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 ملخص البحث:
احثة عدد ، تناولت البابتدأت الباحثة بشكر لرب العالمين ولكل من ساعد بإنجاز البحث على الوجه المطلوب

 من الفصول:

 ،الفروض، البحث هدف، البحثمشةةةةةةةةةةةةةةكلةة  خلفيةة البحةث، خطةة البحةث تنةاولةت في ةا:  الفصللللللللل  ا   في 
 (.البحث من جيةالبحث و  حدود، األهمية

المحاور التي قام علي ا البحث  حيث ذكرت الباحثة أهم ،النظرياإلطار  اشةةةةةةةةةتمل على الثاني فصلللللل الوفي 
ة ومةةدت تةةهثيرف على مجةةاالت الفن والفنةةانين، كمةةا تنةةاولةةت التجربةة ،االبتكةةار ودورف في التربيةةة الحةةديثةةة: كةةالتةةالي وهي

 الخيالية اإلبداعية ثم دور الخيال في تنمية االبتكار الفني.

 الخامات التقليدية والغير تقليدية في التصوير من حيث أنواع ا وتاريخ ا.

ا وعرض وقامت بذكر تعريف  ،يةاللدائن وهي من الخامات الحديثة التي اسةةةةةةتخدمت ا الباحثة في التجربة الذات
 وعيوب ا. المميزة تاريخي للخامة وأنواع اللدائن وأهم خواص ا

ثم ذكرت الباحثة تفصةةةةةيا عن العمل المركب كونه عنصةةةةةرا م ما قام عليه البحث وعرضةةةةةت تعريفه ونشةةةةةهته 
 وأهم السمات الخاصة ب ذا األسلوب.

ي فأهم فناني بعد الحداثة اللذين تناولوا العمل المركب واللدائن  فيه بالدراسةةةةةةةة فقد تناولت الفصللللل  الثالثأما 
 أعمال م المجسمة أو ذات البعدين، من حيث حيات م وأسلوب م الفني وهم كالتالي: 

 Robertرتشةةةنبر  روبرت  – Marcel Duchampمارسةةةيل دوشةةةامب  – Jean Dubuffet جان دوبوفيه
Rauschenberg –  لويس نيفلسونLouise Nevelson – جوزيف كورنيل Joseph Cornel.  

ذكرت الباحثة تجربت ا الذاتية بعد الدراسة التم يدية والتحليلية للفصول اآلنف ذكرها، حيث  الفصل  الااب في 
عرضةةةةةةت األعمال التي قامت بتنفيذها في هذا البحث ثم وصةةةةةةفت أعمال ا من خال الشةةةةةةرع وذكر األحجام واألبعاد 

والتي  تقوم علي ا التربية الفنية والخامات واألسةةةةةةاليب، والتي قامت على أسةةةةةةاس التجريب كونه من اهم األهداف التي
الب الفن الحرية في تناول عناصةةةةةةةةرف وخاماته دون قيد او ضةةةةةةةةابط، واالسةةةةةةةةتفادة من خامات العصةةةةةةةةر تتيح للفنان وط

 الحديث المتغيرة باستمرار.

ة اللدائن طواعي أهم النتائجمن توصةةةةةيات التي توصةةةةةلت الي ا الباحثة، وكان كان النتائج وال الفصللل  الخام 
والجامعي، باإلضةةةةةةةةةافة إلى مال ا من عوامل مع طاب التعليم العام المختلفة يسةةةةةةةةةاهم بإمكانية اسةةةةةةةةةتخدام ا  بهنواع ا

أما التوصةةةةةةيات فكان من أهم ا ضةةةةةةرورة اطاع التاميذ والفنانين على إمكانات الخامات  إثرائية كالقطع والتشةةةةةةكيل.
عطاء الفرصةةة ل م بتصةةميم وتنفيذ االعمال ال فنية غير محدودة اإلطار كون ا تسةةاهم في اخراج م من حيز الحديثة وا 

 الغير تقليدي، باإلضةةةافة إلى مسةةةةاهمت ا في التنمية البشةةةةرية للمجتمع منالفن التقليدي وتنمي لدي م الحس اإلبداعي 
 خال ما تتيحه من ارتفاع في الذوق العام والذائقة الفنية بشكل خاص.

ة، ، من الكتةةب العربيةةايع المراجع التي أثرت البحةةث واسةةةةةةةةةةةةةةتفةةادت من ةةجم البةةاحثةةة فنةةدت وفي الجزء األخير
ان امتد البحث ليشةةةةةةمل ثاثو وسةةةةةةبعونن صةةةةةةفحة ، واثن الكتب األجنبية ومواقع الشةةةةةةبكة االلكترونية. ،العلمية الرسةةةةةةائل

عد ب وعشةةةةةةةةرون شةةةةةةةةكا ما بين أعمال لفنانين وأعمال التجربة الذاتية، وتم وضةةةةةةةةع ف رس ل شةةةةةةةةةكال في بداية البحث
 الف رس.


