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 أوًال: االتجاه النقدي في التربیة
 

-1( 2 تطور لفظ النقد ومفهومه (

 

 تطور لفظ النقد ومفهومه من لفظ له عدة مرادفات وأبعاد  إلى مصطلح یحتاج إلى تحدید إجرائي حسب مجال الدراسة، ثم إلى
 اتجاه نقدي  (Critical Theory & Approach) متكامل، له زعماؤه البارزون في الفلسفة وعلم اجتماع المعرفة والتربیة، وله
 مفاهیمه/ تیماته الفرعیة  (Notions and/or Themes, and/ or Theories) وأدواته المنهجیة  (Tools) المبتكرة في مجال

  صنع البدائل التربویة.
 

) ونحن نتجنب هذا المفهوم 3 یرى البعض أن «النقد» هو مهارة الحكم  (Judgment) النابع من معاییر أو أسس فلسفیة معینة، (

  الشائك، ونقصد تحدیًدا مستویین من النقد لدى الفرد.
 

 أولهما: النقد كمهارة وقدرات عقلیة یحدد أبعادها علم النفس المعرفي،  ویؤكد أنها لیست مهارة أحادیة الجانب، بل هي جملة من
 المهارات الفرعیة المعتمدة على بعضها البعض، والتي من المهم تفصیلها ومعرفتها بدقة لدى مصمم أي منهج دراسي ومن یقوم
 بتدریسه أو التدریب علیه. هذه المهارات هي: إیجاد األدلة على جوانب قوة وجوانب ضعف واألدلة على جوانب جمال وجوانب

 رداءة  واكتشاف القوانین الحاكمة للمنتج األدبي أو الفني – وإصدار أحكام متعلقة بالعمل استناًدا إلى أسس وفنیات المجال
( 4  المعني. (

 
 أما المستوى الثاني: فهو تحلي الفرد بالمرجعیة النقدیة، أي  ربط الُمنَتج الفكري و/أو المادي بالسیاق التاریخي واالجتماعي،
 واإلجابة عن السؤال الهام : من یستفید منه؟ وكیف تعزز تلك اإلفادة من سیطرة وهیمنة فئات/ طبقات على أخرى في المجتمع

( 5  المحلي، بل وعالمیا كما نشهد اآلن؟ (

 

 لكننا ال نرید أن نترك فرصة اإلشارة إلى الفارق بین مهارة «النقد»  ( the ability to critique) على مستوى الفرد من جهة،
 واالتجاه النقدي  (Critical Theory & Approach) كحركة فكریة وممارسة على أرض الواقع من جهة مقابلة. تلك الفروق

  التي تتناغم وتتقاطع مع إحدى اإلشكالیات الكبرى في التربیة أال وهي العالقة بین الفرد والجماعة.
 

 تهتم الحركات النقدیة االجتماعیة كلها، ومنها على وجه أخص المعنیة بالعدالة االجتماعیة، بكیفیة تأسیس حركة قادرة على التأثیر
 في الواقع الفكري واالجتماعي في بلد ما وفي لحظة تاریخیة ما. وهذا عمل یخص صمیم التربیة بمفهومها الواسع، والتي تتضمن

ا على آلیات العمل الجماعي والدیمقراطي، كما یخص التعلیم النظامي الرسمي بمؤسساته كلها، التي من تدریًبا متالزًما ومستمر 
 المفترض أن تعمل من أجل تشكیل مهارات حریة القرار والمسار والتساؤل واإلبداع لألجیال المتتالیة  سواًء على مستوى الفرد

  أو على مستوى الجماعة وإغناء المجتمع بالتیارات الفكریة المختلفة.
 

 ولكي یتحقق االنتقال من مستوى النقد الفردي إلى مستوى النقد الجماعي وتأسیس حركة فكریة ال بد من توافر عدة معاییر، لعل
 أهمها من وجهة نظري  توافر عقد اجتماعي نافذ وفعَّال (رسمي أو غیر رسمي)  بین الفرد والجماعة.  هذا العقد یتضمن شروًطا

 ومعاییر ُملِزمة ومتفًقا علیها للعالقة الصحیة بین الفرد والجماعة،  أهمها:
 

   توافر المعرفیة النقدیة الغنیة للفرد والجماعة لكي یصبح تبادل المعلومات والخبرات بینهما  عملیة عادلة،●
 انتباه الفرد والجماعة إلى وجهات النظر المختلفة في قضایا العلم الجوهریة، والفحص المتأني للجدالیة منها، واستقالل●

  القرار ثم المسار نقًدا وإبداًعا لكلٍّ منهما،

  - راجع:2
Tim Dant, knowledge Ideology and Discourse - A sociological Perspective, London, Routledge, 
1991, pp76-98.And Henry A., Giroux, Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the 
Opposition, London, Heinemann Educational Books, 1983, pp 2-41.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory 
3-https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking (Etymology & definition) 

 - فؤاد أبو حطب،  القدرات العقلیة ، القاهرة، األنجلو المصریة، ط4.5،1969
5-https://en.wikipedia.org/wiki/Critic, , https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking 
  -Henry A., Giroux, Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition, Op.cit. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
https://en.wikipedia.org/wiki/Critic
https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking


 وعدم ذوبان الفرد في الجماعة وتشبثه وسعیه إلى معرفة األوجه المتعددة  لما نسمیه حقائق ومسلمات وفرضیات،●
) وحتى یصبح التیار ثریا ومتحرًكا مع التحدیات التي تواجهه 6 األمر الذي یحفظ الصحة للتیار الفكري ومشروعیته، (

 بسبب مناوأة خصومه له.
 
 

 أهم مالمح االتجاه النقدي في التربیة2-
 

) وهذا كتعبیر علمي محاید، ألن 7 تندرج الرؤى النقدیة للمدارس الفكریة والتربویة التقلیدیة تحت إطار لفظ أوسع هو«البدائل» (

  البدائل مفهومها أوسع وقد تشمل فنیات مختلفة داخل الفلسفة الواحدة.
 

 من األمثلة على البدائل في المنهجیات التربویة البحث عن طرق مختلفة  لتعلیم وتعلُّم العلوم الطبیعیة واالجتماعیة حسب النظریة
ب على  الوظیفیة  ومنها: َتعلَّم بأصابعك أو بالممارسة  ( Process-based Approach/ Hands-on Approach ) أو تَدرَّ

) مثل مراقبة نمو 8 آلیات البناء المعرفي كاالكتشاف والمالحظة والتجریب بدًال من تعلُّم بعض المعارف الناتجة عن تلك المهارات (

Project)  النباتات وعملیة التكاثر الخضري والتكاثر الزهري في علم األحیاء. أو األخذ بمدخل المشروعات وحل المشكالت 
) أو  التركیز على القراءة الواعیة والمدركة لألبعاد Approach/ Problem Solving Approach 9) في عملیة التعلیم والتعلُّم. (

( ) (Reading Recovery Program)  10 الكاملة للنص  من أجل التغلب على صعوبات تعلم اللغة

 
 لكن أهم ما یمیز البدیل التربوي المعتمد على النظریة النقدیة في التربیة، هو سعیه إلى أنسنة اإلنسان بتحریره من غربته في
 مجتمعه، ومن عجزه عن إدراكه للقوى المتحكمة في مصیره كفرد، وكجماعة ساعیة إلى التغییر االجتماعي من أجل مستقبل

( 11    أفضل له وللمهمشین/ات والمقهورین/ات.  (

وهذا یظهر عند النظر إلى أهم مؤسسي التیار النقدي في التربیة وأفكارهم األساسیة، واألدوات التحلیلیة التي یمكن اشتقاقها منها
( 12

 

  باولو فیراري:  غیََّر طریقة تعلیم اللغة نفسها بالنسبة لألمیین، وذلك بعدم االلتزام بالتسلسل األبجدي الكالسیكي لها،●
)في ترافق مع أسلوب المقطع في االشتقاق. أكد 13 وإنما البدء بتعلیم الحروف األكثر انتشاًرا في اللهجة العامیة للغة  (

 باولو أن  عملیة  التعلیم والتعلُّم عملیة حواریة ونشطة ذهنیا بدًءا من اشتقاقات الكلمة ودالالتها، إلى مناقشة النص
 باستخدام نموذج الصور العشر والتي كان یعرضها على المتعلمین/ات لبدء عملیة التعلُّم من خالل الحوار المتدرج.

 ومن ممارسته الفعلیة دلل أن دراسة اللغة لها عالقة وثیقة بالوعي االجتماعي عند استخدام آلیة الحوار المتدرج، وهذا
 منذ بدء االلتحاق ببرنامج محو األمیة إلى التخرج منه. كذلك رفع باولو شعار  «تعلَّم – تحرر»  والتحرر هنا هو تحرر
) وبالنسبة للتعلیم الرسمي ابتدع 14 من التهمیش االجتماعي بسبب فقدان األمي لمهارات القرائیة والرمزیة المرتبطة بها. (

) من معاصریه ومن ساروا على دربه في الفنون المسرحیة البرازیلي  أوجستو أوبوال،  وهو 15 «أیقونة» التعلیم البنكي. (

 من أسس لفكرة «مسرح المقهورین»  وألف أشهر كتاب في المسرح «ألعاب الممثلین وغیر الممثلین». فالفن بالنسبة
 ألوجستو لیس حكًرا على جماعة الممتهنین له، وأغلبهم من الطبقات العلیا، وإنما من المهم توسیع نطاقه، ألنه قوة

  تعبیریة وعملیة إدراكیة نامیة.
 

 - للعقل الجمعي والتیارات الفكریة مآزق ومزانق أهمها التأثیر على المخالفین المعارضین، وإثارة الخوف فیمن یتركهم، والتاریخ حافل6
  باألمثلة.

7-George Posner, Analyzing the curriculum, McGraw-Hill Inc., NY,1992.   
  - المرجع السابق ، ص 170- 8.174
  - المرجع السابق ، ص 9.182-174

   - المرجع السابق  ص 10.119-115
  -تؤكد كتابات المدرسة النقدیة على ذلك، راجع: باولو فیراري (مترجم)،  تربیة الحریة : األخالق ، الدیمقراطیة، الشجاعة المدنیة ، الدار11

  المصریة اللبنانیة، القاهرة، 2004.
 - سنلتزم بالشرح عند غیاب الكتابات التي توضح أفكارهم بشكل مختصر وكاٍف، أما من تتوفر لدیهم كتابات تعبر عن أفكارهم بوضوح،12

 فسنشیر إلیها وإمكانیات استخدامها فقط، ونحیل القارئ للمراجع.
  - وهي بالمناسبة الحروف المتواجدة في منتصف الكي بورد.13
 - محمد نبیل نوفل،  باولو فیراري، فلسفته- آراؤه في تعلیم الكبار، طریقته في محو األمیة ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والفنون، تونس14

 1988. ومن أشهر مؤلفات فیراري تعلیم المقهورین، المعلمون بناة الثقافة: رسائل لمن یتجرأ على مزاولة مهنة التعلیم، تربیة الحریة، تعلیم
  األمل.

  - التعلُّم الحواري یناقض التعلیم البنكي، راجع: باولو فیراري (مترجم)،  تربیة الحریة : األخالق ، الدیمقراطیة، الشجاعة المدنیة ، الدار15
  المصریة اللبنانیة، القاهرة، 2004.



 

                 
    صور من منهج محو األمیة لباولو فیراري.

 
 

●( 16 أنطونیو فاوندیز (تربویة النص بدیًال عن الحوار)  وهذا مجال، بعدما كان شائًكا، أصبح علًما تخصصیا له فنیاته. (

 ویمكنني ضرب المثال على آلیات تلك الطریقة واختالفها عن طریقة باولو فیراري: ففي الحلقة الخامسة لمحو األمیة
 (حلقات النقاش لباولو فیراري) وعنوانها «الصیاد والقط» تشیر الصورة إلى قط یفترس فأًرا صغیًرا، ومیسر محو

 األمیة في تلك الحلقة لدیه موضوعه وهو الفارق بین الصیاد / البشر وبین المطارد / القط، كما أن لدیه الكلمات
 واشتقاقاتها من الدرس لیتم مواكبة جانب الحوار مع جانب تعلُّم اللغة المناسب في هذه الحلقة. أما مدرسة تربویة النص،
 التي بالمناسبة طبقها تیار «التربیة الشعبیة» في لبنان والمغرب، فال تلجأ إلى نص جاهز، بل یتم تحضیر الصور ومن

 خالل النقاش یتم في كل مرة استخراج حروف وكلمات واشتقاقاتها مما أنتجه األمیون من تیمات معرفیة لها تداعیات
( 17 لغویة معرفیة. (

 

 وضح العمل الهام لباولو فیراري وأنطونیو فاوندیز كیف یصبح التساؤل ضروریا وعمیًقا  (Learning to question). فهو
 ضروري ألن اإلنسان یحتاج إلى تحدید موقعه من العالم وبشأنه، وقد قال باولو فیراري وأنطونیو فاوندیز في كتابهما

:Learning to Question - A Pedagogy of Liberation  
“I believe that the repression of questioning is only one dimension of a greater repression- the 
repression of the whole person, of people’s expressiveness in their relations in the world and with 
the world”. ( ) 18

  

  - أسهم مدخل فاوندیز في علم تحلیل النص راجع مثًال: - عبد العلیم محمد،  الخطاب الساداتي: تحلیل الحقل األیدیولوجي للخطاب16
 الساداتي ، كتاب األهالي ع (27)، القاهرة، 1990.

- Norman Fairclough (Editor), Critical Language Awareness, UK, 1992.  
-Tim Dant, Knowledge Ideology and Discourse - A Sociological Perspective, London, Routledge, 
1991. 

  - مثل عمل – إنتاج – ثروة - طبیعة. الحظ أن االشتقاق في اللغة اإلنجلیزیة یأتي من االسم، أما في اللغة العربیة فیأتي من الفعل.17
18-Paulo Freire, and Antonio Faundez, Learning to Question- A Pedagogy of Liberation, NY, 1989, 
P37.  



 التساؤل ضروري ألنه یشبع الفضول المعرفي ویحثه في آٍن مًعا، فمنبع المعرفة یكمن في التحقق. أما عن نوعیة التساؤالت فهي
) وبقول آخر تسهم هذه التساؤالت في  فعل  بناء الوعي 19 تلك التي تجعلنا نفهم أنفسنا ومجتمعنا وترتبط بحیاتنا الیومیة المعاشة. (

االجتماعي للوجود اإلنساني ولموقعنا فیه من أجل تغییره والبحث عن بدائل أفضل، أي تقلل من غربتنا وشعورنا بأننا بال فائدة. (
20 ) وتشیر أدوات تعلُّم اللغة إلى ستة أسئلة تجبر إجاباتها المستجیب على التعمق في الموضوع وتحدید موقفه منه؛ تلك األسئلة

  هي: ما؟ من؟ أین؟ متى؟ كیف؟ ولماذا؟
  

) عدة إسهامات أبرزها المفاهیم/ التیمات/ األدوات التحلیلیة التالیة:● 21 لمایكل أبل وهنري جیروكس (

➔The social and political السیاق االجتماعي والثقافي للتربیة أو التوظیف السیاسي واالجتماعي للتعلیم والتمدرس 
context of education - the political and social function of schooling 

➔"Legislation, Legitimacy & Hegemony"  الشرعیة والمشروعیة وعالقتهما بالهیمنة  
 مفهوم المنهج الخفي "The Hidden Curriculum" المرتبط به مفهوم المقاومة في عملیات التعلیم و/أو التمدرس➔

Knowledge as a) (  ككل  "Resistance in education and/ or schooling" ومفهوم المعرفة كقوة كامنة  (
22

(Potential  
➔Theory of reproduction- عملیة إعادة اإلنتاج االجتماعي باالعتماد على الترافق بین الثروتین الثقافیة واالجتماعیة 

the role of the social, culture and wealth   
 

 كل ما سبق من مفاهیم وأدوات غایة في الخصوبة والثراء قدمت إلینا كمریدي التغییر االجتماعي والمسئولین عنه كي نطورها
 بالعمل الجاد والدؤوب في واقعنا المعاش. تسعى أي سلطة راغبة في تعزیز مكانتها إلى إضفاء الشرعیة على تواجدها بعدة
 طرق، منها سن القوانین والتشریعات ومنها التدخل في النظام التعلیمي اإلجباري. عند «بیع» جزیرتي تیران وصنافیر إلى

 السعودیة عام ٢٠١٧ بدعوى أنهما سعودیتان، تم إلغاء تواجدهما على الخریطة من المناهج الدراسیة المقررة على طالب التعلیم
 قبل الجامعي في بالدنا بهدف إضفاء المشروعیة على صحة إجراءات الحكم وقادته. ومن اإلجراءات أیًضا التي تتخذها

 الحكومات إلضفاء شرعیة على وجودها رفع سن اإللزام في التعلیم. بعد ثورة ینایر 2011 مثًال رفع سن اإللزام في التعلیم إلى
 ثمانیة عشر عاًما في الدستور المصري الذي جرى استفتاؤنا علیه. فهل كانت هذه الخطوة من أجل األطفال أنفسهم؟ أم كانت
 إلضفاء المشروعیة على الحكم الجدید؟ فجمیع الدول المتقدمة اآلن تعلیمها اإللزامي یصل إلى ما قبل التعلیم العالي. ولكن من

 الواضح أن األسر التي ترسل أطفالها للعمل أو للزواج المبكر في مصر أو البلدان األخرى ال تعتقد في صحة هذا القرار فهو غیر
  مشروع بالنسبة لها.

 
 وإذا كانت العلوم الطبیعیة تبدو محایدة مثل الفیزیاء والكیمیاء واألحیاء، یصح هنا التساؤل عن التوظیف السیاسي لها، فمثًال من

 یملك السیطرة على تكنولوجیا الموارد الطبیعیة ومنها المیاه وتولید الطاقة؟ ومن الذي فجر قنبلة هیروشیما؟ كلنا نعرف اإلجابات،
  فال یوجد علم محاید من منظور الستة أسئلة التي تطلب منا وضع العلوم في سیاقها االجتماعي المحیط.

 
 وبالتالي نستخلص من متابعة الفكر التربوي النقدي في التربیة من خالل أفكار ومنهجیات باولو فیراري وأنطونیو فاونداز ومایكل

 أبل وهنري جیروكس، أن هذا الفكر قدم فلسفًة وأدوات تحلیلیة  تتقاطع مع أسس علم التربیة من خالل وضع عملیة التعلیم
 والتعلُّم في سیاق أشمل مع المحیط بها من عالقات قوة وبنیات سلطة.  وإذا كان األمر كذلك، فهل لهذه الفلسفة واألدوات

 التحلیلیة انعكاسها على األسس المعرفیة لعلوم التربیة واألسس المعرفیة لعلوم الفنون، ومنها الفنون البصریة على سبیل المثال
  (ونأخذ الفنون كمثال بما أن هذه الورشة حول تعلیم الفنون)؟

 
  أعتقد أن اإلجابة هي نعم، ویهمنا أن نحلل الكیفیة وندقق في معنى «األسس المعرفیة».

 
 

 في ضرورة الفحص على المستوى الكلي والجزئي3-
 

  - المرجع السابق (نفس الصفحة).19
 - الحل لمشكلة وجود اإلنسان نفسه ، وفي هذا الصدد لباولو فیرارى قول شهیر  «نصنع الطریق بالسیر فیه ». كذلك یشمل معرفة موقعنا20

  من العالم ومن الوجود اإلنساني معرفة اللحظة التاریخیة التي نحن فیها، وما الذي تحدده من مكامن قوة أو ضعف لحركتنا التي ترید التغییر.
21-Henry A., Giroux, Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition, Op.cit. 
   -Martin Carnoy & Joel Samoff, Education and Social Transition in the Third World, New Jersey, 

Princeton University Press, 1990.  
 - تختلف وجهات النظر في تحدید ماهیة المنهج الخفي وطبیعته، راجع إلى جانب مرجع هنرى جیروكس:22

.George Posner, Analyzing the curriculum, Op.cit., pp10-12,121  



 قبل التطرق إلى المحور التالي من النقاش والخاص بتوضیح أسس علم التربیة وأسس علم الفنون البصریة والمقارنة بینهما، نرید
  اإلشارة إلى أن عناصر العملیة التعلیمیة تختلف حسب المستوى المعني بالدراسة والتحلیل.

 
 فهناك عناصر على المستوى الكلي/ الكبیر  (Macro) نقصد بها هنا السیاسة التعلیمیة لوزارة التربیة والتعلیم أو وزارة الثقافة.
 وهناك عناصر على المستوى الجزئي/ الصغیر  (Micro) ونقصد بها هنا الممارسات التعلیمیة في الفصل أو في قاعات تدریس

ل فیهما االتجاه النقدي في التربیة بالتحلیل والنقد وتقدیم البدائل.  الفنون والتدریب علیها في مراكز الثقافة مثًال. كال المستویین َتدخَّ
 

 ترتبط عناصر المستوى الكلي بعناصر المستوى الجزئي- في المدارس والتعلیم النظامي- عن طریق البرامج أو المناهج التعلیمیة
 وأدواتها، من الكتاب المقرر ودلیل المعلم والنشرات الشارحة والتوجیهیة والتعلیمات الشفاهیة والمكتوبة، لمتابعة نتائج التعلیم

 خالل السنوات الدراسیة المختلفة، كما تخترق الثقافة السیاقات العامة والجزئیة.
 

 إذا كان هناك اتساق وترابط بین المستوى الكلي والجزئي، كانت النتائج أقرب إلى التصورات. ولكن إذا تدخلت عوامل  غیر
 مقدرة ، كمدى قناعة المعلم بمهنته وبأن أجره غیر كاٍف وأن المنهج غیر جدیر بتدریسه، وكانت الفصول مكتظة، وحوافز اإلجادة

 بالنسبة للطالب والمعلم ضعیفة، والفوضى ضاربة في المدرسة، أتت النتائج بخالف المتوقع نتیجة توافر بعض عناصر  المنهج
 الخفي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صورة من ورشة  االتجاه النقدي في التربیة وانعكاساته على تعلیم الفنون (مقاربة فلسفیة للمجالین) , دیسمبر 2017.
 

 
 
 
 

  ثانًیا: األسس المعرفیة لمجال التربیة والفنون البصریة
 

-1( 23  علم التربیة  (

 
 علم التربیة علٌم متداخل التخصصات  (Interdisciplinary science) من روافد علمیة كبرى، لعل أهمها علم النفس

) تجیب علوم الفلسفة واالجتماع عن غایات التعلُّم الكبرى والتي تتجاوز نقل 24 بتخصصاته المختلفة وعلوم الفلسفة واالجتماع. (

 التراث المعرفي من جیل إلى آخر قادر على تنمیته واإلضافة إلیه، لتؤكد معالم المواطن الصالح المرجو من التربیة بجملتها. أي
. ومن الجهة المقابلة تجیب  (Adaptation)  والتكییف االجتماعیین (Socialization)  أن تلك العلوم تتطرق إلى عملیات التنشئة 

) التي تتم أثناء 25 علوم النفس بتخصصاتها المختلفة على األسئلة المتعلقة بكیفیة التعلُّم وما العملیات النفسیة والعقلیة المعرفیة (

 المرور بالخبرات التعلیمیة في المراحل العمریة المختلفة.
 

 یقصد الناطقون بالضاد بالتعلیم عملیات التعلیم والتعلُّم التي تتم في المدرسة بالتعلیم النظامي، أما المقصود بالتربیة فهي العملیة
 التي تتجاوز تزوید الطفل بالمعارف والمهارات الالزمة للتكیف مع متطلبات الحیاة الحاضرة، ولحصوله على فرص عمل تناسب

 قدراته، تتجاوزها إلى بناء القیم في األسرة ثم الحس العام المشترك والمواطنة والتكییف االجتماعي مع ثقافته المحلیة والقومیة.
 والتربیة بمعنى التنشئة والتكییف قد یكون لها مقرراتها أو برامجها، مثل مقرر التربیة االجتماعیة، أو أنشطتها الالصفیة كبرامج

  الكشافة، وقد ُتستخدم علوم ومعارف متعددة في هذا المجال كاللغة العربیة والتربیة الفنیة.
 

 كذلك ُیستَخدم مصطلح علم التربیة للتفرقة بینه وبین مصطلح علم الجغرافیا أو علم الفنون البصریة أو علم المسرح. وتتفق وجهة
 النظر هنا على كون مصطلح التربیة مصطلًحا أشمل وأعم. ونود اإلشارة إلى أن تعلیم الفنون والتدریب على مهاراتها ُیعد عمًال
 تربویا وتعلیمیا؛ ألن القصد من وراء ذلك – في التعلیم الرسمي- یتجاوز المهارات الفنیة إلى التنشئة االجتماعیة وإرساء خلفیة

  ثقافیة تتماشى مع الثقافة السائدة والمرغوبة من ِقَبل سلطة النظام التعلیمي.
  

)- یمكننا بلورة  أهم أسس التربیة 26 من وجهة نظري فقط ولكن استناًدا إلى معرفتي وممارساتي العلمیة والعملیة في المجال  (

  principles of education فیما یلي:
 

 أ-  الفضول المعرفي غریزة ُجِبل علیها اإلنسان بالفطرة،  وقد تستثمرها وتنمیها التنشئة االجتماعیة داخل نطاق األسرة
 أو قد تقضي علیها. وبالمثل تفعل المؤسسة التعلیمیة النظامیة في مراحلها المختلفة، والفضول المعرفي هو مفتاح التعلُّم الذاتي

( 27 المستقل. والتعلیم الجید یستثیر ویحفز الفضول المعرفي. (

 ب-  یختلف ُمنَتج التعلیم (أي المهارات والمعارف والقیم المطلوبة والتي جرى ترسیخها في الفرد) حسب الفلسفات
 ظهیر التربیة والتعلیم،  فلدینا مثًال - الفلسفة التقلیدیة، والفلسفة الوظیفیة وتلك البرجماتیة أو اللیبرالیة. ومهمة الفلسفات جمیعها
 هي اإلجابة عن أسئلة كبرى أهمها لماذا ُنعلِّم؟ كیف ُنعلِّم؟ وما الُمنتج المطلوب من التعلیم على مستوى الفرد والجماعة في كل

 مرحلة من مراحل التعلیم؟ (وأیًضا على مستوى مصغر: ما أهداف الدرس؟ ما طریقة التدریس؟ ما نمط سلوك المدرس في كل
( 28  درس وما طریقة تفاعله مع الطالب؟ ما المنتج المطلوب من الطالب (معارف – مهارات - قیم). (

 ج-  رغم ذلك االختالف الفلسفي،  یتكون  المنهج – في أي علم من العلوم بما فیها التربیة - من مجموعة من األدوات أو
 العناصر  هي: الكتاب المقرر؛ وبه الموضوعات مرتبة بشكل معین إلى جانب التدریبات المعززة لعملیة التعلُّم، ودلیل المعلم؛ وبه

 - عادة یترجم هذا المصطلح إلى Education في الكتابات غیر النقدیة، أما المدرسة النقدیة في التربیة، فقد استخدمت إلى جانب مصطلح23
.Schooling والتمدرس -Andragogy علم تعلیم الكبار -Pedagogy التعلیم – علم تعلیم الصغار 

 - یدرس من یبغي الحصول على دبلوم عام في التربیة من كلیات التربیة مناهج متعددة هي: األصول الفلسفیة واالجتماعیة للتربیة – أسس24
  المناهج وتصمیماته- علم النفس االرتقائي وعلم النفس التعلیمي والصحة النفسیة – مادة التربیة المقارنة واإلدارة والتخطیط التربوي.

 - من الكتب الهامة والتي تلقي الضوء على علم النفس المعرفي الحدیث كتاب: روبرت سولسو(مترجم)،  علم النفس المعرفي ، القاهرة،25
  األنجلو المصریة، 2000.

 - ألنني باحثة في المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة منذ التسعینیات من القرن الماضي، وممارسة لمحو األمیة والتربیة غیر26
  النظامیة للمهمشین منذ ثمانینیات القرن الماضي أیًضا.

  - تشیر كتابات ماریا منتسوري كلها إلى هذه المسلمة والمبدأ التربوي الهام، ویشیر باولو فیراري إلیه أیًضا في كتاباته المستعان بها هنا.27
28 -George Posner, Analyzing the curriculum, Op.cit.   



 إرشادات طرق التدریس، ونمط التفاعل المرجو مع الطالب، إلى جانب مقترحات لقیاس نتائج التعلُّم بین الطالب. ویطلق على
Scope & Sequence Matrix)  ترتیب المنهج - سواء أكان یختص بالعلوم الطبیعیة أو االجتماعیة – مصفوفة التتابع والمدى
 ) وهي التي توضح تتابع موضوعات البرنامج الدراسي على مدار العام أو الحلقة أو المرحلة التعلیمیة، إلى جانب تحدید أصغر

( 29  مهارة وأكبر مهارة مطلوبة للتمكن من بعض أسس العلم أو كله (أي المجال). (

 د-  رغم أن المناهج والبرامج التعلیمیة  تتم صیاغتها لتعلیم الجموع  (masses) وبشكل جماعي في الفصل، لكن من
 یتعلم  هو  كل طفل/ة وكل طالب/ة على حدة . وتختلف نتائج التعلُّم من فرد آلخر، حسب العدید والعدید من العوامل المتشابكة

 والمعقدة. ورغم أن المناهج والبرامج التعلیمیة لها ظهیر فلسفي وفكري محدد، إال أن التالمیذ والطالب یأتون من  سیاقات ثقافیة
 مختلفة،  بل ومضادة لهذا الظهیر وتعبر عن نفسها في أبعاد مختلفة منها ثقافة الصمت، والحركات المضادة للتمدرس، وهذا ما

( 30  توضحه دراسة المنهج الخفي  (The Hidden Curriculum)، من وجهة نظر المدرسة النقدیة. (

      ه-  یوضح علم النفس المعرفي  القدرات العقلیة والنفس-حركیة المرتبطة بعملیات التعلیم والتعلُّم  للعلوم الطبیعیة واالجتماعیة
 بأسرها، وأهمها هنا القدرة على التحلیل – التفسیر – الفك والتركیب وإعادة تخیل الكلیات – اإلدراك أو الوعي- والنقد، وجمیعها

 قدرات تختلف من طفل أو فرد آلخر ولكن معظمها قابل لالكتساب.  شرط االكتساب هو الممارسة والتدریب المتجدد والمعاود
( 31 إلى أن یتم ترسیخ  السلوك والقدرات. (

 
،( 32 وعودة إلى المنظور النقدي في علم التربیة، فال یتأتى الوعي الناقد في أي مجال معرفي بنظریة االستنارة العقلیة الفجائیة (

 ولكن  عبر المرور بخبرات التعلُّم النشط بصوره المختلفة  كاالكتشاف والتجریب وإنجاز مشروعات بحثیة مصغرة، والبحث عن
 أسباب المشكالت قبل اقتراح بدائل لحلها، وغیرها من طرق تعلُّم فردیة أو جماعیة. فالتعلُّم النشط بصوره المختلفة یحقق القدرة

 على الفحص، والرغبة في االستزادة من العلم. وكلما حث النظام التعلیمي الفرد على طلب العلم باستقاللیة، تنامت المهارات
 النقدیة لدیه، وتوضح الكثیر من دراسات علم النفس المعرفي أن استقالل القرار یسبق النقد، والذي یسبق بدوره اإلبداع كمهارة

 عقلیة.
 

ا وغیر مقید بصیغ مؤسسیة، فهو إمكانیة كامنة للتعلُّم المستقل والناقد بالتبعیة، وما ینطبق على بقوٍل ثاٍن،  فالتعلیم إذا كان حر 
 الفرد هنا ینطبق على الجماعة.  هكذا أثبتت التجربة التاریخیة أن الحركة عندما تجري مأسستها، أي تحویل األفكار إلى هیاكل
 ومؤسسات تعبر عنها، مثل األحزاب التي تتولى السلطة وتحافظ علیها بشتى الطرق، تموت في األغلب، ومن األمثلة على ذلك

 الثورة البلشفیة في مرحلة ستالین التي قضت على المعارضین تماًما.
 
 
 

29 -Ibid. 
  - عندما یصمم صانع القرار التعلیمي منهًجا یقصد به إرساء معلومات ومهارات وقیم معینة مثل: مهارة القراءة الفردیة، قیمة ومهارة30

 العمل الجماعي، مهارة الفحص الناقد للوحة معینة، مهارة اكتشاف المصدر وتتبع العمل على مدار فترة زمنیة معینة. وغیرها من أهداف
 تجري صیاغتها وتحویلها ألنشطة مدروسة یتبعها المدرس وفاًء ألهدافه. وكل منهج له شروط واجبة بین المعلم وبین طالبه إلرساء مناخ

 التعلُّم الفعال. وكما سبق القول في ص6 إذا كان المعلم غیر مقتنع بالفعل بهذه األهداف واآللیات، وإذا كانت له تحیزات عرقیة وجنسیة
 وطبقیة للتعامل بطریقة مخالفة لروح المنهج، ال تتحقق األهداف التي یسعى المنهج لتحقیقها. فقناعات المعلم وسلوكیاته الفعلیة، والمناخ

 المدرسي الحقیقي والسائد (قد یكون مناًخا أوتوقراطیا والمنهج یشجع المناخ الدیموقراطي) یعتبر منهًجا خفیا یلعب دوره في إرساء المهارات
  والمعارف والقیم التي سیتحلى بها الطالب. ارجع إلى التعریف الكالسیكي للمنهج الخفي في:-

-George Posner, Analyzing the curriculum, Op.cit., pp11,12,121. 
 وبخالف هذا التعریف، هناك عمل هنري جیروكس المستعان به في هذه الدراسة ویوضح أن المنهج الخفي قد یتمثل في أشكال مقاومة

 للطالب للتمدرس أیًضا مثل العنف والغش الجماعي (األمثلة من عندي).
  - راجع الكتابین المهمین: جورج م. جازدا وآخرون (محررون)  نظریات التعلُّم – دراسة مقارنة ، الكویت، سلسلة عالم المعرفة،  العددان31

 أكتوبر ونوفمبر ، 1983 .
 فؤاد أبو حطب،  القدرات العقلیة ، مرجع سابق. فؤاد أبو حطب وآمال صادق،  علم النفس التربوي ، القاهرة، األنجلو المصریة، 1994.

  والكتابان متاحان عن طریق بوابة مكتبة اإلسكندریة.
  - تشیر نظریة الجشطلت إلى هذه اآللیة في بعض المواقف التعلیمیة ردا على نظریة أن التعلیم عبارة عن عملیة تجریب، نخرج منها بما32

 هو صواب وما هو خطأ. فأحیاًنا ندرك الموقف وأبعاده، وال نضطر للتجریب ألنه حدثت عملیة استنارة عقلیة عند ربط تحلیل عناصر
 الموقف التعلیمي. (قد أقام الجشطلت تجربة القرد والجزرة والعصا إلثبات وجهة نظرهم).



 
 صورة من الورشة  االتجاه النقدي في التربیة وانعكاساته على تعلیم الفنون (مقاربة فلسفیة للمجالین) , دیسمبر 2017.

 
 
 

 علوم الفنون التعبیریة مثال الفنون البصریة2-
 

 
  
  
 

 
 تندرج علوم الفنون التعبیریة تحت بند العلوم االجتماعیة ألنها علوم تتعلق بحركة البشر، ومشاعرهم، وتفكیرهم، وتصوراتهم

 وطرقهم في التعبیر عنها. وبتنوع البشر قدیًما في سالالت ثم قومیات ثم أفراد، تنوعت تلك الطرق وتعددت، األمر الذي یجعل
 هذا العلم – منذ البدایة - علًما ال تنطبق علیه قوانین العلوم الطبیعیة، من حیث التجریب والفحص وإعادة إنتاج القانون الُمكَتَشف

 مراًرا وتكراًرا. فرغم أن بعض روافد الفنون تبدو لغتها محایدة كالموسیقى والرسم، إال أن المرء ال یستطیع تفسیر وجود
  موسیقى أو رسوم تتصف بها بلدان دون أخرى بغیر الرجوع إلى علم الثقافة وأدوات دراستها كعلم األنثروبولوجي.

 
 فهي علوم غیر محایدة ثقافیا، ال تنطبق قوانینها على المجتمعات المختلفة بغض النظر عن ثقافتها أو جغرافیتها أو طبیعة الزمان
 الذي تم فیه ابتكار العمل الفني ، وهذه هي أولى إشكالیاته، إذ ال یمكن درس وفحص وتحلیل لغة فن ما دون التطرق إلى الثقافة

 بوجه عام، بل التطرق إلى عالقة الثقافة الرسمیة للبلد بغیرها من ثقافات فرعیة متفقة أو مضادة لها، وعالقة تلك الثقافات
 بالحركة الثقافیة عالمیا، وهذا بدوره له تداعیاته عند محاوالت إدراج الفنون ضمن آلیات التربیة بغرض التعلیم والتنشئة، أي في

 التعلیم النظامي كمادة دراسیة . فعند إقرار سیاسة تعلیم الفنون في دولٍة ما كمصر، یهتم صانع المنهج ببنود مثل تاریخ الفنون
 القومیة والمحلیة، وإلقاء الضوء على رموز ثقافیة مثل النسر والصقر وتاج توحید القطرین الشمالي والجنوبي بمصر القدیمة.

 وهي رموز قد ال تستسیغها أو تستشعر وقعها وأهمیتها بالد أخرى كالهند وفرنسا عند إقرارها بتدریس الفنون لطالبها، فستكون
 الرموز التاریخیة المتوقع أهمیتها تمثال بوذا والشانزلیزیه. كذلك قد یصوغ صانع القرار في منهج تدریس الفنون هدًفا مثل:

 «تقدیر دور الفنون التشكیلیة في خدمة المجتمع»، ویقر األنشطة المحققة له كإعداد مجسمات من الخامات البیئیة وإقامة معرض



) هذا الهدف قد ال ترى دولة أخرى - أو ثقافة فرعیة لجماعات أخرى أهمیته لطالب المرحلة الثانویة أو/و أن خدمة 33 بالمدرسة. (

 المجتمع المحلي تكون بهذه الطریقة.
  

 یوضح جوردن جراهام، وهو أستاذ في الفلسفة ومتخصص في علم الجمال في أمریكا، في كتابه «فلسفة الفن - مدخل إلى علم
 الجمال» أن هاجس تعریف ما هو فن باالعتماد على معاییر معینة أو خصائص یمكن لنا أن نأخذها على أنها الخصائص التي
 تعتمد علیها ماهیة العمل الفني، هاجس غیر مجٍد، وهذا على الرغم من جذوره التاریخیة وموضعه التأسیسي في علم الجمال
 الحدیث، كما یوضح جوردن في كتابه. هو هاجس غیر مجٍد ألسباب عدیدة؛ منها أنه یبدأ بعملیة وصفیة لما نعتبره في وقتنا

 أعماًال فنیة رائعة أو للكالسیكیات، ومن ثم ُتستنبط صفات مشتركة بین تلك األعمال، وُتتخذ كمعاییر، لیست فقط وصفیة للعمل
 الفني، وإنما معاییر إرشادیة لما یمكن أن نعتبره فنا أصًال. ومن األسباب األخرى وهو سبب مهم لنا في سیاق هذه المحاضرة  أن
 علم االجتماع من خالل أدواته البحثیة المختلفة عن الفلسفة أوضح أن التفرقة بین ما هو فن وما هو غیر ذلك، تفرقة ال تؤثر على

  عملیة تلقي الفنون، ولیست بالعملیة المحایدة المعتمدة على قوانین كونیة مثل التقسیمات في العلوم الطبیعیة.
  

 ولذلك فنحن لسنا بصدد تعریف الفن، وإنما ننظر للدور الذي تلعبه الفنون المختلفة في الحیاة الثقافیة للمجتمعات، وكیف تتقاطع
 تلك الفنون مع التعبیر الثقافي وما یحیط به ویشكله من دینامیات اجتماعیة واقتصادیة. في الوقت ذاته إلنتاج الفنون البصریة هناك

 بعض األسس والمهارات التي یجب على الفنانین والفنانات اكتسابها، وتختلف تلك األسس العملیة والمهارات ما بین فن وآخر،
 وإن أخذنا التصویر الزیتي فسنجد أن بعض أسسه هي  التكوین،  وهو عملیة ترتیب وتنظیم العناصر التصویریة المنفصلة والتي
 تكون متخیلة مسبًقا فیما ُیعرف بالصورة الذهنیة. یحاول من یرسم أن یحقق الوحدة والتكاُمل بین العناصر المختلفة للعمل الفني
 من خالل عملیات التنظیم، والتحلیل، والتركیب، والحذف، واإلضافة، والتغییر في األشكال والدرجات اللونیة أو الضوء والظل
نات، ولكي نفهم أي تكوین أو تصمیم ونحدد قیمته فال بد من فحص: السیادة، والوحدة والتنوع،  والمساحات وغیر ذلك من الُمكوِّ

 الحركة و/ أو اإلیقاع، والتوازن، والنسب. وأي تصمیم جرى تكوینه یستخدم عناصر أهمها: الخط، واأللوان بناًء على خصائصها
 كعالقة اللون باإلضاءة وبالتشبع أو الكثافة أو بالنظر إلى العالقات بین الظل والضوء، إلى جانب استخدام الخامات المختلفة.

 
 وألنني لست متخصصة في مجال الفنون، ولديَّ یقین أن هناك مدارس فكریة مختلفة ستنظر إلى األسس من حیث ماهیتها أو

ترتیب أهمیة دراسة عنصر قبل آخر نظرة مختلفة، فلن أتطرق إلى ما هو أكثر من ذلك لالستدالل على وجود أسس معرفیة (
 Epistemological Bases/Principles of the Science Sphere) لكل نوع من أنواع الفنون، تلك األسس هي

  تراكم خبرات ومعارف ممارسین/ات ومنظرین/ات.
 

  فلنعد اآلن إلى جوهر فكرتنا.
 

 لدینا اآلن أسس التربیة من جهة، ومن الجهة المقابلة  بعض  أسس الفنون البصریة. فما التصورات المختلفة لتصمیم برامج تربویة
 وتعلیمیة للفنون ومنها التربیة البصریة؟

 
  لماذا نعلِّم الفنون؟ هل تدریس الفن غایة؟ أم أنه وسیلة لتدریس العلوم الطبیعیة واالجتماعیة األخرى؟ هل هو إلى جانب ذلك

( 34  وسیلة للتنشئة والتكییف الثقافي؟ أم أن الفن كل ذلك؟ هل یتنافى كونه غایة مع كونه وسیلة ألنسنة اإلنسان وترقیة مشاعره؟ (

 
( 35 أتوقع إجابات متعددة، غنیة وثریة، تختلف باختالف فلسفتنا ونظرتنا لماهیة الفن، إلى جانب ضرورته في حیاة اإلنسان، (

  واعتباره حقا أساسیا یجب تزوید الطفل به ألنه علم اجتماعي هام.
 

 - وزارة التربیة والتعلیم، مكتب مدیر عام التربیة الفنیة، توزیع منهج التربیة الفنیة لمرحلة الثانوي العام/ الصف األول الدراسي33
 2016/2017 الفصل الدراسي الثاني/ شهر مایو 2017.

34- https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_in_education , https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_artist, 
https://www.teachingartists.com/resourcesforta.htm,  
https://www.edutopia.org/blog/visual-art-critical-thinking-andrew-miller 
- UNESCO, Road Map to Art Education, the world conference on art education, Lisbon, 6-9March 
2006.  
-  Another Road Map to Art Education, Switzerland,25-5-2010. & Another  Road Map School.  

  - حرص اإلنسان البدائي على التعبیر عن نفسه فنیا واآلثار المتبقیة تدل على ذلك.35

https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_in_education
https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_artist
https://www.teachingartists.com/resourcesforta.htm
https://www.edutopia.org/blog/visual-art-critical-thinking-andrew-miller


 واآلن، كیف نطبق ما توصلت إلیه المفاهیم الرئیسة للمدرسة النقدیة وأدوات تحلیلها في التربیة على فلسفة تعلیم الفنون ومناهجها
) أطرح فیما یلي بعض 36 في مصر؟ بین أیدیكم تصور وزارة التربیة والتعلیم لمناهج الفنون في التعلیم قبل الجامعي ببالدنا. (

 األسئلة التي یمكن أن تساعدنا في تفكیك المنهج وتحلیل أهدافه ونتائجه المتوقعة من الطالب:
 
 
 

 س1: ما أسس علوم الفنون البصریة والتي حرص متخذ القرار التربوي على نقلها لألجیال القادمة وتدریبهم علیها؟ هل هي
 األسس التي تعلمتها في الكلیة؟ هل هي األسس من وجهة نظرك ونتیجة خبرتك بالمجال؟

 
 تم تصمیم مصفوفة التتابع والمدى الخاصة بتوزیع منهج التربیة الفنیة لمرحلة اإلعدادي العام للصف األول 2016/2017 كما

 یلي (نقتطف بعضها فقط)
 

 النشاط  النشاط الصفي  المحتوى  الموضوعات المحور الفني  المؤشر  المعیار  الشهر
  الالصفي

 من سبتمبر
 إلى نهایة

  أكتوبر
2016 

(1) 
 التراث
 المحلي

 والعالمي

 تأمل وتقدیر
 الجوانب الفنیة
 للفنون المختلفة
 وفهم الصالت

 المشتركة
 والمتفردة

 للفنون الحدیثة
  والقدیمة

  ثقافة فنیة
 تذوق فني

 
 
 
 

 تعبیر فني

 دراسة خصائص وسمات
 الفن القبطي والفن الشعبي

 
 

 رحلة عبر محافظات مصر
 من أجل التعبیر عن البیئات
 الشعبیة المختلفة من سواحل

  وریف وبدو

 إعداد بحث
 عن الفن
  القبطي

 
 
 

 تجمیع صور
 لنماذج من
 مشغوالت

 الخشب للفن
 القبطي أو

  الشعبي

 نوفمبر
2016 

(2) 
 الحواس

 مدخل
  المعرفة

 إدراك العناصر
 األساسیة
 والصفات

 التعبیریة للفن
  التشكیلي

 تعبیر فني
 
  

  تصمیم فني

 دراسة كیفیة االستلهام من
 البیئة المحیطة في أعمال

  فنیة تعبیریة

 تحلیل الرؤیة
 البصریة
 للعناصر

 البیئیة

 إنتاج عمل
 فني تولیفي
 من عناصر

 البیئة
 المختلفة

 من أول
 دیسمبر حتى
 31 دیسمبر

2016 

(3)  
 إنتاج العمل

 الفني

 1. توظیف
 أسس التصمیم

 والخبرات
 اإلبداعیة ألنتاج

 أعمال فنیة
 تشكیلیة مبتكرة
  تطبیقیة نفعیة.

 2. توظیف
 التكنولوجیا
 والوسائط

 المتعددة في
 ابتكار فنیة

 تشكیلیة تعبیریة
 ونفعیة.

  تصمیم فني
 
 

 نسج
 

 إعداد تصمیمات نسجیة
 مبتكرة من خالل توظیف
 الخامات البیئیة المختلفة

  والمتاحة
 

 انتاج اعمال نسجیة من
 (الخیوط/الورق/الجلود/قشرة

 الخشب/القماش/...)
 

 دراسة لكیفیة استخدام بدائل
 للخیوط النسجیة من البیئة

  المحیطة
 التشكیل الفني بالتقنیات

 النسجیة المختلفة باستخدام
 خامات البیئة المختلفة

 والمتاحة.

 یمارس
 الطالب
 التقطیع

 والتركیب
 والتجمیع
 واللصق
 وإخراج

 العمل الفني

 یستعین
 الطالب

 بالمواقع
 الفنیة من

 خالل البحث
 على

 االنترنت
 للحصول

 على نماذج
 من األعمال

 النسجیة
 وانتاج اعمال

 متشابه من
 البیئة

 المحیطة

 ینایر وفبرایر
2017 

(4) 
 مجاالت

 العلم

 إدراك العالقة
 المشتركة بین

 الفنون التشكیلیة
 والمجاالت

 دراسة كیفیة االستلهام من  تعبیر فني
 العلوم المختلفة مثل (البكتریا

 – الرؤى المجهریة –
 الخالیا) مع توظیف اللون

 درس الرؤى
 البصریة مع

 تحلیل
 التصمیم
 والتلوین

 جمع أعمال
 فنیة مستمدة
 من عناصر

 العلوم
 المختلفة

36/http://elearning1.moe.gov.eg :یمكن االطالع على منهج وزارة التربیة والتعلیم من موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت -  
 

http://elearning1.moe.gov.eg/
http://elearning1.moe.gov.eg/


 المعرفیة
 األخرى

  فبرایر
2017 

(5) 
 الشراكة

 المجتمعیة
  واالتصالیة

 الشراكة مع
 المشروعات

 والحرف
 اإلنتاجیة
 الصغیرة

 التعبیر عن البیئة المحیطة  تعبیر فني
 بالطالب ودراسة التكامل
 فیها وعالقة اإلنسان بها
 وإیجاد حلول لها (تلوث

 البیئة – المرور – النظافة
 – المشكلة السكانیة)

  مالحظة
  تحلیل
  رسم
  نقل

 یقوم الطالب
 من خالل
 اإلنترنت

 بجمع لوحات
 إرشادیة تعبر
 عن مشكالت

 البیئة
 

 یتضح من متابعة هذه المصفوفة أن متخذ القرار لجأ إلى أسلوب التیمات كمدخل للتعلُّم والنشاط المبني علیه. والتیمات هنا ُتعد
 مزًجا بین تیمات فكریة وأخرى عامة. یوجه التیمات الفكریة غرض المحافظة على التراث، وإقناع الطالب بأهمیته في المقام

 األول، یتلوه بث أفكار توعویة مطلوبة في قالب فني: كالنظافة والمحافظة على البیئة، وفي المقام األخیر تأتي خصائص بعض
  أنواع الفن التشكیلي التقلیدي أو الحدیث.

 
 لم یفرد متخذ القرار مساحة في المصفوفة لعرض خصائص الفن التشكیلي أو مناقشتها بشكل متعمق مع الطالب. أما تیمة تنمیة

 اإلدراك الحسي فكان أولى بها طالب الصفوف االبتدائیة، وأنشطتها توعویة في وجهة نظرنا وال تختص بالتعمق في عالقة
 الحواس بالفن. وعالوة على ذلك، فمن یتأمل هذه المصفوفة یرى أنها تمیل إلى التسطیح في أساسیات الفن التشكیلي، فالصالت

 بین الفنون المحلیة المختلفة، أو بین الفن والعلوم جاءت مبتسرة ومباشرة، بل وغریبة، (فهل ال یمكن تحلیل الرؤى البصریة
 وفحص األلوان إال عند دراسة عالقة الفن بالعلوم؟) وأخیًرا یشعر المتابع للمصفوفة بأن األنشطة الصفیة تحول دون االبتكار، أما

  األنشطة الالصفیة فتقتل أي فكر حر للطالب أو معلمه.
 

 وبقوٍل آخر، فالمنهج الدراسي للتربیة الفنیة یراها وسیلة للتنشئة االجتماعیة ثم تفهم ودرس بعض خصائص الفنون التشكیلیة في
 بالدنا. وستجد أیها القارئ الكریم في المحور األخیر من المقال إشارة لمنهج تعبیر بصري، به صیاغة مختلفة ألهداف التدریب

 على هذا النوع من الفنون.
 
 

 س2: هل یوجد اتساق بین األنشطة واإلطار الفلسفي للمنهج، ما الذي یدل علیه دلیل المعلم؟ هل یحفز دلیل المعلم االبتكار لدیه؟
  وكیف یطلعه على المستجدات وعلى مصادر الحصول على طرق متنوعة في التدریس وفي تنمیة حب المادة لدى الطالب؟

 
 بجوار مصفوفة التتابع والمدى التي تتاح للمعلم سنویا، یتم توفیر أوًال التوجیهات الفنیة الخاصة بمعلمي ومعلمات التربیة الفنیة،

( 37  وثانًیا بطاقة تحضیر درس في التربیة الفنیة (حصتان متتالیتان)، وثالًثا كل ما هو جدید في التربیة الفنیة. (

 
 بقراءة التوجیهات الفنیة الخاصة بمعلم المرحلة اإلعدادیة نجد اتساًقا بین المبادئ المذكورة فیها من جهة، والتیمات الفكریة التي

 تعرضها المصفوفة من جهة مقابلة. فالمبادئ تؤكد على ما ینبغي للمعلم عمله بتدریسه هذا المقرر، واالتساق جید ومحمود.
 وبالتالي یؤكد الدلیل على األهداف الخاصة بالتنشئة والتوعیة، إلى جانب األسس التربویة للتعامل مع الطالب في الفصل،

  واألخیرة كلها جیدة ومتعارف علیها.
 

 في ص7 من التوجیهات نجد أنه ینبغي على المعلم اتباع اآلتي: عرض أعمال المتعلمین ومناقشتها من حیث النقطة، والخط،
م األعمال الفنیة لطالبه في ضوء:  واللون، ومالمس السطوح، الظل والنور، الكتلة والحجم والفراغ. وعلى المعلم كذلك أن یقوِّ

 التكوین، التوازن، التباین، التوافق، الحركة والسیادة، اإلیقاع، الحبكة الفنیة للموضوع. وعلیه؛ یرى متخذ القرار في تصمیم
 المنهج أن معاییر العمل الفني یتلقاها الطالب بالممارسة وال یجري تدریسها منفصلة. فلماذا ُیرجأ تلقي أسس الفنون البصریة

 وتلقیها بالممارسة في تلك المرحلة، في حین یتلقى الطالب أسًسا معقدة لعلوم أخرى كالذرة والریاضیات الحدیثة من خالل
  النظریة والممارسة مًعا؟ الظن هنا أن استخدام الفن كوسیلة للتنشئة والتوعیة یقف وراء االستخدام والتوظیف الحالي للمنهج.
 أخیًرا یزود مكتب مستشار التربیة الفنیة – محموًدا – معلمي التربیة الفنیة بملف عنوانه «كل ما هو جدید في التربیة الفنیة»
 والورق الذي بین أیدینا یتحدث عن التصویر الرقمي والطابعات المرتبطة به. یهمنا أن نالحظ ونؤكد أن كل ما هو جدید في

  - كل هذا متوفر على موقع الوزارة اإللكتروني.37



 التربیة الفنیة یقع في خمس ورقات فقط ال غیر، وال یوفر مصمم العمل أیة مراجع أو إحاالت لمصادر إلكترونیة للمعلم. وإذا كان
 لنا أن نتحدث عن هذا المنطق، فسنقول إنه یلغي حافز البحث ویقنع المعلم باالستسهال، فكل ما هو جدید یمكن توفیره في

  صفحات خمس ال غیر.
 
 
 

  إطاللة سریعة على منهج بدیل في التعبیر البصري3-
 

 من المهم أن نعرض تجربة مختلفة في تصمیم منهج ال صفي لممارسة الفنون البصریة في مؤسسات تعلیمیة غیر نظامیة، وكیف
 كانت فلسفة المنهج وأسسه النظریة.

 
 هذه التجربة كانت ضمن تجارب رائدة آلخرین ضمن «مشروع تمكین الشباب رقمیا» (شمشر) لمؤسسة أضف. فیها صیغت
 مناهج للفیدیو، وللموسیقى، والبرمجة بطریقة تتالعب باألسس المعرفیة، بهدف تعلیم نشط وله قیم أهمها: اإلتقان وتقبل النقد

38 والعمل الجماعي. نركز هنا على محاولة باسم یسري لمنهج التعبیر البصري. 

 
 یوضح هذا  البدیل  بشكل عملي كیف تتحدد فلسفة مختلفة للتعبیر البصري أهم ما یمیزها من وجهة نظري أنها «مارس وال تحكم

 قبل أن ترى وتفتح أفقك»، األمر الذي انعكس على ترتیب األسس المعرفیة للمجال، والموضوعات محل التدریب، إلى جانب
  طرق التدریس والممارسة العملیة والفهم النظري للمتلقي أو المتدرب علیها.

 
 ومن المهم أن نالحظ أن مصممي المناهج ومستشاري المشروع اتفقوا على تجنب  تعلیم التذوق الفني ألنه موضوع شائك،  وقد

 یقلل من ثقة المتدرب على التعبیر البصري الحر وتكرار المحاولة والتجریب، للتوصل إلى ُمنتج َمرضي عنه - خاصة أننا
( 39  نتعامل مع المهمشین - واسُتبدلت هذه المهارة  بمهارة النقد  وتقبله، وهي أعم وأشمل. (

 
 فكلما تطرقت البدائل إلى تغییر األدوات كلها،  (أي الفلسفة والغایات، المنهاج، الكتاب، طرق التدریس، – العالقات بین المعلم

 والمتعلم، نتائج التعلُّم على مستوى القدرات العقلیة والمهارات المتواكبة مع القیم، – ضمانات التحكم لتقلیص عناصر المنهج
 الخفي أو التدریب على تفهمه لتالفیه)، دعمت الظهیر الفلسفي المغایر.
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   راجع https://issuu.com/arabexpression/docs/visual_expression_curriculum لمعرفة تفاصیل المنهج.38
   - وبالمثل كانت المناهج األخرى للفنون في نفس المشروع: منهج الفیدیو ومنهج الموسیقى.39
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