كمية الفنوف الجميمة
قسـ التربية الفنية
ا .ـ  .د عصاـ حسف احمد

المرحمة الثالثة
محاضرة ( ٔ )

تعريف بالمادة واىدافيا
مفيوم التربية -:
وشخصيتو ،ومنيم من
ىويتو
ّ
تعرف التّربية بأ ّنيا صناعة اإلنسان أي تشكيل ّ

يعرفيا
ّ
-

المربي من أجل بناء
بأ ّنيا مجموعة الوسائل واألدوات التي يمارسيا
ّ

الصغر إلى الكبر باالعتماد عمى أسموب التّدرج في التّربية ،واستخدام
اإلنسان من ّ

بعدة سمات
جميع وسائل التّرغيب أو التّرىيب المتاحة ،وتتّسم
ربوية ّ
العممية التّ ّ
ّ

العمرية وان كانت تترّكز
عممية مستمرة في جميع مراحل حياة اإلنسان
منيا :أ ّنيا
ّ
ّ
العمرية األولى من حياة اإلنسان ،إلى جانب أ ّنيا
معظم جيود التّربية في المراحل
ّ

الصغير إلى الكبير ومن البسيط إلى المعقّد
ّ
متدرجة كما أسمفنا تنتقل من ّ
عممية ّ

من األمور.
-

أىمية التربية
ّ

-

عدة نقاط نستطيع أن نجمميا في اآلتي- :
أىمية التّربية تكمن في ّ
ّ
إن ّ

-

فشخصية
ىويتو؛
ربوية كوسيمة لبناء
ّ
شخصية اإلنسان وتشكيل ّ
ّ
العممية التّ ّ
ّ

العمرية األولى ،وا ّن توجييات األبوين
اإلنسان تتش ّكل بشكل كبير في مراحل حياتو
ّ

االجتماعية
ىويتو
ّ
وارشاداتيما تنطبع في ذاكرة اإلنسان وتساىم في تشكيل ّ

ومدراكو نحو الحياة والعالم من حولو ،فالطّفل حين تطرق مسامعو كممات أبويو
كثير من
توجيو نحو الحسن من القول والفعل فإ ّنيا بذلك تزرع في نفسو ًا
التي ّ

القيم والمبادىء التي تبقى راسخ ًة في ذىنو ،وتعمل عمى ضبط سموكو في الحياة
أن متابعة األبوين ألبنائيما وتعاىدىما بالتّربية والتّعميم في ك ّل
ً
مستقبًل ،كما ّ
مراحل أعمارىم ،يساىم ذلك في تثبيت القيم ال ّنبيمة في نفوسيم وترسيخيا ،فحين
تتكرر عمى مسامعيم كممات التّوجيو والتّربية فإ ّنيا تعمق بذىنيم ويسعون
ّ

ليتبينوا حقيقة تمك التّوجييات وفوائدىا ونفعيا في الحياة ودورىا في
باستمرار ّ

شخصيتيم وتجميميا .
تقويم
ّ
-

المتمدن؛ فالتّربية بًل
الراقي
التّربية كسمة
ّ
ّ
حضارية من سمات المجتمع ّ

بأن التّربية تسيم
ش ّك تصنع ً
رجاال ّ
دائما ،ذلك ّ
مؤىمين قادرين عمى البذل والعطاء ً
خمًل في بنية
يسبب القصور في التّربية ً
في صناعة إنسان مكتمل األركان ،بينما ّ
االجتماعية ،وبالتّالي يصبح غير قادر عمى العطاء،
قافية و
ّ
اإلنسان ال ّنفسية والثّ ّ

أىمية أن
وأن يكون لبن ًة نافعة في مجتمعو .و ًا
تتنبو إلى ّ
أخير عمى الحكومات أن ّ
كثير عن معاني التّربية
العممية التّعميمية التي تخمّت ًا
مكونات
ّ
تكون التّربية من ّ
وابتعدت عنيا.

التربية -:
مفيوم التربية الفنية
ّ
الفنية فيي
تعني بمفيوميا العام تغيير سموك الشخص المتعمِّم ،أما مفيوم التربية ّ

عبارة عن تغيير سموك المتعمم بواسطة تدريبو عمى ما ينفعو من عادات وميارات،

الجيدة التي تفيده في حياتو
باإلضافة لتزويده بالمفاىيم والمعمومات النافعة و ّ

العممية والعممية واكسابو اتجاىات وميول محددة من خًلل ممارسة الفن.
ّ
أىداف التربية الفنية -:
الوجدانية والعاطفية لدى المتعمّم.
 تنمية الميولّ

 محاولة تدريب حواسو عمى االستعمال واالستخدام األمثل بشكل غير محدود.كيفية االعتماد عمى النفس
 -تدريبو عمى طرق االندماج والتعامل بالعمل .تعميمو ّ

وزيادة ثقتو بنفسو.

اإليجابية وبعض
االجتماعي .التنفيس عن األفكار
 توحيد المشاعر والتكافلّ
ّ
االنفعاالت.
كيفية استعمال ِ
وكيفية تسويقيا.
الع َدد واألدوات ومن أين مصدرىا
ّ
تدريبو عمى ّومينية وكيفية التحدث بيا - .تعبئة أوقات
وفنية
 اإللمام بمصطمحاتّ
صناعية ّ
ّ

الفراغ بأعمال مثمرة وجيدة ومفيدة.

اليدوية واألشخاص الذين يعممون بيا.
 احترام المينّ
 ربط المواطن بالبيئة المحيطة بو.*ارتبط ظيور الفف عمى سطح االرض بأوؿ اساليب الرغبو في توجيو السموؾ
وتعديمو وارشاده لما يرضي الجماعو
ومف ثـ المجتمع وىي مف اىـ معاني التربيو فكانت وسائؿ التربيو في نقؿ المعمومات
مف خمؼ السمؼ.

ومف القوي الي الضعيؼ عبر المفردات البصريو والمنحوتو والمنسوجيال الى اخر
المجاالت الفنيو المعبره عف فكره المجتمع..
*فكانت المفردات البصريو تتضمف معاني والمضاميف الفكريو والوجدانيو والمياريو
لمتواصؿ مع افراد المجتمع وتنظيـ السموؾ
االنساني لما فيو الصالح والخير لبقاء المجتمع كشكؿ اولى ولنقؿ االحداث وتوارثيا
عبر االجياؿ.
*فارتبط أوؿ اشكاؿ التربيو بالفف فما الفف إال تحقيؽ الىداؼ تربويو اجتماعيو
وكانت تربيو مقصوده موجيو بفكر وبصيره
ىادفو لتوجيو سموؾ الفرد لما فيو خير لنفسو ولمجتمعو.واستخدـ لذلؾ مفردات او
رموز بصريو تحمؿ مضاميف ثقافيو
محدده الداللو والتي ساعدت عمى المغة المكبوتة.
فكاف الفف وسيمو لنقؿ نمط الحياه وبث القيـ والعادات والتقاليد بيف االفراد والمجتمع
كماف كاف لو دور في السيطره والتوجيو
االجتماعي في بعض الفترات النمو وتطوره واىتـ بنمو األنظمو االجتماعيو وتعديميا
وتطورىا وتنميو االتجاىات.
*وبرزت الجوانب التربويو لمفنوف داخؿ المجتمع منذ نشاه التاريخ,وسايرت المجتمع
حتى االف وستايره الى أف يفنى
الجنس البشري.

فالتربيو تيتـ بتعديؿ وتوجيو السموؾ وتنميو في االتجاه الذي يرتضيو المجتمع فيي
اداه تواصؿ بيف الموروث مف خبرات سابقو
لمجنس البشري خالؿ الثقافات االجداد او المتعارؼ عميو مف الثقافات االخرى فتعمؿ
عمى اكتساب المعارؼ والميارات واالتجاىات
السابقو فتنمي قدرات الفرد الى حد أقصى حد ممكف بما يخدـ بقاء وتطور المجتمع.
تيتـ التربية بجوانب األنساف
*العقمية
*النفسية
*الجسدية
*الفكر الفني:
يعد الفف نشاط تعبيري ابتكاري اسمتاعي ىادؼ ,يحكمو توجو فكري سياسي او
جتماعي او اقتصادي او نفسي
فيمثؿ ممضموف العمؿ الفني المنتج اشكاؿ ورموز مستوحاة مف الطببيعو او مف
الخياؿ فتمثؿ المحتوى البصري لمعمؿ الفني
عبر مجاالت الفنوف المختمفو ذات خامات متنوعة.
*شكؿ
*فف
*محتوى

*خامة
*الفكر التربوي لمفنوف:
ىو كؿ مايحتويو العمؿ الفني مف عمميات فنيو ذىنيو ومشاعر انسانيو معبر عنيا
بأشكاؿ تتناوؿ التعبير عف الموضوع سواء
كاف ديني او ساسي او اجتماعي او نفسي..بيدؼ توجيو او تعديؿ سموؾ أفراد
المجتمع ويحكـ بالتالي اساليب تعمـ الفنوف
أىمية التربية الفنية لمطالب -:
-

المعرفَة,
َغرس روح االبتكار والخياؿَ:يقوؿ آينشتايف( :الخياؿ َ
أى ّـ َ
مف َ

في َمو ,بينما الخياؿ َيحتَوي العالـ كمّو َوكؿ ما
فالمعرفَة َم َ
حدودة بما نعرفو اآلف وما َن َ
َ
ادة الوحيدة التي ممكف غرس روح
الم ّ
يمو إلى األبد) ,وبالتالي َ
َسَيتـ َمعرفَتَو أو فَ َ

مادة الفف واذا أر َاد شخص أف يكوف طفَمو ذ ّكياً
ىي ّ
الخياؿ واالبتكار َ
عند الطالب َ
مف
القصص
ّ
الرسـ والتخطيط َوغيره َ
عميو أف يعمّمو الخياؿ و َ
الخيالية ويعمّمو فَ ّف ّ
مف الخطّة
مادة الفف جزٌء ال ّأ
الفنوف ,لذل َ
ؾ عمى التعميـ الرسمي أف يجع َؿ ّ
يتجز َ
عميمية.
التَ ّ

ىو
استغالؿ أوقات فراغ الطالب :المشكمَة
ّ
الحقيقية في حياة ّ
أي إنساف َ
ٍ
ادة
وقت ضائع ,لذل َ
ؾ َم ّ
يو ٌ
الفراغ ,فإذا لـ يتـ استغالؿ الوقت بشيء مفيد ومسمّي فَ َ

ٍ
القدرة عمى تطبيؽ
تشجع الطالب أف َيستَغ ّؿ ىذا الوقت
يالية وا ّ
بأمور َخ ّ
الفف ّ
بداعية ,و َ

الرسـ أو الموسيقَى َوغيره.
الخياؿ إلى أرض الواقع مف خالؿ ّ
-

مف المفيد أف َيتَ َعمّـ الطالب منذ
إكساب الطالب َميارة استغالؿ األدواتَ :

شيء مفيد وممفت
البسيطَة
َ
الصغر عمى استخداـ األدوات ليخرَج مف ىذه األدوات َ
ٌ

يعيش
عندما يستطيع أف
عندما يتعمّـ استغالؿ ىذه األدوات َيبدأ بالحياة َ
لمنظرَ ,ف َ
َ

المستقبمية.
خارَج نفسو وىذا األمر يفيد الطالب في الحياة
ّ
-

يعّبر َع ّما بداخمو مف
تَشجيع الطالب عمى التعبيرَ :يجب عمى الطالب أف َ

-

أىمية التربية الفنية لممجتمع

ونقميا عمى
مف العقؿ َ
اإلفصاح َع ّما بداخمو ,فَتَجسيد الفكرة َ
خالؿ الفَف الذي يتعمّمو و َ
صورٍة فَ ّنية تعمّـ الطالب َ ٍ
األياـ.
وىبة َم َع ّ
المشاعر َوتصبح َم َ
طريقَة َجديدة لمتعبير َعف َ

ىي
تَكويف اتّجاىات
سموكية ّ
ّ
خيرةّ :
الم َ
الدوؿ التي ال تَحتَرـ الفَف و َ
إف َ
وىبة َ
ٍ
رـ
تَفتَقد
ألشخاص مبدعيف ولعنصر فَ ّعاؿ في المجتَ َمعَ ,فَيجب عمى َ
الدولَة أف تَحتَ َ

السموكيات الخاطئة وتمكيف
غرسو في نفوس طالبيا ,وبالتالي َيق ّؿ
ّ
الفَف وتحاوؿ أف تَ َ

األفراد مف استغالؿ أوقات فراغيـ في ٍ
إيجابية .إكتساب الثّقافَة الفَ ّنية :مف
أمور
ّ
ٍ
ثقافات فَ ّنية يمكف مف خالليا إظيار اإلبداع
خالؿ َغرس الفف في المجتَ َمع َيكتَسب

التميز في المجتمعات.
و ّ

الفنية-:
صفات معمـ التربية ّ
تنقسـ صفات معمـ التربية الفنية إلى قسميف وىي كما يمي:
صفات عامة :وتنقسـ إلى ما يمي:
-

تخصصية :ويعني ذلؾ أف يمتمؾ أكبر قدر ممكف مف المعمومات التي
معرفة
ّ

-

النفسية
مينية :أي أف يكوف عمى عمـ وفيـ لألسس
ّ
يمتمؾ ميارات ومعارؼ ّ

تتعمّؽ بمجاؿ تخصصو ,باإلضافة إلى إلمامو بمختمؼ فروع تخصصو.

لموضوع التعمّـ والتعميـ ,باإلضافة إلى إلمامو بوسائؿ وطرؽ مختمفة في التدريس.

-

لديو قدر ٍ
كاؼ مف الثقافة العامة :أي أف يكوف ممماً بمختمؼ المجاالت

األخرى غير تخصصو حتى ولو كاف جزءاً بسيطاً عف كؿ موضوع.
-

صفات خاصة :وتتمخص فيما يمي:

-

يمتمؾ ميارات فنية وقدرات مينية.

-

فني.
صاحب حس وذوؽ ّ

-

المينية.
الفنية و ّ
لديو المقدرة عمى إيصاؿ الوعي والثقافية ّ
المقدرة عمى االبتكار والتجديد والتحديث.
صاحب تجارب وبحث .المعرفة والدراية بمعظـ أنواع الخامات وطريقة

استخداميا.
-

واجبات ومياـ معمـ التربية الفنية
التعميمية ,فعميو تربية
الفنية ىو عضو مف أعضاء المنظومة
ّ
معمـ التربية ّ

أجياؿ المستقبؿ تربيةً وسموكاً وتعميماً ,لذلؾ يجب أف يكوف
-

تميزه عف غيره ليستطيع القياـ بواجباتو عمى أكمؿ وجو,
ذا سموؾ وعالقات ّ

-

القدوة الحسنة لطالبو مف حيث السموؾ والمظير واالنضباط واحتراـ التعميمات

فعميو مياـ وواجبات تتمخص فيما يمي- :

الرسمية.
والقوانيف
ّ
-

الحرص عمى أف تكوف عالقاتو جيدة مع كؿ مف يعمؿ معو.
الحرص عمى القياـ باألعماؿ الموكمة إليو وأف ينجزىا بوقتيا المناسب.

-

مراعاة متابعة كؿ ما يرد إليو مف توجييات ويحرص عمى أف تنفيذىا بالشكؿ

الصحيح.
-

بوية والفنية والسموكية.
مراعاة أف يكوف ذا دور فعاؿ مف الناحية التر ّ

مقدرات وطنو وتأصيؿ الوفاء واالنتماء لموطف.
المحافظة عمى ّ
-

الفنية التي تناسب تخصصو.
وضع الخطط والبرامج ّ

-

المتميزيف وأف يحاوؿ
مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب ,ويساىـ في تشجيع
ّ

-

بوية التي تبني شخصية الطفؿ
أف التربية الفنية ىي مف الوسائؿ التر ّ
اإلدراؾ ّ

المتدني.
أف يحفز ويرفع مف معنويات الطالب مف أصحاب المستوى
ّ

بحيث يحاوؿ تنمية قدراتو وأنشطتو الفنية.
-

المساىمة في المعارض والمسابقات الدولية أو المحمية مف خالؿ المشاركة

باألعماؿ الفنية المتميزة لمطالب.
-

تحفيز الطالب مف خالؿ روح التنافس الشريؼ .الحرص عمى تطوير

مياراتو ومعموماتو بواسطة الدورات والبحث وغيرىما.

محاضرة (ٖ )
مجاالت التربية الفنية :
إف مجاالت التربية واسعة ومتعددة ,وكؿ مجاؿ منيا تندرج تحتو مدارس كثيرة تعرفو
وتميزه عـ غيره مف المدارس فمثال لدينا فف الرسـ كمجاؿ عاـ ولكف يندرج تحتو
الكثير مف المدارس فيناؾ الرسـ الكالسيكي وىناؾ رسـ البورتريو أي رسـ األشكاؿ
والصور منيا رسـ الوجو ,وىناؾ أيضاً الرسـ بالرصاص – قمـ الرصاص – والرسـ
بالفحـ ,والرسـ باأللواف المائية ,والرسـ باأللواف الزيتية وظير حديثا أدوات لمرسـ
كثيرة جدا ومتميزة فيناؾ الرسـ بالماء والرسـ بالدىاف وعمب الرش ,وىنا نتحدث عف
مجاؿ واحد مف مجاالت التربية والتي اندرج تحتيا الكثير مف المدارس  .األىداؼ أو
الرسائؿ التي تقدميا
مجاالت التربية الفنية:
التربية الفنية مجاؿ واسع وضخـ يضـ تحت جناحو أفكار وأىداؼ ورسائؿ رائعة,
منيا ما ىو مفيد وعممي فمثال مجاؿ الخبرات التشكيمية ,والخبرات التركيبية ىي
مجاؿ واسع في اليندسة والبناء والتصميـ ,واألشغاؿ اليدوية ,والصناعات البسيطة
والمعقدة ,ومنيا ما ىو جمالي وعممي فمجاؿ الرسـ أمر جمالي يغذي الروح ويقوي
حاسة الذوؽ االستبصار وتوسيع المدارؾ ,ومنيا جزء عممي إذ تستخدـ الشرطة
وجياز البحث الجنائي إلى اآلف رسـ البورتريو لتحديد ىوية المتيميف والوصوؿ
إلييـ .لكؿ مجاؿ مف مجاالت التربية أساس ىاـ وقواعد مدروسة وعميقة جاءت
نتيجة خبرات طويمة مف الفف تعتمد عمييا ,فمثال فف النحت والتركيب ظير منذ أالؼ
السنييف ونشأ وتطور مع تطور الحضارات فنجد اف اإلنساف ابتكر الفف واكتشفو في
مراحؿ تطوره البدائية فمقد وجدت الكثير مف اآلثار التي تدؿ عمى ذلؾ ومنيا الدمى

الطينية والتماثيؿ التي صنعيا اإلنساف في أقدـ الحضارات ,وقد بنا اإلنساف
األىرامات في الحضارة الفرعونية ىذا غير التماثيؿ والرسوـ الجدارية الكثيرة التي
رصدىا الباحثيف  .وكذلؾ عرؼ قدمت الحضارة اآلشورية والكمدانية واآلرامية
والفينيقية والرمانية واإلسالمية الكثير مف مجاالت الفف المختمفة ,ناىيؾ عف اإلنساف
األوؿ  .الشؾ أف مجاالت الفف ساعدت اإلنساف عمى التطور والرقي ,والتقدـ في
تيذيب النفس والعقؿ ,وفي العصر الحديث يمعب الفف دور كبي ار في تيذيب نفوس
الطالب وسموكيـ وتربية األطفاؿ والكشؼ المبكر عف ىواياتيـ ,وحتى اضطراباتيـ
وأمراضيـ النفسية والجسدية .وتقسـ مجاالت التربية الفنية إلى خبرات الرسػ ػػـ وخبرات
التصوير التشكيمي وخبرات الطب ػ ػ ػػع و خبرات النسيػ ػ ػػج و خبرات شكميػ ػ ػ ػ ػ ػػة و خبرات
تركيبيػ ػ ػ ػ ػػة  .ومف خػالؿ ىذه المجاالت تحدد األىداؼ الفنيػة العامػة ,واألىداؼ
الخاصػة وذلؾ مف خػالؿ مجموعة مف القواعد والدروس .ممخص تعتبر التربية الفنية
بأنيا عبارة عف تغيير السموؾ لدى الفرد المتعمـ  ,كما انو يقصد بيا تغيير سموؾ
الفرد المتعمـ وذلؾ عف طريؽ مجموعة متنوعة مف التدريبات في مجاالت عدة
ومتنوعة وبما ينفع مياراتيـ باالضافة الى تزويد المتعمـ بالمفاىيـ الضرورية في
مجاؿ الفنوف  ,الكسابو الميوؿ واالتجاىات عف طريؽ الممارسة لمفف الذي يتميز
ويعمؿ بو  ,كما اف لمتربية الفنية اىداؼ عديدة ومتنوعة مثؿ العمؿ بيدؼ العمؿ
باالضافة الى التدريب عمى الجوانب العاطفية والوجدانية  ,باالضافة ايضاً التعبير
عف بعض االفكار واالنفعاالت فمثالً الفنانيف في مجاؿ الرسـ يقوموف عمى عمؿ
رسومات تحاكي قصص مروا بيا مف الواقع وتكوف تعبي اًر لذلؾ  ,كما اف ابرز عامؿ
وفائدة لمفنوف ىي اشغاؿ اوقات الفراغ بشيء مثـ ومفيد لمفرد نفسو  ..وىناؾ العديد
مف االىداؼ المتعمقة في مجاؿ التربية الفنية ولفائدتيا الكبيرة عمى الفرد نفسو
والمجتمع.

المحاضرة (ٗ)
طرؽ التدريس.....
تعريؼ طريقة التدريس
ىي أسموب أو وسيمة أو أداة لمتفاعؿ بيف الطالب و المعمـ  ,بيدؼ مساعدة المعمـ
الستخداـ استراتيجية لمتعمـ ناجحة لتحقيؽ اليدؼ مف العممية التعميمية .
و تعرؼ مف وجو نظر اإلدارييف التربوييف بأنيا عممية تخطيط  ,و دراسة ,
واشراؼ لكؿ مف األىداؼ التعميمية  ,و النشاطات المنيجية  ,و األدوات
و المواد  ,والوسائؿ التعميمية  ,و المصادر المرجعية  ,و األدوات التقويمية  ,بحيث
يكوف دور المعمـ فييا دور المخطط  ,و المنظـ  ,و المشرؼ  ,و المدير  ,و دور
المشارؾ و المساىـ  ,و المنخرط و المتفاعؿ مع كؿ نشاط مف أنشطتيا
و كؿ موقؼ مف مواقفيا .
الفرؽ بيف طرؽ التدريس  ,و أساليب تنظيـ المحتوى العممي
تختمؼ طرؽ التدريس عف نماذج تنظيـ المحتوى التعميمي  ,فطرؽ التدريس تتعمؽ
بالمنيج الذي يسمكو المعمـ لمعالجة ما جاء في الكتاب المدرسي مف معرفة  ,و
معمومات  ,و ميارات  ,و نشاطات .

في حيف تتعمؽ نماذج تنظيـ المحتوى التعميمي بالنيج الذي يتبعو مصمـ التعميـ أو
واضح المنياج في تسمسؿ و ترتيب ما جاء في الكتاب المدرسي مف معرفة
و معمومات  ,و ميارات  ,و نشاطات .
العوامؿ التي يجب مراعاتيا عند اختيار طريقة التدريس
ٔ .اليدؼ التعميمي التعممي .
ٕ .المادة التعميمية .
ٖ .األدوات و المواد التعميمية .
ٗ .المتعمـ .
٘ .التوقيت .
 .ٙحجـ الصؼ .
 .ٚالميزانية .
 .ٛخبرة المعمـ التدريسية

المحاضرة ( ٘ )
القواعد االساسية التي تبنى عمييا طريقة التدريس
إف أفضؿ طرؽ التدريس عند الباحث (النقميزى ىربرت سبنسر) الواردة فى كتابو
التربية ىى اثارة الرغبة لدى األطفاؿ وتوجيو نشاطيـ نحو تحقيؽ ىدؼ Education
وليتـ ذلؾ البد مف  :أو غرض واضح ومحدد بدقة
ٔ -التدرج مف المعموـ إلى المجيوؿ وربط القديـ بالجديد لتثبيت الحقائؽ واثارة
المكتسبات لدييـ.
ٕ -التدرج مف السيؿ إلى الصعب والسيؿ ىو ما يرتبط بحياة المتعمـ والقريب 
إلى
واقعو وما تدركو حواسيـ.
يحاوؿ إدراؾ

ٖ -التدرج مف البسيط إلى المركب ألف العقؿ يدرؾ األشياء ككؿ ثـ
التفاصيؿ واإلنطالؽ مف الكؿ ايسر مف الجزئيات.
ٗ -اإلنطالؽ مف المبيـ إلى الواضح والمحدد ألف العقؿ عند الطفؿ ينمو بالتدريج
والمعمومات تنشأ بالتجارب وتنمو باعماؿ العقؿ والقديـ يكوف وسيمة لبناء الجديد.
٘ -اإلنطالؽ مف المحسوس إلى المعقوؿ وىى التجارب الحسية واألمثمة والتجارب
العممية.
 -ٙالتدرج مف الجزئيات إلى الكميات وىو تدرج منطقى فى مجاؿ العموـ.
 -ٚاالنتق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريجى م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى النظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المالحظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
والتج ػ ػ ػ ػػارب والحق ػ ػ ػ ػػائؽ لحم ػ ػ ػ ػػؿ الم ػ ػ ػ ػػتعمـ عم ػ ػ ػ ػػى في ػ ػ ػ ػػـ الواق ػ ػ ػ ػػع وبن ػ ػ ػ ػػاء االس ػ ػ ػ ػػتنتاجات
بنفسػ ػ ػ ػ ػ ػػو أف المدرسػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال تفتقػ ػ ػ ػ ػ ػػر إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى طػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ التبمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ فيػ ػ ػ ػ ػ ػػى تعتمػ ػ ػ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى
القص ػ ػ ػ ػػص والوص ػ ػ ػ ػػؼ والقي ػ ػ ػ ػػاس انطالقػ ػ ػ ػ ػاً م ػ ػ ػ ػػف قاع ػ ػ ػ ػػدة عام ػ ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػ ػػتنتاج امثم ػ ػ ػ ػػة

حي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والمقارن ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أو االس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتنباط باالنتق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الجزئي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى القواع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
العام ػ ػ ػ ػػة ,أم ػ ػ ػ ػػا القي ػ ػ ػ ػػاس فيعتم ػ ػ ػ ػػد في ػ ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػ ػػى العق ػ ػ ػ ػػؿ لالنتق ػ ػ ػ ػػاؿ م ػ ػ ػ ػػف الع ػ ػ ػ ػػاـ إل ػ ػ ػ ػػى
الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاص بينم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا االس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقراء ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تق ػ ػ ػ ػ ػ ػػديـ األمثم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمبح ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الحق ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؽ
والقواعػ ػ ػ ػ ػ ػػد العامػ ػ ػ ػ ػ ػػة ,وأمػ ػ ػ ػ ػ ػػا التنقيػ ػ ػ ػ ػ ػػب فيػ ػ ػ ػ ػ ػػو دعػ ػ ػ ػ ػ ػػوة المتعممػ ػ ػ ػ ػ ػػيف إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى اكتشػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ
المعمومػ ػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػ ػػى وقػ ػ ػ ػ ػػت محػ ػ ػ ػ ػػدد وايجػ ػ ػ ػ ػػاد الحمػ ػ ػ ػ ػػوؿ المناسػ ػ ػ ػ ػػبة باالعتمػ ػ ػ ػ ػػاد عمػ ػ ػ ػ ػػى
سػ ػ ػ ػ ػػندات ووسػ ػ ػ ػ ػػائؿ مقدمػ ػ ػ ػ ػػة ,أمػ ػ ػ ػ ػػا الجمػ ػ ػ ػ ػػع فيػ ػ ػ ػ ػػو توظيػ ػ ػ ػ ػػؼ القيػ ػ ػ ػ ػػاس واالسػ ػ ػ ػ ػػتقراء
مع ػ ػ ػ ػاً ,وأمػ ػ ػ ػػا الح ػ ػ ػ ػوار فيػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػػف الطػ ػ ػ ػػرؽ المحبػ ػ ػ ػػذة لألطفػ ػ ػ ػػاؿ لمػ ػ ػ ػػا تغرسػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػػييـ
م ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػػب التواص ػ ػ ػػؿ والتفاع ػ ػ ػػؿ المباش ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػع اآلخػ ػ ػ ػريف وى ػ ػ ػػو دع ػ ػ ػػوة إل ػ ػ ػػى اث ػ ػ ػػارة
اليقيف.

الحيرة والشؾ مف أجؿ بموغ
المحاضرة ( ) ٙ
طرائؽ التدريس قديما وحديثا
مينة التدريس قديمة قدـ التاريخ:
لقد عرفت اإلنسانية مينة التدريس منذ عصور بعيدة غابرة ,وفي كؿ عصر مف ىذه
العصور تكتسب ىذه المينة أىمية ورسالة أكبر عما كاف عمييا في العصر الذي
مضى ,كما يكتسب فييا المعمـ أىمية وخبرة وميارة.
وقد نشأت ىذه المينة مع نشأة المجتمعات البدائية -تمؾ المجتمعات التي تعيش
حياتيا عمى الفطرة أو الطبيعة دوف أف يناليا حظ مف التمدف أو التحضر -حيف كاف
األبواف يدرباف األطفاؿ عمى صناعة األدوات الضرورية والصيد وحمؿ السالح,
لمحفاظ عمى الحياة ,ومواجية األخطار المحتممة.
دينيا تمثؿ في قياـ الكياف
ًا
ثـ تطورت مينة التدريس بعض الشيء حيف أخذت
اعتبار ً
أو البراىمانييف في الحضارة اليندية القديمة عمى التربية ,وفي تدريس التالميذ

واآلداب المقدسة في التربية الصينية ,ثـ في قياـ الكينة في المجتمع المصري القديـ
عمى تدريس األدب والديف والعموـ والرياضيات.
وفي الحضارة اليونانية اىتـ األثينيوف بالتربية واعتبروا أف مكانة التربية ىي أسمى
جانبا مف التنظيـ والعناية مف
مكانة في البالد ,كما بدأت مينة التدريس تأخذ ً

القائميف عمييا ,وذلؾ حيف بدأت المدارس تنتشر في أوائؿ القرف السادس ,وقد وضع

المشرع "صولوف" قوانيف لضبط التعميـ وحفظ كرامة المعمـ ,ومنيا :عدـ فتح المدارس
قبؿ الشروؽ ,وضرورة إغالقيا قبؿ الغروب .وعدـ دخوؿ الرجاؿ في مباريات
رياضية مع األوالد ,وعدـ دخوؿ غرفة الدراسة واألوالد بيا إال كاف الداخؿ ابف المعمـ
أو شقيقو أو زوج بنتو ,وكاف ىناؾ ثالثة أنواع مف المعمميف :معمـ المغة ,ومعمـ
الموسيقى ,ومعمـ األلعاب الرياضية.
وفي المجتمع اليوناني انتشر مجموعة مف المعمميف الذيف ظيروا بعد تزايد الحقوؽ
السياسية وقوة الطبقات الدنيا في المجتمع األثيني ,وقد عاشوا في القرنيف الخامس
والرابع قبؿ الميالد ,ويسموف" :السفسطائيوف" ,وكاف السفسطائيوف مف المعمميف
الجواليف ,ولـ يكونوا يعمموف األثينيف في مدارس نظامية ,بؿ في الشوارع والساحات
أحيانا يستأجروف غرفاَ فييا طالبيـ .وقد عمـ السفسطائيوف الشباب
الرياضية ,وكانوا
ً

األثيني كؿ ما يحتاج إليو مف عموـ ,وسياسة ,ورياضة ,ومنطؽ وفمؾ ,ولكف تركيزىـ
كاف بشكؿ أكبر عمى فف الخطابة واإللقاء "مرسي."ٜٜٖٔ ,
وفي الحضارة الرومانية انتشرت المدارس األولية والثانوية والعالية ,ودرست الفنوف
السبعة وركز عمييا حيث اعتبرت أساسية لتربية اإلنساف الحرة ,وىي :النحو
والخطابة والمنطؽ والحساب واليندسة والفمؾ والموسيقى ,كما تميزت بالتركيز عمى
العقؿ الذي ىو أساس الروح كما ذكر شيشروف أحد أشير فالسفة الروماف.

وكاف اآلباء األغنياء مف الروماف يضعوف أبنائيـ في رعاية عبد "بيداجوج" منذ
دخوليـ مدارس "المودس" حتى سف السادسة عشرة ,وكاف عمى البيداجوج أف يوجو
تعميـ الطفؿ في الدراسة ,وكاف يعاقبو إذا لزـ األمر ,وكاف المعمـ في مدارس المودس
يسمى "المؤدب" ,ولـ يكف المعمـ في تمؾ المدارس يحظى باحتراـ كبير ,كما أف
مرتبو صغير يعادؿ تقر ًيبا مرتب المدرس في مدارس النحو ,وخمس مرتب المعمـ في
مدرسة الخطابة.

وفي العاـ ٖٓٔٛـ أتت المسيحية كديف رسمي بعد أف كانت التربية الوثنية في
اليوناف والروماف ال تمبي حاجات اإلنساف النفسية ,وال تنظـ سموكو وتزوده بالمثؿ
جديدا ,فجعمت
العميا في الحياة ,أتت المسيحية واستطاعت أف تيب لمتربية معنى
ً

ىدفيا األوؿ تعمـ المذىب المسيحي ,والتمرس بالطقوس الكنسية ,ولـ يكف التركيز
كبيرا ,وانما االىتماـ بالتربية الخمقية ,وتيذيب النفس التي ترمي
عمى التربية العقمية ً
إلى الزىد في الدنيا ,وارتقاب الحياة األخرى الخالدة ,وكاف رجؿ الديف األوؿ ىو

المعمـ ,أما المنيج فكاف الكتاب المقدس مع تعاليـ ومثاليات المسيحية.
وفي عصر الجاىمية وقبؿ اإلسالـ ,كاف العرب في جاىميتيـ أمييف ال يعرفوف القراءة
والكتابة وال ييتموف بيا ,إال النذر اليسير ممف كاف يحرص عمى تعميـ أبنائو القراءة
والكتابة والحساب وقواعد المغة .والتعميـ كاف إفر ًّ
اديا؛ حيث يخص المعمـ كؿ تمميذ
مف تالميذه بجزء مف وقتو.
ولـ تحظ مينة التدريس بمزيد مف العناية حتى جاء اإلسالـ برسالة التوحيد والعمـ
واألخذ بأسباب القوة ,فكانت مينة التدريس وسيمة عظيمة لكؿ التشريعات الجديدة مف
جيؿ إلى جيؿ ,وتعميـ الناس أمور دينيـ ودنياىـ.
سادسا :مينة التدريس في التربية اإلسالمية:
ً

منذ أف بزغت شمس اإلسالـ وظير النور الرباني يبشر بميالد أمة جديدة تقوـ عمى
محمدا عبد اهلل ورسولو ,منذ أف
أساس التوحيد الخالص هلل وحده ال شريؾ لو وأف
ً

ظيرت ىذه الدعوة وىي تدعو إلى العمـ ,وتحث عمى طمبو ,وترتب الثواب الجزيؿ
لمف يقوـ بتعميـ الناس أمور دينيـ ودنياىـ.
عٔ :
قديما وحديثًا
مينة التدريس ً

جٕ:
االتجاىات الحديثة في التدريس في القرف العشريف ,لسمطاف بف محمد الحارثي.
يعتبر التدريس مف أىـ المصطمحات التربوية التي تتردد في ىذا العمـ ,في وثائقو
محور أساسيا في العممية التربوية ,وكونو كذلؾ فإنو يعتبر
ًا
ومراجعو وكتبو ,فكاف

قائما عمى التجريب ,أي :قابال لمتغير والتجديد والتطوير في مضمونة ,واف
مفيوما ً
ً

بقي المصطمح ثابتًا ,ومف ىذا المنطمؽ أفتتح ىذه الورقة البحثية المتواضعة التي

خصصت في أبرز االتجاىات التدريسية السائدة في القرف العشريف ,ومعرفة ىذه
االتجاىات التي أحدثت في التدريس ,وما ىي التطورات التي أحدثت ىذا التوجو في
التدريس ,وما ىي الظروؼ والعوامؿ التي ساعدت عمى ظيور ىذه االتجاىات؟.
ونتمنى أف نوفؽ لإلجابة عمى ىذه التساؤالت مف خالؿ ىذه الورقات البسيطة ,وأف
تطرح ىذه االتجاىات بصورة مترابطة في األزمنة ومتقاربة فيما بينيا ,فإف أصبنا
فمف اهلل وحده واف كبونا فمف أنفسنا والشيطاف ,واهلل ورسولو منو بريئاف.

بداية وقبؿ التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في القرف العشريف ,ال بأس أف نمقي
نظرة طارفة عمى التدريس قبؿ ذلؾ ,واألساليب السائدة في العصور القديمة والغابرة,
فال بد مف وجود روابط وأفكار بيف الطرؽ آنذاؾ وفي القرف العشريف ,فيناؾ مف
الطرؽ الحديثة بمفاىيميا وتنظيراتيا ,أما في مضمونيا فيي قديمة ,فمعمنا نتعرؼ
عمى تاريخ التدريس قبؿ القرف العشريف.
أ -التدريس في التربية البدائية :في ىذه المرحمة كاف تحرص المجتمعات عمى تعميـ
أبنائيـ وتدريسيـ عمى األساليب والطرائؽ التي تمكنيـ مف البقاء كعممية جمع الغذاء
واألشجار ,وتعميـ الصيد ,وصنع آالتو.
ووصؼ "منرو" التعميـ في التربية البدائية بقولو :فكاف الطفؿ يتعمـ كيؼ يستخدـ
القوس والرمح ,وكيؼ يمبس جمود الحيوانات المذبوحة ,وكيؼ يطيو الطعاـ ,وكيؼ
يصنع الخزؼ ,ويكوف ذلؾ بطريقة المالحظة تارة ,وبالمحاولة والخطأ تارة ,وبالتكرار
تارة حتى يصؿ الطفؿ لمرحمة اإلتقاف الفني.
ب -التدريس في التربية الصينية :باختصار ,كاف التدريس في التربية الصينية يقوـ
عمى تعميـ الفرد لممجتمع عف طريؽ التسميع و االستظيار ,فكاف الطفؿ يردد
النصوص ويكررىا حتى يحفظيا عف ظير قمب ثـ يعيد استرجاعيا وتسميعيا.
ج -التدريس في التربية المصرية القديمة:
اشتممت عمى مجموعة مف الطرؽ:
ٔ -طرؽ تدريس القراءة والكتابة :تكوف بالطرؽ التقميدية كطريقة التقميد والتكرار,
وىذا مناسب لصعوبة المغة المصرية آنذاؾ؛ لكثرة رموزىا.

ٕ -طرؽ تدريس الميف والحرؼ :تدرس الميف والحرؼ عمى نظاـ التممذة الصناعية
التي تعتمد عمى الممارسة العممية ,كمينة الكتابة فأصحابيا يمضوف بعض الوقت
في المكاتب الرسمية.
د -التدريس عند المسمميف :وبدايتو كانت مع بداية الدعوة اإلسالمية التي حمؿ
لوائيا وأرسؿ بيا الرسوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ -المعمـ األوؿ الذي كاف منيجو
الدعوي بأكممو أسموب مف أساليب التعميـ الحديثة ,وذلؾ مف خالؿ التدرج في
التشريع ,والشروع مف العاـ واالنتياء بالخاص ,واالبتداء بالمجمؿ واالنتياء
بالمفصؿ ,وذلؾ لتبسيط فيـ ىذا الديف ,وىذا المنيج سار عميو المسمموف ,فكانوا
ينيجوف ىذا المنيج في بقية العموـ مع االعتماد عمى التمقيف والحفظ ,وال سيما في
حفظ القرآف والكريـ واألحاديث النبوية ,ومع مرور السنيف واختالؼ الناس في بعض
األفكار ,فسمؾ الكثير مف العمماء طريقة المناقشة والمناظرة ,وسار الكثير عمى ىذا
المنيج.
الترغيب والترىيب في مقابؿ الثواب والعقاب:
ومف األساليب اإلسالمية التي نأخذىا مف ىذا الديف القويـ ,أسموب التغريب والترىيب
الذي قابؿ المفيوـ التربوي -الثواب والعقاب -فال بد مف تحقيؽ ىذيف المفيوميف؛
لتحصيؿ الموازنة النفس سموكية التي تساعد عمى التعميـ بطريقة صحيحة ,وذلؾ
بالعيش بيف الخوؼ والرجاء ومابيف المحفزات والروادع ,فيذا المفيوـ مف المفاىيـ
اإلسالمية والنظريات التشريعية التي استخدمت في العصر اإلسالمي ,وسارت عميو
األمة اإلسالمية.
أسموب القصص:

يعتبر أسموب القصص مف األساليب التربوية اإلسالمية التي ليا تأثير عمى النفس؛
ص ِ
ص بِ َما
ألخذ العبرة مف السابقيف مصداقًا لقولو تعالىَ{ :ن ْح ُف َنقُص َعمَ ْي َ
ؾ أْ
َح َس َف ا ْلقَ َ
ِِ
ؾ ى َذا ا ْلقُرآف وِاف ُك ْن َ ِ ِ ِ ِ
يف}.
ْ َ َ ْ
أ َْو َح ْيَنا إِلَ ْي َ َ
ت م ْف قَْبمو لَم َف ا ْل َغافم َ
أسموب االكتشاؼ:
واستخدـ الشارع الحكيـ إثارة أذىاف المتعمميف ,ونجد ىذا األسموب في قولو تعالى:
ِ
َج ٍؿ
{أ ََولَ ْـ َيتَ َفك ُروا ِفي أ َْنفُ ِس ِي ْـ َما َخمَ َ
ض َو َما َب ْيَنيُ َما إِال بِا ْل َحؽ َوأ َ
ؽ الموُ الس َم َوات َو ْاأل َْر َ
ُم َس ًّمى}.
التدريس في العصور الوسطى:
امتدادا لممراحؿ القديمة والغابرة ,ولـ يحدث في ىذه
في ىذه المرحمة لـ تكف إال
ً

المرحمة أي تجديد في اتجاىات التدريس يستحؽ أف يميز ىذه العصور ,فكانت طواؿ

ىذه الفترة مجرد تكرار لالتجاىات القديمة ,ويمكف أف نقوؿ ونؤرخ ىذه الفترة بما قبؿ
القرف السابع عشر ,الذي كاف نقمو في عالـ التدريس والتربية وفي اتجاىات التدريس
ونظريات التعمـ ,وذلؾ بسبب التخصص في مجاؿ التربية بروز عمماء متخصصيف
في ىذا المجاؿ ,فيذا أحدث الكثير مف التطوير لممفاىيـ والتجاىات التدريس.
االتجاىات التدريسية في العصر الحديث:
نستطيع أف نحدد ىذه المرحمة في بداية القرف السابع عشر ميالدي ,فقد أحدث في
كبيرا ,وذلؾ في بداية النزاعات التربوية بيف التربوييف الذي أدى
تقدما ً
بداية ىذا القرف ً
إلى ىذا التطور ,وىذه النيضة في كثير مف العوامؿ واالتجاىات التربوية التي كانت

بداية حقيقة لمتغير في اتجاىات التدريس والتربية ,والصراعات التي حصمت بيف
كبير في التربية ,ومف ىذه التأثيرات :اتجاه التربية الواقعية,
تأثير ًا
التربوييف كاف ليا ًا

وتحريرىا مف الشكمية التي كاف في القروف الوسطى ,حتى تـ إنشاء الحركة اإلنسانية

التي تقوـ عمى االىتماـ بالمغات القديمة وآدابيا ,ونظروا بأنيا وسيمة لمنيضة في
التربية ,وكاف مف أنصار ىذه الحركة في ىذا القرف "أراسموس ,وفيفير ,وجوف
ممتوف".
وزاد بعض الكتاب فقاؿ :بأف الحركة اإلنسانية لـ تكف إال بداية لمجموعة مف
المذاىب والحركات ,فأنشئت الحركة االجتماعية :وتقوـ عمى إعداد الفرد لمحياة
االجتماعية الناجحة السعيدة ,ومف أبرز أنصار ىذا المذىب "فرنسيس دابميو",
والحركة الحسية :وتعني استخداـ الحواس الكتساب المعرفة ,ومف أبرز أنصار ىذا
المذىب "فرانسيس بيكوف".
وكما أف اآلراء تعددت في ىذه المذاىب وىذه الحركات وفي تصنيفاتيا وتقسيماتيا,
فيناؾ مف زاد عمى ىذا التقسيـ وزاد عمى ىذه المذاىب ولكف نكتفي بما ذكر.
التدريس في التربية المعاصرة مف القرف ٔٛـ :القرف ٕٓـ:
في ىذه المرحمة بدأ التدريس يأخذ جانب التنظير وطرح المفاىيـ واالستراتيجيات
ًّ
عمال ًّ
جماعيا يقوـ عمى
فرديا أو
التعميمية ,فأصبح التدريس في ىذه المرحمة لـ يعد ً
االجتياد غير المنظـ ,بؿ أصبح مينة عالمية منظمة ومقصودة ,وليا مؤسساتيا
ومعممييا وقوانينيا ,وبرامجيا المتخصصة ,كما ىو الحاؿ في أي مينة اجتماعية.
ويرجع ىذا التطور في العممية التربوية إلى العوامؿ التالية التي ذكرىا رشداف:
ٔ -الجيود الجبارة التي بذليا المربوف في القروف السابقة مف خالؿ النزاعات
التربوية التي ذكرناىا سابقًا.
ٕ -التطور الذي حصؿ في تطبيؽ الطرؽ العممية في مجاؿ الدراسات النفسية
والتربوية الذي كاف لو األثر في تطوير النظرية التربوية.

ٖ -الثروة االقتصادية في العموـ الطبيعية الحاصمة في أوربا الذي جعؿ الكثير مف
المربيف والعمماء وحتى العامة منيـ يطالبوف بجعؿ العموـ التربوية جزًءا مف المناىج
المتخصصة.

ٗ -اعتب ػ ػ ػ ػػار التربي ػ ػ ػ ػػة وس ػ ػ ػ ػػيمة م ػ ػ ػ ػػف أى ػ ػ ػ ػػـ وس ػ ػ ػ ػػائؿ إع ػ ػ ػ ػػداد المػ ػ ػ ػ ػواطف ال ػ ػ ػ ػػذي يفي ػ ػ ػ ػػد
المجتم ػ ػ ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػ ػ ػػي جمي ػ ػ ػ ػ ػػع المج ػ ػ ػ ػ ػػاالت ,وى ػ ػ ػ ػ ػػذه م ػ ػ ػ ػ ػػف األس ػ ػ ػ ػ ػػباب الت ػ ػ ػ ػ ػػي أدت إل ػ ػ ػ ػ ػػى
تطوير النظرة التربوية في ىذا العصر.
العمماء الذيف أحدثوا التغير في ىذه الفترة في اتجاىات التدريس ووسائمو:
أ -التدريس عند روسو (ٕٔٔٔٚٚٛ -ٔٚـ):
وخصوصا في نظرتيا لمطفؿ ,وذلؾ لرفضو اإللزامية
ثار روسو عمى التربية التقميدية
ً
في التعمـ ,وامالء العادات والتقاليد وفرض عميو أسموب الراشد في التعميـ.

ولذلؾ قاـ روسو في التدريس عمى المبادئ التالية التي ذكرىا حمداف:
ٔ -التعمـ بالطبيعة والتطبع :أي تعمـ التمميذ مبادئ العموـ الخمؽ االجتماعي مف
خالؿ البيئة الطبيعية حولو مف أشياء وناس وخبرات ,وذلؾ حسب رغباتو وميولو
وغرائزه الطبيعية.
ٕ -التعمـ حسب الرغبة الفردية والمنفعة :أي ينصح روسو أف ال يعمـ المعمميف
التالميذ مادة دراسية ما لـ تستيو نفوسيـ ,ويشعروف بمنفعتيا.
ٖ -التعمـ بالعمؿ والنشاط ,ال باألوامر وحشو المعمومات النظرية.
ٗ -التركيز عمى دور الحواس في التعميـ ,فصحة الحواس والجسـ بشكؿ عاـ ىي
أساس التعميـ الذاتي.

٘ -معاممة التالميذ حسب مستواىـ ,وأف لكؿ مرحمة تعامميا الخاص التي حدده
عمماء النفس والتربية ,فيجب أف نربط بيف ىذه وتمؾ ,وأف يكوف العمر لو عالقة
بالمعمومة المعطاة لمتالميذ.
ب .التدريس عند "ىربارت":
فمسفة "ىربارت" التربوية ترجع في جذورىا إلى ممارسات تعميمية سابقة لمعصور
القديمة الرومانية واليونانية ,إال أنو أعاد تنظير ىذه األفكار وجعميا أكثر مرونة
وفائدة.
وقد ذكر الشيباني (ٕ )ٜٔٛالمبادئ التي يعتمد عمييا "ىربارت" في التدريس ,وىذه
المبادئ موجودة في التؿ وشعراوي (ٕ٘ٓٓ):
ٔ -السير مف البسيط إلى المركب.
ٕ -السير مف المجيوؿ إلى المعموـ.
ٖ -السير مف المحسوس إلى المجرد.
ٗ -السير مف العممي إلى النظري.
٘ -السير مف الخبرة العممية إلى التفكير العقمي.
 -ٙالسير مف الكؿ إلى األجزاء.
 -ٚضرورة جعؿ العممية التربوية عممية سارة ,تتـ في أجواء خالية مف التوتر
واإلجياد.
 -ٛضرورة تشجيع وتعويد التمميذ عمى االعتماد عمى النفس وعمى االكتشاؼ بنفسو
وتدريبو عمى المالحظة المستقمة.

 -ٜضرورة إعطاء التمميذ أكبر قدر مف الحرية ,وعدـ المجوء إلى العقاب إال في
الحاالت الضرورية.
ٓٔ -ضرورة استغالؿ النشاط الذاتي لمتمميذ واحتراـ ميولو ,وجعمو يتعمـ عف طريؽ
خبرتو ,وعدـ المجوء إلى الطرؽ التقميدية.
ٔٔ -اكتساب المعرفة بالتدريب عمى طريقة استخداميا وتنظيميا.
ٕٔ -السير بتربية الطفؿ عمى نفس النمط ,والتنظيـ الذي يسير فيو تربية الجنس
البشري.
ج .التدريس عندي "ديوي":
وىذا يسمى :بعنيد التربية المعاصرة ,حيث قاـ ببناء المبادئ التربوية اإلنسانية
المماثمة لمفترة اليونانية ,واف كاف قد استفاد ممف سبقوه ,ويعتمد "جوف ديوي" عمى
المبادئ التعميمية التالية:
ٔ -اإلعالء مف شأف الخبرة المباشرة ,واإليماف بأف التربية الصحيحة إنما تتحقؽ عف
طريؽ الخبرة الصالحة التي تساعد الفرد عمى بناء خبرتو وتجددىا واستمرارىا,
تفاعال بيف الفرد وبيئتو.
وتتضمف
ً
ٕ -ضرورة مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ ,وضرورة مراعاة ميوليـ ودوافعيـ
الطبيعية ,ووجوب استغالؿ ىذه الدوافع والميوؿ؛ لجذب انتباىيـ ودفيـ إلى النشاط
الذاتي.
ٖ -اإليماف بوجوب الربط بيف خبرات التالميذ داخؿ المدرسة وخارجيا ,وتأكيد الربط
بيف المعرفة النظرية والعمؿ.

ٗ -مساعدة التمميذ عمى إيقاظ قواه ,واستعداداتو العقمية ,وتعويده عمى االستقالؿ,
واالعتماد عمى النفس والتفكير المنطقي.
٘ -والطريقة العامة التي يوحي "ديوي" المدرس باتباعيا في تنظيـ خبرات التالميذ:
ىي طريقة الشروع ,وطريقة حؿ المشكالت بطريقة "ىربارت" التي تحدثنا عنيا سابقًا
بالغا في تربية القرف العشريف ال في أمريكا
باختصار ,فقد أحدثت أفكار "ديوي" ًا
تأثير ً

وحدىا ,بؿ في أنحاء العالـ المتقدـ الذي تسرب إليو مبادئ التربية ,وقد تأثر الكثير
مف التربوييف بأفكار "ديوي" ومنيـ :جوروج كاونتس ,وجوف تشايمدز ,وكارلتوف,
وغيرىـ الكثير.

