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 الخالصة
 

شهد القرن الواحد والعشرين ثورة عظيمة وخطوات واسعة في مجال التعليم الرقمي بشكل خاص وتكنولوجيا التعليم 

بسبل التطوير من أجل التغيير عن طريق بشكل عام وتحديداً في مجال الفنون، لذلك كان لزاماً على الباحثين في االخذ 

الفنانين والباحثين في مجاالت الحياة نجد جيالً جداً مبدعا من  ىت اإلبداع والتقنيات والخامات حتالبحث في مجاال

 والمجتمع ككل.  العلمية للعمل على تطوير البيئة واالرتقاء بالمجتمع والذوق الجمالي للمواطن

 ً للقضايا والمشكالت المرتبطة بتعليم الفنون وتحقيق وتوصيات وتحليالت وضع مقترحات فجاء بحثنا هذا مستهدفا

مخرجات فنية ل من خالل االطالع على التجارب العالمية لتعليم الفنون في ظل المتغيرات العالمية إلعداد التواص

 تناسب مع متطلبات سوق العملجديدة بما 

عديدة  فنية مشاريع تتضمن أن الفنون في الجودة مناهجتوصل البحث الى العدد من االستنتاجات منها ان على  .

 الفردية الفروق تراعي بحيث أيضا، تدريس متنوعة ومداخل مختلفة وخامات مواداستخدام وان تعتمد على  وأصيلة،

 طالب إكساب بهدف المختلفة؛ وطبيعة التخصصات الفنون، وأساتذة الطالب، مستوى على واالستعدادات واالختالفات

 ونقدها تذوقها وكيفية وتاريخها بالفنون النظرية المعرفة مع ،الالزمة والمتنوعة العالية المهارات الفنية ونالفن

 . وتقويمه

 الدراسات مراجعة خالل الفنون، من تعليم في المعاصرة االتجاهات أهمكما واستعرض البحث ضمن اهدافه 

ً ل البحث المرتبطة بموضوع واألدبيات والبحوث  تحليل خاللواستجواباته. ومن  البحث أسئلة عن إلجابةسعيا

تمكنا من طرح بعض التوصيات والمقترحات االساسية والتي اهمها  التربية الفنية في المعاصرة والمداخل االتجاهات

 لألخذ غنيا مصدرا وتعد ومتنوعة، عديدة الفنون وطرق تعليم مناهج لتحديث المعاصرة العالمية االتجاهات كانت ان 

 تلك إليه تسعى أن ينبغي ما وهذا أنواعها، اختالف العربي على الوطن مجتمعات في الفنون برامج تطوير في بها

 ، اضافة الى بعض التوصيات والمقترحات االخرى.كافة مستوياتها في وتؤكده التعليمية المؤسسات
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ABSTRACT 
 

The twenty-first century witnessed a great revolution and great strides in the field of 

digital education in particular and the technology of education in general and 

specifically in the arts. Therefore, researchers had to take the path of development for 

change through research in the fields of creativity, technology and raw materials to 

find a very creative generation of artists and researchers in the fields of scientific life 

to work on the development of the environment and the development of society and 

the aesthetic taste of citizens and society as a whole. 

This research aims to develop proposals, recommendations and analyzes of the issues 

and problems associated with the education of the arts and to achieve communication 

through the global experience of art education under the global changes to prepare 

new technical outputs to suit the requirements of the labor market 

The research has reached to a number of conclusions, such as that the quality 

curricula in the arts should include many artistic projects and rely on the use of 

different materials and materials and different teaching approaches, taking into 

account the individual differences and preparations and differences at the level of the 

student, the arts teachers, with the aim of providing the student arts with the high and 

varied technical skills, with the theoretical knowledge of the arts and history and how 

to taste, criticism and evaluation. 

The research also reviewed the most important contemporary trends in art education 

by reviewing the studies, researches and literature related to the subject of the 

research in order to answer the research questions and queries. Through the analysis 

of contemporary trends and approaches in art education, we have been able to put 

forward some of the basic recommendations and proposals. The most important of 

these was that the contemporary global trends to modernize the curricula and 

methods of teaching arts are many and varied and are a rich source for introducing 

them in the development of arts programs in Arab societies of all kinds, and should 

be sought by these educational institutions and emphasizes at all levels, in addition to 

some recommendations and other proposals. 
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 قدمة : م

التربيــة الفنيــة المعاصــرة، الناتجــة عــن تقـف التربيـة الفنيـة اليـوم أمـام تيـارات واتجاهـات تشـكل صـورة 

الخبــرات التراكميــة التــي مــرت بهــا مراحــل تطــور التربيــة الفنيــة لتشــكل الثوابــت فــي المجــال، مــع 

لمجاالت العلميـة مواكبــة التطــورات والمســتجدات فــي التربيــة والفـن. إن التميـز فـي التربيـة وفـي الفـن وفـي ا

األخرى ذات العالقة   يجـب أن يمضـي يـدا بيـد مـن أجـل الوصـول إلــى دور خــاق مبــدع للتربيــة الفنيــة 

المعاصــرة. ويتعــدى دور مناهـج الفنـون مسـتوى اإلنتاج واإلبداع الفنـي، إلـى أدوار جديدة تتقاطـع مـع الحيـاة 

هـو أكبـر مـن تدريـس الفـن ذاتـه، وكأنـه ( Eisner ,1002ـس الفـن كمـا يصرح أيزنـر (وأبعادهـا المختلفـة. فتدري

يفتــح البــاب إلــى أدوار جديــدة لمناهــج الفنــون ومعلميهــا. وإن الشـراكة الجديـدة مـع األطراف ذات العالقة   

ربيـة الفنيـة اليـوم كأحـد مصـادر االصالح التربـوي، بالفنـون كانـت نتيجـة المقومـات واإلمكانات التـي تمتلكهـا الت

كمـا فـي مدخـل التكامـل بيـن الفنـون والعلـوم األخرى، التـي أثبتـت التربيـة الفنيـة مكانتهـا وأهميتهـا ليــس فقــط 

واإلبداع مـن جهـة،  علــى نطــاق التدريــس، وإنمــا أيضــا فــي مســتويات عليـا، مثـل: العالقة   بيـن الفنـون

والعلمـاء الحاصليـن علـى جوائـز نوبل فـي الكيميـاء والفيزيـاء والرياضيات وغيرهــا مــن العلــوم مــن جهــة 

.( كل تلــك الحــركات اإلصالحية تدعونــا إلــى دراسـة أهـم  1022أخــرى )العامــري، أمبوســعيدي، اليحيائــي، 

ويعــرف االتجاه بأنــه تيــار عــام يحــرك دفــة العمليــة  .المعاصـرة فـي التربيـة الفنيـةاالتجاهـات الحديثـة و

التعليميــة مــن أجــل النهــوض بهــا، وتحســينها وفــق المبــادئ النظريــة وإمكانيــة التطبيــق، بمعنــى آخــر 

كار التـي يتداولهـا أصحـاب الفنـون فيمـا ينشـرونه مـن تطلعـات االتجاهــات المعاصــرة فــي التربيـة الفنيـة هـي األف

وتصـورات ونتائـج تجاربهـم فـي تدريـس الفنــون، ويمكــن التعبيــر عنهــا بشــكل فــردي مــن خالل  آراء ً أو 

ً لـه وزنـه فـي ا لمجـال، ليشـكل بـدوره العلمــاء والمفكريــن، أو بشــكل جماعــي بحيــث تشــكل تيــارا اتجاهـا

نظريـة أو أنموذج لتدريــس التربيــة الفنيــة. وفــي الوقــت نفســه، قــد تكــون تلــك االتجاهــات عبــارة عــن 

خبــرات دخلــت مجــال التجربــة ولكنهــا لـم تسـتقر بعـد مـن حيـث القبـول أو الرفـض، وفـي كل األحوال هـي 

إن العالــم فــي تطــور مســتمر، حيــث تظهــر فيــه  .أفضـل الممارسـات فـي تدريـس الفنـونتيـارات تبحـث عـن 

نظريــات، واختراعــات، واتجاهــات فــي كل مــكان، والتربيــة الفنيــة تتأثــر بالتيـارات واالتجاهات فـي مياديـن 

ًً ومستقبال   ًً .تحديــات للفنانيــن ومعلمــي الفنــون،  التربيـة والفـن. وقـد تشـكل تلــك التيــارات واالتجاهات

وعليهـم أن يكونـوا قادريـن علـى مواجهتهـا حاضـرا وأول هــذه التحديــات هــو تحديــد االتجاهــات والمداخــل 

 الحديثــة التــي لهــا أكبــر اكثر علــى عمليتــي تعليــم الفنــون وتعلمهــا.

 اهدف البحث :

يهدف إلى وضع مقترحات للقضايا والمشكالت المرتبطة بتعليم الفنون وتحقيق التواصل من خالل االطالع على 

  .التجارب العالمية لتعليم الفنون في ظل المتغيرات العالمية إلعداد خريج يتناسب مع متطلبات سوق العمل

 

 

 الفصل األول 

 جودة المعايير كمدخل لضمان جودة تعليم الفنون 
 

تتأكــد أهميــة الجــودة ومعاييرهــا فــي كليــات التربيــة بشــكل عــام، وكليــات التربيــة الفنيــة بشــكل خــاص 

علــى أســاس أنهــا المدخــل للبقــاء والتميــز، وهــي المحــور الــذي مــن خالله يمكــن الحكــم علــى مســتوى 

(هــذا بقولـه:  333: 1003ات فــي إعــداد المعلــم، وهنــا يؤكــد النبــوي )المدخالت والعمليــات والمخرجــ

والجديـر بالذكـر أن المجتمعـات لـن تقبـل فـي المسـتقبل القريـب بنمـط اإلعداد السـائد للمعلـم، فالعالـم يتجـه وبقـوة «

بيـة أن تسـتعد لذلـك، وتصبـح قـادرة علـى إنتـاج إلـى اقتصـاد المعرفـة إنتاجـا ونقـا وانتشـارا، وعلـى كليـات التر

 .»المعرفـة المتعلقـة بهـا، ونشـرها كأحـد أهـم أسـس ومقومـات وجودهـا وبقائهـا فـي القــرن الحــادي والعشــرين
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الفنيــة بشــكل وتعتبـر المعاييـر مـن اإلصالحات التربويـة الحديثـة فـي مجـال التربيــة بشــكل عــام والتربيــة 

خــاص، غيــر أن إرهاصــات هــذا االتجاه ظهــرت منــذ زمــن فــي مجــال التربيــة الفنيــة، حيــث ظهــر أول 

بواســطة الجمعيــة الوطنيــة للتربيــة الفنيـة  2930دليــل استرشــادي لبرامــج إعــداد معلــم الفــن فــي عــام 

مريكية. وبعـد مراجعتهـا وتنقيحهـا تــم االعتراف بهــا كمعاييــر وطنيــة أمريكيــة فــي عــام بالواليات المتحـدة األ

كنتيجـة للتطـور -دخــل الكثيــر مــن التعديــات وبعــد مــرور عقديــن مــن الزمــن أ والتحسـينات . 2939

أنــه فــي  عيــة الوطنيــة للتربيــة الفنيــة وتشــير الجم (NAEA, 1999a).فـي التربيـة الفنيـة -واإلصالحات

رئيـس الجمعيـة فـي ( Day Michael(  شــكلت لجنــة متخصصــة برئاسـة ميشـيل داي 2991ُســبتمبر مــن عــام 

ذلـك الوقـت للبـدء فـي عمليـة اإلعداد لمعاييـر إعـداد معلـم الفنـون ،روجعــت المعاييــر ومن أعضــاء مجلــس 

ومعاييــر   الجمعيــة، وتضمنــت تلــك المعاييــر متطلبــات معاييـر الجمعيـة الوطنيـة لكليـات الفنـون والتصميـم

المجلــس القومــي االعتماد برامــج إعــداد المعلــم  ، وبهــذا تكــون قــد حققــت البعــد التخصصــي الفنــي والبعــد 

 التربــوي.

دمــت الجمعيــة الوطنيــة للتربيــة الفنيــة )نسـخة منقحـة لمعاييـر إعـداد معلـم الفـن التـي أكـدت ق 1009وفــي عــام 

فيهـا أن جميـع التالميذ فـي مـدارس الواليات المتحـدة األمريكية مــن صفــوف الروضــة وإلــى الصــف الثانــي 

مجـال الفنـون البصريـة، وأنهـا تـدرك أهميـة تعليـم الفنـون  عشــر يجــب أن يحضـوا بمربيـن ذوي جـودة عاليـة فـي

 بصفتهـا مكـون أساسـاً للتعليـم فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

وتشـكل المعاييـر أهميـة خاصـة، ليـس فقـط فيمـا يتعلـق بعمليـة إعــداد المعلميــن، ولكــن تتعــدى تلــك األهمية 

علميـن الممارسـين ومعاييـر للمناهـج التـي تكشـف الخبـرات والمعــارف التــي يجــب علــى لتشــمل معاييــر الم

التالميذ امتالكها خالل ســنوات الدراســة فــي المــدارس. وإن أهميــة وجــود معاييــر إعداد الفنــان، والمصمــم، 

المبــدع، ســواء أكان علــى مســتوى المدرســة أم والمهنــدس المعمــاري تضمــن مســتوى جــودة األداء ذلــك 

علـى مسـتوى المجتمـع. لـذا فهنـاك معاييـر ترتبـط بمحتـوى الفــن، ومنهــا مــا يرتبــط بالخبــرات الفنيــة الخاصــة 

ــرات الفنــان فــي بالمهــارات والتقنيـات، وكيفيـة تدريسـها لتالميذ المـدارس، وهنـاك معاييـر أخــرى ترتبــط بخب

 (.1003عملتــي التقويــم والتقييــم) العامــري، 

 

 

ومن هذا المنطلق فان الجامعات والكليات والمعاهد التي تعد الفنانين ومعلمي الفن تطرح عددا من القضايا الواسعة 

اصة بتربية الفنان والمعلم المرتبكة بعملية االعداد ومن القضايا التي تطرح قضايا تركز على طبيعة المتطلبات الخ

الفنان التي تقود الى شهادات علمية موثوق بها ومعتمدة على مستوى دولي وعالمي وسوف يكون هناك فرص 

للخبرات العالجية واكتشاف طرق التدريس واليات إدارة الفصول التي تعتبر نقاطا مشتركة في برامج اعداد معلمي 

جمعية القومية للتربية الفنية في الواليات المتحدة االمريكية ان " جودة برامج الفن في مختلف انحاء العالم وتؤكد ال

االعداد تتنوع بشكل واسع بين الجامعات والكليات المرتبطة بإعداد معلم الفن التي تحرص دائما على تطوير برامج 

البرامج التي تسعى الى تحسين االمتياز واالعتماد في اعداد معلمي الفن وفي الوقت ذاته تكون خطوطاً عريضة لتلك 

 مستوياتها المهنية في اعداد معلمي الفن .

وتتنوع تلك المعايير لتشمل جوانب كثيرة من برامج اعداد معلم الفن بشكل عام فمنها ما يرتبط بالبرنامج ذاته ومنها 

رتبط بالمعارف والمهارات التي ما يرتبط بالمعايير المرتبطة بالهيئة التدريسية التي تتولى التدريس فيها ومنها ما ي

ً معايير أخرى خاصة باإلمكانيات المادية مثل استوديوهات ومعامل ورش  يجب ان يمتلكها معلم الفن وتوجد ايضا

 الفنون بأنواعها المختلفة.

براء في ومن األسئلة الجادة والمرتبكة بجودة تعليم الفنون بشكل خاص التي ينبغي علينا التفكير فيها كمربين للفن وخ

مناهج تعليم الفنون ما يلي: ماذا ينبغي للطالب ان يعرف ويكون قادرا على أدائه لكي يتعامل مع معطيات القن الحادي 

ً لها وقادرا على أدائها في مجال تعليم الفنون؟ وفي  والعشرين؟ وما المعرفة التي ينبغي ان يكون أستاذ الفن مالكا

 يكون طالب الفن مالكها لها وقادرا على أدائها يفي مجال الفنون.المقابل ما المعرفة التي ينبغي ان 
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ومن خالل األسئلة يمكن استقراء مستويات كثيرة للمعايير منها ما يتعلق بالمعارف والخبرات النظرية والعملية التي 

بالمعارف والخبرات يمتلكها أساتذة الفنون والهيئات التدريسية بالجامعات والكليات وهناك أيضا مستوى أخرى يتعلق 

النظرية والعملية اليت يجب على طالب الفنون معلمي الفنون اثناء مرحلة االعداد والدراسة ان يكونوا مالكية لها ، 

والتي يجب ان تنسجم بشكل مباشر مع الخبرات التي يمكنهم تدريسها ونقلها لتالميذ المدارس لكي تطهر معايير 

لتربية الفنية او التربية التشكيلية او التربية التكوينية بشكل متسق مع اعداد المعلم مناهج الفنون او ما يطلق عليها ا

والخبرات التي يقوم بتدريسها وهذا يستدعي وجود المستوى الثالث للمعايير التي ترتبط بالخبرات والمعارف النظرية 

ى أدائها في كل مراحل التعليم المدرسي ) التطبيقية التي يجب على تالميذ المدارس ان يكونوا مالكين لها وقدرين عل

 (1003العامري ، 

ويذكر ) حوداوين ( ان هناك كفايات ضرورية خاصة بالمهارات والمعرفة ينبغي لكليات وبرامج الفنون مراعاتها 

 مثل :

 اعمال وتدريبات مكثفة في مجال او تخصص واحد على األقل لذلك فان الطالب يحتاج الى وقت كاٍف وتعليمات -

 معمقة لكي يركز على مفاهيم خاصة ودقيقة ويركز أيضا على طرق وأساليب التفكير الخاصة بأشكال الفن .

 هناك ثالثة أنواع من القدرات او الكفايات المعرفية للحصول على نموذج مغزي في الفنون الجميلة مثل: -

 معرفة لكيفية اإلنتاج الفني وعرض االعمال الفنية. -2

 ب وكيفية تفسير االعمال الفنية وتقييمها.معرفة خاصة باألسالي -1

 معرفة باألعمال الفنية لمراحل وثقافات مختلفة. -7

( ان بناء الوثائق والمناهج التعليمية للتربية الفنية يستند في بنائها الى المعايير 1009ويشير بباوي ) -0

لمؤسسات المعنية بتصميم العالمية التالية ، والمحددة لبناء البرامج التعليمية حيث اتفقت العديد من ا

 المعايير العالمية لتعليم الفن وان هناك ستة معايير مهمة وهي :

 فهم وتطبيق العمليات والتقنيات والوسائط الفنية. -2

 استخدام المعارف البنائية والوظيفية. -1

 اختيار الموضوع وتقييمه في حدود الرموز وحركة الصور. -7

 والتاريخ. فهم الفنون البصرية في عالقتها بالثقافة -0

 انعكاسات الخواص والمواصفات الشخصية للتلميذ على االعمال الفنية واعمال االخرين. -5

 الربط بين الفنون البصرية والعالقات البينية األخرى. -1

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعبير الفني والمتمثلة في الحاسب االلي. -3

يصبح لمجال التربية الفنية اطار علم حديث يمكن االعتماد عليها  ( أيضا من خالل هذه المعايير1009ويؤكد بباوي )

في بناء مناهجها ومقرراتها وانشطتها وأساليب تدريسها بمستوى عالمي عالي الجودة، هذا باإلضافة الى ما شمله 

 ية.تدريس التربية الفنية في العصر الحديث من قواعد ومعايير للتقييم والتقويم للمنتجات واالعمال الفن

وقد تم حصر ما ينبغي ان يتعلمه الطالب في خمس نقاط رئيسية كما وردة في المعايير الوطنية للفنون البصرية 

 م مثل :2990االمريكية عام 

ينبغي لطالب الفنون ان يكونوا قادرين على التواصل المعرفية وبحد أدني في مجاالت الفنون المختلفة مثل:  -

صرية يتضمن هذا المعرفة والمهارات في استخدام المصطلحات األساسية الموسيقي والمسرح والفنون الب

 والخامات والمواد واألدوات والتقنيات واالسس العقلية لكل مجاالت الفنون

ينبغي لطالب الفنون ان يكونوا قادرين على التواصل بشكل ماهر في أحد اشكال الفنون متضمنا هذا القدرة على  -

 لها من خالل رؤية عاقلة وتقنيات ماهرة.تحديد المشكالت الفنية وح

ينبغي لطالب الفنون ان يمونوا قادرين على تطوير وعرض التحليل االولي األساسي لبنية االعمال الفنية من  -

خالل تاريخها والمنظور الثقافي الخاص بها ومن خالل مجموعات مختلفة ومتنوعة من جميع الزوايا يتضمن 

 م العمل في مختلف المجاالت الفنية.هذا القدرة على الفهم وتقوي
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ينبغي لطالب الفنون ان يكون لديهم معرفة شخصية باألعمال المثالية ألشكال الفن من مختلف الثقافات والمراحل  -

التاريخية واالسس األولية لفهم التطوير التاريخي لمجاالت الفنون عبر الفنون المختلفة بشكل متكامل من خالل 

 الثقافات المختلفة.

ينبغي لطالب الفنون ان يكونوا قادرين على التواصل بشكل ماهر في أحد اشكال الفنون متضمنا هذا القدرة على  -

 تحديد المشكالت الفنية وحلها من خالل رؤية عاقلة وتقنيات ماهرة.

نية من ينبغي لطالب الفنون ان يكونوا قادرين على تطوير وعرض التحليل االولي / األساسي لبنية االعمال الف -

خالل تاريخها والمنظور الثقافي الخاص بها ومن خالل مجموعات مختلفة ومتنوعة من جميع الزوايا، يتضمن 

 هذا القدرة على الفهم وتقويم العمل في مختلف المجاالت الفنية .

 

 

مــن مختلــف الثقافــات ينبغــي لطــاب الفنــون أن يكــون لديهــم معرفــة شــخصية باألعمال المثاليــة أشكال الفــن 

والمراحــل التاريخيــة، واألسس األولية لفهــم التطــور التاريخــي لمجاالت الفنــون عبــر الفنــون المختلفــة بشــكل 

 .متكامــل مــن خالل الثقافــات المختلفــة

المعرفـة بالفنـون والمهـارات مـن خالل ينبغـي لطـاب الفنـون أن يكونـوا قادريـن علـى ربـط أنـواع مختلفـة مـن 

وعبـر مجاالت الفنـون المختلفـة. يتضمـن هـذا مكونـات مندمجـة ومنســجمة عــن طــرق فهــم اإلنتاج الفنــي، 

 والتاريــخ، والثقافـة، والتحليـل ألي مشـروع متعلـق بالفنـون.

ض المعاييــر التــي يجــب أن تتوافــر فــي أســاتذة الفنــون، وفيمــا يتعلــق بمحتــوى الفــن يمكــن أن نذكــر بعــ

يجـب أن يمتلكـوا المهـارات الخاصـة بمجاالت الفن المختلفة مــع القــدرة العاليــة علــى تطويــر تلــك  :ومــن ذلــك

رة علـى التعبيـر الذاتـي ذي المغـزى األعمال الفنيــة الخاصـة بهـم وفهمهـا فهمـا جيـدا؛ بمعنـى آخـر أن يمتلكـوا القـد

 .باسـتخدام مختلـف الخامــات، واألساليب، واألشكال التعبيريــة البصريــة

يجــب أن يكــون لديهــم القــدرة علــى إصــدار تفســيرات ذات معنــى، وأحــكام جماليــة خاصــة بأعمالهــم الفنيــة، 

أن يكونـوا قادريـن على التفسـير، والتقويــم النقــدي الفنــي مــن خالل  وأعمــال الفنانيـن اآلخرين؛ بمعنـى

المناقشــات الشــفهية، والكتابــة اإلبداعية فــي الفنــون الجميلــة، فأســاتذة الفنــون يمكنهــم إدراك أن المعلومــات، 

 .بيـة الفنـون الجميلــة المعاصــرةوالمعــارف، والمناقشــات أمـر ضـروري، ومكـون أسـاس مـن مكونـات تر

يجـب أن يمتلكـوا المعرفـة بالمحتويـات التاريخيـة، والثقافيـة حـول العمـل الفنـي، وأنهـم يفهمـون ويدركـون رسـالة 

 الفـن، والتحديات التي تشكل القيم الثقافية واالجتماعية.

اليـة الخاصــة بالفنــون الجميلــة؛ فهــم يمتلكــون القــدرة ينبغـي أن تكـون لديهـم معرفـة بالعمليـات الفنيـة والجم

علــى تفســير القضايــا الفلســفية واألخالقية المتعلقــة بالفنــون البصريـة. لـذا فإنهـم يدركـون أن اإلنتاج ودراسـة 

 .كلية واالجتماعية والسياســيةالنظريــة الشــ :الفنـون يمكـن أن تكـون مـن خـالل مداخـل ونظريـات مختلفـة، مثـل

ينبغـي أن تكـون لديهـم معرفة بالفـن المعاصر والفن العالمي، وأنهـم يدركـون قيمـة دراسـة األعمال الفنيـة المنبثقـة 

 .مـن ثقافــات العامــة، والثقافــات الشــعبية الفلكلوريــة، وغيرهــا مـن الثقافـات األخرى

معرفـة بالثقافـات القديمـة والحديثـة المتعلقــة بالفنــون البصريــة، وتربيــة الفنــون الجميلــة، ينبغـي أن تكـون لديهـم 

وأنهــم يدركــون دور التصميــم الجرافيكــي، وفــن الحاســب اآللي، وشــبكة المعلومــات فــي تدريــس الفنــون 

 والمواقــع التربويــة األخرى .

ـون المضاميـن المتعـددة لوجـود الفـن كمـا فـي المتاحـف، وصاالت العـرض، وغيرهـا مـن أساتذة الفنـون يدرك

 .البدائـل للمواقـع التربويـة مـن خالل مجتمعاتهـم الخاصـة

يدركــون أن تعليــم الفنــون عبــارة عــن عمليــة مســتمرة، تحتـاج إلـى جهـود طويلـة المـدى، وأن الفـن مكـون 

 للخبرات اإلنسانية متوافـر

ً مهمـاً، ومكونـاً ً أساسـا مـن مكونـات تعليم  وخالصة يمكـن القـول إن وجـود معاييـر لتدريـس الفنـون يعتبـر شـيئا

الفنون المعاصــرة، وهــي المدخــل للبقــاء والتميــز، وهــي المحـور الـذي يمكـن مـن خالله الحكـم علـى مسـتوى 
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ـات والمخرجـات فـي إعـداد المعلـم، وفـي بنـاء المناهـج وتقييــم أداء المعلــم بشــكل عــام فــي المدخـالت والعملي

 التربيــة الفنيــة.  

 

وتؤكــد الجمعيـة القوميـة للتربيـة الفنيـة فـي الواليات المتحـدة األمريكية أن هنـاك سـببين أهمية وجـود المعاييـر فـي 

 تدريـس الفنـون،

ـبب األول أنهـا تسـاعد علـى تحديـد مـا ُقــدم للطالــب، هــي التربيــة الجيــدة فــي الفــن، التــي يمكــن أن ت الس 

فمـن خالل تأسـيس اإلطار المعرفـي والمهـارات المطلوبـة لـكل مــن اســتخدامات الحــواس فــي كل مجــال مــن 

ـا مــن اســتخدام األدوات واألسباب العقليــة التــي تســهم فــي إصــدار أحــكام مجاالت الفنــون التشــكيلية، بمــا فيهـ

 الجــودة حــول المنتــج والتعبيــر الفنــي. 

والســبب الثانــي أن جــودة المعاييــر تســاعد البرامــج الضعيفـة؛ لكـي تتطـور وتتحسـن وفـق مـا جاء فـي تلـك 

ال تقـدم مقـررات للدراسـة وإنمـا مؤشـرات لجـودة مناهـج الفنـون، ومـا ينبغـي أن  -عاييـرأي الم -المعايير؛ فهـي

تكـون عليـه. بمعنـى آخـر إنهـا ترتبـط بشـكل أكبـر بالنتائـج والمخرجـات وليسـت بالعمليـات وكيفيـة تحقيقهـا، ولهـذا 

ي المناطـق لتكـون أكثـر مرونـة فـي تعاملهـا مـع المنهـج فهـي تقـدم تصريحـات عامـة لتشـجيع المناهـج اإلقليمية فـ

والبرنامـج المكتـوب الرسـمي ومـن هـذا المنطلـق تأتـي أهميـة وجـود معاييـر وطنيـة لقيـاس جـودة مناهـج الفنـون 

ييــر فــي ضــوء وبرامجهــا فــي الوطــن العربــي فــي جميــع المســتويات، حيــث يجــب أن تؤســس تلــك المعا

الفلســفة العربيــة اإلسالمية، والممارســات العالميــة المشــتركة فـي تلـك المجاالت مـع التركيـز علـى الخصوصيـة 

 .المحليـة لـكل دولـة مـن الـدول العربيـة

 

 

 الفصل الثاني

 الفنان المحترف في المؤسسات التعليمية لتعليم الفنوندور 
 

مـن الفنانيـن المحترفيـن إمكانـات ومهـارات فنيـة تميزهـم عـن غيرهـم مـن الفنانيـن، تلـك المهـارات يمتلـك الكثيـر 

التخصصيـة ً العاليــة جعلــت مــن مربــي الفــن التفكيــر فيهــا بصفتهــا مصــدرا مـن مصـادر تعليـم الفنـون. 

ة. لــذا ظهــر دور الفنــان المحتــرف حيــاً مباشــرا كاتجـاه مـن خصوصـا عندمـا يكـون هـذا المصـدر ً أمــام الطلبــ

االتجاهـات الحديثـة التـي تـم تفعيلهـا مؤخـرا لتطويـر مناهـج الفنـون فـي الـدول المتقدمـة كمـا فـي المملكـة المتحـدة 

 .وأمريــكا، وأســتراليا والــدول األوربية بشــكل عــام

( أن هـذا المدخـل يعتبـر أحـد مداخـل االصالح ِ فــي التربيــة الفنيــة بهــدف جــودة اإلنتاج 1003ويؤكــد العامـري )

الفنــي. فلــم يكتــف مربــو الفــن بتضميــن أعمــال الفنانيــن فــي عمليــة التدريــس أو كمصـدر مـن مصـادر 

م فــي المــدارس وأماكــن تعليــم الفنــون، كمدخــل لضمــان التعلـم؛ بـل أصبـح اليـوم مـا يعرف بــالفنان كمقيــ

الجـودة فـي تدريـس المهـارات الفنيـة العاليـة، وهنـا يعـد الفنـان المحتــرف معلمــا وفنانــا يقــدم إبداعاتــه وتجاربــه 

بعـدا آخـر مـن األهمية لهـذا المدخـل  الفنيــة ليــس فقـط للطـاب، بـل ولألساتذة ومعلمـي الفنـون أيضـا، ممـا يخلـق

 فـي تدريـس الفنـون

 Oddie, 1997 Dust & Sharp & Allen 1998, National Advisory:وتشـير أدبيـات ودراسـات كل مـن

Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE), 1999, Trowsdale 2002,  أنـه

باإلمكان تفعيــل دور الفنــان المحتــرف فــي   Reiss & Pringle 2003, Sanderson and Savva, 2004إلـى

عمليــة التدريــس المباشــرة وغيــر المباشــرة. وأعمــال الفنانيــن ثريــة بالمفــردات الغنيـة والتعبيـرات المختلفـة 

ـتحدثة فــي تعليــم الفنــون، فالدراسـات للقضايـا المعاصـرة، والتـي يمكننـا إدخالهــا كأفــكار لمناهجنــا المسـ

المرتبطـة بهـذه القضيـة تظهـر كيـف يمكـن اسـتخدام الفنــان وعملــه لمســاعدة الطالب  لكــي يدركــوا، ويشــاهدوا، 
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أهمية  ففــي الوقــت الحالــي هنــاك نمــو وإدراك .ويفهمـوا ويطـورا مفاهيمهـم حـول مـدركات البيئـة مـن حولهـم

 .دور الفنــان المحتـرف مـن جهـة، وتطويـر المؤسسـات التربويـة مـن جهـة أخــرى

أهمية   Pringle & Reiss; 2002, Trowsdale; Sanderson and Savva, 2004 وتؤكـد دراسـات كل مـن

التربيــة الفنيــة واألعمال الفنيــة االحترافية، وعمــل معلمــي الفــن، وعمــل الفنانيــن فــي عمليــة التدريــس. لــذا 

فــإن تلــك األهمية تمنـح الطالـب وأسـاتذة الفنـون بعـض المداخـل لمصـادر الخبــرات والمعــارف، والتقنيات الفنيــة 

ــري تلــك العالقة   الجديــدة بدورهــا اإلبداع والتربيــة الجماليــة للمتعلــم ً عـن والمعلـم معـا. ويجـب والمهاريــة. تث

أن نؤكـد هنـا أن الفنـان ليـس بديـا معلــم الفنــون، بــل هــو مصــدر إثــراء، وعامــل مســاعد فــي إصــالح أشــكال 

 .تعليــم الفنــون 

 

الــذي يعــرف ( Artists إلــى أن اتجــاه الفنــان كمقيــم فــي مدرســة) Robinson ,2939ــون )ويشــير روبنس

 -بــ ُظهـر بشـكل عـام ثالث فوائـد هـي:

 فوائـد للطالـب -1

 فوائــد للمعلــم. -2

يؤكــد  فوائــد أخــرى للمدرســة التــي فيهــا الفنــون. وفيمــا يخــص الفوائــد الخاصــة بالطالــب؛ -3

روبنســون(أن العمــل مــع الفنــان المحتــرف يفيــد الطالــب مــن خالل تطويــر المهــارات الفنيــة، (

 .واالتجاهات، والفهــم بشــكل عــام

ان األهداف   Australia Council ) ومـن جهـة أخـرى، يشـير أيضـا المجلس األسترالي للفنـون

األساسية مـن وراء اتجـاه الفنـان كمقيـم هـو منـح الفنانيـن الفـرص لتوسـيع خبراتهـم، ومشـاركة مهاراتهـم 

الفنيـة مـن خالل  مشـاركة التالميذ عمليـة اكتشـاف فوائـد الممارسـات اإلبداعية. ومـن هـذا المنطلـق فــإن 

ترائية يخلــق الفــرص أيضــا للفنانيــن والمعلميــن للعمــل معــا مثــل هــذا النــوع مــن البرامــج ال

 .لتطويــر طــرق تدريــس، وممارسـات عمليـة ذات فاعليـة كبـرى فـي مجـال الفنـون

أن اســتخدام الفنانيــن وأعمالهــم الفنيــة بصفتهــا نمــاذج أو مداخــل لتدريــس  (1020يشــير العامــري)

يســمح للطــاب أن يــروا ويتحدثــوا ويكتبــوا كجــزء أو مكــون مــن مكونــات عمليــة اإلنتاج  الفنــون

الفنــي. وفــي هــذه الحالــة، فــإن االتجاهــات الحديثــة فــي تدريــس الفنــون ال تركــز فقــط علــى 

ا تركــز علــى تطويــر قدراتهــم المتعلقــة بلغــة تطويــر القــدرات الفنيــة اإلنتاجية للتالميذ فقــط، وإنمــ

التواصــل البصــري، والحساســية الجماليــة، ووجهــات النظــر الشــخصية، والنمــو الوجدانــي 

 والعقلــي، واألحكام النقديــة بهــدف الوصــول إلــى موضوعــات متنوعــة مــن منظــور ثقافــات متعــددة.

( أيضـا أن هنـاك عالقة  قويـة بيــن تطويــر تعلــم التالميذ، واســتخدام الفنــان 1020امـري)ويؤكـد الع

نموذجــا لتعليــم الفنــون، حيــث يشــير أن اســتخدام هــذا المدخــل فــي التدريــس يسـاعد علـى تعزيـز 

ينتمـون إلـى ثقافـات متعـددة ومختلفـة، تعلـم التالميذ فـي الفنـون، وتطويـر معارفهم مـن خالل  فنانيـن 

 .وتنمية االتجاهات اإليجابية نحــو الفنــون، وتنميــة اللغــة البصريــة والحساســية الجماليــة للتالميذ

خمــس فوائــد فيمــا يخــص الطالــب وهــي: وضــع  (2993بينمــا يذكــر كل مــن شــارب وديســت )

المحتـوى، وزيـادة الفهـم، وتطويـر المهـارات والمفاهيـم الفنيــة، وتنميــة الثقــة الفنــون مــن خالل  

الذاتيــة وتعزيــز التعلــم، وأخيــرا تنميــة التعلــم االجتماعي والفــردي. وهنــاك أهميــة خاصــة للفنانيــن 

: 2990ية وهـذا مـا أوصـى بـه  ) داهـل، المحلييــن، وذلــك لقربهــم مــن الطلبــة فــي المناطــق اإلقليم

( حينمـا أكـد أهميـة الفنـان المحلـي و القومـي، ولكـن هـذا يعتمـد علـى مـدى توفـر هــذا الفنــان 30

المحتــرف، حيــث إن هــذا النــوع مــن الفنانيــن يكونون  خبــرات مشــتركة مــع الطالب ؛ وذلــك 

ــد ولتأثيرهــم الكبيــر فــي مــدى المعرفــة لــدى هؤالء الطالب. وبشـكل عـام، فـإن النتمائهم لمجتمــع واح

الفنـان المحتـرف يمكنـه أن يكـون مصـدرا ثريـا لمسـاعدة المـدارس علـى إثـراء مناهجهـا الخاصــة 
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اخليــة لهــا كمســاحات بالفنــون التشــكيلية وتنميتهــا وتطويرهــا، وجــذب االهتمامات الخارجيــة والد

  -العمليـة فـي النقـاط التاليـة: وفضــاءات أخــرى للتدريــس فــي مختلــف مجاالت الفنــون التشــكيلية

 

استثارة وجذب التعليم من - .فهم واسع لمختلف الفنون- .تقديم طريقة جديدة للعمل- .تقديم أشكال جديدة للفن

إجابة - .الفنان كمحترف لتطوير التخصصات- .تقنيات ومهارات الطالبتطوير - .خالل المناهج المرتبطة

 .الفنان كحافز لتحدي االتجاهات والقيم- .أسئلة الطالب عن الفن والفنانين

ويجـب التأكيـد هنـا أننـا ال يمكـن أن نحـد أنفسـنا فـي اسـتخدام أعمــال الفنانيــن فقــط فــي تدريــس 

ب علينــا تفعيـل دور الفنـان بشـكل مباشـر فـي عمليـة تعليـم الفنـون بـكل أشــكالها الفنــون، وإنمــا يجــ

بقولـه: إن هنـاك مسـتويات كثيـرة لتفعيـل الفنانيـن فـي عمليـة  وأنواعهــا. ويؤكــد العامــري هــذه الفكــرة

اســتخدام األعمال األصلية ،كمــا فــي تدريـس الفنـون، كاسـتخدام الصـور الفوتوغرافيـة أعمال الفنانيــن، و

المتاحــف والمعـارض الفنيـة، والتواصـل مـع الفنانيـن مـن خالل  الهاتـف أو وسـائل االتصال الحديثـة، 

والعمـل بشـكل مباشـر مـع الفنانيـن داخــل المدرســة أو خارجهــا، وتأتــي االحترافية مــن خالل  ما لزمة 

 ل دائــم فــي مراســمهم  الستقاء الخبــرات الفنيــة عــن كثــب وبشــكل مســتمر.الفنانيــن بشــك

وكخالصة لهــذا الجــزء البــد مــن تفعيــل دور الفنــان بشــكل عــام، والفنــان المحتــرف بشــكل خــاص 

ــة؛ مــن أجــل الحصــول علــى فــي كليــات وبرامــج الفنــون والمــدارس والمؤسســات التعليميــة المختلف

نتائــج فنيــة وبصريــة ذات مغــزى مؤثــرة فــي عمليــة تدريــس الفنــون فــي مختلــف المجاالت الفنيــة. 

إن تلـك النقـاط السـالفة الذكـر تحتـاج إلـى بحـوث تجريبيـة عمليـة مــن أجــل التأكــد مــن فرضيــة 

ــر تعليــم الفنـون فـي المنطقـة العربيـة. وهنـا نؤكـد أن مـا نشـاهده مـن ممارسـات صحتهــا، وبهــدف تطوي

فـي تطويـر تعليـم الفنـون وإصالحها لـم تـرق بعـد إلــى مســتوى التجريــب العلمــي المبنــي علــى أســس 

فيدَ مـن الفنـان فـي المـدارس وقواعــد يمكــن االنطالق منهــا وتعميــم نتائجهــا. ومــن المؤكــد أنـ ًِ ـه ُ

بطـرق مختلفـة فـي المـدارس اسـت ولكــن لــم يتــم وضــع اســتراتيجية واضحــة تهــدف إلــى هــذا 

االستخدام بطـرق منهجيـة مدروسـة يتـم تفعيلهـا وتطبيقهـا فـي مدارســنا فــي العالــم العربــي؛ لــذا نؤكــد 

ــان جــودة التدريــس، وليــس بديــال عــن معلــم الفنــون الَمَؤســس علــى فكــرة هــذا المدخــل لضم

 .التربيــة مــن خالل الفــن

 

 

 الفصل الثالث

 الثقافات المتعددة في تدريس الفنون 

 

تتناولهـا الدراسـات العلميـة يعتبــر مدخــل الثقافــات المتعــددة فــي تدريــس الفنــون أحــد القضايـا المعاصـرة التـي 

 ;Young and Erickson Young, 2002; Clover, 2002 ,المختلفـة، حيـث تشـير دراسـات كل مـن: ؛

Erickson, 2002; DeJong, 1998; Dufrene, 1998; House, 1998; Serre and Fergus, 1998; 

Petrovich-Mwaniki, 1998. and Galbraith, 2003   مدخـل الثقافـات المتعـددة فـي برامـج تدريـس  إلـى أهميـة

   ويؤكـد كل مـن إيركسـون ويونج فـي دراسـتهما .الفنـون بهـدف التقـارب الثقافـي وخلـق حـوار الحضـارات بيـن األمم

لفنـي ذي المعنــى اليـوم فـي حاجـة ماسـة لتقديـم الفـرص لطالبهـم االكتساب الخبـرة الفنيـة واإلنتاج ا أن معلمـي الفنـون

بالنســبة لهــم، مــع التركيــز علــى معاييــر الجــودة بالنسـبة لرؤيـة الطالب  االعمال الفنيـة التـي ينتجونهـا، كذلـك أن 

ــاعد وبهــذا يس“. لهـم اهتمـام متزايـد لتحســين الفهــم عبــر الثقافــات المتعــددة -كغيرهـم مـن المربيـن -معلمـي الفنـون

 .هــذا االتجاه علـى تنميـة االتجاهـات اإليجابية نحـو ثقافـات متعـددة، وبنـاء جسـور معرفيـة قائمـة علـى االحترام والسـام

أن المعرفـة الواسـعة للفنـون البصريـة يجـب أن تكـون معتمـدة علـى الفـن المعاصـر، “ ,1007ويشـير جالبرايـث

ـددة؛ الــذي بــدوره يســهم فــي إيجــاد أرضيــة جديــدة إلعداد الفنانيــن ومعلمــي الفنــون ومحتــوى الثقافــات المتعـ
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أن مـن أهـم األهداف “Young 3: 2002ويشــير )يونــج “. فــي البرامــج علــى مســتوى الكليــات والجامعــات

الهيكلـة البنائية للمـدارس، والكليات، والجامعــات، بحيــث  الملحـة للتدريـس المعتمـد علـى الثقافـات المتعـددة هـو إعادة

يكــون المتعلمــون مــن أصــل مجموعــات عرقيـة مختلفـة، وطبقـات اجتماعيـة متعددة، يمارسـون دراسـتهم الفنيـة 

لبهـا إلى خلفيـات ثقافية هنـا إلـى ٍ ُ الجامعـات وكليـات الفنـون التـي ينتمـي طا ,1001، ويشـير يونـج “بشـكل متسـاو

متعـددة وليسـوا مـن ثقافـة محليـة واحـدة. ومـن هنـا تأتـي أهميـة إعـادة هيكلـة بنـاء برامـج تعليـم الفنـون لتشـمل طالبـا 

 .توجـهمـن ثقافات متعـددة، واتجاهـات فنيـة مختلفـة، ليـس بالنسـبة لمحتـوى تلـك البرامـج فقـط وإنمـا أيضـا بالنسـبة لل

 ,2993وفيمـا يتعلـق باألهداف األساسية لمدخـل الثقافـات المتعـددة فـي برامــج إعــداد معلمــي الفــن يشــير ديجونــج ، 

إلــى أن أســاتذة الفنــون مــن خالل  توســيع أســاليب الثقافــات المتعــددة، واألفكار، والمشــاعر، واإلدراك الذاتــي فــي 

التدريـس يمكنهـم أن يكونـوا مـع طالبهـم أكثـر قـدرة علـى تدبـر التغيــرات والمتناقضــات فــي عمليــة اإلنتاج عمليــة 

فـي عمليـة ”م أيضـا أهميـة هـذا المدخـل فـي إعـداد الفنانيـن ومعلمـي الفـن بقولـه: 02933ويؤكــد ديجونـج ، “. الفنــي

جـب أن تكـون التساؤالت الفلسـفية أكثـر حضـورا ويجـب أن تكـون مؤسسـة علـى قاعـدة تعليـم الفنـون ً مـن ذي قبـل، ي

الثقافـات المتعـددة، وفـي الوقـت الحالـي يتـم تمثيـل تعـدد الثقافـات، ونمـاذج الجمـال عبـر الثقافـات بحـد أدنـى فـي كتـب 

 .“الفـن، وأدلـة مناهـج الفنـون، وفـي طـرق تعليـم الفنـون

 

ان النقـص فـي مداخـل الثقافـات المتعـددة مـازال يشـكل مشـكلة فــي تدريــس الفنــون فــي المجتمعــات المعاصــرة 

ويشـير كل مـن سـيرر وفرجـس لي أن المفتـاح لحـل هـذه المشكالت يتمثـل فـي عمليـة تركيـز أســاتذة  .بشــكل عــام

أيضـا أن  ,(2933لب  علــى مواجهــة االحتياجات االجتماعية. ويشــير ديجونــج )الفــن فــي كيفيــة مســاعدة الطا

مشكالت الخريجيـن لبرامـج الفنـون تكمـن فـي صعوبـة التخطيــط بشــكل عولمــي، خصوصــا فــي مناهــج الفنــون 

 -المعرفــة المرتبطــة بالثقافــات المتعــددةالنقــص فــي  -حيــث إن الخريجيــن الذيــن يعانــون مــن هــذه اإلشكالية

ســوف يواجهــون صعوبــات أخــرى تتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع مجتمعــات تتزايــد فيهــا الثقافــات والمجتمعــات 

الخريجيـن يجـب عليهـم  كنتيجــة للخبــرات التربويــة للكليــات والجامعــات؛ فــإن”المتعــددة. وبشــكل عــام يــرى انــه 

أن يتفهمـوا الحـراك الثقافـي المختلـف، والمكونــات االقتصادية والسياســية للنظــم، وتعقيــدات القضايــا األخالقية 

والمحظـورة، إضافـة إلـى أن الخريجيـن يجـب عليهـم أن يكونـوا قادريـن علـى عـرض الفهـم الناقـد للعالـم مـن حيـث 

التاريخيـة، والثقافيـة، والفلسـفية، والتقاليـد الفنيـة مـن أجــل تخطــي هــذه التقاليــد، وبالتالــي يكونــون أكثــر الجوانـب 

 .“قــدرة علــى الحيــاة والعمــل بنجــاح مــع التغيــرات االجتماعية المتعــددة

التربوييــن إلــى أهميــة أن يكــون أســاتذة الفنــون علــى  وفـي أواخـر العقـد األخير مـن القـرن العشـرين تنبـه عـدد مـن

إدراك تــام أهمية الثقافــات المتعــددة، ومــن هــذا المنطلــق ســوف يكونــون علــى درايــة تامــة فــي كيفيــة مســاعدة 

لـك األفكار الموجـودة فـي المجتمعـات طالبهــم علــى فهـم االختالفات الثقافية وإدراكهـا مـن خالل  التعبيـر عـن ت

األخرى، وعـن تلـك األفكار الموجــودة فــي مجتمعاتهــم تحديــدا، وكنتيجــة للحاجــة لمدخــل الثقافـات المتعـددة، فإنـه 

التخطيـط بجاجـة إلـى اإلجابة عـن هـذا السـؤال، كيــف يمكــن لمربــي الفــن ومخططــي البرامــج فــي الجامعــات 

االستخدامات أبعـد لمدخـل الثقافـات المتعـددة؟ وبصـورة أخــرى مــا المجاالت التــي يجــب التركيــز عليهــا لبنــاء 

 إطــار عمـل لبرامـج تعليـم الفنـون المعتمـدة علـى الثقافـات المتعـددة؟

تبــر مــن االتجاهـات الحديثـة فـي إعـداد الفنانيـن ومعلمـي مــا نريــد تأكيــده هنــا، أن مدخــل الثقافــات المتعــددة يع

الفنـون، الـذي يكسـبهم خبـرات بصريـة متعـددة عـن الثقافـات األخرى، ليكونـوا قادريـن علـى المشـاركة فـي حـوار 

ر أن مدخــل الثقافــات الحضـارات بأشـكال بصريـة ورمـوز تمثـل لغـة عالميـة تتجسـد فـي لغـة الفـن التشـكيلي. غيـ

المتعــددة يعتبــر مــن القضايــا التــي تحتــاج إلـى الكثيـر مـن البحـوث العلميـة لحـل المشكالت المرتبطـة بـه، مثــل 

ـن، مشــكلة تحديــد المعنــي الحقيقــي لهــذا المصطلــح، وكيــف يمكــن التدريــس مــن خالل  هــذا المدخــل لطلبــة الفـ

ويجــب أيضــا تأكيــد أن هــذا المدخــل يكــون  .ومــدى توفــر المصــادر فــي الجامعــات وفــي المجتمــع بشــكل عــام

أكثــر فاعليــة إذا مــا تــم تأســيس طــاب الفنــون علــى الثقافــة المحليــة العربيــة السامية، ومــن ثــم االنطالق إلــى 

األخرى، حيــث ً علــى تصنيــف تلــك الثقافــات وتحليلهــا، يصبــح الطالــب قــادرا وبعـده يكـون متسـلحا الثقافــات 
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بالمقومـات والمعرفـة الالزمة التـي مـن خاللها يمكنــه أن يفهــم مكونــات الثقافــات األخرى دون فقــدان ً آخـر مرتبطـا 

ـا أن هنـاك مدخـا بهـذا المدخـل، ويعتبـر مـن االتجاهـات الحديثـة أيضـا فـي تدريس الثقافـة األم. ونريـد التنويـه أيض

الفنـون، اال وهـو مدخـل الثقافـة البصريـة فـي تدريـس الفنـون التشـكيلية، غيـر أن المقـام ال يتسـع للحديـث عـن هـذا 

 .االتجاه

 

ت تعليم الفنون يعــد المتحــف مؤسســة تعليميــة تربويــة مدخل الشـراكة بين متاحف الفنون وصاالت العرض وكليـا

هدفهــا تقديــم مصــادر جيــدة للعلــم عــن طريــق التســلية والترفيــه والمتعــة لألطفال والشـباب. ويشـير الضويحـي 

لفنيـة المقتناه فـي المتحـف التـي (إلـى أن لمتاحـف الفنـون ً رئيسـاً تؤديـه؛ فهنـاك وظيفـة أساسـية للمجموعـات ا 1001)

زيـادة إنعـاش فهمنـا لألشياء بدرجــة أعمــق مــن مجــرد القيمــة الســطحية لإلعالم، وهـي تسـاعد «تسـاعد علـى 

المشـاهد علـى إدراك تشـعبات الموضـوع العميقـة والمنسـقة، أو كمـا يقـول ماكـس فريـد لنـدر: ليترجـم لنـا القيـم 

( أن الوعـي الفنـي ألي مجتمـع 1003ويؤكـد الغامـدي ) (. 103: 1001جدانيــة فــي صــورة مرئية" ) الضويحــي، الو

ال يتأتـى مــن منهــل واحــد محــدد، وإنمــا يأتــي نتيجــة لتراكــم الخبــرات المختلفـة، وتعـدد االتجاهات والمناهـل، 

ـي، وال تقـل المتاحـف أهميـة فـي زيـادة الوعـي الفنـي للمجتمعـات، فالشـعوب التـي تؤثـر بدورهـا فـي هـذا الوع

باختالف فروقاتهـا الديموغرافيـة تسـعى جاهـدة إلنشاء المراكـز الثقافيـة والحضاريـة، مـن أجـل وظائـف جوهريــة 

 أساســها اإلنسان.

 

التربيـة بشــكل عــام، والتربيــة الفنيــة بشــكل خــاص. حيــث  ويعـد مفهـوم الشـراكة مـن المفاهيـم الحديثـة فـي مجـال

تتعــدى الشـراكة مفهـوم التعـاون، فمفهـوم الشـراكة يعتمـد بشـكل كبيـر علــى مفهــوم المصالــح المشــتركة التــي مــن 

ة الشــراكة والتعــاون الحقيقــي أصــدرت خاللها يمكــن أن يســتفيد الطرفــان فــي النهايــة. وفيمــا يتعلــق بأهميــ

هنــاك حاجــة إلــى تطويــر التعــاون «جمعيــة المتاحــف فــي المملكــة أشــارت تقريــرا األمم المتحــدة فيــه إلــى أن 

ـرى؛ مــن بشــكل أوســع بيـن المتاحـف، وصاالت العـرض مـن جهـة، وبمؤسسـات التعليـم العالــي مــن جهــة أخـ

أجــل إدراك االستفادة فــي مجــال تعليــم الطلبــة مــن هــذه المصــادر الغنيــة، ومــن هــذا المنطلــق فقـد أدركـت 

المتاحـف فـي الـدول المتقدمـة فـي ذلـك الوقـت الثغـرة بيـن إعـداد الفنانيـن ومعلمـي الفـن في تلـك المؤسسـات التعليمية، 

هــذا الــدور ) 2993: 23بجميــع أشــكالها. وعــن دور المتاحــف فــي التعليــم العالــي يناقــش جيــف )والمتاحــف 

إن الجامعــات بحاجــة إلنشاء عالقــات قويــة تربطهــا بالمتاحــف إذا كان الهــدف منهــا هــو زيــادة الدراســة ”بقولــه: 

ا، فاإلمكانيات والقـدرات موجـودة هنـاك فـي المتاحـف، ولكـن هنـاك حاجـة إلدراك األكاديمية فــي الفنــون وتعميقهـ

األكاديميين لهـذه األهمية في أقسـامهم بأشـكالها المختلفـة، فالجامعـات فـي حاجـة إلـى النظـر فـي كيفيـة تطويـر 

 “ـة الموضوعــات التــي تســتحق العنــاءمقرراتهـا واختبـار مـا إذا كان هنـاك دراسـات معمقة تعتمد علــى دراسـ

 

فـي حقيقـة األمر ال يوجـد شـك فـي أن متاحـف الفنـون وصاالت ً مهمـاً لعلـم الجمـال، والنقـد الفنـي، وتاريـخ العـرض 

تقـدم مصـدرا الفــن، واإلنتاج الفنــي، والتساؤالت الثقافيــة، ورغــم ذلــك فــإن اإلنتاج الفنـي يظـل فـي مركـز متاحـف 

األخرى ذات العالقة   بالفنــون محاطــة بذلــك اإلنتاج الفنــي، وبشـكل عـام توفـر متاحـف  الفنـون، وتبقـى المجاالت

ً للخبـرات  الفنـون بيئـة جيـدة لممارسـة الوجـوه المتعـددة للفنـون فـي حيـن تظـل األعمال الفنيـة األصلية رافـدا مهمـا

ــير الدراســات واألدبيات فــي هــذا المجــال  الى ان متاحــف الفنيـة المباشـرة للتعليـم مـن خالل  الفـن. حيـث تش

الفنــون وصاالت العــرض تقــدم تشــكيلة واســعة مــن البرامـج التـي تؤيـد التعليـم فـي المجاالت األربع السـالفة الذكـر، 

س بشـكل عـام فـي عمليـة تعليم ( أيضـا أهميـة الشـراكة بيـن كليات الفنون والمتاحـف والمـدارHUSSINويؤكـد) 

الفنـون، حيث ً مـن المجاالت التعليميـة التـي يمكـن لمتاحـف ذكـر أن هنـاك عـددا الفنـون المسـاهمة فيهـا مـن خالل 

 التربيـة المتحفيـة، فهـو يؤكـد الخبــرات 

وأخيــرا  . ـي تشـكل مركزيـة الجـذب لتلـك المتاحـفالجماليــة ، والتــذوق الفنــي ، والقيــم الجماليــة لألعمال الفنيـة الت

يجــب تأكيــد أهميــة االتجاهــات الحديثــة فــي مجــال الشـراكة بيـن متاحـف الفنـون مـن جهـة وكليـات ومعاهـد تعليـمً  
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يــن المتاحــف وصاالت الفنـون مـن جهـة أخـرى ، حيـث تـؤدي التكنولوجيـا الحديثـة دورا ً فــي عمليــة االتصال ب

العــرض ، جديــدا وتلـك الكليـات ، فأصبحـت العالقة   أكثـر قربـا مـن ذي قبـل، فقـد أتاحــت الشــبكة العالميــة مــن 

فطالـب الفـن يمكنـه  .خالل  شــبكة المعلومــات فرصــة االقتراب إلـى األعمال الفنيـة مـن دون حواجـز وعبـر القـارات

م التنقـل بحريـة بيـن متاحـف العالـم مـن خالل  زر الحاسـب اآللي ، وعبـر الشـبكة العالميـة للمعلومـات، فأصبحنــا اليـو

اليــوم نســمع عــن المتاحــف اإللكترونية ( المتاحــف االفتراضية         )التــي تتيــح للطالــب فرصــة اقتنــاء األشكال 

لكترونية وغيرهــا مــن الوســائط الفنيــة والمعــارف المرتبطــة بالفنانيــن وأعمالهــم . لــذا البصريــة والملفــات اإل

فمــن الواجــب علـى مخططـي برامـج تعليـم الفنـون أن يأخـذوا هـذه التطـورات فـي الحسـبان ، وأن يحسـنوا اسـتغالل 

يـات تعليـم الفنـون. إن ممـا يبغـي تأكيـده هنـا أن علـى أسـاتذة الفنـون تلـك العالقة   الجديـدة بيـن المتاحـف ومعاهـد وكل

سـواء أكانـوا فـي المـدارس أم علـى مسـتوى الجامعـات أن يتبعـوا المنهـج العلمـي فـي الراحات لتلـك المتاحـف 

نمــا يجــب أن ترســم الخطــط، والمعـارض الفنيـة ، وأن ال تكـون الزيـارات عبـارة عـن رحالت ترفيهيــة فقــط وإ

وتصمــم االستمارات الخاصـة بزيـارة تلـك المتاحـف والمعـارض مسـبقا، وأن تكـون ذات هـدف واضـح يخـدم عمليـة 

 تعليم الفنـون وتعلمها بمجاالتها المختلفـة، وهنـاك الكثيـر مـن االتجاهـات الحديثـة فيمـا يخـص البيداغوجيـة التعليميـة فـي

تصميـم اسـتمارات التقييـم الذاتـي أعمال الفنانيـن، واسـتمارات التقييـم الذاتـي ألعمال  :مجـال التربيـة المتحفيـة مثـل

الفنانيـن، واسـتمارات التقييـم الذاتـي ألعمال الطلبـة، ومـن هنـا تـؤدي خبـرة أسـاتذة الفنـون دورا كبيـرا فـي إثـراء تلـك 

 عمال األصيلة وعمليـة التعلـم الهادفـة.العالقة   بيـن األ

 

 الفصل الرابع

 مدخل التقنيات الحديثة في التربية الفنية   

 

كثيــرا مــا يــدرس المعلمــون طالبهــم بالكيفيــة التــي درســوا بهــا، وبنفــس التوجهــات التــي اعتــادوا 

ً تمامـاً ٍ إلـى حـد مـا، فهنـاك مـا يسـمى بالطفـرات عليهــا. غيــر أن وضــع تدريـس الفنـون بـات مختلفـ ا

، »عالـم المعرفـة المتطايـرة»التكنولوجيـة فـي عالـم التدريـس، فنحـن نعيـش اليـوم فـي عالـم يسـمى بـ

ــا ولذلـك ينبغـي أن يكـون لدينـا اسـتعداد لجمـع تلـك المعرفـة وتصفيتهـا بحيـث تتألم والكيفيــة التــي عليه

مناهجنــا اليــوم. لذلــك فمعظــم الدراســات فـي ميـدان تدريـس الفنـون سـواء أكان فـي مرحلـة اإلعداد فـي 

كليـات الفنـون أم مـا بعـد التخـرج، تؤكـد أهميـة التقنيـات الحديثـة ودورهـا المهـم فـي تربيـة الوجـدان 

 .مختلـف المسـتويات التعليميـة والرقـي بالمعرفـة لـدى الطلبة والمعلميـن فـي

وكمــا هــو معــروف أن الفنــون التشــكيلية بأشــكالها المختلفــة تتعامــل مــع معالجــة تقليديــة لمختلــف 

الخامــات التقليديــة مثــل الطيــن، واألوراق، والطباشــير وألــوان الباســتيل وغيرهــا مــن الخامــات 

المتنوعــة التــي يألفهــا أســاتذة الفنــون وطالبهــم، وفــي المقابــل يبــدو أن الفــن بالحاســب التقليديــة 

كأنهـا وسـائل منسـية أو غيـر مسـتخدمة بشـكل  www اآللي، والتصميـم الجرافيكـي، والشـبكة العالميـة

جـة لذلـك فإننـا نـرى أنـه مـن الواجـب وكنتي .اعتيـادي فـي مجاالت التصوير والرســم والنحــت المجســم

علـى أسـاتذة الفـن ً ً أو بديــا وطالبهــم إدراك أن التقنيــات الحديثــة ليســت إحالل للتقنيـات التقليديـة 

لمجاالت الفـن التشـكيلي المختلفـة كالتصوير، والرســم، والنحــت، وغيرهــا مــن المجاالت الفنيــة 

فــي ألفــة مــع  -مـن خالل  برامـج تعليـم الفنــون -ـن مـن الضـرورة أن يكـون الطالـبالحيويــة، ولك

التصميــم الجرافيكــي والفــن بالحاســب ُمكنـه مـن اسـتمرارية ابداعاته الـذي يتضمـن كل اإلمكانيات التـي 

ان ندرك أهميـة التقانـة الحديثـة  ت تطويـر إبداعاتـه الفنيـة. والجديـر بالذكـر أنـه يجـب علينـا أيضـا

 .وإمكاناتهـا فـي تطويـر التعليـم والتعلــم مــع االعتراف بمحدوديتهــا والمخاطــر التــي تكتنفهــا
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أحد  (( الفــن يعـد بورتفوليـو الفـنArt Portfolioبورتفوليــو ))«دخــل التدريـس والتقييــم من خالل 

ريـس وتقييـم المجاالت الفنيـة الخاصـة بالفنـون الجميلـة، فهــو يختلــف عــن االتجاهات المعاصرة فـي تد

ســجل اإلنجازات فــي كثيــر مــن الخصائــص أهمهـا، أن سـجل اإلنجازات يهتـم باألعمال المنجـزة التـي 

باألعمال المنجـزة وغيـر  يتقـدم مـن خاللها الطالـب لعمليـة التقييـم، أمـا )بورتفوليـو الفـن( فإنـه ٍ يهتـم

المنجـزة علـى حـد سـواء، وبذلـك يعكــس مفهــوم التقويــم المرحلي/التكوينــي/ المســتمر والتقويــم 

النهائــي فــي آن واحــد. ويمكننــا أن نلمــس مــدى تقــدم الطالــب فــي مســتواه الفنــي والمعرفــي 

د أكــدت كثيــر مــن الدراســات أهميــة )بورتفوليــو الفــن( كاتجــاه غيـر الخــاص بالجانــب العملــي. وقــ

تقليـدي مقارنـة بوسـائل التقييـم والتدريـس التقليديـة التـي تركــز علــى االختبارات العمليــة، أو الورقــة 

ــي فــي الفــن وتدريـس الفنـون والقلــم، وغيرهــا مــن االتجاهــات التقليديــة فــي تقيــم الجانــب العمل

 ( .1003بمختلـف مجاالتها الفنيـة.) العامري ،

 

كان يســتخدم مــن قبــل الفنانيــن  )فــي دراســته أن )بورتفوليــو الفــن ) Cho ,2999ويشــير تشــو )

هنـا تأتـي قيمتـه فـي  لكــي يعرضــوا أعمالهــم الفنيــة، ويظهـروا تعبيراتهـم وكفاياتهـم الفنيـة، ومـن

 ,2999مسـاعدة الفنانيـن علـى حفـظ أعمالهـم الفنيـة وتأمينهـا وتوثيقهـا لمـدد طويلـة، ويؤكـد كل من تشـو(

Cho )وسـنترا),Centra 1994 ) أن اسـتخدام )البورتفوليـو( ليـس جديدا في الفن التشـكيلي، أو أنـه شـيء

فنية في الفن التشـكيلي، ولكنـه يعـد جديـدا فـي مجاالت مثـل مجـال تدريـب تـم ابتـكاره لتقييـم العمليـات ال

المعلميـن لكـي يسـتخدموا )بورتفوليـو الفـن( مـع معلمـي مـا قبـل الخدمـة كشـيء مستحدث وبديل 

 .مسـتحدث وبديـل لنظم التقييـم التقليديـة

 

م المعتمـد علــى )البورتفوليــو( كان يســتخدم التقييـ«فإنـه يؤكـد أن ) Dunn ,2995: 11أمـا دونـن )

لفتــرات طويلــة فــي تعليــم الفنــون، )بورتفوليــو( الطالــب يتكــون مــن عمليــة تجميــع األعمال 

المنتهيـة التـي تـم إنتاجهـا فـي المقـررات العمليـة خالل  فتـرة محـددة مـن الزمـن )فصـل دراسـي أو سـنة 

(، ومثل هــذا اإلنتاج الفنــي يمكــن أن يعطــي رؤيــة متبصــرة عــن مــدى نمـو الطالـب إبداعيـا، دراسـية

 :32ويؤكد هس مان». ومـا هـي الخامـات والوسـائط والتقنيـات التي يتم  تجريبهاـ ف ي تل ك المقررات

1996, Hausmanم فــي تدريــس الفنــون وتقييمهــا أيضــا أن فكــرة )البورتفوليــو( لهــا تاريــخ قديــ

كمفتـاح ومصـدر  )أي شــخص مشــتغل بتعليــم الفــن يســتخدم )البورتفوليــو«حيــث يشــير إلــى أن 

لتقويـم مـدى نمـو الطـاب، وإن هـذا االستخدام ليــس بالفكــر الجديــد جــدا، ولكــن بعــد كل هــذا الزمــن 

ـاد بأنــه يمكــن تقويــم نمــو التالميذ وتطورهــم مــن خالل  رؤيـة العمـل الحقيقـي أصبــح هنــاك اعتقـ

الـذي تـم تنفيـذه ومقارنتـه بمـا يوجد فــي )البورتفوليــو(، الخــاص باألعمال الفنيــة لطــاب الفنــون، 

عمال الفنيـة المنجـزة التـي ويمكــن أن يتضمــن المخططــات، واالسكتشات والمالحظــات إلـى جانـب األ

ً عـن المهــارات  ً إضافيـا تعطـي بدورهـا صـورة واضحـة لمكوناتـه الداخليـة، ويعطـي أيضـا انطباعـا

 .»الفنيــة، ومــدى ضبــط األشكال البصريــة واســتخدام األدوات والخامــات بشــكل احترافــي

 

فعلى سـبيل المثال يمكن أن  ,1996 :32مـا أورد هسـمان  أخـذ )بورتفوليـو الفـن(  أشكال عديـدة حسـب

يكون على ٍ هيئـة ملـف ٍ ، أو ظـرف بحجـم كبيـر، أو علـى هيئـة طـرد بريـدي، أو صنـدوق، أو أي حافظـة 

تتلخـص فـي مـدى توافر األعمال  ) 2991كمـا يـرى هسـمان ) )أخـرى. وجوهـر فكـرة )البورتفوليـو

ة خالل  مـدة معينـة، عندمـا تكـون عمليـة التقويـم تهـدف إلدراك اإلنجازات الخاصـة الفنيـة المنجـز

والمتميـزة، كمـا كانـت ُشـاهد فـي محيـط البيئـة التعليميـة لجميـع األعمال الفنيـة التـي ت تـم إنجازهـا، 

ـات( والمخططــات فجميـع الصـور، واألشكال المنجـزة بشـكل فـردي تكــون مرتبطــة )باالسكتشـ

والمالحظات التــي بدورهــا تعطــي بعــض الصــور المتبصــرة فيمــا يفكــر الطالب ، وكيــف يفكــرون، 
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وعــن التفاصيــل واالحتماالت التــي كانــت متوقعــة. لــذا فــإن عمليــة نقــد )البورتفوليــو( تتضمــن 

يعطـى جـل التركيـز، في حيـن يعطى االنتباه أفكار الطالـب  الحــوار بيـن التالميذ والمعلـم بحيـث

 وللعمليـات والمعالجـات الفنيـة 

 

المرتبطـة بالعمـل الفنـي كمـا هـي منعكسـة وظاهـرة فـي األشكال الحقيقيـة ُ التــي تــم ابتكارهــا خالل  

حديثـة مؤكـدا قــادرون ) ,2991ـمان )مراحــل الدراســة المختلفــة. ويواصــل ً أن الطالـب والمعلـم هس

علــى إعــادة بنــاء األشياء التــي تمــت أثنــاء عمليــة اإلنتاج لألشكال المتضمنــة فــي )البورتفوليــو(، 

بحيــث يصبــح هنـاك فرصـة للعـودة للـوراء للتعديـل والمراجعـة واإلضافة فـي األشكال المنتجـة بحسـب 

 .ـة المقدمـة مـن المعلـم التغذيـة الراجع

 

برامج تعليم الفنون في اطار مهارات القرن الحادي والعشرين، تعليم الفنون في أفريقيا والشرق األوسط، الفن    

والعلم والتكنولوجيا وتحديات القرن الحادي والعشرين، دور المتاحف ومراكز الفنون في تنمية المجتمع، 

 الحرف والصناعات اإلبداعية واقتصاديات سوق العمل .

 

 الخاتمة

 البحث:نتائج 

 ومداخل مختلفة وخامات مواد باستخدام عديدة وأصيلة، فنية مشاريع تتضمن أن يجب الفنون في الجودة مناهج

 وأساتذة الطالب، مستوى على واالستعدادات واالختالفات الفردية الفروق تراعي بحيث أيضا، تدريس متنوعة

 المعرفة مع والمتنوعة، العالية المهارات الفنية الفن طالب إكساب بهدف المختلفة؛ وطبيعة التخصصات الفنون،

 االتجاهات أهم استُعرضت هذا البحث خالل ومن .وتقويمها ونقدها تذوقها وكيفية بالفنون وتاريخها النظرية

 حاولت البحث؛ المرتبطة بموضوع واألدبيات والبحوث الدراسات مراجعة خالل الفنون، ومن تعليم في المعاصرة

 البحث.  أسئلة عن اإلجابة الباحثة

 والمقترحات: التوصيات

 :اآلتية والمقترحات التوصيات طرح يمكن التربية الفنية في المعاصرة والمداخل االتجاهات تحليل خالل من

 بها لألخذ غنيا مصدرا وتعد ومتنوعة، عديدة الفنون وطرق تعليم مناهج لتحديث المعاصرة العالمية االتجاهات إن - 

 تلك إليه تسعى أن ينبغي ما وهذا أنواعها، اختالف العربي على الوطن مجتمعات في الفنون برامج تطوير في

 .كافة مستوياتها في وتؤكده التعليمية المؤسسات

 هذا من واالستفادة المختلفة، تخصصاتهم في التكنولوجيا الحديثة استخدام على الفنون طلبة تدريب ضرورة  -

 واألصالة الهوية على التركيز مع بعدها، وما الحداثة فنون في ظل الجديدة المفاهيم لمواجهة حتميا أمرا يعد المصدر

 .والطرح التناول في

 ومؤسسات إدارات قبل من والتأييد وبالتعاون المدروس، المنهج العلمي وفق وتبنيها االتجاهات هذه تفعيل أهمية

 .العربية مجتمعاتنا المختلفة في الفنون وقطاعات العالي، التعليم

-المحلية الثقافة وخصائص الهوية على المحافظة مع -الثقافات المتعددة مصادر استخدام على الفنون طلبة يبتدر - 

 التفكير أنماط تنمية في األثر أكبر له الذي والتصنيف والتحليل، واالكتشاف الموجه، االستقصاء، على القدرة يكسبهم

 لديهم. الناقد

 بكافة أنواعها التعليمية العملية في التقليدية بالممارسات وعدم االكتفاء الحقيقية، الفنون تدريس ثقافة تبني ضرورة -

 .الفنون وكليات المدارس إدارات قبل من التأييد والمؤازرة طريق عن إال يتأتى ال وهذا ومستوياتها؛
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