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  الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع السينوغرافيا 
همية ذلك على أالمسرحية من جانب التعليم والتعلم، و

مستوى اكتساب المهارات والخبرات الفنية الالزمة 
  .بداع واالبتكاروعالقة كل ذلك باال

ساليب تعليم أتحديد  إلىوهدفت الدراسة 
واع أنالسينوغرافيا وتعلمها وعالقة االبتكار واالبداع ب

  .التفكير االخرى
ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

ما يطرحه التعلم والتعليم  أن إلى التحليلي،  وخلصت
بصفة عامة دائما يؤسس بنظرة جديدة اللياتهما عن 
طريق كشف العالقات بين اقطاب العملية التعلمية 
لتطوير تعليم السينوغرافيا واساليب تدريسها 

  .جامعيا

السينوغرافيا المسرحية،  :الكلمات المفتاحية
  .التعليم، التعلم

Abstract 
This study addresses theatrical 

scenography from the teaching-learning 
perspective, focusing on its importance 
for acquiring the necessary skills and 
technical expertise and its relationship to 
creativity and innovation. 
The study aimed at determining the 
methods of teaching and learning 
scenography, and the relationship of 
innovation and creativity to other types of 
thinking. 

The study adopted the analytical 
descriptive approach, and concluded that 
the teaching-learning approach in general 
is always based on a new view of the 
learning-teaching mechanisms. Such new 
view is arrived at through revealing the 
relations between the poles of the 
learning-teaching process to develop the 
pedagogy of scenography. 
Keywords: scenography; theatrical 
scenography; teaching; learning 
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  :مقدمة الدراسة
عة للطرح التعليمي وقابلة للتعليم والتعلم لكل مادة معرفية خاض أنن من المتعارف عليه بين الدارسين إ

لها مميزاتها وخصائصها التي تنفرد بها عن مادة اخرى، والسينوغرافيا شأنها شأن كل المواد لها 
تميزا وتشعبا ما  أكثرخصوصيات، إذ ينسحب عليها ما ينسحب على المعارف االخرى، ولكن ما يجعلها 

  .ي تعليم المهارات وتعلمها، وبالتالي تأخذ تنوعا وتفردا في التكوينتتطلبه هذه المادة من ازدواجية نوعية ف
ن السينوغرافيا هي مادة تتعامل مع مجال بصري تعتمد المشاهدة، تتقاطع مع عناصر عدة، إبما و

  .م المشاهدينأماوتتفاعل من اجل تقديم عرض مسرحي 
عن مقومات العرض سواء أكان مسرحيا، نه ال يمكن عزل السينوغرافيا إوبناء على ما تقدم يمكن القول 

نعزلها عن المستقبل الذي سيشاهد هذا الفن وما  أنام راقصا، ام احتفاليا، ام اوبرا وغيرها، كما ال يمكن 
أو ها الفن الذي يخدم الفنون، أنيحتويه من عناصر اخرى، وبالتالي يمكن تصنيف السينوغرافيا على  أنيمكن 

، فهي اختصاص يعتمد على )المسرح(فنون البصرية عن طريق فن اعداد المكان الفن البصري الذي يعضد ال
تتضمنه  أنتقاطع المعارف والعلوم، إذ يستوجب المزاوجة بين المعارف الفنية واالدبية والعلمية، وما يمكن 

  .من مفاهيم في التعليم والتعلم

  :دراسةمشكلة ال
اثة الفنون الدرامية وقد توسع تناولها لتشمل معرفة حديثا حد تعد السينوغرافيا مجاال فنيا ومعرفيا

  .تتكامل مع معارف اخرى تدعم عناصرها الفنية المسرحية
اختيار السينوغرافيا مجاال للبحث جاءت نتيجة زيادة للحاجة العلمية ومحاولة استغاللها للتعليم  إنإذ 

والمكان المتصلين، يجب التركيز على  والتعلم، ومع توسع البحوث في ميدان الفن المسرحي ومجالي الفضاء
 أن السينوغرافيا في هذا الجانب، وفي ذلك يعد بعض الباحثين والمشتغلين بالقطاع المسرحي والدرامي

اختصاص فني متكامل العناصر يعتمد االبداع واالبتكار يمس  إلىتحول السينوغرافيا من مادة دراسية تعلمية 
من الضروري دراسة اعمق للمعرفة المقدمة للمتعلمين وطرائق تقديمها عددا هاما من متعلميها، لذا كان 
تعتمد السينوغرافيا على المهارات الفطرية الطبيعية فقط،  أنهل يمكن : ومناهجها وبذلك يمكن طرح السؤال

 ام تعتمد على االكتساب والتعلم، ام بكليهما معا، وهل تكون السينوغرافيا المسرحية مادة قابلة للتعليم
  ؟والتعلم أم هي مهارة يمكن اكتسابها وتعلمها عن طريق االبداع الفني واالبتكار

نا نكون امام مقاربة البد منها للوقوف على التجربة إّنوبطرحنا هذه االشكالية ومحاولة االجابة عنها ف
اقتراحها لتطوير  مكانات الممكنااليطالية للسينوغرافيا من ناحية التعليم والتعلم، فضال عن الوقوف على اإل

  .م السينوغرافيا وتعليمها وتركيزهامدخل لتعّل

  :هدف الدراسة
نواع التفكير االخرى عن طريق أتحديد اساليب تعليم السينوغرافيا وتعلمها وعالقة االبتكار واالبداع ب

  .التجربة االيطالية للسينوغرافيا التي عدها الباحث عينة لهذه الدراسة

  : اهمية الدراسة
اهمية هذه الدراسة التي تتناول موضوع السينوغرافيا بين التعليم والتعلم لتكون احدى  تيتأ

 إلىسابقاتها في سلسلة الدراسات التي تعنى بهذا المجال، وتسعى  إلىالموضوعات الجديدة التي تضاف 
الفني الجمالي عداد والتكوين في المجالين متابعة علمية، بوصف السينوغرافيا مادة فنية تقنية تتطلب اإل

ن تتفرع منهما، وتصنيف المعرفة التي تتطلبها على القواعد والمعارف التي يمكن أوالتقني واالطالع 
جانبين اساسيين وهما الجانب الفني ويخص كل ما يتعلق بمباديء الفن التشكيلي والفنون  إلىالسينوغرافيا 



  المجلة األردنیة للفنون
 

101 
 

ي للنصوص القابلة للتجسيد والتشخيص الدرامية واصولها، وبفنون العرض دون اهمال الجانب االدب
الجانب التقني الذي يخص التعامل مع الفضاء والمكان وهندستهما، والمواد المستعملة  ووالعرض، والثاني ه

لم يتم  واالالت التقنية للديكور وعناصره وتقنيات االضاءة، لذلك اليمكن الحديث عن اهمية السينوغرافيا ما
  .لمها وتعليمهاتحديد مفهوم واضح لها ولتع

  :الدراسات السابقة
ن هناك بعض الدراسات االجنبية التي تناولت موضوع أبعض المصادر وجدنا  إلىبعد العودة 

  .السينوغرافيا من جانب التعليم والتعلم 

  :تحديد المصطلحات
من أصل ي هباإلنجليزية ) Scenography(أو ن كلمة سينوغرافيا أجاء التعريف االغريقي ب :السينوغرافيا

) Grafo(وتعني خشبة المسرح، أما ) Skini(مقطعين  إلىوهي تنقسم ) Skini-Grafo(يوناني وهي كلمة 
فهي ". خشبة المسرح ىأن تصف وتصور شيئا عل" و؛ لذلك فمعناها األصلي ه"تصف وأن تكتب أ"فتعني 

كور ثالثية وثنائية  االبعاد البيئة المكانية للعرض المسرحي، من منصات، عناصر منظريه، تشمل  قطع الدي
  .واإلضاءة، والموسيقى، والمؤثرات الخاصة

مرئي ويرتبط  والعرض المسرحي ومرتبط بعضها بما ه أثناءنسقة كالمية متباينة متوحدة أ" أيضاوهي 
  )43، 1996زيدان، " (سمعي وبعضها االخر بما ه

وعة من االستاجابات ياتي بها الفرد في موقف تغيير في السلوك وهذا التغيير عبارة عن مجم وه"  :التعلم
  .)2003دندش، " (معين كنتيجة لمثيرات اثرت عليه

ه تغيير في السلوك الناتج عن استثارة، بل يدعم كل المفاهيم السابقة ويعتبره إّن"ويعرفه قيل فورد 
فعالية وما ّنالناحية اإل عملية عقلية نستدل حدوثها عن طريق اثارها والنتائج التي تخلفها سواء كان ذلك من

من الناحية العقلية باكتساب المعلومات والمعارف أو تمثله من مردودية على الميوالت والعواطف واالتجاهات 
  ..(JP, 1997)" والمهارات واالستعانة بها عند التفكير واالبتكار

 إلىمية التي يشتغلون عليها انتقال مستوى المعرفة التي ينتجها المختصون في اطار المادة العل" :التعليم
  .)2001اكونيدي، " (مستوى المعرفة القابلة للتعليم والتعلم

  
                                                

 SCENOGRAPHY by MikulasKravjansky. 
- What is Scenography? by Pamela Howard 
- Scenography: Don't Stop and Start Again.Performed by Half a Dozen Theatre Company 
- World Scenography by Eric Fielding & Peter McKinnon 
- Looking Into the Abyss: Essays on Scenography by Arnold Aronson 
- Theatre and Performance Design: A Reader in Scenography  by Jane Collins 
- Unmasking Theatre Design: A Designer's Guide to Finding Inspiration and by Lynne Porter 
- The Skeptical Scenographer: Essays on Theatrical Design and Human Nature by BeebSalzer 
- Stage Design: A Practical Guide by Gary Thorne,  Tanya Moiseiwitsch 
- The Backstage Handbook: An... by George Chiang,   Paul Carter 
- Set Lighting Technician's Handbook... by Harry C. Box 
- Challenges of Teaching  scene Design to Undergraduate Students< Dissertation  

  
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13603   
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  :منهج الدراسة
  .)تحليل المحتوى(المنهج الوصفي 

  :مجال الدراسة
  التجربة االيطالية للسينوغرافيا

  طار النظرياإل

  :مفهوم السينوغرافيا ووظيفتها: والأ
المصطلحات رواجا واستعماال في المجال الدرامي والفني، وبما  أكثرلقد اصبحت كلمة سينوغرافيا من 

هل الحرفة أخرى قد تطورت مما جعل العديد من ن وظيفتها هي األإن مفهومها قد تطور وتعدد فأ
ورجال المسرح يعدونها محركا مهما وفاعال في العملية االبداعية الدرامية، اذ تندمج مع ) السينوغرافيين(

لضغط الدرامي وتطوع الحركة ولكن حيان تصعد السينوغرافيا اففي بعض األ"ية ككتابة ثانية، العملية االخراج
ولذلك نجد ) 43، 1996زيدان، " (حيانا اخرى تحدث العكس حيث تتقلص لحدود خشبة المسرح البسيطةأ

 جدبحدود  ،حدوأن السينوغرافيا هي دائما مكو، حسب اعتقادي: "جوزيف زفوبودا يعرفها كما يلي
وهذا   (Svoboda, 1986)" مضبوطة للعمل التحضيري، وهذه الحدود تصبح من خصائص دورها الواسع

ن يؤلف أرادي جماعي يحاول ها بما إنها مستقلة بخطابها رغم أنه نشاط إمهام أكثرما يجعل حدودها توضح 
السينوغرافيا تشمل صبحت أن العرض فعل مشترك بين اطراف عديدة لذلك أبين عديد االختصاصات، وبما 

خراجية داء والنظرة اإلزياء وعالقتها بالحركة واالضاءة وتصميم األتصور الفضاء والمكان المسرحي واإل
للعمل قصد البحث عن صورة مسرحية يشترك في تصميمها كل االطراف بتطلعاتهم وخبراتهم من المخرج 

موسيقي ومهندس الصوت، ومن هذا الجانب والمؤلف والسينوغرافي ومصمم االضاءة والفنان التشكيلي وال
الغنائي أو تنسيق الفضاء والتحكم في شكله من اجل تحقيق اهداف العرض المسرحي "تصبح السينوغرافيا 

الشكل الداخلي للبناء  أيضاالراقص الذي يشكل اطاره الذي تجري فيه االحداث ويضم هذا الفن أو 
  .)8، 1969فون، " (ى خشبة المسرحعل) المثبت(المسرحي وكذلك الديكور القائم 

ن االتفاق الحاصل بين المنظرين والباحثين يحوم حول تاثيث أورغم تعدد المفاهيم واختالفها اال 
تصورها صانعو الصورة سواء كانت درامية ام أن ي الفضاء بكل االشكال والعناصر الجمالية التي يمكن

ن تحمله من دالالت تثير أالمعنى العام للصورة وما يمكن شكال مع استعراضية ومدى تفاعل هذه العناصر واأل
  .المتقبل فكريا ووجدانيا

مبتكرها أو مهما كان مصدرها سواء السينوغرافي المختص  ،وبذلك تعد السينوغرافيا المسرحية
رة العامة الفك وأكتابة ثانية موازية بعد الكتابة االولى والتي نعني بها الكتابة النصية  ،)المخرج أوالممثل (

  .للعمل المسرحي
ومن هذا المنطلق تحاول السينوغرافيا المسرحية بكل مكوناتها النظرية والمادية من مساندة الكتابة 

اشكال وصور نحاول  إلىاالخراجية ككتابة موازية تغير الفضاء المسرحي من مكان بسيط يؤكد عملية االيهام 
متباينة أو تكون متجانسة في دالالتها مع الكتابة المسرحية اشارات  وأن نؤسس من خاللها مجموعة عالمات أ

معها، ومن هذا الجانب تاخذ دور العنصر الديناميكي متعدد الوظائف حتى يتسنى لصانع العمل تشكيل 
  .كان افتراضيا والفضاء المسرحي رغم تغير واختالف هذا التشكيل حتى ول

طرح امكانات عالقتها  إلىيه من غالبية الباحثين يحيلنا تحديد مفهوم السينوغرافيا تحديدا متفقا عل إن
  .بالتعليم والتعلم ونظريات النقل التعليمي
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  :التعليم السينوغرافي: ثانيا
يهتم باشكال صياغة المضامين المعرفية ويحتوي في الوقت ذاته  تعد السينوغرافيا قطبا ابستيمولوجيا

سة تضبطها وتشرف عليها، والتي يدرجها بعض الباحثين يمكن عدها معرفة مؤسأو على محتويات التعلم 
  .ضمن مناهج التدريس

التنوع الذي يميز السينوغرافيا كمادة موجهة للمتعلمين يجعل المعرفة تتغير من اختصاص جامعي  إن
ولكن على رغم تنوع واختالف المعرفة  .كائن في المؤسسات الجامعيةواخر وهذا ما يرسخ فكرة كل ماه إلى
المصدر الذي يستقي منه "ن تبقى حسب الباحث شفالر أالمعلم ملزم باحترامها بل ويجب  إنلمية فالع

ن تكون مؤسسة  العداد كهول سيتعاملون مستقبال مع المعرفة أ وتعد المدرسة الو ،المدرس المعرفة
  .(Y, 1989)"العلمية

يا معهم على اساس الفن المسرحي ويكون مصدر الدارسين للفنون منطلقا للمعرفة الخاصة بالسينوغراف
ن ننطلق من أاذ يمكن  .تكاملتأو والدراما وعالقة هذه المعرفة بهذا الفن سواء اختلفت التمشيات 

 .خصوصيات المدارس المسرحية لنحدد تنوع المعرفة الخاصة بالسينوغرافيا التي تهتم بالفضاء المسرحي
ينطلق المعلم في اعداد المعرفة  أنم بذاته، اذ يمكن ويختلف االمر في دارسي هذه المادة كاختصاص قائ

 .حسب تمشيات تشكيلية تكون عادة من منطلقات الفن التشكيلي
طالقا من االهداف والغايات التي يضبطها النظام التربوي عن طريق التفكير في إنوبذلك تصاغ المضامين 

تها االبستيمولوجية وطريقة بنائها وسط محتويات التعليم وطبيعة المعرفة المقترحة والتركيز على وظيف
  .المناهج التعليمية المطروحة

تقنية تختلف مصادر المعرفة فيها وتتنوع، ويمكن حصرها في اربعة  –السينوغرافيا كمادة فنية  إن
  :محاور اساسية

 ينير سبيل المعلم في نصوص أنه أنويعده الباحثون دراسة تاريخ المعرفة الذي من ش: محور تاريخي -1
سانية الكتشاف المفاهيم العلمية، وهي عراقيل غالبا ما نالعراقيل االبستيمولوجية التي واجهتها اإل

يواجهها المتعلمون من خالل عمليات التملك االصطناعي للمعرفة المدرسية والتي تتبنى من خالل 
تطور الجانب  أنها أنالدراسة التاريخية لكل النظريات الخاصة بالسينوغرافيا وكل المرجعيات التي من ش

 .النظري للمتعلم
الفلسفية وكل  –تشعبا إذ تؤسس لعالقة بين الخيارات الجمالية  كثروهي المعرفة األ: محور فلسفي جمالي -2

 .يكملها من معارف موازية أنما يمكن 
ى والذي يخص المعرفة الفيزيائية والهندسية والتقنيات التي تصبح ضرورة علمية عل: محور تقني هندسي -3

 .المتعلم اتقانها والتمرس بقواعدها
 .ليفهية وعالقتها بالفضاء وبنائه وتأوالذي يخص المعرفة الفنية المسرح: محور فني تشكيلي -4

اتساعا  أكثرولعل هذه التحديات تجعل من قطب المعرفة الخاصة بتعلم السينوغرافيا وتعليمها يكون   
تشعبا في  أكثرهذا القطب سيكون  أنعلمين، كما وتزيد من تنوع طبيعة المعرفة المقترحة على المت

  .تفاعله مع قطبي المعلم والمتعلم

  

  
                                                

Vol 1967 Macmillan Philosophy, of Encyclopaedia                                                                                      
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  :عوائق تعلم السينوغرافيا وتعليمها: ثالثا
توفره تعليم السينوغرافيا وتعلمها من اسباب لنجاح عملية نقل المعارف وتطويرها اال  أنرغم ما يمكن 

عوائق نوعية تفرضها خصوصيتها  كمادة  إلىتتعرض  أنكن كل المواد االخرى يم أنها شأنهذه المادة ش أن
  :تقنية، ومن هذه العوائق كما يراها الباحث هي –فنية 

مفهوم السينوغرافيا نظرا لتطورها التاريخي وعدم ولعل اهم عائق يصادف المتعلم ه: عوائق معرفية -1
رس تحفيز طلبته على تجاوز اجماع المدارس الفنية على تحديد تعريف موحد لها، ولذلك من واجب المد

المفهوم  إلىتقال بهم ناكتشاف هذه المشكلة ومن ثم اال إلىهذا العائق وتحريكهم عبر االساليب العقالنية 
يصوغ هذا الهدف صياغة اجرائية بمعنى ترجمته لسلوك قابل " أنالتعليمي الجديد، وعلى الطالب 

 إلىحيث تتحول هذه المشكلة  (Develay, 1989, 132)  "للمالحظة والقياس واعداد وضعية المشكلة
 .كيفية التعامل معها على خشبة المسرح

التعلم،  أثناءالتقنيات المهاراتية  إلىعوائق تتعلق بمهارته وافتقاره  إلىقد يتعرض المتعلم : عوائق مهارية -2
وعلى المعلم  يكتشف اساب هذه العوائق ويحدد جذورها سواء كانت سلوكية ام معرفية، أنوعلى المعلم 

هذه العوائق  ناستعمال قدراته بالشكل االمثل، ألويحدد اساليب وتقنيات تدفع بنشاط المتعلم نح أن
 .تؤثر في عملية االبداع واالبتكار واالبداع أنالمهاراتية يمكن 

 إلى كبت موهبة االبتكار ويعرض المتعلم لمشاكل ابتكارية وبالتالي قد يؤدي والعائق ه: عوائق ابتكارية -3
 إلى أيضاوقد يؤدي ذلك ) 375، 1984المليجي، " (هيار الفعلي لشخصيتهنالصراع العصابي واال"

زم النفسي الذي يجب تجنبه أاالحباط والت"التخلي عن الرغبة في التعلم والممارسة االبتكارية وبالتالي 
 .)380، 1984المليجي، " (وكل فشل غالبا ما يكون خطرا مضرا لموهبة االبتكار

عائق تقني يعترض التعليم والسينوغرافيا اهمية ه ومن العوائق المهمة التي اليوليها معلم: عوائق تقنية -4
والتعلم وذلك عند تطور المادة على المستوى التطبيقي العملي والمعرفي كمحاكاة المواد وتقليد 

اقتصادا  أكثرصورات تطرح ت أنتحافظ على البعد الجمالي للمواد و أنتصنيعها وتشكيلها بطرق يمكن 
من خالل رؤية الكيفية "واسهل مداولة مع االحتفاظ على االختيار الفلسفي والجمالي الذي يحمله العرض 

ظهور  إن، كما )48، 1999عبد الحميد، " (والتقنية الفنية سلوبالتي يقوم عليها الشكل واأل
تلفزيونية والسينمائية والمسرحية وما السينوغرافيا االفتراضية التي انتشرت مؤخرا في بعض االعمال ال

ما يحتم وجاز الرقمية واالطالع على البرامج االعالمية نتتطلبه من معرفة تقنية خاصة بوسائل وادوات اإل
  .على المعلم استخدام التقنيات الحديثة من اجل تسهيل عملية االبتكار

  :التعلم من اجل االبداع: رابعا
أو وخلق االعمال االصيلة ذات صبغة تعبيرية "قدرة الفرد على التصور ني يعاالبداع في معناه العام  إن

قمبر واخرون، " (المنفعيةأو المعنوية أو سلوكية بذاتيتها وجديتها وقيمتها الجمالية أو تاجية إنأو تشكيلية 
1997.(   

اصول ومقومات  إلىبالضرورة ايجاد الشيء من العدم بل يستند االبداع  ال يعنيالفعل المتميز  إنكما 
وعناصر ونماذج فكرية  ومادية موجودة ويتضمن سلوكيات وبنيات وعالقات جديدة ومفيدة بعيدة عن 

أو مادي مبتكر غير مسبوق من حيث موضوعه أو التعميم، فاالبداع فعل ذهني أو التقليد أو االستنساخ 
  .توظيف نتائجهأو من حيث اخراج اشكاله أو تركيب عناصره 
قابلية االبداع كامنة  أناي ) 1997قمبر واخرون، " (صنعي ال طبعي"اع في مفهومه التربوي ويعد االبد

ويمكن "تنميها وترعاها، وبذلك اليتطلب االبداع ذكاء مفرطا بل متوسطا  أنفي كل فرد وتحاول التربية 
نعد االبداع  أنمكن ، وهكذا ي)1997قمبر واخرون، " (تفتح هذا الذكاء وتنميه وظيفيا واجرائيا أنللتربية 
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شمل من الموهبة التي ليست سوى القدرة الفطرية في مقوماتها البنائية والطبيعية، ويصبح دور التربية أ
أو ه مناسب لكل االفراد سواء كانوا متوسطي الذكاء إنمتمثال في صقلها وتدريبها حسب مجالها، بما 

ة الصالحة لذلك ضمن الحدود القصوى التي اصحاب مواهب ومن الواجب تطويره بالمهارات ونقل المعرف
أو الوالدي أو تسمح بها قدرات وملكات كل متعلم، ولكن هذه الحدود تضبطها عديد العوامل منها الوراثي 

  .االجتماعيأو البيئي 

  :اساليب تسهيل االبتكار واالبداع: خامسا
يكون مصدرها جانبي التعليم هناك اساليب يمكن عن طريقها تجاوز معوقات االبتكار وتسهيله والتي 

تجارب قام بها الباحثون بهذا الصدد ومنها برامج التفكير االبداعي التي قامت بها  إلىوالتعلم، واستنادا 
الخاص  (CORT)ونتائجها التختلف كثيرا عما يقترحه برنامج الكورت   (Minnesota)جامعة مينوستا 

  :ن ال تحيد بصفة عامة عن النقاط االتية للتسهيلا التجربتيتبمؤسسة البحث المعرفي، ونتائج كل
 .مساعدة المتعلمين على التعرف على قيمة مواهبهم االبداعية  -
 .تعليم استخدام الطرق االبداعية في حل المشكالت  -
 .االهتمام بالخطأ وعدم التاكيد عليه بل تجاوزه  -
 .يكون معارضا وطرح البديل أنالمبتكر على  –مساعدة المتعلم   -
 .تاج االبداعي للمتعلمين عن طريق اقامة معارض لهمنبراز اإلا  -
 .محاولة الحد من عزلة الموهوبين  -
 .تمتع المعلم بقدرات تنشيطية تساعد وتحرك ابتكارية المتعلمين  -
 .مساعدة المتعلمين على تجاوز قلقهم وتخطي مخاوفهم االبداعية  -
 .توفر المناخ التعليمي االبداعي  -

دراسة تصورسينوغرافي سابق لعمل درامي  أسلوب وه أيضاعتمدة في تسهيل االبتكار ساليب المومن األ
المخرج لوضع التصورات المنفذة والجديدة تخص كل متعلم أو عبر مشاهدة جماعية والتحاور مع المصمم 

خالل  من التي لتحقيق الهدف المعرفي وزيادة دافعيتهم لالبتكار واالبداع كما تزداد ثقته بنفسه ومعارفه
احساسه بدوره الفعلي في العملية الفنية، وقربه من العمل االبداعي المحترف والذي يفتح له افاقا على العالم 

  .الخارجي وعلى تجارب الممارسين في الميدان

  
                                                

   وھي اختصار مصطلحCognitiv Research Trust كما یقول مصمم البرنامج ادوارد دي بونو كورت یمثل مصطلح و
یر قراءة المصطلح لتیس "o" وقد أضیف الحرف ,Cognitive Research Trustالحروف األولى لمؤسسة البحث المعرفي

وتولى ادارتھا  1969ومؤسسة البحث المعرفي ھي مؤسسة تابعة لجامعة كمبریدج قام دي بونو بانشائھا في عام ).  27(ككلمة 
وقد أنشئ فیھا ، وھى كما یبدو من اسمھا مؤسسة تھتم بالبحوث المتعلقة باالدراك والفھم والقضایا المتصلة بالعقل والتفكیر.بنفسھ

الذي یعد من أشھر  CoRT وعنھ ظھر برنامج،)28(ص یھتم بتعلیم التفكیر وتولى دي بونو ادارتھ واالشراف علیھمركزا خا
وھو یعتبر من ،وقد روعي في تصمیم واعداد البرنامج أن یكون قابال للتعلیم في المدارس،البرامج التي ظھرت عن ھذه المؤسسة

ُ  نجاحا كبیراأضخم برامج تعلیم التفكیر في العالم وقد القى    )29( عدة لغات وطبق في مدارس كثیرة إلىرجم وت
تخرج طبیبا في مالطة حیث أكمل دراستھ لیحصل ":Teaching Thinkingتعلیم التفكیر -كما یقول مترجموا كتابھ-ودي بونو

وقد ...جامعة كمبریدج درجتي دكتور في الطب ودكتوراه في الفلسفة من إلىعلى درجات في علم النفس والفزیولوجیا باالضافة 
وھو أحد المھتمین بموضوع التفكیر وعمل العقل وقد ألف في ذلك ). 30"(عمل في جامعات كمبیردج واكسفورد ولندن وھارفارد

وقد ،كتبا كثیرة تبحث في ھذه الناحیة سعیا وراء استقصاء الحقیقة في فھم دور العقل وأسالیب التفكیر وامكانیة تنمیتھا وتطویرھا
جانب ذلك فان لھ كثیرا من المحاضرات والبرامج حول تعلیم  إلىو، كثیر من اللغات إلىكتاباتھ اھتماما كبیرا وترجمت نالت 

كثیر من الدول لیلقي فیھا محاضراتھ ویشرح برامجھ التعلیمیة التي قوبلت باالعجاب  إلىوقد دعي ،التفكیر وتطویره وتنمیتھ
مازن عبد الھادي احمد  أستاذ المادة 3 المرحلة    وحدة العلوم النظرية  كلیة التربیة الرياضیةمحاضرات .  والترحیب
  . http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=14&lcid=43760 الشمري



 سلیمان

106 
 

  االطار التحليلي

  :التجربة االيطالية
ال ساباتيني نيكو( ويدرس هذا التخصص ه أنيكون سينوغرافيا و أنكان من بين الذين حاولوا 

التدخل لتكوين بعض  إلى) فونتاجو(كما عمد المسرحي  ،)Nicola sabbatini 1631- 1548ودابيزار
تعلمها من قام بتعليم السينوغرافيا و أيضاووه (Pergola)الرسامين الشبان في السينوغرافبا بمسرح برقوال 

سينوغرافيا وتعلمها هذا السبق وبذلك اكتسب تعليم ال، (Mello, 1987, 18)السيما في عصر النهضة 
 إلىالتاريخي والذي خلق تقاليد تعليمية موازية للتقاليد المسرحية التي تمتاز بها ايطاليا، ويرجع ذلك 

  .ماعرفه الفن التشكيلي والمسرحي منذ عصر النهضة من ازدهار وريادة على المستوى االوربي
تطورا في اساليب التعليم واكتسب ذلك عراقة وقد عرفت المؤسسات الجامعية والمدارس في ايطاليا 

  :ثالثة اصناف إلىمنقسمة 
وهي مؤسسات تقليدية تعتمد على التكاملية في التكوين بين مختلف االختصاصات : اكاديميات الفنون -1

 .والمواد
 .وهي مؤسسات متخصصة تهتم بالتكوين المتخصص: المدارس العليا -2
 .أيضاالتكوين مختصا وهي مؤسسات يكون فيها : المدارس الحرة -3

وهذا التصنيف ليس بذي فائدة في تعليم السينوغرافيا وتعلمها بقدر اهمية المناهج والطرق واالساليب 
  .التي تعتمدها هذه المؤسسات  في تكوين طلبتها

 (Cort)في بعث مؤسسة البحث المعرفي  (Eduard di Bono)ولقد انطلق الباحث ادوارد دي بون
التفكير  أنومن اهم ما يمكن ذكره باختصار  .د من اهم برامج التعليم والتفكير في العالمببرنامجها الذي يع

ففي مجال التخطيط للتفكير ليست السمكرة والمحاوالت الفجة "يتعلمها الفرد  أنيعتبر لديه مهارة يمكن 
 .درجة واضحةب) 18، 1989بونو، " (انكابداع االصيل الذي يتطلب خصوصية تفكير وادراك مرتبطة باأل

الشخص وقلة من االفراد قادرون على عزل ذواتهم ) اأن(فنقد تفكير الفرد وقلة كفايته يعني عنده نقد 
  .على هذه الناحيةووالتمعن بتفكيرهم في شكل معين لذلك يؤكد دي بون

أو ه المعرفة مهارة التفكير التتطابق تماما مع ما تقدم ندراسة قيمة التفكير ونوعيته يرتبط باالبداع أل إن
" مما يكون التفكير بديال عن المعرفة أكثرالمعرفة ليست بديال عن التفكير، " إنالذكاء النظري ومن هنا ف

ه ليس كل أنقيمة كبيرة، اال والتفكر الناقد ذ أنمع سابقيه في و، ويختلف دي بون)24، 1989بونو، (
ى التفكير التوليدي الذي يسعى الحداث المتغيرات التفكير، لذلك يفرق بين التفكير الوصفي التأملي ويؤكد عل

وحل المشاكل ويصفه بالعملي والمبدع وما اعتماده على برنامج كورت اال تفاعل مع هذا الراي نظريا والذي 
  :ستة فصول في العملية التعلمية وهي إلىيستند 

 .السعة في افق التفكير -1
 .العملية التنظيمية للتعليم -2
 .التفاعل -3
 .بداعاإل -4
 .المعلومات واالحساس -5
 .داءالفعل واأل -6

                                                
  AOLA VENTRONE  La sacra rappresentazione  fiorentina, العروض المقدسة الفلورنسیة .  
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 وعلى نح وتغطي كل درس في عملية واحدة فقط وتتبلور احيانا ول" أنوهذه النقاط العامة يمكن 
 .)18، 1989بونو، " (مصطنع لتاخذ شكل اداة محددة مثل البحث عن النقاط االيجابية والسلبية المثيرة

عندما يتم التحول من حالة راهنة  (Pattern)كثيرا على النمط  لكن االنطالقة في هذا التفكير االحاطي تعتمد
حالة موالية وباحتمال يتجاوز الصدفة، والذي يعتمد التكرار والتواتر ويتطلب مراقبا قادرا على ادراك  إلى

  .ه يحدد موقف المتعلمنالترتيب أل
الذي يعتمد على تطبيق وهناك منطق ينطبق على تعلم المعارف النظرية بخالف موضوع السينوغرافيا 

المهارات وممارسة التقنيات وتوظيفها وتسخيرها في عملية االبداع واالحاسيس إلبراز المفاهيم  المقصودة 
ها أنبناء الكلمات يكون باعتبار  إنف ،االتصاالت تكون مستحيلة دون نظام نمطي أن ومن العرض المرئي، وه

يتوفر في تفكير  أناتباع نمط واحد في التصور، لذلك يجب  إلىوالتي يمكن اخضاعها ) شفرات(نظم رمزية 
لف من مسارات وتداعيات ومن الخبرة والمعرفة، الخبرة والذي يتأوالمتعلم نمطان على االقل، فالنمط االول ه

عادة تعريفها ليس القصد منه اكتشاف المتعلم إالذاتي، وذكر المشكلة و) نااأل(نمط  وما النمط الثاني فهأ
يزخر العقل "اص به لذلك خال) اناأل(اجراء ما تعلمه وجعله جزءا من نمط  إلىة نفسها بل العودة للمشكل

جعله يرتكز على مناطق كان من الممكن أو ماط التي تنشئها الخبرة والمعرفة، والتي يتم توجيه االنتباه نباأل
بونو، " (مها بشكل مدروسايجاد بعض االطر المصطنعة التي يمكننا استخدا إلىنا نحتاج إنتخطيها ف

وهذا ما يجعل منطقات تعليم التفكير ال تختلف كثيرا عن المناهج والنظريات االخرى ). 133، 1989
من التفكير وحول شكل االستخدام  ابوصفها مهارة مدروسة تتمحور حول المنطق الصوري كونه جزء

  .معلومات كاملة في المعرفة الفنية وفي الحياةه من النادر وجود نالمباشر للعملية االستنباطية االبتكارية أل
 أنومن هذا المنطلق الصوري قد يعطي نتائج ثانوية لتعليم موضوعات اخرى، فاذا ما حاول المعلم 

استجابتهم عادة ما تصاغ باحكام شديد لتكون مسالة تخمين ما  إنتبصر جديد فويوجه تفكير المتعلمين نح
تكون تفكيرا في الموضوع ويطغى زخم الموضوع فال يبقى اال القليل من  أنمن  أكثريود المعلم قوله الحقا 

ال تقود اال ) ماذا تتضمن هذه االشياء(أو ) فكر في نقطة(فالطلب من المتعلم  .االنتباه لعملية التفكير الفعلية
لية، وبالتالي ولكن اقل بكثير من الحقائق الفع) االسترجاع(للبحث في مساحة معرفته السابقة ليجد الجواب 

االستجابات تصاغ باحكام  إنالتبصر الجديد فوتكون محدودة التفكير، بينما عندما يوجه المعلم المتعلمين نح
محتوى البرنامج الدراسي وحتى اذا ما تم تعلم مهارات أو شديد، والخلل يعود في ذلك لمحتوى المعرفة 

فالتصنيف وتسلسل "حد ما  إلىير التعليم التفكير فات تصور موضوعات المحتوى بوصفها طريقة لتفك
التفكير وتجميع الحقائق من اجل نتيجة امور مهمة للتفكير ولكنها جزء صغير من مهارات التفكير الكلية التي 
تشتمل امورا مثل اتخاذ القرارات واالولويات ووجهات نظر االخرين وحل المشكالت والخالف والتخمين 

، وبالتالي تحاول هذه النظرية التخلص من الموضوعات الخاصة من )136، 1989بونو، " (جاز العاطفينواإل
ه ال أنالحوار والنقاش المعتمد فيعد حافزا لتدريب التفكير ولكنه غير كاف بما  أسلوب أماو .اجل التفكير

  .ها مهارة ناقصة وليست مهارة تفكير اجماليةأنيعدل على تنمية اي مهارة النتقال اثرها، بما 
موذج والتوقيع نالمالحظة والتحليل والتجريد وصنع األ إلىيحيل عملية التفكير  وكان دي بون واذا

ه من أنه ال يعدها اجزاء من التفكير بل ادوت، مثلما يعد التعليم وصفا مفيدا ومهما اال إنوالدافعية ف
ي ال يعتمد  المعنى الذ PO(وب(المستحيل استخدامه كاداة تشغيل للتفكير واالدراك، بل يقترح مصطلح 

  .النفسي ليكون اداة تشغيل فعالة وعملية
                                                

  PO  اختصار لكلمةProcation operation  وتعني العملیة االستفزازیة وھو مصطلح خاص بدي بونو كان قد استخدمھ تولید
  .افكار جدیدة في سبیل االبداع 
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التي تبناها بعض الباحثين تتمثل في امكانية التشابك  (CORT)ولعل اهم مميزات الكورت 
(OUSERLAP)  النتائج في الواقع تكون جزءا من العوامل التي يمكن  أنوهي تداخل عالقات من خالل
ا البرنامج بالبدائل واالمكانيات والخيارات وتشجيع المتعلمين على النظر كما يعتني هذ .اتخاذها باالهتمام

الوحيد، وهناك درس اخر يولي والسبيل االول ه أنالعطاء تفسير حتى ال يعتقدوا وفيها عند اتخاذ القرار، ا
  .اهتماما بالبحث عن البدائل االدراكية وبالطرق المختلفة للنظر في موضوع ما

الداخل  إلى االطراف"عادات التعلم قد اقيمت على المميزات وعلى تعليم ينطلق من د هذه النظرية تع
الخارج لتكون  إلىه يتحرك من المركز إنالتعليم في الكورت ف أما .وبذلك تتبلور المميزات في تعريفات مختلفة

، 1989بونو، " (نتيجته نقطة مركزية وطيدة ودقيقة، قد يكون لها منطقة تشابك ويقع الشك في اطرافها
 إلىبين المعارف والذي يؤدي ) الترابط(ولذلك يكون هناك قدر خاص معتمد في هذا التشابك ) 150

عمليات تفكير اساسية بما يكفي من خالل دخولها في دروس مختلفة تحت صيغ متنوعة وبالتالي اعطاء صورة 
في االخير ادوات التفكير وهذا ما  عامة للتشابك من خالل ربط معارف جزئية وافكار متفرقة تتشابك لتؤلف

هذه النظرية لها عالقة بخصوصية السينوغرافيا واالبتكارية التي تعتمدها وهذا ما يميز  أنيجعلنا نعتقد 
  .االساليب التعليمية والتي تقر بالتشابك السابق ذكره وتتمظهر في التكامل بين المواد

  :سات االيطاليةالممكن في تعليم السينوغرافيا وتعلمها في المؤس
التربية االبداعية باختصار التربية التي تحقق في تنظيماتها واساليب تعليمها وتقويم تحصيلها "تعد 

، 1997قمبر واخرون، " (المتطلبات الوظيفية التي يتجسد بها االبداع مسلكا ومنهجا في تكوين المتعلمين
  :جانبينولذلك يمكن تناولها من ) 101

النقل التعليمي، والعادات (وذلك باالعتماد  على مرجعية ابستيمولوجية : ينجانب صياغة المضام   -
 .التعلمي وسوسيولجية المناهج –ويندرج هذا الجانب ضمن العالقة بين الحقل التعليمي ) التعليمية

التصورات، االخطاء، والعوائق (باالعتماد على مرجعية بسيكولوجية : جانب استراتيجيات تملك المعرفة   -
 .)المشاكل وحل

وربما تستطيع هذه الجوانب مع توصلت اليه االبحاث الجديدة في مجال تعليم التفكير من خالل بعض 
دراسة هذه العالقة االرتباطية بين  إلىالتي تعتمد عليها العديد من مدارس العالم  (CORT) دروس الكورت

 .الجوانب المذكورة ونظريات تعليم التفكير
الهدر "لهدف من ذلك محاولة رفع مستوى اداء التعليم الجامعي وتقليص يكون ا أنوليس غريبا 

من سوء اندماجهم  وتشك أو من تخريج جامعيين ضعاف تلفظهم سوق الشغل ) الفشل(التعليمي 
فقط % 29ن نسبة من ينجح من الطلبة الفرنسيين في نهاية المرحلة الجامعية االولى تبلغ إوانتاجيتهم، اذ 
  .منها عديد الجامعات في العالمووالتي تشك  (Iesonurne, 1988, 235)" ب المسجلين بهامن اجمالي الطال

 أنر ناقد يفكتتتضمن من نقد فكري و أنويمكن للجامعة بما يتوفر لها من الحرية االكاديمية وما يمكن 
ذي يتجاوز التفكير اتية لالبداع الفني وتسهيل االبتكار الذي يعتمد عليه التفكير المغاير الؤتكون بيئة م

التي شطة متنوعة في المجاالت العلمية واالدبية والفنية والتطبيقية والتجريبية أنمن "العادي بما تقدمه 
، 1988المليجي، " (تاجية واختراعية واستحداثية وانبثاقيةإنتتناسب وتنوع القدرات االبداعية من تعبيرية و

االبداع الحقيقي ال يبدأ اال في سن متاخرة نسبيا  أن"بتت وباالعتماد على بعض الدراسات التي اث .)209
) 264، 1989العيساوي، " (الخمسين من العمرأو حدود االربعين  إلىفترة االزدهار في سن الشباب  أنو

  .هذه الشريحة العمرية تمثل النزعة المثالية والرؤية التجديدية أنوال سيما 
ادراك امكانية التصورات  المؤكده من إنمعناها في التعلم ف التي ينحصر، وحتى تتماشى نظرية التعليم

  .منتج لها إلىاالساسية التي تحتضن عملية التعليم في اطارها الكلي، وبذلك يتحول المعلم من ناقل للمعرفة 
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نظرة المجتمع  إلىالتقنيات المسرحية في المؤسسات االيطالية الجامعية تخضع حسب راينا باالساس  إن
هي الدراسة الفنية والعملية والتقنية من "تقنيات المسرح  أنللسينوغرافيا، ولعل االمر المتفق عليه ) الفني(

تتكون من السينوغرافيا وهي فن بناء  أناجل عمل مسرحي ومن اجل تجسيد المسرح لشريط درامي ويمكن 
  .(Brno, 63)" وتشغيل المكونات التقنية من االضاءة واالزياء والديكور والفضاء المسرحي

كل هذه المهام وغيرها في تكاملها وتجانسها تعطي قيمة للسينوغرافيا كعملية تصورية وتنفيذية تساند 
عناصر التقنيات المسرحية لخدمة العمل الفني وعرضه، ولذلك يعطي المنتجون االيطاليون لالعمال الدرامية 

  .مد على سينوغرافيوللعرض قيمة كبرى لهذا االختصاص ونادرا ما نجد عمال ال يعت
وهذه النظرة قد انعكست على اساليب التعليم وعلى التعليمات المستعملة في المؤسسات الجامعية 

  .االيطالية التي تعتمد على التكامل والتشابك في تفكير المبدعين والمنتجين
  

اكاديمية الفنون الجميلة ببولونيا  
  2تعلم دروس السينوغرافيا 

  Fabio Marcheseي ماركيزوفابي: االستاذ
  2006/ 2005: السنة الجامعية
  )مستوى اول(برنامج للسنة الثانية : وصف الدرس

 )تمرين مختبري(مراجعة للثقافة واالبعاد لفضاء مسرحي  -
 )دروس نظرية(تطبيق المتغيرات الفعلية الجمالية للنوعية المسرحية  -
دروس (عرض لسينوغرافيا تركيبية كن مختلفة، أماتمرين مسرحي وتكيف من اجل العرض، عروض في  -

 )نظرية
دروس نظرية وتمارين (التصور التحضيري والتصور التقني، تفاعل مع الرسم التقني مع المشروع التام  -

 )مختبرية
 )تاجنمختبر اإل(تجريب التنفيذ المسرحي والتصوير التلفزيوني والسينمائي  -
 )مختبريةدروس نظرية وتمارين (تحاليل نوعية وتطبيقية لالضاءة  -
 )تاجنمختبر اإل(التجريب والتنفيذ المدعم والمتطور بالمعلوماتية من اجل مشروع مسرحي  -
 )تاجنمختبر اإل(تصميم وتصوير فوتوغرافي من اجل استعماالت مختلفة  -
  

ماركيزي تم اقتطاعه ليتم االطالع على وموذج لدرس من دروس تعلم السينوغرافيا للبروفيسور فابيأنهذا 
  .التي يتبعها في تعلم السينوغرافيا والطرق المستعملة لتعليم الطلبة نظريا وتطبيقياالبرامج 
  .يتم تحديد المراجع تكون صالحة لكل سنوات التعلم: المراجع

Prof: Marchese  

                                                
 http://www.accademiartibologna.it/it/corso . 
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يقود دروس السينوغرافيا في  أنهذه الوثيقة بمثابة التخطيط الذي قام به المعلم ماركيز والذي يمكن و
مرحلة النقل التعلمي انطالقا من المنهج الترابطي والتكاملي بين المواد ذات الصبغة  أو تطبيقية المرحلة ال

  .النظرية والتطبيقات المختبرية
لقد كان التنوع في اساليب التعليم ومجال الحرية في البحث واالستقصاء الذي يتعمده المعلم فسحة 

دالل الذي يبدأ به المتعلم اثر درسه االول، يستمر وينمو االستأو االستعالم أو للمتعلم، هو مجال للتقصي 
 .بتوجيه من المعلم في سعيه لتوسيع مجال فهمه

تمرين مسرحي وتكيفه مع العرض،  إلىفاالنتقال من تطبيق المتغيرات الفعلية الجمالية لنوعية المسرح  
بحثه عن  أثناءيه من المعلم يستعين به بتوج - شك بال-يتطلب تقصيا واستعالما من طرف المتعلم الذي 

يختبر المسالة المطروحة  أناستساغ المعرفة الحاصلة وتحقق من توافقها مع ما يريد، و أنالمعلومات بعد 
ن الفرضيات ويجمع وبذلك يسلك المتعلم سلوك الباحث، فيكو. والنظريات والتصورات التي يراها مناسبة

التي تمكنه  القناعةو تولد لديه الشعور الداخليييستدل حتى خذ الفرصة لكي يبحث ويتقصى وأالمعلومات وي
يكون لديه من  أنب على ما يمكن من انطالقة كافية الكتساب مهارات، من خالل المالحظة ومحاولة التدر

يجاد الحلول للمواقف والمشاكل التي تعترضه اعتمادا على التساؤل إ إلىوبذلك يتدرج . معارف جديدة
  .وهذا ما يمثل اوج النشاط الفكري والتجريب والبحث

والتي تتعلق بالتربية والممارسات  ومن خالل الخطوات العملية ومهارات البحث التي يقطعها المتعلم
ينعكس على  أنا في التعليم الجامعي يمكن تحقق هدفا اساس أنوالتي يمكن  النظرية في التعلم والتعليم

  .سة النظرية التطبيقية واالعتماد على االستدالل واثبات فرضيات عدةثر الممارإتعليم السينوغرافيا وتعلمها، 
المعتمد تصبح المعرفة وسيلة للتفكير الفني ونتيجة له في نفس الوقت، وما اعتماد  سلوبففي هذا األ

قطعه الشواط من التجريب  تصور تحضيري وتقني لعرض ما اال دليال إلىالطالب على نشاطه الذاتي للوصول 
) 1948، 2001شحاتة، ( ،"ثقافة االتقان الجودة إلىدنى من ثقافة الحد األ"المعرفي الذي يحوله  والبحث

حل للمشكلة  إلىوتتداخل وتتكامل المعارف السابقة والنظريات العلمية والجمالية والتقنية للوصول 
اكبر  وت فقط بل هيعني عناصر وخطوات حل المشكال ذلك ال إن"، وفي هذا السياق يؤكد فانييه )التصور(

ق قاعدة تنظيمية عالية ويجد العالقات الجديدة يطب أنعمقا واتساعا فالفرد المتعلم ينبغي له  أكثرمن ذلك و
  )204، 1995زيتون، (. "بين عناصر المشكالت المبحوثة

 منتج للمعلومات إلىيتحول الطالب في قسم السينوغرافيا من متلقي للمعلومات والمعارف  أنبمجرد و
ر المعلم الحرية في ال سيما عندما يوّف .والحلول يتخلص من وضعيته السابقة والسلبية التقبلية وال يعود لها

  .ه يزيد في دافعية المتعلمإنجمع المعلومات وتكوين النظريات والتصورات والحلول الممكنة ف

  :نتائج البحث
ما ورد ذكره في هذه الدراسة لتشعب قد ال تتوقف الدراسة في تعلم السينوغرافيا وتعلمها عند حد 

هذه المادة وتطورها المتواصل بوصفها اختصاصا متحركا ومتصال بالدراما وفنون العرض ولعالقتها الوطيدة 
  .باالبداع واالبتكار واشكاله الفنية المختلفة

يم والتعلم يؤسس بنظرة جديدة الليات التعل أنما يطرحه التعلم والتعليم بصفة عامة، يحاول دائما  إن
وعالقة تلك االقطاب فيما ) المعرفة، والمتعلمو ،المعلم(من خالل كشف العالقات بين اقطاب العملية التعلمية 

يحدثه من تفاعالت وما يكشفه من عوائق وعوامل تسهيل لتطوير  أنبينها حسب المثلث التعلمي وما يمكن 
وهذا ما دفع عديد ) لفن تدريس مادة ما(ح جديدة عملية النقل التعلمي، وقد اثبتت جدواها في تحديد مالم

تجعل منها تخصصا وتقترح لها شهادات عليا تستدل بنتائج  أنالجامعات في القارتين االوربية واالمريكية 
ابحاثها في رسم توجهات هذه الجامعات من اجل تعليم وتعلم اجود معتمدة اساسا على التفكير وتعليمه 
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ولذلك فقد اعتمدنا على  .وج من سيطرة االساليب والمنهجيات االجرائية التقليديةوعلى تعليم االبداع للخر
) مسلمات(المعطيات والحقائق التي كانت تعد  إلىنظرية تعليم التفكير لصياغة بعض التصورات وللنظر 

ه اصبح نإوتركنا عن قصد النمطية الشكلية االجرائية والتي كانت اطارا بنيويا مستنسخا في كل دراسة بما 
ليات تقليدية تدور حول رفية تمارس بآقالبا جامدا يقولب الفكر ويحاصر التجديد ويجعل البحث صنعة ح

  .قد ال تحمل مضامينوين عنوا
السينوغرافيا واساليب  ات لتطوير دينامية تعّلممن امكان هتوفر أننظريات تعليم التفكير وما يمكن  إن

تثير اشكالية منهجية من الواجب  أنصية السينوغرافيا كمادة يجب خصو أنالتدريس الجامعي تجعلنا نؤكد 
هذه المادة يقع تناولها من جانبيها النظري والتطبيقي فمن  إنالعلمي افتراضها والبحث فيها وتدعيمها، بما 

نظرية مطبقة وسينوغرافيا أو م سينوغرافيا تطبيقية أمايقع االهتمام بها على هذا النحو، اي اننا  أنالمنطقي 
  .وهذا التصنيف قد يكون موجودا كتصور ضمني ولكنه غائب بشكل صريح واجرائي
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