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            التربية الفنية اسسالمادة:                 جامعة ديالى                              
                          المرحلة :االولى                                                                                كلية الفنون الجميلة 

 مدرس المادة : م.عمر قاسم علي                      قسم التربية الفنية                   

                                                      

 11ملخص المحاضرة :                                                       

 التربية الفنية ئمباد

 النقد في التربية الفنية:  - ٤

السلٌمة النمد والتذوق الفنً فً التربٌة الفنٌة هو تمكٌن المتعلمٌن، من معرفة الطرق    

ٌث عن األعمال الفنٌة، من خالل مجموعة المنالشات والحوارات التً تدور بٌن المعلم للحد

والمصطلحات الفنٌة، التً تصف والطالب فً حجرة الدرس، وٌتم خاللها استخدام المفاهٌم 

وتفسر وتحلل األعمال الفنٌة والتً توفر للمتعلمٌن ثمافة فنٌة كافٌة لفهم جمالٌة العمل الفنً. 

: "إتاحة الفرصة للمتعلم بالحديث عن ( النمد والتذوق الفنً بأنه٩١١١وٌعرف الغامدي )

بل المعلم، للوصول عمله الفني أو أعمال زمالئه اآلخرين بأسلوب موضوعي موجه من ق

  معرفة وقراءة العمل الفني للرقي بمستوى التعبير الفني". إلى مرحلة متقدمة في

وتتعدى أهمٌة النمد والتذوق الفنً فً التربٌة الفنٌة كل التولعات فٌما ٌخص نمو الثمافة       

العمل  الفنٌة. فعندما ٌتحدث المتعلم عن عمله الفنً وٌعبر عن مٌوله، وٌنالش مع مدرس

الفنً، واألسلوب، والمعالجة التمنٌة، والصعوبات التً مر بها، وكٌف فكر بالحلول المناسبة 

 لها، كل هذا وغٌره من الخبرات األخرى سوف ٌكسب المتعلم لدرات فنٌة ونفسٌة ولغوٌة.

لم ٌمارس النمد فً مجال التربٌة الفنٌة فً التعلٌم على أساس التوجٌه الذي ٌموم به المع     

معلم التربٌة الفنٌة ال فلتحسٌن أداء المتعلمٌن والوصول به الى ألصى مستوى مستطاع، 

ٌعتمد على الماء التوجٌه من أعلى الى أسفل وانما هو بمثابة كشف امكانات المتعلم بالتحلٌل 

تتخذ  ًاجه وٌوحى هذا التحلٌل بالخطوات التتنماط الضعف فً أنوة ومعرفة نماط المو

ٌراعى المعلم عادة أستجابة المتعلم للنمد ومدى فاعلٌته وامكانٌة التحسٌن ،  ًأي فإلبداء الر

األداء، فكأن النمد حصٌلة تفاعل بٌن المعلم والمتعلم ال تفرض  ًث التحسٌن فوبنتبع حد

 ع بتالفً العٌوب وتأكٌد نماط النجاححصٌلة الممارسة وااللتنانتائجه مسبما وانما نتائجه 

على  المتعلمأي بتدرب  - بالنمد الذاتً وأهم نمد فً مجال التربٌة الفنٌة هو الذي ٌسمى 

الردئ بل ٌسعى أن ٌكون رضاه  بالعمل تموٌم أعماله بنفسه بتعلٌم التحلٌل وعدم االلتناع

الذي سبك أن حممه فً من  مؤسسا عن التناع بأنه وصل للجودة وحمك المستوى االرفع 

هو الذي ٌجعل الحلول متالئمة وتسٌر ما فً الطرٌك السلٌم. فالنمد فً  لتناعواالالماضً ... 
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مجال التربٌة الفنٌة ٌلزمه اطالع على الحلول التً وصل الٌها السلف، وهذا االطالع هو 

السبٌل الى االلتناع بالحلول االفضل وبامكانٌات االختٌار منها ما ٌتالئم مع المشكلة التً 

لذلن فإن النمد االٌجابً تدعمه تصورات وممارنات بٌن االعمال الفنٌة ٌعالجها المتعلم، و

بعضها وبعض وبٌنها وبٌن الطبٌعة وأعمال المتعلمٌن وتصور التكامل هو السبٌل الى 

 النتائج األفضل.

والمدرس المتٌمظ لادر على تنظٌم مجال الخبرة والنمد المرتبط بها من خالل االنتاج      

لممارسات التً تتم تحت أشرافه تحمك نجاحا مع الطلبة الممتازٌن، فلو أنه الفنً للطلبة، فا

أحتفظ ببعض النتائج الجٌدة لكل سن وكل درس، وكل مشكلة فنٌة أو موضوع لوجد أن لدٌه 

رون ثبعد حٌن رصٌدا من النتائج ٌمكن استخدامها أدوات توجٌه معٌنة لكل الطلبة الذٌن ٌتع

 للنمد البناء الذي ٌحمك النتائج. فً أنتاجهم وهذا ألصر طرٌك

 

 النمو الشامل:  -ه 

تستند فكرة التربٌة الفنٌة المعاصرة على النمو الشامل للمتعلم، ومعنى الشمول النمو من 

مختلف النواحً، النمو من خالل الممارسة لتأكٌد نمو المهارات، وتحسٌن الذوق من خالل 

الممارسة واكتساب المعرفة التً تجعل النمو مٌسورا. فهنان معرفة إذ ٌستخدم العمل معرفة 

 وتفاصٌله  وبالموضوع  معرفـةالبرة تشمل طبٌعة الخامة وامكانٌة االراء، وبمصادر الخ

فً إمعان الفكر و  ائكمالح وتمصًرة على البحث دعملٌة نمو الم اتجاهاتومالبساته 

فً جوانب متعددة لإلنسان الجانب  ةمعناه اطراد الزٌاد والنم ًادران العاللات. الشمول فو

واالجتماعً والعمائدي والوطنً. فأي إنتاج فنً ٌكون ولٌد ثمافة  ًوالوجدانً والنفس ًالعمل

عرٌضة ومتعممة، ال ٌهتم فٌه بالمهارات مفصولة عن كٌان التجربة ككل وال بالنتٌجة 

 مفصولة عن المجتمع وال باإلنسان منعزال عن اإلنسان األخر.

 خالل المتاحف والمعارض الفنية:  من الثقافة الفنية - ٦

أن زٌارة المتاحف لٌست مألوفة فً الشرق األوسط فالمتاحف التً لدٌنا فً الوطن    

العربً ٌهتم بها األجانب وتدخل ضمن برامجهم السٌاحٌة وهم متعارفون على ذلن فً 

بالدهم منذ نعومة أظافرهم. أذ أن كل متحف من المتاحف المعروفة فً أمرٌكا أو انكلترا أو 

حة وثمافة ومتعة الجمهور، واول شًء ٌثٌر اهتمام الزائر أو فرنسا أو روسٌا مؤسس لرا

السائح هو المبٌعات من مستنسخات الصور والتحف الفنٌة كالكارتات والصور لمختلف 

األعمال المشهورة باالضافة الى مستنسخات للوحات بمماسات متنوعة بعضها ٌمترب من 

لفنٌة فً صمٌم الموضوعات التً الكتب ا بٌع حجم األعمال الفنٌة األصلٌة، هذا بجانب

 تعرض لها تلن المتاحف.
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فنرى الجمهور ٌمفون طوابٌر فً متحف لندن كما نراهم كذلن فً متحف الفن الحدٌث     

فً نٌوٌورن ومتحف اللوفر فً فرنسا ومتحف االرمتٌاج فً روسٌا ومتحف الماهرة فً 

لذا فهً ظاهرة   ف العرالٌةالمتاح الى باإلضافة مصر ومتحف دمشك الوطنً فً سورٌا  

حضارٌة بمعنى الكلمة، إذ متى ما ٌتمكن السائح من الوصول الى المتحف حتى ٌمتنً من 

الصور ما ٌخدم أغراضه واحتٌاجاته الفنٌة ومن بٌنها أرسال الكارتات )بطالات التهنئة( الى 

 اصدلائه الذٌن تركهم فً بلد ه حٌت ٌسعدون بها.

ألسباب علمٌة تخدم ممن ٌعملون فً مجال التربٌة الفنٌة فأنه عاده  رئأما اذا كان الزا    

هم على ٌن وٌشرح لنبأعمال المادة من الفنا ةطلبالأو  التالمٌذسه فً المدرسة وٌعرف در

المستنسخات كثٌرا من التفاصٌل. لمد أولت الجهات المائمة على االهتمام بالمتاحف  تلن

خل المتاحف العالمٌة حٌث ٌجد الزائر كافترٌا ومطعما عناٌة اجتماعٌة ، ثمافٌة كاملة دا

ولذلن ٌجًء الناس للمتاحف للحصول على الثمافة والمتعة  مىاحٌانا فً الحدٌثة عزف موسٌ

فهم ٌمضون لحظات تأملٌة أمام الصور والتحف واللوحات وٌتعاٌشون مع بعض المطع معا 

 الفنٌة لٌنالوا الخبرة الجمالٌة والحس المرهف.

 


