
  كاآلتي: 
  ضرورة إدخال برامج التصمیم الداخلي في مناھج

 التربیة حتي تزید من إثراء مادة الدیكور
  إضافة مواضیع خاصة بالتصمیم الداخلي لمقرر
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 الدیكور.
  یفضل تدریس مادة الدیكور في المدارس لمدة سنة كاملة

 ولیس فصل دراسي فقط.
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إضافة تعدیالت للمقرر میمإضافة مواضیع في التص وجیا إضافة تطبیقات تكنول لیةجودة خریجات القسم بالك

اقتراحات المسئولین لتعدیل مادة الدیكور 

مسئولي المدارس

  
) آراء مسئولي المدارس في مادة دیكور2( كلش

  ارس في مقرر دیكور. أراء طالبات المد3. 1. 4
تم أخذ رأي طالبات مادة الدیكور بوزارة التربیة ورغبتھن في 

  إضافة بعض المواضیع لمنھج الدیكور.

  
  ) أراء طالبات المدارس في مقرر دیكور3( كلش

یتم تدریس مقرر دیكور بكل من صفوف المرحلة المتوسطة سادس 
كتفاء بالمرحلتین سابع وثامن) وكذلك في وسابع وثامن (تم اال

الصف التاسع ، والجدول یقیس رأي ھؤالء الطالبات في محتوى 
المقرر الحالي وكذلك قیاس ما یرونھ من تعدیالت ممكنة تضاف 
على المقرر، وجاء االستبیان بالسؤال األول عما یرونھ الطالبات 

فجاءت نسبة من االستفادة بالمادة في حیاتھن العملیة الخاصة 
% من 78% بالصف الثامن وكذلك 85% من الصف السابع و 70

الصف التاسع بعدم االستفادة من المادة، وبسؤالھن عن المواضیع 
المختلفة التي یمكن إضافتھا لمادة الدیكور فجاءت نسب اإلجابات 
كاآلتي ففي السؤال بإمكانیة إضافة مواضیع توزیع األثاث بالغرفة 

% وبالصف الثامن 70تھ بالصف السابع نسبة وافقت على إضاف

% ، وعن إضافة 81% أما بالصف التاسع وافقت نسبة 84نسبة 
% أما 70موضوع لصق ورق الحائط وافقت بالصف السابع نسبة 

% وعن نتیجة الصف 62بالصف الثامن فكانت النسبة بالموافقة 
%، وفي إضافة موضوع األصباغ وكیفیة طالء 67التاسع فكانت 

% وبالصف الثامن نسبة 65غرفة وافقت بالصف السابع نسبة ال
%، وبسؤالھن عن 77% وعن الصف التاسع فقد وافقت نسبة 73

إضافة موضوع كیفیة اختیار خطة األلوان المناسبة للغرف 
% وعن الصف 80المختلفة وافقت علیھ من الصف السابع نسبة 

  %.80ة % وعن الصف التاسع وافقت نسب85الثامن وافقت نسبة 
  اقتراحات الطالبات في مدارس وزارة التربیة

 –إضافة مواضیع  لمقرر الدیكور ( توزیع األثاث  -
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 ورق الحوائط ) –األصباغ  –اختیار األلوان 
 یفضلن زیادة عدد حصص الدیكور .  -

. مقابالت شخصیة للمتخصصین بقسم التصمیم الداخلي 2. 4
  بكلیة التربیة األساسیة

أستاذ دكتور/ على صالح النجادة وأستاذ دكتور/  تم مقابلة كل من
أحمد الحلواني حیث أنھما من أصحاب الخبرة في القسم لمدة ثالثین 
عام وقد اتفقا على أن مادة الدیكور في وزارة التربیة كانت تتضمن 
مواضیع مرتبطة بما یتم دراستھ بالقسم من توزیع أثاث الغرف 

ط األلوان المناسبة في وكیفیة لصق ورق الحائط واختیار خط
المسكن وغیره من مواضیع التصمیم والرسم الھندسي 
والتكنولوجیا، حیث كان ھناك صلة وثیقة بین مخرجات القسم 
ومنھج مادة دیكور بوزارة التربیة، فقد كان یقوم المعلم بتدریس 

م أما ما یتم تدریسھ 2000مواضیع مما تم دراستھ بالكلیة إلى عام 
قت الحالي فال یمت بأي صلة فیما یتم تدریسھ بالكلیة بالمدارس بالو

وكانت مادة الدیكور في  2،  1إال مقررین فقط وھما تنفیذ ورش 
السابق تدرس بالمرحلة المتوسطة والثانویة أما في الوقت الحالي 

  فیدرس بالمرحلھ المتوسطة فقط وتم إلغاء المرحلھ الثانویة .
دیكور بوزارة التربیة لیتالئم ویؤكدا ضرورة تعدیل منھج مادة ال

  مع طبیعة مخرجات القسم. 
  النتائج :

إن مخرجات برنامج التصمیم الداخلي بكلیة التربیة األساسیة  -
یتم بھ تدریس مقررات ھامة في مجاالت تخصصیة مختلفة 
وھي التصمیم والتكنولوجیا والورش والمواد الھندسیة 

یتم تدریسھا  والتطبیثیة والفنون التشكیلیة وھي مقررات
بشمولیة تصل إلى نفس مستوى التخصصات في الكلیات 
المناظرة المحلیة والدولیة ولذلك یتخرج الطالب مؤھال بتطبیق 
ما تم تحصیلھ . ومن نتائج االستبیانات التي تم رصدھا في 
البحث تبین لنا أن مایتم تطبیقھ في مادة الدیكور بوزارة التربیة 

بوظیفة مدرس دیكور ال ترتبط إال والتي یلتحق بھا الخریج 
بمواضیع الورش والنجاره فقط وھذا یعتبر قصور كبیر بحقوق 
الخریج وال یتم االستفاده من بعض المقررات التصمیمیة 
الخاصھ والمھمھ والتي من شأنھا أن تفید طالب المدارس في 

 حیاتھم العملیة والعلمیة .
رة التربیة سابقا من نتائج البحث اتضح أن مادة الدیكور بوزا -

كانت تحتوي علي مواضیع في التصمیم والتكنولوجیا التي 
كانت تدرس للخریج في الكلیة ویطبقھا بمخرجات عالیة الجودة 
ویستفید منھا طالب المدارس بصوره عملیة في حیاتھم 
الخاصة، وكان ھناك صلة كبیرة بین ما یتم تحصیلھ من 

 ك في المدارس. مقررات الكلیة وما یتم تدریسھ بعد ذل
یقتصر التدریس حالیا في مادة الدیكور بالمرحلة المتوسطة  -

 على مواضیع نجارة األخشاب والعدد واألدوات فقط.
اتضح عدم رضا نسبة كبیرة من طالبات التربیة العملیة  -

وخریجات القسم بالكلیة عن ما یتم تدریسھ في مادة دیكور 
 بوزارة التربیة.

الدیكور بوزارة التربیة بناء على ضرورة تعدیل منھج مادة  -
رغبة مدراء المدارس ورؤساء األقسام ومدرسات الدیكور بما 

یتناسب مع مخرجات قسم التصمیم الداخلي بكلیة التربیة 
  األساسیة.

أن ھدف التربیة األساسي یكمن في اعداد الناشئة اعدادا علمیا  -
 للتكیف مع المجتمع الذي یعیشون فیھ.

مھا الخلقي أو االخالقي ركزت على اكساب أن التربیة بمفھو -
الفرد انماطا سلوكیة متفقة مع عرف المجتمع السائد وعقیدتھ 

 بغرض تھیئتھ للمواطنة الصالحة.
ان التربیة عملیة اعداد وتأھیل وتنمیة للفرد حتي یتمكن من  -

تطویر اداءه وتنمیة مجتمعھ فالتربیة عملیة بواسطتھا یتعلم 
  رات وینمي بھا قدراتھ ویشبع میولھ. الفرد الحقائق والمھا

 التوصیات
یوصي البحث تعدیل المنھج بإضافة مواضیع خاصة بالتصمیم  -

 –اختیار األلوان  –الداخلي لمادة الدیكور مثل ( توزیع األثاث 
 تركیب ورق الحوائط ) –األصباغ 

یوصي البحث بضرورة االستفاده من مقررات الكلیة باضافتھا  -
یكور بمدارس وزارة التربیة مثل ( أسس بمواضیع منھج الد

 األلوان )  –اإلضاءة  –تصمیم سكني  –تصمیم 
یوصي البحث  بزیادة عدد حصص الدیكور بناء علي رغبة  -

 الطالبات . 
ضرورة إدخال برامج التصمیم الداخلي (الكمبیوتر) في مناھج  -

 التربیة حتي تزید من إثراء مادة الدیكور
في المدارس لمدة سنة كاملة ولیس  یفضل تدریس مادة الدیكور -

 فصل دراسي فقط.
 . 4، 3تكثیف مقرر الورش الذي یدرس بالكلیھ الي ورش  -
رغبة المدرسات  أن تكون مادة الدیكور مادة أساسیة في منھج  -

 وزارة التربیة .
  استرجاع مادة الدیكور لیدرس بالمرحلة الثانویة . -

  المراجع :
الكویت    -الطبعة األولي  -–تربیة مبادئ ال -الشریع  ، د. سعد  -1
  م .2012 -
مقدمة في  –الحلیبي ، د.عبد اللطیف ، المعایطة د.عبدالعزیز -2

  م.2004 -الكویت  -مكتبة الفالح للنشر والتوزیع  –أصول التربیة 
أصول التربیة التاریخیة  - العمایرة ، د.محمد حسن  -3

 –رة للنشر والتوزیع دار المیس –واالجتماعیة والنفسیة والفلسفیة 
  م.2000 –عمان 

مقدمة في  –المدخل الى اسس التربیة  -بخش ، د. أمیرة طھ  -4
  م.1991 -العزیزیھ  -دار الباز للنشر والتوزیع –التربیة 

تعلیقة أصول  - ملك، أ.د بدر محمد  –الكندري ، أ.د لطیفة  -5
  م. 2015-الكویت-مكتبة الفالح للنشر والتوزیع  -التربیة 

دار عمار للنشر والتوزیع  –اسس التربیة  –د.ابراھیم  -ناصر  -6 
  م. 1989 - االردن –
الھیئة  –دلیل الطالب والطاالبة االعالمي كلیة التربیة االساسیة -7

 م.2010-الكویت –العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 

  
  :Appendicesالمالحق 

  توصیف مقررات قسم التصمیم الداخلي 
 كلیة التربیة األسایة - یم الداخلي مقررات برنامج التصم . 1

  المطلب المسبق  عدد الساعات  عدد الوحدات  نوع المقرر  اسم المقرر  رمز المقرر ورقمھ
تصمیم داخلي   101ت د 

  للمكتب
    2  1  ( دراسات تجاریة)

تكنولوجیا خامات   102ت د 
)1(  

    4  2  إجباري
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    4  2 إجباري  أسس تصمیم  112ت د 
    4  2 جباريإ  نظریة اللون  122ت د 
تاریخ العمارة   132ت د 

  واألثاث
    4  2 إجباري

    4  2 إجباري  رسم ھندسي  147ت د 
تكنولوجیا خامات   157ت د 

)2(  
  102ت د   4  2 إجباري

  102ت د   4  2 إجباري  )1تنفیذ ورش(  167ت د 
تكنولوجیا خامات   202ت د 

)3(  
  157ت د   4  2 إجباري

  167ت د   4  2 إجباري  )1تنفیذ ورش ( 212ت د 
  147ت د   4  2 إجباري  )1رسم تنفیذي ( 222ت د 
    4  2 إجباري  التراث الفني الكویتي 232ت د 
  112ت د   4  2 إجباري  تصمیم إعالن 242ت د 
  147ت د   4  2 إجباري  )1منظور ھندسي ( 257ت د 
    2  1 إجباري  مواد بناء 267ت د 
أمن صناعي  277ت د 

  وتخزین
    2  1 إجباري

  112ت د   4  2 إجباري  صمیم جداریاتت 278ت د 
+ ت د  112ت د   4  2 إجباري  )1تصمیم سكني ( 302ت د 

147  
  302ت د   4  2 إجباري  )2تصمیم سكني ( 307ت د 
 257ت د   4  2 إجباري  )2منظور ھندسي ( 312ت د 
 222ت د   4  2 إجباري  )2رسم تنفیذي ( 317ت د 
 147 ت د  4  2 إجباري  العمارة اإلسالمیة 327ت د 
 112ت د   4  2 إختیاري  طباعة النسیج 337ت د 
تصمیم أماكن عامة  402ت د 

)1(  
 302ت د   4  2 إختیاري

تصمیم أماكن عامة  407ت د 
)2(  

 402ت د   4  2 إجباري

 307ت د   2  1 إجباري  تجھیزات فنیة 412ت د 
تصمیم عقود  422ت د 

  ومواصفات تكالیف
 202ت د   2  1 إختیاري

، ت د 102ت د   4  2 إختیاري  م بالكمبیوترتصمی 432ت د 
  307، ت د  202

 

رمز المقرر 
  ورقمھ

عدد   نوع المقرر  اسم المقرر
  الوحدات

عدد 
  الساعات

  المطلب المسبق

( دراسات   تصمیم داخلي للمكتب  101ت د 
  تجاریة)

1  2    

    4  2  إجباري  )1تكنولوجیا خامات (  102ت د 

    4  2 إجباري  أسس تصمیم  112ت د 

    4  2 جباريإ  نظریة اللون  122ت د 

    4  2 إجباري  تاریخ العمارة واألثاث  132ت د 

    4  2 إجباري  رسم ھندسي  147ت د 

  102ت د   4  2 إجباري  )2تكنولوجیا خامات (  157ت د 



26 The extent of compatibility of outcome of the College of Basic Education, Interior Design Program and the Ministry of 
Education’s decor course contents in Kuwait   

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

  102ت د   4  2 إجباري  )1تنفیذ ورش(  167ت د 

  157ت د   4  2 إجباري  )3تكنولوجیا خامات (  202ت د 

  167ت د   4  2 إجباري  )1تنفیذ ورش ( 212ت د 

  147ت د   4  2 إجباري  )1رسم تنفیذي ( 222ت د 

    4  2 إجباري  التراث الفني الكویتي 232ت د 

  112ت د   4  2 إجباري  تصمیم إعالن 242ت د 

  147ت د   4  2 إجباري  )1منظور ھندسي ( 257ت د 

    2  1 إجباري  مواد بناء 267ت د 

    2  1 إجباري  أمن صناعي وتخزین 277ت د 

  112ت د   4  2 إجباري  صمیم جداریاتت 278ت د 

  147+ ت د  112ت د   4  2 إجباري  )1تصمیم سكني ( 302ت د 

  302ت د   4  2 إجباري  )2تصمیم سكني ( 307ت د 

 257ت د   4  2 إجباري  )2منظور ھندسي ( 312ت د 

 222ت د   4  2 إجباري  )2رسم تنفیذي ( 317ت د 

 147 ت د  4  2 إجباري  العمارة اإلسالمیة 327ت د 

 112ت د   4  2 إختیاري  طباعة النسیج 337ت د 

 302ت د   4  2 إختیاري  )1تصمیم أماكن عامة ( 402ت د 

 402ت د   4  2 إجباري  )2تصمیم أماكن عامة ( 407ت د 

 307ت د   2  1 إجباري  تجھیزات فنیة 412ت د 

 202ت د   2  1 إختیاري  تصمیم عقود ومواصفات تكالیف 422ت د 

، ت د  202، ت د 102ت د   4  2 إختیاري  م بالكمبیوترتصمی 432ت د 
307    

  
    

 استبیان (النموذج األول) . 2
  

  السن:              المرحلة: 
 ھل یتم االستفادة من مقرر الدیكور في حیاتك الخاصة؟ -1

  ال  )   –(  نعم                        
 ھل تفضلین إضافة ھذه االعمال في منھج الدیكور؟  -2
  نھ یرجي وضع عالمة ( صح) حتي إذا تم اختیار الجمیع.ما تفضلی -

  (  ) طریقة توزیع االثاث     (   ) الصق ورقة الحائط 
  (  ) االصباغ                (   ) اختیار االلوان الغرف المختلفة

  (  ) عمل قطع أثاث لنفسك
  ھل لدیك أي مالحظة: 



Haya Alqandi. 27 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  

..............................................................................................................................................................
...............................................................................  

 
 استبیان (النموذج الثاني) . 3

  
  رج:السن: الخبرة التدریسیة: سنة التخ

  مالحظة  ال  نعم  
 ھل مقررات التصمیم  -1

اسس تصمیم) یتم االستفادة  2،1أماكن عامة  –2.1( تصمیم سكني
  منھا في مقرر التربیة العملیة والتدریس في وزارة التربیة؟

      

 ھل المقررات الھندسیة   -2
) یتم 2،1منظور ھندسي  – 2،1رسم تنفیذي  -( رسم ھندسي

ربیة العملیة والتدریس في وزارة االستفادة منھا في مقرر الت
  التربیة؟

      

) یتم االستفادة منھا في مقرر 3،2،1ھل مقررات التكنولوجیة (  -3
  التربیة العملیة والتدریس في وزارة التربیة؟

      

) یتم االستفادة منھا في 2.1ھل ما تم دراستھ في مقرر ورش (  -4
  مقرر التربیة العملیة والتدریس في وزارة التربیة؟

      

  
  ھل لدیك أي مقترحات؟

..........................................................................  
 استبیان (النموذج الثالث) . 4

  
  الوظیفة:

  العمر:
  الخبرة التدریسیة:

  من وجھة نظرك ھل باإلمكان إضافة تعدیالت لمنھج الدیكور في وزارة التربیة.

  ال             نعم 
 :إذا كان الجواب نعم فیرجي الرد على األسئلة التالیة 
 ھل یمكن إضافة مواد أو تطبیقات للتصمیم السكني بالمنھج؟ . 1

  ال             نعم 
...........................................................................................................................................................................

.....  
 إلخ)؟ –أرضیات  –ورق جدران  –ھل یمكن إضافة تطبیقات لمقررات التكنولوجیا ( دھانات  . 2

  ال             نعم 
...........................................................................................................................................................................

.....  
3 .  ً  ؟مالحظات على مستوى المعلمات والخریجات حدیثا

...........................................................................................................................................................................
.....  

  ھل لدیك أي مقترحات؟ . 4
 

  

  

  

  


