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    9191 -9102السنة الجامعية: 

 التعبير التشكيلي عند الطفل

 



 من أحمل اسمك بكل فخر يا

     أبييامن تمنيتو أن يكون معي في ىذه اللحظات أىديك ىذا البحث 

 إلى من جعل اهلل الجنة تحت أقدامها، إلى من أرضعتني الحب والحنان

 أمي الغاليةإلى رمز الحب وبلسم الشفاء، إلى القلب الناصع بالبياض 

  إخواني وأخواتي وكل أبنائهم ، إلى رياحين حياتي إلى القلوب الطاىرة والنفوس البريئة

 إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء، إلى من معهم سعدت

 وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت، إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير

 أصدقائيإلى من عرفت كيف أجدىم وعلموني أن ال أضيعهم 

 طلبة قسم الفنون بجامعة مستغانمإلى كل 

 9191ــ  9102وخاصة دفعة 

 

 *حسني فضيلة*

 

 



 كلمة شكر

 
 نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا إلمتام ىذا العمل وأنعم علينا بالصرب والعزمية

إىل أعوام  فيها بد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود الو 
قضيناىا يف رحاب اجلامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثري باذلني بذلك جهوداً  

 كبرية يف بناء جيل الغد لبعث األمة من جديد....
والتقدير إىل الذين محلوا أقدس رسالة يف  واالمتنانالشكر  آياتوقبل أن دنضي نقدم أمسى 

 حلياةا

 إىل أساتذتنا األفاضل.....................العلم وادلعرفة إىل الذين مهدوا لنا طريق
وتوجيهاتو طيلة مدة  نصائحوعلى  معروف نور الدين ألستاذل وأخص بالتقدير والشكر

إن احلوت يف " قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: و الذي نقول لو ،إجناز ىذه ادلذكرة
 ."اخلري البحر والطري يف السماء ليصلون على ُمعلم الناس

  .وكما أشكر كل من ساعدين من قريب أو من بعيد على إجناز ىذا العمل
 

 حسني فضيلة
 



 مدخل
 

 
8 

 /نبذة تاريخية عن تدريس الفنون التشكيلية:1

ادلصانع يف  أصحابحيث طالب  يف الرسم مع قيام الثورة الصناعية منظم، وكمهارةبدا تعليم الفن بشكل 

الرسامُت  إىلل تغطية احلاجة من احلكومة تدريس الرسم يف ادلدارس من اج األمريكيةالواليات ادلتحدة 

 تستطيع صناعاهتم منافسة الصناعات اخلارجية. ، حىتمُتمومص

الفن ثورة للتعبَت عن  أصبح األوىل،وبعد احلرب العادلية 0291الفن مهنة وتقليدا شعبيا حىت عام أصبح"مث 

واالنفعاالت،وبعد احلرب العادلية الثانية  واألحاسيسللتعبَت عن ادلشاعر  إبداعيان اذباىا  ألفالنفس،وبذلك اخذ 

قدر دمكن،والًتكيز على  أقصى إىل اإلنسانية اإلمكانياتواستغالل  باألماناحلاجة ملحة للشعور  أصبحت

وصل الروس  أنة .وبعد الفرصة لو للتعبَت عما جيول خباطره حبرية وتلقائي إتاحةللفرد من خالل  اإلبداعيةالقدرات 

ادلناىج ،وبناء على  وإصالح آنذاكالنظر يف النظام الًتبوي القائم  بإعادة األمريكيالفضاء طالب الكونغرس  إىل

يتعلمها الطفل ،ومن بينها الفن خباصة وبذلك تولدت القناعة لدى ادلربُت  أنذلك مت ربديد ادلعارف اليت جيب 

 1وسيلة تربوية،لصقل شخصية الطفل". إالىي  ،بان الًتبية الفنية ما

ان تاريخ الًتبية الفنية يف ادلدارس يًتاوح بُت اخلطاب النظري وادلفهوم العملي او التطبيقي ،وىذان ادلفهومان يربزان 

ثالثة حماور رئيسية ىي3تطور عقلية الطفل،ومستواه من خالل تعلم الفن وتدعيم ادلعلومات لدى الطفل وزيادة 

 لتذوق الفٍت.القدرة على ا

مقياس الفنون يف ادلنظومة الًتبوية ليس وليد الصدفة ،بل ىو نتيجة تطور اجملتمع ووسائل االتصال يف  إن      

من  أكثرالًتبية الفنية يف منهج ادلدارس الًتبوية كوسيلة للًتبية اجلمالية. فهي تعد  أدرجتظل العودلة، ولذلك 
                                                           

    
1
.33،ص0221حللية حممد حممود ،الًتبية الفنية وأساليب تدريسها ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة،الطبعة االوىل ،عمان ا.                   
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صاحلة ، وتريب وتصقل ذوقو احلسي اجلمايل الذي تشوه يف  نشأةعلى نشوء الطفل  تساعد ألهنا وأساسيةضرورية 

 .األخَتة األعوام

وجد من يوجهو توجيها سليما  إذاالرسم ويسرون كثَتا لذلك، وىذا ادليل الطبيعي  إىلبطبعهم مييلون  فاألطفال   

جيمس " ال اخذ بغَت عطاء،  ويليامقول لفنان الغد. ويف ىذا الصدد ي األوىل، يكون بذلك قد وضعت اللبنات 

 وال عالمة بغَت اثر".

خطوات البحث العلمي ولذا يعتقد ادلتخصصون ان طرائق التدريس  أوىلربديد ادلصطلحات وادلفاىيم ىي  إن

يد وادلناىج واجملاالت ىي أمثر ادليادين اليت كثر فيها التباين يف ربديد ادلصطلحات ، ومن ىدا ادلنطلق ذمد أن ربد

فحسب بل ومن ادلصادر وادلراجع اليت أخد  إيديولوجيتوليس انطالقا من  أخر إىلادلصطلحات خيتلف من باحث 

 .منها مادتو ضف إىل ذالك رؤيتو اخلاصة ذلذه ادلصطلحات 

 والمصطلحات:تحديد المفاهيم  –أ 

ذمد ىناك قاسم مشًتك بينهما مادامت  إننا إالعلى الرغم من االختالف والتباين يف استخدام ادلصطلحات 

تصب يف قالب واحد وزبدم موضوعا واحد ، ومن بُت ادلصطلحات وادلفاىيم اليت سأتناول دراستها يف ىذا 

 باألحرى يف ىذا البحث ىي 3  أوادلوضوع 

 الفني.اإلبداع  –التعبير  –الرسم  –الفن 
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 )اصطالحا(: الفن:مفهوم  – 1

 إالىو  يفهم من لفظ كلمة الفن ، ما ما إناختلف مؤرخو الفنون والنقاد يف ربليلهم دلفهوم الفن غَت  -

وعواطفو وخربتو يف احلياة وصياغاهتا يف قالب تشكيلي  اإلنسانوسيلة من وسائل التعبَت عن انفعاالت 

وبُت التوافق و التباين واالتزان ، واليت تعكس صلة  واأللوانمعماري حسب العالقات بُت اخلطوط  أو

فقد اختلف  يفتعار لقيمتو فظهرت مفاىيم وتعريفات خمتلفة وىناك عدة  وإدراكوبالكون  اإلنسان

 ظهور كثَت من التعريفات للفن  إىلذالك  أدىالعلماء حول ربليلهم دلفهوم الفن 

للمواد الطبيعية وىذا التعريف جيد قبوال عند  اإلنساندبعناه الواسع ىو التبديل من قبل  الفن : 0.0

 والتطبيقية . التشكيلةالصناع وادلهتمُت بالفنون 

الكثَت من الصناعات احلرفية   أيضاليس قاصرا على الشعر وادلوسيقى والغناء بل يشمل  الفن: 0.9

عامل  إىلمن عامل اخليال  اإلنسانخيرجو  والفن ىو ما الفنون،كالتجارة وغَتىا كل ىذا من 

 باجلمال.وتأثرا  إعجابااحلس ليحدث يف النفس 

 واأللوانالبشرية من خالل اخلطوط  واألحاسيس اإلنسانية3 الفن ىو التعبَت عن ادلشاعر  إذا

ىو الفن  أننستنتج  أنسبزج بصورة موحية تسر الناظرين ، وعليو ميكننا ادلتجانسة وادلتضادة اليت 

، وصيغ كل ذالك يف كلمات مجيلة ذلا  اإلنسانيةت النفس إبراز األفكار البشرية وكل خلجا

 جرس وبينها تناغم وانسجام . 

وعواطفو وخرباتو واستثارتو يف احلياة يف  اإلنسانوسائل التعبَت عن انفعاالت  إحدى إالىو  الفن ما إن -

ق والتباين التواف وأنواع واأللوان،قالب تشكيل معماري ربسب فيو العالقات بُت اخلطوط وادلساحات 

  قيمتو.من  وإدراكوبالكون  اإلنسانواالتزان اليت تعكس صلة 
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 وأحاسيسمن انفعاالت  وما ربويوتعبَت عن الذات  إالالفن ما ىو  آنما سبق ميكننا القول ومن خالل  -

الفكرة على شكل معُت  إخراجعملية  أيضاىو حمسوس وىو العمل الفٍت وىو  ما أيمن قالبها النظري ، 

 من خالل خامة معينة . 

عالقتو مع  أنفنرى  والًتبية. واإلبداع الفٍت،والتذوق  والنقد، اجلمال،وللفن عالقات مباشرة مع علم 

 هبا يف العمل الفٍت  واإلحساسعلم اجلمال ىو ذالك العلم الذي يهتم بالدراسة اجلمال و مظاىره 

 مفهوم الرسم:  -2

 االبتكارمنظورة دلا يفكر فيو الفنان وما يقوم بتخطيطو يف كل ميادين  إيضاحيةالرسوم عبارة عن وسائل  -

ألعمال الفن  أساسالرسم  إتقاند أن التشكيلي ، وذالك يؤثر على أمهيتها ووظيفتها الفنية ، ويعتق

 الرسم مع رأي " ىربرت ريد . ويتفق ىذا الرأي يف األخرى التنفيذيةللطرق  أساسامل يكن  إنادلتعددة ، 

  رسم اخلط ىو احد وسائل التصوير . إنيرى  إذ( 0211" )

 ، وان مزاج الفنان انفعايل  باإلرادةالفن يرتبط باالنفعال كما يرتبط العلم بالعقل واحلق  إن3 التعبير -3

، فذات الفنان ال تعرف يف مجيع موضوعات الفن سبضي على ادلنوال نفسو  أنبشكل خاص ، ولكنو يرى 

تعمل مستفيدة من كل خربة ، فرغم أمهية االنفعال للفن ، و للتعبَت الفٍت ، أن  أهنااحلالة االنفعالية ، بل 

كانت )الذات( ذبد يف   وإذاليس ادلصدر الوحيد للمعٌت يف الفن ، بل ىناك مصادر أخرى ذلذى ادلعٌت ، 

عور و االنفعال الذي تشارك الذات فيو فان ىذا ليس كل ما يصدر ادلوضوع اجلمايل تعبَتا عن نوع من الش

 للفن . جوىريااالنفعايل ليس  ثراال أنعن الفن أو 

يف ذىن الفنان  العمليةوالغموض حيث تبدأ  التشويشمعظم تفسَتات العملية التعبَتية تؤكد عن  إن -

قد عرب عن االنفعال و ىذا الضيق يفرج  إنسانا أنبالوضوح كما يبدأ بالتأمل . يقال  إحالذلاتدرجييا يتم 

 .عن  نفسو بان يفعل شيئا يسميو التعبَت عن ذاتو بإفراز طاقتو يف فنو 
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اإلبداع يف الفن عند األطفال ىو إظهار أشياء جديدة غَت  مألوفة  بالنسبة ذلم   اإلبداع الفني عند الطفل: -4

عض األطفال يف سنُت مبكرة من أعمارىم،وىذه الظاىرة تنموا ولنا، وىو ظاىرة سيكولوجية طبيعية تظهر عند ب

وتكرب يف سنوات الحقة من عمرىم وخاصة إذا توفرت لديو وسائل التعبَت الفنية ولوازمو وإشعارىم  باحلب 

 والطمأنينة واألمن والثقة بالنفس وىي حاجات حقيقية لدى الطفل.
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 مقدمة
 ألوانعرب بو عما خيتلج يف نفسو من منذ القدم والذي  اإلنسانالوسائل ادلعرفية اليت عرفها  أمسىيعترب الفن من 

 واألعمالادلشاعر واستمد منو الطاقات ادلبدعة واخلالقة،والفنون التشكيلية تشمل النحت والرسم والنقش والعمارة 
 التطبيقية.

مقياس الفنون يف ادلنظومة الرتبوية ليس وليد الصدفة ،بل ىو نتيجة تطور اجملتمع ووسائل االتصال يف ضل  إن
منهج ادلدارس االبتدائية وادلتوسطة والثانوية كوسيلة للرتبية اجلمالية.فهي الرتبية الفنية يف  أدرجتالعودلة ،ولذلك 

صاحلة ،وتريب وتصقل ذوقو احلسي اجلمايل  نشأةتساعد على نشوء الطفل  ألهنا وأساسيةمن ضرورية  أكثرتعد 
.األخرية األعوامالذي تشوه يف   

سليما، وجدوا من يوجهو توجيها  إذاالطبيعي  ادليل ، وىذاالرسم ويسرون كثريا لذلك إىلبطبعهم دييلون  فاألطفال
اخذ بغري عطاء،وال  جيمس )ال ويلياملفناين الغد.ويف ىذا الصدد يقول  األوىلبذلك قد وضعت اللبنات  يكون

 عالمة بغري اثر(.

،التعبري التشكيلي عند الطفل اآليتوتبياهنا جاء البحث موسوما بالعنوان  ودلعاجلتها  

موضوعية: وأخرىذاتية  أسباب إىلوتعود دوافع اختياري ذلذا ادلوضوع   

طرق التدريس ذلذه ادلادة احليوية  إليومدى التطور الذي وصلت  معرفة وأودىذه ادلهنة النبيلة  إىل أميل أنين.ىو 1
 يف مدارسنا.

. األخرىمع ادلواد قيمة الرتبية الفنية يف تربية ذوق الطفل ،وحيويتها وتكاملها  إبرازحماولة .2  

.إليهاادلكتبة مبثل ىذه ادلواضيع ادلهمة ،وحاجتها  إثراء.3  

ادلقدمة اليت حنن بصدد احلديث  أماوخامتة. ولفص وثالثةمقدمة ومدخل  إىلقسمنا ادلذكرة  األساسوعلى ىذه 
الدراسة. أثناءالبحث ووضع منهج متبع  ، وتقسيمعنها تناولت فيها عنوان البحث ودواعي اختياره  
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وحتديدات مفاىيمية للمصطلحات ادلفاتيح:الفن، تطرقنا يف ادلدخل تاريخ تدريس الفنون التشكيلية بالدنا عامة،
الفين. اإلبداع التعبري،الرسم ،  

بعدة مراحل تارخيية بداية مع القرن ،واليت مرت ة الرتبية الفنية ومراحل تطورىاخصصناه لدراسة ماىي األولالفصل 
الرتبية الفنية اليت تسعى إىل تنشئة الفرد من مجيع النواحي،باإلضافة  أىداف إبراز، مع عشر إىل وقتنا احلايلالتاسع 

إىل ذكر بعض ادلشكالت اليت تعرتض حتقيق ىذه األىداف.   

جانب الظواىر السيكولوجية لألطفال، إىلدراستها،  وأمهية األطفالتناولنا فيو سيكولوجية رسوم  الفصل الثاين  

دراسة تحليلية لنصوص مناهج وبرامج التربية الفنية الجديدة الفصل الثالث تناولت فيو عينات ميدانية تقوم 

قمنا بطرح بعض االقرتاحات للصعوبات اليت واجهتها. األخري،ويف  لمرحلة التعليم المتوسط  

.بأعمال التالميذ من مرحلة التعليم ادلتوسط أيضاوقد زودت البحث   

 المتبع:المنهج 
على ادلناىج ادلتبعة يف الدراسات اجلامعية و خاصة الفنية منها وجدت نفسي  اإلطالعوبعد   

ا ، وذلك وفقا لطبيعة ىذا البحث والذي يستدعي ىذالوصفي  التحليلي بادلنهج مطالب باالستعانة
 جادلنه

معرفة شخصيتو  من خالل بالطفلكل ما يتعلق ووصف  حتليل والذي يقوم على  :الوصفي  التحليلي
 استخراج قيمو الفنية،  و من خالل رسوماتو إلينا إيصالوحياول  ومعرفة ما

 صعوبات البحث:
 لقد واجهتين عدة صعوبات أثناء قيامي هبذا البحث منها:

، ويعود السبب إىل نقص الدراسات يف ىذا األطفالسيكولوجية رسوم ــ قلة ادلصادر ادلتناولة دلوضوع  
 مما يعيق عملية البحث. اجملال

ـــ تكرار ادلعلومات يف غالبية ادلراجع، الشيء الذي يؤدي إىل عدم تنوع ادلعلومات وصعوبة الوصول  
 إىل نتائج دقيقة وملموسة عن الدراسة.
 .سيكولوجية األطفال يف حتديد ـــ اختالف بعض البحوث والدراسات 
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 الدراسات السابقة:

ال يستطيع أن يبين نفسو من تلقاء نفسو ولذلك فان ىذا البحث  إن أي حبث أو عمل فكري   
  .اعتمد على دراسات سبقتو ومصادر أضاءت دربو وخاصة األقرب منها إليو

 األردنية، ،دار الفكر ،ادلملكة األطفالمثال:د.حنان عبد احلميد العناين،الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم 

.1،،1،2اذلامشية،عمان،ط  
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 تطورها.الفصل األول: ماهية التربية الفنية ومراحل   

  ماهية التربية الفنية:األولالمبحث : 

للًتبية الفنية دورا كبَتا يف تشكيل أذواق األفراد، وتعاجل ركنا مهما يف تكوينهم كي يستجيبوا للمؤثرات 

اخلارجية استجابات صحيحة، لذلك فهي تعترب وسيلة من وسائل االرتقاء بسلوك األفراد وتسهم يف 

 1وتنمي ادلهارات وتكمل النمو اإلنساين. بوجدان،التكامل االجتماعي وترقى 

  التربية: - أ

اصطبلحا فهي التنشئة والتنمية ، والًتبية ىي تربية وتعديل يف  أماالًتبية لغة ىي التنمية والزيادة،   

وتنميتهم من مجيع النواحي، العقلية واجلسمية واحلركية واحلسية واالجتماعية وتطوير  األفرادسلوك 

       2.بأنفسهممشكبلهتم  عقوذلم من الناحية االجيابية حىت تصبح لديهم القدرة على حل

ومستمر بشكل متجدد  وأىدافوهبا اجملتمع بنقل معارفو الًتبية ىي رلموعة من العمليات اليت يقوم   

على بقائو وقد جاءت عدت تعريفات للًتبية من وجهة نظر بعض الفبلسفة وادلربُت، وفيما  للحفاظ

 التعريفات:ىذه  أىميلي 

 كل مجال وكمال.  اجلسم والنفس: الًتبية تضفي على أفبلطون 

 العقل للتعليم . إعدادطاليس : الًتبية عملية  أرسطو 

  دبعناىا الضيق فيقصد هبا  أما، مع البيئة احمليطة بو  اإلنسانلودج : الًتبية دبفهومها الواسع تعٍت تعامل

 يف التعليم ادلدرسي.

  العقلية وادلعرفية للمتعلم. األفكاركويٍت :اذلدف من الًتبية ىو ربقيق  السعادة بغرس كل توماس اإل 

                                                           
 .88،7002،دار ادلناىج للنشر والتوزيع،عمان ، االردن،ص1منذر سامح العتوم، طرق تدريس الًتبية الفنية ومناىجها،ط.  1

.72.المصدر نفسه، ص.
2
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 يليق باجملتمع الفاضل وتنمي فيو مجيع الفضائل  رفاعي الطهطاوي : الًتبية ىي تبٍت خلق الطفل على ما

 على فعل اخلَت. أقرانوللتعاون مع من رلاورتو ذاتو  وسبكنواليت تصونو من الرذائل 

 يعلمو لغَته . أويعملو ادلرء  ستيوارت ميل : الًتبية ىي كل ما 

 يقوم بو من اجلنا بغية التقرب من   وكل ما أنفسنانقوم بو من اجل  سبنسر: الًتبية ىي كل  ما ىربت

 كمال طبيعتها.

والبد من توافر عدة صفات او ميزات  للشخص  األساسيالعملية الًتبوية وزلورىا  أساسالفرد ىو   

التدريب يكون  مؤىبل ولديو االستعداد  للتعلم، ويتم ذلك من خبلل  أنادلراد تعليمو حبيث جيب 

والتهذيب للسلوك وتقدمي اخلربات وادلعلومات وادلهارات البلزمة اليت حيتاجها للتكيف مع اجملتمع الذي 

 واجملتمع احمليط يف ىذه العملية ادلتشابكة دورا كبَتا من خبلل  واألسرةيعيش فيو، وتلعب ادلدرسة 

 والعادات والتقاليد. ادلتبعة األساليب

 أنيعيش دبعزل عنو ، ونبلحظ  أنفيو وال يستطيع  ويتأثرالفرد شخص يعيش يف رلتمع يؤثر  أنكما     

القادر على خدمة  اإلنسان وإعداد ألخرمن جيل  لآلخرينالعملية الًتبوية يقع على عاتقها نقل اخلربة 

ادلدرس ادلثقف ادلتعلم وادلتحمس ذلا، حبيث  إصلاحهااجملتمع وحل مشكبلتو وتطويره، واليت يساىم يف 

هبدف نقل اخلربة والثقافة وتربية الفكر الذي يًتجم بسلوك حيدث عملية اتصال بينو وبُت التبلميذ 

 التبلميذ يف هناية عملية التعلم.
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 الفنية:بية التر   - ب

يف فهم لغة  أنواعهمتربوية تساعد النشئ والشباب على اختبلف  ىي عملية: "أهناعرفها زكي على 

وكذلك تنمية السلوك ضلو  اإلنسانالفن ووظيفتو يف اجملتمع ومعرفة اثر الفن يف البيئة اليت صنعها 

   1" .الفن والتقومي الناقد لو من خبلل احلكم اجلمايل إىلاخلبلق واالستجابة  اإلنتاج

الفنية مثل الفنون التشكيلية، الفنون  واألنشطةرلموعة من اجملاالت " :  بأهناوعرفها البسيوين 

    2".ادلسرحية، الفنون ادلوسيقية والتصوير الفوتوغرايف

: مادة دراسية تطبيقية مقررة يف مدارس التعليم ،تزود ادلتعلمُت دبعلومات نظرية  بأهناوعرفها الباحثان 

يف تكوين شخصية ادلتعلم من سلتلف النواحي.فهي مادة تثقيفية ومهنية  اإلسهاموادلوسيقية، هبدف 

    3.وأدبيةوتذوقية ومجالية 

 مطابقة لو سباما أوعاكسة  مرآةرلرد  األيام تكن يف يوم من بية الفنية ىي تعبَت عن الواقع وملالًت  إن

و وظيفية مستحدثة، ربمل يف طياهتا الكثَت من ادلعاين والقيم، وذلا صلة  ابتكاريوىي رموز  وإمنا

حيول هبا  أنمجيلة بالواقع وواقع الفنان ذاتو على اعتبار ما يتمتع بو من ملكات خاصة يستطيع 

يث تسيطر على عناصر الطبيعة. مث تكتشف قوانُت فاعلة ومنتجة حب إرادة إىل وأحاسيسوموىبتو 

ومنو فان الًتبية الفنية حقيقة وواقعية،  أكثرالتغيَت اليت ربكمها لتشكل منها خامات جديدة،فتصبح 

وفق معايَت فنية،وتنظيم عقلي،ووعي  واالبتكاراخللق  أسرارتعبَت وجداين وسحر مجايل، وسر من 

  ناضج،وإرادة مصممة.

                                                           

Infpe2011. ،الًتبية الفنية التشكيليةحسُت موىوب كاسحي محيد،  - 1  
ص.مرجع سابق، منذر سامح العتوم،طرق تدريس الًتبية الفنية ومناىجها،- 2  
،ص.نفس ادلرجع - 3  
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وتعاجل ركنا مهما يف تكوينهم، كي يستجيبوا  األفراد أذواقدورا كبَتا يف تشكيل ذلا ية لًتبية الفنا

 األفرادلذلك فهي تعترب وسيلة من وسائل االرتقاء بسلوك  صحيحة،للمؤثرات اخلارجية استجابات 

     1اإلنساين.وتسهم يف التكامل االجتماعي وترقى بالوجدان وتنمي ادلهارات وتكمل النمو 

عن طريق تشكيلهم للخامات  األفرادالًتبية الفنية دبعناىا البسيط " ىي تعديل اجيايب يف سلوك  

    2 ".جيدة متقنة  أعمالادلختلفة واحلصول على 

عن طريق اخلربة ويكتسبها نتيجة لتفاعلو مع البيئة  يتعلم اإلنسان إنالًتبية عن طريق الفن تتمثل يف  

ن رلموعة مًتابطة من العادات وادلهارات واالذباىات اليت خيرج هبا ضمخربة ذلا كيان كلي  وأية

عملية اكتساب  أثناءيف  أكدنا فإذاخربة عن غَتىا بطابعها اجلمايل  أيتتميز  أنادلتعلم ، وديكن 

 ذلك دبثابة تربية شاملة للفرد عن طريق الفن. اخلربة طابعها اجلمايل كان

الًتبية الفنية ىي عملية هتذيب سلوك ادلتعلمُت من خبلل  إنسبق ديكننا القول  ومن خبلل ما  

ومل  األخرىومصطلح الًتبية الفنية حديث نسبيا مقارنة بادلواد الفنية وتذوقها ،  لؤلعمالشلارستهم 

يكن معروفا قبل القرن العشرين ، حيث كانت الفنون اجلميلة والتطبيقية ىي ادلسيطرة يف ادلدارس 

الًتبية الفنية ادلعاصرة فهي الًتبية عن طريق الفن من خبلل شلارسة  أما،  التعليميةوادلؤسسات 

اليت تعترب الفنون التشكيلية والعلوم  األخرىواالستفادة من رلاالت العلوم  الفنية ادلختلفة األنشطة

 ادلصادر الرئيسية ذلا. أىمالًتبوية من 

، والعلمي، مها : النظري  أساسيُتوتشمل الًتبية الفنية ادلدارس عامة كمادة منهجية مقررة رلالُت  

وىذان اجملاالن يربزان ثبلثة زلاور رئيسية مهمة وىي تطوير عقلية الطالب ومستواه من خبلل تعلم 

                                                           

1 02الًتبية الفنية ومناىجها،مرجع سابق،ص سامح العتوم،طرق تدريس منذر -
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ء الطفل يف الربط بُت الفن ، وتدعيم ادلعلومات لدى ادلتعلم وزيادتو قدرتو على التذوق ، ودعم انتما

           1احلياة والفن.

اىتماما كبَتا بتدريس مادة الًتبية الفنية يف البلدان النامية وادلتقدمة  األخَتة اآلونةولقد شهدت   

ربسُت كفاية من يقومون  إىلىذا االىتمام زلاوالت متعددة ترمي  على حد سواء ، وقد تزامن

بشكل ديكنهم من القيام بعملهم على خَت وجو وذلك من  ىيلهموتأبتدريس مادة الًتبية الفنية 

  .وأثناءىاقبل اخلدمة  وتكوينهمخبلل تدريبهم 

من خبلل الفن، وىو  اإلنسانالفنية اصطبلحا يعٍت ضمان حدوث منو من نوع شليز عند  الًتبية    

وتذوقو ولفظ القبيح واستهجانو الفنية،ويف اإلبداع الفٍت التشكيلي ، ويف سبييز اجلمال منو يف الرؤية 

ويف التعبَت بلغة اخلطوط وادلساحات واألحجام والكتل واأللوان يف صيغ فريدة تعكس الطابع ادلميز 

تكفي،  للشخصية.وليس من ادلضمون ربقق ىذا النمو دبجرد شلارسة الفن، فادلمارسة وحدىا ال

ضمانات معينة البد من توافرىا لكي  إطار الًتبية من خبلل الفن يتم يف أوولذلك فان الًتبية النية 

فيمكن أن تكون ادلمارسة رلرد تقليد أو زلاكاة آلية " تربية فنية ".  بأهناديكن وصف عملية ادلمارسة 

ال تؤدي بالتلميذ إىل تربية فنية الن التقليد يقضي على ذاتية التلميذ وإبداعو، إذ ال تتقدم الًتبية 

التلميذ على  بإرغامتكون الًتبية الفنية  إلبداع واخللق الفٍت، وكذلك الالفنية إذا انعدمت عملية ا

   2. اإلبداعيذبعلو يلتزم بنوع معُت من الفن يتعارض مع منوه  وإرشاداتقواعد  إتباع

الكاتب االصلليزي الراحل "  أرساهالًتبية عن طريق الفن مفهوم  أوإن ادلفهوم ادلعاصر للًتبية الفنية   

يقتصر ىذا ادلعٌت على  الة بشموذلا من خبلل شلارسة الفن. و ىربرت ريد" والذي يعٍت حدوث الًتبي

                                                           

.01سابق،صسامح العتوم، طرق تدريس الًتبية الفنية ومناىجها،مرجع - 1  
2271-7002،اذلامشية،عمان األردنية،دار الفكر،ادلملكة 1،طاألطفالحنان عبد احلميد العناين،الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم  -

2
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 اإلنساننشاط حيمل شعور  أيالفن التشكيلي وحده ولكن على كل جانب مجايل يستثَته 

    1.والشعر والقصصوحساسيتو كادلوسيقى والرقص والغناء والتمثيل 

نشاط يقوم بو الفرد، وىو يعرب  بأهنايف رلال الفن التشكيلي ديكن وصف الًتبية الفنية  أما   

وعقائده ومكتشفاتو،  وأفكارهوانفعاالتو  أحاسيسوويشكل عادلو احمليط بو تشكيبل ينقل من خبللو 

 وطبيعتها. اإلبداعيةواليت تعتمد على خربتو السابقة يف ىذا ادلضمار وعلى العمليات 

 التربية الفنية في المدرسة: -ج

طفل قبل ادلادة، واىل توظيف ادلواد الدراسية كلها يف تربية الطفل لالعناية با إىلتتجو الًتبية الفنية احلديثة   

 من مجيع النواحي.

يف  أفكارهحيب اللعب كثَتا ودييل للرسم والكتابة والتعبَت عن  األوىل  األساسيةالطفل يف ادلرحلة  أنودبا 

ينقل الواقع نقبل حرفيا  والشوارع وىو حُت يفعل ىذا ال واألرصفةكل مكان يراه مناسبا على اجلدران 

وضليطو  لئلنتاجمند الطفل بكل الوسائل البلزمة  أنيعرب عما يراه بلغة الطفولة الفنية، لذلك ينبغي  وإمنا

 مزيد من التعبَت احلر. إىلببيئة مجالية تثري خيالو وتغذي عقلو وترقي مشاعره وتدفعو 

يوجد اىتمام كاف دبواد  ب والعلوم والتم دبواد القراءة والكتابة واحلساالطفل يه أن أيضاوديكننا القول 

طفل هبا لينموا من الثقافة الفنية اليت ينبغي تزويد ال إىلالفنون يف اخلطط الدراسية، فنحن مازلنا نفتقر 

 مجيع النواحي.

يتيسر ىذا  قدر من النمو وال أقصى إىلة إيقاظ قوى الطفل واستعداداتو وترقيتها تتضمن الًتبية الفني   

 على العمل بتلقائية وشلارستو لو دبتعة. وإقبالوبالنشاط الذايت للطفل  إال

                                                           

،مرجع سابق،ص.األطفالحنان عبد احلميد العناين،الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم - 1
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 أدائها أثناءاليت يقبل عليها الطفل حبب ورغبة ويشعر  األعمالالفن من  أنننسى  أنديكننا  كما انو ال

الطرق  أفضلطبيعة الطفل وعليو فهو من  إىلبالسرور والبهجة والنشاط، فالفن من اقرب الوسائل الًتبوية 

 ادلساعدة على منوه السليم.

 التربية الفنية: أهداف -د 

تتصل حبياة الطفل  أهنامن حيث  األخرىالفنية كغَتىا من ادلواد الدراسية الًتبية  أنمن الواضح جدا 

ادلستقبلية وباجملتمع ككل انطبلقا من متطلبات احلاضر ومشكبلتو، لذا ينبغي ربديد رؤية بارزة ادلعامل 

ربمل يف طياهتا تصورات مدروسة، وزلسوبة النتائج دلا سيكون عليو الطفل مستقببل عرب مراحل 

يقوم تعليم ىذا  أنا بات من الضروري الذي حييا فيو ، ولذومسات العصر  وآمالوتطوره اليت دير هبا 

غاية يف الدقة والوضوح. ورسم صورة اجملتمع الذي يصنع احلضارة الراقية  وأىداف أسساجملال على 

 بكل ادلقاييس.

 يف وينبغي ،العامة للًتبية وىي تنشئة الفرد من مجيع النواحي األىدافالًتبية الفنية مع  أىدافتتفق 

 :اآلتية القواعد إتباع اجملال ىذا

 اإلبداع على التلميذ قدرة تنمية. 

 الفنية. وادلشاريع الرسم، يف اجلماعية األعمال خبلل من وذلك اجتماعيا التلميذ تنمية 

 فقط. النفعية وليس اجلمالية قيمتها أساس على األشياء يقدر التلميذ أو الطفل جعل 

 باجلمال. أعمالو اتسام خبلل من مجيبل نظيفا وطنو بقاء على حيرص صاحل مواطن التلميذ جعل 

 هبا. والثقة الذات تأكيد 

 بو. يقومون ومن اليدوي العمل احًتام 

 وادلشاعر االنفعاالت عن التنفيس . 
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 الفردية. الفروق مراعاة 

 وتنميتها. احلواس تدريب 

 الفراغ. أوقات شغل 

 الفٍت الذوق تنمية. 

 الفنية. ادلواىب عن الكشف 

 زلدود. الغَت االستخدام على احلواس تدريب 

 والثانوية. األساسية األلوان باستخدام موضوع عن التلميذ يعرب أن 

 واألشكال. الكتل بُت التلميذ دييز أن 

 العمل. أثناء النظافة على احملافظة على التلميذ يتعود أن 

 الفنية. أعمال تصميم يف أصابعو التلميذ يستخدم أن 

 اآلخرين وعمل عملو قيمة التلميذ يقدر أن 

 .رحبلت متنوعة ومتكررة للطبيعة 

 .زيارة ادلتاحف وادلعارض الفنية 

 1.فنية للتبلميذ أعمالمعارض تضم  إقامة    

 

 

     

                                                           

.4سابق،ص ، مرجعالفنية التشكيلية ، الًتبيةحسُت ، موىوبكاسحي محيد  - 1  
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 مراحل تطور التربية الفنية: الثاني:المبحث 

وتنوعت  احلايل،لقد مرت الًتبية الفنية بعدة مراحل تارخيية بداية مع القرن التاسع عشر إىل وقتنا 

األساليب حىت أصبحت تدرس بشكلها احلايل متأثرة بالتطورات العلمية يف رلال علم النفس والًتبية، 

 وىذه ادلراحل على النحو التايل:

 (:3131-3481) مشقأوال: النقل من األ

ادلشق:ىو ادلثال احلسن الذي ىو ادلثال احلسن الذي حيتذي بو ، وكلمة مشق تطلق على أعمال الفنانُت 

فيا،وقد اعتمدت الكبار اليت كانت تعرض على التبلميذ حيث كانوا يقومون بعملة تقليدىا وزلاكاهتا حر 

 أواىزة اليت يعدىا ادلدرس مشق على فكرة التقليد تقليدا حرفيا للنماذج ادلرسومة اجلفكرة النقل من األ

اليت يرمسها على السبورة، مث يقوم بشرحها وتوضيح طريقة عملها، وقد استخدمت ىنا النماذج اذلندسية 

مناذج أكثر  إىلادلرسومة اليت تبدأ من رسم ادلربع وادلثلث وادلستطيل والدائرة يف بدايتها إىل أن تنتقل 

رم ومن بعدىا إىل أشكال أخرى كاإلبريق وادلقعد واجلرة مث رسم صعوبة مثل ادلكعب والكرة وادلخروط واذل

من عنصرين أو أكثر حيث كان التكفَت يف ىذه ادلرحلة متأثر بفكرة أن الفن ىو حرفة يقوم  منوذج

التبلميذ بالرسم دبتابعة ادلدرس من خبلل ادلرور عليهم ومعرفة مدى توصل التبلميذ إىل رسم ىده النماذج  

ل مراعُت النظافة والدقة يف العمل توضع بعدىا التقديرات )الدراجات(،ومن أىم أىداف كما ىي باألص

 الًتبية الفنية يف تلك ادلرحلة:

 االىتمام باجلانب العقلي للمتعلمُت. -

 تعليم الرسم ذلم. -
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 (:3184-3131ثانيا: الرسم من الطبيعة  والنماذج المصنوعة )

رأى  أنادلرحلة الثانية وىي مرحلة الرسم من الطبيعة والنماذج ادلصنوعة بعد  إىلانتقلت الًتبية الفنية 

القائمُت على التدريس انو جيب إبعاد التبلميذ عن اآللية اليت سبيزت هبا ادلرحلة األوىل ،وصلد أن ىذه 

صر النهضة ادلرحلة كانت قد تأثرت كثَتا بفكرة زلاكاة الطبيعة كما نراه يف الفنون الكبلسيكية وفنون ع

 األوروبية ومبادئ الفن الواقعي ، حيث صلد ىذه الفًتة بأهنا اشتهرت بأربعة أنواع من الرسوم ىي :

 *رسم النماذج الطبيعية وادلصنوعة لتقوية وسبرين ملكة ادلبلحظة للمتعلمُت.

 للربط بُت ماديت الرسم واإلشغال اليدوية. األلوان*الزخرفة والقيام بدراسة 

لذاكرة لتنمية قواىم العقلية وتنمية قوة ادلبلحظة والتفكَت يف األشياء وإشكاذلا ادلختلفة *الرسم من ا

 بالرسم.وصور عقلية قبل البدء  أشكالللحصول على 

*الرسم التخيلي لتنمية القوى العقلية لدى األطفال الذي يساعد التبلميذ على جودة التعبَت وتطوير 

 ملكة اخليال لديهم.

 المطلق: الحر رالتعبي ثالثا:

بعد انتهاء الدور الثاين انتقلت الًتبية الفنية إىل دورىا الثالث والذي يعترب بداية عصر جديد فيما يتعلق 

مشق وزلاكاة ول االىتمام فيو من النقل من األمفهوم الًتبية الفنية ادلعاصرة الذي رب أوبالًتبية الفنية 

حلرية يف التعبَت عن أنفسهم حيث تسمى ىذه ادلرحلة دبرحلة االىتمام بالتبلميذ وإعطائهم ا إىلالطبيعة 

وم ادلدرس مرحلة االعًتاف برسوم األطفال  دون ادين تدخل من قبل ادلدرس ،ومل يق أوالتعبَت احلر ادلطلق 

حىت ادين توجيو أو إرشاد وإمنا التشجيع  أوالطبيعية  أومشق  أو النماذج ادلصنوعة ىنا بتقدمي آي من األ

للتبلميذ ،  حيث كان اذلدف ىنا احًتام ذاتية التبلميذ يف التعبَت عن انفعاالهتم وأحاسيسهم ،حيث  
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كان ادلدرس يقوم يف إعطاء ادلوضوعات اليت تتعلق ببيئة ادلتعلم مث يقوم الطفل بعد ذلك يف زلاولة  

فة ، كما يقوم ادلدرس يف إعطاء الفرصة للمتعلمُت يف ذبربة خامات اكتشاف األشياء وعبلقاهتا  ادلختل

سلتلفة لكي تتكون لديهم خربات متنوعة كما يقوم ادلدرس أيضا يف تعليم ادلتعلمُت أو إعطائهم النظريات 

أو القواعد اليت توصل إليها العلماء يف رلاالت سلتلفة مثل علم البصريات واللون،وادلساحات وعملية 

 األشياء مع عدم إلزامهم بالتقييد هبذه النظريات والقواعد. إدراك

وصلد يف بداية ىذه ادلرحلة انو أطلقت حرية التعبَت لؤلطفال للتعبَت عن ذاهتم اليت كانت كردة فعل على 

ادلرحلتُت السابقتُت ، نبلحظ يف ىذه ادلرحلة إن تعليم الرسم كان منحصر يف فكرة التعبَت لدى األطفال 

الغي كل ما يتعلق يف الرسم من الذاكرة أو رسم النماذج الطبيعية ،إال انو كان ىناك اىتماما حيث 

 بالتعبَت الزخريف واإلبقاء  على منهج األشغال ومنهج الرسم.

 رابعا:الدور احلايل للًتبية الفنية وىو الًتبية عن طريق الفن:

دلراحل السابقة مجيعا يف تنمية شخصية التبلميذ جاءت ىذه ادلرحلة بعد أن ثبت بالربىان للًتبويُت فشل ا

من مجيع النواحي،كما سبت االستفادة منها،وقد ساعد يف ذالك الكثَت من النظريات الفنية و الًتبوية و 

النفسية وطرق التدريس وغَتىا،واليت اعتمدت على النظريات منها اإلدراك وكيف حيدث 

لتبلميذ اليت كانت مهمشة  خصوصا يف ادلرحلة األوىل وتعليمو،واالىتمام بالفروق الفردية بُت ا

والثانية،واستخدام طريقة التدريس الفردية يف بعض احلاالت وأسلوب تقيم عملية التعلم،واستخدام 

أساليب التوجيو واإلرشاد اليت افتقدت إليها ادلرحلة الثالثة،وعدم االىتمام دبادة الًتبية الفنية وقد ساعد يف 

ن النظريات الفنية و الًتبوية والنفسية وطرق التدريس وغَتىا واليت اعتمدت على النظريات ذالك الكثَت م

منها اإلدراك وكيف حيدث، وتعليمو واالىتمام بالفروق الفردية بُت التبلميذ اليت كانت مهمشة خصوصا 

ب تقييم عملية يف ادلرحلة األوىل والثانية، واستخدام طريقة التدريس الفردية يف بعض احلاالت وأسلو 
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والًتكيز على ادلعرفة النظرية والوجدانية يف التدريس  واالىتمامدام أساليب التوجيو واإلرشاد.التعلم واستخ

واالىتمام بطبيعة ادلوضوعات ومدى معاجلتها للميول واالستعدادات، واستخدام أساليب حل ادلشكبلت 

 اعي والتذوقي.واالىتمام بعلم النفس والسلوك اجلماعي اجلمايل واإلبد

ومن خبلل دراستنا للمراحل والفًتات السابقة صلد إهنا اىتمت بالتخطيط للعوامل ادلشًتكة بُت التبلميذ 

يف الفًتة األوىل، افًتضت أن كل التبلميذ ديلكون قوى عقلية، فقسمت الفن إىل أجزاء دبا يتبلءم مع 

فرق بُت صورة الشيء والعقل  ملكات وانو الالتبلميذ ديلكون  أنتلك القوى، والفًتة الثانية افًتضت 

الذي يدركها ، فادلعلم يصحح للتبلميذ ألنو اقدر منهم على ادلبلحظة والقدرة على الرسم، آما الفًتة 

الثالثة افًتضت أن مجيع التبلميذ ذلم خصائص مشًتكة يف الرسم،ووضع عامل السن كأساس لفهم تلك 

لية( فإىل جانب اىتمامها بالعوامل ادلشًتكة، إال أهنا اىتمت بالفروق اخلصائص ، آما الفًتة الرابعة )احلا

 الفردية يف الفصل الدراسي.

وصلد أن ىذه الفًتة آي الفًتة احلالية للًتبية الفنية إىل كيفية إكساب ادلتعلمُت اخلربات الًتبوية واليت حلل  -

   1 ة ومتكيفة مع ادلوقف التعليمي.أن ىذه اخلربة متغَت  ومعلومات، حيثمفهومها إىل عادات ومهارات 

 الفني عند األطفال: نمو التطورمراحل  الثالث:المبحث  -

كثَتا عن بعضها، وضلن ىنا وان كنا قد   زبتلف الىناك تصنيفات عدة ذلذه ادلراحل، وىي يف جوىرىا 

لونفيلد وذلك  فكنوراعتمدنا على تصنيف "سويل"كما عدلو ىربرت ريد إال  أننا سنعرض أيضا تصنيف 

 الىتمامو بعرض اخلصائص ادلميزة لرسوم األطفال .

 ريد: وىربرتأوال: تصنيف سويل 

 

                                                           

82منذر سامح العتوم،طرق تدريس الًتبية الفنية ومناىجها،مصدر سابق،ص - 1
  



ماهية التربية الفنية ومراحل تطورها                     الفصل األول                                 
 

 
26 

 

 :الشخبطة: أوالتخطيط  المرحلة األولى 

ويشتمل على  سنوات ويبلغ التخطيط ذروتو يف سن ثبلث سنوات، 5-0سبتد ىذه ادلرحلة من سن 

 األقسام الثانوية اآلتية:

بالقلم ،غَت ىادفة وىي عبارة عن رلرد حركات عضلية تبدأ من الكتف زبطيطات غَت مقصودة  - أ

وتأخذ اذباىا من اليمُت إىل اليسار عادة، وىي رلرد احتكاك القلم بالورقة لتحسس اآلثار اليت ديكن 

أن حيدثها القلم على صفحة الورق، ولذلك مساىا البعض التخطيطات العشوائية وأطلق عليها 

 إرادية .آخرون التخطيطات البل

يطلق الطفل عليو امسا  أنزبطيطات مقصودة بالقلم، والتخطيط ىنا ىو مركز االنتباه ومن اجلائز  - ب

 معينا.

يزال االىتمام الغالب اىتمام عضليا، ولكن حركات الرسغ ربل زلل  زبطيطات تقليدية: وىنا ال  - ت

 حركات الذراع ، وحيدث ىذا عادة لتقليد حركات الرسام البالغ.

ينتج أجزاء معينة جلسم معُت، وىي مرحلة انتقالية دلا  أنزبطيطات مقيدة : وىنا حياول الطفل   - ث

 سيأيت بعدىا.

  الخط: الثانية:المرحلة 

ويظهر لدى األطفال يف سن أربع سنوات، ويبلحظ ىنا تقدم التحكم يف الرؤية ، ويصبح رسم اإلنسان 

رية لتمثل الرأس،ونقطتُت للعينُت،ودائرة ثانية لتمثيل ىو ادلوضوع احملبب، ويرمسو الطفل يف صورة دائ

 اجلسم،وخطُت لتمثيل الذراعُت.
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  :المرحلة الثالثة : الرموز الوصفية 

سنوات، وفيها يتم سبثيل اإلنسان بالرسم بعناية ولكن يف صورة رمزية  6-5وسبتد ىذه ادلرحلة من سن 

ويتشبث الطفل  أسلوبو اخلاص يف الرسم، بدائية. وتوضح التفاصيل بشكل خاص، ويكون لكل طفل

 الواحد تشبثا دقيقا يف كثَت من األحيان واىل مدة بنمط زلبوب واحد ال يتغَت.

 :المرحلة الرابعة : الرسوم الواقعية الوصفية 

تزال الرسوم تعتمد على ادلنطق ال على الرؤية، فالطفل  سنوات وىنا ال 8-7وسبتد ىذه ادلرحلة من سن 

 يتذكره. حياول أن ينقل أو يعرب أو يدون كل ما ، وىويعرفو الما يراه ورق مايضع على ال

  الواقعية البصرية: الخامسة:المرحلة 

 أو األشياء إدراكطفل ىذه ادلرحلة يستطيع  أننبلحظ  سنوات  )12-9 (وسبتد ىذه ادلرحلة من سن

ادلظاىر اليت تعرب عن فردية  أوستخدام العبلقات يتحول عن اكبَتة منها كما صلده   أجزاء أوتفاصيل منها 

باطن  إظهارزلاوال بذلك التعبَت عن اخلربة البصرية ، ويبدأ فهذه ادلرحلة يف  األشياء أو األشخاص

الغامضة  األشياءعن  األسئلة،وصلد الطفل فهذه ادلرحلة كثَت  واإلبعاد واألحجامادلغلقة  واألماكن األشياء

 واأللوان األشكالالعبلقات بُت  إدراكيو خصوصا عن عامل احمليط بو ويستطيع غَت ادلفهومة لد أو

    1. واألحجام

 

 

 

                                                           
 24حنان عبد الحميد العناني،الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم االطفال،مرجع سابق،ص -

1
  



ماهية التربية الفنية ومراحل تطورها                     الفصل األول                                 
 

 
28 

  مرحلة الكبت : السادسةالمرحلة : 

سنة، كما تعد فًتة طبيعية يف منو الطفل، وىو ىنا متأن يف رمسو لكنو مثبط العزم  14-11وسبتد من سن 

التعبَت عن طريق اللغة، وإذا استمر يف الرسم فانو يفضل وينقل اىتمامو من التعبَت بالرسم إىل 

 التصميمات اإلصبلحية وينذر وجود اإلنسان يف رمسو.

  الفني:االنتعاش  أوالنشاط الفني الجديد  السابعة:المرحلة 

التمييز بُت  ومن ادلمكن ىناأصيل.ويدخل يف نشاط فٍت  النضوج،يأخذ رسم الفىت يف فًتة البلوغ يف 

 جلنسُت . رسومات ا

 المشكالت التي تعترض تحقيق أهداف مادة التربية الفنية:: الرابعالمبحث 

، تتمثل يف مشكبلت  أىدافهاىناك العديد من ادلشكبلت اليت تعًتض مادة الًتبية الفنية من ربقيق 

تتعلق دبدرس الًتبية الفنية واىتمامو بادلادة والتخطيط اجليد ذلا، ومشكبلت تتعلق بالتبلميذ وعدم رغبتهم 

وغَتىا  األخرىادلدرسة ومدرسي ادلواد  بإدارةىناك مشكبلت تتعلق  أندبمارسة العمل الفٍت ،كما 

 تها بالتفصيل على النحو التايل :العديد من ادلشكبلت ،حيث سنقوم يف ىذا الفصل بدراس

 الفنية:أوال: مشكالت تتعلق بالنظرة العامة لمادة التربية  -

 والمجتمع: األسرةنظرة   -3

  ضرورية.مادة الًتبية الفنية مادة تكميلية وغَت  أن إىلنظرة اجملتمع 

  أمهية.اعتبار مادة الًتبية الفنية من اجلواد ذات ادلستوى الثالث وليس ذلا 

  أمهيتها.بعدم  األمور وأولياءاعتقاد بعض التبلميذ 

  النشءالفنية يف تربية  الًتبيةبدور  األسرةجهل. 

  صاحب صنعة واخللط بُت الفنان ادلريب والصانع . ألنوفكرة اجملتمع عن مدرس الًتبية الفنية 
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 * الحلول:

 للمتعلمُت .توضيح الدور الًتبوي الفعال دلادة الًتبية الفنية  وما تقدمو  -

 وتوازهنا.توضيح دور الًتبية الفنية يف بناء الشخصية  -

 ة هبا .قادلتعل واألنشطة الًتبية الفنية بأمهيةالتبلميذ  أولياءإشعار  -

 :األخرىومدرسي التخصصات  توسطةإدارة الم -2

  اخلاصة بادلدرسُت وادلدرسة. واألعمالالوسائل التعليمية  بإنتاجتكليف مدرس الًتبية الفنية 

 أو أخرى بأعمالمادة الًتبية الفنية واستغبلل حصصها للقيام  أمهيةبعض ادلدرسُت بعدم  اعتقاد 

 .أخرىيف رلاالت  ألنشطةربضَتات 

  دبتابعة مدرس الًتبية الفنية. ادلتوسطة  مديرعدم قيام 

 األسبوعي أوالشهري  أولتخطيط مادة الًتبية الفنية سواء السنوي  ادلتوسطة عدم متابعة مدير. 

  الحلول:*

 توضيح دور مدرس الًتبية الفنية يف العملية الًتبوية والتعليمية. -

ومساعدة ادلدرس على     واإلشرافحىت يضمن حسن ادلتابعة  األسبوعيةقيام مدير ادلتوسطة بادلتابعة  -

 ضو.الصعوبات وادلشاكل اليت تعًت 

التخصصات عند توزيع  النظر عنتكون ىناك نظرة عامة وعادلة جلميع ادلواد الدراسية بغض  أن -

 استعمال الزمن.

 الت تتعلق بمدرس التربية الفنية:كمشثانيا: 

  بدفًت إعداد الدروس والتحضَت اليومي.عدم اىتمام بعض مدرسُت الًتبية الفنية 

 .سلبية مدرس الًتبية ضلو ادلقرر 
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 للقيام بتدريسها. أخرىمدرس الًتبية الفنية مواد  إعطاء 

  يف طريقة طرح مادتو بالشكل الذي يراه مناسبا، واكتشاف ادلواىب ادلتميزة. احلرية للمدرس إعطاءعدم 

  الدرس. أثناءعدم قيام مدرس الًتبية دبتابعة التبلميذ 

 وظ.جهد ملح أيالتبلميذ درجات عالية بشكل دائم دون تقدمي  إعطاء 

 *الحلول: 

 غَت زبصصو. أخرىمدرس الًتبية يف تدريس مواد  إقحامعدم  -

 اليوم الدراسي. أخرعدم وضع حصص الًتبية الفنية يف  -

 الدروس بشكل مستمر. وإعداداالىتمام بالتحضَت اليومي  -

 الفنية ذات ادلستوى ادلرتفع. األعمال بإخراجاالىتمام -

 العامة دلا ذلا من اثر اجيايب. وادلناسباتاالىتمام بادلشاركة يف ادلسابقات الفنية  -

 للضرورة. إالعدم السماح للتبلميذ للخروج من الفصل  -

 العمل على متابعة التبلميذ وتقوديهم دبوضوعية.  -

 .أعماذلمتذكَت التبلميذ بكيفية وضع الدرجات وتقييم  -

 بالتالميذ:ثالثا : مشكالت تتعلق 

  واخلامات البلزمة حلصة الًتبية الفنية. األدوات بإحضارعدم تقيد بعض التبلميذ 

 .عدم اىتمام التبلميذ دبادة الًتبية الفنية 

 صنعهم.جاىزة ليست من  أعماالالتبلميذ  إحضار 

 .ملل الطبلب وعدم رغبتهم يف التعبَت 

 الفٍت. اعتقاد بعض التبلميذ بعدم قدرهتم على شلارستهم العمل 
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  والتحفيز من طرف ادلدرس. التشجيععدم 

  أعماذلم إكمالضعف التعبَت الفٍت لدى بعض التبلميذ وعدم قدرهتم على. 

  نظرا لقرهبم من بعضهم البعض. اآلخرين ألعمالتقليد بعض التبلميذ 

  اذلدف يف ذىن ادلتعلم . أوعدم وضوح الفكرة 

 الحلول:*

 ادلتعلم. أوالًتبية الفنية ودورىا يف بناء شخصية الشخص  أمهيةالعمل على توضيح  -

 .اآلراءادللل احلقيقة من خبلل مناقشة التبلميذ وتبادل  أسبابالتعرف على  -

 العمل على تنوع مهارات التبلميذ  -

 ادلطلوب منهم يف احلصة ىو التعبَت وليس احملاكاة. أنالتوضيح للتبلميذ  -

 . إنتاجهمالعمل على تشجيع التبلميذ وربفيزىم على  -

 يف رلاالت الًتبية الفنية. تكرمي التبلميذ ادلوىوبُت وادلتميزين -

 رابعا: مشكالت تتعلق بتنفيذ المنهج:   

 . الموضوعات: 3

 .تكرار ادلوضوعات وعدم تناسبها مع البيئة اليت يعيشها التلميذ 

  التقليدية.تكرار ادلوضوعات على النواحي 

 *الحلول:

 العمل على عدم تكرار ادلوضوعات . -    

 الًتكيز على ادلوضوعات ذات السمات التعبَتية. -   
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 الوسائل التعليمية:  .0

 احلديثة يف ادلؤسسة.  وادلراجع * عدم توافر الكتب

 * عدم وجود ادلعارض الدائمة دلادة الًتبية الفنية.

 ادلؤسسة.يف العرض  أجهزة* عدم توفر 

 * عدم استخدام مدرس الًتبية الفنية للوسائل ادلختلفة وادلتنوعة.

 *عدم استثمار ادلعارض الفنية كوسيلة تعليمية.

 * الحلول:

 وقت عرض الوسيلة. مراعاة الدقة يف اختيار -

 ادلعارض الفنية الدائمة. إجيادالعمل على  -

 ادلختلفة وادلراجع احلديثة.ادلؤسسة على توفَت الوسائل التعليمية  إدارةحث  -

 التعليمية. األجهزةيقوم ادلدرس يف التدريب على  أن -

 .الزمن:1

 * عدم توفر الوقت الكايف دلادة الًتبية الفنية.

 وقت اكرب من الوقت احملدد ذلا. إىل* حاجة الكثَت من ادلوضوعات 

 *الحلول:

 .األخرىادلواد  يفادلادة وقت كايف كما  إعطاء -

 .المكان:4

 عدم توفر مكان دلمارسة الًتبية الفنية.* 

 مساعدة.وأجهزة وخامات  أدوات* عدم ذبهيز غرفة الًتبية الفنية دبا ربتاجو من 
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 الحلول:*

 أماكن خاصة دلمارسة الًتبية الفنية. إجياد -

 خاصة.ذبهيز ادلؤسسات جبميع متطلبات الًتبية الفنية من ورش  -

 خاصة بالرسم. العمل على زبصيص غرفة -

 شلارسة موضوعات الًتبية الفنية يف أماكن سلتلفة كاخلروج إىل الطبيعة. -

 . الخامات:5

 .* عدم قدرة بعض التبلميذ يف التعبَت خبامات كبَتة وعدم استمتاعهم هبا 

  .الفصلداخل  وجود تبلميذ انفعاليُت* 

 التكلفة العالية لبعض اخلامات وادلواد.*

 تشكيلها. أثناء* تبذير ادلواد واخلامات 

 * الحلول:

 وجو. أكملاجلديدة للقيام بالعمل على  واألفكارادلفاىيم  بإثارةالقيام  -

 تشجيعو على االستمرار بالعمل وتشويقو للعمل وتقديره لو. -

 بتكارية ومنحو احلرية الواسعة.اتنظيم عملو بصورة مساعدة التلميذ على  -

 على خامات البيئة احمليطة واخلامات ادلستهلكة.االعتماد  -

 لتوفَت بعض اخلامات البلزمة. اإلدارةالتنسيق مع -

  الواجب المنزلي:.6

 طلب ادلساعدة من الغَت لرسم ادلوضوع عنهم. إىلجلوء الكثَت من التبلميذ * 

 اليت حيضرىا التلميذ من ادلنزل. األعمال* قبول مدرس ادلادة 
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 يف ادلنزل. األعمالوا ة الفنية شلا جيعل التبلميذ يكملحصص الًتبي * عدم كفاية وقت

  الحلول:* 

 االعتماد على النفس. ىعل م ومساعدهتمية الفنية ودورىا يف تنمية سلوكهالتوضيح للتبلميذ بدور الًتب -

 إعطاء ادلوضوع يف احلصة واحلرص على تكملتو داخل الفصل. -

 عمل مل يرسم يف الفصل. أليادلدرس بتنبيو التبلميذ بعدم قبولو  قيام -

 الناحية المادية:.7

 التبلميذ ادلضعفُت ماديا. دلساعدة* عدم توفَت ميزانية خاصة دلادة الًتبية الفنية 

 وادلقاعد والطاوالت   والورشاتالبلزمة للمادة كالغرف  اإلمكاناتعدم توفر *

 البلزمة يف الًتبية الفنية.* تكلفة بعض اخلامات 

 * الحلول:

 استخدام اخلامات البيئية وادلستهلكة يف العمل الفٍت. -

 يف بداية العام الدراسي.زبصيص مبالغ مالية سلصصة دلادة الًتبية الفنية  -

 خامسا: مشكالت تتعلق بالمعارض الفنية:

  ادلعارض الفنية. إلقامةعدم التخطيط اجليد 

  ادلعارض الفنية. إقامةعدم اشًتاك التبلميذ يف 

  ادلساحات.الفنية لضيق  األعمالعرض  أماكنعدم توفر 

  بأعماذلمخلو ادلعارض من التبلميذ ادلشاركُت. 

  سنا. األكربللمستويات  األعمالعدم عكس تلك 

  األعمالتلك  أصحاباشًتاك عدد من التبلميذ ليسوا. 
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  الحلول: *

 التخطيط اجليد للمعارض الفنية وزلتوياهتا.العمل على  -

 للعرض. أماكنالعمل على إجياد  -

 مناقشة األعمال الفنية والتعرف على مكوناهتا من عناصر البناء العمل الفٍت وأسسو. -

     1القوة والضعف. ، جيد، ونقاطمعرفة مستوى العمل ضعيف -

 

 

 

 

 

 

                                                           

.90، صمنذر سامح العتوم،طرق تدريس الًتبية الفنية ومناىجها،مرجع سابق - 1  
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            :األولالمبحث  :األطفالسيكولوجية رسوم 

سطح كان، منذ عهدىم دبسك  أيىي تلك التخطيطات احلرة اليت يعربون هبا على  األطفالادلقصود برسوم  إن

 مرحلة البلوغ. إىل يصلوا أن إىليف السن اليت يبلغون عندىا عشرة شهور تقريبا،  أيالقلم 

يف التعبَت عن ذواهتم وشلارسة ىواياهتم من خبلل الرسم والتصميم والنحت،وكلما ازداد  األطفاليرغب وقد   

  احلسي احلركي وعلى التعبَت الفٍت. التآزرقدرتو على  ازدادتخربتو  واتسعتالعمر الزمٍت للطفل ومنا عقلو 

وتطورىا يف سلتلف مراحل  األطفالاحد فروع علم النفس الذي يبحث احلقائق السيكولوجية ادلتعلقة بظهور رسوم 

يف كل مرحلة من ىذه ادلراحل من مجيع النواحي النفسية،  باألشكاليف التعبَت  األطفالالنمو والطرق اليت يتبعها 

والدوافع اليت تؤثر يف ظهور الرسوم بشكلها ادلميز، ويوضح  األسباب،كما يكشف النقاب عن والعقلية والفنية

السيكولوجية،ومنوه الفٍت النظريات اليت يفسرىا والتوجيهات اليت ديكن استخدامها مع حل مشكبلت الطفل 

 منوه. أثناءربقيق صحة ىذه اجلوانب اذلامة لدى الطفل يف  بذلك علىفيساعد 

كما قام ىربرت يف دراستو عن سيكولوجية التعلم الذي يرى فيها بان الفرد يؤدي دوره يف احلياة كوحدة وان        

ربصيل ادلعلومات اجلديدة يعتمد على وحدة ادلوقف التعليمي وتكاملو، وان غرض ادلتعلم ىو العامل احملدد الذي 

 1    .التعليميينظم عناصر ادلوقف 

هتمنا  طفل كفن وإمنا هنتم بذات الطفل، كما انو ال هتمنا النتيجة ادلتحصل عليها بقدر ماهنتم برسم ال ال     

بقدر ما نستفيد من القيمة االتصالية اليت توفرىا لنا  اإلعبلنيةال نستفيد من القيمة  ألننا، اإلبداعيةالطريقة 

 ادلعلومات اخلاصة بو.

                                                           
 .     73،7002،ادلملكة االردنية اذلامشية،االردن،ص1حنان عبد احلميد العناين،الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم األطفال،ط   -  1
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اعتبارا من الواقع ، الطفل ال يكشف لنا فقط االستعدادات التطبيقية ) مهارة يدوية والدقة يف ادلبلحظة( ولكن 

وكذلك شعوره العاطفي فَتسم ويتكلم وينحرك يف نفس الوقت، ويعرب بالرسم عن  شخصيتوليكشف عن مظاىر 

كل ادلعطيات االجتماعية والثقافية اليت تؤثر   الشيء الذي مل يستطع التعبَت عنو لغويا، وجهازه العصيب وال يعرف

  على حياتو.

 :األطفالدراسة سيكولوجية رسوم  أهمية - أ

للمريب كيبل  بالنسبةفهي مهمة  واألدبكربى للمريب واحمللل النفسي وعامل النفس   أمهيةذلذه الدراسة  إن

 أمهية أماويا صحيحا، توجيو تربالشكلي تفسَتا خاطئا،ومن خبلل ذلك ديكنو  األطفال إنتاجيفسر 

 دراسة التحليل النفسي فتتضح قيمتها التشخيصية .

 أووخباصة قبل معرفتهم بالقراءة والكتابة وقبل تعلمهم الكتابة والكبلم،  األطفالفالرسوم اليت يقوم هبا 

التعبَت تقدم للمحلل النفسي سجبل كامبل حلياة طفل ديكنو من خبلذلا  أساليبمن  آخر أسلوب أي

العبلج ادلناسب  واقًتاح األسبابدراسة وتشخيص ادلرض النفسي الذي ينتاب الطفل ، ومنو ديكن معرفة 

 لو.

فتهم ومعر  األطفالقد يعتمد عليها يف قياس ذكاء  ألنولعامل النفس  أيضامفيدة  الدراسةىذه  إنكما 

 يعرب عن حالتو العقلية والنفسية  الطفل منوذجفرسم ادلختلفة، 

تفيده يف تفهم طبيعة الطفل من  فإهنا لؤلدب األطفالدراسة سيكولوجية رسوم  أمهية أماواجلسمية، 

حيث منوه شلا ديكنو على تنمية التعبَتات ادلتفقة منو عما يقدمو لو من وسائل تعمل على استمراره فيها 

 إذعهد طويل  إىللتساعده يف ادلرحلة ادلستقبلية. وىذه الدراسة ال ترجع  األوىلالسيما يف تلك ادلرحلة 

 عاما. 56ضلو  إىلسبتد  أهنا
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ونظمو  قوانينو وقواعدهفنا خاصا هبم لو  لؤلطفال أنفت لنا ىذه الدراسة حقيقة عامة وىي كشوقد  

 واحلديث.الفنية الصحيحة اليت بٍت عليها الفن القدمي  باألسسوشليزاتو، كما انو لو عبلقة 

الفن يسهل علينا ىذا  انو ال األكادديية كمابادلقاييس  األطفالنقيس قيمة فن  أنوليس من السهل 

 مل نتخلص من النظرة احملدودة عند تقديره. واالستمتاع بو، وتوجيهو الوجهة الصحيحة ما

 : األطفالطرق البحث في رسوم  –ب 

 وىي: أساسيةقواعد  أربعة األطفال يفيف دراسة رسوم  إتباعهاديكن حصر الطرق اليت جيب  

 طريقة ادلبلحظة العرضية.أوال : 

 استخرجت ربت ظروف مقننة. ثانيا:طريقة البحث يف نتائج 

 .ثالثا: طريقة ادلقارنة 

  السابقةرابعا: طريقة جامعة وشاملة تعتمد الطرق. 

 المبدعين في الفن: لألطفالالظواهر السيكولوجية الثاني:المبحث  -

ظاىرة  بالنسبة ذلم ولنا، وىو  مألوفةجديدة غَت   أشياء إظهارىو  األطفاليف الفن عند  اإلبداع          

،وىذه الظاىرة تنموا وتكرب يف سنوات أعمارىميف سنُت مبكرة من  األطفالسيكولوجية طبيعية تظهر عند بعض 

والثقة  واألمن والطمأنينةباحلب   وإشعارىمتوفرت لديو وسائل التعبَت الفنية ولوازمو  إذاوخاصة  الحقة من عمرىم

 1الطفل. حقيقية لدىبالنفس وىي حاجات 

بدقة مقاربة للحقيقة ويف سن مبكرة ىو طفل مبدع  األشياءد البعض بان الطفل الذي يرسم ويعتق      

الذين  األطفاللدى الكثَت من  مألوف شيءكما ىي ،   األشياءغَت صحيح، الن رسم ومبتكر،وىذا االعتقاد 

بصورة جديدة مل نراىا من  األشياء إظهاربرغبة،ولك  إليواندفعوا  أواجربوا عليو  أوشجعوا على الرسم احلقيقي 
                                                           

.3،،1،0النحاس،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع،عمان،ط وأشغال.زلمد حسُت جودي، مبادئ يف الًتبية الفنية  1
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من قبل والديو عند الطفل يعتمد التوجيو الًتبوي والنفسي الصحيح  اإلبداع إنواالبتكار،  اإلبداعقبل ىو 

 اإلبداع عليهم الن ىذا التدخل قد حيرمو من واألفكار اآلراءومعلميو دون التدخل يف عملو الفٍت، وعدم فرض 

 واالكتشاف والتجديد.

حبرية، وبادلمارسة ادلتواصلة، والتشجيع  وأفكاره وآراءهيًتك الطفل حرا ليعرب عن ذاتو وشعوره  أن سناألحمن       

غَت  أومضحكة  أوغريبة  واألشكالبتكارية، وقد تبدو لنا ىذه الرسوم الوالديو ومعلميو تنموا قدراتو ا من قبل

 صحيحة كليا. لؤلطفالىذه الرسوم تظهر  أن إالصحيحة من ناحية قواعد الرسم، 

لدينا ، وتنميتها وتطويرىا سواء  ادلألوفةالغَت  األشكالوالبد لنا يف ىذه احلالة من االىتمام بتعبَتاتو الفنية ذات    

 ادلدرسة. أويف البيت 

الطفل يف الفنون مرتبطة ارتباطا عضويا  إبداعية أن األطفالالدراسات السيكولوجية لفنون  أثبتتوقد         

تعتمد على تقوية خيالو عن طريق قص القصص اخليالية والتعبَت  وإبداعاتوومنو فان تنمية مواىب الطفل باخليال، 

واجتماعي  أخبلقيتكون مضامينها ىادفة ذات معٌت  أنعن ادلوضوعات االجتماعية ذات الطابع اخليايل شريطة 

تكون تلك القصص منسجمة   أن، والبد وأحزانويقلق الطفل ويثَت سلاوفو  عن كل ماووطٍت وقومي بعيدا 

 .وإدراكوومتبلئمة مع عقلو 

الفنانُت والصور  ألعمالعن احملاكاة والتقليد والنقل  األطفالنبعد  أنولذلك جيب علينا ضلن الكبار        

 إىلتدرج معهم من ادلوضوعات السهلة البسيطة الفوتوغرافية يف اجملبلت والكتب ومن احلقيقة ادلرئية، وال

 أسلوبيف حل مشكبلهتم ومعضبلهتم الفنية باستعمال أنفسهم ادلوضوعات ادلعقدة وجعلهم يعتمدون على 

 .بأنفسهم إشكاذلموسبكينهم من تعديل  أحاسيسهم إلثارةادلناقشة والتحاور معهم 
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والظواىر احمليطة  لئلحداث اإلبداعيةتعبَتات الطفل اخليالية  أن أيضاالدراسات  ضوء تلكيف  أيضاكما ثبت     

 البناء. نوعا من النشاط األطفالوليس البصرية، وتعترب دروس الفن عند  لؤلشياءبو نامجة عن معرفتو الذاتية 

امل وتتك اإلبداعيةجدية لدى الطفل يف حياتو، وعن طريق شلارستو تنمو وتتطور قدراتو  األكثروان الفن ىو   

من  اآلخرينشخصيتو ويتغَت سلوكو بواسطة تنمية وهتذيب ذوقو وغرس صفات التعاون والثقة بالنفس بينو وبُت 

وحب اخلَت لوطنو والمتو واجملتمع أيضا يف نفسو، غرسنا فيو الروح الوطنية والقومية  أنناسنو، ومنو ديكننا القول 

 الذي يعيش فيو.

 التعبير الفني :الثالث:المبحث  -

السرور، وبالتدريج يدرك الكبار  أواجلوع  أوالعطش  أو األمل تعرب عنعند ادليبلد يصدر الطفل أصواتا 

متعمدا مرارا وتكرا  األصواتوحياولون توفَت احتياجات الطفل،كما يكرر الطفل ىذه  األصواتىذه 

داة الكبار لو يلفظ مناأو احليوانات ، أصوات أوحىت تتحقق رغباتو. وعندما يسمع الصغَت موسيقى ما 

 تشبو  تلك اليت تسمعها. اصواتا مبهمة ال

السنة الثانية يظهرون  أطفال أنخبلل السنة الثانية، كما ىو من ادلعروف  لؤلطفالويزداد التعبَت اللغوي 

 قدرة ملحوظة على التفاىم.

 أسئلةعلى  واإلجابةعلى التعبَت ويبلحظ ذلك من خبلل استخدامهم للجمل  األطفالوتنموا قدرة 

القيام بالرسم  أوقصد ترتيبها،  األجزاءعرض صورة رلزاة ومبعثرة  أوالكبار، والتعبَت عن الرسوم والصور، 

 والتشكيل.

وسائل التعبَت عما جيول يف النفس،  أىممتعددة منها صوتو وىو من  اإلنسانوسائل التعبَت لدى  إن

 اإلنسانتقل ببلغة عن اللسان مىت اجتمعت لدى  واحلركة وسائل تعبَت ال واإلشارةوتعد العينان وادلبلمح 

 الفطرة الفائقة، والعلم النافع.
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 : اآلتيةالتعبَت  أنواعنستخلص شلا سبق 

 التعبَت اللفظي. 

 الشكلي. 

 الصويت. 

 احلركي. 

بكل ما يوجد يف بيئتو  اإلنسان يتأثربالغة يف التعبَت ، فعن طريق احلواس  أمهيةاحلواس ذات  إن

ىذا ذبسيد  إىلبو فيشرع  يتأثرمث ينفعل دلا الطبيعية واالجتماعية يرى ويسمع ويلمس ويشم ويتذوق 

وغَت  أشكاال أو ألوانا أو أنغاما أوحركات  أوخطوطا  أو ألفاظااالنفعال بصورة معينة قد تكون 

كل مظهر فٍت يشبع   أن رأينا إلنساناربطنا بُت مظاىر التعبَت الفٍت ىذه، وحواس  فإذاذلك....

الشكل واحلجم دلثال حاسة البصر تشبعها الصورة سبيل ا ، وعلىىذه احلواسبعض  أوانفعال احد 

 حاسة السمع فتشبعها ادلوسيقى. أماواللون،

وغَت  واألدبالتعبَت عديدة منها الرسم والتصوير والنحت والرقص وادلوسيقى والتمثيل والغناء  وأنواع

 ذلك.وىناك تصنيفات عديدة للتعبَت الفٍت سبق التحدث عنها.

يف رلال الفن التشكيلي ،  األطفاليتضمن البحث يف ظاىرة سلوك  لؤلطفالالتعبَت الفٍت  أما

 أياحلرة اليت يعربون هبا على  األطفالكل زبطيطات   لؤلطفالويدخل ربت مفهوم التعبَت الفٍت 

، كما يدخل ضمن ىذا ادلتأخرةوحىت هناية فًتة الطفولة القلم ،سطح منذ بداية عهدىم دبسك 

 الثبلثة. األبعادمادة تعطي لو فرصة التعبَت اجملسم ذي  أييقوم بو مستخدما  كل ما  أيضاالتعبَت 
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 :اإلنسانيالتعبير الفني في ضوء مستويات التعبير  -أ

 ىناك عدة مستويات للتعبَت منها : 

طفل ال إليو، وىو التعبَت الذي يلجا اإلنساينوىو ادلستوى العادي للتعبَت  :األولىالمستوى  .1

للتنفيس  أولغَته كوسيلة من وسائل االتصال  أفكارهللتعبَت عن نفسو متخذا منو لغة يوصل هبا 

 عن بعض الضغوط مثل:

 البكاء والصراخ، الكبلم والتشاجر. الضحك،* 

 اليقظة . وأحبلم،  األحبلم* 

                                                                 االستهجان . أو* حركات وتعبَتات الوجو واليدين عبلمة على االستحسان 

ادلطلقة للطفل حىت يعرب عن ذاتو وزبليصو من  ترك احلريةولذلك جيب علينا  طبيعية،وىذا ادلستوى حيدث بصورة 

 االنفعاالت الضارة.

  المستوى الثاني:-0   

الذات والتنفيس عن االنفعاالت  إرضاءالذي يتضمن نوعا من اخللق زلققا بذلك  اإلبداعيوىو ادلستوى          

معامل التقدم  أىمادلستوى باخللق واالبتكار اللذين يعدان من  وديتاز ىذا،  اآلخرينوتسهيل االتصال مع 

على ىذا النوع من التعبَت يف ادلدرسة تساعد  أنالفنون ، وينبغي  أنواع، ويندرج من ىذا ادلستوى كل اإلنساين

 .األفضل إىلمبدعُت قادرين على توجيو حياهتم  أطفالوعلومهم من اجل خلق  األطفال وألعاب

 المستوى الثالث:-7

قد يدفعو  ادلنحرف ، وفيو يفقد الفرد القدرة على التعبَت عن نفسو باال، وىذا ما أووىو ادلستوى ادلرضي          

 النفسية . اإلمراضبعض الوسائل اذلروبية للتعبَت عن رغباتو مثل: التخريب، والعدوانية ومعظم  إىلاللجوء  إىل
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انفعاليا على شلارسة  ادلشكلُتىذا ادلستوى، وذلك بتشجيع  أصحابوادلستوى الثاين قادر على عبلج         

 دلساعدهتم على التخلص من الفنون ووسائل التعبَت اخلبلقة 

يسمى  وىذا ما أنفسهمطاقة اجيابية، بناءة يعيدون من خبلذلا بناء  إىلاالنفعاالت الضارة وربويل طاقتهم السلبية 

 بادلعاجلة بالفن.

، فطبيعة احلال الطفل ىو اإلبداعيضمن ادلستوى الثاين  لؤلطفالوديكننا يف ىذا اجملال وضع التعبَت الفٍت       

الطفل فنان  أنديكننا القول  إذنفنان صغَت دلا ديتلكو من فردية شليزة للتعبَت عما حييط بو من مظاىر سلتلفة ، 

      2       1سبتع بالرباءة والتلقائية والتحرر واخليال، واحلساسية االنفعالية والتفكَت غَت التقليدي. إذبطبيعتو 

 أهمية اإلبداع والتعبير للطفل: -

تنبع من احلالة النفسية  ال اإلبداعوالقدرة على  آخرنشاط  أيمن  أكثرتشبع الطفل  اإلبداعيشاط إن ذبربة الن

 تزيد من تقديره لذاتو وتعزز ثقتو بنفسو. إذتعزز الصحة االنفعالية للطفل.  أيضاللطفل وحسب، ولكنها 

صيغة  إىلوالًتويح عن ذاتو وتفهم دوافعو من خبلل التعبَت ليصل  انفعاالتويتيح فرصا نادرة لصياغة  فاإلبداع   

الفرص  إتاحةالتعبَتية تدعم النمو ادلعريف للطفل، من خبلل  واألنشطةللتعامل مع ىذه االنفعاالت صحيحة 

من وسيلة حلل  أكثرىناك  أنمن خبلل التعبَت  وتطبيقها شلا يعطيو ادلرونة يف التفكَت الن يتعلم أفكارهللتعبَت عن 

جيعل التعليم بادلصادفة  اإلبداعيادلشكبلت، والتعبَت يزيد من قدرة الطفل على التعامل من خبلل الرموز والنشاط 

 حتميا من خبلل التجارب اليت يقوم هبا الطفل.

                                                           

.7002،8971،األردن،دار ادلناىج للنشر والتوزيع،عمان، 1منذر سامح العتوم،طرق تدريس الًتبية الفنية ومناىجها، ط -
1
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ادلرحلة تطابق مرحلة اريكسون ) مرحلة سنوات، وىذه  5إىل  4وتكون ذروة التعبَت الفٍت يف الطفولة مابُت    

تتميز بالزيادة يف  أهناادلبادأة ضد الشعور بالذنب(، فهذه ادلرحلة تتميز بالبحث واالستكشاف والتجريب كما 

  3     1للطفل. اإلبداعيالسلوك 

 : اإلبداعيمراحل السلوك  -

خواصها بنفسو، فالطفل  ، فيستكشفحبواسوخيترب الطفل ادلادة يف ىذه ادلرحلة  مرحلة استكشاف المادة:. 1

وفرش الرسم، ويتذوق  باأللوانمابُت الثانية والثالثة يستمتع باستعمال يديو ويستكشف ادلادة، فهو يلعب 

 من لون. أكثرالصلصال وديزج 

لشرح ىذه ادلرحلة نأخذ مثال الرسم ، فالرسوم يف ىذه ادلرحلة تتسم ببعض التصميم، وقد تصور:  مرحلة الال

مث يقرر ماذا  أوالالطفل الذي رمسها، فالطفل يرسم  إاليتعرف عليها  الربمل بعض ادلعاين ولكن ىذه ادلعاين 

 رمسو. أراديسال الطفل عن ما  أنرسم، وعلى ادلدرس 

يرسم صورة  أوالفكرة مث خيطط لتصويرىا، فقد يرسم صورة لنفسو او ألبويو  حيدد الطفل مرحلة التصور: -

     2ة يف الروضة مث يصقلها بعد ذلك.ىذه ادلرحل إىلطبيعية، وعادة ما يصل الطفل 

    :عند األطفالالتعبير بالرسم -

الرسم عند الطفل فن قائم بذاتو يستمد تعبَتاتو وألوانو من عامل الطفل نفسو، وىو ما دعا الكثَت من      

علماء النفس إىل االنتباه إىل أن رسوم األطفال احلرة ديكن أن تكشف عن جوانب متعددة يف منو األطفال، 

                                                           

.:811،دار الشروق،األردنزلمود زلمد غاًل، -
1
  

.73التشكيلي وسيكولوجية رسوم األطفال،مرجع سابق،ص ، الفنحنان عبد احلميد العناين - 2
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ىا الكثَت شلا ديكن دراستو وتعلمو عن وأن ىذه اخلطوط واأللوان اليت نبلحظها يف رسوم الصغَت زبفي وراء

  .عامل األطفال

جيمع أىل اخلربة على أن األطفال يتميزون بالواقعية أكثر، لشدة التصاقهم هبذا الواقع هبذا الواقع يستهويهم 

العمل من غَت ما ىدف إال لتلبية رغباهتم وإشباع ميوذلم، والتعبَت عن عواطفهم وأحاسيسهم، فمن أوضح ما 

يف الطفل انو شديد اإلعجاب بأمو اليت ىي اقرب إىل وجدانو، فأيسر وسيلة يعرب هبا عن ىذا  نبلحظو

، وىو يف غاية االرتياح. إما للوهنا أو شكلها ، أموالشعور ىي أن يلجا إىل رسم صورة ترمز يف خيالو إىل 

 لديو من خربة.وما توفر  فيقدم بشغف على رمسها وتلوينها باللون الذي يراه على قدر استطاعتو

يف التعبَت عن ذاهتم من خبلل شلارستهم العمل الفٍت، حيث  األطفالىناك الكثَت من الدوافع اليت تدفع  أنصلد 

اليت ديكن تشبيهها باللغة اليت يرغب  لآلخرينواالنفعاالت  األحاسيسصلدىا ويف ادلراحل ادلبكرة تتمثل يف نقل 

 .اآلخرينالطفل من خبلذلا يف سلاطبة 

ديسك الطفل ورقة وألواناً، يرسم خطوطاً وأشكااًل، ديضي الوقت وىو غارق يف عامل آخر، يلون شخوصو        

وأحداثو بظبلل حياتو اليومية، ويغذيها بأحبلمو وأمنياتو، ليحكي بعفوية وبراءة قصة عادلو اخلاص ادلفعم بالدىشة 

سلوك الطفل من خبلل تعاملها مع كثَت من األطفال واخليال. إىل ذلك، تقول ىدى العلي ادلتخصصة يف تعديل 

دبختلف األعمار " األفكار والتعبَتات اليت يتناوذلا الطفل يف رمستو ديكن أن تستخدم يف قياس مستوى النضج 

لوجية و العقلي لو، كما ديكن للخرباء من علماء النفس أن يستنتجوا من ىذه الرسومات بعض النواحي السيك

 ."ادلهمة عن الطفل

الداخلية ذباه  وأحاسيسويعرب حبرية عن مشاعره  إمناالتشكيلية  األنشطةالطفل الذي ديارس  إن    

 احمليطة بو ، وان ىذه احلرية سبنحو الثقة بنفسو والشعور باالطمئنان. األشياء
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بوصفها مظهر من مظاىر حياهتم فقد استنتجت  األطفالدراسة فنون  إىلالعلماء  أنظاروحُت اذبهت    

 أيللطفل لغة،  بالنسبةواذباىاهتم عند التعبَت ومنها ) الرسم  األطفالىذه البحوث حقائق متصلة بفنون 

ودلت التجارب على ان ىناك صلة كبَتة بُت مجيل  شيءمن كونو وسيلة خللق  أكثرنوع من التعبَت، 

 مجيعا وتطور تعبَتاتو الفنية بصرف النظر عن بيئاهتم ادلختلفة(. الاألطفاالذباىات ادلتبعة يف رسوم 

 باألساليب يف رسومهم ذلا عبلقة  األطفالالطرق اليت يستخدمها  إنلقد بُت كثَت من الكتاب         

يف نفس الوقت تعترب مفتاح  أهناذلا اصل وجذور يف منو اجلنس البشري كلو، كما  األطفالالتعبَتية يف فن 

التعبَتية يف الفن  فأساليبوهبا ، ويتأثرحلقة يؤثر فيها  أوالفرد عضو يف رلموعة  أن إذلًتبية اجتماعية شاملة ،

 تعترب واسطتو للتكيف االجتماعي.

ها من اخلطوط وادلساحات وادلبلمس حيكم إبداعيةالرسم ليس رلرد زلاكاة للواقع ، انو ذبربة  إن        

التكوين اجليد ادلعرب عن شخصية الفنان وحيمل طرازه، وهبذا فان الرسم خطوة ربضَتية سبهيدية ضرورية 

 يتحسس طريقو من خبلل الرسم. أنالنبثاق العمل الفٍت ادلتكامل، وال بد لكل فنان مبدع 

عن تفكَت باخلطوط شكبل، انو عبارة  وتأخذالطازجة  األفكارىو البوتقة اليت تنصهر فيها والرسم       

 الفنان الدفينة كشف عبلنية. أسرارسر من  أيضايكشف عن عبلقة، والرسم 

منو لسد حاجاتنا  إلينايعود  قيمتُت مادية وروحية، فما كان ماديا نقيسو حبسب ما شيءلكل  إنقلنا    

 .واألمم األفرادىو مشًتك بُت  ماا ولكل مناجلسدية، وما كان روحيا فبحسب حاجاتنا الروحية 

ولذة،  وأمل، وحب وكره، وإحباط ويأسورجاء،  أملالتعبَت عما ينتابو من العوامل النفسية من  إىلفحاجتو 

معرفة حقيقة ما يف  إىلحاجتو  وأيضاوحزن وابتهاج، وخوف واطمئنان وسواىا من االنفعاالت والتأثرات.
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 مرآةوخاصة ادلوسيقى اليت ىي  األشياءل نفسو وحقيقة ما يف العامل اخلارجي الذي ىو جزء منو، تذوق مجا

        1عاكسة دلا يف وجدانو من انطباعات سلتلفة.

  : األطفالتعريف رسوم  - ج

سطح كان مستخدمُت  أيعلى  األطفالالتشكيلي الذي ينجزه  اإلنتاجكل   األطفالنعٍت برسوم      

 الرسوم التشكيلية ذات البعدين اليت ال، فلم يعد ىذا ادلصطلح يقتصر على واأللوانوالصبغات  األقبلم

على ادلسطحات،   األطفالاتسع ىذا ادلصطلح ليشمل كل تعبَتات  وإمناالضبلل ،  أو باأللوانسبتلئ 

 كالورق واجلدران 

واليت  االىتمام باخلصائص ادلميزة لكل الرسوم إىل باإلضافةبغض النظر اخلامة ادلستخدمة، واألرض

، كما يدخل يف ذلك يف كل مرحلة من مراحل النمو ادلختلفة أبعادىاتعكس صفات الطفولة بكل 

 الذي يتبعو الطفل يف التعبَت . األسلوب

ويعد الرسم وسيلة مهمة من وسائل التعبَت عن ما يدور داخل خلجات النفس البشرية من انفعاالت     

ة من وسائل االتصال بالعامل وىو وسيل  باإلنساناحمليطة  األشياء، وىو انعكاس لرؤية  وأمالوعواطف 

يعربون من خبلل  إذخصوصيتهم،  األطفال أواحمليط بوصفو لغة تعبَتية زباطب البشر مجيعا، وللتبلميذ 

 يستقي تعبَتاتو من عامل الطفل نفسو. أيوعن عادلو اخلاص بو ،  براءتوالرسم عن 

تصدر عنو  األخَتالطفل، الن ىذا  نفسيةمعرفة  األمهيةنقوم بالًتبية عن طريق الفن فمن  أننادبا      

من حيث دلا يشبع حيول اىتمامو ضلو  أكلوتلقائية، وصلد ىذا مثبل يف  وإبداعاتتصرفات وتعبَتات 

 واللعب بو،....( الكأستفريغ احلليب من  أو، األكلتبقى من  ) من خبلل عجن مااألكلاللعب هبذا 

                                                           

.1993ردن،زلمد برىوم، دار الشروق، اال - 1
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م، وتسلط دراسة للدكتور امحد مخيس الضوء على بعض وذلذا ديكن معرفة نفسية الطفل عن طريق الرس

 خصائص رسم الطفل اليت صلملها بالنقاط التالية:

   ،مجيل، ويف السنوات  شيءمن كونو وسيلة خللق  أكثرنوع من التعبَت  أيالرسم بالنسبة للطفل لغة

 .أمامواليت يراىا حىت يف حالة وجودىا  األشياءمن حياتو يرسم ما يعرفو ال  األوىل

 .يبالغ يف اصلاز رسوماتو تبعا النفعاالتو ادلختلفة والتعبَت عنها تعبَتا سطحيا 

  األخرىمن ادلوضوعات  أكثر األشخاصرسم  إىلدييل الطفل. 

 يظهر صاحب ذكاء عايل. الطفل الذي يظهر قدرة على التعبَت الفٍت غالبا ما 

 متى يبدأ الطفل الرسم ؟ - د

 يبدأ ألنوفيو الطفل الرسم،  يبدأ أنيوجد ربديد للوقت الذي جيب  ال بأنويؤكد علماء الًتبية الفنية    

الدائم  إىل إصغاؤهالرسم ىو  إىلالذي يدفع الطفل  فالشيءالنطق ،  يبدأالرسم بشكل طبيعي كما 

ومن حييطون بو ،  بويةبا يتأثرومن حولو، ومن خبلل ذلك تنموا قدراتو اللغوية ، فالطفل  أبويولكبلم 

،  أمامويكتبون  أوشاىدىم يرمسون  إذاخاصة دبسك القلم ليخطط بشكل عشوائي.  يبدأفهو يف البداية 

متقدمون ، فمعظم السن   أهنميعٍت  دبسك القلم يف سن مبكرة وىذا ال يبدؤون األطفالفهناك بعض 

 فيبدءونمابُت  الرابعة واخلامسة  وأماسنوات تقريبا،  أربع إىلدلسك القلم والتخطيط يستمر من سنتُت 

   معينة. أمساءرمزية ويطلقون عليها عادة  أشكالبرسم 

 واألشياء األشخاصالطفل بعد ىذه ادلرحلة بربط تفكَته بالعامل اخلارجي من خبلل رسم  ويبدأ    

بينو وبُت رسومو ،مث تتوضح  عبلقة تكاملية ىنالكوبذلك تكون ، اليت ديكن التعرف عليها ،  األخرى

 1تدرجييا كلما كرب يف سنو ، وتقدم يف الرسم. أشكالو

                                                           

.16،مرجع سابق،ص وأشغالمحد حسُت جودي، مبادئ يف الًتبية الفنية  . 1  
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نزيح العقبات اليت تقف يف طريق تقدمو  أنعلينا سوى  الرسم بدافع الرغبة منو وما يبدأوالطفل      

 نفرض عليو أفكارا  ىو غَت مقتنع هبا. أوصلربه  أنالصحيح ، وال جيب علينا 

  األشياء،يتعلق بتكوين عبلقات سلتلفة مع  مهمُت احدمهاالطفل يف الرسم على عاملُت  يعتمد تطور   

 من الوجهة ادلكانية الصحيحة. البعض ببعضها األشياءفل على ربط يتعلق بقدرة الط واألخر

التعرف على العبلقات  إىليعتمد الطفل يف معظم احلاالت باخلربة الضرورية والدافع الذي يقوده   

 من عندنا. أخرامثَتا  إضافةانية دون ادلك

فهذا يعتمد على رغبة الطفل واستعداده يف تكوين عبلقة وبُت رمسو واحليوانات  األشخاصيف رسم  أما  

 عاطفية.تربطو معها من روابط  ما أساسعلى 

واحليوانات ونوجو انتباىو  األشخاصالطفل العاطفية ىذه ضلو وليس من السهل ان نقلل من حاالت    

 األشخاصبذلك نزيد من قلقو وتوتره وعدم ثقتو بنفسو، الن رسم  ألننا، أخرى أشياءضلو رسم 

 جديد. آخريكيف نفسو دلوقف  أنوالسرور وال فلن يستطيع  واألمنواحليوانات قد دينحو السعادة 

عن اجملال الضيق  يف رسم  وإبعادهنؤلفها لو لنتصل بشعوره وفهمو،  أنوىناك قصص كثَتة ديكن   

والنباتات ومنازل وطيور  كاألشجارمن الطبيعة   األخرى األشياءيف رسم  أوسعرلال  إىل األشخاص

 أشكالويغَت وينوع يف  أن إىلخطوة خبطوة  إدراكوعلى مستوى مع الطفل  خبرباتو  نبدأ أنوغَتىا، بشرط 

     1و بالتكيف والتعبَت اجليد.يسمح ل اإلحساسبالبيئة ، وىذا  إحساسوفنزيد 

  :األطفالالنظرية لرسوم  األسس الرابع:المبحث  -

يقع ربت  السطوح ادلختلفة لكل ما وخيططون علىالعامل يرمسون  أضلاءيف كل  األطفالمجيع  إن       

 .وألوان أقبلممن  أيديهم

                                                           

.15،مرجع سابق،ص وأشغالمحد حسُت جودي، مبادئ يف الًتبية الفنية  - 1
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للمناغاة اليت سبهد للكبلم، فهي تربط بالرسم والتصوير  األوىل األصواتتعد دبثابة  األوىلفالشخبطة  

ومنو يلذ اجلديدة ،  األصواتيستنتج الطفل بقدرتو على اكتشاف  وأيضاالذي يتبلور يف ادلستقبل، 

على  أثراانو يًتك  شيءواىم  إليوجيذبو  أوطباشَت ويضغط عليو  أوقلم الرصاص،  أوالمساك عصا 

اىتمام العلماء، وديكننا التحدث عن  األطفالالتعبَت الفٍت بالرسم لدى  السطح الذي جياهبو، وقد نال

 : األيتىذا االىتمام من خبلل 

 دافع للتعبير بالرسم:تفسير ال     - أ

التعبَت عن الذات وربقيقها،  إىل اإلنسانحاجة   إشباع إىلسلوك الرسم مدفوع يهدف  إن        

وتوجيهو  األطفالومن ادلهم جدا معرفة دوافع سلوك الرسم ، لكي يتسٌت لنا فهم ىذا السلوك لدى 

 الوجهة الصحيحة.

تعد وسيلة ىامة لتحقيق التوافق  ،الفنية ادلختلفة دبا تكلفو من فرص للتعبَت احلر األشكال إن      

ديكن التعبَت عنها لفظيا باالنطبلق، كما  للمشاعر واالنفعاالت اليت الالداخلي للفرد، فهي تسمح 

 يف الواقع. لئلشباعالرغبات اليت مل ذبد فرصة  إلشباعتيسر الفرصة 

، يعكس من خبلذلا الطفل مفهومو عن لئلسقاطويعد التعبَت الفٍت بالرسم من ىذه الزاوية وسيلة 

قد يعتمل داخلو من حاجات  كما يعكس ما  ضلوىم. ، وعبلقتو هبم واذباىاتواآلخرينذاتو وعن 

 ومشاعر وانفعاالت وسلاوف يف صورة 

والتصغَت واحلذف  كاإلمهالوالصيغ الببلغية التشكيلية   األساليبمرئية مستعينا على ذلك دبختلف 

 وادلبالغة شعوريا والبلشعوريا.

 : ىلإوتوصلوا  األطفاللدى وقد حاول العلماء تفسَت الدافع للرسم    

 .التسلية: فالرسم تسلية تشعر الطفل بالراحة والبهجة وادلتعة 
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 واحتياجاتو ومشاعره  أفكارهيوضح الطفل ذاتو وينقل واالتصال: فعن طريق الرسم  اإليضاح

 .لآلخرين

  :اللعب.يعد الرسم احد مظاىر  إذاللعب 

  الطفل يفرغ شحنات الطاقة الزائدة لديو عن طريق الرسم. أنتفريغ الطاقة: ومنو ديكننا القول 

  تلخيص النشاط البشري: ترى النظرية التلخيصية ان الطفل يف رمسو يلخص تيار النشاط الذي قامت

احلضارات  أسلوبنشاط الطفل الصغَت يف الرسم يعرب عن  أنبو البشرية ، وعلى سبيل ادلثال ، 

 القددية يف ذلك.

  يري بعض العلماء ان التخطيط بادرة ىامة يف لغة  إذومظهر للعبلقة اجلمالية:  بداعواإلبداية اخللق

 .اإلبداعالتشكيل ومن مث ربقيق قدر من 

  الفراغ. غبلل أوقاتاست أيشغل وقت الفراغ بعمل مفيد 

  :الرسم ىو غريزة واستعداد فطري. أنديكننا القول  أيالغريزة 

 تعرب  اتالتخطيططفل عبلمات الفرحة باحلياة، فبعض حب الطفل للحياة: حيث نبلحظ على ال

 عن توافر احلياة وتدفقها وحب احلياة.

 يتدرج لتسجيل التفاعبلت مع البيئة ومن مث  التكيف مع البيئة: الرسم يتسم بالذاتية، لكنو سرعان ما

يقوم بالتعبَت عن  احمليطُت بو فسرعان ما واألشخاصالطفل لبيئتو  إدراكحالة التكيف معها.فعند 

التفاعل ادلستمر بُت الطفل والبيئة وزلاولة  أوذلك بالرموز من خبلل الرسم وىذا دليل التكيف، 

     1معها.التكيف 

     

                                                           
.81حنان عبد الحميد العناني،الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم األطفال،مرجع سابق،ص -

 1
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 : األطفالالتلقائية في رسوم  - ب

من عمره نوعا من النشاط احلركي الذي يعتمد على احلركات العضلية  األوىليؤدي الطفل يف السنوات   

قلما  مسك إذاال اليت تقع بيده، وعلى سبيل ادلث األشياءالقدرة على التحكم يف  إحرازواجلسمية بقصد 

عبلمات خطية فوق ذلك السطح تبدو بشكل  أو أثارابيده والمس القلم سطحا ما فيًتك لو  طباشَتا أو

 أهنا إال خطوط مبهمة

ىذه اخلربشة كسبا وانتصارا شلتعا بالنسبة لو وتوصبل مهما مل يكن  الدىشة وتعد فتأخذهتثَت مشاعره 

 يعرفو من قبل.

رغبة معينة عنده يقضي فيها  إشباعفتظهر خطوط غَت موجهة ضلو ىدف زلدد يف احلقيقة، بل رلرد      

لعبو  أشكالمن كشكل   أيضاحالة من ادلتعة واللذة والسعادة يعرب عنها بابتسامة وسرور، وتعد  إىل

حلزونية وحيصل عليها  أودائرية  أوعمودية  أو أفقيةادلختلفة، وباستمرار ىذه العملية لديو تصبح خطوطو 

العملية رغبة يف جسمي وعضلي وشلا يدفع الطفل لتكرار ىذه  إيقاعمن حركات ذراعو وىي تعبَت عن 

 .يكتبون حولو وبدافع من نفسو أوتقليد الكبار الذين يرمسون 

رمزية غَت منظمة   األوىلفيها يف ربط تفكَته وعقلو برمسو فيخلق من خطوطو  يبدأحالة  إىلومث ينتقل   

 أمساءا ويطلق عليه أحيانارلموعة دوائر وزوايا غَت منتظمة ونقاط  أوحلزونية  أوتبدوا خبطوط متعرجة 

 ... اخل. دادا  –بابا  –مثل ماما 

الصور  إحدىعبلماهتا الرمزية ىذه وبُت  أوعبلقة ترابطية بُت خطوطو  بإقامةوىو بذلك قد اقتنع     

ىذه اخلطوط تعترب موضوعات مهمة بالنسبة لو  أن فجأةالذىنية، وقد يلهمو ىذا التحول خربات يدرك 

الوجداين اليت يعرب عنها  اإلحساسحالة  أنواجلسم فنقول يف ىذه احلالة  الرأسيعنيان  واحللزون، والدائرة 
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كانت غَت مقصودة والثانية ، وىو   األوىلزبتلف عما كانت عليو من قبل . فخطوطو  أخذت اآلنالطفل 

 النشاط التمثيلي. إىلبذلك انتقل من النشاط احلركي 

وبعض  األخرىوالعيون وادلبلمح التشبيهية  طرافاألالرمزية تتوضح تدرجييا فتظهر  أشكالوفتبدأ      

الفكر  آليةالتفاصيل، ومث تتقدم الواقعية عنده بتقدم ربكمو البصري، وطبيعي انو حادلا يكتسب الطفل 

الفكر التصويري فان شدة صوره الذىنية  آليةالتصويري فان شدة صوره الذىنية تقل لديو، ويتواكب مع 

من رسومات واقعية  األطفاليعمل  زدياد واقعية رسومو، فواضح انو بقدر ماتقل لديو، ويتواكب مع ىذا ا

وخيالو اخلاص ادلتميز  وأحاسيسو أمزجتواحلرة،والواقعية عند الطفل ىي التعبَت عن  إرادهتمىي بوحي من 

فهو تعبَت عما ىو موجود بروحيتو وذاتو  ألنوتعبَت عن ىذه احلاالت عنده ،  أمسىبو عن الراشد ، والفن 

 جبميع مراحلو. اإلنسانيةمنط للحياة  أوروحية لديو، والفن نسخة  وأكثرنتاج  أنقى

الواقعية سبثل جهودا تقدمية  وان ىذه ادلراحل اليت دير هبا الطفل ابتداء من )اخلربشة( وانتهاء بادلرحلة    

 ادلدركات احلسية كما يقول )ىربرت ريد(. أوتقليد دقيق للصور الذىنية ادلتذكرة  إحرازضلو 

ونابع من ذاتو،  إجباريكون تلقائيا بغَت  أنمنو الفن لدى الطفل جيب  أن ويتفق رجال الًتبية الفنية   

الوجداين اجلسمي واحلدسي، وان مثل  واإلحساسعقلية للتفكَت ادلنشط لالن التلقائية ىي التجسيد احلي 

 .أيضا اميا ويتضمن أحداثاإذلطابعا  يأخذىذا التعبَت 

بشكل مباشر من خبلل تعليم الرسم يف االبتدائية وادلتوسطة  يأتمل  األطفالان النمو الفٍت لدى     

بطريق غَت مباشر بًتك الطفل يعرب عن مشاعره اخلاصة  يأيتبصورة تدريبات متدرجة على ادلهارات بل 

 التعبَت. إىللكي يشبع حاجة معينة عنده 

وثائق  األطفال.وتعد رسوم تلقاء ذاهتاوتعد احلياة الداخلية للطفل ىي ادلوجو لو يف الرسم وتتطور من    

 .أنفسهمشليزة لطفولتهم فهي تعبَت عن 
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هتا قيمة على منو عمليا أكسبتقيمة عندما تكون شخصيتهم الداخلية قد  األطفالوتنال رسوم    

تنمو حياتو الداخلية وهتذب وتفعم خبيال خصب.  أنجيب التشكيلية، ولكٍت نضمن منو فن الطفل 

 أوشيئا ملكا لو وليس صورة ذىنية ال مربر ذلا ويكون لديو شعور الطفل عندما يرسم يريد أن خيلق و 

   1.اإلدراكيةعاطفة مستقلة عن فكره التصوري حسب مستوى منوه وعن صوره الذىنية 

    

   

                                                           
.90حنان عبد الحميد العناني،الفن التشكيلي وسيكولوجية رسوم األطفال،مرجع سابق،ص -

 1
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 دراسة تحليلية لنصوص مناهج وبرامج التربية الفنية الجديدة لمرحلة التعليم المتوسط:

 مقدمة المنهج: -1

الوظائف وادلهن يف رلاالت الفنون  أمهيةجاء منهج الًتبية الفنية يف بدايتو دبقدمة يربز من خالذلا       

 التشكيلية،خاصة ادلتعلقة بتدريس الفنون وادلمارسة الفنية.

النظر يف بناء مناىج  إعادةادلنظومة الًتبوية ، إصالح إطاروبناء على توصيات اللجنة الوطنية للمناىج ،ويف      

ادلعرفة  - ادلعرفة ادلفهمية-لقة باجملاالت ادلعرفيةالًتبية الفنية التشكيلية للتعليم القاعدي.وحددت الكفاءات ادلتع

 األولالتعليم ادلتوسط ال خيتلف كثَتا عن منهج الطور  أومنهج الطور الثالث  أنوادلعرفة الوجدانية.كما  - الفعلية

 والطور الثاين من التعليم القاعدي،بل ىو امتداد لو.
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 :التعليمية األنشطةمجاالت  -2

 إىلالًتبية الفنية اليت ترمي  أىدافالتعليمية من رسم وتلوين وفنون تصميم ووحدت  األنشطةحددت رلاالت     

 األحكام،واالستقاللية واحلس النقدي وادلالحظة،وكذا قابلية تكوين اإلطالعوالتخيل ،حب  اإلبداعربقيقها وىي :

 والتعبَت عنها.

وسائل ادلالحظة لفهم العامل احمليط  األطفال بإعطاءىنا بتكوين فنانُت ولكن  األمريتعلق  ويؤكد ادلنهج انو "ال   

  1مع الوضعيات اجلديدة." والتأقلم بأنفسهمهبم والتفكَت 

على النحو  ولويات رلال فن التصميم على شكل جدمث حددت زلتويات رلال تعلم الرسم والتلوين،وزلت  

 2التايل:

 

 وحدات التعلم

01-  
 

تركيبات  وحدة اصلاز
فنية سلتلفة العناصر 

 التشكيلية

02- 

وحدة 
توظيف 
 سلتلف

03- 

وحدة اصلاز 
فنية  أعمال

سلتلفة 
 األساليب

04- 

وحدة التعبَت 
 التشكيلي

 

  االنسجام:وحدة اصلاز تركيبات فنية سلتلفة العناصر التشكيلية،وتلوينها وفق قاعدة 01

 اللوين مع اللون السائد.

                                                           
من التعليم المتوسط،الديوان الوطني للمطبوعات  األولىوزارة التربية الوطنية ،منهاج التعليم المتوسط للسنة  - 1

 .22،الجزائر،ص2003المدرسية،ابريل 

.22نفس المصدر،ص  - 2
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 احلارة والباردة(. األلوانتقنيات التلوين ):وحدة توظيف سلتلف 02

 من حيث مظاىرىا التعبَتية )الواقعية،االنطباعية...(. األساليبفنية سلتلفة  أعمال:وحدة اصلاز 03

احليادية فيما بينها(.مث صلد ادلنهج حيدد لكل  األلوان:وحدة التعبَت التشكيلي بواسطة تدرج الرماديات )مزج 04

،تطبيقية،وجدانية(  مفهميووحدة من ىذه الوحدات جدوال خاصا هبا ،يتضمن الكفاءة القاعدية ورلاالت التعلم )

 1 ،على النحو التايل:األداءالتعلم ادلفتوحة ،ادلعارف ادلستهدفة،معايَت  أنشطةمواضيع احلصص،

 

 

 01الوحدة:

الكفاءة 

 القاعدية

مجاالت 

 التعلم

 مواضيع

 احلصص

أنشطة 

التعلم 

 المقترحة

المعارف 

 المستهدفة

معايير 

 األداء

 وبعد كل وحدة من ىذه الوحداتنجدىا متبوعة بنشاط ادماجي.

 اما بالنسبة للجدول الثاين، ادلتعلق دبحتويات رلال فن التصميم، فنجده يشمل اربع وحدات كالتايل:

كفاءة 

 مرحلية

وحدات 

 التعلم

.اعمال فنية 01

 غرافيكية

02. 

تصميم 

 اعمال فنية

03. 

انجاز 

تصاميم 

 خطية فنية

04. 

انجاز تشكيالت 

 زخرفية

  

                                                           

.22المصدر السابق،ص - 1  
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 دلنظور ادلساحات. األساسيةالقاعدة  أساسفنية غرافيكية،على  أعمال:وحدة اصلاز 01

 يف الفراغ. األحجامقاعدة منظور  أساسفنية على  أعمال:وحدة تصميم 02

 اصلاز تصاميم فنية خطية،بتوظيف اخلط الكويف.:وحدة 03

 :وحدة اصلاز تشكيالت الزخرفية )نباتية،ىندسية(04

والثاين دلرحلة التعليم  األول، مثلما سبق ذكره يف منهج الطور الكفاءةوجاء يف ادلنهج تعريف للتقومي وتقومي       

 ادلتوسط.

 المتوسط:الوثيقة المرافقة للمناهج الجديدة للتعليم  -3

 األولىالوثيقة المرافقة لمناهج التعليم المتوسط للسنة واىل جانب كتاب منهج التعليم ادلتوسط ،ىناك      

على  ألقيتالتعليم ادلتوسط قصد تسهيل ادلهمة اليت  ألستاذقد وضع ىذا الدليل ادلوجو والثانية متوسط،  

سطرىا ادلنهاج، اليت  األىدافبلوغ  أواحلديثة وكذا ربقيق  من مسايرة التطورات البيداغوجية أيضاعاتقو،ولتمكينو 

 أنشطةيف ميدان الفنون التشكيلية،تبعا دلا برمج من  األساسيةسواءا ادلتعلقة بتمكُت ادلتعلمُت من الكفاءات 

ومعارف تستهدف التحكم يف اللغة التشكيلية من خالل رلايل :الرسم والتلوين وفن التصميم .وربسيسهم جبميع 

التحكم يف ادلواضيع  إىلواكتساب ادلهارات اليت تؤىلهم  اإلدراكيةادلمارسة  أساسالتعبَت وذلك على  أشكال أنواع

 التشكيلي . واإلبداعلغة فنية تشكيلية سبكنهم من التعبَت  إىلالفنية لكي يًتمجوىا 

من اجملموعة ادلتخصصة يف ادلادة بان ربسُت  إديانا -:"إىلمن التعليم ادلتوسط  األوىلوتشَت وثيقة مناىج السنة    

نوعية التعليم تعٍت ربسُت ادلردود البيداغوجي للمنظومة الًتبوية ولبلوغ ىذا اذلدف ادلنشود . وضع ىذا الدليل 
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بنائو،ومكوناتو كادللمح،والكفاءات اخلتامية،والقاعدية  وأسسجاء يف ادلنهاج من حيث مفاىيمو  ما لتسيَت

 1وعناصرىا."

للسنة  أساسييف الفعل الًتبوي عند تطبيق ادلنهاج.كما انو سند  األساسيويعترب ىذا الدليل ادلوجو وادلرشد   

لتسيَت وربقيق ادللمح العام احملدد يف ادلنهج،كما ىو احلال بالنسبة  لألستاذوالثانية من التعليم ادلتوسط  األوىل

 والثاين من التعليم االبتدائي. األولللطور 

لكبار الفنانُت من اجل  أعمالفنية تشكيلية منتقاة من  وأعمال إيضاحيةدعم ىذا الليل برسومات وصور  وقد  

 توضيح ادلعرفية النظرية.

 لتحقيق ادللمح العام احملدد يف منهج الًتبية الفنية وفقا للعناصر التالية: أيضاكما جاء ىذا الدليل    

 2التربية الفنية التشكيلية في تحقيق الملمح العام للتعليم: إسهام 

القدرات التعبَتية واالتصالية بواسطة الصياغات اخلاصة بفن الرسم والتلوين ، وحدد  إلثراءتسعى الًتبية الفنية    

رحلة رجو من ادلبعد زب أيعلمي زلدود ،ادلنهج مجلة من ادلواصفات اليت يتميز هبا ادلتعلم بعد االنتهاء من مسار ت

 الثالثة : وأبعادىاادلتوسطة للتعليم القاعدي دبجاالت الكفاءات ادلعرفية يف مستوياهتا 

 مستوى التعبَت التشكيلي ،مهارات عقلية:الفهم والتصور. ادلعرفة ادلفهمية:

 .واإلنتاج اإلبداعمستوى التعبَت التشكيلي ،مهارات تطبيقية: ادلعرفة الفعلية:

 االتصال واحلكم،ادلواقف:النقد والتذوق اجلمايل. مستوى الوجدانية:ادلعرفة 

                                                           

.25،اجلزائر،ص2003وزارة الًتبية الوطنية، الوثيقة ادلرافقة دلناىج السنة االوىل من التعليم ادلتوسط، الديوان الوطٍت للمطبوعات ادلدرسية،افريل. 1   

.22المصدر السابق،ص. 2
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 1وقد حددت ادلعرفة ادلفهمية على النحو التايل:

 يلي : بعد االنتهاء من الطور الثالث من التعليم القاعدي،يكون ادلتعلم قادرا على ما

اتو العقلية ومكتسباتو للجمال الطبيعي واالصطناعي ،اليت تتماشى وقدر  األساسيةاكتساب ادلفاىيم  -

 القبلية.

 رمزية...( أشكال،)لوحة فنية ،رسومات بيانية،صور فوتوغرافية،ادلرئيةالصور  وشرحفهم  -

 التعرف على الوسائل واخلامات الفنية. -

 على مستوى المعرفة الفعلية: . أ

 أوومشاريع  أعمالالعلمية والقواعد الفنية وادلبادئ اجلمالية للغة التشكيلية،باصلاز  األسسالتحكم يف    

 واخلامات ادلناسبة. األدواتمشاريع فنية ،فردية،ومجاعية باستعمال 

 جات زمالئو من جوانب سلتلفة.انتيؤول ويعرب عن إنتاجاتو الفنية وإ -

 عة والوسائل والتقنيات.التعبَتية ادلتب واألساليباختيار ادلواضيع والطرق  -

 على مستوى المعرفة الوجدانية:ب. 

 الرأيحجج دامغة بطرق حضارية واحًتام بكل حرية،والتحلي بادلوضوعية وتقدمي  رأيوالتعبَت عن  -

 .األخر

 نتاجات والظواىر الفنية .واآلراء ادلتعلقة باإل واألحكاميدافع عن الذوق  -

 ادلكتسبة.يتبُت مواقف مجالية تتماشى والقيم اجلمالية  -

 

 
                                                           

.27.ادلصدر السابق،ص 1
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 1سنة تقريبا :11الى 13من  تبدأخصائص نمو التعبير الفني التشكيلي للمتعلم: -4

ربت ىذا العنوان حددت مراحل منو التعبَتات التشكيلية عند ادلتعلم وفق عمره ،حيث تتميز رسوماتو   

 اخلصائص: أىميف ىذه ادلرحلة بالتعبَت الواقعي ،وذكرت 

 ادلوضوعية احملسوسة. األشياءشيئا فشيئا على رؤية ا/ تتطور قدرات ادلتعلم 

 علو مع احمليط.من ذباربو اخلاصة ،ومن تفا أكثرب/ يستفيد 

 ة ومتنوعة.دعدلديو باستعمال عناصر تشكيلية مت ج/ ينمو التعبَت التشكيلي

 التشكيلية تطبيقا برؤية موضوعية تبعا للحقائق البصرية يف رسوماتو. األسسد/ يطبق 

 :األىداف.3

 2ربقيقها على النحو التايل : إىلاليت تسعى الًتبية الفنية  األىدافلقد حددت 

 خربات العامل والتعبَت عن اخلربات الشخصية .اكتساب  -

 .اإلبداعيفكرية ،كالتحليل والًتكيب والتنسيق ادلنطقي والتفكَت  أمناطتطوير  -

 والًتاث الثقايف للشخصية الوطنية . باألصالةالوعي  -

 ويؤكد على ان ربقيق ىذه ادلالمح جيب الًتكيز على ادلبادئ التالية :  

 ة ادلتواجدة يف احمليط:.الوعي بالوسائل ادلتعدد1

ادلتواجدة يف  واألشياءالتحف الفنية وادلناظر الطبيعية والتقنيات  إزاء واألحاسيسالتعبَت عن ادلشاعر  -

 احمليط .

 التعبَت عن ادلشاعر دبختلف وسائل التبليغ :اللغة الشفوية والكتابية والتشكيلية. -

 
                                                           

27.ادلصدر السابق،ص 1
  

27.ادلصدر نفسو،ص 2
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 1:اإلدراكية.نضج القدرات 2

والظواىر ادلرئية واجلوانب الذوقية والسمعية والشمية،والتعبَت عنها باستعمال  األعمالالتميز بُت  -

 مصطلحات لغوية خاصة بذلك.

 اكتساب المعرفة الفنية من خالل مراحل التفكير النمطي في بنية اللغة البصرية:. 3

 واألساليبمن خالل الطرق  اآلخرينوذلك يساىم يف ربقيق الذات من جهة والتعرف على ذوات    

بكل وضوح حسب وظيفة االنتاجات الفنية  اآلخرينعلى مقاصده ومقاصد  التأكيدالفنية التعبَتية مع 

بشكل مجاعي شلا يساعد يف ربقيق ىذا  باألفواجذلك بالعمل  إىل،من جهة ثانية وديكن الوصول 

 اذلدف.

 2الحكم والبرهنة بالحجج المقنعة:.4

جانب الدفاع عن  إىلاليت يتصورىا ،  لألحكاميعتمد ادلتعلم على نفسو،على تقدمي احلجج ادلقنعة    

تعبَت عن مشاعره بكل حرية اذباه اليت يراىا . مع التعليل وال أوالفنية اليت جيسدىا  األعمالذوقو اذباه 

 نتاجاتو الفنية وانتاجات غَته من ادلتعلمُت.إ

 3لمخصص للتربية الفنية :ا اإلجماليالتوقيت د. 

دقيقة يف  60ادلخصص للًتبية الفنية لسنوات التعليم ادلتوسط ب  األسبوعيحدد احلجم الساعي    

 ادلنهج ادلنتظرة . وأىدافوىذا غَت كايف بالنظر اىل زلتوى الربنامج  األسبوع

 

 

                                                           

.30دلصدر السابق،صا. 
1
  

.30دلصدر نفسو،ص. ا 2
  

30ادلصدر نفسو،ص.  3
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 : 1ج.مفهوم الكفاءة 

ادلقاربة بالكفاءات ؟ وقد يكون الرد على ىذا وطرح تساؤل دلاذا الكفاءة،ذكرت يف ادلنهج تعريف    

 التساؤل على النحو التايل:

تطوير كفاءات ادلتعلمُت والتحكم  إىلادلقاربة بالكفاءات ىي مذىب بيداغوجي حديث يسعى  إن "

تتعارض مع البيداغوجية  فيها عند مواجهة التحديات يف وضعيات سلتلفة وعليو فادلقاربة بالكفاءات ال

 أنبعُت االعتبار تطور ادلدرسة واجملتمع،وىدا يعٍت  تأخذاليت  األىدافجاءت لتؤكد  إمناالكالسيكية ، 

متعلمُت  يتحاورون مع عامل الشغل على  إعدادغوجي احلديث  ىو األساسي ذلدا ادلسعى البيدااذلدف 

 إىلما كانت عليو ادلدرسة سابقا واليت كانت تصبو الكفاءة ادلهنية اليت تتطلبها الوظيفة ، عكس  أساس

يتم التوظيف يف مناصب شغل على حساب ادلهنة  أساسهاتلقُت معارف عامة تتوج بشهادات على 

 إىليؤدي  اندماجية للقدرات وادلعارف واخلربات وكل ما أهناوالتحكم فيها ولدا عرفت الكفاءة على 

 2".لدور ما  أوشغل الالفعال للمهام نسبة دلناصب  التنفيذ

التدريس دبقاربة الكفاءات  وىران بعنوانللكفاءة يف رللة تكوينية بوالية  أخركما وجدت تعريفا 

العالقة وقد ظهرت يف القرن  وتعٍت COPETENTIAاصل التيٍت  ذاتكلمة   أهناوالقدرات على 

 ...متباينة.دبعان  أوروبايف  1468اخلامس عشر 

يف اجملال العسكري   األمريكيةمرة يف الواليات ادلتحدة  ألول ظهر ىي مصطلح تعليمي مقاربة الكفاءة  

رلال التكوين دبعناه الشامل التكوين ادلتمحور حول الكفاءة  إىل وأخَتارلال التكوين ادلهٍت  إىلمث انتقلت 

اجلانب العلمي ، نظر قدرة على استعمال ادلعارف ادلكتسبة بفاعلية ،فمن وجهة ألنو يستدعي الطموح ،

اىتمام ادلربُت  أثارتبشكل اكتساب الكفاءات ربديد اكرب من اكتساب ادلعارف وىده ىي النقطة اليت 
                                                           

.34دلصدر السابق،ص ا . 
1
  

.36دلصدر السابق،ص ا . 2  
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لبناء ادلناىج ، وان الكفاءة ىي ربصل نتيجة عملية )  التفكَت يف مقارنة جديدة إىلودفعتهم 

 يام بوظيفة بنجاح .ولعل حداثة ىذاالق أومهمة  بتنفيذقدرة ومهارة تسمح  إالالتعلم(تعليمية ، وما ىي 

 1".ا ،وراء ىدا التعدد من التعاريفادلفهوم يف مناىجن

رلموعة من التصرفات  أهناعلى   LOUIS D HAINOUTدانو  سوقد عرفو العامل لوي     

 أووظيفة ما  أواالجتماعية الوجدانية ، ومن ادلهارات النفس احلركية اليت تسمح دبمارسة الئقة لدور ما 

 2".فئة من الوضعيات أمام التأقلمرلموعة من ادلعرف ادلندرلة تساعد على  أهنانشاط ما . كما 

 رلموعة من السبل اليت بإعطاءنهج بوضوح الكفاءات ، حدثنا عن دور ادلعلم ،عرف لنا ادل وبعد ما

 عند ربضَته لنشاط تعلمي  وىي :األستاذ يعتمد عليها 

ادلنتظرة لكل حصة تعليمية ،  األىدافودلك بوضع  التخطيط : على االستاد وضح خطة للدرس ،  -

 عدد احلصص لكل موضوع .أو وكدا ربديد الوقت 

، واحًتام ادلدة الزمنية ادلقًتح يف ادلنهج  النموذجالتنظيم  : باحًتامو دلراحل سَت الدرس حسب   -

 لكل موضوع من مواضيع الربنامج . الالزمة واألدواتلكل مرحلة ، مع مراعاة ربضَت الوسائل  ادلخصصة

استيعاب ادلعرفة لدى ادلتعلمُت وتسَت مهمة التعلم : دبحاولة استخدام سلتلف طرق التدريس لتسهيل  -

 ورة.، وتصحيح اخلطأ عند الضر  أعماذلم، مع احلرص على تقومي  إليهمالقيام بالنشاط ادلوكل 

من التلقي  والتأكدالتنشيط : بعث روح النشاط يف ادلتعلمُت ، جيلب انتباىهم خالل احلصة ،  -

 واالستيعاب اجليد لديهم .

                                                           

16، ص، 2007ديسمرب07األوىل، تكويٍت دلعلمي السنة  أسبوع ،بالكفاءات والقدراتالتدريس دبقاربة  -. سلطوطة لدورية تكوينية 1  
.37،ص 2003من التعليم ادلتوسط،الديوان الوطٍت للمطبوعات ادلدرسية،افريل األوىل. وزارة الًتبية الوطنية، الوثيقة ادلرافقة دلناىج السنة  2
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يومية ، حيضرىا االستاد وقد حدد ادلنهج ثالثة خطوات بيداغوجية  وأخرىواىل جانب ىدا ىنالك خطة سنوية  

 مراحل ىي:  أربعة كبة من، يف ثالثة وضعيات مر  التعليمية األنشطةلبناء 

وفضول ادلتعلمُت للنشاط ،باختياره  يثَت اىتمام أن جيب على األستاذ: وفيها  وضعية االنطالقأ/ .

بطريقة سهلة ومثَتة . وعلى حد قول ادلؤلف زلمد الدريج يف كتابو  تعار يفها، وسرد  ادلشوقةللمصطلحات 

عنصرا  التلميذادلعلم من حيث يوجد  يبدأ أن:تشكل ادلسلمة الشهَتة القائلة : ينبغي  التعليميةربليل العملية 

التحليل الديداكتيكي لفان غلدر فقد خصص  منوذجعناصر العملية التعليمية ، وكما ىو واضح يف ىاما من 

 1."باألىدافنقطة البداية حيزا ىاما وربطو مباشرة  آولنقطة االنطالق 

: ويكون على مرحلتُت : التجريب والتجسيد ، فالتجريب يكون باحلث  على  2التعلموضعية بناء ب/. 

 بإعطاء، وذلك بتقدمي ادلساعدة اخلطأباحملاولة مرات عديدة عند العمل ، مع السماح للمتعلمُت  تنفيذ

بطرح بعض  الثانية فتكون ادلرحلة أماالالزمة لكل نشاط ، األدواتاقًتاحات تسهل عليهم العمل،وكذا توفَت 

 ،مع ادلقارنة اذلادفة بُت ادلتعلمُت خللق احلوار والنقد بينهم. األسئلة

ومتنوعة  أخرى أمثلة إجياديبٌت ادلوضوع على حث ادلتعلم على  :3المكتسباتوضعية استثمار . ج/ 

مع  فكرتودمج  األخرى، وديكنو األعمالوىنا يصبح ادلتعلم قادرا على استخدام معارفو يف سلتلف  لتطبيقها،

 .أعمالويف  اإلبداعجديدة لتحقيق  أخرى أفكار

قدم ادلنهج طرق التدريس ومراحلها ، والكفاءة والتقومي وغَتىا  من ادلعلومات البيداغوجية ادلهمة، وبعدما    

 أضافالشروط اليت يستلزم توفرىا فيها ، كما  إىل وأشاراىتم بضرورة توفر ورشات خاصة بالًتبية الفنية ، 

                                                           

.61،1983،ص. الدريج زلمد،ربليل العملية التعليمية،مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر،الرباط 1  
38ادلرافقة دلناىج السنة االوىل من التعليم ادلتوسط،الديوان الوطٍت للمطبوعات ادلدرسية،اجلزائر،ص . وزارة الًتبية الوطنية،الوثيقة  2  

.38.نفس ادلصدر،ص 3
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ادلنهج خصصت للمصطلحات  أخرالالزمة ذلذه ادلادة احليوية ،ويف  واألدوات لألثاثصائص وادلميزات اخل

 ادلقياس. أستاذالفنية والبيداغوجية اخلاصة بالًتبية الفنية ، لتسهيل ادلهمة على 

 األىدافتصنيف  –الباحثُت بوضع مؤلف من ثالثة رلاالت يف كتاب بعنوان  األساتذةتكللت مساعي    

  أوذلاثالثة كتب ، إىل،وقد قسم ادلؤلف 1956عام  األمريكيةبالواليات ادلتحدة صدر بنيويورك  –الًتبوية 

-زبصصو،منو الفكر أمريكيعامل نفساين  bloomبلوم  تأليفكتاب خاص باجملال ادلعريف العقلي من 

عريف( واجملال الوجداين، واجملال زبص اجملال العقلي )ادل لألىداف صنا فات."فمن منظور بلوم ،ىناك 1969

احلسي ، احلركي،وبصفة عامة تعتمد ىذه الصنافات على نظريات سيكولوجية التعلم،وقد مت وضعها بغرض 

التعلم شلا يسهل تدريس سلتلف اجملاالت وبالتايل اكتساب  وأنواعالربامج اخذين بعُت االعتبار سَتورة  إعداد

 نفس اجملاالت من طرف ادلتعلمُت".

 ، كرا هتول، ماسيابلوم تأليفاالنفعايل من  آوالكتاب الثاين فهو خاص باجملال الوجداين العاطفي  أما

(krathhwol , DR Bloom , S MASIA ) 

 1وادلواقف والقيم".ادلتصلة باجملاالت العاطفية،ىي اليت هتتم بتنمية وتغيَت االىتمامات  واألىداف"

ىارو  تأليفوالكتاب الثالث، خاص باجملال احلسي ،احلركي،النفسي،احلركي ،ادلهاري ،احلركي من 

HARROW AJ واليت يتوجو   اإلنسانيف شخصية  األساسية. ىذه اجملاالت الثالث مرتبطة باجلوانب

للكفاءة ادلعرفية ،)ادلفهمية الثالثة  األبعادتنميتها وتطويرىا، فقد حددىا ادلنهج،وذكر  إىل ألتعلميالفعل 

ادلعرفة بدون  إىلنصل  أن،الفعلية،الوجدانية(. فهي سبثل مظاىر الشخصية يف علم النفس الًتبوي،فال ديكن 

                                                           

.1975،سنة 20-19لندشي فَتوين ولندشي جورج،تعريف االىداف البيداغوجية،ص.  1
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،وىارو وغَتىم،قاموا بتجارب ميدانية ووضعوا كرات وولحافز نفسي،فادلنظرين اللذين ذكرناىم ،بلوم،

 على انو ال وجود للمعرفة بدون حوافز وبدون عاطفة. واوأكدنظريات تعتمد على ادلالحظة والتجربة،

اجلسدي  آواحلسي  اإلدراكقدرات  إمناءعلى  احلسي، احلركي، تقومادلتصلة باجملال  األىداف إن"كما 

يف النشاطات التطبيقية كالرسم  األدوات.كالنطق دبقاطع لفظية مثال يف اللغة واستعمال 1وادلهارات احلركية"

 ىا من ادلواد التطبيقية.والرياضة وغَت 

م رجال الًتبية يف الوقت احلاضر ىالًتبية الفنية على انو :" أسسويضيف الدكتور زلمود البسيوين يف كتابو 

 Knowالغايات السامية من الًتبية ولكن ادلعرفة) إحدىالبعض منهم يعترب ادلعرفة، إنبادلعرفة،حىت 

ledge )آو ( الفهمunderstinding )أو ( ادلعلوماتinformation )دبوضوع ما  ادلرتبطةادلادة  آو

(littérature،)أو ( احلقائقfacts كلها تشَت )2دبوضوع ما ". ادلرتبطةرصيد ادلعرفة  إىل 

 التعليم المتوسط: لمرحلةايجابيات وسلبيات مناهج وبرامج التربية الفنية -5

دلتوسط بشكل وحدات ، والوحدة ىي رلموعة من احلصص قسم برنامج الًتبية الفنية للتعليم ا -

الثالثة السابقة الذكر، وكل وحدة يتبعها نشاط  باألبعادالتعليمية،وىذه الوحدات تشمل الكفاءة ادلعرفية 

البعض مثٌت مثٌت  يبعضها األساسية األلوانيكلف ادلتعلمون دبزج مثال  إدماجي،دبعٌت:يف نشاط  إدماجي

حيوان...  أوبيت  أوالثانوية،مث توظيفها يف مواضيع تثَت فضوذلم ، كرسم وتلوين مدرسة  األلوانالستخراج 

 ( عند الوضعيات السيئة ،على ىذا النحو:-) وإشارة)+( عند الوضعيات احلسنة  إشارةوتوضع 

 

                                                           

.21. ادلرجع السابق،ص 1  
.286الًتبية الفنية،دار ادلعارف، القاىرة،ص أسسد،و . البسيوين زلم 2
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)+( (-) 

 أساسيلون  األخضر لأللوانمزج جيد 

 تلوين بقلم الرصاص الربتقايل لون ثانوي

     

ىذا النشاط ،وىو يعترب كنتيجة متحصل  أمهية، وفيو تبُت اإلدماج، صلد مستوى اإلدماجيوبعد النشاط  -

يف رللة الدورة التكوينية على النحو التايل  اإلدماج أنشطةعليها من خالل القيام هبذا النشاط،وقد عرفت 

التعليمات ادلنتظمة مدلوال  بإعطاءتسمح بصورة خاصة ، اإلدماج أنشطة أنبو،ىو  اإلقرارجيب  ما إن:"

 ومعٌت، ومن منافعو ، وىو تبيُت دلا تصلح التعليمات ادلنتظمة".

،ومنها األلوانمجيع  أساسىي  األساسية األلوان إنىو ،  اإلدماجيمثل ادلثال الذي سبق ذكره ، مستواه 

ىو تبيان الفوارق بُت ما ىو نظري وما  أيضا اإلدماجيومن منافع النشاط  " ادلشتقة. األلواننتحصل على 

 1تعليماتو ". إىليضيفو ادلتعلم  أنجيب  ىو تطبيقي.كما يسمح بتبيان ما

مل يكن مدرجا يف  الالزم ذلا. وىذا ما واألثاثبضرورة توفَت ورشات الًتبية الفنية  أيضاكما اىتم ادلنهج  -

بادلصطلحات الفنية والبيداغوجية احلديثة  األستاذرصيد  إثراءجانب  إىل،اضيةنصوص وبرامج السنوات ادل

ىنا  فاألستاذىو عليو احلال يف ادلرحلة االبتدائية،  ادلتوسطة خيتلف عن ما ادلرحلة فأستاذاالستعمال. 

ادلعلم يف االبتدائي الذي يدرس   ، عكسسلتص يف الًتبية الفنية لذا يكون من السهل عليو تطبيق ادلنهج

 ة.كل ادلواد التعليمي

                                                           

.2001،سنة27،صاألوىلتكويٍت دلعلمي السنة  أسبوعوالقدرات، بالكفاءات التدريس دبقاربة -سلطوطة لدورية تكوينية. 1
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ذلا دورا فعاال يف ربفيز  أناليت نص عليها،حيث  جاء بو ادلنهج ىو النشطة الالصفية ما أىمومن  -

من الوسائل  األنشطة، وتعترب ىذه أيضاوتنشيط ادلتعلمُت،وتقوية احلس اجلمايل لديهم والذوق الفٍت 

 الديداكتيكية ادلدرجة حاليا يف البيداغوجية احلديثة.

وملم بكل اجلوانب اخلاصة دبسار التدريس بادلقاربة فادلنهج اجلديد ثري جدا من الناحية النظرية،  -

 فاألساتذةسابقا، ىو انو مازال صعب التطبيق يف مدارسنا الًتبوية، إليوبالكفاءات، لكن كما اشرنا 

 أساتذةمع بعض دلطلوب منهم بالتحديد؟ وخالل حبثي ىذا ربدثت  يعرفون ما ال اآلنمازالوا حلد 

الربامج سهلة جدا، حىت انو يصعب على  أناللغة االصلليزية على حد قوذلا  أستاذة فأفادتٍتادلتوسطة، 

 وإهناىذه ادلناىج الباس هبا  أنالًتبية الفنية فهو يرى  أستاذ أنصياغتها لسهولتها، بينما  إعادة األستاذ

من ناحية  أحسن، ويرى ان الربامج القددية كانت تعاين من تكرار يف ادلواضيع أهنا إالباجلديد  أتت

 اختيار ادلواضيع.

 الًتبية الفنية تعاين من نفس ادلشاكل اليت تعاين منها يف ادلتوسطة، رغم زبصص أن أيضاوادلالحظ    -

 األثاثورشات الرسم اجملهزة دبختلف  إىلمازالت مدارسنا الًتبوية تفتقر  أن إالىذا ادليدان،  يف  األستاذ

ادلنهج عليها وادلسطر  تأكيدوالوسائل الفنية البيداغوجية اليت حيتاجها ادلتعلم يف مادة الًتبية الفنية، رغم 

  من طرف وزارة الًتبية الوطنية.
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 االقتراحات : -6

 يلي :  بعد استقراء ربليلي لنصوص برامج التكوين الفٍت استنتجنا ما

رلالُت، رلال الرسم والتلوين،ورلال فن التصميم،فعلى ادلدرس مراعاة برامج التعليم ادلتوسط موزعة على  -

اجلانب النظري للمواضيع،على غرار ارتكازه على اجلانب التطبيقي الن التكوين النظري يدخل يف بناء 

الشخصية ادلثقفة فنيا،وتصبح للمتعلمُت لغة فنية يتحدثون هبا،ومعلومات ثرية قد تساعدىم يف ادلستقبل 

شاريع البحوث العالية ادلستوى،كالليسانس وادلاجستَت والدكتوراه، ودلا ال يف رلال الفنون وعلم على م

 اجلمال.

دقيقة للجانب 15 أيوعليو اقًتح ان توزع مواضيع الربنامج على حسب حاجاهتا النظرية والتطبيقية،   -

حبوث  أوعروض  بإنشاء يكلف ادلتعلمُت أندقيقة للجانب التطبيقي . كما ديكن للمعلم 45النظري ،و

رصيدىم ادلعريف  وإثراءقصَتة،عن ادلواضيع ادلدرجة يف الربنامج،وىكذا حيفزىم على مجع ادلعلومات 

يف  وأحياناوالثقايف الفٍت،وتصبح لديهم مؤىالت مستقبلية جليل مثقف وواعي.)البحث يف ادلكتبات ، 

 ادليادين الفنية(.

 األبوابيفتح ذلم  ألنوىذا الفن  أمهيةخبصوص رلال فن التصميم ، على ادلعلم ربسيس متعلميو على   -

يدوية بل ىو  أشغالضلو مستقبل زاىر. الن ىذا الفن يدخل يف سلتلف الصناعات، ولن يصبح رلرد 

يف   عطيات محمد خطابديكن ذبسيدىا يف الواقع، على حد قول الدكتورة  ألفكارمشروع ابتكار 

 األشياءتلك  بأهناالفنون التشكيلية ديكن تعريفها، أنفراغ والًتويح(:" يرى البعض  الغذ أوقاتكتاهبا ) 

 ".األحيانيف بعض  أدواتيصنعها ويشكلها مستخدما يده دبساعدة  أناليت ديكن للفرد 

َت من عدد كب، الحظت باال كماليةعملي انو خالل  إال،باألفواجادلنهج على التدريس  تأكيدرغم   -

يساعد فيو سرعة االستيعاب، كما يسهل  ألنو،باألفواجعلى ضرورة العمل  كدأأالتالميذ يف القسم وعليو 
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الكثَت من التوجيهات اليت قد تصعب عليو مع عدد مرتفع  وإعطائهمالعمل مع ادلتعلمُت  األستاذعلى 

الًتبية الفنية احلديثة اليت  إىلالوصول  أو طريقة بيداغوجية،تساعد يف ربقيق باألفواجمن ادلتعلمُت،فالعمل 

 .إليهانصبوا 

واخلامات مع تفادي النشاطات  األدواتالتالميذ، مع توفر  أعمارتتناسب مع  األنشطةتكون  أنجيب  -

يف  أعماذلمجانب عرض  إىلادلعقدة اليت ربتاج الكثَت من اجلهد وادلال،خاصة يف رلال فن التصميم، 

 والتنافس اذلادف، وحيفز الباقُت على ادلشاركة. اإلبداعمي فيهم روح معارض ادلدرسة حىت نن

ىذه ادلادة يف مرحلة ادلتوسط اقًتاحات مفيدة،  أساتذةقدم  األساتذةوبعد دراستنا ومناقشتنا ادليدانية مع   -

 تثري الربنامج وىي:

الفنان  أمنيةتقنيات تشكيل الطُت،ومداعبة القماش،وغَتىا من مواد التشكيل الفٍت، وىذه  إدراج  -

يكون لديهم حىت الفرن اخلاص بالطُت(. وذلك يف  أن.حيث قال:)اسبٌت خدهاجلزائري الكبَت زلمد 

 .1986-1985،مابُت ندواتو يف ادلسرح اجلهوي بوىران  إحدى

  إيصالدرس باستعمال الوسائل والتقنيات التعليمية، الهنا ضرورية يف وضلن من جهتنا نقًتح ، اىتمام ادل -

احلاضر."وىنالك الكثَت  ادلعرفة للمتعلمُت. " فلقد تطورت الوسائل " الديداكتيكية "تطورا كبَتا يف وقتنا

( DIAPOS.VIDEOتربوية ) أفالممن الوسائل التعليمية : كاستعمال الصور ، السمعية البصرية،

 واألنشطةعارض والرحالت ، وكلها تساعد على توضيح ادلواضيع ادلعاجلة يف احلصص وكذا ادل

 ادلعلومات. وإمالءصص النظرية اليت تعتمد السرد ادللل خاصة يف احل وإبعادالتعليمية،

سلتلفة دلساعدة  أساليب" للمتاحف وقاعات العرض  :مخطار العطاروسندا دلا سبق ذكره يقول 

فنية". ، فخروجهم يف رحالت استكشافية غاية يف  أعمالتقدمو من  ادلتعلمُت على التذوق وفهم ما

، الن التذوق ضرورة لتكامل أذواقناوذلك لتحسيسهم بقيمة الفن يف حياتنا ويف تربية  األمهية
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يراىا بنظرة نفعية فقط،فهو احمليطة بو بعدما كان  لألشياءالشخصية،حيث تصبح للمتعلم نظرة مجالية 

الكرسي ليسًتيح عليو، ولكنو عندما يبحث عن شكل التفاح ، ولونو  إىل،وينظر ليأكلويرى التفاح 

 أجزائويف نسب الكرسي وعالقات  أيضاومالمس سطوحو، يعجب هبيئتو ويقارنو بغَته، وقد يرى ذالك 

لتذوق ، ويربطو بالًتاث الثقايف احلضاري  ا أواالستمتاع بعضها البعض ، ويف ىذه اللحظة يؤدي وظيفة 

 كلو : طاسيلي ، عريب ، أمازيغي ، روماين ، كما تغرس لديو الروح الوطنية . 

اليت تدرس فيها الًتبية الفنية حدث وال حرج ،فهي غَت مهيأة لذالك ، لذالك  األقسامأما خبصوص 

 واألدواتتكون رلهزة دبختلف الوسائل ، أقًتح على مدارسنا الًتبوية بتخصيص ورشة للًتبية الفنية ، 

الفنية اليت حيتاجها ادلعلم و ادلتعلمُت . ىذا بالنسبة للحصص التطبيقية ، أما يف ما خيص احلصص 

 النظرية فال بأس إن كانت تدرس يف  األقسام العادية .

بالنظر باىتمام و بشكل خاص بالًتبية الفنية اليت تعاين من إمهال  البيداغوجيُت ،  ادلسئولُتوأكد على  -

يف مؤسساتنا الًتبوية ، رغم تأكيد الوزارة الًتبوية عليها وإحاطتها دبناىج وبرامج مدروسة ، وذالك برفع 

ن ادلعامل واحد يزيد من هتميشها ويقلل ، أل األخرىمعاملها ليكون ذلا وزن وثقل بُت باقي ادلواد 

 ويزيد النفور منها .  تماماالى

فالدكتور زلمد البسيوين يرى يف ىذا اجملال عن وضع الًتبية الفنية فيقول : " السؤال الذي يتبادر إىل 

الذىن ، ىو وضع الًتبية الفنية يف اإلطار التعليمي بالنسبة ذلذا العصر الذي جاء بكل ىذه التغَتات و 

احلديث ، و أعطتها ىذا ادلظهر ، إن ىذا السؤال كان زلور دلؤسبرين  اإلنسانالتطورات اليت شكلت حياة 

، والثاين عقد عام  األمريكيةيف مدينة نيويورك بالواليات ادلتحدة  1969دوليُت ، أحدمها عقد عام 

يف مدينة كوفنًتى باصللًتا ، دبناسبة العام  الدويل للًتبية الذي ربتفل بو اليونسكو ، ويف كال  1970
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 ليسايرسبرين أحس األعضاء بأن ىناك حاجة ملحة إىل تطور يف فكر الًتبوي يف رلال الًتبية الفنية ، ادلؤ 

 اليت يكاد يتفق عليها "  األمورىذا االذباه ادلتطور الذي أوجدتو ىذه احلياة احلديثة . فأصبح من 

ثل ىذه الكتب ، لتوضيح ومن اقًتاحاتنا أيضا زبصيص كتاب  للًتبية الفنية للمتعلمُت ، فهم حباجة دل -

أىم التقنيات ادلستعملة يف الرسم ورلال التصميم ، وتدعيمها بنصوص بسيطة لتاريخ الفن و احلضارات 

اليت تتناول تعاريف دلختلف ادلصطلحات الفنية وكذا التعريف دبختلف ادلدارس العادلية و احمللية للفنون ، 

فللفنون مدارس خاصة هبا ومعاىد متخصصة وذلا دراسات ومشاىَت الفنانُت ، وتعريف بالًتاث الفٍت . 

ديكن تقسيمها حسب سنوات شلارستها ، من مرحلة االبتدائية إىل غاية اجلامعية ، وعليو أقًتح زبصيص  

كتب لكل مرحلة من ىذه  ادلراحل باستثناء ادلرحلة اجلامعية طبعا ألن ادلتعلم فيها يعتمد على نفسة يف 

 دلراجع من سلتلف ادلكتبات.احلصول على الكتب وا

وبعد تفحصنا دبوضوعية لكتب الربامج و ادلناىج ، بصفة عامة وادلتعلقة بالًتبية الفنية بصفة خاصة ونظرا  -

 يلي :  نقًتح ما أن ارتأيناللنصوص و ادلصطلحات الفنية اليت ىي يف غاية الصعوبة 

 يف رلال الًتبية الفنية . وأخصائيُتندوات وزلاضرات فنية ، يشرف عليها أساتذة جامعيون  إبرام.  1

ادلقياس إلطالعهم على أخر  أساتذة. تكوين تربصات دورية يف العطل الشتوية والربيعية ، لصاحل 2

 ادلستجدات البيداغوجية يف طرق تدريس الًتبية الفنية . 

 

 

 

 



 الخـــاتـمــة
 

 الخاتمة
يف تنمية استعدادات  األخرى األساسيةعن باقي ادلواد  أمهيةتقل  مسامهة الرتبية الفنية، ال أنومما الشك فيو  

 التالميذ الطبيعية.

يف مذكريت اليت تناولت فيها بالدراسة والتحليل اجلانب النظري ويف نفس الوقت ادليداين  إليواستنتاجا دلا توصلت 
تعاين نقصا  أهناالرتبوية، حيث  ادلؤسساتالرتبية الفنية للتالميذ على مستوى  أمهيةعدة نقاط ىامة: ىو  أيضا

فادحا للوسائل التعليمية، رغم تاكيد وزارة الرتبية الوطنية عليها دوريا.وذلك انطالقا من ادلرحلة االبتدائية، مرورا 
، مشكل مطروح يف مجيع أخرىمن جهة، وورشات من جهة  تاإلمكانياالثانوية، فنقص  إىلووصوال  باال كمالية

مشكل التالميذ وعدم رغبتهم مبمارسة العمل الفين،  إىل إضافةمستويات ادلنظومة الرتبوية اليت تناولتها يف حبثي ، 
الرتبية الفنية  إيصالمشكل ادلعامل الذي زاد الطني بلة،مما يعرقل مسار  إىل إضافةلعدم توفر اخلامات والوسائل،

 .اآلنبيداغوجيا  إليهااحلديثة يف مؤسساتنا الرتبوية اليت نصبوا 

وتريب الذوق  األخالقفالرتبية الفنية ذلا دور كبري يف بناء الفرد الكامل مبختلف النواحي الشخصية، فهي هتذب 
ابات صحيحة.لذلك فهي اخلارجية استج. وتعاجل ركنا مهما يف تكوينهم كي يستجيبوا للمؤثرات أطفالنالدى 

 .اإلنسان اآلنوتسهم يف التكامل االجتماعي وتنمي ادلهارات لدى  األفرادتعترب وسيلة من وسائل االرتقاء بسلوك 

قد اكتشفت الكثري من حبثي ىذا، رغم الصعوبات والعراقيل اليت واجهتين  إنينوبكل اختصار ، ميكنين القول 
والصعوبات اليت تلقيتها النهاية،رغم ندرة ادلصادر وادلراجع، إىلواجتهدت  ثابرت إنين إالخالل العام الدراسي، 
 خالل دراسيت ادليدانية.

 فلة القول أشري إىل مساندة أستاذي احملرتملكن حب ادلهنة دفعين إىل إمتامو وإكمالو إىل آخر ادلطاف،ومن نا
  ين إىل ىذه النتيجة اليت اشكر اهلل سبحانو وتعاىل عليها. ي أوصلذ،المعروف نورالدين 
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