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 جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة



 
 ارتباط الموضوع بالغرض من الدرس: على المدرس ان يختار الموضوع 

الذي يتناسب والغرض الفني من الدرس فليس كل موضوع يصلح الن 

يقدمه المدرس للطلبة الن كل موضوع له طابع خاص ويتميز بناحية من 

النواحي فموضوع الحديقة مثال غني بالناحية اللونية بالنسبة لموضوع 

فموضوع االفراح الشعبية , السوق الذي يتميز بالناحية التكوينية او االنفعالية

او االلعاب الرياضية او صراع الحيوانات او الطيور من الموضوعات التي 
.تساعد على تحقيق هذه الناحية  



 

استعداد الفرد -ب اختالف كل بيئة -أ   

 استعداد الفرد الن يتأثر بعوامل البيئة 

التي يعيش فيها فالطفل الصغير الذي ينشا 

في بيئة ساحلية مثال ويصبح تفكيره بعد 

فترة وجيزة من حياته اكثر اتصاال بحياة 

الصيد والصيادين ويصبح شغفه اكثر 

.التصاقا بمشاهدة البحر وما يجري فيه  

 اختالف كل بيئة عن االخرى فالحياة في 

الحضر الشك تختلف الى حد ما من حيث 

التقاليد والعادات عن الحياة في القبيلة كما 

ان اساليب الحياة في االحياء الشعبية 

.يختلف عنه في االحياء   



 

 على مدرس التربية الفنية ان يراعي 
عند اختياره لموضوع الدرس ان 
 يكون الموضوع :

 غنيا بالناحية الفنية التي يود  -أ
.المدرس عالجها في اعمال الطلبة  

 ان يكون نابعا من بيئة الطلبة  -ب
.وحياتهم  

 ان يكون مناسبا لميولهم  -جـ
.واعمارهم المختلفة  

 الى جانب هذا ينبغي للمدرس االيغفل 
فالطلبة اصحاب , ايضا بميول الطلبة

البيئة الواحدة يختلفون في ميولهم تبعا 
فما يستهوي , ألعمارهم المختلفة 

طفل السابعة بال شك يستهوي طفل 
الرابعة او الخامسة عشر على الرغم 
من اتحادهما في لون البيئة التي درجا 
فيها فمثال نالحظ ان طفل السابعة في 
مناسبة المولد النبوي اكثر اهتماما 
بالعرائس والحلوى لو الرابعة عشر 
الذي يكون اهتمامه نحو المظاهر 

.االخرى  



 

 ارتباط الخامة بالهدف من الدرس :  على المدرس ان يختار الخامة 
او وسيلة لتنفيذ تتناسب والغرض الفني للدرس فالمعروف ان لكل 
خامة امكانيات معينة تؤهلها الن تكون وسيلة لتحقيق القيم الخطية في 

.العمل الفني  

 توافق الخامة مع قدرات الطلبة :  الى جانب هذا يجدر بالمدرس ان 
يراعي ايضا ان تتفق الخامة واستعدادات الطلبة وقدرتهم الجسمانية فقد 
تتناسب الخامة مع الغرض الفني للدرس ولكنها ال تتناسب وقدرة 
الطالب فيفشل في تحقيق ما يصبو اليه من اهداف كما يحدث عندما 
يحاول طفل في السابعة ان يحقق بعض القيم اللونية في عمله عن 

.طريق االلوان المائية فيفشل الن هذه الخامة في حاجة الى مهارة  



 

 ارتباط االثارة بالهدف : ارتباط االثارة بالمستوى الفكري للطلبة :

يجي ان تتفق االثارة مع عمر 

الطالب ومستواه الفكري اذا ان كثير 

من مدرسي التربية الفنية يستعمل 

في اثناء الشرح الفاظا ووسائل ال 

تتفق ومستوى تفكير الطلبة كما 

يحدث عندما يقف المدرس في 

المرحلة االبتدائية ويحدث تالميذه 

الصغار عن الناحية الخطية مثال 

مستعمال عبارات مثل خطوط 

انسيابية او خطوط ايقاعية او 

 خطوط موسيقية 

 على المدرس ان يختار نوع االثارة الذي 

يتفق والغرض الفني للدرس ويتناسب 

كذلك كع المستوى الفكري للطلبة فاإلثارة 

في الواقع بمثابة المحرك االول النفعاالت 

الطلبة فاذا نجح المدرس في تحقيقها كان 

هذا عامال قويا على اندفاع الطلبة نحو 

.التعبير دون عناء  



 

اوال : ان يكون اسلوبه من 

النوع الذي يدفع الطلبة نحو 

االستمتاع الفني او العاطفي 

ال االستمتاع اللفظي او 

.االستيفاء  

 

ثانيا : ان تكون الفاظه 

والوسائل االخر التي يستعين 

بها من النوع الذي يتناسب 

 والمستوى الفكري للطلبة 
 

 

 كيفية االثارة : قد يتفق نوع االثارة مع 
الغرض الفني للدرس ومع المستوى الفكري 

للطلبة اال ان كيفية تقديم هذه االثارة قد يجعل 

فليس اختيار نوع . منها اثارة فاترة ال حياة فيها 

االلفاظ المناسبة للغرض الفني للدرس ومستوى 

السن كافيا في تحقيق االثارة المنشودة بل يجب 

ان تقوم هذه االلفاظ وغيرها من الوسائل في 

اسلوب فني في طابعة فكم من مدرس فشل في 

عمله ال ألنه فشل في اختيار الشرح الذي له صلة 

بل في كيفية تأدية هذا الشرح , بالغرض الفني 
. والوسائل االخرى له  



 

 قد ينجح المدرس في اعداد درسه كما ينجح في اختيار نوع االثارة قد يفشل في 

كيفية ادائها اذا كان حديثه امام الطلبة على الناحية االخبارية او الوصفية التي كان 

لها قيمة تذكر فقيمتها ال تخدم مدرس التربية الفنية بقدر ما تخدم مدرس معلومات 

عامة الن مدرس التربية الفنية ال تعنية الناحية االخبارية بقدر ما تعنيه الناحية 

.االنفعالية او الجمالية  

 ان  شيولكننا في النهاية ال نجد سوى ان المدرس نفسه يجب عليه اوال وقبل كل 
.يكون لديه حس فني بما حوله  



 
 ارتباط التقويم بالغرض الفني للدرس : على المدرس التعليق على الدرس بعد 

بحيث يكون هذا التعليق منصبا على مدى تحقيق الطلبة للغرض الفني , االنتهاء 

ان التعليق على المدرس , ومدى نجاحهم او فشلهم فيه بالنسبة لمحاوالتهم السابقة 

من الخطوات التي يغفلها كثير من مدرسي التربية الفنية على الرغم من خطورتها 

وتبين مدى اقبال , فهي توضح للمدرس ايضا مدى نجاحه او فشله . واهميتها 

.الطلبة على العمل او اعراضهم عنه  

 والتعليق على الدرس ال يخرج عن كونه نوعا من التقويم وبما ان كل تقويم هو 

عملية كشف عن مدى تحقيق االهداف او القيم التي يهدف اليها الفرد فيجب على 

مدرس التربية الفنية ان يكون تعليقه مرتبطا بالهدف او القيم التي وضعها لدرسه 

من قبل فاذا كان هدف المدرس هو تحقيق بعض القيم اللونية وجاءت معظم اهمال 
.الطلبة محملة بهذه الناحية كان درسه عندئذ ناجحا  

 



 

 يتضح ان احد مدرسي التربية الفنية يوضح لنا كيف يكون التعليق على 

الدرس مرتبطا باألهداف التي وضعها المدرس من قبل العمل وكيف يمكن 

استثمار بعض القيم واالساليب التي تظهر في اثناء العمل لو كان المدرس 

واعا لها انه يود تحقيق بعض القيم الخطية في اعمال الطلبة اذا كانت 

االثارة وموضوع الدرس نفسه يهدفان الى هذه الناحية ولكن بعد فترة 

وجيزة من اندفاع الطلبة نحو التعبير بقلم الرصاص رأيت تحوال مفاجئا 
 منهم نحو استخدام االلوان  



 

 مدى ما ظهر من قيم او اساليب  -2

لم يستطيع المدرس عن استثمارها 
.وجعلها خبرة مقصودة   

 اذا كان الهدف في بادئ االمر  -1

تحقيق بعض القيم الخطية ولكن لم 

يتحقق الهدف بقدر ما تحول 

الدرس الى محاوالت في العالقات 

اللونية على الرغم مما وصل اليه 

الطلبة في هذه الناحية من قيم اال 

ان هذا ال يعتبر مظهرا لنجاح 

المدرس بقدر ما يعتبر مظهرا 
.لفشله عند التعليق   



 

 معرفة مدى تطور اعمال الطلبة وتقدمها او تأخرها من الناحية الفنية فمن 

المعروف ان القيم التي نحصل عليها من خبراتنا في الماضي على صلة 

بالقيم التي نحصل عليها من خبراتنا في الحاضر والفرق بين القيمتين يحدد 

.لنا مدى التقدم او التأخر الذي نحن عليه   

 



 

 مدى تقدم الطلبة او تأخرهم  -3

عن طريق المقارنة بين اعمالهم 

الحالية واعمالهم السابقة لكي يعمل 

دائما على النهوض بها ورفع 
.مستواها الفني   

 مدى تحقيق الطلبة لألهداف  -1

التي وضعها لنفسه قبل الدرس لكي 

يقف على مدى نجاح الدرس او 

.فشله  

 

 مدى ما يظهر من قيم لكي  -2

يعمل على استغاللها بشكل مقصود 
.في المستقبل   



 

 اذا خطر للمدرس بعد ذلك ان يعرض بعضا من هذه االعمال كما هو متبع 

عادة في المدارس كان العرض ليس عرضا لألعمال الجميلة او الحقيبة بل 

عرضا لتطور بعض االعمال وانتقالها من مستويات متدرجة في النمو 
.والتقدم   



 



 
جانب االعداد العلمي ويتدرب الطلبة فيه  -2

:على التدريس ويشمل مرحلتي   
يتضمن الجانب النظري الخاص باألعداد ويدرس  -1

:فيه الطلبة مجموعة مقررات دراسية هي   

 .المشاهدة -1  

 

 

 .التطبيق -2  

-أ .مقررات تخصصية  

 

-ب .مقررات تربوية  

 

 

-ت .مقررات بالثقافة العامة  



 

 حاجة المعلم الذي مضى في  -2

خدمته مدة زمنية طويلة الى قدر 

من التعليم االساس لمواكبة 

مستويات زمالئه الجدد الذين 

حصلوا على معارف ومهارات 
.حديثة ومتطورة   

 حاجة المعلم المستمر للتطور  -1

والتجديد في نفسه ومعلوماته من 

اجل اللحاق بالتغيرات الحاصلة في 
.المجتمعات المتقدمة   



 

 اشهر( 3)مدتها : الدورات التأهيلية -أ  

 

 شهر( 1)مدتها : الدورات التنشيطية -ب  

 

 شهر ( 1)مدتها : الدورات التطويرية -ت  



 

 االساليب الذاتية الفردية: وتنقسم الى 

 قسمين: 

 . وسائل االتصال الجماهيري  -1  

 

 

 

 .المواد المطبوعة على الورق  -2  

  1- االساليب الموجهة الجماعية: 

 

 وتنفذ هذه االساليب على جماعة 
.المتدربين   



 

 ظهرت في اواخر الستينات من هذا القرن في الواليات المتحدة االمريكية 

جديدة في اعداد المدرسين سميت حركة اعداد المدرسين القائمة على اساس 
.الكفاية   


