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ٌة المادة:مبادئ التربٌة الفن                               جامعة دٌالى              

                                       المرحلة :االولى                                          كلٌة الفنون الجمٌلة   

 م.عمر قاسم علًا.مدرس المادة :                قسم التربٌة الفنٌة         

                                       

 3ملخص المحاضرة :                                                    

 اهداف التربٌة الفنٌةاهمٌة و

ٌَمول آٌنشتاٌن: )الخٌال أَهّم مَن الَمعرفَة، فالَمعرفَة َمحدوَدة بما نعرفه اآلن وما نَفَهَمه،       

ٌَتم َمعرَفتَه أو فَهَمه إلى األبد(، وبالتالً الَماّدة الوحٌدة  ٌَحتَوي العالم كلّه َوكلَّ ما َس بٌنما الخٌال 

ًَ ماّدة الفن وإذا أراَد شخص  التً ٌمكن من خاللها غرس روح الخٌال واالبتكار عندَ  الطالب ه

ً علٌه أن ٌعلّمه الخٌال والمَصص الخٌالٌّة وٌعلّمه فَّن الّرسم والتخطٌط  أن ٌكون طفلَه ذّكٌا

 .َوغٌره مَن الفنون

وهنا تكمن اهمٌة التربٌة الفنٌة للمتعلم  ، من خالل  استغالل أولات فراغ المتعلمٌن فإذا لم     

ٌَجب على الطالب أن ٌَعبّر َعّما ٌتم استغالل الول ت بشًٍء مفٌد ومسلًّ فَهَو ولٌت ضائع، لذلَن 

بداخله من خالل الفَن الذي ٌتعلّمه واإلفَصاح َعّما بداخله، فَتَجسٌد الفكرة مَن العمل ونَملها على 

 ٌّام.  صورةٍ فَنٌّة تعلّم الطالب َطرٌمٍَة َجدٌدة للتعبٌر َعن الَمشاعر َوتصبح َموهبَة َمَع األ

اذ ان َماّدة التربٌة الفنٌة او الفنون بصورة عامة تشّجع الطالب على أن ٌَستَغّل هذا الولت     

خالل الّرسم بأموٍر َخٌالٌّة وإبداعٌّة، والمدَرة على نمل الخٌال و تطبٌمه على أرض الوالع من 

فً المجتمعات وبالتالً فمن خالل الفن ٌمكن إظهار اإلبداع والتمٌّز ،  أو الموسٌَمى َوغٌره

 تملٌل السلوكٌّات الخاطئة وتمكٌن األفراد من استغالل أولات فراغهم فً أموٍر إٌجابٌّة.

وان من الممكن ان نلخص مجموعة من النقاط التً تندرج تحت عنوان اهمٌة التربٌة      

 -: ـالفنٌة فً التعلٌم ب

 .وتكوٌن شخصٌتهم االتهم ومشاعرهمانفعتأكٌد ذاتٌة الطالب وإتاحة الفرص للتعبٌري عن  .1

 تنمٌة المدرة على المالحظة والرؤٌة الدلٌمة والنمد والتذوق الفنً الهادف   .   .2

 نمو اإلحساس واإلدران الفنً لدى الطلبة  . .3

اكتساب الخبرات والمهارات المتدرجة التً تتالءم مع أعمار الطالب ومستوٌاتهم وربطهم  .4

 بالثمافة الفنٌة فً مجاالت تراثنا الفنً والشعبً.  ببٌئتهم والسٌر
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إتاحة الفرصة للطالب للتعبٌر عن أي موضوع ٌختارونه عندما تموم الرغبة فً نفوسهم  .5

 للتعبٌر عنه .

ل اعمإثارة ما ٌكمن فً نفوس الطالب للتعبٌر عنه عن طرٌك الرسم واألشغال و احترام اال .6

 . اومن ٌمومون به ةالٌدوٌ

 

مجموعة  ،حالها حال بالً المواد االخرى،تتضمن فإنها  اما فٌما ٌتعلق بأهداف التربٌة الفنٌة

على عاتمه  والمدرس،وٌحمل المعلم ً تحمٌمها فً نهاٌة عملٌة التعلم من االهداف ترتج

 واعداده فنٌا وجمالٌا . النشءمسؤولٌة تربٌة 

لبسٌطة التً تخص الرؤٌة الشخصٌة لكل على الرغم من بعض االختالفات فً التفاصٌل ا      

ان العدٌد من المنظرٌن والمعنٌٌن فً التربٌة الفنٌة لد اتفموا على اهداف محددة  نظر ،االمُ 

 -ٌرجى تحمٌمها بعد دراسة تخصص التربٌة الفنٌة وهً على العموم كاالتً : 

 -ٌة الناحٌة العاطفٌة والوجدانٌة :اوال : تنم

 ترابط المتعلمٌن وتوطٌد الصلة بٌنهم.بما ٌزٌد من        

 -:ثانٌا :تدرٌب الحواس على االستخدام االمثل 

لالشتران الناجح فً مختلف جوانب العملٌة  لتأهٌلهاوذلن بتدرٌب حواس المتعلم       

 التعلٌمٌة فً التربٌة الفنٌة .

 -:ثالثا : التدرٌب على االندماج فً العمل

او ما ومن خالله ٌكتسب المتعلم االسلوب الذي ٌجعله ٌندمج فً كل ما ٌأتٌه من اعمال        

 ٌفرض علٌه من موالف ومشكالت .

  -رابعا : العمل من اجل العمل :

ان ٌمارس المتعلم االعمال الفنٌة والهواٌات من اجل ممارستها لذاتها ال للمٌمة المادٌة        

  التً ترجى من ورائها.

 -ا :التنفٌس عن االنفعاالت :خامس

للمتعلم ولتا للتنفٌس عن بعض  نهٌئٌمكن ان  ومن خالله الفن هو افضل طرٌمة للتعبٌر        

 انفعاالته وافكاره مما ٌحمك له نوع من االستمرار واالتزان .
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 -تاكٌد الذات والشعور بالثقة فٌها : سادسا:

عند ممارسة الفن ٌحمك المتعلم ذاته وٌشعر انه لادر على االنجاز مما ٌؤدي الى         

 اخراجه من عزلته وشعوره باالنطواء .

 -ثامنا:التدرٌب على استخدام بعض المواد واالدوات :

استعمال جمٌع المواد واالدوات والوسائل التً ٌجب علٌه استخدامها حٌث ٌتعلم كٌفٌة       

 لعملٌة التعلٌمٌة وبما ٌسهل مهمته فً التعلم.خدمة ل

 -تاسعا : معرفة مصادر العدد واالدوات والخامات :

ذلن ٌعنً االستفادة من الخامات البٌئٌة المتاحة التً توفر الل التكالٌف اثناء المٌام       

ر وتحسٌن الفنٌة وبما ٌعزز من المدرات االبتكارٌة للمتعلمٌن من خالل تطوٌع وتغٌٌ باألعمال

 تلن الخامات خدمة للعمل الفنً .

 -بها: نطقااللمام بالمصطلحات الفنٌة والقدرة على العاشرا:

من مفاهٌم جمالٌة ونمدٌة ووسائل  وٌتعلك هذا بالجانب المعرفً للتربٌة الفنٌة وما تحوٌه        

 واسالٌب نظرٌة ٌشترط على المتعلم االلمام بها.

 -عشر :شغل وقت الفراغ بشكل مثمرونافع :حادي 

صاص الطالة السلبٌة التً تولدها ظروف نموهم المختلفة امتعلى  النتاجات الفنٌة عملحٌث ت  

،وتحوٌلها الى طالة اٌجابٌة ،كالمٌام  الٌوم أثناء ٌواجهونهافضال عن الضغوط النسبٌة التً 

 لدٌهم. التوازن االنفعالً حمٌكلهم الثمة بالنفس وٌعمل على تبعمل فنً ٌجلب 

 -ثانً عشر:احترام العمل الٌدوي:

ٌشعر المتعلم باحترام العمل الٌدوي واهمٌته فً تدرٌب العمل والجسم من خالل عملٌة        

التنفٌذ مما ٌشكل بداٌة وفً االداء  التفكٌر واالداء الفنً وما ٌحتاج الٌه من مهارات وذكاء

    .تفكٌر اإلبداعً ال


