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اعداد برنامج تدريبي لتحفيز معممي ومعممات التربية الفنية في مدارس التعميم العام بالمممكة 
 يةدالعربية السعو 

 معتوؽ الحرازي بنت د. شيريف 
 تخصص الرسـ والتصوير  – اعدسماستاذ 

 جامعة الممؾ عبد العزيز-كمية التصاميـ والفنوف 
 مدينة جدة -المممكة العربية السعودية 

 المقدمة :
، عمي االفراد والمجتمعات مف وعي تاـ ألىمية دور الفف المعاصر وانعكاساتو االيجابية ىذه الدراسةتنطمؽ مبادرة 

 . المجتمعقبؿ  الفرد تطويركجزء مف نظرة ثاقبة تستيدؼ  نيةلمعمـ التربية الفالفعاؿ ودعـ الدور 
لتحفيز معممي ومعممات التربية الفنية في مدارس التعميـ العاـ  رنامج مخصوصتصميـ ب ىذه الدراسةتناوؿ وقد 

 والوعي بأىمية الفف وتقديره مما يحقؽ اليدؼ مف البرنامج والمواكبة عمي االبداع العربية السعودية بالمممكة
لمفف الحضاري واالبداعي واظيار الدور ،المجتمع  عند الطالب وفيدور الفف  تفعيؿفي دعـ و  التدريبي
مما يساىـ في تغيير وجية النظر اتجاه الثقافة الفنية وتطوير اساليب التعميـ والتاكيد عمي دور الفف  ،المعاصر

 الفعاؿ عمي المستويات المختمفة . والثقافي االجتماعي واإلقتصادي
  المشكمة :

 ـ ٖٕٓٓ الجديدة لممممكة وتغير حاجات المجتمع والرؤية االقتصاديةفي ظؿ  تطور الفنوف في العصر الحديث 
دعت الحاجة إلي تحفيز وتدريب معمـ التربية الفنية ليواكب الرؤية الفنية في القرف الواحد والعشريف وأصبح ىناؾ 

 .الرؤيةتمؾ والتي ارتبطت بحاجة إلي تالقي مجاالت ومعايير معمـ التربية الفنية مع أدواره الجديدة 
 اؤؿ التالي:ويمكف تحديد مشكمة الدراسة في التس

التربية الفنية في المجتمع وتطوير اساليب التعميـ والتأكيد عمي الدور الحضاري ومعممات  يىؿ يمكف تحفيز معمم
 لمفف عمي المستويات المختمفة ؟ واالقتصادي والثقافي

  فرض البحث :
والميني لمفف مف  اإلجتماعيمعاصرة تأخذ بالدور وفؽ رؤيو يمكف ليذا البرنامج االسياـ في خدمة المجتمع 

 تدريب معمـ التربية الفنية في مدارس التعميـ العاـ بالمممكة .تحفيز و خالؿ 
 : اهداف البرنامج

 .في المممكة العربية السعودية  التربية الفنية لمعممي ومعممات   توفير فرص التنمية المينية -1
 .في مدارس التعميـ العاـ  ةالمعاصر نحو  منظومة الفف  تطوير -ٕ
 .توظيؼ المفاىيـ المعرفية في الفف مف خالؿ ميارات تعميـ الفف  -ٖ
 .لمفف وتبني النظرة التقديرية لمفف والفناف واالقتصادي تعزيز الدور االجتماعي  -ٗ

 : الدراسةأهمية 
وذلؾ ، واالقتصادية النواحي األكاديمية والفنية واإلجتماعية جميع عمي ميـ ف ليذا البحث دور ايجابي وتحفيزيا

 مف خالؿ :
والميني لمفف وما يممكو مف ترقيو لثقافي ايًا وفؽ رؤيا معاصرة تأخذ بالدور االسياـ في خدمة المجتمع فن -ٔ

  واستخداـ الموارد الفنية . وتيذيب لمذوؽ العاـ
 فنية تخدـ المجتمع .تدريب مف ىـ بمثابة نواة انماء وتطوير لمجاميع  -ٕ
تحفيز معممي ومعممات التربية الفنية في مدارس التعميـ العاـ بالمممكة عمي االبداع والوعي بأىمية الفف  -ٖ

 . وتقديره
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 : الدراسةحدود 
يـو  ٕٓفي مدة زمنية التتجاوز  برنامج تدريبيوضع  حدود زمانية ومكانية مف خالؿ تقتصر الدراسة عمي 

في ميع المراحؿ الدراسية جعممي التربية الفنية في مدارس التعميـ العاـ في دراسي في السنو الواحدة لتحفيز م
 جدة بالمممكة العربية السعودية . محافظة
 :الدراسة منهج 

 و التربية الفنية معمـبمقومات مرتبط برنامج تحفيزي وتدريبي العداد يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي 
 باحتياجات المجتمع المعاصر .

 خطوات الدراسة:
 اإلطار النظري :

في مجاؿ التربية الفنية لتحسيف وتحفيز دورالمعمـ في  صائص ومتطمبات العممية التعميميةخىذا اإلطار ويتناوؿ 
اعداد الجانب العممي والتطبيقي لمبرنامج خدمة البيئة والمجتمع المحمي مف خالؿ تناوؿ جوانب رئيسية ميمة قبؿ 

 والتعرؼ عمي المقومات والقواعد التي ينثؽ مف خالليا ىذا البرنامج وىي :
  .لفنية في القرف الواحد والعشروفخصائص معمـ التربية ا   -
 .متطمبات منيج التربية الفنية في  ظؿ التغيرات الحديثة -
 المعاصرة.طالب التربية الفنية واحتياجاتيـ  -
 .تعميـ التربية الفنية  ميارات ثة لتطويردحمستالالمعايير  تحديد -
 المؤشرات المقترحة لتحفيز كؿ مف معمـ التربية الفنية والطالب. -

 : العممياإلطار 
 والتي تبني عمي فكرة تغيير وجية النظر اتجاه الثقافةفؽ المعايير والمتطمبات السابقة مرحمة اإلعداد لمبرنامج و 

الفنية وتطوير اساليب التعميـ والتاكيد عمي دور الفف الفعاؿ عمي المستويات المختمفة  ، ويتضمف ىذا اإلطار 
 النقاط التالية :

 .ىداؼ البرنامجتحديد رؤية ورسالة و أ    –
 .االعداد والصياغة العامو لمفكرة واألىداؼ التي ييدؼ الييا البرنامج    –
 .لمبرنامج منيجيا وتطبيقيا وتدريسيا التأسيس   –
 صياغة النتائج والتوصيات.  –

 مصطمحات البحث :
 تدريبال

رؼ والخبرات بيف المدرب والمتمقي في فترة اعمي اكتساب وتطوير المعاف عممية التدريب عممية منظمة تقـو 
يـ نشاط ييدؼ إلى نقؿ تنظوىو  . دة وباستخداـ وسائؿ التدريب المناسبة لتمؾ الخبرةدزمانية ومكانية مح

 أو التعميمات لتحسيف أداء المتمقي أو مساعدتو عمى بموغ المستوى المطموب مف المعرفة أو الميارة.المعمومات 
 تحفيزال
ويعرؼ بانو تحريؾ وتنشيط لمقدرات  لعمؿ شيء ما، تدفع الفرد وتزيد مف ىمتوعبارة عف مجموعة الدوافع التي "

واليدؼ منو تشجيع النشاط عمى البدء أو وايجابية نحو اليدؼ المطموب ،و الكامنو لألفراد لمعمؿ بنشاط وجدي
 .[1]"التطوير

 : النظري اإلطار
لبرنامج وقد تـ ذلؾ بالرجوع لعدد مف الدراسات ا ايقـو عميي ييتـ ىذا الجانب بالخصائص واالىداؼ والتي

المشكالت التي تواجو المعممييف والمتعممييف منيجيا خصائص معمـ التربية الفنية و  الجامعية والتي تناولت
 متغيرات القرف الواحد والعشريف .ظؿ معمـ التربية الفنية في ج التربية الفنية و يمن وردوكذلؾ وتطبيقيا وتدريسيا 
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 :[4]والعشرونخصائص معمم التربية الفنية في القرن الواحد  -اوال
ف الخصائص التي كانت الي نظرا ا ىناؾ العديد مف التحديات التي تواجو معمـ التربية الفنية في القرف الحالي"

غير ثقافة العصر ومتطمبات الطالب الحديث وظيور العولمة ـ التربية الفنية لـز اف تتغير بتقا لمعمسائدة ساب
وبناءًا ة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة . ظيور تقنيات وخامات فنيالي ضافة ،إتطور اساليب التدريس الحديثة و 

عوامؿ لتطوير بناءًا عمي لزمت االخصائص المينية واالخالقية والسموكية والمعرفية لمعمـ التربية الفنية  عميو فاف
 ."ساىمت في ىذا التحوير

قد فرضت تمؾ التغيرات ف ئدًا في السابؽإلى حٍد كبير عما كاف ساتختمؼ النظرة الحديثة إلى طريقة التدريس اف 
 منيا : عمي معمـ التربية الفنية الفني الجديد عدة تحديات  مجتمعالاالنيائية  في 

وىذا يشمؿ عناصر ومبادئ الفف والتقنيات وكذلؾ  ،تعمـ كؿ شيء جديد عف الفف والمتعة في القياـ بذلؾ -ٔ
 تقدير الفف .

 والحرية في التعبير عف النفس دوف خوؼ . تشجيع ممارسة التعبير عف الذات -ٕ
 والدور الذي يؤديو الفف في العالـ .الخفية مع اكتساب فيـ جديد لمفف استكشاؼ المواىب  -ٖ
 القرات اإلبداعية عند الطالب وتنمية ميارة معينة خاصة . تنمية -ٗ
 اتخاذ القرار والتفكير االبداعي والتجريب . التدريب عمي -٘
 جية الفشؿ والتحديات .االصرار وموا العمؿ عمي -ٙ

مجموعة مف األدوار المنوط بيا معمـ التربية الفنية في ظؿ صعود " ([3])” سرية صدقي” وبناء عميو ، فقد تناولت 
ما اضافة عمي  ، وتتمخص ىذه األدوارالواحد والعشريفالمفاىيـ الجديدة لمعمـ المستقبؿ في ظؿ ميارات القرف 

 :"في سبؽ
 كفناف وممارس وناقد فني  رهدو  -ٔ

يعبر عف مشكالت المجتمع وقضاياه مف خالؿ ممارسة اإلنتاج الفني جماليًا واقتصاديًا وطرح رؤيتو الخاصة، 
 متابعًا جيدًا بما يستجد في المجاؿ الفني .

 كباحث دوره  -ٕ
دة والتقنيات والخامات مف خالؿ البحث في التراث واالتجاىات الحديثة والمعاصرة، والبحث في األفكار الجي

 والتكنولوجيا المستحدثة، والبحث أيضًا في االستراتيجيات التدريسية وأساليب التقييـ والتقويـ.
 اية المبدعيف وذوي صعوبات التعمـدورة في اكتشاؼ ورع -ٖ

 مف خالؿ تصميـ برامج الكتساب المبدعيف ورعايتيـ، وكذلؾ برامج عالجية لصعوبات التعميـ في الفف .
 وتحسيف البيئة والتنمية البشرية في تطويردوره  -ٗ

مف خالؿ توظيفو إلمكانيات البيئة واإلسياـ في تجميميا، والتوعية الفنية والجمالية ،واإلسياـ في النمو المتوازف 
 لطالبو وتنمية مياراتيـ.

 في الحفاظ عمي اليوية الثقافيةدوره  -٘
جماليات وقيمة التراث وأبعاده، ودعـ التعبير عف القيـ والتقاليد مف مف خالؿ ربط الفنوف بالتراث البحث في 

خالؿ إقامة المسابقات الفنية المعبرة عف قيـ التراث، والوعي بأبعاد التربية المتحفية وتوظيفيا في تحقيؽ أىداؼ 
 تأصيؿ اليوية الثقافية .

 كمربي وكقائد وأستاذ دوره -ٙ
يئة ميسرة وحافزة لإلبداع بتشجيع الطالب واستثارة أفكارىـ وحثيـ عمي وذلؾ مف خالؿ دوره في تييئة وخمؽ ب

 التفكير الناقد والمبدع.
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 تغيرات الحديثة :ممنهج التربية الفنية في  ظل ال -ثانيا
اف التعميـ في مجاؿ الفنوف جزء ال يتجزأ مف تطور كؿ إنساف. وقد أكد عمي ذلؾ جميع الذيف درسوا عمميات 

العصور، بدءا مف أفالطوف، والذي أكد عمى أىمية الفنوف في عممية التعميـ. اف دراسة التربية  التعمـ عمى مر
فيي جزء مف التراث الثقافي والفني ، وىي ما تجعمنا أكثر إنسانية، وال ال يتجزأ مف المناىج الدراسية ، الفنية جزء

التدريب والمشاركة مف قبؿ الطالب يمكف تعمـ الفنوف مف خالؿ العرض العشوائي او النظري انما يتـ ب
والطالبات، فالمشاركة جزء أساسي مف فعالية تطبيؽ المناىج المدرسية ، وعنصرا ىاما في البرنامج التعميمي لكؿ 

 . طالب في جميع مراحؿ التعميـ المختمفة
لمعمـ أو الكتب رات او ااف عالـ اليـو يشيد عصر المعمومات، فالمصادر الرئيسية لممعمومات لـ تعد المحاض

فالتعمـ لـ يعد  يقتصر عمى ما تعرفو، ولكف يعتمد عمى كيفية العثور عمى المعمومات وكيفية استخداـ  المدرسية ،
 تمؾ المعمومات بسرعة و ابتكارية، وتجديديو. 

بنظاـ جودة قد أصبح التعميـ يحمؿ بيف طياتو أىداؼ ومفاىيـ جديدة أثرت بدورىا في صياغة المعايير المرتبطة ل
ي العقد الماضي كاف ىناؾ ارتفاع في عدد فف شامؿ يستيدؼ التطوير في ظؿ تمؾ األبعاد والمفاىيـ الجديدة

و استراتيجيات التدريس البحثية في مجاؿ تعميـ التربية الفنية وكذلؾ في التطورات االبحاث التي تناولت 
  . في مجاؿ الفنوف مـ والمتعمميفيرافقو االكتشافات الرائدة حوؿ التع،الصفية الممارسات 
في ممارساتيـ التعميمية قد اظيروا  يسعوف لمتطوير وقد أظيرت األبحاث أف معممي التربية الفنية الذيف"

نيجا مبتكرا في التدريس. وبشكؿ أكثر تحديدا، فإنيـ أقؿ توفيرًا لموقت وأكثر مرونة في تصميـ المناىج الدراسية، 
ويتحولوف إلى أف يكونوا أكثر إدراكا لمجوانب المختمفة لقدراتيـ وشخصياتيـ ولدييـ عالقات أفضؿ بيف الطالب 

   ([6])"والمعمميف
وال يغيب عف اذىاننا إف الطالب في مدارس التعميـ الخاص او العاـ عمى حد سواء يواجيوف تحديات تعمـ أكثر 

ـ إلى ما وراء مف أي وقت مضى، وتطالب االحتياجات المتغيرة ليؤالء الطالب بأف يقـو المعمميف بتوسيع دورى
المدارس إلى التطور مع البحوث  يمعممويحتاج  مرشديف، ومنسقيف و محققيفأف يصبحوا تقديـ المعمومات، ب

 الناشئة بشأف التعميـ والتعمـ، وتكييؼ مياراتيـ مع االحتياجات المتغيرة لمطالب. 
اف  التغيرات في نمط الحياة واساليب التعميـ والتعمـ تحدث بسرعة، عمى خمفية التحوؿ مف االقتصاد الصناعي 

لعولمة. لذلؾ يتوجب عمي المناىج اليـو ومات العالمية اي مايسمي باإلى االقتصاد القائـ عمى حركة المعم
مر ضروري لمعرفة كيفية معالجتيا مف خالؿ التغيير التعميمي، اف لـ يكف كأىذه الديناميات المتغيرة استيعاب 

رات ىادفة لموصوؿ الي  تغيي ة واستراتيجيات التعميـ والتعمـفي المناىج يكوف عف طريؽ المعمـ والمادة العممي
 ومستدامة .
رساء ثقافة تقدر "وعموما،  فإف العائؽ األكبر الوحيد أماـ تنفيذ تغيير المناىج الدراسية، ومع مرور الوقت، وا 

، ىو االستعداد العاـ لممعمميف لمقاومة التغيير نفسو. ويالحظ واغنر أف عممية التعميـ التفكير المستمر وتحسيف 
.... معظـ الناس دخموا مينة التدريس ألنو يعد بدرجة عالية مف  التغييربسبب  "معظـ المربيف يخشوف المخاطرة

الخالؼ، الصراع المفتوح، القمؽ،  التدريجي يتطمب االحتكاؾ،غير أف التغيير " النظاـ واألمف واالستقرار
 . ([11])"االختالؿ

وحاجات وبناءأ فاف منيج التربية الفنية في ظؿ المتغيرات الحديثة يجب اف يكوف شامؿ ويراعي الفروؽ الفردية 
الة الحواجز بيف ويكوف اتجاىاتو ايجابية نحو بناء اقتصاد وثقافة المجتمع.. ويبني عمي مبدأ إز وميوؿ التالميذ، 

 ع مستويات الصؼ. ومنيجية في جمي ، المواد الدراسية حتى يتحقؽ مبدأ وحدة المعرفة .
 ية الفنية واحتياجاتهم المعاصرة طالب الترب –ثالثا 

ؽ واالئتالفات، وكيفية و اف االحتياجات المعاصرة لمطالب تتضمف فيميـ لكيفية حؿ المشاكؿ، وكيفية بناء الفر 
دمج المفاىيـ المختمفة وكيفية اتخاذ القرارات اليومية ، يحتاج الطالب إلى أف يكونوا مفكريف، يمتمكوف ميارات 
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التواصؿ ، وأف يكونوا قادريف عمى حؿ المشاكؿ، وأف يظيروا اإلبداع، وأف يعمموا كعضو في الفريؽ. نحف بحاجة 
متعمؽ حوؿ األشياء التي تيـ أكثر: النظاـ، والنزاىة، وميارات التفكير، والشعور إلى تقديـ المزيد مف التعمـ ال

والتربية الفنية توفر كؿ  اىمة والعدالة واإلبداع والتعاوف،بالفخر، والصدؽ، والمرونة واإلنصاؼ والكرامة والمس
 ىذه.

ولكف مع وجود ىذا الكـ اليائؿ نحف في مجتمعات  قائمو عمى أساس البيانات والتي يغرؽ الطالب فييا اليـو  
كافية تؤيد بأغمبية ساحقة االعتقاد بأف الدراسة  دراساتوتوجد  لمعمومات يجب التوجيو واالرشاد  .مف البيانات وا
ويمكف العثور عمى  عمـ في جميع المجاالت األكاديمية ،الفنوف عنصر أساسي في تحسيف التتعمـ والمشاركة في 

أفضؿ، وتعزيز حب  مياراتأدلة عمى فعاليتيا في الحد مف تسرب الطالب، وزيادة حضور الطالب، وتطوير 
نتاج مو الثقة بالنفس للمتعمـ، وتحسيف  العمؿ في طف أكثر استعدادًا لمكاف امطالب، وتعزيز اإلبداع لدى الطالب، وا 

 المستقبؿ .
الفنوف تطور النظـ البشري ووظائؼ الدماغ تؤكد عمي اف  تعمـ الفف عمي العقؿتناولت اثر ففي دراسات عديدة "

العصبية التي تنتج مجموعة واسعة مف الفوائد بدءا مف الميارات الحركية الدقيقة إلى اإلبداع وتحسيف التوازف 
ة أجراىا جوديث حسف. وفي دراستشيورا وحتى سنوات لت العاطفي. يجب أف ندرؾ أف ىذه النظـ غالبا ما تستغرؽ

مواضيع مثؿ الرياضيات والعمـو والمغة تتطمب قدرات معرفية البيرتوف، جامعة كولومبيا، أثبتت األبحاث أف 
بدا   ([5]) "تعمـ الفنوفتميد ليا عية معقدة نموذجية وا 

واالىتمامية الفنوف تعزز عممية التعمـ. فالنظـ التي تغذييا، والتي تشمؿ قدراتنا الحسية اف  "جنسف"يشير "
  ([9])والمعرفية والعاطفية والحركية المتكاممة ىي في الواقع القوى الدافعة وراء كؿ التعمـ اآلخر "

مجموعة مف االحتياجات المطموب التركيز عمييا عند تعميـ طالب "إلي   ([2])ٕٓٓٓ” توفمر ألفف”وقد أشارت 
 : "المستقبؿ وىي

استجابة التعميـ لالحتياجات المتنامية لممتعمميف في الوقت المناسب، التعميـ في الوقت المناسب : بمعني  -أ
مداد المتعمـ بمصادر المعمومات التي تستجيب الحتياجاتو بالسرعة والوقت المالئـ لقدراتو  وا 

والتي تتسـ بالتعاوف والتنظيـ، وبناء معرفي محوره ” مجتمعات التعمـ” التحوؿ مف الفصوؿ الدراسية إلي  -ب
 ـ، وعمؿ جماعي متكافؿ ، وتدفؽ لمخبرات في اتجاىات متعددة.المتعم

الدعـ بوسائؿ تعمـ آلية: مف حيث دعـ الكتب والمواد المقروأه بالمصادر األساسية، والنص الخطي المباشر  -ج
بالنص اإللكتروني المرجعي، ودعـ المالحظة عف قرب بالمالحظة عف بعد، ومف بث الصورة إلي إيجاد عوالـ 

العمؿ عمي توسيع مدركاتيـ وتنشيط  افتراضية جديدة . وعميو ، فإف عمميات إعداد طالب المستقبؿ تتطمب
عمميات الخياؿ لدييـ، ومساعدتيـ عمي تعمـ كيفية التفكير، فصاًل عف تعمـ أبجديات ثقافتيـ وتذوقيا بيدؼ دعـ 

 أسس اليوية والمواطنة 
ي خصائص واالحتياجات كتعزيز احتراـ الذات، والدافع، والوعلكما توفر التربية الفنية لممتعمميف مجموعة مف ا

 الجمالي، والتنوع الثقافي، واإلبداع، وتحسيف التعبير العاطفي، فضال عف.
معاصرة والتي توفرىا التربية الفنية لاجات ايويمكف تحديد الخصائص واالحتاالنسجاـ االجتماعي وتقدير التنوع 

 :لمطالب في النقاط التالية 
إلى تحسيف االبتكار والدراسة وىذا يؤدي ب عمي الطال تساعدساليبيا المختمفة اف تدريس التربية الفنية بأ• 

 .حضور الطالب وانخفاض معدالت التسرب
مف مجرد تغذية  بدالحب التعمـ في الطالب والتجريب. وىذا غالبا ما ييحفز  االكتشاؼ يغير بيئة التعمـ إلى• 

 . الحقائؽ
وفيـ أكبر تقبؿ اآلخر إلى  وىذا يؤدي في كثير، ض بشكؿ أفضؿمع بعضيـ البع االجتماعي التواصؿ•  

 . لمفروؽ الفردية وتقبؿ التنوع في الفكر والثقافة
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 األساسا مستوى مف جد لو / ليلمستويات. )كؿ طالب يمكف أف يتقدـ الفنوف تحديات لمطالب مف جميع ا•  
 .موىوبيف(كطالب 

)ال يصبح الطالب مجرد منفذ لمحقائؽ المخزنة مف التعميـ  ف يصبحوا متعمميف مستداميف ذاتياب أيتعمـ الطال• 
 إلى مستويات أعمى مف الكفاءة.( المباشر، ولكف يسعى إلى توسيع نطاؽ التعميـ

تأثيرا إيجابيا عمى تعمـ الطالب ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنى بقدر أو تؤثر دراسة التربية الفنية • 
 وف بوضع اجتماعي اقتصادي أعمى. أكثر مف أولئؾ الذيف يتمتع

ولعؿ أىـ عنصر أساسي في التعميـ ينبغي النظر فيو ىو الطريقة التي ننظر بيا إلى العالـ الذي نعيش فيو. "
التعميـ الفعاؿ في التربية الفنية يساعد الطالب عمى رؤية ما ينظروف إليو، سماع ما يستمعوف إليو، ويشعروف بما 

لفنوف تساعد الطالب عمى امتداد عقوليـ إلى ما وراء حدود النص المطبوع أو قواعد ما يممسونو. المشاركة في ا
وتطوير حموؿ متعددة لعدد ال يحصى مف تساعد عمي إيجاد مف اليقيف. و العقؿ  يمكف إثباتو. الفنوف خالية مف

وتساعد عمى تطوير  ىذه العمميات، التي تدرس مف خالؿ دراسة الفنوف،مشاكؿ التي تواجو مجتمعنا اليـو ،ال
اليومية لموجود البشري. ىناؾ حاجة عالمية لمفف  الممارساتلمتعامؿ مع الغموض والشكوؾ الموجودة في  الفكر

عف اإللحاحات الفطرية لمروح اإلنسانية. تعترؼ المنظمات الرائدة في عالـ الشركات اليـو بأف لمتعبير البصري 
 .([7])"ويتيح تعميـ الفنوف الوصوؿ إلى أعمؽ تمؾ اآلبارالعقؿ البشري "يستمد مف آبار كثيرة". 

 م التربية الفنية :مهارات تعمي يثة لتطويردالمعايير الح -رابعا  
وأصبح ىناؾ أداء معمـ التربية الفنية، ايير وفي ضوء ما تـ التوصؿ إليو مسبقا في المجاؿ التربوي مف صياغة مع"

في ظؿ التغيرات الجديدة والتي ارتبطت بالحاجات مستحدثة  إلي تطوير وتحديث مجاالت ومعاييرحاجة 
وىي معايير مرتبطة بالميارات المكتسبو في القرف الواحد والعشريف ، لمطالب والمجتمعاالجتماعية واالقتصادية 

 كنظـ المعمومات، واإلعالـ، والميارات التكنولوجية. ويشمؿ ذلؾ الوصوؿ إلى المعمومات وتقييميا واستخداميا
دارتيا وتحميؿ وسائؿ اإلعالـ وخمؽ منتجات إعالمية وتطبيؽ التكنولوجيا بفعالية كأداة لمبحث وتنظيـ وتقييـ  وا 

 .باستخداـ التكنولوجياالمسائؿ األخالقية والقانونية المتعمقة بمرتبطة  معاييركذلؾ خمؽ المعمومات و وتوصيؿ 
عالوة عمي ذلؾ تخمؽ التربية الفنية الدافعية الي تعميـ الميارات الحياتية والمينية التي يحتاجيا الطالب في القرف 
دارة األىداؼ والوقت بشكؿ فعاؿ،  الحادي والعشريف. وتشمؿ ىذه القدرة عمى المرونة والتكيؼ مع التغييرات وا 

دارة المشاريع والعمؿ بشكؿ مستقؿ، ويكوف المتعمـ ذاتيا، والعمؿ  بشكؿ فعاؿ مع اآلخريف في فرؽ متنوعة، وا 
نتاج النتائج، وكذلؾ  بعض ىذه المعيير المكتسبة ويمكف ادراج  ة تجاه اآلخريف.يكوف مسؤول، ويالدالئؿوا 

 : [10]"عممية تعميـ التربية الفنية في القرف الواحد والعشروف تحت المعايير التاليةلتطوير 
 ميارات االتصاؿ 
  االبداعي  التفكيرميارات 
 ميارات المواكبة 
 ميارات تكنولوجية 
 ميارة االبتكار 
 ميارة ميارة التطوير 
  ميارة توفير الوقت والماؿ 
  ميارة االنتاج 

نما ىي  وعميو فإف الغرض مف التربية الفنية ىى اإلعداد الطالب لمحياة وليس مجرد اكتساب معرفة او خبرة ، وا 
القيـ والميوؿ وتيذيب العادات، وتحويؿ الفرد إلى كائف مفكر يتخيؿ ويتصور تطوير لمسمات الشخصية وتنمية 

ويخطط ويبدع ويبتكر ويغير، وعميو فإف ىذه الميارات تحدد عالقة اإلنساف بالمجتمع كفرد منتج اقتصاديًا وثقافيًا 
 تقبؿ.ميارات ال تقدر بثمف وىي مف مسببات تحقيؽ النجاح في المس وىيوىي عالقة الكؿ بالجزء 
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 المؤشرات المقترحة لتحفيز كل من معمم التربية الفنية والطالب -خامسا  
تحفيز األفراد ىي عممية تحريؾ األفراد في اإلتجاه الذي تريده ليـ ، ويمكف اف " "ميشيؿ ارمسترونج"يقوؿ 

لممؤسسة ككؿ اف تقدـ المضموف الذي ممكف مف خاللو تحقيؽ مستويات عالية مف التحفيز مف خالؿ انظمة 
داـ مياراتيـ األفراد ال يزاؿ ليـ الدور الرئيسي في استخ والمدراء والمكافأة ، وتوفير فرص التعميـ والتحسيف ، 

  .([12]) "الخاصة في التحفيز ليجعموا اعضاء فريقيـ يقدموف افضؿ ما لدييـ
القيـ المادية و المعنوية و ىي شرط اساسي ومحوري في عممية  اف عممية التحفيز تحوي عمي منصة واسعو مف

وتنقسـ  .عممية التعميـ المعاصرفي ة ،وىي محور مركزي التعميمياالنتاج والفعالية واالداء المتميز في البيئة 
ومنيا المحفزات المعنوية  الخ ،الرواتب و األجور والعالوات... محفزات مادية مثؿ المحفزات الي قسميف فيي اما

إلنتماء والمشاركة والشكر والتقدير والثناء واإلحساس الرضا ، وقد ذكرىا ا تعالي في القرآف امثؿ الشعور ب
َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَِّبًة  ،قاؿ تعالى: ﴿ َمْف َعِمَؿ َصاِلًحا ِمْف َذَكٍر َأْو ُأْنَثى الكريـ في سورة النحؿ

ـْ ِبَأْحَسِف َما َكاُنوا َيْعَمُموَف ﴾ النحؿ:  َوَلَنْجِزَينَُّيـْ   . 7َٚأْجَرُى
الذي اإلنسانية والذي يختمؼ مف شخص آلخر ،و تحفيز األفراد يرتبط مباشرة باإلطار الفمسفي لمعالقات عممية اف 

 . الكرامة اإلنسانية المصمحة المشتركة ، ،االختالفات الفرديةلحافز ،ا يتكوف مف
اف انعداـ الحافز او زوالو يرتبط بمسببات منيا بسبب انعداـ األمؿ والتفاؤؿ ، ويرتبط كذلؾ بالوضع االجتماعي "

مبية واإلحساس بالعجز او عدـ الكفاية ، أظيرت دراسة اجريت عمي النظرة الس وعالوة عمى ذلؾواالقتصادي 
 % مف اسباب اضطراب المحفزات في العممية التعميمية ىو عدـ التقدير و اإلجياد واالكتئاب . ٓٙالطالب اف 

تشكمت الي اف ظيرت بالصورة الحالية  حيث قامت العديد مف  و طورتتت الحوافز بمراحؿ عديدة حيث رموقد 
ؾ العديد مف النظريات التي حاولت تفسير لىنا، وظيرت  اوتحديد مسسبباتي بياالدراسات والنظريات لمتعريؼ 

 :[11]"عممية الدافعية لدى األفراد نذكر منيا
 Maslow’s Need Hierarchy Theory  لالحتياجاتماسمو اليرمية  نظرية  .ٔ

 مستويات:٘ وضع تصور لمحاجات اإلنسانية في شكؿ سمـ ضمفحدد ماسمو خمسة أنواع مف االحتياجات و 
 احتياجات فسيولوجية 
 احتياجات األماف 
 احتياجات اجتماعية 
 احتياجات االحتراـ والتقدير 
 تحقيؽ الذات 
  Mclellandنظرية ماكميالند  .ٕ

إلى ثالثة أنواع يحدده احتياجاتيـ تقسيـ األفراد إلى مجموعات وفقا لسموكيـ والذي بالنظرية تقـو ىذه 
 رئيسة:

 الحاجة إلى السمطة 
 الحاجة إلى االنتماء 
 الحاجة لإلنجاز 
 factor theory-Herzberg’s 2نظرية العامَميف لييرزبرج  .ٖ

 تقـو ىذه النظرية عامميف اساسييف يحدداف الحافزية وىي :
 وتشمؿ: األساسيةالعوامؿ  - أ
  االستقرار الوظيفي 
 عدالة نظـ المؤسسة 
  المكانو المناسبة 
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  الدخؿ المادي 
  اإلشراؼ والذاتية 
  العالقات االجتماعية الجيدة 
  ظروؼ العمؿ 

 العوامؿ التحفيزية او الحوافز وتشمؿ: - ب
 العمؿ المميز 
  التقدير 
  فرص النمو 
 تحمؿ المسئوليات وقيادة اآلخريف 
  اإلنجازات 
 ERG Theoryرية إي آر جي نظ .ٗ

 وىي تصنؼ االحتياجات إلى ثالثة أنواع وىي:
  احتياجات البقاء 
  احتياجات االرتباط 
 احتياجات النمو 

 McGregorلماؾ غريغور  Yوالنظرية  Xالنظرية . .٘
  X &Yمف الألفراد حسب ىذه النظرية ىناؾ نوعيف 

  النوعX ويتجنبوف القياـ بو وىؤالء يتـ توجيييـ وعقابيـ ومراقبتيـ  العمؿ،ال يطيقوف األفراد  وىـ
 لحثيـ عمي العمؿ 

  النوعY األفراد يروف أف العمؿ ضرورة طبيعية لإلنساف وىـ 
تمنعنو وىناؾ أشياء قد  خص افضؿ شحفزه إلى العمؿ ويجعؿ منو ىناؾ ما يدفع كٌؿ فرد منا وي مف ىنا فاف و "

 ذلؾ عمي اساليب وطرؽ التحفيز المناسبة لكؿ شخص ، وعميو عتمدمع ، و يفي المجت وتثبطو وتجعمو غير فعاؿ
 :([8]) "عمي خمس جوانب اساسية تتـ مف خالليا وىي تعتمد عممية التحفيز فاف

   تطوير عالقات إيجابية بيف معمـ التربية الفنية والطالب، اف التعامؿ بطريقة ودية ومحترمة تجعؿ مف
لالىتماـ قدراإلمكاف،وتجعؿ كال مف المعممييف والطمبة يشعروف باإلنتماء والراحة  البيئة التعميمية مثيرة

 والتقدير .
  اثارة اإلىتماـ وتعزيز الثقة بالنفس ووضوح المعمومة، ومف الميـ تعزيز التقدير لمفف، والحفاظ عمى متعة

اع وحؿ المشكالت في التعميـ ، والتأكيد عمي تعزيز السموؾ الفني وىو مف أفضؿ الطرؽ لخمؽ اإلبد
 التربية الفنية .

 .التطوير مف طريقة و كيفية التفكير، واستيعاب القدرات غير محدودة، وتعمـ القوة العالمية لمفف البصري 
  عندما يحتـر المعممييف والطالب لممعارؼ التي يممكونيا، وعندما يتقنوف معارؼ وميارات كبيرةعندىا

 يشعروف بالرضا عف أنفسيـ .
  االنضباط في عممية التحفيز ويمكف اف تغرس الحاجة الي الربط والضبط وربطيا بعممية اإلحساس يؤثر

 واإلدراؾ ، ويمكف المجوء في بعض الحاالت الي العقاب كمحفز سمبي في عممية اإلنضباط .
 وحتى  التعزيز اإليجابي ، وتوفر المزايا، توفير الثناء والتشجيع ، كؿ ىذه تحقؽ األمورعممية التحفيز

المكافآت يمكف أف تساعد بشكؿ كبير في عممية التحفيز ، فاستخداـ المكافآت والحوافز بعناية،دوف 
 اإلفراط في استخداما ألف ذلؾ يمكف أف يؤدي إلى نتيجة  عكسيو فتفقد فعاليتيا .
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 الجانب التطبيقي :
ومعممات التربية الفنية في مدارس التعميـ ويتضمف مرحمة اإلعداد لمبرنامج التدريبي الخاص بالفف لتحفيز معممي 

 -محتوي –اىداؼ  -فكرة بكافة مكوناتو مف : العاـ بالمممكة العربية السعودية عامة وفي مدينة جدة خاصة ،
وفؽ الرؤيو المعاصرة لمفف ومعتمديف  الطالبآخذيف في اإلعتبار حاجات المتدربيف وكذلؾ  الخ ،تطبيقات ...

 ميدانيو عمي تطبيقات الفف في مدارس التعميـ والعاـ .ويتضمف التالي :عمي ما تـ مف دراسات 
 اهداف البرنامجأوال  _ تحديد رؤية ورسالة و 

إف الخطوة األولى لوضع اي برنامج تدريبي ناجح، ىي التحديد والتعريؼ الدقيؽ ألسباب وجود البرنامج التدريبي 
تيتـ بتحديد تصور والتي والدور الذي يمكف أف يقـو بو مف خالؿ الرؤية وىي التصور او التوجو ، والرسالو 

 .نريد تحقيقة لمبرنامج ، واألىداؼ وىي النتائج النيائية لمبرنامج او ما 
  لمجتمعية في مدارس التعميـ العاـتحقيؽ النظرة المعاصرة والقائمة عمي التقدير ألىداؼ الفف ا: الرؤية. 
  التعريؼ بالرؤية المعاصرة لمفف مف خالؿ برنامج تدريبي شامؿ في مدارس التعميـ العاـ: الرسالة. 
  األىداؼ 

 .توفير فرص التنمية المينية لمعممي ومعممات الفنوف في المممكة العربية السعودية  -ٔ
 توضيح منظومة الفف المعاصر في مدارس التعميـ العاـ  -ٕ
 توظيؼ المفاىيـ المعرفية في الفف مف خالؿ ميارات تعميـ الفف   -ٖ
 النظرة التقديرية لمفف والفناف  تعزيز الدور االجتماعي لمفف وتبني  -ٗ

 تصميم البرنامج    -ثانيا  
وىذه المحاور ىي متداخمة بحيث يكمؿ كؿ منيا  ( ٔكما في الشكؿ ) حيث تـ تقسيـ البرنامج الي عدة محاور

وسوؼ يتـ شرحيا الحقا ولكؿ محور مف ىذه حور الذي يسبقو، ماآلخر واليتحقؽ نجاح احدىا ااّل باكتماؿ ال
  الخصائص كالتالي :، وىذه خصائص محددة تقـو عمييا  المحاور
 لكؿ محور تطبيقات خاصة بو 
  يرتبط كؿ محور بوقت زمني محدد 
 يرتبط بيدؼ او عدة اىداؼ 
 فريؽ عمؿ وا ينفذ مف قبؿ منظـ او محاضر 

 
  الفئة المستهدفة-1
 مف ىذا البرنامج وىي ثالثة فئات رئيسية ىي : يتـ تحديد الفئة المستيدفة 

وىـ نواة المجتمو والعنصر الفعاؿ فيو والذي مف خالليـ تكتسب التربية الفنية مكانتيا الطمبة الموىوبيف  -ٔ
 داخؿ المجتمع .

خبراتيـ في انجاح عممية ابداعيـ وايوظفوف الذيف  معممي ومعممات التربية الفنية وىـ األساس والصناع -ٕ
 يـ والتعمـ.  التعم

محاور البرنامج 
program 
Aspects 

مدة 

البرنامج

Program 
duration 

اساسيات 

اعداد 

البرنامج

Program 
basics 

الفئة 

المستهدفة

Target group 

 األساسية في تصميم انبرنامج  ( انمحاور1شكم )
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 تغيير النظرة الي الفنوف واستباليا بنظرة تقديرية تثقيفية وتوعوية وذلؾ مف خالؿ  المجتمع المحمي -ٖ
   اساسيات اعداد البرنامج -1

 يتـ اعداد ىذا البرنامج مف خالؿ عدة اساسيات تقـو عميو وىي :
  المعاييرواالستراتيجيات الخاصة بتعمـ الفف. 
  في مدارس التعميـ العاـمنيج التربية الفنية .  

  مدة البرنامج -2
 دراسي .يـو  اليدؼ منو تحديد مدة زمانية مدتيا عشروف البد ألي برنامج تدريبي لكي يحقؽ

   محاور البرنامج - -3
الذاتية والتحفيز الداخمي لتقدير الفف وتمكيف معممي ومعممات التربية الفنية مف التنمية عمي برنامج ىذا اليساعد 

تعميـ تحوؿ استراتيجية اساليب تدريس مختمفة وفكرجديد و تجييز أنفسيـ بميارات الفيـ المتعمؽ مف أجؿ طرح 
مفيـو لتساىـ في تحسيف وتطويرعممية التعميـ والتعمـ وتطوير ثقافة وفكر المجتمع . ويتـ تحديد  التربية الفنية الي

وىي كما في الشكؿ ية مرتبطة ببعضيا البعض المحاور االساسخمس محاور اساسية محاور البرنامج ضمف 
(ٕ: ) 

 
 

 
 Theoretical sideالجانب النظري  -المحور األول 

،والنظريات الجمالية  واالبتكاريةمتعمؽ بالناحية الفنية والوظيفية وىو الجزء الوىوالجانب األىـ في البرنامج 
 ويتضمف :

   Art knowledge   المعرفة في الفف - أ
  توضيح المفاىيـ الثابتو والمتغيرة في الفف 
  طبيعة المعرفة في الفف 
  المحتوي المعرفي في الفف 

 Aesthetic theories       النظريات الجمالية - ب
 النظريات المرتبطة باألداء الفني والتطبيقي 
 نظريات معاصرة وتأثيرىا عمي المجتمع 
  المعطيات الفنية والتطبيقيةالتركيز عمي 

الجانب النظري  
Therotical 

  Side  

الزيارات الميدانية 
 والمعارض الفنية

Field trips and 
art galleries 

الجانب التطبيقي   
Practical side  

 المسابقة الفنية
Art 

competition 

 الرحلة الفنية 
Art trip      

 ( المحاور األساسية للبرنامج المقترح 2شكل )
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   Artistic theories  النظريات الفنية - ت
 نظريات جمالية خاصة بفمسفة الفف 
 )تقدير الفف عمي المستوي الفردي ) الفنانيف والمتعمميف 
 النظريات المرتبطة بالمدارس الفنية 

  Education theories  النظريات التربوية - ث
 الفف القائـ عمي نظاـ معرفي 
 وىي : صور مجاؿ اإلدراؾنظريات ت 

 دراؾ العالـ المرئياإل .ٔ
 التأثر واالنفعاؿ .ٕ
 تنظيـ المدركات .ٖ
   التعبير الفني .ٗ

  Art criticism النقد والتذوؽ الفني - ج
  طبيعة النقد والتذوؽ الفني في المدارس 
 عمميات التقييـ والتقويـ 
 تعديؿ المشكالت الفنية في اعماؿ الطالب 
  كيفية قراءة االعماؿ الفنية وتعميـ الطالب طرؽ التعبير 

  Art motivation التحفيز الفني - ح
 تغيير النظرة الموضوعية لمفف 
 عرض فيمـ قصير 
 سومبوزيـو فني يعرض واقع التجارب 

لجانب النظري والمعرفي ومحتوي كؿ محور مع المدة الزمنية التقريبة محتوي ا (ٖشكؿ ) وضح الجدوؿ التاليوي
 لتنفيذ ىذا التطبيؽ .

 المدة الزمنيو المحتوي التطبيؽ تصميـ المنيج
 التحضرية

 الجانب االوؿ 
 

 المعرفة في الفف
Art knowledge  

 والمتغيرة في الفف  الثابتةتوضيح المفاىيـ -
 طبيعة المعرفة في الفف -
 المحتوي المعرفي في الفف -

 ساعة ٕ٘

 الجماليةالنظريات  الثاني  الجانب   
Aesthetic 
theories 

 نظريات جمالية خاصة بفمسفة الفف-
 تقدير الفف عمي المستوي الفردي ) الفنانيف والمتعمميف(-
 النظريات المرتبطة بالمدارس الفنية-

 ساعة ٕ٘

 النظريات الفنية الثالث  الجانب
Artistic 

theories  

 النظريات المرتبطة باألداء الفني والتطبيقي-
 نظريات معاصرة وتأثيرىا عمي المجتمع-
 التركيز عمي المعطيات الفنية والتطبيقية-

 ساعة ٕ٘

 النظريات التربوية الرابع  الجانب
Education 

theories  
 

 الفف القائـ عمي نظاـ معرفي-
 نظريات تصور مجاؿ اإلدراؾ-

 ادراؾ العالـ المرئي
 التأثر واالنفعاؿ
 تنظيـ المدركات

 الفنيالتعبير 

 ساعة ٕ٘
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 المدة الزمنيو المحتوي التطبيؽ تصميـ المنيج
 التحضرية

 والتذوؽ الفني النقد الخامس  الجانب
Art criticism  

 

 طبيعة النقد والتذوؽ الفني في المدارس -
 عمميات التقييـ والتقويـ-
 تعديؿ المشكالت الفنية في اعماؿ الطالب-
 كيفية قراءة االعماؿ الفنية وتعميـ الطالب طرؽ التعبير -

 ساعة ٖٙ

 الفنيالتحفيز  السادس  الجانب
Art motivation 

 تغيير النظرة الموضوعية لمفف-
 عرض فيمـ قصير-
 سومبوزيـو فني يعرض واقع التجارب-

 ساعة ٖٙ

 
 

  Field trips and art galleries الزيارات الميدانية والمعارض الفنية _-المحور الثاني 
حور بمثابة وسيمة تعميمية تطبيقية فيو تطبيؽ لجميع المعارؼ النظرية عمى أرض الواقع، وتثبيت مويعد ىذا ال
التذوؽ الفني والنقد تنمي حاسة و ألعماؿ الفنية مباشرة ارات النظرية مف خالؿ اإلحتكاؾ المباشر ببلجميع الخ

ؼ عمي األعماؿ الفنية و المعروضات وييدؼ ىذا المحور الي التعر  .لمتحفيز الفني وتفتح آفاقًا جديدة الفني 
، ويتضمف زيارات  وتحقيؽ االىداؼ الفنية لتعميؽ الرؤية الفنيو والحركة التشكيمية ومف ثـ مناقشة نتائجيا 

 ميدانيو الي :
 Exhibitions and Museums  رض والمتاحؼاالمع - أ
  Jeddah open air exhibition جدة المتحؼ المفتوح - ب
 Culture and art association  والفنوفجمعية الثقافة  - ت
  Practical side تطبيقيلجانب الا –المحور الثالث 

تبادؿ الخبرات واألدوار حيُث يجتمع المتدريبيف مع التي يتـّ مف خالليا  إحدى المحاور الميمة في ىذا البرنامج
عّيف، ويتـ تبادؿ المعمومات مف خالؿ المعمومات المقدمة في مالمدربيف  واىؿ اإلختصاص في تخصص 

منظـ متخصص في المجاؿ ، ويحدد لكؿ ورشة ، بحيث يكوف لكؿ ورشة الورشة، والتدريبات العممية أثناءىا 
مجموعة مف األىداؼ ، تحوي الورشة جانب نظري في مجاليا ، وجانب عممي تطبيقي، ومف ثـ تقييـ ومناقشة 

 ة .لنتائج الورش
  Drawing and painting  الرسـ والتصوير ورشة - أ
 Arabic calligraphy  ورشة الخط العربي - ب
 Hand crafts  ورشة األشغاؿ الفنية - ت
  Formation and recycling ورشة التشكيؿ واعادة التدوير - ث
 Photography  ورشة التصوير الفوتوغرافي - ج
   Art competitionالمسابقة الفنية -المحور الرابع 

التحفيزي األىـ ويكتسب ىذا المحور اىمية خاصة ذلؾ ألنو يختص بتنمية  ويعتمد ىذا المحور عمي العنصر
القدرات وبناء الثقة بالنفس ويواكب الميارات والقدرات العقمية والعممية في التطور واإلبتكار واإلبداع لمخروج عف 

 المألوؼ .ويتضمف الخطوات التالية :
  Completion announcement االعالف عف المسابقة - أ
 Art work Nomination ترشيح األعماؿ  - ب
  Judgment comity لجنة التحكيـ  - ت
    Art exhibition المعرض الفني - ث

 ( جول يوضح محتوي انمحور األول من انبرنامج3شكم )
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يقاـ معرضييف فنييف لنتائج المتدربيف والطمبة يتـ فييا اختيار وتحكيـ افضؿ األعماؿ وتحديد الفائزيف في ومف ثـ 
 .المتعددة المراكز 

 Assessmentالتقييم  –المحور الخامس 
يتـ التقييـ مف خالؿ ىنا يأتي دور التقييـ لتصحيح مسار البرنامج لما يتالءـ مع متطمبات وقدرات المتدربيف ، 

مراحؿ متتابعو فيبدأ بمرحمة ما قبؿ التدريب، وتتمثؿ ىذه المرحمة في تقييـ تحديد االحتياجات المطموبة مف 
تنفيذ البرنامج، ويشمؿ ىذا قياس وأداء  اثناءالمتدربييف ، وتصميـ البرنامج التدريبي ، ومف ثـ تمييا مرحمة التقييـ 

دافعيتيـ واقباليـ عمي  ومدىالمقدمة الييـ ى تجاوبيـ مع المعارؼ والميارات المتدربيف ومعرفة مدوتحصيؿ 
مرحمة ما بعد الرنامج التدريبي يقـو فييا تقييـ المتدربيف بتقييـ البرنامج التدريبي مف  البرنامج التدريبي ، ثـ تأتي

 يـ المدربييف  وغيرىا .خالؿ ىدافو البرنامج،و مواضيعو التدريب، وسائؿ التدريب، مدة البرنامج، وتقي
 يتـ تقييـ البرنامج التدريبي مف خالؿ النقاط التالية : 

عف بعض النقاط المحورية  رضا امج المطروحة و مدى الأي المتدربيف في محاور البرنمعرفة ر  .ٔ
لمبرنامج، كفاءة المدرب ، األدوات والوسائؿ التعميمية ، والجوانب   والتي تتضمف مخرجات التعمـ

 ة .النظري
قياس مدى فعالية المعمومات التي قدمت مف خالؿ البرنامج بالنسبة لممتدربيف مف خالؿ الحوارات  .ٕ

والنقاشات التي تعقد نياية البرنامج ، وتقييـ االعماؿ الفنية وخرجات الطالب في نياية البرنامج 
 التدريبي.

سموكيات العمؿ بعد البرنامج التدريبي وما اذا تمكف البرنامج مف تحفيز المتدربيف وترؾ اثر ايجابي  .ٖ
 االستبياف .في سموؾ المتعممييف  خالؿ 

استخداـ اإلستبياف والذي يحوي عمي أدوات التقييـ لمتعمـ والمتابعة مف خالؿ اإلجابة عمي األسئمة  .ٗ
 التالية :

 مف تحقيؽ اىدافو المرجوة ؟  تمكف البرنامج مديإلى أي  -
 تحققت أىداؼ المعمميف ؟ مديإلى أي  -
 ما ىي المخرجات التي الذي تعمميا المعمموف تحديدًا ؟ -
 ما الذي التـز المعمموف  بتنفيذه مما اكتسبوه مف خبرات عند عودتيـ الى بيئة التعميـ ؟  -

 تحقؽ اليدؼ مف البرنامج في :والتي المحاور  ىذهوىكذا يعتمد ىذا البرنامج التدريبي عمي 
 . نقؿ المعارؼ والميارات االمتجددة إلى المعمميف 
  مساعدة المعمميف والطالب عمى العمؿ بمزيد مف الفعالية في وضعيـ الحالي مف خالؿ تعريضيـ

 ألحدث المفاىيـ والمعمومات والتقنيات وتطوير الميارات المطموبة في مجاالتيـ وفي حياتيـ .
 عدادىـ كجزء مف تطورىـ الوظيفي  بناء خط ثاف مف المعممييف والطالب المختصيف والموىوبيف وا 

 ليشغموا ادوار أكثر مسؤولية وفعالية في المجتمع.
  توسيع عقوؿ المعممييف مف خالؿ توفير الفرص لتبادؿ الخبرات  بينيـ وبيف الطالب داخؿ البيئة

 قد تنشأ عف التخصص.التعميمية وخارجيا بيدؼ تصحيح النظرة الضيقة التي 
 تطوير النظرة السطحية لدور الفف في المجتمع وتقديره بجمع اشكالة ولمدور الذي يؤديو  

 النتائج :
 تحقيؽ اىداؼ البرنامج عمي كافة الشرائح ابتداءًا مف األفراد ثـ المعمميف ثـ الطالب ثـ المجتمع . .ٔ
زيادة كفاءة المعمميف والطالب وزياد تقديرىـ لمفف اف اعداد برنامج التدريبي خاص بالتربية الفنية يؤدي  .ٕ

 ومخرجاتو .
 التدريبية االحتياجات تحديد عممية خالؿ يمكف تحفيز وتطوير معممي ومعممات التربية الفنية .ٖ
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 .كف اإلسياـ في خدمة المجتمع وفؽ رؤية معاصرة تتبني الفف مي .ٗ
 خالؿ ميارات تعميـ الفف. اوضحت الدراسة اىمية توظيؼ المفاىيـ المعرفية في الفف مف .٘
 والتغيير التطوير في اكتشاؼ الخمؿ وحداث  رًا اساسيا دو التدريب لبرامج والمتابعة التقييـ لعممية أف .ٙ

 فيو .
   التوصيات :

 وصي الباحث بما يمي :في ضوء ما تقدـ ت
 بالفكر الفني .حفيز معممي ومعممات التربية الفنية لتحسيف األداء والنيوض وضع خطة إستراتيجية لت -ٔ
متربية تعزيز الدور اإلجتمتعي والإلقتصادي والثقافي لالمعمموف حوؿ تمحور أساليب تدريب الطالب و  -ٕ

 الفنية.
المعايير صياغتيا وفؽ  مراعاة احتياجات الطالب الحديثة خالؿ تدريس مناىج التربية الفنية ومحاولة  -ٖ

 المعاصرة .
لمنيوض بالفكر الثقافي في  التربية الفنية معممي ومعممات طرؽ تحفيزإجراء الدراسات التي تبحث في  -ٗ

 .المجتمع 
فرد في المجتمع منذ نعومة تعزيز النظرة التقديرية لمفف باعتباره عنص اساسي في تشكيؿ شخصية ال -٘

 .اظفاره
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 ممخص البحث:
تناول هذه الدراسة تصميم برنامج مخصوص لتحفيز معلمي ومعلمات التربية الفنية في مدارس التعليم 
العام بالمملكة العربية السعودية علي االبداع والمواكبة والوعي بأهمية الفن وتقديره مما يحقق الهدف من 

توفير فرص التنمية المهنية  لمعلمي ومعلمات التربية الفنية  في المملكة العربية  وهو التدريبيالبرنامج 
السعودية، تطوير منظومة الفن نحو المعاصرة في مدارس التعليم العام، توظيف المفاهيم المعرفية في الفن من 

ي النظرة التقديرية للفن والفنان. كما خالل مهارات تعليم الفن، تعزيز الدور االجتماعي واالقتصادي للفن وتبن
تتحدد مشكلة البحث في التساؤل التالي هل يمكن تحفيز معلمي ومعلمات التربية الفنية في المجتمع وتطوير 

 اساليب التعليم والتأكيد علي الدور الحضاري والثقافي واالقتصادي للفن علي المستويات المختلفة ؟
 أهمية الدراسة :

والمهني للفن وما يملكه من ترقيه  يبالدور الثقافة المجتمع فنياً وفق رؤيا معاصرة تأخذ االسهام في خدم -1
 وتهذيب للذوق العام واستخدام الموارد الفنية.

 تدريب من هم بمثابة نواة انماء وتطوير لمجاميع فنية تخدم المجتمع. -2
ة علي االبداع والوعي بأهمية الفن تحفيز معلمي ومعلمات التربية الفنية في مدارس التعليم العام بالمملك -3

 . وتقديره
 حدود الدراسة :

يوم  21 زال تتجاوتقتصر الدراسة علي حدود زمانية ومكانية من خالل وضع برنامج تدريبي في مدة زمنية  
دراسي في السنه الواحدة لتحفيز معلمي التربية الفنية في مدارس التعليم العام في جميع المراحل الدراسية في 

 محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية .
 منهج الدراسة :

فنية برنامج تحفيزي وتدريبي مرتبط بمقومات معلم التربية ال إلعداديتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي 
 باحتياجات المجتمع المعاصر .و

Abstract  
This study deals with the design of a special program to motivate teachers of art 
education in general education schools in Saudi Arabia to create, keep up with and 
awareness of the importance of art and its appreciation, which achieves the objective 
of the training program is to provide professional development opportunities for 
teachers of art education in Saudi Arabia, In general education schools, employ 
cognitive concepts in art through art education skills, enhance the social and 
economic role of art and adopt an appreciative view of art and artist. The problem of 
research is also determined by the following question: Can the teachers of art 
education in the community be stimulated and educational methods are developed and 
the cultural, economic and artistic role of art is emphasized at different levels? 
the importance of studying : 
1- Contribute to the service of the society technically according to a contemporary 
vision that takes the cultural and professional role of art and its own promotion and 
refinement of the general taste and the use of technical resources. 
2 - Training those who serve as the nucleus of development and development of 
technical groups serving the community. 
3 - Motivate teachers of art education in public education schools in the Kingdom on 
creativity and awareness of the importance of art and appreciation. 
The limits of the study : 
 The study is limited to temporal and spatial limits through the development of a 
training program in a period of time not exceeding 20 school days per year to 
stimulate the teachers of art education in general education schools at all levels of 
study in the province of Jeddah, Saudi Arabia. 
Study Approach : 
The research follows the analytical descriptive method to prepare a motivational and 
training program linked to the elements of the teacher of art education and the needs 
of contemporary society. 

 


