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 وطرق استخدامها ، أهمية الوسيلة التعليمية في تدريس التربية الفنية

 أ . محمد امحمد جمل  ــ كلية التربية ــ جامعة طرابلس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المقدمة :

البصر  لحاستيتنوع الوسائل التعليمية بين الحواس المختلفة ومعظمها موجه     

السبيل لبلوغ غاية معينة وهي مأخوذة من  أووالسمع ، وكلمة وسيلة تعنى الطريق 

باللغة  Mediaالغير وبنفس المعنى  إلى( فالوسيلة هي ما يقترب به باب )وسل

تستخدم في  التيالوسائط  هيتعليمية االنجليزية بمعنى الوسيط ، ولذلك فالوسائل ال

تجد من يحاول االستغناء عنها  أنالتعليم ، والوسيلة على هذا النحو السطحي يمكن 

في  األخرىالوسائل باعتبارها لغات للتعليم تختلف عن جميع اللغات  أن، غير 

ضروري غير قابل لالستغناء ، وربما  شيء فهياختيار الرموز وفي الصياغة ، 

كانت فيها الوسائل تستخدم بغرض  األوقات التيتخدام الوسيط التعليمي في كان اس

الوضع تغير اآلن بعد تطوير التعليم وظهور النظم  أنالمعينات التعليمية ، غير 

الحديثة في تكنولوجيا التعليم والبرمجة التعليمية وبناء االستراتيجيات ، وأصبحت 

لتعليم الذي يعتبر بدوره علم تطبيق مختلف الوسائل التعليمية جزءا من تكنولوجيا ا

  .(1) العلوم داخل المؤسسات التعليمية

 األخرىالوسائل التعليمية في مادة التربية الفنية عن المواد  أهميةوال تقل    

الرتباطها بالعمل المحسوس المباشر ، ويقوم مدرس التربية الفنية في استخدامها 

بعض الفنانين أو توضيح طريقة العمل أو من خالل  أعمالوالتي تتمثل في عرض 

 أخذهمنماذج جاهزة أو وسائل من صنعه أو من خالل عرض بعض الصور أو 

استخدام السبورة ،  أوالطبيعة  إلىالمعارض الفنية أو المتاحف أو الخروج  إلى

مثل الفانوس وجهاز عرض الشرائح الشفافة والحاسب  األجهزةكذلك استخدام 

. (2)الفيديو وغيرها اآللي و
 

وفي هذه الحالة تصبح الوسيلة أداة مساعدة للمعلم تيسر له استخدام طريقة ما ،     

ومن ثم يمكن القول أن عملية التدريس تضم كال من الطريقة والوسيلة ، فضال عن 
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نحو ممكن ووفق  أفضليهيؤها المعلم لكي تتم عملية التدريس على  التيالظروف 

.  (3)سبق له تحديدها  التي األهداف
 

 مشكلة الدراسة :

الوسائل التعليمية هي كل أداة يستعملها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم ،     

، أو التدريب على المهارات ، أو تعويد التالميذ على  واألفكاروتوضيح المعاني 

 أنالعادات الصالحة ، أو تنمية االتجاهات ، وغرس القيم المرغوب فيها ، دون 

جميع  باختصارفقط ، وهي  واألرقاميعتمد المعلم أساسا على األلفاظ والرموز 

، أو األفكار ،  الوسائط التي يستخدمها المعلم في الموقف التعليمي لتوصيل الحقائق

إثارة وتشويقا ، ولجعل الخبرة التربوية أو المعاني ، للتالميذ لجعل درسه أكثر 

 .(4) خبرة حية ، وهادفة ومباشرة في نفس الوقت

 من التعريفات للوسائل التعليمية هي : مجموعة (5)ويذكر سليمان  

o  مصدر أي وسيلة بشرية ، أو غير بشرية ، تعمل على نقل رسالة ما ، من

بشكل وظيفي في تحقيق أهداف  التعلم الى المتعلم ، ويسهم استخدامها

 التعلم .

o ين عملية التعلم لتحس هزة ، وأدوات ، يستخدمها المعلم ؛مجموعة أج 

 بهدف توضيح المعاني ، وشرح األفكار في نفوس التالميذ .

o قا كل ما يستعين به المعلم في تدريسه ، لجعل درسه أكثر إثارة ، وتشوي

بوية التي يمر بها هؤالء الطلبة  خبرة حية ، لطلبته ، ولجعل الخبرة التر

 مباشرة في وقت واحد معا .   وهادفة

الحقيقة ال توجد حدود فاصلة بين أنواع الوسائل التعليمية ودور كل منها في و    

وسيلة واحدة تسهم في  أننجد  أنتحقيق أي نوع من األهداف التعليمية ، فيمكن 

تحقيق هدف معرفي ، وأخر مهاري ، ويتوقف ذلك على الهدف من الوسيلة ، 

وقدرة المعلم على توظيفها في الموقف التعليمي توظيفا وطبيعة تلك الوسيلة ، 

 . (6) صحيحا
 

العرض السابق لمشكلة البحث يمكن تحديد هذه المشكلة بشكل أدق في ومن خالل   

 : التي يسعى البحث لإلجابة عنها سئلة التالية األ
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 ما أهمية الوسيلة التعليمية في تدريس التربية الفنية ؟ : األولالسؤال  

 في تدريس التربية الفنية ؟  ما الطرائق التي تستخدم السؤال الثاني :

 أهمية الدراسة :

ألخيرة نتيجة الهتمام قد نالت الوسائل التعليمية مزيدا من االهتمام في السنوات ا    

وتعريب العديد من  ، لتيسير عمليات التعليم ؛ علماء النفس وعلماء االتصال

وتعديل  ، لشرح دور هذه الوسائل في تعليم التالميذ الحقائق والمهارات ؛ البحوث

 تي :هم ، وتتمثل أهمية الدراسة في اآوتكوين اتجاهات

ما التعليمية في تدريس التربية الفنية بالتأكيد على أهمية استخدام الوسيلة  .1

 . الحديثة التربوية يتماشى مع االتجاهات

 لفت انتباه معلم التربية الفنية على أهمية استخدام الوسيلة التعليمية .    .2

 أهداف الدراسة :

 تهدف هذه الدراسة إلى تأكيد الجوانب التالية :   

 في دروس التربية الفنية .التعرف على أهمية استخدام الوسيلة التعليمية  .1

س وسيلة التعليمية وفاعليتها في تدرياستخدام ال توضيح وشرح طرائق .2

 التربية الفنية .

 حدود الدراسة :

اقتصرت الدراسة على الحدود الموضوعية للبحث من خالل استخدام عدد من    

المراجع والكتب والدراسات التي تناولت أهمية استخدام الوسائل التعليمية في 

 دروس التربية الفنية .

 مصطلحات الدراسة :

هي مختارات من اللغتين اللفظية وغير اللفظية التي  التعليمية : الوسائل     

يتناولها المعلم ليوضح بها رسالته التعليمية في موقف من مواقف االتصال 

 . (7)التعليمي
 

ويعرف الباحث الوسيلة التعليمية إجرائيا بأنها األداة التي يستخدمها المعلم لتبسيط 

 الفنية . التربية وصول الرسالة العلمية في عملية تدريس

مصطلح من عنصرين )فن ، وتربية( أي أنها تربية من خالل الفن  التربية الفنية :

، الذي يعد بكل مجاالته المختلفة وسائل للتربية الفنية ، وما يحرزه الفنانون من 

أفكار عن التذوق الفني ، والعالقات الجمالية المتجددة والتعبيرات الفنية بكل ما 
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إنسانية أو اجتماعية وكذلك جميع اإلبداعات التقنية في الفنون تحمله من مشاعر 

. (8)التطبيقية تترجم إلى وسائل تبنى عليها أسس وبرامج التربية الفنية
 

 ويعرف الباحث التربية الفنية بأنها تعديل السلوك بواسطة األنشطة الفنية المختلفة .

 منهج الدراسة :

ف على أهمية الوسيلة التعليمية استخدم الباحث المنهج الوصفي للتعر 

 دامها في تدريس التربية الفنية ؟وطريقة استخ

 الدراسات السابقة :

لقد تم االطالع على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت أهمية الوسيلة    

  : ومن بينهاخدامها التعليمية في تدريس التربية الفنية وطرق است

  األطفالبعنوان "فاعلية استخدام قصص  (9) الشامات أبودراسة 

لدى طفل ما قبل  اإلبداعيكمصدر للتعبير الفني في تنمية التفكير 

 إلىوهدفت المدرسة" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

للتعبير الفني  مصدرك األطفالفاعلية استخدام قصص التعرف على 

ما قبل المدرسة ، لدى طفل  اإلبداعيفي تنمية مهارات التفكير 

( طفال وطفلة ، وأظهرت نتائج 32وتكونت عينة الدراسة من )

بين متوسطي درجات  إحصائيةالدراسة انه توجد فروق ذات داللة 

بعد ضبط  ألبعديالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  أطفال

ر في مجال التعبي اإلبداعيالتطبيق القبلي لمقياس تقييم مهارات التفكير 

الفني بالرسم لدى طفل ما قبل المدرسة عند محور الطالقة والمرونة 

أو التوسيع ، والحساسية للمشكالت . واالحتفاظ  واإلفاضة واألصالة

 باالتجاه ، ولصالح المجموعة التجريبية .

 بعنوان "أثر تدريس مادة التربية الفنية  (10) دراسة أحمد هالل سالم

 اإلبداعيباستخدام القصة ، للصف الثامن ، في تنمية مهارات التفكير 

من   وذلكباستخدام المنهج التجريبي والخيال الفني بدولة الكويت" 

 التالية : األسئلةعن  اإلجابةخالل 

لطلبة  اإلبداعيما تأثير التدريس باستخدام القصة في التفكير  : األولالسؤال 

 الصف الثامن ، الذين يدرسون مادة التربية الفنية ؟
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: ما تأثير التدريس باستخدام القصة في تنمية الخيال الفني لطلبة  السؤال الثاني

 الصف الثامن ، الذين يدرسون مادة التربية الفنية ؟

خدام الكشف عن اثر تدريس مادة التربية الفنية باست إلىهدفت هذه الدراسة    

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثامن  ؛ القصة للصف الثامن

( طالبا وطالبة ، تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية 650والبالغ عددهم )

لذين لائج الدراسة أن المتوسط الحسابي مجتمع الدراسة ، وأظهرت نت أفرادمن 

)الطالقة ، المرونة ،  اإلبداعيدرسوا باستخدام القصة في مهارات التفكير 

بين أداء  إحصائية، وكذلك وجود فروق ذات داللة  األعلى( كان األصالة

عزى ألسلوب التدريس ت   ألبعدي اإلبداعيمجموعتي الدراسة على اختبار التفكير 

عة التجريبية التي درست االعتيادي( وذلك لصالح المجمو األسلوب)القصة ، 

أن المتوسط الحسابي للطلبة الذين درسوا باستخدام القصة  باستخدام القصة . كما

بين  إحصائيةكما ظهرت فروق ذات داللة  في مهارات الخيال الفني كان األعلى .

، تعزى  ألبعديمجموعتي الدراسة على اختبار الخيال الفني  أداءمتوسطات 

االعتيادي( لصالح المجموعة التجريبية التي  األسلوبة ، ألسلوب التدريس )القص

 درست باستخدام القصة .

 بعنوان "دور التربية الفنية في (11)نى عايد و مها عبد المجيددراسة م

" في األساسيوما بعد التعليم  األساسيتنمية الموهبة لدى طلبة التعليم 

التعرف  إلىسلطنة عمان جامعة السلطان قابوس وهدفت الدراسة 

 األساسيعلى دور التربية الفنية في تنمية الموهبة لدى طلبة التعليم 

النظري والدراسات  األدب، من خالل  األساسيوما بعد التعليم 

 أن إلىالسابقة ، باالعتماد على المنهج الوصفي . توصلت الدراسة 

التربية الفنية تسهم في تنمية الموهبة لدى الطلبة ، من خالل تهيئة 

الكامنة  اإلبداعيةلمواقف الفنية التي تثير وتحرك قدرات الطلبة ا

، وتيسر الفرص  واألصالة، والمرونة الخيالية ،  األفكاركطالقة 

وكذلك تنمية القدرة على التفكير المتجدد الخصب  ؛والمجاالت 

التفكير الذي يتضمن استخدام العقل الذي يقوم  وإثارةالمتنوع ، 

: التحليل ، والمقارنة ، واالختيار ، والتعميم ، بعمليات ذهنية مثل 

وأوصت الدراسة ؛ ، والتخيل ، وتوليد أفكار جديدة ويقوم بالتصور 

باالهتمام بمادة التربية الفنية في المناهج المدرسية من خالل تنوع 
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عند  اإلبداعيةوالقدرات  األفكارخبراتها ومواضيعها وبما يثير ويحفز 

 إعدادا في المستقبل ، فضال عن االستمرار في الطلبة ويحسن توجيهه

ات لتطوير تلك القدر؛ المتجددة واالبتكارية والمستقبلية  األنشطة

 التي تسهم في تنمية الموهبة .   اإلبداعية

  إجراءات البحث :

تتناول  لذلك تساؤالتها عن وإجابةالدراسة الموضوعية  أهدافتأكيدا على           

 المحاور التالية : إجراءاتهاالدراسة في 

 المحور األول :

تعد الوسائل  ـ أهمية الوسيلة التعليمية في تدريس التربية الفنية : أ

التعليمية من أكثر المفاهيم التي ارتبطت بتكنولوجيا التعليم بمفهومها المنظومي 

مجرد  (Instructional Media)الشامل ، وعليه لم تعد لم تعد الوسائل التعليمية 

معينات تدريسية ، بل أصبحت جزءا ال يتجزأ من منظومة المنهج الدراسي ، 

كجزء متفاعل مع بقية  إليهاوعنصرا فعاال من عناصره ، وعليه بات ينظر 

 .   (12) أهدافهذك النظام دون تحقيق   منظومة التدريس ، وبدونها يختل

 : (13)دور الوسائل التعليمية في تطويع التعلمـ  ب

ألنها تلعب الوسائل التعليمية دورا هاما في بداية العملية التعليمية كأساليب للتعلم   

تمكن  أنهاكما  ؛ تتيح الفرصة لتلبية مقتضيات الفروق الفردية بين التالميذ من جهة

المخطط التربوي من استخدام مصادر مختلفة لعرض المعلومات والمفاهيم 

، وقد بدأ تطبيق تطويع التعليم ألساليب  أخرىوالمهارات المراد تعلمها من جهة 

 التعلم .
 

 :(14)تصنيف الوسائل التعليمية ـ ج 

ساس الهدف منها ، أو على أساس الحاسة التي قد تصنف الوسائل التعليمية على أ  

تتأثر بها مباشرة ، أو على أساس نوع الخبرة التي تقدمها ، أو على أساس ما 

تحتاج من أجهزة ، أو على أساس طريقة الحصول عليها ، أو على أساس طريقة 

لى غير إ،  إنتاجهاعرضها. أو قد تصنف على عدد المستفيدين منها ، أو طريقة 

ثالثة مجموعات هي إلىذلك من التصنيفات . ويمكن تصنيفها 
 
:
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وتضم الوسائل التي تعتمد في عملية التعلم على حاسة وسائل سمعية /  .1

 : المذياع ، المسجل ، ومكبرات الصوت ، وكل ما يسمع .السمع ، ومنها 

وسائل بصرية / وتشمل الوسائل التي تعتمد في عملية التعلم ، واكتساب  .2

على حاسة البصر منها : الكتب والمجالت والخرائط واألفالم  الخبرات

 وكل ما تبصره العين .

وتشمل الوسائل التي تعتمد في عملية التعلم الوسائل السمعية البصرية /  .3

 األفالمعلى حاستي السمع والبصر في وقت واحد منها : السينما ، 

 التعليمية الناطقة والمتحركة .

 : (15)ةالناجح الوسيلة التعليمية وصفاتخصائص  ـ د 

تتوفر في الوسيلة ، والتي يراعيها المعلم عند  أنعض الصفات التي يجب بهناك    

 عند التفكير في عملها وهي : أوشرائها  أواختيار الوسيلة 

 ، إعدادهاواالهتمام ، وان يراعى في  ، لالنتباه ؛ تكون الوسيلة مثيرة أن .1

 ، ومطابقتها للواقع قدر المستطاع . وأسسهالتعلم  وإنتاجها

تحقيق  إلى، وتؤدي تكون الوسيلة التعليمية نابعة من المنهاج الدراسي  أن .2

 بعض المهارات . أوالهدف منها ، كتقديم المعلومات 

 التربوية . لألهدافتكون محققة  أن .3

ومناسبة لعمرهم الزمني والعقلي  ، لخصائص التالميذ ؛ تكون مراعية أن .4

 واالنفعالي والجسمي .

 تتسم بالبساطة والواقعية والوضوح وعدم التعقيد . أن .5

الجهد الذي يتطلبه استخدامها من حيث وتكون متناسبة مع الوقت  أن .6

 الحصول عليها ، وكيفية استخدامها .

 ، واالستقصاء ، والبحث ، وترغبه في االطالع ، تشوق المتعلم أن .7

 وتساعده على استنباط خبرات جديدة .

 

 



   أ . محمد امحمد جمل                                أهمية الوسيلة التعليمية في تدريس التربية الفنية

   2016أبريـــل               رابـعمجلـة كليـات التربيـة          العدد ال                                      28

 : (16)الفوائد التربوية الستعمال الوسيلة التعليمية ـ  هـ

استخدام الوسائل التعليمية بطريقة فعالة ، يساعد على حل كثير من  إن     

المشكالت ، ويحقق للتعليم عائدا كبير يوافق كل ما يبذل في سبيلها ، وأثبتت 

التي توفرها الوسائل التعليمية للمدرسة ومدى فاعليتها  اإلمكانياتالدراسات عظم 

 في عملية التعليم والتعلم إذ أنها : 

 تسهم في تعليم أعداد كبيرة من المتعلمين في صفوف مزدحمة . .1

في تكوين المدركات  أساساتوفر كثيرا من الخبرات الحسية التي تعتبر  .2

ه من الكتب وما يقرأ ، التالميذ من شرح لفظي إليهالصحيحة لما يستمع 

 . المدرسية

على  إقبالهمتثير انتباه التالميذ نحو الدروس واهتمامهم به ، وتزيد من  .3

 الدراسة .

 . اإلنسانيةتعالج مشكلة الزيادة الهائلة في المعرفة  .4

 تساعد الوسيلة التعليمية على زيادة سرعة العملية التربوية . .5

 روق الفردية بين التالميذ .تعالج مشكلة الف .6

، فتسهل على المتعلمين التفاعل مع البيئة  وإمكانياتهاتوسع مجال الحواس   .7

 التي يطالعون عنها .

المعلم سهولة  على مما يساعد ؛ تخلق حيوية مستمرة داخل غرفة الصف .8

 الوصول إلى أهداف درسه . 

 والمتعلم . ، تقوي العالقات بين المعلم .9

 المحور الثاني : 

 : ونتناول في هذا المحور  

تعددت وتنوعت أساليب طرائق  : (17)طرائق تدريس التربية الفنيةأ ـ 

تدريس التربية الفنية ، بل وتطورت هذه الطرائق باستخدام استراتيجيات تدريس 

فاعلة وحديثة ، واالهتمام بتعليم المتعلم بدال من االقتصار على تعليم المعلومات ، 

ب تقديم التربية الفنية بطريقة الممارسة ، لجذب انتباه الطال إلىفهدفت هذه الطرائق 

ار دوره على الرسم . ويشير ة بدال من اقتصفي العملية التعليمي إشراكهعن طريق 

مثل هذه االستراتيجيات الجديدة ، لتوجه مسار  إلىالحاجة الملحة  إلى (18)الطباخ

التعليم في العصر الحديث نظرا لالنفجار المعرفي ، وسرعة التغيير التي يشهدها 
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التعليم ، وتفرض أعباء ومتطلبات سواء على  العالم المعاصر ، التي تؤثر على

، واكتساب المهارات التي ترفع من قدرتهم على  أنفسهم، لتنمية  األفرادمستوى 

رفع مستوى معيشتهم ،والتواجد في مجتمع العولمة ، وفي نشر مظلة التعلم 

 مما يسهم في جهود التنمية القومية المستدامة . اإلنسانوالمعرفة حقا من حقوق 

تهتم التربية الفنية بنمو المتعلمين وتربيتهم تربية شاملة من جميع الجوانب ، وهي و

الفن ، وتنمية قدراته على  إنتاجعملية تعليمية مقصودة تستهدف مساعدة الفرد على 

تعد وسيلة من  أنهاكما ؛ في البيئة المحيطة به  وأشكالهتذوق الفن وبجميع صوره 

يكون لدى معلم  أن األفضللذلك من  ؛ (19)لألشياء الواعيوالفهم  اإلدراكل وسائ

التربية الفنية الدراية الكافية باألسس العلمية واألساليب والطرائق التي تمكنه من 

تحقيق هذا الهدف المهم ، وأن تتضح لديه بجالء االستراتيجيات التدريسية التي 

 . (20)للتالميذ اإلبداعيةنمية القدرات يمكن من خاللها ت

يقع على عاتق معلم التربية الفنية دور كبير في قيادة وتصدر العملية التعليمية ،   

وتوصيل الخبرات المناسبة للمتعلمين وتوجيه سلوكهم ، فالمدرس الناجح يعتمد في 

الشخصية والعوامل النفسية التدريس على خليط من المهارات المختلفة ، كالقدرات 

مة للمواقف التعليمية المختلفة ، والوسائل التعليمية ق التدريس المالئائواستخدام طر

تأهيل وتدريب  أهميةعلى  أكدتوغيرها ، وهناك العديد من الدراسات التي 

ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي  المدرس من جميع النواحي وباستمرار ،

لذي وتطوير نفسه ليكون قادرا على تقديم الخبرات المختلفة والمناسبة للطالب ا

 . (21) الذي يعيش فيه على أكمل وجه بدوره يخدم المجتمع

األهداف التربوية واإلبداعية للتربية الفنية : هناك جملة من ب ـ 

 :   (22)األهداف العامة للتربية الفنية ومنها ما يلي

إلدراك  ؛ تحقيق التوازن بين القيم الروحية والمادية من خالل توجيه المتعلمــ 1

العالقات الكامنة في عملية التعبير الفني ، وما دعا إليه اإلسالم من ارتباط اإلنسان 

 بمجتمعه في اتجاهات سلوكية مرغوبة .

وخارجها  ، تنمية شخصية المتعلم وقدراته وإعداده مواطنا داخل المدرسة  ــ2

دوية التي وذلك عن طريق ممارسته أللوان من األنشطة واألعمال التشكيلية الي

 تتناسب مع عمره وقدراته ، لتصبح تلك التنمية هي قاعدة التربية الذاتية .

 إثراء الوعي الفني للمتعلم بما يؤثر في حياته وسلوكه .ــ 3
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تنمية شخصية المتعلم في إطار متكامل ، وتربيته عن طريق الفن تربية تتسم ــ 4

 بالشمول .

ورعايتهم وإتاحة الفرص لهم بمزيد من اكتشاف ذوي المواهب الفنية ، ــ 5

 الممارسات التشكيلية بشتى األساليب والطرق الفنية .

 (23)بما يلي وتتمثل أهداف التربية اإلبداعية  : 

واألعمال  ، تنمية قدرة الطلبة على رؤية القيم الجمالية في الطبيعة .1

 الفنية من التراث ، وتدريبهم على تذوق تلك القيم .

 ت على التعبير اإلبداعي ، من خالل الممارسة الفنية .تنمية القدرا .2

 تنمية قدرات الطلبة على التفاعل مع البيئة ، والتعبير عن مظاهرها . .3

إدراك الدور الحقيقي للتربية الفنية بالنسبة لمعلم الفصل ، وما يمكن  .4

 ان يتم عن طريقه من تكامل في العملية التربوية .

 . (24)التربية الفنية في دولة ليبيايم أهداف نظام تعلج ـ 

واألشياء المحيطة بالتلميذ  ، تعتمد التربية الفنية على التناول الحسي للعناصر   

ومن خالل  ، وتعمل على أن يصل التلميذ من خالل الرؤية البصرية المتعمقة

تقدم كما أن التربية الفنية ؛  ي المشاهدة إلى التفكير اإلبداعيالتأمل والتدقيق ف

للتلميذ سبل اكتساب المهارات الالزمة إلبراز هذا التفكير وتمده باألساليب 

مة إلنتاج العمل الفني . هموالخامات واألدوات ال
 

في صورة تكاملية مع باقي المواد الدراسية األخرى وتعمل مادة التربية الفنية   

على تحقيق األهداف العامة التالية:
 

وأمته واإلحساس بمسؤوليته على أمنه وعزته تنمية حب التلميذ لوطنه  .1

 والتضحية من أجله .

غرس مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف عقيدة وسلوكا وتجسيد ذلك في  .2

 تعبيراته الفنية .

 ، إلشباع حاجات التلميذ النفسية ؛ ممارسة العمل الفني بحرية .3

 بالرضىوالوجدانية بما يحقق تكامال في شخصيته ويبعث فيه الشعور 

 الثقة بالذات .و
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 :(25)معايير تصميم الصور والرسومات التعليمية د ـ 

هو منظر الصور أو الرسم المحدد بحدود خارجية ، وتنظيم  الشكل /ــ  1

 ؛خل هذه الحدود ، يدخل ضمن الشكل عناصره ضمن هذه الحدود . وكل ما يقع دا

: مثال  ؛من خالل شكل محدد  إليهشيء ما ، ينظر  إلىألن الفرد عندما ينظر 

منظر أمامي أو جانبي أو من أعلى أو من أسفل ، أو من بعد أو من قرب ، أو 

. وعلى ذلك فالشكل يتغير بتغير زاوية التصوير أو الرسم ، وأيضا بتغير مقلوب 

 األهدافالمسافة المتوسطة ، والبعيدة تعطي منظرا عاما . ويتوقف كل ذلك على 

في المنظر . ولكي يمكن مشاهدة كل  إظهارهالتعليمية وما يريد المصور أو الرسام 

العناصر في مجال الرؤية داخل منطقة الرسم ، ينبغي أن يكون في منطقة أمان ، 

( سنتيمترا ، ألن العناصر التي  2:  2.5ترك هامش من كل جانب )  تستلزموهذه 

 الرؤية .مجال  إلىتوجد على حواف الرسم ال تصل 

وتعني أن تركز الصورة أو الرسم على  ، والبساطة عكس التعقيد/  ــ البساطة 2

المالئمة فكرة واحدة فقط ، وعلى العناصر المهمة فيها ، وتستبعد التفاصيل غير 

أما إذا كان من الضروري عرض هذه التفاصيل ، فيمكن  ؛التي قد تشتت االنتباه 

دل من ب ؛عن فكرة واحدة كل منها يعبر  سم قسيمها على أكثر من صورة أو رت

 كما هو الحال في رسم أجهزة جسم اإلنسان . ؛تزاحمها في رسم واحد مضلل 

والمثيرات المصورة أو  ويعني أن تكون جميع العناصر ــ الوضوح / 3

المرسومة أو المكتوبة ، واضحة لجميع المتعلمين المشاهدين . وهذا يتطلب أن 

من مساحة اللوحة ، كما تكون حروف  4:1وال تقل مساحته عن  يكون الرسم كبيرا

 الكتابة بخط كبير ، يتناسب مع طبيعة الرسم وطريقة العرض .

ويقصد به تركيب عناصر الصورة أو الرسم وترتيبها بشكل مؤثر  ــ التركيب / 4

يجذب االنتباه نحو العناصر الرئيسية والمهمة ، والتي ينبغي أن توضع في منطقة 

أن عين  األجنبيةفي الثقافات  أجريتجذب االنتباه ، ولقد حددت البحوث التي 

% ، يليها 41من جهة اليسار بنسبة  األعلىتتجه مباشرة نحو ربع الصورة  اإلنسان

   ، لألسفلالصورة  ع اتجاه حركة العين من أعلى يسارالربع األسفل يسارا ، وذلك م

 ,Heinich, Molenda & Russell, 1982 ) (26)األجنبيةبالنسبة للكتابات 

pp72 .) . 

اتجاه حركة العين ، في اللغة العربية ، تبدأ من أعلى اليمين   ألن ؛ ونظرا     

، فإن منطقة جذب االنتباه في الثقافة العربية هي الربع العلوي ثم السفلي  لألسفل

رة ، لذلك لجذب االنتباه هي مركز الصو أخرىمن جهة اليمين . وتوجد منطقة 
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أعلى اليمين أو المركز( ينبغي وضع العنصر الرئيس في أي من هاتين المنطقتين )

. أما إذا كانت طبيعة الموضوع تقتضي تنظيما آخر يحتم وضع العنصر الرئيس 

، هنا ينبغي استخدام عالمات وأدله لجذب االنتباه نحوه ، مثل  أخرفي أي مكان 

الهندسية ، ويمكن معرفة  واألشكال واألسهمخطوط ال أوالظالل  أو األلواناستخدام 

إليها في مركز االنتباه إذا نظرت بعيدا عن الصورة ، ثم عدت أن العنصر الرئيس 

هذا العنصر يكون في مركز االنتباه  إلىيناك مباشرة وتجولت فيها ، فإذا اتجهت ع

. 

الرسم بطريقة التنظيم هو ترتيب عناصر الصورة أو  ــ التنظيم أو الترتيب / 5

الهندسية . أما وضع العناصر  واألشكال األسهمة مناسبة ، وذلك باستخدام يمنطق

 ه .يتج أينبما يبدأ والى  فقد يضلل المشاهد فال يعرف بشكل غير منتظم ،

ويقصد به توزيع جميع عناصر الرسم على منطقة الرسم اآلمنة ،  ــ التوازن / 6

 أقسام أربعة إلىم الرسم س  ق   إذابحيث  ؛ اهدتهمشبشكل موزون يشعر بالراحة عند 

 إذا. أما  األخرمتساوية ، يكون ما في كل قسم من عناصر يساوي ما في القسم 

ثافة ويبدو ثقيال تركزت معظم العناصر في جانب واحد ، فهذا يجعل الرسم أكثر ك

،  Formalوهناك نوعان من التوازن هما : التوازن النمطي  ؛في هذا الجانب 

الذي يتميز  Informalبالثبات ، والتوازن غير النمطي  إحساساالذي يعطي 

 بالجاذبية ومجال االبتكار فيه .

ويقصد بها وضع العناصر المترابطة بشكل متجاور ،  الوحدة أو الكلية /ــ  7 

ألن العناصر المتجاورة تدرك كوحدة كلية واحدة .  ؛كوحدة واحدة  إدراكهاليسهل 

تكوين الفكرة فقد ال تساعد على  ؛ت العناصر بشكل متباعد عن بعضها وإذا وزع

وضع بشكل متباعد أما العناصر غير المترابطة ، فإنها ت ؛الكلية عن الموضوع 

 كي يسهل إدراكها كعناصر مستقلة .  ؛عن بعضها البعض 

يعني أن تكون جميع  Harmonyالتناسق أو التوافق أو االنسجام  ــ التناسق / 8

لتأكيد  ؛متوافقة ومنسجمة مع بعضها البعض عناصر الصورة أو الرسم ، وألوانها 

 األفكار األساسية المعروضة ، فال يوجد بينها عنصر شاذ .

وظف  االلون عنصر مهم في العروض البصرية إذ ــ توصيف األلوان / 9

واللون كما يعرفه  بنجاح ، وقد يفسد استخدامه غير الجيد مع العرض بأكمله ،

 إحساسالناس هو المواد التي تستخدم في الصباغة والتلوين ، ولكن أصل اللون هو 

على شبكية العين  األجسامالضوئية التي تعكسها  األشعةناتج عن تأثير  فسيولوجي 
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لم يمتص منها  وإذاولم يعكس منها شيئا ، يبدو اسودا ،  األشعةفإذا امتص جميع 

   يبدو ابيضا . وعلى ذلك فالضوء أصل اللون . شيء وعكسها كلها

 أوالرسم ، البصرية  أوويقصد أن تظهر جميع عناصر الصورة  ــ التباين / 10

كان التباين  المكتوبة ، بشكل واضح تماما ، من مسافة المشاهدة المطلوبة ، سواء

( المعروضة األرضيةبين العناصر والخلفية ) وأ بعضبين العناصر بعضها ال

عليها ، فإذا كانت العناصر داكنة األلوان والظالل ، تكون الخلفية فاتحة ، والعكس 

 صحيح.

 : التوصيات 

 التالي : وجاءت التوصيات بناء على نتائج البحث على النح 

ومستلزمات إعداد وصنع الوسيلة  األدواتتخصيص ميزانية لتوفير  .1

 التعليمية لجميع المدارس .

 الصغيرة . واآلالتالدعوة لتأسيس جمعية ألصدقاء الوسائل التعليمية  .2

منح امتيازات للمعلم بمدى استخدامه وإبداعه في عمل وسائل تعليمية  .3

 واشتراكه في تدريب التالميذ على عمل الوسائل التعليمية .

 المقترحات :

 إجراء مزيد من البحوث توجه إلى مجال الوسائل التعليمية وفعاليتها .1

واستحداث الجديد وغير التقليدي إلى مجال الوسائل في حجرة المدرسة 

. 

إعادة النظر في تطوير مراكز الوسائل التعليمية للقيام بدور أكثر فعالية  .2

 في هذا المجال .

تزويد المدارس بالوسائل واألجهزة التعليمية والتقنيات الحديثة التي  .3

 تحتاجها مادة التربية الفنية . 
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