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تب منهج الرتبية الفنية للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعىدية يف 
ُ
ك

 ضىء معايري الرسىم والصىر التعليمية.
 
 

  

 ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى اقتراح قائمة مف المعايير إلنتاج كتضميف الرسـك كالصكر 

مكة العربية السعكدية، كمف أجؿ تحقيؽ ىذا لكتاب منيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية بالمم
( معايير لتحميؿ محتكل الرسـك كالصكر التعميمية في تمؾ الكتب، ٓٔاليدؼ تـ االعتماد عمى )

كلقد تكصمت الدراسة إلى ظيكر عدد كبير مف الرسـك كالصكر التعميمة في كتاب منيج التربية 
سـك كالصكر التعميمية في لكتاب المدرسية، الفنية لممرحمة االبتدائية بخالؼ معايير جكدة الر 

كما أف كتاب منيج التربية الفنية جاء أقؿ مف الكتب األخرل في المرحمة، كما ظير منيج 
التربية الفنية بنفس الدركس لمجنسيف مع اختالؼ  حاجات كميكؿ كؿ جنس عف اآلخر في 

نتاج الكتاب بعيدنا عف رأم المختصيف في عمـ  التعبير الفني، مما يؤكد بأنو تـ تصميـ كا 
الطفكلة، كرأم المصمميف المتخصصيف في انتاج كتب األطفاؿ، كتجاىؿ ألىمية مشاركة 

 الفنانيف التشكيميف في اعداد المنيج.
 معايير الرسـك كالصكر التعميمية. ،كتب منيج التربية الفنية، المرحمة االبتدائية الكممات المفتاحية:

Abstract: 

The current study aimed to suggest a list of standards for the production 
and inclusion of drawings and pictures for the art education syllabuses book 
for the elementary stage in the Kingdom of Saudi Arabia, and in order to 
achieve this goal, (10) criteria were relied on to analyze the content of 
educational drawings and images in those books, and the study found that a 
large number appeared of the instructional drawings and pictures in the art 
education syllabuses books for the elementary stage are in contrast to the 
quality standards of the educational drawings and pictures in the school books, 
and the art education syllabuses books came less than the other books in the 
same instructional stage, and the art education syllabuses appeared with the 
same lessons for both sexes, even with different needs and tendencies of each 
gender in artistic expression, which confirms that the book was designed and 
produced without the opinion of specialists in childhood science, and the 
opinion of designers specializing in the production of children's books, and 
ignoring the importance of the participation of plastic artists in preparing the 
syllabuses. 

Keywords:  Art Education Syllabuses Book, Elementary Stage, and  
Criteria of Instructional Drawings and Images. 
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 مقدمة:  

ية التي نعيشيا اليـك فرضت الرسـك كالصكر كصيرتيا أداة لمتبميغ تمتمؾ الثكرة التكنكلكج
سائر مقكمات التأثير الفعاؿ في مستقبمييا، كفي مجاؿ التربية كالتعميـ أصبحت الرسـك كالصكر 
أساسية حيث أنيا تزيد فاعمية العممية التعميمية فيي تقـك بدكر رئيس في تكجيو الرسالة 

شبكة المعرفية ألنيا تتميز بإثارة عامؿ التشكيؽ لدل المتعمـ ،كما تتميز التعميمية، كتنظيـ ال
بالدقة كالكضكح أكثر مف المفظ، تؤثر عمى كجداف المتعمـ كعقميتو كتقرب البعيد مكاننا كزماننا، 
كتشجع المتعمـ عمى استثمار قدراتو العقمية مف مالحظة، تأمؿ كتفكير كبذلؾ تتحقؽ لو 

 يو المعمكمات كتتكضح لديو األفكار.المعارؼ، كتنتقؿ إل
فالرسـك كالصكر التعميمية أصبحت ضركرة لتعميؽ أثر العممية التعميمية كنجاحيا ألنو 

في تحقيؽ األىداؼ،  –الرسـك كالصكر  –كمما زاد التأثير عمى حكاس المتعمـ زاد نجاح الكسيمة 
ؿ أكثر أىمية كضركرة فالطفؿ في فإذا كاف ذلؾ لممتعمميف بجميع أعمارىـ فيي في تعميـ األطفا

السنة السادسة مف عمره ينتقؿ لممدرسة لمرحمة التعميـ األساسي كتسمى ىذه المرحمة في التعميـ 
بالمممكة العربية السعكدية )التعميـ االبتدائي( كىي مرحمة مف ست سنكات، تبدأ مف عمر الطفؿ 

دراسية كبمجمكعة مف الكتب المصنفة سنة(، كيتعمـ التمميذ فييا عف طريؽ الفصكؿ ال ٕٔ- ٙ) 
في عدٍد مف مجاالت المعرفة، كيعتمد الطفؿ بشكؿ أساسي عمى ذاكرتو في حفظ كاسترجاع 
مختمؼ العمـك كالميارات سكاء أكانت ىذه الذاكرة لفظية أـ بصرية، فالذاكرة ىي التي تترؾ 

العمكم، بدكف(، كتظير كتب ىذه لممعارؼ المكتسبة آثاران تتقـك بيا التجربة كيتعدؿ بيا السمكؾ )
 المرحمة مزكدة بالصكر كاأللكاف حتى تناسب خصائص المتعمـ في ىذه المرحمة العمرية.

تعتبر الرسـك كالصكر التعميمية العنصر األىـ في تعميـ األطفاؿ، كمساعدتيـ عمى الفيـ، 
فؿ في سنكاتو كتربيتيـ عمى القيـ الجمالية كتساعدىـ عمى اإلدراؾ عمى أساس حسي، فالط

األكلى مف دراستو يحتاج إلى الرسـك كالصكر التعميمية حتى يكتسب ميارات القراءة كالكتابة 
 كتنمي المجاؿ المعرفي كالمغكم لديو.

عقمينا كنفسينا كجسدينا، كمف ك كيمعب الفف دكرنا ميمنا في تربية الطفؿ فحيف ممارستو لمفف ينم
رات الرسـ كاألشغاؿ باعتباره كسيمة فعالة لفيـ مكنكناتيـ، ىنا جاءت الحاجة لتعميـ األطفاؿ ميا

كدكافعيـ، كمشاعرىـ كتحقؽ التكاصؿ معيـ، كىذا الجانب تمثمو ُكتب منيج التربية الفنية  التي 
تعتبر جزء مف المنيج الذم يسعى إلى تكامؿ الخبرات لدل المتعمـ، كتعتبر التربية الفنية إحدل 

ليذه الفئة مف المتعمميف، كجانب الفف التشكيمي كتعميمو ال يقـك إال عمى المكاد الدراسية المحببة 
ظيكرىا كمنتج نيائي لمعممية، فإذا كاف ك ايصاؿ الفكرة أك الرسـك كالصكر سكاء في تكضيح أ

تضميف الرسـك كالصكر التعميمية لُكتب المناىج عامة ميمنا كضركرينا لتعميـ ىذه الفئة مف 
 يا تتضاعؼ في كتاب منيج التربية الفنية.المتعمميف فإف أىميت
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كبعد إطالع الباحثة عمى ُكتب منيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية بصفكفيا الستة الذم  

، كالرياضيات ككتاب لغتي مف  تـ تقديمو لمجنسيف، كمقارنتيا بكتب المرحمة األخرل كالعمـك
عمكمة كتأكيد الميارة، كجدت الباحثة حيث الرسـك كالصكر التعميمية المستخدمة في دعـ الم

بعض نكاحي القصكر كالتي قد تنعكس سمبنا عمى المتعمـ في ىذه المرحمة كال تحقؽ المتطمب 
 اليدؼ مف إرفاقيا لمكتاب المدرسي، كمف ىنا ظيرت مشكمة الدراسة.ك أ

 مشكمة الدراسة:
لذا مف الضركرم ال خالؼ في أف طريقة العرض الضعيفة قد تسيء إلى المضمكف الجيد 

عداد كاختيار الرسـك كالصكر التعميمية لكتاب منيج التربية  أف تكجو أىمية خاصة في تصميـ كا 
الفنية ليذه المرحمة لتحقيؽ التكامؿ بيف الشكؿ كالمضمكف بحيث ال يتـ كؿ منيما في معزؿ عف 

مف معمـ كمعممة في المرحمة  ٕٕٔاآلخر، كلقد أجرت الباحثة استطالع لعينة مف 
المتخصصيف كالغير متخصصيف، ككجيت األسئمة حكؿ مستكل كتاب منيج التربية الفنية في 
المرحمة االبتدائية كبالتحديد حكؿ الرسـك كالصكر التعميمية التي تضمنيا الكتاب مف حيث 
التصميـ، كجكدة الرسـك كالصكر، كمناسبتيا لمخصائص العمرية لممتعمـ، كمف حيث استخداـ 

اب أثناء الحصة الدراسية، كتكميؼ التالميذ بحؿ تماريف في الكتاب ككاجب منزلي، المعمـ لمكت
% مف العينة أنيـ ُيَفْعمكف ٙٗككذلؾ حكؿ عالقة التالميذ بالكتاب كمدل استفادتيـ منو، فأشار 

% ذلؾ، أما مف ناحية التصميـ، ٕٔكتاب المنيج خالؿ الحصة الدراسية بينما أىمؿ 
مراحؿ ك لتكضيح البياف العممي كىك الصكر المرفقة لدعـ المعمكمة أك لرسـك أكالتكظيؼ، كاختيار ا

مراعي لممعايير ك % أف الكتاب ظير مناسب ٕٙاشغاؿ فبيف ك خطكات العمؿ الفني مف رسـ أك 
% كجدكا ضعفنا ٖٓ% مف إجمالي العينة بينكا أف الكتاب جاء متكسط اإلمكانيات، كٗٗبينما 

 ميو فإف الدراسة التالية تتحدد في اإلجابة عف التساؤليف التالييف :في تطبيؽ المعايير، كع
ما لمعايير التي ُيمكف أف تُبنى عمييا عممية إنتاج كتضميف الرسـك كالصكر التعميمية كالفنية  -ٔ

 لكتاب منيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية؟ 
 نية لممرحمة االبتدائية؟ما كاقع الرسـك كالصكر التعميمية في كتاب منيج التربية الف -ٕ

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:: أىداف الدراسة
اقتراح قائمة مف المعايير إلنتاج كتضميف الرسـك كالصكر لكتاب منيج التربية الفنية  -ٔ

 لممرحمة االبتدائية.
معرفة مدل تحقيؽ الرسـك كالصكر التعميمية لمعايير جكدة الرسـك كالصكر التعميمية كفقنا  -ٕ

 العامة إلنتاج كتاب منيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية.لممعايير 
 أىمية الدراسة:
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يتطمب الميداف عدد مف الدراسات لتحسيف كرفع كفاية العممية التربكية كمنيا ما يتعمؽ 
تقكيـ الرسـك كالصكر ك بمحتكل الكتاب المدرسي كبالتحديد ما يظير أىمية الدراسة الحالية ى

الشكؿ كالمضمكف مف خالؿ تحميميا كفؽ معايير مقترحة مف حيث طريقة التعميمية مف حيث 
دراجيا داخؿ الكتاب المدرسي، كمدل مناسبتيا لممرحمة الدراسية كالخصائص العمرية  ترتيبيا، كا 
لممتعمـ كاخضاعيا لألسمكب العممي حتى تصبح مناسبة لمتعميـ في المرحمة االبتدائية كتجعؿ 

فنية مرجعنا يفيد التمميذ في الحصكؿ عمى المعمكمة المرسكمة مف كتاب منيج التربية ال
المصكرة بطريقة صحيحة كتسيؿ عمى معمـ المنيج ايصاؿ المعمكمة عف طريؽ كسيمة صحيحة كأ

 ككاضحة.
 حدود الدراسة:

تـ تطبيؽ ىذا الدراسة بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعكدية، كلقد اقتصرت ىذه 
المكضكعية عمى الرسـك كالصكر التعميمية التي يتضمنيا كتاب منيج الدراسة في حدكدىا 

 التربية الفنية لممرحمة االبتدائية كىي ستةِ  ُكتب.
 منيجية الدراسة:

تتبع الدراسة المنيج الكصفي عف طريؽ تحميؿ المحتكل كفيو يتـ تحديد مشكمة البحث 
كيتميز ىذا المنيج أف الدراسة كفرضياتو كاثبات صحتو عف طريؽ اختيار عينة مف الكثائؽ، 

فيو تتـ مف غير اتصاؿ مباشر حيث ُيكتفى باختيار عدد مف الكثائؽ المرتبطة بالمكضكع 
 .كتحميميا كالخركج بعدد مف النتائج

 مصطمحات الدراسة:
يسّكل ك العيار الذم يقاس بو غيره ك لغةن : المعايير جمع ِمْعيار، كى :مفيوم المعاييرأوًًل: 

( بأنيا مجمكعة مف الشركط ٔٔ،صٕٗٓٓ(، كُيعرفيا حمس )ٚٗٙ، صٜٚٚٔي، )البستان
أساس لممقارنة كالحكـ عمى النكعية ك كاألحكاـ المضبكطة عممينا التي تستخدـ كقاعدة أ

 الكمية بيدؼ معرفة مكاطف القكة لتعزيزىا كتشخيص مكاطف الضعؼ لعالجيا.ك أ

كط مستخمصة مف البحكث كالدراسات لتحديد كتعرفيا الباحثة إجرائينا: بأنيا مكاصفات كشر 
الصكرة المثمى التي ينبغي أف تتكفر في الرسـك كالصكر التعميمية التي يتضمنيا الكتاب 
المدرسي لمنيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية كفقنا لمخصائص العمرية لممرحمة التي تحقؽ 

 األىداؼ التربكية لممرحمة.
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: تعرفيا الباحثة إجرائينا: ىي مجمكعة الرسـك سكاء كانت لتعميميةالرسوم والصور ا: ثانًيا 

كانت رسكمنا ك رسكمنا تعميمية سكاء كانت لتكضيح خطكات البياف العممي أك لكحات فنية أ
إضافية في إطار تصميـ صفحة كتاب المنيج، كالصكر الفكتكغرافية التي تضمنتيا كتب 

 ة.منيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائي
كتاب المنيج الذم حددتو كزارة التعميـ ك تعرفو الباحثة إجرائينا: ى :كتاب التربية الفنية ثالثًا:

بالمممكة العربية السعكدية ليدرس التالميذ )بنيف كبنات( مف خاللو منيج التربية الفنية، 
عية مقسـ إلى كحدات كعناكيف فر ك كتاب لكؿ صؼ دراسي بكاقع ستة ُكتٍب لممرحمة، كىك كى

 كيشمؿ دركس تحتكم عمى كرسـك كصكر ككسائؿ تعميمية، كقد أعدُه مجمكعة مف المختصيف.
 الدراسات السابقة:

(، كتـ فيو عرض ٕٔٓٓالعينيف، ك معايير قياس جكدة كتب األطفاؿ )عبد الفتاح كأب -
خصائص مرحمة الطفكلة، كصياغة معايير كالتحميؿ بناء عمييا كباعتبار الرسـ مف أبرز ما 

 قدـ في أدب األطفاؿ.ي
تقكيـ الرسـك كالصكر التعميمية في كتب القراءة كاألناشيد لمصفيف الثاني كالثالث االبتدائي  -

(، كعرضت الدراسة بعض ٕٔٓٓ)بنات( المعتمدة بالمممكة العربية السعكدية )البريكاف، 
مـ في نفس المعايير إلنتاج الرسـك كالصكر التعميمية كمدل تمبيتيا لخصائص الطفؿ المتع

 المرحمة العمرية كالدراسية التي تيـ الدراسة الحالية.
الرسـك كالصكر في الكتاب المدرسي كأثرىا في التعمـ مف القراءة كالكتابة في المممكة العربية  -

( كبينت الدراسة أىمية تضميف الرسـك كالصكر التعميمية، ٚٓٗٔالسعكدية )المشيقح،
 المدرسي.كعرضت أبرز شركط تضمينيا لمكتاب 

 اإلطار النظري: 
مف المعركؼ أف الرسـك كالصكر التعميمية كسيمة ىامة مف كسائؿ االتصاؿ األكثر انتشارنا 
ا في الكتاب المدرسي، كحيث أف لمكتاب المدرسي أىمية خاصة في جميع المراحؿ  كخصكصن

 ( أف كتب األطفاؿ ليستٕٜ،صٜٜٗٔالدراسية، كفي شتى أنكاع المعرفة كيرل شحاتو)
مستكدعات لممعرفة، كلكنيا أدكات لمتعميـ،  لذلؾ تعتبر الكتابة لمطفؿ نشاط انساني معقد، 
فالمعادلة صعبة ىي أال نقدـ لألطفاؿ ما يردكنو كما يميمكف إليو فحسب، بؿ ما نريده نحف مف 

ا، كبما يناسب قدرات األطفاؿ مف حيث المغة كالثقا فة قيـ كاتجاىات كمضاميف تربكية ىادفة أيضن
 بحيث يستيكييـ كيحقؽ عالقة سعيدة بينيـ كبيف الكتاب.

يحمؿ فننا إذا ما ك ( أف الطفؿ عندما يرسـ بتمقائية فيٖٓ-ٛٔ،ص ٕٔٓٓكيؤكد القريطي )
كجو الكجية السميمة كحصؿ عمى الرعاية الصحيحة يككف البذرة األكلى لفناني المستقبؿ، كمف 
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حكؿ  -فف الطفؿ  -في كتابو W.Violaاـ فيكال ىنا جاء االىتماـ بفف الطفؿ حيث تحدث كلي 

ثـ تبعو السيككلكجيكف، كيرل ىربرت ريد  Franz Cizekتشزكذلؾ كسبقو معمـ األطفاؿ فرانز 
H.Read  االنجميزم جكف رسكف  ك أف أكؿ مف لفت األنظار إلى اإلمكانات التربكية لمرسـ ى 
J.Ruskinنتاج داد فنانيف بالغيف عف طريؽ اإلالذم كاف ىدفو إع -مبادئ الرسـ  -كتابة  في

الفني كليس باألطفاؿ كىذا يتعارض مع ذاتية الطفؿ كطبيعتو، ثـ ظيرت مقاالت ايبنزر 
حكؿ أىمية دراسة طبيعة الطفؿ، كأثرىا عمى رسكمو كأعمالو الفنية،   Ebenezer Cookكوك

لو في مختمؼ مراحؿ كأكد عمى ضركرة تكجيو الطفؿ في الفف بما يتفؽ مع تطكره النفسي كميك 
عمره، كتشجيعو عمى التعبير كالتخيؿ بدالن مف االىتماـ بالدقة كالحرفية في عممو، كحالينا يذخر 
التراث السيككلكجي ببحكث متنكعة عف عالقة رسـك الطفؿ بالعكامؿ البيئية كالثقافية، 

بر أغكار الشخصية، كعف استخداميا ككسيمة لقياس الذكاء كلسالعقمية كاالجتماعية، كالجسمية، ك 
كأداة لمعالج النفسي كغيرىا مف الدراسات، مع الحرص عمى الدقة كالمكضكعية كاستخداـ األساليب العممية 

 كالمالحظة، كالتجريب كباستخداـ األدكات المقننة في تكصيؼ الرسـك كتحميميا كتصنيفيا.
سحركي الذم يشعر كيمارس الطفؿ الفف كدافع يشبع فيو عدد مف الحاجات كاإلشباع الحا

ذراعيو ، كما أف الطفؿ ك الطفؿ معو بالمذة كالمتعة الجمالية كالحركية التي يجنييا مف خالؿ يديو 
ينفس عف مشاعره كانفعاالتو كيحقؽ التكيؼ مف خالؿ الفف مع مجتمعو كيعبر عف ذاتو بمغة 

يعيش فييا الطفؿ مرئية كلعؿ ما يشبع ىذه الدكافع عدد مف المتطمبات كإثراء البيئة التي 
بمختمؼ أنكاع االستثارة الحسية ال سيما البصرية كالممسية ، كذلؾ تييئة المكاد كالخامات 

بيئي منزلي يتسـ بالمركنة كالحرية كعدـ التقييد كالبد مف تشجيع الطفؿ عمى ك المختمفة ، كفالة ج
مف رمكز، كبالتالي  التعبير الفني لمشاعره، كمف ثـ محاكلة فيـ عمؿ الطفؿ كما ينطكم عميو

التيكـ عميو لتمكيف الطفؿ مف ك السخرية منو أك احتراـ عمؿ الطفؿ كتقديره كعدـ التدخؿ فيو  أ
اكتساب الثقة في نفسو كاستعداداتو كتجنيبو مشاعر اإلحباط كالقصكر )صادؽ، كعمارم، 

 .(ٛٔ، صٕٜٜٔكالسيد، 
يساعد عمى ك رحمة العمرية  فيكظير لنا مما سبؽ جانب برزت فيو أىمية الرسـ ليذه الم

العمماء لـ يفطنكا إلى ىذه التعبيرات سكاء ك تككيف كاكتشاؼ كتشخيص الطفؿ، إال أف المربيف 
مف الناحية التشكيمية الجمالية سكل في الربع األخير مف ك السيككلكجية أك مف الناحية التربكية أ

إلى التطكرات الحديثة في  امج المدرسيةالفن في البر القرف التاسع عشر الميالدم، كتعكد أىمية 
فمسفة التربية كاألنظمة التعميمية، حيث أف التربية الحديثة تؤكد عمى البحث كاالستكشاؼ كحب 
االستطالع، كىذا ما يتـ بممارسة النشاط الفني، كىذه القدرات تعتبر عكامؿ ىامة في مراحؿ 

عطائو الفرصة بممارسة النشاط الفني ميما الطفؿ كذلؾ بتكفير األدكات كالمكاد المناسبة، ك نم كا 
قؿ، كاإلنساف يتعمـ مف خالؿ حكاسو الخمس كتعتبر المنافذ الرئيسية في التعمـ ك صغر أ
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كاكتساب الخبرات كعند إغناء البيئة بالمثيرات التي تتطمب مشاركة أكثر مف حاسة تزيد فرص  

المدرسة ك مف األحياف تيمؿ المناىج أالتعمـ كاكتساب الخبرات الجديدة لدل الطفؿ، كفي كثير 
تتجاىؿ أىمية مشاركة الحكاس الخمس في التعمـ كتركز عمى الجكانب المادية فقط كىذا يؤدم ك أ

 ( .ٜٔ،صٕٗٓٓإلى أف الطفؿ يبتعد عف التنمية الركحية كالحسية )الخكالدة ،
دل الطفؿ، كتمثؿ كتعتبر الرسـك كالصكر ذات األثر البارز في إنجاح العممية التعميمية ل

العنصر األىـ في مساعدتو عمى الفيـ، كتربيتو عمى القيـ الجمالية، كأف الصكر التي يتضمنيا 
الكتاب المدرسي تساعد التمميذ عمى عمميات اإلدراؾ عمى أساس حسي كمف ىنا جاءت ضركرة 

مية في العممية اختيار الصكرة المالئمة لكاقع كبيئة الطفؿ، كلمكضكع التعميـ حتى تككف ليا فاع
التعميمية، كما أف في زيادتيا َحْجر لإلبداع ،كما عمى معممي ىذه المرحمة مراعاة االعتماد عمى 
حكاس الطفؿ كالتأكيد عمى تنمية االبتكار لديو مف خالؿ المعب  كتشجيعو عمى المالحظة، 

كالمعارض، كتزكيد كاستعماؿ الكسائؿ السمعية كالبصرية، كتكسيع نطاؽ اإلدراؾ بزيارة المتاحؼ 
 (.ٕٚٓ، ص ٜٜ٘ٔالطفؿ بالكتب المصكرة كتدريب األطفاؿ عمى سمكؾ النقد )زىراف، 

( تمثيؿ حر بالخطكط كال ٖٜ، صٕٙٓٓتعتبر الرسـك التعميمية كما يمخصيا خميس )
يشترط مطابقتيا لألصؿ بخالؼ الصكرة التعميمية التي تعتبر تمثيالن بصرينا مطابقنا لألصؿ 

لة التصكير ككمييما تتميزاف بإمكانيات تعميمية فريدة، كلكف الكثير مف الكتب باستخداـ آ
الدراسية مميئة بالعديد مف الرسـك كالصكر الغامضة كالمطمكسة التي تربؾ المتعمـ كال تساعده، 

مكاصفات، كال فائدة منيا سكل تزييف الكتاب فمثؿ ىذه ك ىدؼ، كال معايير أك كال كظيفة ليا أ
 كال ينفع كغيابيا أفضؿ. الصكر يضر
كليذه الفئة العمرية فالبد مف  تضمين الرسوم والصور التعميمية لمكتب المدرسيةكعند 

خاصة إذا كاف الكتاب لتعميـ الفف فإف ىذه المعايير البد أف تتكفر ك إتباع عدد مف المعايير 
ـك كالصكر في كبعناية خاصة، كلكف قبؿ الخكض في المعايير البد أف نتطرؽ ألصناؼ الرس

( قد ٗٚ-ٕٚ، صٕٔٓٓالعقيؿ كالحارثي كالدامغ كالتكيجرم  )ك الكتب التعميمية فنجد أف الحامد 
كيقصد بالغير  –صنفكا الصكر إلى بسيطة كمركبة، كممكنة كغير ممكنة، كحقيقية كغير حقيقية 

كيرية، كالمركزة، أما الرسـك فذكركا منيا التص –حقيقية عدة صكر جمعت في صكرة كاحدة 
كالتخطيطية، كالبيانية، كالمركزة، كباختالؼ أنكاع الرسـك كالصكر إال أنيا تؤدم كظائؼ معرفية، 
كميارية ككجدانية كإثارة االنتباه كزيادة المتعة، كتيسير التعمـ كالتعكيض فيي تساعد التالميذ 

تب منيج التربية كعند اطالع الباحثة عمى كذكم القدرة القرائية الضعيفة عمى فيـ المكضكع، 
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الفنية لممرحمة االبتدائية لمبنيف كالبنات لستة صفكؼ مف الصؼ ألكؿ لمسادس في طبعتيا التي 
ىػ، ظيرت عدد مف المالحظات عمى مستكل ٖٙٗٔ-ىػ ٖ٘ٗٔتناكلتيا الباحثة بالدراسة لعاـ 

بالتمميذ إلى اخراج الرسـك كالصكر التعميمية التي تضمنتيا كتب المرحمة كقد ال تصؿ ك إنتاج أ
 األىداؼ التربكية المرجكة مف تضمينيا لمكتاب المدرسي.

فمقد تنكعت كتعددت حسب اليدؼ كنكع المتعمـ  معايير الرسوم والصور التعميميةأما 
( قد صاغ عشرة مف المعايير لتصميـ الرسكـ ٕٙٔ-ٕٔٔ، ص ٕٙٓٓفنجد أف خميس )

 كالصكر التعميمية كىي كالتالي بإيجاز: 
يقصد بو منظر الصكر المحدد بحدكد خارجية كتنظيـ عناصره ضمف ىذه الشكؿ: ك  -ٔ

بعيد أـ قريب كىذا ك مقمكب، أك الجانبي، أك الحدكد، فالشكؿ يتغير بتغير الزاكية كاألمامي أ
مف يتكقؼ عمى اليدؼ التعميمي كما يريد اظياره في الصكرة، كالبد أف يككف ىناؾ ىامش 

 ما يقع عمى حكاؼ الرسـ ال تصؿ إلى مجاؿ الرؤية.سـ ألف ٘,ٕ-ٕكؿ الجكانب حكالي 
البساطة: كىي عكس التعقيد كتعني أف يركز الرسـ كالصكرة عمى فكرة كاحدة، كعمى  -ٕ

العناصر الميمة فيو، كاستبعاد التفاصيؿ التي قد تشتت االنتباه، أما إذا كاف مف الضركرم 
 عرض التفاصيؿ فيمكف تقسيميا عمى أكثر مف صكرة.

مكتكبة كاضحة ك مرسكمة أك يقصد بو أف تككف جميع عناصر الصكرة مصكرة أ الكضكح: -ٖ
 لجميع المتعمميف.

الصكرة كترتيبيا بشكؿ مؤثر يجذب االنتباه ك التركيب: يقصد بو تركيب عناصر الرسـ أ -ٗ
العناصر الرئيسية كلقد حددت البحكث أف عيف االنساف في الثقافة العربية تتجو لمربع ك نح

 % كذلؾ مع اتجاه حركة العيف كما في الشكؿ المرفؽ:ٔٗمى بنسبة األيمف األع
ٗٔ% ٕٓ% 

ٕ٘% ٔٗ% 

تنظيميا بطريقة منطقية مناسبة تساعد عمى تتبع الفكرة، كذلؾ ك الترتيب: كىك التنظيـ أ -٘
لى أيف يتجو.  باستخداـ األسيـ مثالن حتى ال يضمؿ المشاىد مف أيف يبدأ كا 

لعناصر بشكؿ مكزكف ُيشعر بالراحة عند مشاىدتو بحيث ال التكازف: يقصد بو تكزيع جميع ا -ٙ
 يثقؿ جزء منيا عمى اآلخر.

الكمية: يقصد بيا كضع العناصر المترابطة بشكؿ متجاكر، ليسيؿ إدراكيا ككحدة ك الكحدة أ -ٚ
 كاحدة، ألف في تباعدىا صعكبة في تككيف الفكرة الكمية لممكضكع.
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الصكرة، كألكانيا متكافقة كمنسجمة مع ك الرسـ أيعني أف تككف جميع عناصر ك التناسؽ: كى -ٛ
 لكف شاذ.ك بعضيا البعض، كال يكجد بينيا عنصر أ

 تكظيؼ األلكاف: كذلؾ يتـ عف طريؽ: -ٜ
زيادة االحساس بالكاقعية: كىنا ينبغي أف تككف األلكاف ىنا كاقعية كما ىي فالطبيعة  - أ

 فالكرؽ أخضر، كالدـ أحمر.
المكضكع، كتحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بينيما  التركيز عمى العناصر الميمة في - ب

 تمكف خمفية أسرة سعيدة بالمكف األخضر.ك فمثالن تكضع دكائر حمراء، أ
 خمؽ استجابة عاطفية خاصة عف طريؽ التأثير في المشاعر كاالحاسيس. - ت

كتابة مف مسافة المشاىدة ك التبايف: يقصد بو أف تظير جميع عناصر الرسـ مف صكرة أ -ٓٔ
ة، كذلؾ يعكد لبعض القكاعد المكنية مثؿ االنتشار البصرم كاأللكاف المتكاممة المطمكب

( نص شركطان يجب تكافرىا في ٜٚ-ٛٚ، صٕٔٓٓكالمتقابمة، أما الحامد كآخركف )
 الرسـك كالصكر التعميمية كىي كالتالي: 

 المفيـك الذم يراد تكضيحو.ك أف تعبر بدقة عف المكضكع أ -ٔ
 أف تتميز بالحداثة. -ٕ
 تالئـ مستكل التالميذ.أف  -ٖ
 أف تستخدـ األلكاف الطبيعية دكف مبالغة. -ٗ
 أف تككف كاضحة الداللة. -٘
 أف يصاحبيا تعميؽ يكفي لتكضيح مضمكنيا. -ٙ
 أف تمثؿ النسب بيف األجزاء المختمفة المككنة ليا تمثيالن دقيقنا. -ٚ
 أف ترتبط بمحتكل المقرر الدراسي. -ٛ
 أف تككف في مكضع مالئـ مف سياؽ الدرس. -ٜ

 تتضمف تعزيز اتجاه مرغكب. أف -ٓٔ
 أف تشغؿ مساحة مناسبة مف الصفحة. -ٔٔ
 مف األخطاء العممية.ك أف تخم -ٕٔ
 أف تككف كاضحة التفاصيؿ. -ٖٔ
 أف تسيـ بفاعمية في تبسيط المفاىيـ. -ٗٔ
 أف تسيـ بفاعمية في إثارة دافعية التعمـ. -٘ٔ
 أف تناسب خصائص المتعمـ. -ٙٔ
 أال يتضمف عناصر اضافية مشتتة. -ٚٔ
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الؿ المعايير السابقة كالشركط تقترح الباحثة عددنا مف المعايير التي لذلؾ كمف خ نتيجةك 
تجعؿ مف تضميف الرسـك كالصكر التعميمية فائدة كتحقؽ األىداؼ التربكية المنشكدة، كسيتـ 
تحميؿ الرسـك كالصكر التعميمية بكتاب منيج التربية الفنية في المرحمة االبتدائية في ضكئيا، 

 كىي كالتالي:
 مف أم مخالفة شرعية تخالؼ النيج القكيـ الذم نشأ عميو التمميذ بفطرتو السكية.خمكىا  -ٔ
 سمككينا.ك االبتعاد عف أم فكر قد يؤثر عمى التمميذ تربكينا أ -ٕ
 أف تككف الرسـك كالصكر صحيحة، صادقة كمكثقة. -ٖ
 أف تخدـ الرسـك كالصكر التعميمة اليدؼ التربكم كتحققو كال تكف حشكنا ال نفع منو. -ٗ
ف تكافؽ الرسـك كالصكر التعميمية فركؽ الجنكسة كالمرحمة العمرية لمتمميذ مراعية أ -٘

 المتأخرة.ك خصائصيا كاحتياجاتيا بما يناسب كؿ مرحمة مف مراحؿ الطفكلة سكاء الكسطى أ
 أف تنمي الرسـك كالصكر التعميمية الخبرة الجمالية مراعية ثقافة التمميذ شكالن كمضمكننا. -ٙ
 ـك كالصكر التعميمية بالجكدة العالية كالدقة الكاضحة مف حيث الطباعة كاإلخراج.أف تتميز الرس -ٚ
 المختمفة.ك أف تكسب الرسـك كالصكر التعميمية التمميذ عدد مف الميارات في جكانب النم -ٛ
 أف تسيـ الرسـك كالصكر التعميمية في التعمـ الذاتي. -ٜ

 أف تككف الرسـك كالصكر التعميمية حافزنا لإلبداع. -ٓٔ
سيتـ تحميؿ محتكل الرسـك كالصكر التعميمية في ضكء المعايير السابقة مف خالؿ عرض ك 

أمثمة لمرسـك كصكر تـ تضمينيا لكتب المرحمة بجميع صفكفيا الستة كظير فييا تحقيؽ اليدؼ 
 قصكرىا في تحقيقو، كىي كالتالي: كأ كالمرج

ويم الذي نشأ عميو خموىا من أي مخالفة شرعية تخالف النيج الق: المعيار األول
 التمميذ بفطرتو السوية.

األدب االسالمي يستميـ مضمكنو مف عقيدة التكحيد كمف كنكز الحضارة اإلسالمية، كعند 
تقديمو لمطفؿ يراعى أف يخاطبو بمستكل فكرم معيف كقدرات نفسية ككجدانية تختمؼ عف ما 

بناء كياف الطفؿ عقمينا، كنفسينا، يجعؿ مف قيـ االسالـ كمبادئو أساسنا لك يخاطب بو الكبار في
طالؽ مكاىبو الفطرية )األميف، (، ٖٚ، صٕٙٓٓكبدنينا كسمككينا، كيساىـ في تنمية مداركو كا 

كبعد االطالع عمى كتب المنيج ظير تقديـ بعض المضاميف الدينية لفظينا كشكمينا كما ييمنا في 
( ظير ٕٔق،صٖ٘ٗٔؼ األكؿ )ىذه الدراسة المرتبط بالرسـك كالصكر فمثالن في كتاب الص

( ٓ٘-ٖٛىػ،صٖ٘ٗٔرسـ لعبارة "اهلل أكبر" ليقـك التالميذ بتحميميا، كفي كتاب الصؼ الثاني )
جاءت كحدة كاممة لمزخرفة اإلسالمية، كجاءت بتكسع في كتاب منيج الصؼ السادس 
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االنتماء، ( كىذا يعزز االنتماء الديني لدل التمميذ كينمي االعتزاز بيذا ٚ٘-ٖٗىػ، صٖ٘ٗٔ)
كلكف ظيرت بعض المالحظات التي البد مف االشارة ليا حتى ال يخؿ الضعؼ بجكانب القكة 

َعْف فمثالن لقد ُعرؼ حكـ تحريـ التصكير لذكات األركاح لما في ذلؾ مف نيي صريح فقد جاء 
ـَ َقاَؿ : َعْبَد المَِّو ْبَف ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما َأفَّ َرُسكَؿ المَِّو َصمَّى ال ِإفَّ الَِّذيَف "مَُّو َعَمْيِو َكَسمَّ

ـْ : َأْحُيكا َما َخَمْقُتـْ  َكَر ُيَعذَُّبكَف َيْكـَ اْلِقَياَمِة ُيَقاُؿ َلُي ، كعف َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو  ."َيْصَنُعكَف َىِذِه الصُّ
 : َأَشدُّ النَّاِس َعَذابنا َيْكـَ اْلِقَياَمِة الَِّذيَف  "َعْنَيا قالت : قاؿ َرُسكُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َكَسمَّـَ

،كفي المكسكعة الفقيية  جاء : (ٓٔٙ٘-ُٚٓٙ٘يَضاُىكَف ِبَخْمِؽ المَّو" )البخارم ، بدكف ،حديث
ثامننا: التصكير لممصمحة كالتعميـ كغيره: لـ نجد أحدنا مف الفقياء تعرض لشيء مف ىذا، عدا  "

تدريب البنات عمى تربية ك ؿ أف العمة في استثنائيا مف التحريـ العاـ ىما ذكركه في لعب األطفا
استئناس األطفاؿ كزيادة فرحيـ لمصمحة تحسيف ك التدريب أك األطفاؿ كما قاؿ جميكر الفقياء، أ

ف صناعة الصكر أبيحت ليذه المصمحة، مع قياـ سبب التحريـ،  النمك، كما قاؿ الحميمي، كا 
" األركاح كالتصكير بقصد التعميـ كالتدريب كنحكىما ال يخرج عف ذلؾ كىي ككنيا تمثيؿ لذكات
كمع كثرة كجكد رسـك ذكات األركاح كاف مف األفضؿ (، ٖٙٛٙٓٔ)في اسالـ كيب، فتكل

معو االبتعاد عف ك حتى ينم التنكيو لحكـ ذلؾ ككضع خيارات االبتعاد عنو في الصؼ السادس
 التصكير الذم يعتبر أحد الكبائر.

ىػ، ٖ٘ٗٔظيرت االستعانة بأعماؿ فنانيف عالمييف في كتاب الصؼ السادس )كما 
كالمعركؼ أف معظـ  Roy Lichtenstein( لتمثيؿ التجريدية مثؿ ركم لينشستيف ٖٔص

تخالؼ الشرع شكالن ك أعماؿ ىذا الفناف ال تناسب ىذه المرحمة كمع خصائصيا اإلدراكية 
أغمب أبناء ىذه المرحمة فقد يبحث في أعماؿ الفناف  مضمكننا فمع كجكد االجيزة المكحية معك 

التي قد تزيد فضكلو حكؿ ما ال يستطيع إدراكو عمرينا، كما أف مفيـك التجريد مفيـك عالمي كاف 
 باإلمكاف االستفادة مف أعماؿ الفنانيف التشكيميف العرب.
لرسـك ( أظير أحد إ٘ىػ ،ص ٖ٘ٗٔكفي درس الكاريكاتير في كتاب الصؼ الثالث )

مفيـك الرشكة كلكف عمى ىيئة ىدية خفية كظيرت فيو شخصية الراشي بمباس الزاىد التقي كىنا 
مخالفتاف أكالىما بتخفيؼ مصطمح الرشكة بخالؼ ما يحممو ىذا الفعؿ مف شناعة كما ينتظره 
مف الكعيد، كالثاني تشكيو صكرة أىؿ الديف كفي ىذا لمز صريح، باإلضافة إلى عرض 

األضحية ك ( تـ فيو االستيزاء بشعيرة اليدم أٔٗىػ،صٖ٘ٗٔآخر في نفس الكتاب ) كاريكاتير
كمثؿ ىذه النماذج يفترض ال يتـ تضمينيا لكتاب تعميمي، كخاصة في مرحمة مف أىـ أىدافيا 

 تثبيت القيـ المرتبطة بالديف كالعقيدة.
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 سموكًيا.و أالمعيار الثاني: اًلبتعاد عن أي فكر قد يؤثر عمى التمميذ تربوًيا 
لمتربية كالتعميـ يتمقاىا الفرد في  التنشئة االجتماعية ىي تفاعؿ اجتماعي في شكؿ قكاعد

مراحؿ عمره المختمفة منذ الطفكلة كحتى الشيخكخة مف خالؿ عالقتو بالجماعات األكلية 
كاألسرة، كالمدرسة، كالجيراف ...، كتساعده تمؾ القكاعد كالخبرات اليكمية التي يتمقاىا في تحقيؽ 

اىـ في التكفيؽ بيف دكافع الفرد كرغباتو التكافؽ االجتماعي مع البناء الثقافي المحيط بو، كتس
كمطالب كاىتمامات اآلخريف المحيطيف بو، كيتعمـ ذلؾ مف خالؿ انكاع تعمـ السمكؾ كالسمكؾ 
المؤثر كالمباشر، كالنماذج كالتقمص ...، فالسمكؾ االجتماعي سمكؾ متعمـ فالطفؿ ال يكلد كلديو 

عف طريؽ االستجابات ك مف التقميد أك أ مخزكف مف السمكؾ كلكف يتعمـ مف المحاكلة كالخطأ
النمكذج كما في نظرية باندكرا )قاسـ، ك كمالحظة نمكذج ما، كىذا ما يسمى بالتعمـ بالمالحظة أ

( فكجد في الكتاب عدد مف المفاىيـ التي قد تصؿ لمتمميذ بالمالحظة كاحتراـ الثقافات ٕٕٔٓ
الثقافة الصينية مف خالؿ الزخرفة ( ظيرت ٜٗىػ، صٖ٘ٗٔاألخرل ففي كتاب الصؼ الثاني )

عمى الممبكسات في حكار دار بيف محمد الذم يمثؿ طفالن مف السعكدية كصديقو الصيني  شف 
( ظيرت أبرز الشخصيات الكاريكاتيرية في ٖٔىػ، صٖ٘ٗٔلي، كفي كتاب الصؼ الثالث )

لمفاىيـ  التي قد العالـ العربي بجانب الشخصيات المعركفة محمينا، كلكف تضمنت الكتب بعض ا
–تصؿ لمتمميذ كيطبقيا محاكاة لما الحظو كخاصة عندما تأتي في قالب تعميمي كمنيا مفيـك

( كذلؾ ٕٛىػ، صٖ٘ٗٔفي رسـ كاريكاتير جاء في كتاب الصؼ الثالث ) -االستغالؿ
عناء بالزكاج مف معممة كالحصكؿ عمى راتبيا شيرينا، ك بحصكؿ الرجؿ عمى ماؿ دكف تعب أ

ف كاف البعض يراه منتشر سمك ك كى مكجكد إال أف ذلؾ ال يجعمو فعالن مقبكالن كما أف فكرة ك ؾ كا 
الكاريكاتير كما يحتكيو مف جمؿ "سارع بطمب يدىا " تكبر إدراؾ التمميذ في سف التاسعة، كما 

( يدرج كممػػة " إذلؼ" كىي كممة جارحة ٜٕق،صٖ٘ٗٔنجد في نفس الدرس كاريكاتير آخر)
دب المفظي كاالحتراـ في الميجة العامية المحمية، كفي الرسميف السابقيف كخارجة عف األ

استخدمت الجمؿ الطكيمة إليصاؿ الفكرة كىذا يخالؼ تمامنا خصائص تعميـ ىذه المرحمة 
العمرية، كلعؿ أفضؿ نمكذج تـ تقديمو في ىذا الدرس كمراعينا لخصائصيا العقمية كمستكاىا 

( حيث كصؿ إلدراؾ التمميذ خطكرة ٘٘ق، صٖ٘ٗٔجاء في ) التعميمي مف حيث القراءة ما
 التدخيف بالتفاؼ السيجارة حكؿ عنقو كعدـ تضمف الكاريكاتير أم جمؿ كتابية.

 المعيار الثالث: أن تكون الرسوم والصور صحيحة، وصادقة وموثقة.
بالتحديد ك لعدد متنكع مف المستقبميف في قالب تعميمي ك إف تقديـ المعمكمات بشتى أنكاعيا 

يتطمب ذلؾ اخضاع ىذه المعمكمات لمتنقيح كتحديد ما  –الكتاب المدرسي  –في أداة المنيج 
ا كمعركؼ المصدر حتى يسيؿ عمى المتعمـ البناء بمعارؼ كميارات  ا ككاضحن كاف منيا صحيحن
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جديدة عمى قاعدة سميمة، كتقصد الدراسة الرسـك كالصكر الصحيحة ىي الصكر كالرسـك التي 
تعرض معمكمة خاطئة كلقد اشتمؿ كتاب المنيج عمى الكثير ك الؼ في تحميميا النص المرفؽ أتخ

( ظيرت خطكات ٕٔىػ، صٖ٘ٗٔمف الصكر الصحيحة فنجد مثالن في كتاب الصؼ الخامس )
ىػ، ٖ٘ٗٔالرسـ بالباستيؿ صحيحة يستطيع التمميذ تطبيقيا بنفسو، كفي كتاب الصؼ األكؿ )

ـ بطريقة الطي بخطكات صحيحة كمناسبة لمتمميذ في ىذه المرحمة ( ظيرت خطكات الرسٖٙص
العمرية، كلكف ظيرت بعض المالحظات في جانب الصكر الصحيحة ففي كتاب الصؼ األكؿ 

( فمقد كتب تحت الصكرة أنا ارسـ مدرستي كأصدقائي الجدد بينما الذم يظير ٓٔىػ،صٖ٘ٗٔ)
ىػ، ٖ٘ٗٔفي نفس الكتاب ) كجاء في رسـ آخرفي الصكرة طفمة ترسـ الحـر بيت اهلل العتيؽ، 

كاضح كباىت ألف الغامؽ يتـ بإضافة ك مسمى غامؽ كفاتح كلكف األصح لمرسـ ى( ٓٗص
األسكد كالفاتح بإضافة األبيض كىذا ال يظير في الرسـ، كبالنظر إلى النص كفي نفس الكتاب 

عية .....فأعجبت المناظر الطبيك ( جاء فيو:" شاىدت كثيران مف الصكر ٖٚق،صٖ٘ٗٔ)
بأشكاؿ الكركد كالزىكر ، كألكانيا المختمفة .." كلكف رافؽ ىذا النص ثالثة صكر أظيرت نفس 
الزىرة بنفس المكف تقريبنا كلكف مف زكايا مختمفة كىذا مخالؼ لمنص السابؽ كتعتبر حشكنا مكرر، 

األدكات ( يحتكم عمى عدد مف ٘ٔىػ، صٖ٘ٗٔكلقد كضع رسمنا في كتاب الصؼ الرابع )
( ٜٕىػ، صٖ٘ٗٔككتب بجانبيا أسماءن ألدكات أخرل لـ تظير في الرسـ، كفي نفس الكتاب)

كتمت إضافة مستطيؿ  Matisse Henriماتيسجاءت لكحة "الستارة المصرية " لمفناف ىنرم 
( ٚٔىػ، صٖ٘ٗٔداخؿ العمؿ مما يجعميا كأنيا لكحة أخرل، كفي كتاب الصؼ الخامس )

المجيد كالذم يبرز في أعاله الرمزيف البارزيف لمحرميف الشريفيف الكعبة عمؿ لمفناف حسف عبد
المشرفة كالقبة الخضراء لمحـر النبكم الشريؼ كلكف كصؼ العمؿ جاء :"مكانة البيت الحراـ 

نة الكعبة المشرفة كالمئذ كتعظيـ حرمتو بأف كضعو شامخان فكؽ بيكت مكة المكرمة كأظير فيو
قصة لعمؿ الفناف، كفي مثاؿ آخر في كتاب الصؼ الرابع " كىي قراءة ناكالقبة

( جاء المثاؿ ُيشير بسيـ مف األيمف لجزء منو في األيسر كلكف الصكر غير ٜٙىػ،صٖ٘ٗٔ)
( صكرة أخرل تظير ٗٚ،ص ٖ٘ٗٔمرتبة بالشكؿ الصحيح، كفي كتاب الصؼ الثاني )

كرقية، كريش كخامات أخرل لمجمكعة شرائط الساتاف كمثاؿ استخداماتيا جاءت صكرنا لشرائط 
 مخالفة لمنص المرفؽ.

كتقصد الدراسة الحالية بالرسـك كالصكر التعميمية الصادقة كىي الرسـك كالصكر التي 
ُاستدؿ بيا ككانت دكف إضافات بأم طريقة كانت، كعند اإلضافة البد أف تككف لمضركرة لتأكيد 

الصكر الصادقة التي تـ االستدالؿ بيا  تعميـ ميارة، كيكجد في كتب المنيج العديد مفك ىدؼ أ
( فمقد تمت ٚٙ،صٖ٘ٗٔلدعـ اليدؼ المراد تحقيقو فمثالن ما جاء في كتاب الصؼ الخامس )
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تقمؿ مف  كإضافة أسمكب التطريز لصكرة الكتابة عمى كسكة الكعبة دكف أف تفقدىا المصداقية أ
غمب  ضعيفة كقممت الجانب قكتيا، كلكف اتضح أف اإلضافات في كتب المرحمة جاءت في األ

الجمالي كزعزعت مصداقية النتيجة، كىذا ما نراه في الزخرفة النباتية في كتاب الصؼ األكؿ 
(حيث تمت إضافة الزخارؼ لمصكرة كأضعفت التكازف كالمنظكر كالمكف ٓ٘ىػ،ص ٖ٘ٗٔ)

( ٛ٘ق، صٖ٘ٗٔالمستخدـ لـ يكف مناسب لأللكاف في الصكرة، كفي كتاب الصؼ الثاني )
القارب البسيط الذم لو امكانية العـك عمى سطح الماء  –تمت إضافة العمـ السعكدم لمطكؼ 

معدف ممتمئ باليكاء كالبرميؿ الفارغ كيستخدمو اإلنساف ك إما لقمة كثافتو بالنسبة لمماء كالخشب أ
عديف رسمنا ذا بك بشكؿ ال يتناسب فكاف ى -لالنتقاؿ عمى المسطحات المائية كالبحار كاألنيار 

لـ تكف إضافتو ليدؼ ال يتـ المعنى دكنو بؿ كانت حشكنا ك الصكرة فكتكغرافية بثالثة أبعاد ك 
ف كاف البد مف إضافتو كاف مف األفضؿ تركو ليرسمو التمميذ، كفي  أضعؼ مصداقية العمؿ كا 

( تمت إضافة يد ممسكة بالعدسة المكبرة لتكبير ٓٙىػ،صٖ٘ٗٔمكضع آخر مف نفس الكتاب )
صيؿ كلكف التفاصيؿ لـ تكف كاضحة بعد اإلضافة كالتمميذ لف يفيـ ىذه الداللة فكاف مف التفا

ا منفصمة عف الصكرة األصمية ، ككذلؾ في كتاب الصؼ  المستحسف إضافة صكرة أكثر كضكحن
 ( لـ يكف تمثيؿ شعكر الفرح  ظاىران بتغيير مالمح الفتاة بعد الطباعة.ٙٚق،صٖ٘ٗٔالثالث )

مف ك صكر التعميمية  المكثقة تقصد الدراسة الحالية تكثيؽ الرسـك كالصكر فيأما الرسـك كال
الناحية العممية مصداقية كتأكيدنا لمحقكؽ الفكرية، كتظير الحاجة لمتكثيؽ في الكتب التعميمية 
كالمدرسية منيا عمى كجو الخصكص لتعمـ الصدؽ، كارجاع الحقكؽ الفكرية لمالكييا كالتشجيع 

يككف مثؿ ىؤالء البارزيف، كظير في المنيج عدد مف الصكر تـ تكثيقيا مثؿ ما عمى االنتاج ل
( حيث تـ ذكر الفنانيف أصحاب ٕٔ-ٜٔىػ،صٖ٘ٗٔعرض في كتاب الصؼ الخامس )

(، كجاء تكثيؽ األماكف ٖٛىػ،صٖ٘ٗٔالمكحات التشكيمية، ككذلؾ في كتاب الصؼ الرابع )
ؾ بعض األعماؿ كالصكر التي لـ يرفؽ (، كلكف ىنإٙىػ،صٖ٘ٗٔكما في الصؼ الخامس )

 (.ٔٚىػ،صٖ٘ٗٔبيا تكثيؽ كما في كتاب الصؼ الرابع )
               المعيار الرابع: أن تخدم الرسوم والصور التعميمة اليدف التربوي وتحققو وًل تكن حشًوا 

 ًل نفع منو.
حظ عند تصميـ كتاب المنيج الدراسي لمتربية الفنية لممرحمة االبتدائية بصفكفيا الستة لك 

مجالت األطفاؿ حيث ظيرت صفحات جميع ك أنو تـ الخمط بينو كبيف مكاصفات كتب التمكيف أ
األلكاف، ك باألشكاؿ اليندسية أك كتب المنيج مزينة كمرسكمة باألزىار تارة، كاألقالـ تارة أخرل، أ

ـ كالصكر كىذا يتنافى تمامنا مع األىداؼ التعميمة حيث يسبب التشتت لمتمميذ كتمتزج عميو الرسك 
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في الصفحة كما أنيا تتقاسـ مع الرسـك كالصكر التعميمة مساحة الصفحة، كفي جانب آخر 
ظيرت بعض الرسـك كالصكر التي لـ يكف ليا ىدؼ محدد مثؿ ما جاء في كتاب الصؼ األكؿ 

( حيث حرمت الطفؿ حرية التعبير باقتصارىا عمى عدد مف العناصر كالرمكز ٛٔىػ،صٖ٘ٗٔ)
( جاء مكاف اإلجابة ٙ٘ىػ،صٖ٘ٗٔيفة كميزكزة، كفي كتاب الصؼ الثاني )التي ظيرت ضع
بنفس قكة صكر السؤاؿ بؿ ربما تشد التمميذ أكثر ألنيا عبارة عف رسـك ك عمى ىيئة رسـ 

لشخصيات كرتكنية كما أف الصكر كانت ممتمئة بالعناصر، كفي كتاب الصؼ الرابع 
بألكاف ك كحدات ما بيف رسمنا كصكرة  ( ظيرت صفحة  الفاصؿ بيف الٜٗ-ٖ٘ىػ،صٖ٘ٗٔ)

 متعددة فأضعفت تصميـ مدخؿ الكحدة.

المعيار الخامس: أن توافق الرسوم والصور التعميمية فروق الجنوسة والمرحمة العمرية 
لمتمميذ مراعية خصائصيا واحتياجاتيا بما يناسب كل مرحمة من مراحل الطفولة سواء 

 المتأخرة. والوسطى أ
طب بصر الطفؿ كعقمو كخيالو كما تناسب اعتماد األطفاؿ عمى البصر في إف الرسـك تخا

التعرؼ عمى العالـ المحيط بيـ، كىي بالتالي تصبح ذات أثر كبير في جذب األطفاؿ إلى 
الكتب، فكتب األطفاؿ تعتمد اعتمادنا رئيسينا عمى الرسـك الممكنة الكاضحة التي تجذب اىتماميـ 

لذلؾ كجب أف تككف الرسـك كاضحة بسيطة خالية مف التعقيد كتنمي حاسة التذكؽ الفني 
 (.٘٘-ٗ٘، صٖٕٓٓكالتفاصيؿ المركبة )الشربيني ،

المصطمح الذم يشير إلى الفكارؽ ك الفركؽ الجنكسية كىك أما في مراعاة التمايز الجنكسي أ
المميز  بيف الذككر كاإلناث في أسمكب التفكير، كيشير المصطمح إلى النمط العقمي كالسمككي

(، كبعد اطالع الباحثة عمى كتب ٜٔ، صٖٕٔٓلكؿ مف الذككر كاإلناث )شريؼ ككامؿ، 
المنيج ظيرت المناىج أكثر ميالن لتفضيالت البنات مف حيث مكاضيع الرسـ كالزخرفة كاشغاؿ 

 الطباعة كالنسيج، كمف حيث عناصر الصكر كألكانيا.

خصائصو ك الطفؿ العقمي  كمف جانب آخر ظير عدد مف الصكر التي تناسب عمر
الجسمية فمثالن مفيـك األحفكرة كطريقة تمثيميا بالطيف في كتاب الصؼ األكؿ ك النفسية 

في كتاب الصؼ السادس  Canvasكانفاس–(، كصنع لكحة الرسـ ٚٙىػ،صٖ٘ٗٔ)
(، كفي الكتاب بعض األمثمة التي لـ تخضع ليذا المعيار ففي كتاب الصؼ ٕٕىػ،صٖ٘ٗٔ)

( تمت دعكة التمميذ لممقارنة بيف مجمكعة صكر أقؿ بكثير مف ٕٗىػ، صٖ٘ٗٔالخامس ) 
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(، كىي أداة يستخدميا منذ الصؼ ٔٛق، صٖ٘ٗٔعمر الحادية عشرة، ككذلؾ رسـ المسطرة )
( جاء رسـ شبكي داخؿ صكرة لتقسيـ الزخرفة ٖٗ، صٖ٘ٗٔاألكؿ، كفي كتاب الصؼ الرابع )

أف الصكر المقدمة كأمثمة ال يستطيع طفؿ العاشرة  أسمكب أكبر مف تمميذ العاشرة، كماك كى
(  جاء السؤاؿ: " أذكر أييما ٗٗىػ، صٖ٘ٗٔتحميميا زخرفينا، كفي كتاب الصؼ الخامس )

أفضؿ مف حيث اإلتقاف ؟" مع أف الخامتيف مختمفتيف كالمجاؿ ما بيف الحفر كالطباعة، كأسمكب 
 الزخرفة كنكعيا، كىي مقارنة غير متكافئة.

قراءتيا ك الصكرة التعميمية دكف الحاجة لمكبار لتفسيرىا أك أف يفيـ التمميذ الرسـ أكالبد 
فالرسـك كالصكر التعميمية تقدـ بيدؼ الشرح ليسيؿ فيـ النص المكتكب غالبنا، كلكف عندما 

الصكرة التعميمية أكبر مف أف يدركيا التمميذ فينا ال تحقؽ الرسـك كالصكر ك يككف النص كالرسـ أ
(، جاء ٘ٙىػ، صٖ٘ٗٔمف تضمينيا لممنيج، فمثال في كتاب الصؼ الثاني )ك دؼ المرجالي

النص يشرح عممية النسج، كمف ثـ أرفؽ برسـ بياني كلكف يصعب عمى طفؿ الثامنة فيميما، 
كسيضطر لمراجعة الكبار لفيـ مضمكنيا، في كتاب آخر جاءت الرسـك بدالالت كعبارات ال 

 أحد الكبار.ك عف طريؽ معممو أيفيميا طفؿ التاسعة إال 

المعيار السادس: أن تنمي الرسوم والصور التعميمية الخبرة الجمالية مراعية ثقافة 
 التمميذ شكًًل ومضموًنا.

يمكف أف تنمى الخبرة الجمالية لدل األطفاؿ مف خالؿ تنمية الحس الفني لدييـ عند النظر 
الناس عمى أساس الربط بيف كظيفة الشيء كنكع إلى األشياء كاالستجابة ليا، فعادة تسكد نظرة 

االىتماـ بو كىي ليست مرتبطة بالكعي بالقيمة الجمالية التي تدخؿ في نطاؽ الحس الجمالي، 
ذا كنا نبغي الخبرة الجمالية لدل األفراد كخاصة األطفاؿ فالبد مف أف ينشئكا في بيئة تيتـ  كا 

لى التأمؿ كاالستمك بالجكانب الجمالية كتدع تاع كالشعكر بالراحة كالجماؿ ا 
بالثقافة التي تْعَرؼ بأنيا ذلؾ النسيج المعقد مف ك ( ، كيرتبط ىذا النمٜٔىػ،صٕٗٗٔ)السيد،

المعتقدات كالعادات كالتقاليد كاالتجاىات كالقيـ، كأساليب التفكير، كالعمؿ، كأنماط ك األفكار 
ى ىذا التعريؼ تَغير مفيكمنا لتربية السمكؾ ككؿ ما يبنى عمييا في حياة الناس، كلقد ترتب عم

الطفكلة كأىدافيا فبعد أف كانت تستيدؼ مجرد تزكيد األطفاؿ كالتالميذ عامة بأكبر قدر ممكف 
مف المعارؼ فإف التربية الحديثة تستيدؼ مساعدة االطفاؿ كالتالميذ عمى كسب ما يناسبيـ مف 

 ؼ مع مجتمعيـ.خبرات كما يتصؿ بيا مف ميارات مما يساعدىـ عمى التكي
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ككتب األطفاؿ تشبع حاجتيـ إلى المعرفة كاالكتشاؼ كتسد الفراغ الذم يعيشو بو بعض 
االطفاؿ كالمحركميف مف الكالديف كغيرىـ ،كما أنيا تعتبر نكع مف التسمية كالتركيح عف النفس، 

ذه الثقافة فإذا كانت الثقافة تمثؿ حياة المجتمع فإف ى مي قدرتيـ عمى االبتكار كالخياؿ،كتن
(، كيؤكد ٛٚ،صٜٗٛٔتنعكس عمى المجاالت التي تناكلتيا مكضكعات الكتب )محمد،

( عمى دكر الفف الذم يعتبر كسيمة مف كسائؿ الثقافة  كعف طريقو ٕٕٓ، صٜ٘ٛٔالبسيكني )
تتجمع المعمكمات كتتكامؿ كبالثقافة تتغير المفاىيـ كالعادات كتدرؾ القيـ كالمعاني كتتصؿ 

ضيا فال بد أف نيتـ بالمعاني كالقيـ كبالرسالة التي يبمغيا الفف، كيكجد في كتب الشعكب ببع
المنيج العديد مف صكر الثقافة المحمية فمثالن ظير الزم السعكدم يرتديو لطفؿ في الحكار في 

( ،كذلؾ ظيكر نماذج مف األعماؿ اإلسالمية في كتاب ٜٗىػ،صٖ٘ٗٔكتاب الصؼ األكؿ )
بالخط ك ىندسية أك ( كالتي زخرفت بالزخارؼ اإلسالمية نباتية أٙٗ،صىػٖ٘ٗٔالصؼ الرابع )

العربي بأنكاعو، كبجانب ذلؾ جاءت بعض الصكر مف غير البيئة المحمية مع عدـ الحاجة 
( قد ال يدرؾ التمميذ أغمب ٜٔىػ،صٖ٘ٗٔإلضافتيا دكف غيرىا ففي كتاب الصؼ الرابع )

( جاء مثاؿ ٖٖ،صٖ٘ٗٔكتاب الصؼ الخامس )تفاصيميا كما أنيا مميئة بالعناصر، كفي 
المحمية في العمارة، كذلؾ ك ليس مف الطرز العربية أك سقؼ مثمث كىك رسـ المنظكر لمنزؿ ذ

( ٜٔىػ، صٖ٘ٗٔلمنظرة األكلى مخمكؽ غريب في كتاب الصؼ األكؿ ) كظيرت رسـك تبد
معركفة كىي بخالؼ  كيطمب مف التمميذ إكماؿ الرسـ مع أف الشخصية كما يذكر الكتاب أنيا

ذلؾ، كالتمميذ بيذه المرحمة يعرؼ عدد مف الشخصيات اليادفة كذات الرسـ الذم يتضمف تناسؽ 
ا عف ىذه الشخصية  الشكؿ مثؿ شخصية " دكرا "  قد يستفاد منيا في طرح بعض القيـ عكضن

 المشكىة كالمجيكلة لدل التمميذ. 

ميمية بالجودة العالية والدقة الواضحة المعيار السابع: أن تتميز الرسوم والصور التع
 .من حيث الطباعة واإلخراج

ا كأف تككف كسيمتو كذلؾ كاضحة  لتحقيؽ اليدؼ التربكم البد أف يككف ىذا اليدؼ كاضحن
كمفيكمة كعند اطالع الباحثة عمى مجمكعة الكتب الحظت أف أغمب الرسـك كالصكر كانت 

مج تعديؿ الصكر ضعيؼ جدنا إلضافة الصكر ضعيفة الدقة كالكضكح كما كاف استخداـ برا
كما جاءت إضافة الكتابة ( ٙٛىػ، صٖ٘ٗٔمعالجتيا كما ظير في كتاب الصؼ السادس )ك أ

عمى الصكر ضعيفة كذلؾ عف طريؽ البرنامج كما ظيرت في كتاب الصؼ الثاني 
 (.ٜٛىػ،صٖ٘ٗٔ)
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بية الفنية كما الحظت الباحثة ضعؼ في أغمب الرسـك كالصكر في كتب منيج التر 
(، كتارة ٕٓىػ،صٖ٘ٗٔلممرحمة االبتدائية فتارة بجكدة أقؿ مثالن عمى ذلؾ كتاب الصؼ األكؿ )

(، ٜٙىػ، صٖ٘ٗٔغير كاضحة المعالـ كالتفاصيؿ كظير ذلؾ في كتاب الصؼ السادس)
ككمثاؿ ما جاء في الرسـك كالصكر التالية مع العمـ أنيا مف جميع كتب المرحمة دكف استثناء، 

الصكر بما ال يضيؼ لمتمميذ ميارة ك أنو ظير المثاؿ الكاحد في تنكع ما بيف الرسـك أ كما
صكرةن كيظير ك كمعمكمة فيفضؿ منعنا لتشتتو التكحيد في أسمكب عرض البياف العممي رسمنا أ

( ٜٚق، صٖ٘ٗٔ( ككتاب الصؼ الرابع )ٖٙق،صٖ٘ٗٔذلؾ في كتاب الصؼ الثاني)
 (.ٚٛق،صٖ٘ٗٔككتاب الصؼ الخامس )

المعيار الثامن: أن تكسب الرسوم والصور التعميمية التمميذ عدد من الميارات في 
 المختمفة. وجوانب النم

إف تعميـ الطفؿ الفف كمنيج محدد حـر الطفؿ حرية التعبير كجعؿ مف الفف مادة دراسية 
ؾ يحجـ تعتمد عمى النظريات كتطبقيا  أكثر مف أف تككف مادة يتعمميا الطفؿ بالممارسة لذل

ييممكنو، فالطفؿ عند التعبير الفني يجد نفسو مختمفنا عف ك عدد كبير مف األطفاؿ عف الرسـ أ
عندما يخفؽ في التطبيؽ ك أقرانو كمميزنا  كذلؾ، كلكف عندما يجد نفسو أقؿ في المادة النظرية أ

لمرحمة االبتدائية تجاه المنيج، كالمالحظ أف منيج التربية الفنية في اك تتغير نظرتو تجاه نفسو أ
ف ظيرت في صكر مبسطة إال أنيا  يركز عمى عدد مف المجاالت كالنسيج كالخزؼ كالطباعة كا 

المجاؿ الذم يفترض أف يككف لو النصيب األكبر في ىذه المرحمة،كما ك ضيقت جانب الرسـ كى
البد مف الكتاب المدرسي ال يستطيع تقديـ كؿ المعارؼ المرتبطة بمكضكع كاحد فك أف المعمـ 

قامة المسابقات كغيرىا كالتي ستسمح لمتمميذ  تقديـ مفاتيح كالبحث، زيارة المتاحؼ كالمعارض كا 
اكتساب ميارات مختمفة في جكانب متعددة خارج الكتاب المدرسي مثؿ الحكار، كالربط 
كاالستنتاج، كالتفسير كالتحميؿ، كأف يمارس كيجرب بعيدنا  عف خكفو مف الفشؿ، كلقد الحظت 
الباحثة عدد مف الصكر قد تتيح مجاالن لمتمميذ لمحكار مثؿ درس الكاريكاتير في كتاب الصؼ 

( ٗٛق،صٖ٘ٗٔ( ككذلؾ درس الطباعة في كتاب الصؼ الثاني )ٕٗق، صٖ٘ٗٔالثالث )
حيث تزيد مف قدرة التمميذ العضمية، كتتيح لو لفرصة في ابتكار القالب ككضعية طباعتو، كلكف 

التماريف التي تطمب مف التمميذ تكرار الخطكات كىذا يحـر الطفؿ متعة ك أظيرت بعض الدركس 
التجريب كاالستكشاؼ الذم ستتبعو عمميات تفاعؿ مختمفة ففي تكرار األمثمة كالصكر ال نصؿ 

 (.ٜٔق،صٖ٘ٗٔلنتائج مختمفة كما في كتاب الصؼ الرابع )
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 عمم الذاتي.المعيار التاسع: أن تسيم الرسوم والصور التعميمية في الت 

في  –( إف منتج أم محاكلة فنية تعميمية ٕٖٕ،صٕٔٔٓ) Gill Hopeيرل ىكب جيؿ 
كسيمة قكية لمتعمـ كالتفكير، كليس ك أرقاـ لكنيا أشخاص، فالرسـ ىك ليست حقائؽ أ -مجاؿ الفف

فقط كمنتج لمتفكير، كقد يعمؿ الضغط المتزايد عمى األطفاؿ كي يككنكا بارعيف عمى إعاقة قدرة 
( بأنو كمما رسـ ٜ٘،صٜٜٜٔاألطفاؿ عمى التفكير، كالتخيؿ كاالستنتاج، كيؤكد ذلؾ الشمرم )

الطفؿ بطريقة تمقائية قمت فرص التي يصبح فييا متكترنا، فيجب أف ال نتدخؿ في عمؿ الطفؿ 
راضينا عف تعبيره ألف ذلؾ سيجعمو مكبكتنا، كنركز عمى اىتمامنا عمى حرية تعبير ك طالما ى
أكثر مف االىتماـ بالمحصكؿ النيائي، كلقد الحظت الباحثة إف أغمب معمكمات الكتاب الطفؿ 

ُتعطى لمتمميذ جاىزة دكف ترؾ المجاؿ لو ليجرب فمثالن أعطى األلكاف الثانكية في كتاب الصؼ 
( ككاف مف األفضؿ أف يمزج التمميذ األلكاف األساسية ليخرج ٜٖىػ، ص ٖ٘ٗٔاألكؿ )
لتككف أكثر متعة كأبقى أثرنا، كفي كتاب الصؼ الثاني  -لثانكية األلكاف ا–بالنتيجة

الصناعية، كمف ثـ ك ( جاءت الخطكط الخارجية لبعض األشكاؿ الطبيعية إٔٛق،صٖ٘ٗٔ)
لمربط بيف الخطكط ك أرفقت العناصر لجميع األشكاؿ دكف أف يترؾ لمتمميذ مجاالن لمتخميف أ

( تمت تجربة الطباعة بكاسطة مفرش ٗٙىػ،صٖ٘ٗٔكخبرتو، كفي كتاب الصؼ الخامس )
بالستيؾ، كمف ثـ جاءت نماذج لطباعة التفريغ جميعيا بمفارش بالستيكية مختمفة الرسـك 

 تجربة كسيط آخر.ك كالزخارؼ كلـ تتح لمتمميذ اقتراح أ
 المعيار العاشر: أن تكون الرسوم والصور التعميمية حافزًا لإلبداع.

الصكر مجاالن إلكساب التمميذ عدد مف الميارات في مف الضركرم أف تككف الرسـك ك 
جكانب متعددة كتككف حافزنا لإلبداع في أم مجاؿ مف المجاالت كالمجاؿ العقمي كتنمية المغة 
المفظية، كالحفظ، كالتذكر، كالتمييز، كالتحميؿ، كالتفسير، كالربط كاالستنتاج، كفي الجانب 

انب الكجداني فيي البد أف تزرع فيو التعاكف، كحب الميارم كالدقة كالنظافة، كعمى صعيد الج
الخير كالحرص عمى ممتمكاتو كغيرىا، كبذلؾ يككف التمميذ صكرة جديدة لمفف كليس قالبنا مكررنا  

معممو كمثاؿ ذلؾ عرض خطكات الرسـ في كتاب الصؼ األكؿ ك عف مؤلؼ الكتاب أ
 (.ٗٔق،صٖ٘ٗٔ(، ككتاب الصؼ الثاني )ٔٛق،صٖ٘ٗٔ)

" تحفز الصكرة بؤرة اىتماـ الطفؿ ليصؿ إلى النشاط الذم كضعت ألجمو لذا فال ختاًما 
الصكت("  –البصر( ك)السمع  -انتاج لمعرفة طبيعية إال بالمركر عبر حاسة )الرؤية

(، كبعد استثارة الحاسة يأتي تحفيز اإلدراؾ فينقؿ تجربة حسية معينة ٚٙ، صٖٜٚٔ)يعقكب،
لغكية، كمف ىنا يبدأ المجاؿ التعميمي بالرسـك كالصكر كأىداؼ  تظير لدل التمميذ بشكؿ تعابير

إدراكية كمكصمة جيدة لمفاىيـ المنيج، فالرسـك كالصكر تكحد مختمؼ النشاطات المنطقية 
كاإلبداعية كاالجتماعية عند الطفؿ كىي أساس يجب االىتماـ بو ألنو يشكؿ المبنة األكلى في 

 صرح التعمـ عند األطفاؿ.
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 نتائج:خًلصة ال
ظيكر عدد كبير مف الرسـك كالصكر التعميمة في كتاب منيج التربية الفنية لممرحمة  -ٔ

االبتدائية بخالؼ معايير جكدة الرسـك كالصكر التعميمية في لكتاب المدرسي فكانت ضعيفة 
 ال تحقؽ األىداؼ التربكية المرجكة مف تضمينيا لممنيج.

، كلغتي كالرياضيات كغيرىا  كتاب منيج التربية الفنية جاء أقؿ مف كتب -ٕ المرحمة كالعمـك
 مف حيث الرسـك كالصكر التعميمية مف ناحية الجكدة كالدقة كتصميـ صفحة الكتاب.

جاء كتاب منيج التربية الفنية بنفس الدركس لمجنسيف مع اختالؼ كؿ جنس عف اآلخر في  -ٖ
 التعبير الفني كالتفضيالت لممجاالت الفنية المختمفة.

يار الرسـك كالصكر كتحميميا أف ذلؾ تـ بعيدنا عف رأم المختصيف في عمـ يظير في اخت -ٗ
في صكره المختمفة، كرأم المصمميف المتخصصيف في ك الطفكلة بمجاالتو كخصائص النم

 انتاج كتب األطفاؿ، كتجاىؿ ألىمية مشاركة الفنانيف التشكيميف في اعداد المنيج.
 التوصيات:

ي لـ تتحقؽ فييا المعايير كالقكاعد الفنية حتى تحقؽ تعديؿ جميع الرسـك كالصكر الت -ٔ
 األىداؼ التربكية التي يسعى إلييا المنيج.

مراعاة اختالؼ الجنس في كضع مفردات منيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية لما لذلؾ  -ٕ
مف تأثير في التعبير الفني فالبد كضع منيج مخصص لكؿ جنس مراعي تمؾ الفركؽ، 

ت تشمؿ مجاالت لمتنفيذ بشكؿ متنكع كمختمؼ كمف دكف تحديد دركس كضع كحداك أ
 يقترح ما يناسب كؿ جنس. كالكحدات كيترؾ ذلؾ لممعمـ كالمعممة أ

أف يراعى الخصائص العمرية في مختمؼ النكاحي عند اختيار الرسـك كالصكر التعميمية،  -ٖ
الصكر كالرسـك كالعمؿ كعند تصميميا كاخراجيا بحيث تدعـ المغة المفظية المكتكبة لغة 

 عمى دمجيما معنا في إطار متكازف متكامؿ ككظيفي.
خاص تممكو كزارة التعميـ كتشرؼ عميو، كعدـ ك أف تصكر خطكات البياف العممي في استيدي -ٗ

 كاالستعانة بصكر خارجية لضعفيا في ايصاؿ المعمكمة لعدـ ارتباطيا بالثقافة المحمية أ
 المتعمـ معيا. ىذا ينعكس عمى مدل تفاعؿلصعؼ جكدتيا مف ناحية الدقة ك 

تشجيع الفنانيف التشكيميف منيـ كالرقمييف في المشاركة في تصميـ كانتاج الرسـك كالصكر  -٘
 التعميمية لكتب التعميـ العاـ كخاصة كتب منيج التربية الفنية.

ة ألىداؼ الفني لكؿ مرحمة عمرية باإلضافك البد مف ارفاؽ دليؿ المعمـ بخصائص النم -ٙ
 المرحمة كالتي البد أف تمحؽ بكتاب المعمـ كالطالب.
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 المراجع:
 المصادر العربية:

 .البخارم، محمد بف اسماعيؿ. صحيح البخارم 
 ( .محيط المحيط. بيركت: مكتبة لبناف. ٜٚٚٔالبستاني، المعمـ بطرس .)ـ 

 المراجع العربية:
 .ٔتجاىات لممناىج. ط(. تحميؿ االٕٗٓٓحمس، سالـ عبداهلل. ) -
.القاىرة: السحاب لمنشر ٔـ(. تكنكلكجيا انتاج مصادر التعمـ. طٕٙٓٓخميس، محمد عطية. ) -

 كالتكزيع. 
 . القاىرة: عالـ الكتب. ٔ)الطفكلة كالمراىقة( . طك(. عمـ نفس النمٜٜ٘ٔزىراف، حامد. ) -
: الدار المصرية .القاىرةٕ(. أدب الطفؿ العربي دراسات كبحكث. طٜٜٗٔشحاتو، حسف. ) -

 المبنانية. 
(. التربيةالفنية أصكليا كطرؽ تدريسيا ٕٜٜٔصادؽ، محمكد؛ كعمارم، جياد؛ كالسيد، محمد. ) -

 . إربد: الطيطي لمنشر.ٔ.ط
.مصر الجديدة :مكتبة الشركؽ ٗ(.المخ ذكر أـ أنثى .طٖٕٔٓشريؼ، عمرك؛ ككامؿ، نبيؿ. ) -

 الدكلية.
 . بيركت: دار الكتاب المبناني. ٔعند بياجيو. طـ(. تطكر الطفؿ ٖٜٚٔيعقكب، غساف ) -
ثقافة المجتمع كعالقتيا بمضمكف كتب األطفاؿ .طنطا: دار  (.ٜٗٛٔعكاطؼ ابراىيـ. ) محمد، -

 المطبكعات الجديدة .
 . الرياض: مكتبة الرشد. ٔ(. أدب األطفاؿ كفنكنو. طٕٙٓٓاألميف، أزاىر محي الديف. ) -
 . القاىرة: عالـ الكتب. ٕالتربية الفنية .طـ(.قضايا ٜ٘ٛٔالبسيكني محمكد. ) -
(. ٕٔٓٓالحامد، محمد؛ كالعقيؿ، ناصر؛ كالحارثي، ابراىيـ؛ كالدامغ، أحمد؛ كالتكيجرم، ياسر. ) -

 . كزارة المعارؼ. التطكير التربكم. ٔالمكاصفات العامة لمكتاب المدرسي. ط
. ٔكتصميـ الكتاب التعميمي. ط(. أسس بناء المناىج التربكية ٕٗٓٓالخكالدة، محمد محمكد. ) -

 عماف: دار المسيرة. 
 .دار الزىراء :الرياض ،ٔطىػ(. رسـك األطفاؿ التحميؿ كالداللة. ٕٗٗٔالسيد، سناء عمي. ) -
 .الرياض: المفردات . ٔ(. رسـك األطفاؿ . طٜٜٜٔالشمرم، فيد. ) -
.القاىرة : دار ٕط (. مدخؿ إلى سيككلكجية رسـك األطفاؿ.ٕٔٓٓالقريطي، عبد المطمب أميف. ) -

 الفكر العربي . 
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.القاىرة ٔط .(. معايير قياس جكدة كتب األطفاؿٕٔٔٓالعينيف، رانية.)ك عبد الفتاح، إسماعيؿ؛ كأب -
 التكزيع . : العربي لمنشر ك 

 المراجع المعربة:
(. التفكير كالتعمـ عف طريؽ الرسـ في مرحمة رياض االطفاؿ كالمرحمة ٕٔٔٓىكب، جيؿ. ) -

 ة. )ترجمة: محمكد عزت(. القاىرة: مجمكعة النيؿ العربية.االبتدائي
 الرسائل العممية:

(. تقكيـ الرسـك كالصكر التعميمية في كتب القراءة كاالناشيد ٕٔٓٓالبريكاف، لمياء عبد الحميد. ) -
لمصفيف الثاني كالثالث االبتدائي )بنات( المعتمدة بالمممكة العربية السعكدية. رسالة ماجستير 

 نشكرة. كمية التربية، قسـ كسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.غير م
(. القيـ التربكية كالجمالية التي تعكسيا الرسـك المقدمة في مجاالت ٖٕٓٓالشربيني، محمد سعد. ) -

األطفاؿ. رسالة ماجستير غير منشكرة. قسـ اإلعالـ كثقافة الطفؿ، معيد الدراسات العميا 
 ، جامعة عيف شمس، مصر. لمطفكلة

ىػ(. الرسـك كالصكر في الكتاب المدرسي كأثرىا في التعمـ مف ٚٓٗٔالمشيقح، محمد بف سميماف. ) -
القراءة في المممكة العربية السعكدية. قسـ كسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ، كمية التربية، جامعة 

 الممؾ سعكد، الرياض.
 المقاًلت العممية :

نظرية التعمـ االجتماعي. ك نظريات لتعمـ نظرية التعمـ بالمالحظة )لباندكرا( أ(. ٕٕٔٓأمجد، قاسـ. ) -
 آفاق عممية وتربوية.

 

 


