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إنييى مجيعبً أىدي ىره اندزاظت.

أ

شكز ًحقذيز
ال يسعنيأكلنإلأفأتقدـبجزيؿالثناءكالشكرلجامعتيجامعػ اززىػركامػادةالباػثالعممػي

لمدراساتالعميافيكمي التربي ،إدارةكأكاديمييفممفسمككادربالعمـكساركاامىنيجوكطريقو .

كم ػػاكأتق ػػدـبجزي ػػؿش ػػكرمكامتن ػػانيم ػػفأس ػػتاذمالفاض ػػؿال ػػدكتكر/مام ػػدىاش ػػـأ ػػا،ال ػػذم
تفضؿباإلشراؼامىالدراس ،فقدـليخالصارصوكجيدهفيسبيؿتاقيؽأفضػؿنسػخ منيػا،فمػو
منياظيـالمكدةكالاتبار .
ثـأزجيالشكرخالصػوكالتقػديرأامػىدرجاتػوإلػىاضػكملجنػ المنا شػ ازسػتاذدكتكر/زيػاد
امػػيالجرجػػاكممنا ش ػانخارجيػانكالػػدكتكر/صػػييبكمػػاؿاز ػػامنا ش ػانداخميػػا،كذلػػؾامػػىتفضػػميما
بقبكؿمنا ش الدراس ،كتامؿمسئكلي تقكيمياكا نائيابمقترااتيـالقيم  .

كالشػكر يػػرالمنفصػؿلزميمػػيازسػػتاذ/اسػيفالعيمػ امػىكػػؿمػػابذلػومػػفجيػكدمعػػيطػكاؿ

فترةالدراس الجامعي  .

كالشكرمكفكرأ دمولصديقيازستاذ/اسػفأبػكامػاـامػىمبادرتػوكاسػفتعاكنػو،إذأمػدني
بماااتجتإليومفاستفساراتكافلياازثرالبالغفيتماـالجانبالعمميمفالدراس  .
كمػػاكأتقػػدـبجزيػػؿالشػػكركالمتنػػافلصػػديقيازسػػتاذ/مػػاىرداككدامػػىجميػػؿمػػا دمػػوفػػي
تد يؽالدراس كاسفتد يقيالغكيا .
كليفػػكتنيأفأكصػػؿالشػػكرلكػػؿزموئػػيكزميوتػػيكأصػػد ائيالمسػػانديفممػػفااص ػرتيـفػػي

رامتيالعممي ،كأتمنىليـمستقبؿزاخربالتقدـكالنجاز.

ب

ممخص الدراسة
ىدفتالدراس بشكؿأساسيإلىالتعرؼامىدكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼ
فيالمدارسالاككمي لمماافظاتالجنكبي فيفمسطيف،كسبؿتطكيرالتربي الفني لمكاجي الفكر
المتطرؼ .ك د اتبعت الد ارس المنيج الكصفي ازسمكب التاميمي ،ايث تمثؿ مجتمع الدارس مف
جميعمعمميالتربي الفني فيالمدارسالاككمي بماافظات زةكالبالغاددىـ()134معمـكمعمم ،

منو كانت العين الستطواي بكا ع ( )34معمـ كمعمم  ،أما العين الكمي الفعمي فقد كانت بكا ع
( )100معمـ كمعمم  ،ك د كانت نسب الستجاب    %100كصالا ز راض التاميؿ الكمي،
كز راض اختبار الفرضيات استعانت الدارس باختبار اإلاصاءات الكصفي  ،كاختبار (،)T-Test

كاختبار( )One-Way ANOVA
وقد توصمت الدارسة إلى عدة نتائج ومن أىميا:
 -1إفدكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼمفكجي نظرمعمميالتربي الفني بالمدارس
الاككمي بماافظات زةكافمقبكلنبدرج متكسط كبكزفنسبي دره.%56.2

 -2ك د جاء دكر منيج التربي الفني بالمرتب ازكلى كبكزف نسبي  دره  ،%58.3بينما جاء دكر
اإلدارةالمدرسي كازنشط الفني بالمرتب الثاني كبكزفنسبي دره،%55.4ك دااتؿدكرمعمـ

التربي الفني المرتب ازخيرةكبكزفنسبي دره،%55.2ك دجاءتجميعيابدرج متكسط .

 -3تكجدفركؽجكى ري ذاتدلل إاصائي اندمستكلدلل ( )α<0.05فيدرجاتدكرالتربي 
الفني فيمكاجي الفكر المتطرؼ لدلمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زة
تعزللنكعالجنس،ككانتلصالحالمعممات.

 -4تكجػدفػركؽذاتدللػ إاصػائي انػدمسػتكلدللػ ()α<0.05فػيدرجػاتدكرالتربيػ الفنيػ فػػي
مكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼل ػػدلمعمم ػػيالتربيػ ػ الفنيػ ػ بالم ػػدارسالاككميػ ػ بماافظ ػػات ػ ػزةتع ػػزل
لممنطق ػ التعميمي ػ ،ككانػػتلصػػالحالمنػػاطؽالتعميميػ ػ التالي ػ :منطق ػ خػػافيػػكنس،كمنطق ػ  ػػرب
زة .

كفي ضكء النتائج ،تكصي الدراس ب اث ك ازرة التربي كالتعميـ كاإلدارة التربكي امى تكفير
الخاماتكازدكاتالوزم لمدرسالتربي الفني اتىيتسنىلوالقياـبدكرهالمأمكؿلتاقيؽازىداؼ

التربكي العام ،كماتكصيالدراس إلىتضميفمنيجالتربي الفني لكااتكأاماؿفني تنا شالقيـ
اإلنساني  ،كااتراـ الرأم ،كاري التعبير ،كالتسامح كالتعاكف ك يرىا مف القيـ التي تنمي صفات
المكاطن الصالا لدلالمتعمـ .
الكمماتالمفتااي :التربي الفني ،الفكرالمتطرؼ،القيـاليجابي ،العوجبالفف 
ج

Abstract
The main aim of the study was to understand the role of the art Education in
encountering the Radical thought in the government schools in the Southern governorates
in Palestine, and find ways to improve such Education to fight the Extremism.
The study used the descriptive analysis method; the study population involved all
the Art Teachers in the government schools in Gaza governorates with a total number of
134 teachers from both genders, this number includes the pilot study of 34 teachers and the
field study sample of 100 teachers. The response was 100% which makes it suitable for
Quantitative Analysis.
To test the hypothesis, the study used the descriptive statistics test, T-test and OneWay ANOVA test.
The main results of the study:
1- The role of the Art Education in encountering the Radical Thought in Gaza
governorates, according to the teachers was acceptable.
2- According to the study, there was statistical differences in the role of art education
in facing radical thought in the government schools in Gaza governorates due to sex
of teacher in favor of female teachers.
3- It was evident that there was Statistical differences in the role of art education
against radical thought in the government schools according to district, and It was
most effective in Khan Younis and West Gaza.

Based on the results from this study, it was recommended to encourage the
Ministry of Education and the Educational Administration, to provide all the raw materials
and the services required to the related schools to be able to achieve the required aim, in
addition to include art works and paints which discuss Human Values, such as Freedom of
Expression, respect of others view, Forgiveness and Cooperation, and other values that
improve the good Citizenship in the School ‘curriculum.
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المقدمة :
ت ػػداكالتربيػ ػ الفنيػ ػ بمختم ػػؼمجالتي ػػاإل ػػىالمابػ ػ كالتس ػػامحكت ػػزرعالق ػػيـاإلنس ػػاني كتع ػػزز
وأنيػػاتأخ ػػذدكرصػػيان ثقاف ػ المجتمػػعكتطكيرى ػػاكتنميتيػػا ،كبااتبػػارالفكػػرالمتط ػػرؼ
الفضػػيم ،فض ػ ن
ثقاف ػ تتبنػػىالمطمػػؽ ك ػػدتػػأتيالكسػػيم الفضػػمىلمكاجيتػػومػػفخػػوؿتضػػميفازامػػاؿالفني ػ بالثقافػ ػ 
المضادةلثقاف النيائيكالكامؿك يرالنا ص .

تعػدالتربيػ الفنيػ ضػػركرةمػػفضػػركرياتالايػػاةلككنيػػاتػػدخؿفػػيجميػػعتفاصػػيميا،يعتبػػرأم
مظيػػرمػػفمظػػاىرالايػػاةم ػرتبطبالتربي ػ بشػػكؿأكب ػ خر،ك ػػديعتقػػدالػػبعضأفالتربي ػ الفني ػ ااج ػ 

اسػػتثنائي أكمػػادةفقػػطتيػػدؼلمتسػػمي كالترفيػػو كشػػغؿك ػػتالف ػراغبينمػػافػػياقيق ػ ازمػػرتػػدخؿفػػي
مجػػالتكثي ػرة،أىميػػاتكاي ػ  كتثقي ػؼكتكجيػػوالسػػمكؾاإلنسػػانيلػػدلازجيػػاؿمػػفخػػوؿالرسػػائؿالتػػي
ترسمياإلييـبمختمؼكسائمياكطر ياالمتااػ ،فالعمػؿالفنػييػداكإلػىااتػراـاريػاتكاقػكؽارخػريف
أكإلػػىمثػػؿيجػػبأفيسػػيرامييػػاالمجتمػػعليصػػبحدرا ػنالاماي ػ ازجيػػاؿمػػفالفكػػرالمتطػػرؼ ،ككممػػا
ػادرامػػىإنتػػاجالفػػف،كتذك ػػوتكػػكفالقػػدرةامػػىاخت ار ػػوأ ػػؿكتػػزدادنسػػب امايتػػومػػف
كػػافالمجتمػػع ػ ان
التطػػرؼكالتعصػػبالفكػػرم،لكػػكففعالي ػ ازفكػػارالتػػيتسػػببتػػدميرىػػذاالتجػػاهانػػدأف ػرادالمجتمػػع

تدخؿمفبابادـكجكدمساا مفالفف،التيتؤكدامىالماب كالتسامح .
كتعتبرالتربي الفني المصدرازكبرالػذميمػداإلنسػافبػالخبراتالشػامم ،كالكاممػ ،كػذلؾىػي
مادةلمترفيوكالتسمي كشغؿك تالفراغ،فييتقكـبدكرأساسيفيتككيفشخصػي اإلنسػافالفػردمنػذ
الطفكل  كترتقيبواقونكسمككانتؤىموليكػكفمكاطنػانصػالاانسػكيانكيتمتػعبمقػدراتكممكػاتمتميػزةلكػي

يككفمكىكبناكمبتك ناربمايعػكدامػىاإلنسػافكامػىالمجتمػعبػالخيركالتقػدـكالزدىػار(زبػداف،2013،
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كامىااتبارأفالفكرالتربكميػؤتيبثمػارهاإليجابيػ كيكػكفالسػببالرئيسػيفػيتاقيػؽطمػكح
المجتمػػع،كفػػيالمقابػػؿيكػػكفالفكػػرالمتطػػرؼسػػببنافػػيالناطػػاطكتػػدنيمسػػتكلالايػػاةكىػػذامػػا لػػت

إليػوازمػػكرفػيماافظػػات ػزة،لػػذاامػىالتربكيػػكفجميعػانمػػعكافػ القطااػػاتاػفالكيفيػ التػييمكػػف

بيػاردـىػػذاالتػػردمكالتػػدىكر،كخاصػ أنػوينظػػرلمػػدكرالتربػػكمبأنػػواإلاػدادالػػذميمكػػفالمجتمػػعمػػف
البنػػاءكالسػػتمراركذلػػؾبتشػػكيموزفضػػؿازجيػػاؿ،فيػيمصػػنعالشػػعكبكتشػػكيؿشخصػػياتيـليصػػباكا
كةاام ك ادةفيالمجتمعفبالتربي تنمكثركاتالشعكبالمادي كالمعنكي (أ ا )781،2010،

فاإلنس ػػافص ػػاابالاتق ػػادالخ ػػاط  ب ػػؿأفيكػ ػػكفمتش ػػددانى ػػكض ػػاي ض ػػعؼالمؤسسػ ػػات

التربكيػ ػ ف ػػي يادتيػ ػانا ػػكازفض ػػؿ،كم ػػاى ػػكض ػػاي الظ ػػركؼالثقافيػ ػ كالدينيػ ػ كالجتماايػ ػ الس ػػيئ ،
فالتربي ػ الفني ػ كرسػػال تعمػػؿامػػىنشػػرالقػػيـازخو ي ػ كاإلنسػػاني مػػفخػػوؿمجالتيػػاسػػنجدىافػػي
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التخصصاتازكثرتأثيرامىكاػي،كتفكيػركادراؾالمػتعمـ،ايػثتربػيالعقػؿ،كالاػسكالػذكؽ
نا
مقدم

كتعمؽالنظرةاإلنساني لدلالفرد .

ك دأكصت(العيسى)87،2017،بضركرةتفعيؿالتربي الفني ،كازنشط الفنيػ المتعػددةفػي
تنمي القيـالمجتمعي ،ذلؾفيضكءالمتغيراتالجتمااي المعاصرة .
مػػفىنػػاجػػاءتىػػذهالد ارس ػ إليجػػادكسػػائؿإبدااي ػ ،ك يػػرتقميدي ػ لمعالج ػ ظػػاىرةالتطػػرؼ
المتفشػػيفػػيالماافظػػاتالجنكبي ػ م ػففمس ػػطيف(ماافظات ػزة)،كمػػاكينظػػرالبااػػثلمػػدكرالم ػػأمكؿ
لمتربي ػ الفني ػ فػػيالتصػػدملمفكػػرالمتطػػرؼمػػفخػػوؿتجديػػدالخطػػابالفنػػيكااػػادةالاتبػػارلتنػػكير

كجدافاإلنساف،كاإلدراؾالسكملكاف مناايالاياة .

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
لقدأصبحالتطرؼالفكرم ضي يكميػ اياتيػ تعيشػوبعػضالمجتمعػاتنتػاجلمظمػـكالتيمػيش

كالكا عالسياسيالجتمػاايكال تصػادمالمتػردم ،كلػـيعػدالفكػرالمتطػرؼمقصػكرامػىتشػكيوثقافػ 
النسػػاف،بػػؿانتقػػؿإلػػىالاتػػداءامػػىالاريػػاتالفردي ػ كا صػػائيا،فقمّ ػ الىتمػػاـالتربي ػ الفني ػ كػػأداة
لتاسػػيفالبيئػ التربكيػ يػؤدمإلػػىخمػػؽإنسػػاف ابػػؿلوناػراؼكالتطػػرؼ،كاميػػويػػرلالبااػػث:لمكاجيػ 
الفكرالمتطػرؼضػركرةأفيكػكفلمتربيػ الفنيػ بمختمػؼمجالتيػاكالرسػـكالمعػارضالفنيػ كالممصػقات

كالوفت ػػاتكالمس ػػرحكالغن ػػاءكالش ػػعربالض ػػاف إل ػػىكرش ػػاتالعم ػػؿدك نارليق ػػؿأىميػ ػ ا ػػفالتعبيػ ػرات

المقػػركءة،كجػػاءتىػػذهالد ارس ػ المبريقي ػ (العممي ػ ،العممي ػ )لمكشػػؼاػػفىػػذاالػػدكرفػػيمكاجي ػ ىػػذا
الفكركالكشؼافمعك اتياككضعالسبؿلتطكيرىا.
كبناءامىماذكرفِإفمشكم الدراس تتاددفيالسؤاؿالرئيسالتالي :
ما دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف بمحافظات غزة؟ ،وما سبل تطويرىا؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1م ػػاال ػػدرجاتالتقديريػ ػ لػ ػدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ بالمج ػػالتالتاليػ ػ (دكرالمعم ػػـ،دكرالم ػػنيج،دكر
الدارةالمدرسػي كازنشػط الفنيػ )فػيمكاجيػ الفكػػرالمتطػرؼمػفكجيػ نظػرمعممػيالتربيػ 
بالمدارسالاككمي بماافظات زة؟

الفني

 -2ى ػػؿتكج ػػدف ػػركؽذاتدللػ ػ إاص ػػائي لمتكس ػػطتق ػػديراتأفػ ػرادالعينػ ػ ل ػػدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػي
مكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼلػػدلطمب ػ المػػدارسالاككمي ػ بماافظػػات ػزةكفق ػنالممتغي ػراتالتالي ػ 
(الجنس،سنكاتالخدم ،المنطق التعميمي )؟
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 -3مامعك اتدكرتطبيؽالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطػرؼلػدلطمبػ المػدارسالاككميػ 
فيماافظات زة؟
 -4ماسبؿتطكيردكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدلطمب المػدارسالاككميػ فػي
ماافظات زة؟

فرضيات الدراسة:
 -1لتكجػدفػركؽذاتدللػ إاصػائي انػدمسػتكلدللػ (a ≤0.05

)فػيمتكسػطتقػػديرات

معمم ػػيالتربيػ ػ الفنيػ ػ لػ ػدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ فػ ػيمكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼل ػػدلطمبػ ػ الم ػػدارس
المدارسالاككمي بماافظات زةتعزللنكعالجنس(معمـ،معمم ).

 -2لتكجػدفػركؽذاتدللػ إاصػائي انػدمسػتكلدللػ () a ≤0.05فػيدكرالتربيػ الفنيػ 
فػػيمكاجيػ ػ الفكػػرالمتط ػػرؼلػػدلمعمم ػػيالتربيػ ػ الفني ػ بالم ػػدارسالاككمي ػ بماافظ ػػات ػ ػزة
تعزللسنكاتالخبرة(أ ؿمف5سنكات10-5،سنكات،أكثرمف10سنكات).
 -3لتكجػدفػركؽذاتدللػ إاصػائي انػدمسػتكلدللػ () a ≤0.05فػيدكرالتربيػ الفنيػ 
فػػيمكاجيػ ػ الفكػػرالمتط ػػرؼلػػدلمعمم ػػيالتربيػ ػ الفني ػ بالم ػػدارسالاككمي ػ بماافظ ػػات ػ ػزة
تعزللممنطق التعميمي (شماؿ زة ،رب ػزة،شػرؽ ػزة،الكسػطي ،ػربخػافيػكنس،شػرؽ
خافيكنس،رفح).

أىمية الدراسة:
تكمػػفأىميػ ػ ػ الد ارسػ ػ ػ كمبرراتي ػ ػػافػػيككنيػػاازكلػػىفػػيبابيػػاامػػىاػػدامػػـالبااػػثكاطواػػو
كتجػػرمفػػيك ػػتيعػػانيفيػػوالمجتمػػعالفمسػػطينيمػػفشػػتىأشػػكاؿالضػػياعكالشػػرذم ،مػػفتضػػارب ػػيـ
كنمػػكثقاف ػ الكراىيػ كضػػبابي مسػػتقبؿالتسػػامحاإلنسػػاني،ازمػػرالػػذم نكػػكفمجتمػػعيظيػػرالعنػػؼفػػي
سػػمككوك يػػر ػػادرامػػىمكاجي ػ المشػػاكؿككضػػعامػػكؿلردميػػا،لػػذافػػافالبااػػثيسػػمطالضػػكءامػػى

أىمي ػ دكرالتربي ػ الفني ػ فػػيصػػقؿشخصػػي الفػػردكتعبئتػػوبالطا ػ اإليجابي ػ كتكسػػيعأفقػػوكخيالػػومػػف
خوؿتكضيحأثراري التعبيركممارس المكاىب،كالتعامؿمعنبضازلػكاففػيالشػكارعكمػدلتػأثيره
امػػىالجانػػبالشػػعكرمل نسػػاف،ككنيػػاتكظػػؼفػػيالتػػركيجلكاف ػ أشػػكاؿالتسػػامحكثقاف ػ الوانػػؼفػػي
رفضالتعصبكالنغوؽالمتمثؿبالجمكدالفكرم .
كمػػا ػػدتسػػيـفػػيلفػػتأنظػػارالعػػامميففػػيك ازرةالتربي ػ كالتعمػػيـالعػػاليبرفػػعمسػػتكلالىتمػػاـ
بمسػػاؽالتربي ػ الفني ػ ،ك ػػدتفػػتح فػػاؽلمبػػااثيفكطمب ػ الد ارسػػاتالعميػػافػػيد ارسػػاتأخػػرلذاتاو ػ 
بالفكرالمتطرؼمثؿ:الر اب كالشفافي كالمااسب كالعدال ك يرىا.
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أىداف الدراسة:
تيدؼىذهالدراس إلىالتعرؼامىدكرالتربي الفني فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼبماافظػات
زة،كذلؾمفخوؿمايمي -:
 -1التعػػرؼإلػػىالػػدرجاتالتقديريػ لػػدكرالتربيػ الفنيػ بالمجػػالتالتاليػ (دكرالمعمػػـ،دكرالمػػنيج
دكراإلدارةالمدرسػي كازنشػط الفنيػ )فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼمػفكجيػ نظػرأفػراداينػ 

الدراس .
 -2التع ػػرؼإل ػػىالف ػػركؽل ػػدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ بماافظ ػػات ػ ػزةف ػػيمكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼتبعػ ػان
لمتغيراتالدراس (الجنس،سنكاتالخدم ،المنطق التعميمي ) .

 -3الكشؼافمعك اتالتربي الفني لمكاجي الفكرالمتطرؼمفكجي نظرأفراداين الدراس  .
 -4تقديـالسبؿالكفيم لتطكيرالدكرالتربكملمتربيػ الفنيػ فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼبماافظػات
زة.
حدود الدراسة :
تـتاديدإطارىذهالدراس بالادكدارتي :
حــد الموضــوع :ا تصػػرتالد ارس ػ امػػىدكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼكسػػبؿتطكيرىا فيالمجالتالتالي (:دكرالمعمـ،دكرالمنيج،دكرالدارةالمدرسي ).

 الحد البشري :ا تصرتالدراس امىمعمميالتربي الفني فيالمدارسالاككمي . الحد المؤسسي :المدارسالاككمي . الحد المكاني:ماافظات زة . -الحد الزماني :تـتطبيؽالدراس في()2018-2017ـ.

مصطمحات الدراسة :
التربية الفنية:
تعػػرؼالتربي ػ الفني ػ أيض ػانبأنيػػا:كػػؿمػػايتعمػػؽبتربي ػ التمميػػذمػػفالن ػكاايالتذك ي ػ كالبتكاري ػ 

بماتتياوليػـمػففػرصازداءكالممارسػ الفنيػ المدامػ بالتكجيػوالفػردمكالجمػاايبمػايجعػؿامميػ 
البتكارفينمكمتزايدكمستمر(.ز زكؽ .)9،2007،
كيعرؼالبااثالتربي الفني :مجمكعمعطياتالجيػكدالجماليػ كابداايػ التػيتنمييػاالمدرسػ 

لممػػتعمـلبنػػاءشخصػػيتوكتسػػاادهلمتنفػػيساػػفانفعالتػػوكتنمي ػ ميكلػػوكرااي ػ  د ارتػػوكصػػقؿاسػػتعداداتو
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فػػيكاف ػ المسػػتكياتكالمج ػالت،كتقػػاسإجرائي ػنابالدرج ػ الكمي ػ التػػيسياصػػؿامييػػاأف ػرادالعين ػ مػػف
خوؿأداةالدراس  .

الفكر المتطرف :
يع ػػرؼ(أ ػػا)2010،الفك ػػرالمتط ػػرؼام ػػىأن ػػو ناا ػػاتاقميػ ػ لجماا ػػاتأكأفػ ػرادب ػػامتوؾ
الصكاب،دكف يػرىـباسػتخداـأسػاليبمتنكاػ كالتيديػدكالعنػؼ؛لوذاػافك بػكؿالشػ ركطكاإلمػوءات
لتخاذالمكا ؼالتيتتمشىمعاقيدتيـ(أ ا .)5،2010،

كيػػكرد(العجرفػػي)2017،بأنػػو:جمم ػ مخػػزكفالػػذاكرةاإلنسػػاني لألف ػرادمػػفالثقافػػاتكالقػػيـ
كالمبػادئكىػػي البػناتختمػػؼاػفمعتقػػداتالجمااػ كلتتسػامحمػػعأفكػارالجمااػ فيػيامػػىالنقػػيض
منيا(العجرفي .)359،2017،

بينم ػػايع ػػرؼالباا ػػثالفك ػػرالمتط ػػرؼبأن ػػو:مجمكاػ ػ  راءكأفك ػػارتش ػػكؿثقافػ ػ الف ػػردكتتس ػػـ
بالغمك،ايثتتجاكزادكدالقكاادالفكري كالثقافي التييتقبميااإلنساف .
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انفصم انثبَي
اإلطــــــــــــبز اننظسي
الوحٌر األًل :الخزبيت الفنيت
 الوقذهت
 هفيٌم الخزبيت الفنيت
 أىويت الخزبيت الفنيت
 األسس الوزجعيت للخزبيت الفنيت
 أىذاف الخزبيت الفنيت
 صفاث هعلن الخزبيت الفنيت
 هيام هعلن الخزبيت الفنيت ًًاجباحو
 نبذة حاريخيت لخطٌر الخزبيت الفنيت
 هساراث الخزبيت الفنيت
 هجاالث الخزبيت الفنيت
 دًاعي حجذيذ فلسفت الخعلين بالخزبيت الفنيت

المحور األول :التربية الفنية
يعػدالفػػفبمفيكمػػوالشػامؿبمثابػ  ػػدرةالفػردامػػىاسػػتخداـطا تػوفػػيالتعبيػػرامػايخالجػػومػػف
مشػػااركأااسػػيسبطػػرؽابدااي ػ ،كبأشػػكاؿمختمف ػ بص ػري منيػػاأكاركي ػ أكصػػكتي كأيض ػانكتابي ػ 

كاذاكانػػتالميػػاراتالفني ػ فػػيجان ػبميػػـمنيػػاتكػػكفنابع ػ مػػفمكىب ػ الفػػردفإنيػػافػػيجكانػػبأخػػرل
تعتبرمكتسب افطريؽالتربي التيتعمؿامىصقمياكالرفعمفمردكديتيػا ،كلمتربيػ الفنيػ دك انرميمػان

ماكريانليسفقطامػىمسػتكلازفػرادكلكػفامػىمسػتكلالر ػيبالثقافػ كالػذكؽالعػاـلممجتمػعكتيػذيب

سمككوكتنظيموكفؽ كاادإنساني ،فالتربي الفنيػ بيػذاالمعنػىتعمػؿامػىتنميػ الشخصػي مػفجانبيػا

ػيكالكجػػدانيكازدائػػيكالثقػػافيامػػىاػػدسػكاءكمػػفىنػػاتػػأتيأىميتيػػابااتبارىػػاضػػركري لتنمي ػ 
المعرفػ 
كجدافاإلنساف .
كالتربيػ الفنيػ تعػػدأاػدالمػػداخؿالميمػ التػػيتتبناىػاالػػدكؿالمتقدمػ فػيمناىجيػػاالتربكيػ كمػػا

تعتبػػرأاػػدالجسػػكرالميمػ التػػياسػػتخدمتككسػػيطلتاقيػػؽالتقػػدـفػػيالعديػػدمػػفالػػدكؿالمتقدمػ ك ػػد
تأكػػدذلػػؾمػػفخػػوؿالمنػػاىجالد ارسػػي  كسػػع السػػاااتالماػػددةليػػا،كأيض ػانازىػػداؼالمكضػػكا ليػػا
كالتيتغيرتكفقانلمفاىيـالعكلم (ازشقر .)41،2008،

فالتربيػ الفنيػ ىػػيتمػػؾالعمميػاتالمنظمػ المخططػ ،كالمقصػػكدةالتػيتسػػتيدؼتيػػذيبسػػمكؾ

الفػػرد،كتعديمػػو،كاإلسػػياـفػػيتنمي ػ شخصػػيتوتنمي ػ متكامم ػ مػػفخػػوؿمنتجاتيػػا،كممارس ػ ازنش ػط 
الفني ػ ػ ػ ،كتػ ػ ػػذكؽبعػ ػ ػػدتاميػ ػ ػػؿازامػ ػ ػػاؿالفني ػ ػ ػ تام ػ ػ ػيونمكضػ ػ ػػكايانتعميمي ػ ػ ػان،كاإللمػ ػ ػػاـبتػ ػ ػػاريخالفنػ ػ ػػكف

(القريطي .)182،2012،

كيؤكدفوسف اإل ريؽ،كمنيـأرسطكامىالقيـالتربكي لمفف،كأىميتيافػيبنػاءمجتمػعمتقػدـ
كفيتربي الجيؿكذلؾمفخوؿتاقيػؽأىػداؼالعمػؿالفنػيالخػوؽ،يؤكػدسػقراطامػىأفالفػفيجػب
أفيك ػػكفلخدمػ ػ ازخ ػػوؽكالجم ػػاؿكيج ػػبأفي ػػؤدمإل ػػىالخي ػػرلإل ػػىالم ػػذةالاس ػػي ،ف ػػالففامميػ ػ 

تزاكجي بيفالعقؿكالفكركالنفساإلنساني مفخوؿمستكلإدراكياكااساسياالجمػالي،كىػذاالمسػتكل
أساس ػػوالبن ػػاءالعقم ػػيكالفك ػػرم،كاإلنس ػػافكمم ػػانم ػػاذك ػػولألام ػػاؿالفنيػ ػ فإن ػػوين ػػاؿاظػ ػانم ػػفالتربيػ ػ ،

ػمكاإلػىأسػمىم ارتػبالتربيػ 
كفضونافذلؾفإفالففيشكؿلمناسأااسيسيـ،كاذاماتػأثرالنػاسكص 

كيقػػكؿكركشػػوأفالفػػفيتجػػومباش ػرةإلػػىداخػػؿاإلنسػػاف،كيبنػػيفػػيداخمػػوالاقػػائؽ،كالفػػففػػينظ ػره
صكرةمفصكرالمعرف (فضؿ.)27،2000،

كيشػيرالبااػثإلػىأفالتربيػ الفنيػ تعمػؿامػىتثقيػؼالمػتعمـ،كتكسػبوصػكرةمكضػكاي اػػف
الادثأكالفكرة،ذلؾفيظؿتضاربالقيـفيالكسطالمجتمعػي،بايػثتجعػؿمنػوإنسػاف ػادرامػى
(ممارسػ كتػذكؽ)،
التمييزبيفالخيركالشركتككيفاتجاهإنسانيمفخوؿالتفااػؿمػعازنشػط الفنيػ  
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بااتبارالماتكللمتربي الفني ماتكلماايػد يػرمػؤدلجلاسػابطػرؼمػاأكجمااػ ،كىػذامػايميزىػا
اف يرىػاكيجعميػافػيمقدمػ الكسػائطلمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼ،كتشػكيؿثقافػ المػتعمـكفػؽازىػداؼ
العام لمتربي  .

مفيوم التربية الفنية:
يختمػػؼتعريػػؼالتربي ػ الفني ػ بػػيفمخػػتصك خػػرلكػػفمػػفخػػوؿإطػػوعالبااػػثاكتش ػػؼأف
أ مبالتعريفػاتتركػزامػىالجػانبيف(النظػرمكالعممػي)كجػكىرلبنػاءالتعريػؼ،ايػثيسػتيدؼكوىمػا
تعديؿسمكؾالفردكتنمي مياراتو .
ك ػػدارفػػتالتربي ػ الفني ػ بأنيػػا:مصػػطمحيتػػألؼمػػفانص ػريفوفػػفكتربي ػ وأمأنيػػاتربي ػ مػػف
خػوؿالفػف،الػػذميعػدبكػؿمجالتػػوالمختمفػ كسػػائطلمتربيػ الفنيػ كمػػاياػرزهالفنػكفمػػفأفكػارالتػػذكؽ
الفنػي،كالعو ػاتالجماليػ المتجػددة،كالتعبيػراتالفنيػ بكػػؿمػاتاممػومػفمشػاارإنسػاني أكاجتماايػ 
ككذلؾجميعاإلبداااتالتقني فػيالفنػكفالتطبيقيػ تتػرجـإلػىكسػائؿتبنػىامييػاأسػسكبػرامجالتربيػ 

الفني (شك ي .)35،2000،

كتسعىالتربي الفنيػ إلػىبنػاءشخصػي الفػردكتكامميػافكريػانكثقافيػانكاجتماايػانكا تصػاديان،

كذلػػؾمػػفخػػوؿالتعبيػػربػػالففكالكسػػائؿالمتااػ لورتقػػاءبالػػذكؽالجمػػاليكالمشػػااركازااسػػيس،

كتعميؽالقيـكتكضيحالمفاىيـ ( ابدالاميـكامي .)9،2007،

كتعػرؼأيضػانبأنيػػاامميػ اجتماايػ تربكيػ ت سػػيـفػػيبنػػاءشخصػػي المػػتعمـكميكلػػوالفنيػ 

بمػ ػػاينسػ ػػجـمػ ػػعطا اتػ ػػوالتعبيري ػ ػ ،إذتعػ ػػدكسػ ػػيم ىادف ػ ػ يعبػ ػػرمػ ػػفخوليػ ػػاالمػ ػػتعمـاػ ػػفأفكػ ػػاره
كأااسيس ػ ػػوكانفعالت ػ ػػولألش ػ ػػياءالظ ػ ػػاىرة(المرئيػ ػ ػ )كالخفيػ ػ ػ ( ي ػ ػػرالمرئيػ ػ ػ )،ككني ػ ػػاتع ػ ػػدالركيػ ػ ػزة

ازساسي لتنمي التخيؿكتككيفالصكرةالذىني ل ديػومػفخػوؿالممارسػ كالمشػاىدةكالتعبيػرالفنػي
افالمكضكااتالتيتضمياالتربي الفني (ديكافكالكناني .)583،2012،

مراحل تطور التربية الفنية:
تعػػكدالرسػػكـكالمناكتػػاتإلػػىفت ػرةمػػا بػػؿالتػػاريخايػػثكانػػتتػػتـبشػػكؿافػػكمأكمػػاي ػراكد
اإلنسافمفازفكارليعبرافأفكارتجاهظػكاىرالطبيعػ فقػدتػـاكتشػاؼالكثيػرمػفالرسػكماتداخػؿ
الكيكؼازثري كيعتبرالمصريكفأكؿمفاستخدـالكرؽالبردم(العربي .)28،2005،
كفػ ػػيالقػ ػػرفالتاسػ ػػعاشػ ػػرتػ ػػـاخت ػ ػراعالتصػ ػػكيرالفكتػ ػػك رافيكفػ ػػيالسػ ػػنكاتازخي ػ ػرةأصػ ػػبح
التصػػميـيأخػػذطابعػػوالرتجػػالي،خاص ػ بع ػدالاػػربالعالمي ػ ازكلػػىلنبػػذالاػػربكالػػداكةلمسػػمـاتػػى
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أصػػباتالرسػػكـكالصػػكرأكثػػرالعناصػػراإلاوميػ جػػذبنالنتبػػاهالقػػارئايػػثيضػػعالفػػردأفكػػارهبشػػكؿ

مرئي(الصقر .)32،2003،

كالجػػديربالػػذكرفػػإفالبااػػثىنػػاليقصػػدتػػأريخالم اراػػؿالتػػيمػػرتبيػػاالتربي ػ الفني ػ ،كلكػػف
الي ػ دؼمػػفذلػػؾتقػػديـبعػػضاإلشػػاراتالضػػكئي ايػػثالتطػػكرفػػيالطػػرؽكازسػػاليبالمختمف ػ بػػيف
المرام كازخرلالتيتمييا،كمفازدكارالتيمرتبيامادةالفف :
 -1مرحمة محاكاة األمشق :
كىذهالمرام كانتتعنيبتدريبالتوميذامىنقؿبعضازاماؿالفنيػ السػابق كمػاىػيدكف
تصػ ػػرؼأكإضػ ػػاف ككانػ ػػتىػ ػػذهالمرام ػ ػ تيػ ػػتـبالجانػ ػػبالتطبيقػ ػػيكتغفػ ػػؿالجانػ ػػبالنفسػ ػػيكالتربػ ػػكم
لشخصي المتعمـ(الزىراني .)18،2010،

 -2مرحمة الرسم من الطبيعة والنماذج المصنوعة:
فػ ػػيى ػ ػػذهالمرام ػ ػ أص ػ ػػبحالم ػ ػػدرسيعػ ػػرضبعضػ ػ ػانم ػ ػػفالفاكي ػ ػ ،كالخضػ ػ ػ اركات،أكازش ػ ػػياء

المصػػػنكا ،ثػ ػػـيطمػ ػػبمػ ػػفالتوميػ ػػذرسػ ػػمياكمػ ػػايشػ ػػاىدكنيا،كىػ ػػذاالػ ػػدكريشػ ػػبوالػ ػػدكرالسػ ػػابؽمػ ػػف
ايثاليدؼ.كىذهالطريق لتتفؽمعطمب المرام ازساسي ،زنػوليرسػـمػايػراهمباشػرة،بػؿيرسػـ

مايعرفو(.الايم  )2008،35،
 -3مرحمة التعبير الحر المطمق:
كفيىذهالمرام كافالىتمػاـبػالتعبيرالفنػيلػدلازطفػاؿكابػرازخصائصػيـالبتكاريػ ،كمػا

ي ػػتعمـازطف ػػاؿت ػػذكؽالفن ػػكفالمختمفػ ػ خاصػ ػ التػ ػراثالش ػػعبي،كم ػػايتص ػػؿب ػػوم ػػفمعتق ػػداتكتقالي ػػد
كا ػػاداتمم ػػايمك ػػنيـم ػػففي ػػـالرم ػػكزالفنيػ ػ لاض ػػارتيـكثق ػػافتيـالمختمفػ ػ ،كيجعمي ػػـامت ػػدادانطبيعيػ ػان

لألجياؿالتيسبقتيـ(.شك ي )56،2000،
 -4مرحمة التعبير الحر الموجو :

كف ػػيى ػػذهالمرامػ ػ أخ ػػذالم ػػتعمـكام ػػؿاريت ػػوف ػػيإبػ ػرازرس ػػكماتوكخصائص ػػيا،كاىتم ػػتى ػػذه

المرامػ ػ ف ػػيخص ػػائصالف ػػردالمميػ ػزةف ػػيالتعبي ػػرا ػػففن ػػو،كالاريػ ػ ف ػػيالتعام ػػؿم ػػعالطبيعػ ػ كالبيئػ ػ 
المايط بو(.خميؼ .)https://mawdoo3.com،2016،
كيشػػيرالبااػػثإلػػىأفالتربي ػ الفني ػ كانػػتتتعا ػػبفػػيالتطػػكركالتقػػدـفمنػػذمرام ػ النقػػؿمػػف

ازمشػػؽايػػثتػػدريبالمتعممػػيفامػػىنقػػؿرسػػكـالكبػػارإلػػىمرام ػ التعبيػػرالاػػرالمكجػػوايػػثبداي ػ 
النطوؽإلىالعالـالاقيقيفياإلبداعكفيخمؽكتككيفازاماؿالفنيػ نسػب لمم اراػؿالسػابق ،ايػث
س ػػاىمتالتج ػػاربكنم ػػكالكس ػػائؿالعمميػ ػ الاديثػ ػ ف ػػيتط ػػكيرتعم ػػيـالف ػػفكأص ػػبحلك ػػؿمرامػ ػ مني ػػاج
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يتناسػػبمػػعخصػػائصنمػػكالطمب ػ ك ػػدراتيـالتعبيري ػ ،ككػػافىػػذاالتطػػكركفػػؽلتطػػكرالعمػػكـاإلنسػػاني 
كااجػ المجتمعػػات،كفييػػاأصػػبحالفػػفكسػػيم تسػػاادفػػيتعػػديؿسػػمكؾالمػػتعمـكتقكيمػػوكتنمي ػ كجدانػػو
كتعريفػػوبالاضػػاراتازخػػرلم ػػفخػػوؿأامػػاؿالفن ػػانيفكالمعمػػارييفالتػػي ام ػػتامييػػاشػػكؿالمعاب ػػد
كالمناكتػػاتالطينيػ ػ ك يرى ػػام ػػفازام ػػاؿالت ػػيتش ػػيدبمس ػػتكلتاض ػػرالمجتم ػػعكر ي ػػوكتميػ ػزهبفض ػػؿ

اىتماموبالفنكفالجميم كالتربي الفني  .

أىمية التربية الفنية:
تعدالتربي الفني مفأىػـالمػكادالتػيتػدخؿفػينقػؿازفكػاركتاقيػؽازىػداؼ،ايػثليمكػف

اسػػتثناءأدكاتيػػا(الوفت ػ ،كرش ػ العمػػؿ،المعػػرضالفنػػي،الرسػػـالجػػدارم)مػػفتاقيػػؽازىػػداؼالتربكي ػ 
العام  .
كتنبػػعأىميتي ػػاأيض ػانم ػػف ياميػػاب ػػدكرتربي ػ التممي ػػذفػػيبع ػػضالجكانػػبالت ػػييصػػعبام ػػى

المدرسأكالمنيجالتربكمالقياـبيذاالدكر،فعفطريؽدركسالرسـكازشػغاؿاليدكيػ يسػتطيعالتمميػذ

أفيفكركينتجباري تام دكف يػكد،كىػكبػذلؾيمػارسامميػ اإلبػداعكيتفااػؿمػعالمكضػكعكخاماتػو
كأدكاتوامىناكيربيفيواإلاساسبالجماؿكااتراـارخريف(الجعيد .)73،2005،
كممػػػالشػ ػػؾفيػػػوإفاسػ ػػتخداـالتعبي ػ ػراتالمرئي ػ ػ لتقػػػؿأىمي ػ ػ اػػػفالتعبي ػ ػراتالمقػ ػػركءةأك

المسػ ػ ػػمكا امػ ػ ػػىااتبػ ػ ػػارأفكوىمػ ػ ػػايتضػ ػ ػػمفمجمكا ػ ػ ػ مػ ػ ػػفالرمػ ػ ػػكزالتػ ػ ػػيتقػ ػ ػػدـأفكػ ػ ػػاركمعػ ػ ػػاني
معين (أبكدبس  ،يث .)67،2009،
مم ػػاس ػػبؽيتأك ػػدأىميػ ػ التربيػ ػ الفنيػ ػ ض ػػمفالرؤيػ ػ التربكيػ ػ العامػ ػ ،ذل ػػؾم ػػفخ ػػوؿت ػػدريب

المتعمميفامىتثمػيف يمػ الشػيء،فػإدراؾالمػتعمـلقيمػ العمػؿالفنػيضػركرةكبدايػ لنشػرثقافػ تقػدير
يم اإلنسافكالىتماـبالجماؿكمدخؿلطردالقبحسكاءكافسمكؾأـثقاف  .
كيسػػتخمصالبااػػثإلػػىأفأىػػـالمسػػك اتتكمػػففػػيمػػدلااج ػ المجتمػػعإلػػىالتربي ػ الفني ػ 

فػػياياتنػػااليكمي ػ كي ِ
ػركريتيالتنمي ػ الا ػكاسكالت ػذكؽانػػدالمػػتعمـ،ايػػثلتق ػؿ
رج ػعأىميتيػػاإلػػىضػ 

أىميتيا افالمكادازخرلكماىكشائع،فتعميـالفنكفليعنيتمقيفالطفؿرسػكـالكبػارالمعػدةمسػبقا
لنقميػػاارفي ػان،كلتسػػميتوكمػػايشػػاع،إنمػػاازنشػػط تيػػدؼإلػػىإامػػاؿالعقػػؿباسػػتخداـميػػاراتالتفكيػػر
العميػاكالتأمػػؿ،كالتاميػػؿ،كالتركيػػب،كالتقػػكيـ،كالنقػػد،كتشػػجعامػػىاإلبػػداعإضػػاف إلػػىتنميػ المكاىػػب
الكامن  ،فإىماليػاليعنػيإىمػاؿالرسػـفقػطبػؿإىمػاؿجانػبتأكيػدشخصػي المػتعمـكبناءىػاالكجػداني

كالمعرفػػيبااتب ػػارتعػػابيرالرس ػػـتمثػػؿكس ػػيم فض ػػمىفػػيالت ػػأثيرامػػىاق ػػؿالمتمقػػيإلا ػػادةص ػػيا 
القنااػػاتكازفك ػػارلدي ػػو،كاميي ػػايمكػػفتجكي ػػدكتاس ػػيفمخرج ػػاتالعممي ػ التربكيػ ػ .كافكان ػػتالتربيػ ػ 
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الفني تستثمرلتكضيحبعضالػدركسفإنيػاتسػتثمرأيضػنافػيالتفريػغالنفسػيبعػدالاػركبكخاصػ أف

البيئ الفمسطيني فيماافظات زةااشتكلزالتتعانيمفنيرافالاتوؿاإلسرائيمي .
دواعي تجديد فمسفة التعميم بالتربية الفنية:

يجبأفتتركزفمسف كأىػداؼالتربيػ الفنيػ اػكؿالفػردمعرفيػانكاقميػانكفنيػان،كمسػاادةالمػتعمـ

امػىتطػػكير د ارتػػوإلػػىأ صػػىمػدلكأيضػانإيجػػادالتػكازففػػيشخصػي المػػتعمـ،كأيضػانتاقيػػؽالتػكازف
بػػيفالمعػػارؼالنظري ػ كالتطبيقػػاتالعممي ػ الفني ػ كتمبي ػ ااجػػاتالمجتمػػعفيػػذامػػاتاتػػاجتفعيمػػوفػػي
المؤسساتالعممي سكاءبالمدرس أكالجامع فيميػدافالتربيػ الفنيػ ،إمػاأفيكػكففمسػف تعميميػ مػف
أجؿالتعمػيـكالنفػعالمػادمفيػيفمسػف لتسػتطيعأفتنػتجرؤيػ متكاممػ كاضػاري لتعمػيـالتربيػ الفنيػ 
فبطبيع الااؿ،الخمؿالذميادثفينطاؽفمسف تعمػيـالتربيػ الفنيػ سػيؤدمبالضػركرةإلػىإشػكالت

داخػؿمنظكمػ ازىػػداؼالتعميميػ ذاتيػاكبالتػػاليالتػأثيرالسػمبيفػػيدكركػؿمػفالمػػتعمـكالمعمػـكالػػذم
ىكالماؾازساسيمفالمنظكم التعميمي (.بدكم )2011،130،
كممالشؾفيوفافالفمسف تستمدمفطبيع المجتمعكتادياتوكالتجاىػاتالعالميػ كأرلأف
المجتم ػػعالفمس ػػطينيمجتمعػ ػنامتع ػػددالتكجي ػػاتكازدي ػػافكم ػػفث ػػـففمس ػػطيفمي ػػدال ػػدياناتالبراىيميػ ػ 

الػثوثالييكديػ كالمسػياي كاإلسػومي فيػكمػاياػػتـأفيقػكـامػىالمابػ كالتسػامحكااتػراـالمعتقػػدات
كلك ػػفأى ػػـالتا ػػدياتالت ػػيتكاجي ػػوالنقس ػػاـكالا ػػتوؿكالتطم ػػعإل ػػىال ػػدكؿالمتقدمػ ػ كالت ػػيتأخ ػػذم ػػف

الديمقراطي ػ كسػػيم ميم ػ لتطػػكيرالمجتمػػعكتر يتػػو،كمػػاكيشػػيرالباا ػثإلػػىضػػركرةأفتخضػػعمػػادة
التربيػ الفنيػ لمتطػكيرالجػػادكيجػبأفيكػػكففييػاالاتمػػادامػىالمػػتعمـنفسػوكتنميتػػوكجػدانيانكمعرفيػان
كيككفالمعمـمجردميسر،إضاف إلىالىتماـبتثقيؼالمعمـبااتبارهمكجولنفعػالتكطا ػ المػتعمـ

كتفريغ ػػولمكاجيػ ػ القض ػػاياكالمشػ ػػاكؿالمجتمعيػ ػ ،باي ػػثيشػ ػػغؿمك ػػعيك ػػكفياقػػػؽجي ػػؿ ػػادرامػ ػػى
المشارك كالتفااؿمعالبيئ المايط كالطبيع كبمػاياقػؽرؤيػ البمػدلألفضػؿ،كيجػبأفتعتمػدالمػادة
امى بكؿجميعالستجاباتكلتخضعلمفيكـالصحكالخطػأ،فازىػداؼالمتكاجػدةداخػؿالمقػرر يػر

منسػػجم مػػعأىػػداؼالتربي ػ الفني ػ ،خػػوؼأف البي ػ المػػدارسلتمتمػػؾ رف ػ ل نتػػاجالفنػػيكالتربي ػ 
الفني كىكجانبميـزفازلكافكالصكرةمعبرةكتأمؿالجماؿفطرةإنساني فيػيتمطػؼكاشػ مػافػي
وافتكاي المجتمعبأىمي المادةكاكائدىاالمادي كالمعنكي معا .
داخؿاإلنساف،فض ن

أىداف التربية الفنية:
ػيكالمكػػكفازدائػػي
كتسػػعىالتربي ػ الفني ػ إلػػىتاقيػػؽازىػػداؼالتػػيتتمثػػؿفػػيالمكػػكفالمعرفػ 
كالمككفالكجدانيلككفالتربي الفني أادجكانبالتربي شكؿااـ .
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كتعمػػؿالتربي ػ الفني ػ امػػىتنمي ػ الشخصػػي ككػػؿاػػفطريػػؽالفػػف،كلتاقيػػؽىػػذااليػػدؼيجػػب
أفيتيس ػ ػػرلمم ػ ػػتعمـبيئػ ػ ػ فنيػ ػ ػ تمكن ػ ػػوم ػ ػػفأفيفك ػ ػػركيا ػ ػػسكيع ػ ػػيكينش ػ ػػطكينم ػ ػػكبعمميات ػ ػػوالعقميػ ػ ػ 
كالجسمي (الميناكزميمو .)35،2000،
كيشارإلػىأفتاقيػؽالثقافػ كبنػاءشخصػي الفػردمػفأىػداؼالتربيػ الفنيػ ،كىػذاالبنػاءليػتـ

بشػػكؿمتكامػػؿإذاكػػافكػػؿمػػاتعنػػيبػػوىػػذهالممارس ػ اليدكي ػ الصػػرف المفصػػكل اػػفالفكػػركالػػذكاء،
فػػالففكسػػيم مػػفكسػػائؿالثقاف ػ اػػفطريقػػوتمتػػئـالمعمكمػػاتبعضػػيامػػعبعػػضكتتكامػػؿ،كاذااػػدث
فصونمفتعونبيفأسمكبازداء،كبيفالناايػ الفكريػ أكالثقافيػ ،اكلنػاالفػفمػفمضػمارهالايػكمإلػى

كس ػػيم  ليػ ػ ،ل ػػيسلي ػػاأث ػػرف ػػيبن ػػاءالشخص ػػي ،إفالف ػػفكس ػػيم م ػػفكس ػػائؿالثقافػ ػ ،كبالثقافػ ػ تتغي ػػر
المفاىيـكالعادات،كتدرؾالمعػانيكالقػيـ،كتتصػؿالشػعكببعضػيابػبعض،اػفطريػؽالرسػال الثقافيػ 
التػييامميػػاالتعبيػػرالفنػػي.لػػذايجػبأفنيػػتـبالمعػػانيكبػػالقيـكبالرسػػال التػيبمغيػػاالفػػفاتػػىنضػػمف

تأديتوليذهالكظيف (أبكشعيرة .)2006،24،

كلمتربي الفني أىداؼاام تتمثؿفيتربيػ الفػردليعػيشايشػ جماليػ  ار يػ كسػطاإلطػار
الجتماايالمتطكرلذالبدمفتعميؽالمنػاىجكالقػيـالجتماايػ البنػاءةفػينفػكسالطمبػ أثنػاء
ممارسػػتيـلمعمػػؿالفنػػيكالنشػػاطاتالصػػفي كالوصػػفي .فض ػوناػػفا لكشػػؼاػػفالطمب ػ المكىػػكبيف

كتنمي مكاىبيـك دراتيـالفني كالميني كتأكيػدذاتيػ الطمبػ كا تااػ الفرصػ لمتعبيػراػفانفعػالتيـ
كمشػػاارىـكتكػػكيفشخصػػياتيـ.مػػفخػػوؿ القػػدرةامػػىالمواظ ػ كالرؤي ػ الد يق ػ كالنقػػدكالتػػذكؽ
الفن ػػيالي ػػادؼإل ػػىجان ػػباكتس ػػابالخبػ ػراتكالمي ػػاراتالمتدرجػ ػ الت ػػيت ػػتوءـ م ػػعأام ػػارالطمبػ ػ 

كمسػػتكياتيـكربطيػػـفػػي بيئػػتيـكالسػػيربالثقاف ػ الفني ػ فػػيمجػػالتتراثنػػاالشػػعبي،كاات ػراـالعمػػؿ
اليػػدكمكمػػفيقكمػػكفبػػو.كمسػػاادةالطمب ػ امػػىاسػػتخداـالخامػػاتالمختمف ػ باسػػباختيػػارىـفػػي
التعبيػػراػػفالمكضػػكااتالتػػيتتصػػؿبايػػاتيـالعام ػ ،فض ػوناػػفتنمي ػ الػػذكؽكاإلاسػػاسالفنػػي
انػػدالطمب ػ كالسػػتمتاعبػػالقيـالجمالي ػ كمعرف ػ م ػكاطفالجمػػاؿفػػيازشػػياء،كتنمي ػ ركحالتعػػاكف

كالعمؿالجماايكذلؾمفخػوؿالعمػؿامػىشػكؿمجمكاػات،كا بػرازالطػابعالخػاصفػيالتعبيػر
الفنػػي ،ممكػػفيكػػكفلػػوالتػػأثيراإل يجػػابيفػػيتكامػػؿالشخص ػ ي ،إذأفالفػػفاممي ػ تجديػػدكابتكػػار
كليسنقونارفيان (الايم  .)2008،26 ،
كيضػػيؼالبااػػثأفالتجػػاهمػػفأج ػػؿالتنػػكع،ىػػكاتجػػاهظيػػرا ػػديثانكيعتبػػرىػػدؼمػػفأى ػػـ

أىػػداؼالتربي ػ الفني ػ ،ايػػثيسػػعىالمجػػدد كففييػػاإلػػىإش ػراكيافػػيمكاجي ػ المشػػاكؿالمجتمعي ػ التػػي
ظيػرتمػعالنفتػاحامػىالعػالـ،كتعػددالثقافػػاتفػيالمجتمػعالكااػد،فتعمػؿبقػدرالمسػتطاعامػػىردـ
ماخمفتوازفكارالمغمق كتاريراقؿاإلنسافبإضفاءالقػيـاإليجابيػ ،مثػؿالمابػ كالتسػامحكالتكاضػع
كالمشارك كالتعاكف،كالداكةإلىااتراـاري ازخرفياختيارأفكػارهكمعتقداتػو،فػوكصػاي كلسػمط 
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زاػدامػىخيػػاراتارخػر،كالاريػ الشخصػػي مرتبطػ بػأخوؽالفػػردكخيا ارتػو،لػذاتنطمػػؽالتربيػ الفنيػ 
لتأخذدكرجديدان فيمكاجي النغوؽكالتشبثبالرأمالكاادكاماي اري ارخرككيافمستقؿ .
ان
ومسػػاادنالتاريػػؾممكػػات
واػػف(البك ػراف)أفالتربي ػ الفني ػ اػػام ن
كتشػػير(اليمص)2015،نق ػ ن

فكريػ  اركػػدة،مػػفخػػوؿالمػػنيجالمػػنظـكازنشػػط الفنيػ المصػػمم لتسػػتثيرتمػػؾالممكػػاتكاػػدةاإلدراؾ

الاسػػيكالتفكيػػرالفػػااصكالمسػػتقؿ،كميػػارةالتاميػػؿكالتركيػػبكالقػػدرةالبتكاري ػ فػػياػػؿالمشػػكوت،
اي ػػثإفاق ػػؿاإلنس ػػافيم ػػربمكا ػػؼفكريػ ػ متعػػػددةأثن ػػاءممارس ػػتونش ػػاطوالفن ػػيتس ػػتدايولمتفكيػ ػػر
فػ ػػياتخػػػاذ ػ ػ ارراتكثي ػ ػرةفػ ػػيتنظػ ػػيـازشػ ػػكاؿكالعناصػػػرلمعمػػػؿالفنػ ػػيفػ ػػيالمػ ػػكفكالمممػ ػػسكالشػ ػػكؿ،

كالعو ػػاتالت ػػيتػ ػربطى ػػذهالعناص ػػرالبصػ ػري ببعض ػػياال ػػبعض،في ػػنظـكيعي ػػدالتنظ ػػيـكيق ػػرر،كيغي ػػر
ػيمركػػبيرتقػػيأ مبػػوإلػػى
الق ػراراتػػىيصػػؿإلػػىنياي ػ مرض ػي كفق ػنالتامػػيوت ائم ػ امػػىنشػػاطذىنػ 
العقؿالكااي(اليمص .)52،2015،

كمػػػفضػ ػػمفأىػػػداؼالتربي ػ ػ الفني ػ ػ تػ ػػدريبالا ػ ػكاسامػ ػػىالسػ ػػتخداـ يػػػرالماػ ػػدكدالتجػ ػػاه
لوبتكػاركالبػداعكتنميػ الناايػ العاطفيػ كالكجدانيػ اػفطريػؽمزاكلػ العمػؿالفنػيالػذميسػاادامػى
رفاىيػ الاػسكالتكيػؼمػعالبيئػ المايطػ كأيضػانالتعػرؼامػىخامػاتالبيئػ كاو تيػابأسػاليبالتنفيػػذ
فيالفنكفالتشكيمي كالعمػؿامػىترشػيداسػتيوكياإضػاف إلػىتنميػ  ػدراتالتوميػذامػىالػذكؽالفنػي

لمقيـالجمالي كتعكدىـامىإبداءالرأم(ابداهلل .)1،2018،

 كيمكفإدراجازىداؼالعام لبرنامجالتربي الفني امىالشكؿالتالي :
 .1تشجيعالتعاكف،مفخوؿتشجيعالعمؿأثناءإنجازازاماؿالفني  .
 .2تنمي  دراتالمتعمميففيمراااةلااجاتيـكاىتماماتيـ .
 .3المشارك فيالمسابقاتالكطني كالدكلي  .
 .4تنمي شعكرالمتعمميفباإلشكالتالمعاصرة،كتمكينيـمػفالتعبيػرانيػااػفطريػؽإبػداااتيـ
الفني (.مشكاط )3،2018،

يستخمصالبااثأفأىداؼالتربي الفني تتفؽمعازىداؼالعامػ لمتربيػ فيػيإاػدلجكانبيػا
مػػفايػػثإاػػدادالفػػردإاػػدادانسػػميمانكتنميػ شخصػػيتومػػفخػػوؿتنميػ  د ارتػػوكأفكػػارهكميكلػػوكاتجاىاتػػو

كأفأىداؼالتربيػ الفنيػ تتمثػؿفػيثػوثجكانػبمختمفػ ،كتػأتيكالتػالي:الجانػبالمعرفػي،كازدائػي،

كالكجداني،كيمكفتكضياياكمايمي :

 .1إادادالمكاطفالصالحكالتنشئ الجتمااي كتنمي شخصي المتعمـبشكؿمتكامؿ .
 .2تشجعالمتعمـامىالتعبيرالارافأفكاره .
تعزيز يم اباإلنسافكالكطف .
 .3

14

 .4مكاجي الفكرالمتطرؼكنبذالشركالعنؼمفاكلو .
 .5تر يثقاف الفرد .
 .6تنميالاسالجماليكتجعمو ادرامىإاادةترجمتو .
 .7تجعمومنتجلألاماؿالفني كاإلبدااي  .
 .8القدرةامىإنتاجالففكتذك و.

خصائص معمم التربية الفنية:
ك داددت(إبراىيـ)2001،خصائصمعمـالتربي الفني فيالنقاطالتالي  :
 يمث ػػؿمعم ػػـالتربيػ ػ الفنيػ ػ مص ػػد نارأساس ػػينايس ػػتمدمن ػػوالتومي ػػذالمعمكم ػػاتبمخ ػػاطرالتط ػػرؼكالمياراتكالتفكيرالنا دكالتجاىاتالفني كتغميبمصما الكطفامىالمصما الازبي  .

 أفيتسػػـبالقػػدرةامػػىالنمػػكالمسػػتمرفػػيميػػدافالعمػػؿ،لمكاجي ػ مشػػكوتيـالجتمااي ػ كيقػػؼباستمرارامىكؿمػايسػتادثمػفتطػكراتفػيميػدافتخصصػوالعممػيكالمينػياتػىيسػاير
تدريس ػػوى ػػذاالتط ػػكركيكاج ػػوالمش ػػكوتالمجتمعيػ ػ كأفين ػػتظـف ػػيبػ ػرامجالت ػػدريبالت ػػيتع ػػد

لتاقيػػؽىػػذاالغػػرضكأفيعمػػؿامػػىإ ام ػ المعػػارضلتكظيػػؼرس ػ كماتالتوميػػذلتخفػػؼمػػف
ضغكطيـالنفسي ممايؤكدامىالذاتكتقديرىا .
 أفيعمؿامىابالتوميذكابالمينػ كياسػفمعاممػ توميػذهكأفيعطػؼامػييـكأفيكػكفاازمانمعااترامولشخصياتالتوميذفيالفصؿكفػيسػائرالمكا ػؼالجتماايػ ازخػرل،لػذا

يعتزالمدرسبالمين كأفي ؤمفبرسػالتوكمعمػـ،كأفيشػعربالسػعادةكالرضػاأثنػاءأدائػولعممػو،
كأثناءكجكدهبيفتوميذه .

 ينبغػيأفيكػكف ارئػدانلتوميػػذهك ػدكةاسػن ليػػـ،أميتسػـبقػكةالشخصػػي ك درتػوامػىالتػػأثيرفيارخرذلؾمفخوؿتدريبتوميػذهامػىالرسػـكالتعبيػراػفرأييػـفػيبعػضالمكا ػؼأك

المشكوتالمجتمعيػ كابػرازمخػاطرجمػكدالفكػر،ك درتػوامػىالتكجيػومػفجيػ كامػىالعمػؿ
الجمػ ػػاايمػ ػػفجيػ ػ ػ أخػ ػػرل.كالر ب ػ ػ ف ػ ػػيمعاكن ػ ػ ارخ ػ ػريف.كتفي ػ ػػـااجػ ػػاتيـكالعمػ ػػؿام ػ ػػى

مساادتيـ .
 أفي اراػػيمػػدرسالتربي ػ الفني ػ توميػػذهصػػاينا،كيكػػكف ػػدكةليػػـفػػيذلػػؾبالعمػػؿامػػى ػػرسالع ػػاداتال ص ػػاي ب ػػيفالتومي ػػذا ػػفطري ػػؽالق ػػدكةالاس ػػن كاس ػػفالتكجي ػػوكس ػػوم التطبي ػػؽ
كالممارس .كماأنوينبغيأفيعمؿامىتكثيؽالصم بيفالمدرس كالمنزؿكالمجتمػعكىػكإلػى
جانبذلؾرائداجتماايفمفالضركرمأفيكػكفمسػاىمانفػياػؿمشػاكؿمجتمعػوكأفيعػزز
العو العضكي بيفازفرادكااتراـارخريف .
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 ينبغيامىمدرسالتربي الفني أفيكػكفاضػكمتعػاكففػيازسػرةالمدرسػي ،كاميػوأفيسػيـفػيالنشػاطالفنػيلممدرسػ مػفإ امػ المعػارض،كالنػدكاتالثقافيػ الفنيػ كأفيتعػاكفمػػعاإلدارة
المدرسي كأفتتكافرلديوالر ب فيالقياـبازاماؿاإلداري كفيـتفاصيميا .
ويمكػ ػ ػػفأفيقتػ ػ ػػؿمريض ػ ػ ػناأك
كمػ ػ ػػفىنػ ػ ػػايتضػ ػ ػػحدكرمػ ػ ػػدرسالتربي ػ ػ ػ الفني ػ ػ ػ فالطبيػ ػ ػػبمػ ػ ػػث ن

يس ػ ػػيـف ػ ػػياوج ػ ػػوكك ػ ػػذلؾالفن ػ ػػافيمك ػ ػػفأفيقت ػ ػػؿمجتمعػ ػ ػانأكيس ػ ػػيـف ػ ػػيبن ػ ػػاءهكتاس ػ ػػيفظركف ػ ػػو

الاياتي (.إبراىيـ )189-188،2004،

كيضيؼالبااثخصائصأخرللمعمـالتربي الفني  ،كتتضمفأيضنا :
 .1منا ش ػ الطمب ػ فػػيالمشػػاكؿالجتمااي ػ  كمعالجتيػػاثقافي ػنا،باسػػتخداـأسػػمكبالمنا ش ػ كالا ػكار
كالرسكماتذاتالعو بالمشكم كالمسرحكبازدكاتالفني ازخرلالمتاا داخؿالمدرس  .

 .2تشجيعالطمب امىالرسـكنشررسكماتيـلتاقيؽذكاتيـكتعزيزسمككيـ .

 .3تك ػػكيففري ػػؽلمطمبػ ػ المب ػػدايفكمتابعت ػػوإلنج ػػازازام ػػاؿالفنيػ ػ ذاتالص ػػم بتاس ػػيفالبيئػ ػ 
التعميمي  .
 .4تاسيفبيئ صفكؼالمدرس كتجميميابطريق فني توئـالخصائصالعمري كالنفسي لمطمب  .
 .5تطػػكير د ارتػػوالفني ػ كفػػؽمتطمبػػاتالبيئ ػ التربكي ػ كمػػايط ػرأامييػػامػػفتغي ػراتفػػيازىػػداؼ
كالرؤلكالتكجيياتاإلداري  .

التربية الفنية المعاصرة
ى ػػيالتربيػ ػ باسػ ػػتخداـازنش ػػط الفني ػ ػ المختمفػ ػ لمجػػػالتالفن ػػكفالجميم ػ ػ أكالتطبيقيػ ػ ،مػ ػػع

الس ػػتفادةبمختمػػػؼالعم ػػكـاإلنسػػػاني الاديثػ ػ ،كيتك ػػػؼالتنػػػاكؿالجدي ػػدلمتربي ػ ػ الفنيػ ػ امػ ػػىالسياس ػ ػ 
التعميمي لم دكل ،كنكعالمرام التعميمي باإلضػاف إلػىازسػسالفنيػ التػيتعتمػدامييػاالمػدارسالفنيػ 
المختمفػ ػ ات ػػىيك ػػكفلمتربيػ ػ الفنيػ ػ م ػػذا ياالخ ػػاصاي ػػثالي ػػدؼم ػػفالتربيػ ػ الفنيػ ػ  ػػدتغي ػػرارف،
كأصػػباتممارسػ ػ التوميػػذلمتربيػ ػ الفنيػ ػ كسػػيم لتع ػػديؿسػػمككيـكالمس ػػاىم ف ػػيت ػربيتيـف ػػيالنػ ػكااي

كال جتماايػ ػ ،فالتس ػػمي الجدي ػػدةالمناس ػػب لألى ػػداؼالااليػ ػ ى ػػيالتربيػ ػ 
كالركايػ ػ 
كالجس ػػماني 
العقميػ ػ 
الفني ،أمالمساىم فيتربي النشءافطريؽالففكمفخولو(شك ي.)39،2002،
فالتربي الفني المعاصرةتعنػيبالتربيػ اػفطريػؽالفػففػيمختمػؼالنػكاايالعقميػ ،كالاسػي ،
كالكجداني ػ .كمػػاأفالتربي ػ الفني ػ تشػػمؿاممي ػػاتإجرائي ػ مشػػتق تتضػػمفالمعرف ػ اإلنسػػاني كالثقافيػ ػ 

الفني مفجانب،كازنشط كالممارس الفني مفجانػب خػر...كمػاأف "التربيػ الفنيػ تسػاىـمػعبقيػ 
المػكادالد ارسػػي فػػيتنمي ػ شخصػػي المػػتعمـ،كذلػػؾمػػفالنػكاايالعقمي ػ ،مػػفخػػوؿد ارس ػ المعمكمػػات،
كالاقائؽكالنظريػاتالعمميػ التربكيػ ،كد ارسػ المفػاىيـاإلنسػاني المرتبطػ بفمسػف الفػفالتشػكيمي،كمػا
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تنمػػيالمػػدركاتالاسػػي مػػفخػػوؿالممارسػػاتالمتنكا ػ فػػيالفػػفالتشػػكيميكاكتسػػابوالميػػاراتالتقني ػ 
التيتعينوامىالتاكـفياستخداـالخاماتالبيئي كأساليبكطػرؽتشػكيمياكتجييزىػا،كتسػاادأيضػان
امػ ػػىتنمي ػ ػ الجكانػػػبالكجداني ػ ػ مػػػفخػ ػػوؿتكػ ػػكيفالتجاىػػػاتاإليجابي ػ ػ لمقػ ػػيـالجتمااي ػ ػ كالنفسػ ػػي ،
كيضػيفاف:أفالتربيػ الفنيػ جػزءليتجػزأمػفالتربيػ الجماليػ فيػيتنتمػػيالقػدرةامػػىالتأمػؿكالتاميػؿ

مػػفخػػوؿمجػػالتالرؤي ػ البص ػري ،كمػػاتؤكػػدامػػىتنمي ػ القػػدرةالبتكاري ػ كالتفكيػػرالنا ػػدمػػفخػػوؿ
رااي المكىكبيف(.ليمى،فكزم )111،2004،
كمعتقدـالعمػـكتمػايزمجالتػوكفركاػوكتطكرىػاكانفتػاحدكؿالعػالـامػىبعضػياالػبعض

كاػػدكثالنقػػؿالثقػػافيبينيػػاكالتػػأثيركالتػػأثر المتبػػادؿبصػػكرةلػػـيسػػبؽليػػامثيػػؿكتعقػػدالمشػػكوت
كتشابؾأبعادىاكتداخميا،كتنػكعالظػكاىرالطبيعيػ كالمجتمعيػ كػافلبػدأفينتيػياصػرازفكػار
المغمقػ فأصػػب حلمكػػافلممفكػػرالمتفػػردالشػػامؿ،ايػػثبػػدأاصػػر خػػريكػػكففيػػوالتفكيػػرإامػػالن
لمعقػؿاإلنسػانيالجمػااي(بػيفازفػرادكالمػكادالد ارسػي كالعو ػات)...بأسػمكبمنيجػيمكضػػكاي
لاػػؿإشػػكالياتطبيعي ػ أكمجتمعي ػ ككظيفي ػ متعػػددةازبعػػادمتنكا ػ الجكانػػبتاتػػاجزف ػرادتتنػػكع
دراتيـ...معالاتراؼبارخر( .إماـك خركف )2014،11 ،
كيخمصالبااثمماسبؽأفدكرالتربيػ الفنيػ ليقتصػرامػىتنميػ  ػدراتكمكاىػبالطمبػ 

كتعمػػيميـطػػرؽالرسػػـالجيػػد،إنمػػاتطػػكرتكبػػدأتتتجػػولناػػك يػػرتقميػػدم،ايػػثانتقمػػتإلػػىمكاجي ػ 
المشاكؿالنفسي كالثقافي كالمعرفي كبدأتتشؽطريقيافيمجاؿالعػوجالسػمككيالمعرفػيالتػيتعػاني
منػومجتمعػاتدكؿالعػالـالثالػػث،كيػرلالبااػثأفد ارسػػتوجػاءتلتسػميطالضػػكءامػىضػركرةالتربيػ 

الفني ػ خصكص ػانفػػيأيامنػػاىػػذه،بعػػدمااسػػتدرجتكاف ػ الفئػػاتالعمري ػ مػػفأف ػرادالمجتمػػعالفمسػػطيني

بفعػػؿالصػراااتالازبي ػ إلػػىالعنػػؼبمختمػػؼصػػكره،إلثبػػاترأمالفػػردأكالجمااػ التػػيينتمػػيإلييػػا
امػػىاسػػاب راءكاتجاىػػاتارخ ػريف،بػػؿكأايان ػاننفػػييـمادي ػان،كاميػػوصػػاركاجػػبالتربي ػ الفني ػ خمػػؽ

كسػػائؿكأدكاتبػػدكرىاتغي ػرفيػػـالنػػاسلوخػػتوؼمػػعالافػػاظامػػىاػػؽال ػرأمكتنمي ػ جانػػبالتفكيػػر
النا د،لتنمي البيئ الثقافي بايػثيفكػرفػيااتػراـارخػرالمختمػؼكأفيكػكفىػذاالخػتوؼجػزءمػف
كجزءمػفالمجتمػع،كىػذامػايسػكؽالبااػثلماػديثاػفمسػاراتالتربيػ الفنيػ بمفيكميػا
الاياةاليكمي 
المعاصر .

مسارات التربية الفنية :
 إفالتربي الفني أداةالتمدفكالمدخؿلربطاإلنسافبالطبيع كبخالقيػاكنافػذةمػفخوليػايػتعمـ
الف ػػردأفيك ػػكفاضػ ػكانف ػػااونف ػػيالجمااػ ػ كم ػػاأفالتربيػ ػ الفنيػ ػ بمفيكمي ػػاالمعاص ػػرت ػػتـم ػػفخ ػػوؿ
مساريف :
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أ .المســار األول :الممارســة الفنيــة  :فممارسػ أنشػػط التربي ػ الفنيػ المختمفػ يتطمػػبمػػفالمػػتعمـ
التعامػػؿكالتفااػػؿمعيػػاباكاسػػو،ففييػػايعبػػراػػفذاتػػو،كبقػػدرمػػايكػػكفالتكجيػػوالصػػايحمػػف
المعمػػـبقػػدرمػػايكػػكف ػػادرامػػىأفيجػػدنفسػػوكاريتػػو،فعنػػدمايقػػكـمعمػػـبعػػرضأاػػدأامػػاؿ
توميػػذهفػػيأممكػػافداخػػؿالمدرس ػ فػػافىػػذايزيػػدالتوميػػذاب ػانكتعمق ػانبمػػادةالتربي ػ الفني ػ ،
بااتبارىاتتامؿالعبءازكبرفيإنماءالمكاطفكإنسافكك دميياسكيسػمعكيػرلكيتفااػؿ

معمايدكراكلو .

ب .المســـار الثـــاني :المعرفـــة والثقافـــة الفنيـــة  :فالثقافػ ػ الفنيػ ػ كنمكى ػػال ػػدلالم ػػتعمـم ػػفازم ػػكر
ازساسي فيتربي الفردفنيناكفيتكامؿشخصيتو،كلتقصدبالثقافػ الفنيػ معرفػ العمػؿالفنػي
كمكض ػػكاو،كالفن ػػافال ػػذم ػػاـب ػػو،كت ػػأريخى ػػذاالعم ػػؿفاس ػػب،ب ػػؿيقص ػػدبي ػػاالمعرفػ ػ الت ػػي

تتخطػػىتمػػؾالاػػدكدالمرئي ػ .فػػالففانعكػػاسلخب ػرةاإلنسػػافك مالػػوكطمكااتػػو،كابػػوككرىػػو،
كفراوكألمو،كالفكرةالتييصبكإلىتاقيقياكالتعبيرانيا(.بشايرة )19-18:2007،
ممػػاسػػبؽذك ػرهيػػرلالبااػػثأفالتربي ػ الفني ػ ماتػػكلتنمػػكميجمػػعالعمػػكـاإلنسػػاني بالتجػػارب

كالخب ػراتالفني ػ الاالي ػ كالسػػابق كيػػؤثرتػػأثي انرإيجابي ػانفػػيثقاف ػ الفػػرد،كتنمػػيأفكػػارهكتراػػاهمػػفجميػػع
النػكاايالكجداني ػ كالسػػمككي كالجتمااي ػ كتجعػػؿمنػػوإنسػػافمتػػزفكاجتمػػاايكمتفااػػؿ،لكػػييسػػتطيع

مكاجي مشكوتو،كيساىـفيبناءمجتمعو .

دور التربية الفنية في تعزيز القيم اإليجابية المجتمعية :
تػػـتصػػنيؼالقػػيـلعػػدةأبعػػادايػػثصػػنفيا(اقػػؿ)23،2001،إلػػى ػػيـذاتي ػ ك ػػيـمكضػػكاي ،
ف ػالقيـالذاتي ػ تتضػػمف ػػيـشخصػػي ك ػػيـفكري ػ ،أمػػاالقػػيـالمكضػػكاي فتتضػػمف(القػػيـازس ػري ،كالقػػيـ
الجتماايػ ،كالقػػيـالكطنيػ كالقػػيـاإلنسػػاني كىػػذامػػايسػػكؽالبااػػثلماػػديثاػػفىػػذهالقػػيـفػػيد ارسػػتو

الاالي  :

أ:القيم الذاتية  :
 -1القػػيـالشخصػػي :كتتضػػمفبع ػػضالقػػيـالفراي ػ التالي ػ (المنط ػػؽأكالعقوني ػ ،كتقػػديرال ػػذات،
كادارةالك ت،كتاقيؽالذات) .
 -2القػػيـالفكري ػ :كتتضػػمفبعػػضالقػػيـالفراي ػ التاليػ (تقػػديرالعمػػـ،كالطمػػكحكاإلنجػػاز،كالنفتػػاح
امىالثقافات،كتقبؿالنقد،كابالستطوع،كاإلبداع،كالتخطيط).
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ب:القيم الموضوعية :
 -1القػيـازسػري :كتتضػػمفبعػضالقػيـالفرايػ التاليػ (صػػم الػراـ،كمكانػ المػرأة،كتعمػيـالمػرأة،
كالنظاـكالترتيب،كامؿالمرأة) 
 -2القػػيـالجتمااي ػ :كتتضػػمفبعػػضالقػػيـالفراي ػ التالي ػ (ازمان ػ ،كالصػػدا ،كاات ػراـارخ ػريف،
كالتعاكف،كالتسامح،كالتضاي ) .

 -3الق ػػيـالكطنيػ ػ :كتتض ػػمفالق ػػيـالفرايػ ػ التاليػ ػ (كااتػ ػراـالعم ػػؿ،كص ػػيان البيئػ ػ ،كالنض ػػباط،
كالصالحالعاـ،كترشيدالستيوؾ،كالدخار) .
 -4الق ػػيـاإلنس ػػاني :كتتض ػػمفبع ػػضالق ػػيـالفرايػ ػ التاليػ ػ (الس ػػوـ،نب ػػذالتفر ػ ػ كالعنص ػ ػري ،نب ػػذ
واف(الاربي .)551-545،2008،
العنؼ،كالاري الفكري ).نق ن

كتعتبػػرالقػػيـمػػفأىػػـالركػػائزالتػػيتبنػػىامييػػاالمجتمعػػات،كتقػػاـامييػػاازمػػـ،كتتعمػػؽالقػػيـ
بػازخوؽ،كىػػيمعػاييراامػ كضػابط لمسػػمكؾالبشػرمالصػػايحكالقػيـالمجتمعيػ ىػيالخصػػائصأك

الصػفاتالماببػ كالمر ػكبفييػػالػدلأفػرادالمجتمػػع،كلمقػيـالمجتمعيػ أمثمػ كأنػكاعكليػاأسػبابتػػؤدم
إلى يابياكماأفىناؾسبؿلتعزيزىاكبناءىا(العبيدم .) https://mawdoo3.com،2016،
كتعرؼالقيـاليجابي المجتمعي :وأنيامجمكا القيـالتيتامػيالفػردداخػؿالمجتمػعماققػ 
لديوازمفالفكرمفيمكاجي الفكرالمتطرؼكتضيؼأفمفدكرمعمـالتربيػ الفنيػ فػيترسػيخالقػيـ
اليجابيػ ػ كالمجتمعػ ػ المتمثمػ ػ ف ػػي(ال ػػكلءكالنتم ػػاءكالمكاطنػ ػ كالكس ػػطي كالات ػػداؿال ػػديني)ل ػػذافػ ػإف

ازكج ػػونا ػػكالتربيػ ػ الفنيػ ػ كاج ػػبكض ػػركرةلتنميػ ػ ى ػػذهالق ػػيـكتاقي ػػؽازم ػػفالفك ػػرمكمكاجيػ ػ الفك ػػر
المتطػػرؼكالمناػػرؼكالغمػػكفػػيالػػديفبعيػػداناػػفالكا ػػعالمعاصػػر،فػػالقيـالتػػيتتصػػؿاتصػػالنمباش ػ نار
بالسػػمكؾاإلنس ػػاني،في ػػيتاػػددهكتكجي ػػوف ػػيجميػػعمج ػػالتالاي ػػاة،كىػػيتق ػػؼكراءجمي ػػعازنش ػػط 

اإلنسػػاني ،كتمثػػؿاو ػ اإلنسػػافبالعػػالـالػػذميعػػيشفيػػو،كنظرتػػوإلػػىنفسػػو،كالػػى ي ػرهمػػفازف ػراد،
كال ػػىمكانت ػػوف ػػيالمجتم ػػعال ػػذمينتم ػػيإلي ػػو،كام ػػىأىميػ ػ الق ػػيـاليجابيػ ػ المجتمعيػ ػ كدكرى ػػاالب ػػارز
كالكاضحفيتاقيؽازمفالفكرمفيمكاجي الجمكدالفكرمكالعنػؼكالتػييمكػفأفتتاقػؽمػفخػوؿ

الكسطي كالاتداؿالفكرمكالديني(العيسى .)65-64،2017،
كيمكفنشرىذهالقيـمفخوؿأنشط كأدكاتالتربي الفنيػ (الرسػـكالوفتػاتكالمعػرضالفنػي
ككرشػاتالعمػػؿ)بايػػثتسػػاىـفػػيتعزيػػزالقػػيـاإليجابيػ اليامػ كتعمػػؿامػػىالتسػريعمػػفردـازفكػػار

كالمعتقداتالسمبي لدلازفرادكالمجتمع ،كيتضحممػاسػبؽأفمػفأىػـالقػيـالمجتمعيػ التػييجػبأف
تعمػػؿالتربي ػ الفني ػ امػػىتبنييػػاكنشػػرىاىػػيالقػػيـالمضػػادةلألفكػػارالشػػاذةك يػػراإلنسػػاني ،تمػػؾالتػػي
تتمثػػؿفػػيالماب ػ كالتسػػامحكالنقػػدكاإلبػػداعكاات ػراـ راءكمعتقػػداتارخ ػريفكالتفكيػػراليجػػابيكاسػػف
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الظفبارخريف،تمؾالقيـك يرىا دتساىـفػيمكاجيػ الكثيػرمػفالمشػاكؿكالقضػاياالمرتبطػ بػالعنؼ
كالفكرالمتطرؼ .

العالقة بين التربية الفنية والعالج بالفن
ذكػػرتألػػيسككسػػمر) (Wexler, Alice 2002أفالعػػوجالتعبيػػرمبالرسػػـيعتبػػربػػديؿ

لمػػتعمـ،كالب ػرامجم ػػفىػػذاالنػػكعتص ػػؼالصػػعكباتالتػػيتكاج ػػوالمعػػالجبػػالفففػ ػيدكرهمػػدرسلمتربيػ ػ 
الفني ػ ،كانػػدمانجػػدمشػػكم معين ػ مثػػؿتػػدريسالتكافػػؽالجتمػػااي،أكالػػتاكـف ػيالنػػدفاع،أكالػػتعمـ
ازكاديميفاإلجاب ىيالعمؿالمتقدـلممكاجي بيفالتعمػيـكالعػوجبػالفف،كلكػينعػدبنػاءمػؤثرلمتربيػ 

الخاص ػ لبػػدأفيضػػعالمػػدرسأكالمعػػالجأىدافػػوايثمػػايجػػدالمػػتعمـفعػػاؿاتػػىتتسػػعمػػدارؾذلػػؾ
الفرد( .(Wexler, Alice 2002, 339-353
كتؤكػػدالجمعي ػ ازمريكي ػ لمعػػوجبػػالففبكجػػكداو ػ بػػيفالفػػفكالصػػا النفسػػي ،ايػػثبػػدأت
ىذهالعو معظيكرالىتمػاـبالمؤسسػاتالعقميػ النفسػي فػيأكاخػرالقػرفالتاسػعاشػركبدايػ القػرف

الع شػريف،فازامػاؿالبتكاريػ كالرسػـبالزيػتأكالرسػـبػالقمـكالتشػكيؿبػالطيفتسػاادالفػردامػىتنميػ 
دراتوالعقمي ،كماأنياتساادامىنمكالت زرالجسمي .
ك داددتالجمعي ازمريكي لمعوجبالففأفالعوجبالففيشبوكثي ناراصصالتربي الفني 

كذلؾبالمواظ  يرال منتظم .كالجديربالذكرأفالعوجبالففاممي تسيـفيالبتكار،كل

ييدؼالعوجبالففإلنتاجففجميؿأكبناءالمكىب كلكفالعوجبالففىكلمساادةالفردفيالشعكر
الجيدتجاهنفسوكالتجاهناكارخريفكتقبميـكتقبؿ رائيـكمساندتوزخذمسئكلي اياتو.

)(American Art Therapy Association AATA, 2007

كيضػػيؼالبااػػثأفالتربي ػ الفني ػ تمتمػػؾأىػػـأدكاتالعػػوجبػػالففكالرسػػـمػػثون،كالػػذمبػػدكره

تجػػذباإلنسػػافتمقائيػانلمتعبيػػراػػفذاتػػوكأيضػػايعتبػػرتعبيػػرالطفػػؿامػػىالػػكرؽكمػػدخؿأساسػػيإل ام ػ 
او بيفمعمـمادةالففكالمتعمـ كمنيايمكفمعرفػ ميكلػوكاتجاىاتػوكاو تػوبػارخريف،كاميػوأيضػان
يمكف راءةشعكرهالداخميكمايجكؿمفأسرارفػيداخمػويسػقطيامػفخػوؿالرسػـامػىالػكرؽ،بػذلؾ

نسػتطيعفيػـاالتػػوالنفعاليػ ،ففػيالرسػػـيقػكـالمػتعمـدكرنشػػطففيػوياػبأفيؤكػػدذاتػوكيتاػررمػػف
مشاكموالداخمي ،كيتاسفنفسينالمجردالستمرارفيممارس الرسـكشعكرهبازىميػ مػفخػوؿمتابعػ 

المتخصصإلنتاجو،كمفخوؿالرسـأيضانيمكفمعرف ظركفوالنفسػي الداخميػ منيػاكاو تػوبالبيئػ 
كمفثـتاميمياكاوجيا .

ك ػداػػددتالجمعيػ ازمريكيػ ()AATA,2004لمعػػوجبػػالففمػػفخػوؿالرسػػـبأنيػػاتختمػػؼ

تبعانلاتياجاتازفرادكالتيياددىاالمعالجبالفف،كىذهبعضازىداؼ :
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 تغييرمكافالتاكـمفالخارجإلىالداخؿ(تاكـالشخصفيذاتو) . تاسيفصكرةالذاتكتقديرالذات . التشجيعامىصنعالقراركالستقولي  . -الادمفالعزل الجتمااي  .

 تاسيفالتكاصؿكالمياراتالجتمااي  . تاسيفالت زرالاركيكالميارةاليدكي  . تاسيفالتنبوالعقميمفخوؿ،اؿالمشكوتكالذاكرةالبصري ،كالتركيز،كالتخيؿ .كىنػػاؾصػػم كثيق ػ ككطيػػدةبػػيفالفػػفكالثقاف ػ ،فكمم ػ الفػػفتعنػػيأكثػػرمػػفمجػػاؿ،فيػػيتغطػػي
الفنػكفالتشػكيمي ،كالمكسػيقىكالشػعر،كالقصػ كالمسػرح،كالػر ص،كالغنػاء،ك يػرذلػؾمػفالفنػكفالتػػي
تيزمشااراإلنساف،كلكفتـالنظرإلػىىػذهالفنػكفامػىااتبػارأنيػاكليػدةتفااػؿاإلنسػافمػعالبيئػ 
فيياصيم لنفعالتوك د ارتػوالعقميػ ،كمػاأنيػاتتضػمفبطريػؽمباشػرأك يػرمباشػرأنمػاطسػمككو،

كاسػػتجاباتولمايػػاةكنقػػدىػػذهالايػػاةالتػػيياياىػػا،فػػافالفنػػكفبيػػذهالصػػف تامػػؿفػػيطياتيػػامقكمػػات
الثقافػ ،أمأنيػػاتامػػؿالفكػػركالنفعػاؿكالسػػتجاباتالعاطفيػ التػػيتبػػيفأثػرالايػػاةبكػػؿمقكماتيػػاانػػد
اإلنساف(أبكشعيرة .)19-18:2006،
خاص اينماتتػزاكجالصػكرةمػعالكممػ ايػثتسػتخدـلتعزيػزالرسػال كالتصػاؿالمرئػيكتت ازيػد
أىميتوبخطىمتسارا فيمجتمعأصبحيعتمدامىالصكرة(أامد )45،2017،
كيرلالبااثأفالففضركرةكترفيومعا،كأفالاتقػادالخػاط يكمػففػيالتعامػؿمػعالعمػؿ

الفنيلمجردالمتعػ فقػط،لكػفمػاإفنظرنػالمفػفبمختمػؼأنكااػو،لربمػاأبرزىػاالرسػـنجػدهيصػنعمػف
ػيفكأصػػااباقػػكؿمتاػػررة،جمػػيعيـيتفقػػكفامػػىاإلنسػػافكياػػاكلكفصػػناا مػػا
اقػػكؿمفك ػريفكمثقفػ 
يؤمنػػكفكيعتقػػدكففيػػو،فالعمػػؿالفنػػيمتعػ تذك ػػوكمتعػ القػراءةكالمطالعػ ،متعػ بثقافػ كامػػـاائػػديف

امػػىالمتمقػػي،فاإلنسػػافالماػػبلمق ػراءةيق ػرأمسػػتمتعانبفائػػدةككػػذلؾالفنػػكفيتػػذك ياالمػػتعمـأكالمتػػأثر

بفائدةكاائدثقافيكجمالي،ايثصػناا امػؿفنػيكمكاػ مػثونتتطمػبفكػرةكىػدؼكأسػمكب؛ليجعمػكا
البالرسال مثاليان،ليػذاكجػدالفػفكػأداةككسػيم ترمػيإلػى ايػ اميػايسػتفيدمنيػاجميػعالخوئػؽمػف

ثقاف كتر ي كاييـالجمػالي،بااتبػارالفنػافلػيسرسػامنافاسػبإنمػامكجػوككااػظدكرهبكضػعالمتمقػي
امىالطريؽالتييجبأفيككفامييا .
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الرسم وسيمة لعالج ظاىرة العنف:
العػػوجبػػالففىػػكتأكيػػدلمصػػا النفسػػي ل نسػػاف،كىػػكاممي ػ إاػػادةلت ػكازفالفػػردكدمػػجلمنمػػك
ػـكالتصػكيرالتشػكيميكالتشػكيؿبػالطيف،كأشػكاؿالفػفالمختمفػ )كالجػدير
اإلنسانيكالفنكفالمرئي (الرس 
بالذكرفإ فالعممي البتكاري تتـمفخوؿنماذجمفاإلرشادكالعوجالنفسي .
كلمرسػػـكلمممصػػؽالتكاػػكمأثػػرفػػيمكافا ػ التطػػرؼكاإلرىػػاببااتبػػارهكسػػيم اتصػػالي بص ػري 
تي ػػدؼلنق ػػؿفكػ ػرةمعينػ ػ زفػ ػرادالمجتم ػػعباي ػػثيك ػػكفلمفكػ ػرةمعن ػػى خ ػػذناف ػػيالاتب ػػارس ػػيكل القػ ػرار
كالكضكحلذايكثراستخداميالمتكاي فيمكاجي التطرؼ(ايساكم )67،2011-2010،

كيمكػػفالقػػكؿأفالرسػػـيعيػػدالت ػكازفالنفسػػيكالعقمػػيل نسػػاف،بااتبػػارالفػػفىػػكالػػذميرسػػـ
طريػػؽازلػػؼميػػؿأككاػػدأدنػػىيرسػػـالخطػػكطازكلػػىليػػذاالطريػػؽنتيج ػ الاػػدمػػفالضػػغكطالتػػي
يتع ػػرضلي ػػاالف ػػردم ػػفالعينػ ػ الت ػػيتايط ػػوكنظػ ػ انرزفالرس ػػـينم ػػيالمكاى ػػبكالق ػػدراتف ػػيالكص ػػؼ
كالتامي ػػؿكالتعم ػػؽكالنق ػػدزمظ ػػاىرة،كيتض ػػحمم ػػاس ػػبؽأفىن ػػاؾاو ػ ػ ميمػ ػ لمرس ػػـكأا ػػدأدكات

التربي ػ الفني ػ ايػػثيسػػيـفػػيإكسػػابالفػػردصػػكرةمكضػػكاي اػػفالاػػدثكيبنػػيداخػػؿاإلنسػػاف يم ػنا
تدفعػػولمتمييػػزبػػيفالخيػػركالشػػر،كىػػذامػػادفػػعالبااػػثليػػذهالد ارس ػ العممي ػ العممي ػ لمتأكػػدمػػفدكر

التربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼ .

دور الفن المدرسي:
إفالتطييػػرضػػدالفكػػرالمتطػػرؼفػػيالمػػدارسيتطمػػبتاييػػدالمدرسػػيفكا إلدارةلتكجيػػاتيـ
يػػرالماايػػدةكاإلنسػػاني ،فالمسػػابقاتالثقافي ػ التػػيتكػػاف الطالػػبالمتفااػػؿضػػدالفكػػرالمتطػػرؼ
كازنش ػػط ال فنيػ ػ كالرس ػػـكالوفت ػػاتالتنكيريػ ػ ،يج ػػبأفتش ػػمؿالمش ػػاكؿالمجتمعيػ ػ كتعم ػػؿام ػػى
ػامحكااتػراـارخػػرككاجػػبأخو ػػيككطنػػي،كىػػذهالقػػيـيجػػب

مكاجيتيػػابالػػداكةإلػػىالماب ػ كالتسػ
أفيتسـبيامدرسالتربي الفني ففا دالشيءليعطيو .
كل كظائؼالففالتشكيمي أثرامىكجػدافالمشػاىديف يختمػؼاػفأثػرالتراجيػديا،كبالتػالي

ف ػػافالتطيي ػػرالػػػذمي ػػنجـا ػػفمشػػػاىدتولمف ػػفكسػػػمااو لممكس ػػيقىي ػػداـانتمػػػاءالف ػػردكم ػ ػكاطف
كالنتقاؿإلىالجماا  المترابط (.اميد )66- 64،2012،
كمػ ػػاكيػ ػػرلالبااػ ػػث :أفازنشػ ػػط الفني ػ ػ المتمثم ػ ػ فػ ػػيالرسػ ػػـكالمسػ ػػرح،مػ ػػاإفتتضػ ػػمف

ازخوؽكازفكارالمعتدل فيماتكاىا بالتأكيدستتاكؿإلىكسػيم لتغي يػرمفػاىيـكانطبػاعالمتمقػي
كاميػػوسػػيتغيرمك ف ػػوكبالتػػاليسػػمككو،فالتعكي ػػؿامػػىالعم ػػؿال فنػػيفػػيمكاجيػ ػ الفكػػرالمتط ػػرؼ
يجػػبأفيبػػدأمػػفالمضػػمكفكالماتػػكلالػػذمينطمػػؽمنػػوالعمػػؿالفنػػيلمعالج ػ المشػػاكؿكالقضػػايا
اإلنساني بمختمفيا .
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وسائل تحقيق األىداف :
تتنكعالتربي الفني لتشمؿالعديدمفالفئاتالمختمف كمنيامايأتي :
ػاني الت ػػيتج ػػكؿ
أ .فنـــون األدب:ازدبى ػػكن ػػكعم ػػفأن ػ ػكاعالتعبي ػػرال ار ػػيا ػػفالمش ػػااراإلنس ػ ّ
ػاني ف ػػيالايػػاة،كذل ػػؾمػػفخ ػػوؿ
بخػػاطرالكاتػػب،كالتعبي ػػراػػفأفك ػػاره،ك ارئػػو،كخبرت ػػواإلنسػ ّ
الكتابػ ػ بع ػ ّػدةأش ػػكاؿ،سػ ػكاءأكان ػػتكتابػ ػ نثرّيػ ػ أكش ػػعرّي ،أك يرى ػػام ػػفأش ػػكاؿالتعبي ػػرف ػػي
زم ػ 
ازدب؛كا ّفازدبمػػاىػ ّ
ػكإلنتػػاجفكػػر ّ
ميش ػ ّكؿفػػيمجمكاػػوالاضػػارةالفكرّي ػ كالمغكي ػ ّ
مفازمـكىكانعكاسلثقافتياكمجتمعيا(البكرم .)https://mawdoo3.com،2015،

ب .فــن الرسـم :لقػػدكػػافمجػػاؿالتربيػ الفنيػ يقتصػػرامػػىمجمكاػ مػػفالػػدركسالخاصػ بالرسػػـ
كازشػغاؿاليدكيػ التػػيتػػدرسفػػيم اراػػؿالتعمػػيـالعػػاـالمختمفػ مػػففتػرةمػػا بػػؿالمدرسػ اتػػى
نيايػ ػ المرامػ ػ الثانكيػ ػ كلك ػػفتط ػػكرمفي ػػكـالتربيػ ػ ذات ػػومم ػػاجع ػػؿنش ػػاطيايتج ػػاكزا ػػدكد
المػ ػػدرس،ايػ ػػثتسػ ػػتخدـالفنػ ػػكفالتشػ ػػكيمي بفركايػ ػػاالمختمف ػ ػ أدكاتلنقػ ػػؿالخب ػ ػرةالجمالي ػ ػ ،
فالتربي ػ الفنيػ ػ أص ػػباتتمػػارسف ػػيالمدرسػ ػ كخػػارجالمدرسػ ػ ،كف ػػيالمنػػزؿكالن ػػادمكالس ػػاا 
الشػػعبي كالمتاػػؼكالجمعيػػاتالفني ػ ،كمػػفخػػوؿكسػػائؿاإلاػػوـالمختمف ػ :الصػػاؼ،الراديػػك،

التمفزيكف،السينما،ك يرىا(ىجان كالخاتـ.)2012،100،

جسػد ضػي نأكفكػرةنبعينيػا،كيكػكفذلػؾبتطكيػع
كيعتبرالرسـمفأنكاعالفنكفالتعبيرّيػ التػيت ّ
ػكمي لألشػػياءك ػػالمكف،كالخطػػكط،كاف ار ي ػػاامػػىس ػػطحمسػػتك،باس ػػتخداـبع ػػض
المفػػرداتالش ػ ّ
ػضتقنيػػاتالخػػداعالبصػػرم
،أكالمائي ػ ،أكازابػػار،باإلضػػاف إلػػىبعػ
يتي ػ
ّ
ّ
الم ػكادكػػازلكافالز ّ
ػزكدهبالمعرف ػ ،كياقػػؽلػػو
لخمػػؽمنظػػرجمػػالييكصػػؿرسػػال الفنػػاف،كشػػعكرهإلػػىالنػػاظر،فيػ ّ

المتع البصرّي (المعطي.)https://mawdoo3.com،2018،

ت .فن المسرح:المسراي لغ نىػيكممػ مشػتق مػفالمسػرح،كىػيالخشػب التػييقػ يدـنػصسػردم
امييا،أمااصطواانفيينػكعمػفالفػفازدبػيالػذمتمثػؿفيػوفئػ مػفازفػراداادثػ إنسػاني ،

ىابناءامىاركتيـكدكرىـامىالمسرح،باإلضاف إلػىالاػكاراتالتػيتػتـ
ايثيااككفأدكار
ن

بيػػنيـفييػػا،ك ػػدتكػػكفجميػػعأاػػداثيامتاقق ػ ،أكبعض ػنامنيػػامتاقػػؽ،كيجػػكزأفيكػػكف سػػمنا
منيامفالخياؿأكمفالكا ع،كالغاي مفىذاالففازدبػيىػيالنتقػاد،أكالتثقيػؼ،أكالمتعػ 

الفني ،أكالعظ (ابدالقادر .)https://mawdoo3.com،2018،
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ومن أهم مجاالت النشاط الفنً :
 -1المعارضالفني .
 -2ارضازفوـالسينمائي .
 -3القياـبزيارةالمعارضالفني .

 -4تنفيذأاماؿالرسـامىالجدراف.
 -5المسرحالمدرسي(السبتي.)358،2012،
كتتنكعازىداؼالتييمكفأفياققياالمسرحالمدرسي،كىنايمكفأفنذكربعضانمنيا :
 -1تنمي ازااسيساإليجابيػ كادراؾسػميـانػدالطفػؿبإثػارةالكثيػرمػفالعكاطػؼلديػوكاإلاجػاب
كالخكؼكالشفق  .
 -2تنمي  دراتالطفؿكالطالبالمغكي كتغذي مخزكن المغكمبمفرداتجديدة .
 -3دمجالطفؿمعالجماا مفخوؿالمشارك بالادث .

 -4تخمصالطفؿمفبعضازمراضالنفسي السيككلكجي  .
 -5الكشؼافالمياراتالكامن لدلالطفؿكالمكاىب .
 -6تنمي بعضالتجاىاتاإليجابي ناكالكثيرمفالقيـاإلنساني كالجتمااي  .

 -7تقريػػرالنتمػػاءالػػكطنيلػػدلالطفػػؿكالطالػػبفػػيالمدرسػ مػػفخػػوؿمػػايطػػرحفػػيالمسػػرايات
امىمستكياتمختمف  .
 -8إشباعر ب ازطفاؿبالمعرف كالباثبمايقدموليـمفخبراتمتنكا .
(المالكي )2010،175،
ي ػػرلالباا ػػثأفالمس ػػرحالمدرس ػػييس ػػيـف ػػيتعزي ػػزالق ػػيـاليجابيػ ػ كالتس ػػامحكالتع ػػاكف
ػؿالفعػ اؿكاسػػفالسػػتماعكتقبػػؿ
كينمػػيلغ ػ المتعممػػيفايػػثيرفػػع ػػدرتيـامػػىالتصػػاؿكالتكاصػ
ّ
الطرؼارخركياسفظركفيـالنفسي ،كيجعميـأكثرانسجامانمػعالمجتمػعكالبيئػ المايطػ بيػـ،

كيكس ػػبيـ ػػيـإنس ػػاني تجن ػػبيـالن ػػزلؽف ػػيالش ػػرب ػػرفضالفك ػػرالمتط ػػرؼكتجعمي ػػـأكث ػػرتمس ػػكان
بالاي ػػاة،كتكج ػػدج ػػكم ػػفالش ػػغؼف ػػيالتمق ػػيكالفي ػػـكتس ػػيـف ػػيتنميػ ػ ال تفكي ػػرالنا ػػدل ػػدييـاي ػػث
يسػتطيعأفيميػزبػيفالنػافعكالضػار،كاميػويسػػتطيعالمػتعمـأفيبنػيأفكػارناضػج كمسػئكل مػػف
خػػوؿالمشػػارك كممارس ػ النشػػاطالمسػػرايبمختمػػؼأكجيػػو،ايػػثيسػػيـذلػػؾفػػيتاقيػػؽالتنمي ػ 

ةالمدرسػ ػ تمتم ػػؾىامشػ ػان

الت ػػييص ػػعبتاقيقي ػػادكفى ػػذهالشػ ػراك ،كم ػػايتض ػػحمم ػػاس ػػبؽأفإدار

كاسػ ػػعانمػ ػػفخػ ػػوؿالمعػ ػػارضالفني ػ ػ كالغنػ ػػاءكالشػ ػػعركمسػ ػػراياتتعػ ػػزز بػ ػػكؿارخػ ػػركالػ ػػراوت
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كازنشػػط الترفييي ػ ك يرىػػاممػػايمكػػفأفيسػػاىـفػػيالنيػػكضبالبيئ ػ المدرسػػي كتاقيػػؽازىػػداؼ
العام لمتربي  .
كيضػػيؼالبااػػثأيض ػنامكا ػػعالتكاصػػؿالجتمػػاايضػػمفالمجػػالتالاديث ػ ،كأيض ػنالمكاكب ػ 

الاداث ػ كلتكسػػيعمسػػتكلتػػأثيركاضػػكرالتربي ػ الفني ػ ،كىػػذامػػايسػػكؽالبااػػثإلػػىالاػػديثاػػفدكر
المعمـكمياموككاجباتوفياإلطارالمدرسي :

أوالً :دور معمم التربية الفنية في العممية التربوية :
يتمثػػؿدكرمعمػػـالتربيػ الفنيػ فػػيتييئػ المجػػاؿالم اػػيطبػػالطوبب تػػكفيربيئػ فنيػ تاقػػؽ

تكاصػػؿالمػػتعمـ مػػعالعصػػر،بأدكاتػػوكأفكػػارهلكػي يفكػػركيعػػيكيعمػػؿكينمػػكابػػرنشػػاطوالمدرسػػي
كالجتمػػاايفػػيالتج ػػاهالصػػايح.كلع ػػؿذلػػؾيكض ػػحالػػدكرالكبيػػرال ػػذميقػػعام ػػىاػػاتؽمعم ػػـ
التربي ػ الفني ػ الػػذميكػػادأفيامػػؿاػػبءالعممي ػ التعميمي ػ فػػيالتربي ػ الفني ػ ،فيػػكالمسػػؤكؿالمباشػػر
افتاقيؽنتاجاتياالعريض كصيا تيامفخػوؿالبيئػ المايطػ ،كالمػتعمـبالمشػارك مػعطوبػوكفػؽ
إمكانيػػاتيـالذاتي ػ كاسػػتعداداتيـالفطري ػ كالجسػػمي كالمعرفي ػ ،كمػػايييئػػوليػػـمػػفمبػػادراتذاتي ػ كأدكات

كخام ػػاتلمخ ػػكضاب ػػرذل ػػؾالمج ػػاؿ،كاذاكان ػػتالنتاج ػػاتالعامػ ػ كالخاصػ ػ لمتربيػ ػ الفنيػ ػ كالخط ػػكط
العريضػ لممػنيجكاسػتراتيجياتالتعمػيـكالطريقػ  ػدتاػددتأطرىػاالعامػ فػإفالمبػادراتالخاصػ لمعمػػـ

المػػادةكتفسػػيرهلممػػنيجكاختيػػارهازكلكيػػاتك النتاجػػاتكالخب ػراتالتقني ػ كالمعػػارؼالعممي ػ المرتبط ػ 
بالمادةكأسم كبوالذاتيفيتقػديـكػؿذلػؾ مػفخػوؿخطػطككاػداتد ارسػي يمثػؿاجػرالزاكيػ فػي
ذلؾالمجاؿ (السعكد .)163،2010،

ثانياً  :دور اإلدارة المدرسية واأل نشطة الفنية في مواجية الفكر المتطرف :
لشػؾأفلػ دارةالمدرسػي دكرميػ ـفػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼ كخفػضالعنػؼكتاقيػػؽ
ازمػػفالمدرسػػي ككنيػػاالواػػباز ػػكلفػػي تاديػػدخػػطسػػيرالمعممػػيفكالطمب ػ كالعممي ػ التعميمي ػ 
داخؿالمدرس كميم اتكافرتاناصػرالعمميػ التعميميػ فإنيػالػفتصػؿإلػىالنجػاحمػالػـتكجػدإدارة

مدرسػي تضػػمفتفااػؿاناصػػرىامعػنااتػىتضػػمفسػيرالتفااػػؿفػػيالتجػاهالصػػايحالػذميػػؤدمإلػػى

تاقيػؽازىػداؼالمرجػكةمػفالعمميػ التعميميػ  الماػددةبػالمكائحكالقػكانيفكالتػػي تػتـكفػؽىػذهالمػكائح
كلكػػفىنػػاؾإج ػراءاتىػػيمكمم ػ كضػػامن لاسػػفتاقيػػؽازىػػداؼالتعم يمي ػ ،كلعػػؿمػػفأىػػـىػػذه

اإلجراءات :

 .1تنظ ػػيـالمق ػػاءاتكالن ػػدكاتالت ػػيتنتم ػػيإل ػػىازنش ػػط  ي ػػرالص ػػفي كتكم ػػؿامػ ػؿازنش ػػط 
الصفي  .
 .2ضبطكتنظيـالمناخالمدرسيالذميمكفأفيؤدم إلىنجاحأكفشؿالعممي التربكي  .
25

 .3الػػتاكـفػػياناصػػرالمػػنيجالخفػػيالػػذميسػػاىـكثي ػ انر فػػيبنػػاءالشخصػػي اإلنسػػاني كىنػػا
يمكػػػفتعزيػ ػػزبعػػػضالمضػ ػػاميفالتربكي ػ ػ كالتسػ ػػامحكتقبػػػؿارخ ػ ػريفكالتعػػػاكفبمػ ػػاياقػ ػػؽ

التنمي .
 .4تكجيوأسمكبالعمؿفيالمدرس كمايدامػومػفسػمككياتتابػبالطػوبكالمعممػيفكالعػامميف
فيالمدرس اتىلتككفىذهالسمككياتكبالنامييـتدفعيـإلىالسمكؾالمنارؼ ..

 .5دفعالمعمـإلىتقكيـالسمكؾالخاط لدلالطوبكمااكرتيـكتكجيييـبالتيىيأاسف .
 .6تصػػايحمػػفازفكػػارالمنارفػ كالمصػػادرالمشػػبكى المغرضػ كالتػػيىػػدفيازازاػ أمػػفككاػػدة
البمدكالمجتمعكتعزيزالنتماءالكطني .

 .7إ ام كرشامؿلممعمميفاكؿالفكرالمتطرؼككيفي التعامؿمعذكیالفكرالمتطرؼ .
 .8إم ػػدادالمعمم ػػيفبنشػ ػراتتربكيػ ػ ك ػ ػ ارراتمكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼكتعزي ػػزركحالمكاطنػ ػ ل ػػدل
المعمـكالطالب.

 .9مسػػاادةالمعمػػـفػػيتاديػػدأصػػاابالفكػػرالمتطػػرؼكتصػػايحأفكػػارىـكمتابعػ الطػػوبالػػذيف
تأثركابيـ.
 .10التعاكفمعمؤسساتالمجتمعالمختمف فػيتاقيػؽالػربطبػيفالطالػبكالمجتمػعبغػرضتعميػؽ
الكلءكالنتماءلممجتمعممايساىـفينبذازفكارالمتطرف .

 .11السػػتفادةممػػايمتمكػػوالمجتمػػعمػػفثػػركاتبش ػري كاقػػكؿمفك ػرةفػػياػػوجازفكػػارالمتطرف ػ ،
واف(العجرفي .)372-369،2017،
نق ن
كتأتيازنشط الوصفي لسدالنقصأكالعجزالذمتخمفوازنشػط الصػفي كتعتبػرازنشػط 
المدرسػي مػفالكسػػائؿالميمػ كالتػػيتشػارؾفػػيامميػ تنشػػئ ازجيػاؿفػػيكػؿمػرااميـالتعميميػ بشػػكؿ
متػكازفكمتكامػػؿمػػفالنػكاايالفكريػ كالجسػػمي كالعقميػ ليككنػكاأسػػاسكنػكاةتخػػدـالمجتمػػعكترتقػػيبػػو

كالت ػػيتس ػػاىـف ػػيتنميػ ػ مػ ػكاىبيـك ػػدراتيـكاتجاى ػػاتيـكمي ػػكليـإذيس ػػتطيعالتومي ػػذا ػػفطري ػػؽى ػػذه
ازنشػػ ػػط واكتسػػ ػػابخب ػ ػ ػراتكمكا ػػ ػػؼتعميمي ػ ػ ػ يصػ ػ ػػعبتعمميػػ ػػاداخػػ ػػؿالفصػػ ػػؿو(شػ ػ ػػاىيف،2009،
ص .)310
كيتضػػحممػػاسػػبؽأفمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼبااج ػ إلػػىإدارةمدرسػػي اكيم ػ تعمػػؿجيػػدىا

لتاقيؽبيئ تعميميػ صػاي باسػتخداـبعػضاإلجػراءاتالتػيبػدكرىاترفػعمػف يمػ اإلنسػافكتاػطمػف
يم ازذلكالكراىي ،فالتشارؾكالتعػاكفبػيفالدارةالمدرسػي ككافػ الجيػاتالفاامػ فػيالمجتمػعأمػر
أساسيليمكفاستثناءهخصكصناكأفمشكم الفكػرالتطػرؼتاتػاجإلػىتكافػؿجمعػيلتاقيػؽأ صػى

نتيج إيجابي ممكن  .
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يعتبػ ػػرالمسػ ػػرحالمدرسػ ػػيكسػ ػػيم يسػ ػػتخدمياالتوميػ ػػذل فصػ ػػاحاػ ػػفأفكػ ػػارىـ،كالتعبيػ ػػراػ ػػف
مش ػػاارىـكا ػػبال ػػكطفكالنتم ػػاءل ػػوسػ ػكاءبش ػػكؿمباش ػػرأكا ػػفطري ػػؽاإليا ػػاء،كاإلش ػػارة،كالعم ػػؿ،
كالاركػ ،كىػػكمصػػدرمتع ػ لمتوميػػذكنشػػاطيمارسػػوالطالػػبمػػفخػػوؿ يامػػوبالػػدكرالػػذميكمػػؼبػػو
كػ ػػدكرالطبيػ ػػب،أكالقاضػ ػػي،أكالشػ ػػرطيك يػ ػػرىـ،كفػ ػػيىػ ػػذاالنػ ػػكعمػ ػػفالنشػ ػػاطيػ ػػؤدمالتمميػ ػػذدكر

الشخص ػػي مػ ػاف ػػيمكا ػػؼخياليػ ػ افت ارض ػػي ،كف ػػيالتربيػ ػ الاديثػ ػ أخ ػػذى ػػذاالن ػػكعم ػػفالنش ػػاطبع ػػيف
الاتبارفيالمناىجلمالومفإسياماتفيتاقيؽأىداؼالتربي (برىكـ .)32،2000،
كيعػدالنشػػاطالفنػيالمسػػرايفػػيالعمميػ التربكيػ كااػػدمػفأىػػـالبػرامجكالفعاليػاتالتػػيتمكػػف

ػوك مالػػوكتعين ػػوامػػىاكتشػػاؼ درتػػوكتنميتي ػػا،كل ارب ػ فػػيذل ػػؾ
الطالػػبفػػيالتعبيػػراػ ػفطمكااتػ 
فالمسرحىكففيشرؾجميعالاكاسفػيامميػ التمقػيكينمػيكيصػقؿالجانػبالجمػاليفػيذائقػ الفػرد
كالجماا لكفىذهازىداؼالسامي كالجمالي التييمكفأفتاققياالتربي المسراي .
ػاءام ػػىالتط ػػكرالااصػػؿف ػػيتعريف ػػاتالثقافػ ػ ام ػػى
ػكـالتربيػ ػ كأى ػػدافياتتغيػػربن ػ ن

كمػػاإفمفي ػ

ااتبارأنياتشمؿكؿالفنكفكاردابككذلؾالمنظكم الجتمااي فأصباتالتربي الاديثػ تيػدؼإلػى
مساادةازطفاؿامىاكتسابالخبراتكالمعمكماتالناتج مفتجاربارخػريف.كمػفثػـتطبيقيػاكىػذه
تسػػاادى ـامػػىتاديػػدمسػػاراتايػػاتيـكاكتسػػابالق ػػيـكالمثػػؿكتغييػػرأسػػاليبالتفكي ػركمػػفثػػـتغيي ػػر

أنم ػ ػ ػػاطالس ػ ػ ػػمكؾكتجعمي ػ ػ ػػـياس ػ ػ ػػنكاالتع ػ ػ ػػايشم ػ ػ ػػعمجتمع ػ ػ ػػاتيـكيتكيفػػ ػ ػكامعي ػ ػ ػػاكبي ػ ػ ػػذافق ػ ػ ػػدتكس ػ ػ ػػع
مفي ػػكـالثقافػ ػ ليك ػػكف(تغي ػػرف ػػيالس ػػمكؾنتيجػ ػ اكتس ػػابالف ػػردمع ػػارؼكاق ػػائؽكاتجاى ػػاتكمي ػػارات
واف(شياب .)348،2013،
مر كب ).نق ن
ينقسـالمسرحالمدرسيمفايثالمكاضيعالمتناكل إلى:
 المسراي الغنائي :كماتتناكلومفأناشيدكاكاراتبيفالاؽكالباطؿأكالخيركالشر . المس ػػراي الككميديػ ػ :تعتم ػػدام ػػىشخص ػػياتكأا ػػداثىزليػ ػ فكاىيػ ػ تط ػػرحمكاض ػػيعتربكيػ ػ بأسمكبىزلي،كنقدسمكؾمعيف .

 المسػػراي التراجيدي ػ :تتصػػؼبالجػػدكالبتعػػاداػػفاليػػزؿكالضػػاؾ،كتشػػخيصبعػػضالقضػػايابشكؿتمثيميىادؼينسجـمعمدركاتيـالعقمي كالفكري  .
واػػف
إفالمسػػرحالمدرسػػيمسػػرحتػػكجييي،إرشػػادم،تربػػكم،يسػػاىـفيػػوالمتع ػ كالترفيػػو،فض ػ ن
الفائدةالجمػ فػي المسػاىم فػيتثقيػؼالطفػؿ،إذأفلػو ايػ معينػ كأىػداؼنبيمػ يسػعىإلػىتاقيقيػا،
فػػإفأىػػـمي ػزةفيػػوىػػكأنػػوفػػفجمػػااييصػػكراال ػ مػػفاػػالتالتعػػاكففيمػػابيػػنيـ(.السػػبتي،2012،
 )358
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ثالثاً  :دور منيج التربية الفنية :

تقعالميم ازساسي امىالمناىجالتربكي فػيتاريػؾال سػمكؾناػكاإلبػداعكليتػأتىذلػؾ
إلمفخوؿمعمكماتكمعػارؼتا ِػد ثاإلثػارةالفعالػ لػدلالمػتعمـكتصػرفواػفالركػكدكالتخػاذؿ،
كتعمػ ػػؽالسػ ػػتعدادا تالمبدا ػ ػ لممػ ػػتعمـكتككن يػ ػػا،كتسػ ػػاادامػ ػػىتأصػ ػػيؿىكيتػ ػػوكثقتػ ػػوبمكركثاتػ ػػو
كتصرفوافالتبعي كالنمطي ،فتنبعثمصادرهمففمسػف كثق افػاتكمعتقػداتكتطمعػاتكطمكاػات
المجتمػػعال ػػذمب ػػرزتفي ػػو،كتض ػػـض ػػمفاناص ػػرىاجمي ػػعالخبػ ػراتالتعميميػ ػ ام ػػىتن ػػكعأش ػػكاليا
كأس ػػاليبياالتعميميػ ػ كالتدريس ػػي الت ػػيتاق ػػؽم ػػفخولي ػػاأى ػػدافياكسياس ػػتيا اإلبداايػ ػ المس ػػتقبمي 

المرسػػكم ،كلشػػؾفػػيأفمنػػاىجالتربي ػ الفني ػ ليػػادكرفعػػاؿ فػػيبنػػاءشخصػػي الم ػكاطفالػػذم
يع ػػيشكس ػػطالتا ػػدياتكالتا ػػكلتالجتماايػ ػ المعاصػ ػرةفي ػػيتس ػػيـمس ػػاىم إيجابيػ ػ ف ػػيتنميػ ػ 
كصقؿشخصي الطالبمفالنكاايالعقمي كالكجداني كالاسي كالاركي (.نصار )26،2014،
ااؿكىي :
كىناؾأسسمشترك تبنىامييامناىجالتربي الفني لجميعالمر 
 .1األســـاس الفمســـفي :كى ػػكم ػػفازس ػػسالت ػػيتس ػػعىإل ػػىتأص ػػيؿاليكيػ ػ الكطنيػ ػ بتعري ػػؼ
المػتعمـبػبعضرمػػكزالفػففػيبػػوده،كبػأ نكاعالفنػػكفكمميزاتيػا،،كيعمػؿامػػىإبػرازبعػػض
الظػ ػكاىركا ػػؿالمش ػػكوتكيؤك ػػدالم ػػنيجأيضػ ػانام ػػىااتػ ػراـالش ػػعكبكالثقاف ػػاتالمختمفػ ػ 

انطو ػ ػانم ػػفكا ػػدةالك ػػكفكالبش ػػركت ػػداك إل ػػىكج ػػكبالتع ػػارؼكتب ػػادؿالمص ػػالحكالاريػ ػ 
الفكري ك بكؿالطرؼارخر .

 .2األساس النفسـي:تبػ يفالفػفامػىأنػوكسػيم مػفكسػائؿالتعبيػراػفالػذاتكيمكػفتاقيػؽ
ازنامعالنافأمتاقيؽالذاتضمفالعمؿالجمػاايكالشػراك كالتعػاكفكنقػدىا،كتأكيػده
امىأفالفنكفترتقيبػالنفساإلنسػاني  كتسػمكبيػاكأنيػا ػادرةامػىتيػذيبالسػمكؾكتقػكيـ


النفس،كيؤكدالمنيجأيضانامى درةالفنكفامػىتعزيػزالعو ػاتالطيبػ بػيفالنػاسامػى
اختوؼثقافاتيـ،كأماكفايشيـ .

 .3األسـاس االجتمــاعي :يسػيـالمػنيجفػػيإبػرازمشػكوتالمجتمػػع كالتػييصػعبتاقيقيػػاإل
مػػفخػػوؿالكاػػدةالكطني ػ كالنتمػػاءالػػكطني ،كمػػاكيسػػيـفػػيالتكاي ػ بيػػاكاميػػاكترسػػيخ
الق ػػيـاإلنس ػػاني ،كيؤك ػػدالم ػػنيجام ػػىض ػػركرةاس ػػتخداـ خام ػػاتالبيئػ ػ كمكاردى ػػاالطبيعيػ ػ 
كالص ػػنااي ،بااتبارى ػػام ػػكردانفنيػ ػانلينض ػػب،كيس ػػيـالم ػػنيجف ػػيالتعبي ػػرا ػػفطمكا ػػات
المجتمعكير ىبيامم اياقؽالتكيؼالجتمااي .

 .4األســاس التربــوي :تنمي ػ القػػيـالخاص ػ بازمان ػ العممي ػ ،كم اراػػاةالممكي ػ الفكري ػ ،كتقػػدير
أامػ ػػاؿارخ ػ ػريف،كتػ ػػدريبالمػ ػػتعمـامػ ػػىميػ ػػاراتالباػ ػػثاػ ػػفالمعمكمػ ػػاتكجمعيػ ػػامػ ػػف

مصادرىاالمختمف ( .رضكاف خركف )9- 8،2010- 2009،
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المحور الثاني :الفكر المتطرف
الفكػػرالمتطػػرؼمشػػكم مكجػػكدةمنػػذالقػػدـ،لكنيػػاتكسػػعتمػػعزيػػادةالسػػكافكاخػػتوؼكتعػػدد
التكجي ػػات كفػ ػػيظ ػػؿ يػػػابالتربيػ ػ السػػػميم تم ػػؾالتػ ػػيتض ػػمفبقػػػاءاإلنس ػػافكتجعمػػػومقي ػػاسلمتقػ ػػدـ
كالتاض ػػر،ف ػػالتغيرف ػػيالثقافػ ػ تك ػػكفبفع ػػؿظي ػػكراكام ػػؿدخيمػ ػ ام ػػىبيئػ ػ المجتم ػػع،تم ػػؾالعكام ػػؿ

أفضػػتبػػالفردإلػػىالباػػثكالتنقيػػباػػفمعتقػػداتأخػػرلكتجنػػبيـالا ػكاركاات ػراـال ػرأمارخػػر،اتػػى
تاكؿإلىانصرميتصػكردائمػاتعاطفػوكمك فػواإلنسػانييعنػيلبػدكأنػويتفػؽمػعالجميػعكمعتقػدات
أك بيم ،كليعترؼباإلنسافكأفالختوؼفيالرأمليفسدلمكد ضي 
إفمااربػ التطػػرؼليسػػتمقتص ػرةامػػىأجيػزةازمػػفكالاػػوـكالبػرامجالتمفزيكنيػ بػػؿصػػار
يمػػزـاليػػكـالتعامػػؿمعيػػامػػفبػػابالمسػػئكلي الكا ع ػ امػػىالمجتمػػعكالمؤسسػػاتالتربكي ػ كال تصػػادي 
ك يػرالاككميػ ،زفىػذاالخمػؿيطالػوبكػؿمككناتػو،كيعػدالجانػبالعقمػيأكالتربيػ العقميػ 
كالاككمي 
جػػزءامػػفجكانػػبشخصػػي المػػرء،بػػؿأىميػػاامػػىاإلطػػوؽ،كذلػػؾزفالعقػػؿ،ىػػكأسػػاسالتكميػػؼفػػي

كافػ ػ ازدي ػػاف الس ػػماكي بالكاجب ػػاتكمي ػػاالدينيػ ػ كالد ارس ػػي كالجتماايػ ػ كالكظيفيػ ػ كازسػ ػري كالكطني ػ ػ 
كناكىادكرازسرةلاماي أبناءىامفالناراؼالفكرم(النكح .)285،2011،
كيرلالبااػثأفالفكػرالمتطػرؼليعشػشإلفػياقػكؿمستنسػخ امتثاليػ ،تاشػىالفكػرةأك


ازفكارفيرأسيادكفجيدأكاناءالتفكيربيا،ففيمكاجي ذلػؾالفكػرلبػدمػفتنميػ العقػؿالنقػدم
كليمكػػفأفينمػػكالعقػػؿالنا ػػدإلإذاكػػافىنػػاؾمسػػاا م ػفالاري ػ لمتربي ػ الفني ػ ب ػاختوؼأدكاتيػػا
تبنػػيكتكافػػؿالمؤسسػػاتالاككمي ػ كامػػكـمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيلمكاجي ػ 
كأسػػاليبيا،ل ػذلؾيمػػزـ ّ
أدكاتالستقطابالمجردةمفالكايالثقافيكالفكرم،كيردؼأيضػانأفتنسػيؽالجيػكدكتكػكيفكانتظػاـ
ػركري لتمكػػيفالػػكايبػػيفأفػرادالمجتمػػع
البػرامجكتكجيػػوالمبػػادراتاسػػبازكلكي ػ كالااجػ كسػػائؿضػ 

كتقكي ركابطو .
إفمجمكاػ ازفكػارالتػػييتمقنيػاالفػػردبفعػؿاكامػؿبيئػ النقسػاـفػػيالمجتمػعالفمسػػطيني
تك ػػكيفالنظػ ػرةازااديػ ػ تج ػػاهالثقاف ػػاتككجي ػػاتنظ ػػرارخػ ػريف،ت ػػأتيميمػ ػ الفك ػػرالترب ػػكمف ػػي
مكاجيتيػػاكتفكيكيػػا،فغيػػابسػػماتالفكػػرالتربػػكم تمػػؾالتػػيتػػداكإلػػىالتعمػػؽكالتأمػػؿكالتسػػامح
كالشػؾالمنيجػيكالتاميػؿكالتركيػبكالنقػدكالتػييمكػفاكتسػابيامػفخػوؿالرسػـكالمعػارضالفنيػ 
كالوفتػػاتك يرى ػػاكأس ػػاليبل ػػدلالمجتم ػػعفغيابي ػػاأدلإلػػىنض ػػكجالنغ ػػوؽكالتش ػػددض ػػدالػ ػرأم

المختم ػػؼكاإلب ػػداع،مم ػػاأدلإل ػػىارتف ػػاعالمس ػػاا كالي ػػكةب ػػيفأفػ ػرادالمجتم ػػعالمختمف ػػيفثقافيػ ػان

كفكريان،فالتطرؼليسىكسمكؾبقدرمػاىػكأفكػارخاطئػ تػأثربيػاالفػرد ككػكفاو تػوبػارخريف

بناءامييا .
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كي ػ ػػرل(الجان ػ ػػي) 267،2011،ب ػ ػػأفال ػ ػػدكرالترب ػ ػػكمالك ػ ػػائيض ػ ػػدالناػ ػ ػراؼالفك ػ ػػرم
كالسػػػمككييتجسػ ػػدفػ ػػيكضػػػعخطػ ػػطكب ػ ػرامجكمق ػ ػ رراتد ارسػ ػػي مكجي ػ ػ ناػػػكالطػ ػػوبكالطالبػ ػػات
لتنشػ ػػئتيـكفػ ػػؽسػ ػػمكؾاجتمػ ػػاايسػ ػػميـ،كتاصػ ػػينيـبالمبػ ػػادئكالقػ ػػيـالديني ػ ػ كازخو ي ػ ػ ،كتنمي ػ ػ 
شػػعكرىـبالنتمػػاءكالػػكلءكالكاجػػب،كصػػقؿشخصػػيتيـاإلنسػػاني كتأىيميػػاكتعكيػػدىاامػػىاللت ػزاـ

بالكسػػطي كالاتػػداؿكالسػػمكؾالجتمػػاايالمسػػئكؿ،كيخم ػص(أ ػػا)2010،إلػػىضػػركرةاكتشػػاؼ
يػػاداتجديػػدة ػػادرةامػػىاسػػتخداـالمػػنيجالعممػػيفػػيالتفكيػػر،تقػػكـامػػىطػػرحإشػػكالي الم ػكاطف

امىأرضػي تتجػاكزالمطالػبالفئكيػ الازبيػ كىػيازجػدربػإدارةسػمط القػانكف،كمػايتطمػبذلػؾ

كجكدممثميوليذهالقيادةفيكاف المؤسساتالتمثيمي كيضيؼأيضانإلىأىميػ الباػثفػيصػيغ 

تربكي تغيركتعدؿالصيغ التربكي المعتمدةااليان كالتيتتمثؿفي :

 -1ادـإمكاني تجاكزالفكرالمتطرؼدكفالباثكالتاميؿزسباب صكرالفكرالتربكم.
 -2الىتماـبالتربي اىتمامان كبي انر لككفكاف ازفرادتاتاجإلييا.
 -3ادـتجاىؿدكرازسرة.

 -4الش ػراك بػػيفكاف ػ المؤسسػػاتالتربكي ػ فػػيتعزيػػزالفكػػرالتربػػكملاسػػـالعو ػ بينيػػابمػػا
ياقؽازىداؼالمرجكةلبناءالفكرالتربكمالسميـ(أ ا.)825،2010،
إف المدرس مطالب فيالك تالراىفبأفتكػكفمدرسػ  منػ لمطػوبكالطالبػاتتاتضػنيـ
فكري ػانكترب كي ػانكأمني ػان؛كذلػػؾبػػأفتكػػكفالمدرسػ ػ  ػػادرةامػػىتاقيػػؽالرؤي ػ المسػػتقبمي لمتعمػػيـف ػػي
ضكءمعاييرالسوم كالجكدةالشامم ،كتكفػؿفػرصالمشػارك المجتمعيػ الفعالػ لممجتمػعالمامػي

الماػػيطبيػػا،كتيػػدؼفػػيأنشػػطتياالتربكي ػ كميػػاإلػػىتاقيػػؽمبػػدأالػػتعمـالمتميػػزكازمػػفلمجميػػع،
كتخػ ػػرجأجيػ ػػالنيتمتعػ ػػكفبالثق ػ ػ بػ ػػالنفسكالثق ػ ػ بػ ػػالمجتمعك يمػ ػػو،كالقػ ػػدرةامػ ػػىتامػ ػػؿالمسػ ػػؤكلي 
كمكاجي التاديات،كبناءالشخصي كامىالقيادةكالر اب الذاتي (اسكن .)56،2011،

كيكرد(أبكزيد )2012،بأفالطمب ياتاجكفإلى دركبيػرمػفالتػدريبامػىالتفكيػرفػي
ازمػػكربم نطػػؽا ػكارم،اتػػىيصػػباكامتمرسػػيفامػػىتقػػديركجيػػاتالنظػػرالمتعارض ػ كالتكفيػػؽ
بينيػػاكتقييميػػامػػفخػػوؿالاػكاركالنقػػاشكالمنػػاظرةالمنطقيػ كلكػػييتاقػػؽذلػػؾلػػدلالطمب ػ لبػػد
مػػفإثػػارةالدافعي ػ لػػدييـباسػػتخداـالتفكيػػرالنا ػػدكينبغػػيامػػىالمعممػػيفأفيشػػجعكاالطمب ػ امػػى

ػركايـالخاص ػ ػ ،كأفياث ػ ػكاالطمب ػ ػ امػػػىالتسػػػاؤؿ،كبصػػػكرةدائم ػ ػ اػػػفكػػػؿمػ ػػايتعمػ ػػؽ
ام ػػؿشػػ 
بالقضػػاياالتػػييدرسػػكنياكمػػفأجػػؿتطػػكيرىػػذهالدافعي ػ انػػدالطػػوبالمشػػارك بشػػكؿنشػػطفػػي
التعامػػؿمػػعمشػػكوتك ضػػاياتثيػػرالاي ػرةكالشػػؾأكالغمػػكضأكالتنػػا ضبػػيفازفكػػارالاديث ػ 

كازفكارالسابق (أبكزيد .)291،2012،
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كبي ػػذاي ػػرلالباا ػػث:أفجي ػػكدمكافاػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼكالس ػػمككياتالمض ػػادةلممجتم ػػع،
تتطمباستراتيجياتبعيدةالمدل،تكمففيتكافؿجميػعالنخػبالتربكيػ كالكطنيػ المسػئكل لكضػع
أس ػػسالك ايػ ػ الثقافيػ ػ كالفكريػ ػ مبك ػ ػ انر،ازم ػػرال ػػذميمن ػػعجعػ ػػؿالمجتم ػػعمرتعػ ػانخص ػػبانلألفكػ ػػار
المػػدمرة،كمػػفالضػػركرمالتركيػػزامػػىاريػػاتالخاص ػ بالتسػػامحكالماب ػ كالتعػػاكفإضػػاف إلػػى
إاادةمادةالفمسػف كالتربيػ الفنيػ ضػمفالمسػا اتازساسػي اليامػ لتنميػ تفكيػرككجػدافالمػتعمـ،

كمكاكب تطكرالتربي االميانبػالطوعامػىالباػكثكالد ارسػاتاديثػ ا لنشػأةلسػتقاءالميػـمنيػا،
خصكصان معتزايدالنفتاحالثقافيبفعؿانتشارمكا عالتكاصؿالجتمااي .

مفيوم الفكر المتطرف :
يختمؼتعريؼالفكرالمتطرؼمػفتربػكمإلػى خػر،إلأفجميعيػاتشػترؾفػياناصػركيتفػؽ
اميياجميعيـ،لربماأبرزىاالنظػرةازااديػ فػيالمعتقػداتكازفكػاركمػايسػتتبعذلػؾمػفاسػتثناءكنفػي
لكؿالمعتقداتالمختمف ،دكفتفكيرأكإاماؿلمعقؿ .
 التطرف في المغة :جاءفػيلسػافالعػربلبػفمنظػكر كلػو:وتطػرؼالشػيءصػارطرفػان،كتطرفتالشمسأمدنتلمغركب و(ابفمنظكر.)146،1990،

كم ػػاذ ِكػ رف ػػيالمنج ػػدف ػػيالمغػ ػ كازا ػػوـ،أ فط ػػرؼف ػػيالمغػ ػ ،كتط ػػرؼ،أت ػػىالتط ػػرؼ
كتجاكزادالاتػداؿ ،كتطػرؼفػي راءهفيػكمتطػرؼ،أمجػاكزاػدالاتػداؿفييػا(.المنجػدفػي

المغ كازاوـ )464،

 الفكــر فــي المغــة:تكػ ّػكفارراءكالخ ػكاطرفػػياقػػؿاإلنسػػاف كبمكرتيػػافػػينصػػكصكتػػدبرازشياءبالتأمؿكا اماؿالعقؿ(.مجمعالمغ العربي  )698،2004،

كيعرؼبأنو:واتخاذالفردمك فانمتشددانيتسـبالقطيع فػياسػتجاباتولممكا ػؼالجتماايػ 

فػػيبيئتػػوالتػػييعػػيشفييػػا،ك ػػديكػػكفالتطػػرؼإيجابي ػانفػػياتجػػاهالقبػػكؿالتػػاـأكسػػمبيانفػػياتجػػاه
الػػرفضالتػػاـ،كيقػػعاػػدالاتػػداؿفػػيمنتصػػؼالمسػػاف التػػيبينيمػػاونقػون اػػف(الص ػراؼ،2011،

 .)97

كفػػيضػػكءمػػاسػػبؽيعػػرؼالبااػػثالفكػػرالمتطػػرؼكمػػاذكػػرسػػابقنا:ومجمكا ػ  راءكأفكػػار

تشكؿثقاف الفردكتتسـبالغمك،ايثتتجاكزادكدالقكاادالفكري كالثقافي التييتقبميااإلنسافو.
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أنواع الفكر المتطرف:
تتعػػددأن ػكاعالتطػػرؼالفكػػرمفيػػكلػػيسمقتص ػ انرامػػىالمجػػاؿالػػدينيأكمرتبط ػانبالجكانػػب

السياسػ ػػي  فاس ػ ػػب،بػ ػػؿى ػ ػػكممتػ ػػدإل ػ ػػى البي ػ ػ مج ػ ػػالتايػ ػػاة اإلنس ػ ػػاففػ ػػيتفااوت ػ ػػوكاو ات ػ ػػو
الجتمااي ،كفيمايميأىـأنكاعالتطرؼالفكرم :
 .1الفكر المتطرف الديني:
جكانػػبالايػػاةكتػػداكإلػػىتا ػريـ
كيشػػمؿمجمكا ػ مػػفازفكػػاركالفتػػاكلالتػػيتتنػػاكؿكاف ػ 
كؿشػيءمػفنعػـالاضػارةكالايػاةالمعاصػرة،ايػثأفجميػع ضػاياالمجتمػعكالاضػارةليػـرأم
مخػػالؼلممنطػػؽكالعمػػـ،كبػػذلؾفػػإفالمتطػػرؼدينيػػايمكػػفتعريفػػوبأنػػوالشػػخصالػػذميتخػػذمك ف ػان

متشددانيتسـبالقطيع فػياسػتجاباتوناػكالمكضػكااتكفيمػايقػكـبػ ومػفالممارسػاتذاتالطػابع
الديني(ابدالاميدكابكد .)491،2016،
 .2الفكر المتطرف السياسي :
 رفػضالاػكارمػعالمخػػالفيف،أكالتمسػؾبفكػرةأكمجمكاػ أفكػػارجامػدة،فقػديكػكفرجػػؿ
السياسػ ػ متس ػػمطانليقب ػػؿالاػ ػكارأكالػ ػرأمارخ ػػر،كى ػػذاالفك ػػرالمتط ػػرؼالسياس ػػييكل ػػدمش ػػاار

مت ازيػػدةفػػياإلابػػاطكالكبػػتالسياسػػي،كالتركيػػعكا دخػػاؿالخػػكؼفػػينفػػكسازشػػخاص،ككنػػول
يت ػ ػػيحالفرصػ ػ ػ المنظمػ ػ ػ كالس ػ ػػيم لألجي ػ ػػاؿالمتعا بػ ػ ػ ف ػ ػػيمعت ػ ػػرؾالاي ػ ػػاةالسياس ػ ػػي كال تص ػ ػػادي 
كالجتمااي ػ كالثقافي ػ تاػػتإش ػراؼاممػػيكمينػػيلممتخصصػػيف،كاػػدـإاطػػاءالفرص ػ لألجيػػاؿ

لمتعبيػػراػػفرأييػػـكاإلسػػياـ فػػيصػػنعالق ػراراتالتػػيتخػػصايػػاتيـ(الػػدليمي- 2056،2018،
 .)2058
 .3الفكر المتطرف االجتماعي:

ليختمؼالتطرؼالجتماايكثي انرافالتطرؼالديني،فكوىمػاتجػاكزاػدالاتػداؿفػي

السمكؾمعتعصبكتشددفيسكاءكافذلؾالسمكؾدينياأكاجتماايا،كمػفثػـيمكػفالنظػرإلػى
الفك ػػرالمتط ػػرؼالجتم ػػاايام ػػىأن ػػوالمغ ػػالةب ػػاإلفراطكالتفػ ػريطف ػػيالس ػػمكؾكارراءكازفك ػػار
الجتماايػ ،كأساسػػوالتميػػزكالتعصػػبكالنغػػوؽالجتمػػاايمنيجػانكفكػ انركسػػمككا،كتتمثػػؿارثػػار
السػػمبي لمفكػػرالمتطػػرؼالجتمػػاايفػػيالفر ػ كالعنص ػري بػػيفأبنػػاءالمجتمػػعالكااػػدمػػفنااي ػ ،
كبػيفالمجتمػعكالمجتمعػاتازخػرل،كمػاأنػويػػؤدمإلػىتػدميرالقػيـالجتماايػ السػميم التػينشػػأ

اميياأفرادالمجتمع(المراب .)29،2009،
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كيتضحمماسبؽب أنويكجػدتنػكعفػيالفكػرالمتطػرؼ،ابتػداءمػفالفكػرالمتطػرؼالػديني
كى ػػكأخطػػػرأن ػ ػكاعالتطػػػرؼككن ػػويمتصػػػؽبأفكػػػا رمقدس ػ ػ يص ػػعبزازاتيػػػامػػػفمكانيػ ػػاكالفكػ ػػر
المتطػػرؼالجتمػػاايالم ػرتبطبعػػاداتكتقاليػػداجتمااي ػ  كالقبمي ػ تمػػؾالتػػي بػػدكرىاتعطػػؿالا ػراؾ
الجتمػػااي كت عيػػؽالطريػػؽناػػكالاضػػارةكالمدني ػ  إضػػاف إلػػىالفكػػرالمتطػػرؼالسياسػػيكىػػكمػػا
زاؿيغػػزكمجتمعنػػاالفمسػػطينيبالنقسػػاـكالتشػػرذـنت ػاجأاػػداث 2007الدامي ػ كمػػااسػػتتبعيامػػف
تط ػػرؼف ػػيالمعتق ػػداتكارراءب ػػيفمختم ػػؼازاػ ػزابالسياس ػػي الفمس ػػطيني ،مم ػػاأدلإل ػػىإا ػػداث
شػػػركخفػػػيالبيئ ػ ػ التربكي ػ ػ لممعممػػػيفكالطمب ػ ػ ،كىػ ػػذامػػػايسػػػكؽالبااػػػثلوىتمػػػاـبمشػ ػػكم الفكػ ػػر

المتطػػرؼبتعػػددأنكااػػو،ذلػػؾلمباػػثفػػيسػػبؿتربكي ػ  من ػ  لمخػػركجمػػفالمعضػػم بأ ػػؿالتكػػاليؼ
كازثماف.

أسباب نمو الفكر المتطرف :
ارالبن ػاءم ػػف ب ػػؿالمػ ػربيف
يمك ػػفالق ػػكؿأفإىم ػػاؿجان ػػبالىتم ػػاـب ػػالتفكيرالنا ػػدكالاػ ػك
ّ

كالمؤسس ػػاتالتربكيػ ػ كاا ػػدم ػػفأى ػػـازس ػػبابالت ػػيط ػػكرتالفك ػػرازا ػػادمل ػػدلالف ػػرد،فالىتم ػػاـ
بػػالعقكؿكا ثرائيػػابالمف يػػدكاسػػتثارتيالمتفكيػػركالتاقػػؽيتطمػػبالتنػػاكؿالعممػػيفػػيالنظػػرإلػػىازمػػكر
كا اطػ ػػاءأىمي ػ ػ لما ػ ػكارالفكػ ػػرممػ ػػعارخػ ػػر،كىػ ػػذامػ ػػايتعػ ػػارضمػ ػػعأسػ ػػمكبالتعمػ ػػيـالتػ ػػيتتبعػ ػػو
المؤسساتالتعميم فػيبمػداننا،ايػثتتكػرسأىػداؼالتعمػيـامػىالتمقػيفكالتكػراركالافػظدكفأف

تخمؽفردانمبدااننػاميالعقػؿمفكػ انرمنا شػان،فيػين ظػـتعميميػ لتسػاادامػىتنميػ التعبيػرالاػر
افالرأم؛ممايعبدطريؽنمكالفكرالمتطرؼ( .الاسيف )47،2005،

كيشػػكؿالتطػػرؼازيػػديكلكجيتيديػػدان لممجتمػػع،لسػػيماانػػدمايتػػرجـإلػػىامػػؿمممػػكس.

كبالت ػػالي،نا ػػفبااجػ ػ إل ػػىتادي ػػدكتامي ػػؿاز س ػػبابالكامنػ ػ كراءى ػػذاالتط ػػرؼف ػػيمجتمعاتن ػػا.
كباختصار،إف أنماطالتفكيرالتػيتتعػارضمػعالمكضػكاي ،ميمػاكانػتضػئيم ،ك ػدتبػدك ثارىػا
ازكلي ضعيف ،ينبغيألتغفؿأبدا،زفمثؿىذهازنماطمػفالتفكيػر ػدتنمػكبمػركرالك ػتأ ػؿ

ػؿكالتمسػؾ
كأ ؿااتدالن كمكضػكاي كىػيالنقطػ ا لتػيتتاػكؿفييػاإلػىالتطػرؼازيػديكلكجيالكام 
ازامىبفردمعيف،مدرس فقييػ ،أكطائفػ يسػببلرؤيػ الاقيقػ فقػطمػفخػوؿادسػ ىػذاالفػرد

أكالمدرس أكالطائفػ ،كنتيجػ لػذلؾ،فإنػويػأتيإلػىالتفكيػرمػعمنطػؽارخػريفبػدلنمػفمنطقػو،
كأنويػرفضأمكجيػ نظػرأكنيػ جيعػارضذلػؾالشػخصأكالمدرسػ أكالطائفػ التػييتبعيػامػف
دكفسػؤاؿ.إفنتيجػ ىػػذاالػكلءازامػػىتاقيػػؽ النقسػاماتالجتماايػ ارخػػذةفػيالتسػػاعالتػػي
يمكػفأفتتطػكرإلػىمنازاػاتانيفػ بػؿكاتػىاػركبداخميػ  .كنتيجػ لممبالغػ التػييشػترؾفييػا

الفكػػرالمتط ػػرؼ،يمكػػفلمف ػػردأفينتق ػػدخصػػكموإل ػػىا ػػدالتشػػييركا بع ػػادىـ،ف ػػياػػيفيش ػػيدف ػػي
الك تنفسوبتمؾالتييكافؽاميياإلىادالعبػثبيػـكرؤيػتيـمعصػكميف ،فػالكثيرمػفمجتمعػات
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العالـليانصيبياالخاصمفالتطرؼالفكرم ،كمعذلؾفػإفتػأثيرهيختمػؼمػفمجتمػعرخػرتبعػا
لمسػػتكلكاػػيالم ػكاطنيفكمػػكظفيالاككم ػ  ،كليكجػػدإلفػػيأج ػكاءتاكميػػااقمي ػ أاادي ػ البعػػد
تزدىركينتشربوءالتطرؼ (  .)alqahtani,2015,137
 أسبابنمكالفكرالمتطرؼيعكدإلػىالشػعكر بػالظمـكالقيػركتػردماز كضػاعال تصػادي 

كالجتمااي ػ ػ كا تبػ ػػاعالفتػ ػػاكل كشػػػحفػ ػػرصالعمػػػؿكتػػػدىكرال تصػ ػػادكتػػػدنيدخػ ػػؿالفػ ػػردكالتػ ػػذمر
كالمعانػاة ك يػابالاػكارالمفتػكحكالخػتوؼازيػديكلكجيكضػعؼالاككمػات،كاػدـالثقػ بالسػػمط 
السياسي  ك دلخصازسبابإلىالتالي :
 -1األســـباب السياســـية :ايػػثتكمػػفف ػػيا تصػػارماػػاكلتالاككم ػػاتالعربي ػ امػػىالع ػػوج
ازمنػ ػػيممػ ػػاأدلتفػ ػػا ـالمشػ ػػكم زفالعنػ ػػؼليكلػ ػػدإل العنػ ػػؼ،كمػ ػػاأفافتقػ ػػارالنظػ ػػاـ
السياسيلممااسػب كالشػفافي فػيالػردامػىالنتياكػاتيػدفعباتجػاهاػدـاللتػزاـبػالقكانيف،
كفيظؿالفسادالسياسيتـالتركيزامىمصالحفئػ مػفالمجتمػعكبالمقابػؿتكمػيـازفػكاه

التطرؼ .
ك ياباري الفردفيالتعبيرممايدفعلمجنكحإلىالعنؼك 

 -2األسـباب االقتصــادية :مػػفأىميػػااػدـتػػكفرفػػرصامػؿفيعػػيشالنػػاسفػيكبػػتكارمػػاف
مم ػػاي ػػدفعيـلمتكج ػػونا ػػكالش ػػذكذفتص ػػبحش ػػيكاتيـكأىػ ػكائيـى ػػيالما ػػرؾكالمكج ػػونا ػػك
الكس ػػببطريقػ ػ  يػػػرمش ػػركا كتصػػػبحكلي ػػدةرداتفعػػػؿتج ػػاهالنػػػاس كام ػػىااتبػ ػػارأف

الطبقي ػ تصػػنؼالمجتمػػعبػػيفمرتفػػعالمعيش ػ ،ك ػػادركمػػنخف ضالمعيش ػ  يػػر ػػادرممػػا
يتكلدلػدل الفقػراءنظػرةبػأفالطبقػ ال تصػادي العميػاكػافرةامػىااتبػارأفدخميػـاصػمكا
اميوبطريق الاراـكاوؿىدردميـ .
 -3األســــباب االجتماعيــــة :أبرزى ػػاكأكثرى ػػاظي ػػكرام ػػىالس ػػطحت ػػتمخصف ػػي ي ػػابالعدالػ ػ 
ػـكالفس ػ ػػادكانتشػ ػػارالعػ ػػاداتكالتقالي ػ ػػدالسػ ػػيئ كاىمػ ػػاؿالجان ػ ػػب
الجتمااي ػ ػ كانتشػ ػػارالظمػ ػ 

الصايباإل ضاف إلىنكاي الرفاؽكاو اتالجكار .

 -4األســـباب الدينيـــة  :كتتمث ػػؿف ػػيكج ػػكدف ػػرؽكأاػ ػزاب لك ػػؿاقي ػػدةبالمجتمع ػػاتكك ػػؿفر ػ ػ 
تنصػػبنفسػػيااكمػػالػػدلالمجتمػػعامػػىااتبػػارأنيػػاازمينػ امػػىمصػػما المجتمػػعكتبػػدأ
بكضػػع مجمكا ػ مػػفالقػػيـكالمبػػادئليجػػكزتجاكزىػػاككػػؿمػػفيخػػرجمػػفراػػـىػػذهالقػػيـ

يعتبرمرتدان ،كماأفبعضالفػرؽتعػرؼالاػؽفػيأمجانػبلكػفأفرادىػايمتزمػكفالجانػب
ارخرالمقابؿلماؽتعصػبانل مػاـأكااتػ اززهبػالنفسأكتارجػانممػفيجادلػوأكينػاظرهلػذا
دفعتبعضالفرؽلتيا ـبعضيـالبعضإ لىادالكفركالزند

(أ ا .)792- 790،2010،
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كيضيؼالبااثأفمفأسبابتسريعنمكالفكرالمتطرؼ :
 -1يػػابازنشػػط الفني ػ بمختمػػؼأنكاايػػاكالتػػيبػػدكرىاتنمػػياسػػتعدادالطالػػبلمػػتعمـكتفػػرغ
الطا السمبي المكبكت داخمو .
 -2اس ػػتثناءمس ػػاؽالتربيػ ػ الفنيػ ػ كأىميت ػػو ف ػػياق ػػؿالتربيػ ػ بااتب ػػارهض ػػركرةلتش ػػكيؿكج ػػداف
كثقاف الطفؿ .

 -3اس ػػتخداـالا ػػزبالا ػػاكـلمنص ػػاتالتعم ػػيـف ػػيت ػػأطيراق ػػكؿالطمبػ ػ كالناش ػػئ ام ػػىفكػ ػرة
التازبكالتشددلمكاادي النمطي كنفيازراءكازفكار يػرالمتكافقػ مػعفكػراػزبازمػر

الكا ع .

 -4الضػػغكطاتالتػػييتعػػرضليػػاالطالػػب داخػػؿبيئ ػ الصػػؼكازسػػمكبالتقميػػدمالمضػ ِػففػػي
تمقيفالمعرف  .
 -5إىم ػػاؿ دكرالتفكي ػػرالنا ػػدكاس ػػتثناءالترب ػػكيي فزىميػ ػ ازث ػػرال ػػذمتادث ػػوالثقافػ ػ كالفن ػػكف
المت ػػافت ػػداكافإل ػػىنق ػػدالفك ػػرام ػػىال ػػدكاـكتص ػػاياوم ػػعا ػػدـالتس ػػميـفي ػػوامػ ػونبق ػػكؿ

الفيمسكؼبرتراندراسؿولفأمكتأبدان دفاااناف ناااتيفقدأككفمخطئانو 

كيواظممػاسػبؽأفىنػاؾأسػباباديػدةتػدفعإلػىالتطػرؼ،كلػيسىنػاؾسػببأكاامػؿ

كااد،امىااتبار  أفكؿاامؿمفىذهالعكامؿيمكف يؤثركيتأثربارخر.

مظاىر الفكر المتطرف:
يقصدالبااثأفلمفكرالمتطرؼمظاىركأاراضكثيػرة،ايػثل يمكػفاصػرىافػيبنػكد
أكنصكااد،كلكفالممكفتاديدأىمياكأبرزىا،كفيمايميأىـالمظاىركازاراض :
 -1التعصػػبلم ػرأم،كيعنػػياػػدـاات ػراؼالمتعصػػبل خ ػريف،كيمغ ػيشخصػػيتوك راءمخالفيػػو،
ػزدادخطكرتػو

كيتعصبلنفسوكرأيو،كليقػربػرأم خػر،كأايانػايتجػاكزالتعصػبلمػرأماػدهكت
ايفيااكؿالشخصفرضرأيوامىارخػريفبػالقكةكالغمبػ ،كيسػعىإلػىإ صػاءارخػريفمػف
خ ػػوؿاتي ػػاميـبالبت ػػداعكالكف ػػركالخ ػػركجم ػػفال ػػديف،كى ػػذاى ػػكاإلرى ػػابالفك ػػرمف ػػيأكض ػػح

التيتقؿخطكرتوافاإلرىابالاسي،أكالمادم،بؿتككفمقدماتلو .

صكره،ك

 -2التقميدازامى،كيعنيثق المقمدبشخصأكرمزمعيفيقمدهبثق اميػاء،كيمتػزـب أريػوكمنيجػو
دكفتمايص .
 -3التماػ ػػكراػ ػػكؿالشخصػ ػػياتكالجمااػ ػػاتكازا ػ ػزاب،ايػ ػػثيصػ ػػؿازمػ ػػرإلػ ػػىتقػ ػػديسبعػ ػػض
القياداتكالرمكز،كمفثـالقبكؿالمطمؽلماتراهىػذهالقيػاداتكالرمػكزكتنػادمبػو،كاػدـ بػكؿ
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الاتراضأكالنقػدالعممػي،إذاكجػوإلييػا،بػؿيمكػفأفيشػفأتبػاايـامػوتانيفػ تجػاهكػؿ
مفينتقدأكيفند راءىـ .
 -4سكءالظف،ايثيواظأفالشػخصصػاابالفكػرالمتطػرؼيسػيءالظػفبػارخريف،كيخفػي
إيجابياتيـكاسناتيـ،كيضخـكينشرسيئاتيـ،كيااكـنياتيـكمعتقداتيـ .
 -5الغمظ كالخشكن ،كادـتقبػؿارخػربػأماػاؿمػفازاػكاؿ،كالتعامػؿمػعازمػكركازشػياءمػف
منطمؽالقسكةكالشدة،كافتعاؿالخصكماتزتفوازسباب،كالتجيـفيكجكهارخريف .
 -6النطكاءكالتقك ع،ايثيتخػذازشػخاصأصػاابالفكػرالمتطػرؼمكا ػؼمعينػ ،انطو ػانمػف
تعصبيـ،كيرلكؿكاادمنيـأفرأيوىكالصايحكمطابؽلمديف،كمػاسػكاهنػكعمػفالضػوؿ
أكالكفػػرأكالفسػػكؽ،كمػػعمػػركرالك ػػتينطػػكمالفػػردامػػىنفسػػو؛زنػػو ػػدأ مػػؽبػػابالا ػكار
كالمنا ش ػ كتقبػػؿالنقػػدكالتصػػايح،كبػػذلؾيػػدكراػػكؿفك ػرهك أريػػو؛ممػػايػػؤدمفػػيالنياي ػ إلػػى

انطكائوامىنفسوكااتزالوالمجتمع .

 -7تش ػػكيوالاق ػػائؽ،اي ػػثيتس ػػـالش ػػخصص ػػاابالفك ػػرالمتط ػػرؼبقدرت ػػوام ػػى م ػػبالمف ػػاىيـ
كتشػ ػػكيوالاقػػػائؽكطمسػ ػػيا،كتقػػػديـأدل ػ ػ كب ػ ػراىيف يػػػركافي ػ ػ أكمنا ض ػ ػ لمكا ػ ػػع،كاسػ ػػتعماؿ
الكمم ػػاتبمع ػػافمبيمػ ػ  ي ػػرما ػػددةأكبمع ػػافمتقمبػ ػ كمختمفػ ػ .كتش ػػكيوالاق ػػائؽل ػػدلالفك ػػر
المتطػػرؼتكم ػػفف ػػيالػػرفضالق ػػاطعلماق ػػائؽكازدل ػ ا ػػفطري ػػؽالتاريػػؼكالتش ػػكيوكالتس ػػفيو
كالقدرةامىخمؽازكاذيب،إضاف إلىتكذيبارخريفكادـالثق فييـ،كالميؿإلػىالتاػريض
كالت مرامييـافطريؽإخفاءالاقائؽكالتشكيؾفييا(المالكي )78-75،2006،
 -8تبري ػػرالغاي ػػات،فعن ػػدتط ػػرؼالفك ػػركانا ارف ػػوكااكجاج ػػوفإن ػػويرك ػػبأمكس ػػيم لمكص ػػكؿإل ػػى
ايتػػو،فيتبنػػىمبػػدأالغاي ػ تبػػررالكسػػيم ،كمػػفأمثم ػ ذلػػؾمػػاتقػػكـبػػوالجمااػػاتالمتطرفػ مػػف
تفجيػػركتػػدميرك تػػؿاإلنسػػاففػػيأممكػػافكزمػػافاتػػىفػػيازشػػيرالاػػرـ،فيػػـيؤكػػدكفأفو

كثيػػرمػػفالعمميػػاتالتػػييقػػكـبيػػاالمجاىػػدكفتصػػادؼالشػػيرالا ػراـ،كالػػذمليشػػؾفيػػوأف
اممي ػػاتالمجاى ػػديفاليػ ػػكـمش ػػركا لخػ ػػوؼفيي ػػا،فيػ ػػيم ػػفجيػػػادال ػػدفعالػػػذمى ػػك تػ ػػاؿ
اضطرارليتعمؽبشيراراـكل يره(الد يـ .)113،2005،
كيرلالبااثأفمفأاراضالفكرالمتطرؼتتضمفأيضان :
 .1كراىي الناسكبغضيـكالستعوءامييـ
 .2ادـااتراـالرأمالنقيضكالسخري مفصاابو
 .3ادـالتسامحكالتمسؾبالمك ؼضدارخريفاتىكلكثبتاكسرأيوكنظرتو.
 .4تشكيوجدرافالمرافؽالعام .
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 .5ادـاإلاساسبالذنباندإيذاءارخريف.
 .6بمكغالكصاي ادالستعبادكنكرافارخر .

أىداف الفكر المتطرف:
 يبقػىمفيػػكـالػػدكرالتربػػكملمفكػػرمبتػػك انرمػػالػـيػػتـتكضػػيحأىػػداؼالفكػػرالمتطػػرؼكالتػػي

تتمثؿفيمايمي:

 .1إاػػادةبنػػاءالمعرف ػ مػػفخػػوؿإ صػػاءالفكػػرالقػػائـل خ ػريفكترسػػيخالفكػػرالجديػػدكذلػػؾ
لتكجيوالعقكؿ .

 .2إ صاءازصكاتالمعارض داخميانكخارجيان .

 .3كضعادكديشترطادـتجاكزىااندالتعبيرافالرأم .
 .4فرضثقا ف معين امىكايالمكاطنيفلتشكيؿكصقؿازفرادكالمجتمع .
 .5تكجيوالفكرمعأىداؼكتكجياتالفكرالجديدمفخوؿبرامجتربكي متخصص  .
 .6صبغالبرامجالتعميمي الصبغ الفكري لمنظاـكبذلؾتتاقؽأاادي الفكركالرأم .

 .7لػػوأىػػداؼسياسػػي ك ػػديسػػتيدؼأف ػرادفػػيم ارتػػباميػػاأكأف ػراداناػػادييفأكالتػػأثيرامػػى
السمكؾ .

 .8إثػػارةالمشػػاارت جػػاهالقضػػاياالتػػييػػتـطرايػػامػػف بػػؿالمتطػػرفيفكمػػالػػوأىػػداؼفػػينظػػـ
البنيافالجتماايبأكممو .
 .9إيجػػادالف ػػردال ػػذميفن ػػىبنفس ػػوف ػػيسػػبيؿمب ػػادئجماات ػػوكنظمي ػػـكيتفاا ػػؿم ػػعالجمااػ ػ 
بانسجاـ .

 كتتصػػؼالشخصػػي المتطرف ػ بأنيػػا شػػديدةالاساسػػي كالتػػأثيربػػالمؤثراتالخارجي ػ ،كاػػدـ
التػ ػكازفالنفس ػػيكالنفع ػػالي،كالعن ػػادالش ػػديد،كالمراىنػ ػ ام ػػىتاقي ػػؽأى ػػدافيادكفأفتق ػػيـاس ػػاب
لمخسارة،كالمعتقداتالباطم ،كالفظاظ كالقسكةالتػيلتعػرؼالشػفق كال رامػ فالغايػ لػديياتبػرر

الكسيم (أ ا .)10،2010،

كيرلالبااثأفأىداؼالفكرالمتطرؼتتضمفأيضان :
 -1تاديػػدثقاف ػ الفػػردكتجريػػدهمػػفالتفكيػػرالاػػرفيتاػػكؿإلػػىمجػػردأداة كمعػػكؿىػػدـفػػييػػد
الازبأكالجماا التيينتميإلييا.

 -2منػػعظيػػكرالفكػػرالنقػػيض ،الب ػانبػػالعنؼالمفظػػيخشػػي انتشػػارهكانخفػػاضتػػأثيرىـبػػيف
الناس.

 -3إلغاءش خصي الفردكتمثيمومفخوؿالجماا أكالازبكالقبيم أكالعشيرةك يرىا.
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 -4إضػعاؼالفكػػرالاػركبال تػػاليتػأخيرالكصػػكؿ إلػىمجتمػػعالاريػ ايػػثالتاضػركالتمػػدف
امىأساساإلنساف لالقبيم أكالعشيرة .

صفات صاحب الفكر المتطرف:
الب ػانمػػايقػػكـمعتقػػد صػػاابالفكػػرالمتطػػرؼام ػىمكاصػػفاتتفصػػؿبينػػوكبػػيفاإلنسػػاف

الع ػػادمأك ي ػػرالم ػػؤدلج كتعطي ػػوصػػػبغ مختمفػ ػ ا ن ػػدالتعام ػػؿمػػػعارخػ ػريف،كىنػ ػاتتض ػػحىػ ػػذه
الصفاتفيمايمي :
 .1أفالمعتقدصادؽلديومطمقان كأبديان.

 .2أفالمعتقدلديو يصمحلكؿزمافكمكاف .
 .3لمجاؿلمنا شتوكللمباثافأدل تؤكدهأكتنفيو .
 .4يمتمؾ المعرف كميابمختمؼ ضاياالككفلتستمدإلمفخوؿىذاالمعتقددكف يره .
 .5إدان كؿاختوؼافالمعتقد.

 .6الستعدادلمكاجي الختوؼفيالرأمأكاتىالتفسيربالعنؼ .
 .7فرض المعتقدامىارخريفكلكبالقكة (الاسف .)4،2006،
كيػػرلالبااػػثأف البي ػ أصػػاابالفكػػرالمتطػػرؼفػػيماافظػػات ػزةينطمقػػكفمػػفمعتقػػدات

دينيػ  كسياسػػي ازبيػ أكثػػرمنيػػااجتماايػ ،ايػػثيػػركفمػػاليػػـكليػػركفمػػاامػػييـ،بػػؿكينا شػػكففػػي
صػػا أفكػػارىـ،كيرفضػػكفالنقػػاشفػػياػػدـصػػاتيا،ىػػـأصػػاابمعتقػػداتخاصػ بيػػـتسػػعىلفػػرض
المتثاؿكترفضبيئ الختوؼأكالرأمكالرأمالنقيض،فاإليمافالمطمػؽكالمبنػيامػىيقينيػاتذىنيػ 
ك يرالخاضعلمنقدكالتصػايحكفػؽمصػما العامػ ياػكؿصػاابوإلػىمتطػرؼكالتمسػؾبػ راءالاػزب

دكفتفيػـجانػػبازخػػذكالػػرد،كدكفالتعامػؿمػػعارخػريفتاػػتمظمػ الػكطفلمجميػػعأيضػانيمػػنحالفػػرد

صف المتطرؼ،ككذلؾالعقؿالقبميالذميساىـفيتك يؼتطكرالمجتمعكتفكيؾركابطو .

أساليب الحماية من الفكر المتطرف:
إفاإلنساف يكلدكليسلديوأفكػارلىػيمتطرفػ كلىػيمعتدلػ فيػكبػرئليفيػـالتفر ػ 
بػػيفالخيػػركالشػػر ،كالخطػػأكالصػكابفػػالجميعانػػدهسػػياف،كمػػفخػػوؿالتربيػ كالبيئػ المايطػ بػػو
كالمجت م ػػعال ػػذمينتم ػػيل ػػوتب ػػدأشخص ػػيتوف ػػيالتش ػػكؿكتب ػػدأمفاىيم ػػوف ػػيالتك ػػكف،كتقس ػػـالفك ػػر
المتطػػرؼإلػػىنػػكايف:ازكؿافػػكميكتسػػبوالطفػػؿ مػػفخػػوؿمشػػاىدةبعػػضب ػرامجالتمفزيػػكفأك

أفػػوـازكشػػف ،كالنػػكعالثػػانييكتسػػبوالطفػػؿبػػالتمقيفكالتػػدريبكىػػذهجريمػ إنسػػاني كأخو يػ بكػػؿ
المقػػايي سليختمػػؼفييػػامجتمػػعاػػف خػػرفػػياإلدان ػ ،كتػػرلأيض ػانأفالمكاجي ػ تػػتـمػػفالجػػذكر
مػفخػوؿتكايػ ازبػكييفبأىميػ التنشػئ السػميم فالتربيػ اامػؿأساسػػيكميػـ،ايػثيجػب ػػرس
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الق ػػيـكالمعتق ػػداتالت ػػيت ػػداـالتس ػػامحكمابػ ػ ارخ ػػرك بكل ػػو،كيج ػػبأفيعم ػػـالطف ػػؿأفازفػ ػراد
ػتيـكليكجػػدمعيػػارثابػػتلماكػػـامػػىكػػؿمػػنيـلػػذاكجػػب تقػػبميـكمػػاىػػـكاات ػراـ
مختمفػػكفتبػػعبيئػ 
معتقػػداتيـ،ك بػػكؿارخػػركتػػرلأفالعػػوجالسػػارمازمثػػؿبكسػػيم مضػػمكفنتائجيػػاكتأثيرىػػافيػػي
بػػالفنكفالمختمف ػ التػػيبػػدكرىاترفػػعالاػػساإلنسػػانيلمطفػػؿكينمػػككتكػػكفطا ػ الاػػبلديػػوكبي ػرة

فطا  ازطفػاؿيمكػفتكجيييػالمفنػكفالمختمفػ كتعميمػوالرسػـكالعػزؼامػى لػ ماببػ لديػوكىكػذا
فمفالمستايؿأفينشأالتطرؼأكالتعصبأكالعنؼمفشخصمابلمفف 
(سعيد .)/https://www.ts3a.com ،2016،
فػ ػ الختوؼس ػػن فكريػ ػ ك ػػانكفإنس ػػانيخصكصػ ػان ف ػػيازفك ػػار،في ػػكم ػػفطبيعػ ػ البش ػػر،

فاإلنسافبفطرتويامؿسراختوفوفكريان افارخريف،كا لكػافالنػاسنسػخانمتكػررةبعضػيااػف

بعض .

كيرلالبااث:أفاماي ازطفػاؿتػأتيمػفخػوؿالىتمػاـبراػايتيـكتخصػيصبػرامجتيػدؼ

إل ػػىتنميػ ػ تفكي ػػرىـم ػػفخ ػػوؿازنش ػػط الفنيػ ػ المتمثمػ ػ ف ػػيالمس ػػرحكالرس ػػـكف ػػؽم ػػايخ ػػدـمص ػػما 
اإلنساف،فالخيركالشركمفاىيـيستطيعالتمييزبينياالطفػؿبالكتسػابأكباسػبالمعرفػ التػييتمقاىػا
مفالكبارلذافإفازنشط التربكيػ داخػؿالمؤسسػ تاتػاجإلػىمربػي كطنػيكأمػيفياػرصامػىثقافػ 
ازطفػاؿمػػفالتشػكهلممقػػفلكجيػػاتنظػره،امػػىااتبػارأفالبشػػرمختمفػػكفلامتثػاليكف،كاميػػويجػػب
أفتعمػػؿالتربي ػ امػػىخمػػؽمسػػاا ا ػرةلمطفػػؿكػػييعبػػراػػفذاتػػوكمكبكتاتػػوبازسػػمكبكازداةالتػػي

تناس ػػبوكيأخ ػػذم ػػدرسالتربيػ ػ الفنيػ ػ دكرالمرش ػػدكالمكج ػػوكليا ػػؽإاك ػػاـالقي ػػكدكف ػػرضارراءام ػػى
الطفػؿ،تمػؾازسػاليبالتػييميػػؿإلييػاالطغػاةأسػاليبلتميػؽبالتربيػ الاديثػ التػيتجػاكزتالبػػديييات
اإلنساني كبدأتتباثافرفاىي الفرد .

الفن واإلرىاب:
يػػرلالػػبعضأفاإلرىػػاب ػػدألقػػىبثقمػػوالتػػدميرمامػػىايػػاةالفنػػافالػػذمشػػعربالتػػداايات
السمبي امىكا عاياتوفانعكسامىأدائو كتفاامومع ثاراإلرىاب كأبعادهامػىايػاةالبشػرمػف

اكلوفااكؿأفيككفاضكانتكاكيانإيجابيانفػيتمػؾالظػركؼالتػيانتشػر فييػاالتطػرؼ،ممػاكػاف
لوازثرازكبرفيمسيرةالفنافمفخوؿفيػـمػايجػرممػفاكلػو،كبنػاءاو ػ كثيقػ بػيفالقػكل

المدمرةكالقكلالجمالي كالفني فيالرسـكالممصؽاإلاومي)الركيمي .)35،2016،
اي ػػثتب ػػيفأفالرس ػػـكالممص ػػؽاإلاوم ػػي ل ػػدييماالق ػػدرةام ػػىالختػ ػزاؿالبص ػػرمالم ػػكني
التجريػػدمك درتػػوامػػىاخت ػزاؿالك ػػت،كلػػذلؾيعتب ػرافمػػفأىػػـكسػػائؿالتصػػاؿالتػػيتػػؤدمىػػدفان
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فكريػ ػانكاقائ ػػديانكسياس ػػيانباإلض ػػاف إل ػػىاإلرش ػػا دكالتكجي ػػوكالتكايػ ػ فيم ػػايػ ػرادم ػػفكراءفكرت ػػوم ػػف
خوؿاناصرالممصؽكبنيتوككنورسال فني جمالي  .

كبعدالتفجيراتازخيرةفيدكؿأكركباانطمقتالاموتضداإلرىػابالنػاتجاػفالتطػرؼ
كانطمقػػتالامػػوتالتكاكي ػ مػػفخػػوؿالرسػػـكالممصػػقاتضػػدالتطػػرؼكاإلرىػػابتمػػؾالممصػػقات

التيتسيـامىتنمي الاسبالمسئكلي لدلأفرادالمجتمع( .ايساكم)2011،49- 2010،

كيػػرلالبااػػث:أفالممصػػؽ اإلاومػػيليختمػػؼفػػيالشػػكؿ اػػفالوفت ػ كػػأداةمػػفأدكات
التربيػ ػ  الفنيػ ػ فكوىم ػػاام ػػؿفن ػػييرتك ػػزام ػػىىيكميػ ػ بنائيػ ػ تض ػػـمجمكاػ ػ م ػػفاناص ػػرالعم ػػؿ
المنظػكرةكػػالمكف،كالشػػكؿ ،كاإلطػػارمػػعاسػػتنادهإلػػىاناصػػربنائيػ  يػػرمرئيػ كالاركػ ،كالتػكازف

كيضػػيؼأيض ػانأف كوىمػػاييػػدفافإلػػىالتكاي ػ كاإلرشػػادكالتكجيػػوكالػػداكةإلػػىازفضػػمي كتامػػؿ
المسئكلي ناكالنظاـكالعمؿامىتاقيؽالتنمي  .

كمػػاأف مكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼلبػػدأفيك ػػكفبشػػكؿجمػػاايت تبناىػػاكاف ػ المؤسس ػػات
الاككمي ػ ك يػػرالاككمي ػ ،فالعػػدكىنػػاالفكػػرالمتطػػرؼ،كمكاجي ػ ىػػذاالفكػػرلتتاقػػؽمػػفدكف
المشػػارك  كتكايػػدالجيػػكد ،كخاصػ مػػعمؤسسػػاتالمجتمػػعالمػػدنيكذلػػؾمػػعكسػػائؿاإلاػػوـايػػث
يتـاستقطابجميك انركبي انر،كمػاأفىنػاؾتمػكيونكبيػ انريػأتيلمؤسسػاتالمجتمػعالمػدنيكبػدلنمػف
أفيتنافسػ ػكاك ػػؿم ػػنيـام ػػىم ػػفيقط ػػؼالبرتق ػػاؿالفمس ػػطينيأفيكض ػػعكتس ػػخربمام ػػولمكاجيػ ػ 
التاػػديثاتكأكلػػىىػػذهالميمػػاتمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼكالػػذمأدلإلػػىالنقسػػاـالفمسػػطينيكمػػا
لتإليوازكضعالمتردي سكاءبالضف الغربي أكبماافظاتفمسطيفالجنكبي .
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انفصم انثبنث
اندزاظبث انعببمت
 أًالً  :الذراســاث الخــي حناًلــج الخزبيــت الفنيــت ًع قخيــا بــبع
الوخغيزاث.
 ثاني ـاً :الذراســاث الخــي حناًلــج الفكــز الوخطــزف ًع قخــو بــبع
الوخغيزاث.
 ثالثاً :الخعقيب العام على الذراساث السابقت.

دراسات تناولت التربية الفنية وعالقتيا ببعض المتغيرات:
 .1دراسة العيسى ( )2017بعنوان " فاعمية درس التربية الفنيـة فـي تكـوين القـيم اإل يجابيـة
المجتمعية لدى تالميـذ المرحمـة االبتدائيـة بدولـة الكويـت فـي ضـوء المتغيـرات المجتمعيـة
المعاصرةو  .
ىػػدفتالتعػػرؼامػػى فاامي ػ درسالتربي ػ الفني ػ فػػيتكػػكيفال قػػيـاإليجابي ػ المجتمعي ػ لػػدل
التوميػػذفػػيضػػكءالمتغي ػراتالمجتمعي ػ المعاص ػرة،اسػػتخدم تالبااث ػ المػػنيجالكصػػفيازسػػمكب
المسػػاينظ ػ انر لموئمتػػولطبيع ػ الباػػث،كاسػػتخدمتأداةالسػػتبان  ،اشػػتممتاين ػ الد ارس ػ امػػى
تومي ػػذالمرامػ ػ البتدائيػ ػ (بن ػػيف،بن ػػات)بالصػػػؼالخ ػػامسالبت ػػدائيكالت ػػيتككن ػػتمػ ػػف()200

طالػ ػػب ،كمػ ػػفأىػ ػػـالنتػ ػػائجاػ ػػدـكجػ ػػكدفػ ػػركؽدلل ػ ػ إاصػ ػػائي بػ ػػيفدرجػ ػػاتاسػ ػػتجاب التوميػ ػػذ،
كالتمميذاتاكؿفاامي درسالتربي الفني فيتككيفالقػيـاإليجابيػ المجتمعيػ ،أمػامعممػكالتربيػ 

الفني بالمرامػ البتدائيػ كدكرىػـكفػااميتيـجػاءتبدرجػ مت كسػط فػيالتكضػيحكالتكايػ بمفػاىيـ
القػيـاإليجابيػ :الػكلء،كالنتمػاء،كالمكاطنػ ،الكسػطي  ،كالاتػداؿالػديني أثنػاءدرسالتربيػ الفنيػ 
كالنشػػاطالفنػػيبالمدرس ػ ،معممػػك التربي ػ البدني ػ بالمرام ػ البتدائي ػ دكرىػػـكفػػااميتيـكمسػػاىمتيـ
جاءتبدرج متكسط فػيكضػعازسػاليب كازنشػط بػدرسالتربيػ الفنيػ كالنشػاطالفنػيبالمدرسػ 

لتطكيركتنمي القيـاإليجابي   .
كمفأىـتكصياتالدراس  :

 -1ضركرةكضعبرنامجتدريبيفنيمتكامؿياتكممختمػؼازنشػط كازسػاليبالفنيػ كالرسػـ
الفنيبصف خاص  لمعمميالتربي الفني  .

 -2ضركرةتكفيرمسابقاتفنيػ اػكؿالقػيـ اإليجابيػ المجتمعيػ :الػكلء،كالنتمػاء،كالمكاطنػ ،
كالكسطي كالاتداؿالديني)  كالتاذيرمفالغمكالدينيكالتطرؼالفكرماليداـ .

 -3ضػ ػػركرةتفعيػ ػػؿاس ػ ػػتخداـدرسالتربي ػ ػ الفنيػ ػ ػ كالنشػ ػػاطالفن ػ ػػيالمختمػ ػػؼف ػ ػػيتنمي ػ ػ الق ػ ػػيـ
اإليجابي المجتمعي  .
 .2دراســـة الـــدلفي ( )2016بعنـــوان " الصـــعوبات التـــي تواجـــو معممـــي التربيـــة الفنيـــة فـــي
المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين".
ىػدفتالد ارسػ إلػػىالتعػرؼامػىالصػػعكباتالتػيتكاجػػومعممػيالتربيػ الفنيػ فػيالمرامػ 

البتدائي كااتمدت امػى المػنيجالكصػفيالتاميمػيلموئمتػوإلجػراءاتكأىػداؼالد ارسػ ،كااتمػدت
السػػتبان  كػػأداةلتطبيقيػػا ،كتكػػكفمجتمػػعالد ارسػ مػػفمعممػػيكمعممػػاتالتربيػ الفني ػ فػػيمػػديريات
تربي ػ الرصػػاف ازكلػػىكالثاني ػ كالثالث ػ فػػيماافظ ػ بغػػدادكالبػػالغاػػددىـ()1521معمػػـكمعمم ػ ،
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ك ػػدااتمػػدتفػػيتطبيقيػػاامػػىجميػػعأف ػرادالمجتمػػع ،كتكصػػمتالد ارس ػ إلػػىأفمعممػػيالتربي ػ 
الفني ػ بااج ػ إلػػىمصػػادركم ارجػػعمختص ػ باسػػتراتيجياتكط ارئػػؽ تػػدريسالتربي ػ الفني ػ الاديث ػ ،
كيرك ػػزكفام ػػىمكض ػػكااتالرس ػػـدكفالمكض ػػكااتالفنيػ ػ  ازخ ػػرلكالمس ػػرحكالنش ػػيدكازش ػػغاؿ
الفنيػ ػ ك يرى ػػام ػػفالمكاض ػػيع ،كف ػػيض ػػكءالنت ػػائجأكص ػػتالد ارسػ ػ بال ىتم ػػاـبالتكايػ ػ المجتمعيػ ػ 
زىميػ ػ التربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػيبن ػػاءالثقافػ ػ العامػ ػ زبن ػػاءالمجتم ػػعكذل ػػؾا ػػفطري ػػؽكس ػػائؿاإلا ػػوـ

كالتصاؿالمختمف ،كضركرةتكاي أكليػاءأمػكرالتوميػذبأىميػ التربيػ الفنيػ فػيتشػكيؿالسػمكؾ
المر ػػبزبن ػػائيـ،كا ػػدـالنتق ػػاصم ػػفش ػػأ نيا،كت ػػكفيركافػ ػ المس ػػتمزماتكالمػ ػكادزبن ػػائيـكا ػػدـ
التدخؿبازنشط التييكمؼأبناءىـبيا .

 .3دراســـة ( )Bank.et.al.,2016بعنـــوان " تــــاثيرات التـــدخل بـــالفن التعبيــــري لـــدى الشــــباب
القروي في البيئات ذات الدخل القميل أو المحدود"
ىػػدفتالتعػػرؼإلػػىتاديػػدتػػأثيراتالتػػدخؿب ػالففمػػفخػػوؿتقيػػيـالتػػدخؿبفػػفالتعبيػػرالػػذم
ارضامىالشبابمفخوؿبرامجتطكيريػ إيجابيػ شػبابي فػيالعديػدمػفالم اركػزالعامػ المايطػ ،
ك داستخدـالبااثكفالمنيجالتجريبيمفخوؿاختبارتأثيرالتداخؿالذمركزامىفػفالشػعركامػى

تقيػػيـازشػػخاصلنظ ػرتيـفػػيالمجػػاؿازكػػاديميكالماتػػكلالجتمػػااي،كالسػػمكؾالثقػػافيالمتنػػكعلعين ػ 
مػفثقافػاتمتنكاػ شػممت40متطكاػان ركيػانك ػدبينػتالنتػائجأنػو بػػؿاسػتخداـالتػدخؿبػالففلػـيكػػف
ىناؾأماختوؼذك يمػ أكيػذكربػيفالشػبابفيمػايتعمػؽبػالتقييـالػذاتيلمقابميػ أكالقػدرةازكاديميػ 

كالماتكلالجتمااي.المجمكا ازكلىالتػيسػاىمتفػيالد ارسػ أظيػرتتاسػننافػيالمعػاييرالثوثػ :
(القػػدرةازكاديميػ ػ ،الماتػػكلالجتم ػػااي،كالسػػمكؾالثق ػػافيالمتنػػكع)مقارنػ ػ مػػعازش ػػخاصالػػذيفل ػػـ

يخضػػعكالمبرنػػامج،كمػػفأىػػـمػػاخرجػػتبػػوالد ارسػ أنيػػا ػػدمتدامػانمقنعػانك كيػانيزيػػدمػػفاستكشػػاؼ
فعالي ػ الفػػفالتعبيػػرمفػػيالتػػأثيرإيجابي ػانامػػىالتطػػكرفػػيأكسػػاطالبػػالغيفالقػػركييفكتنمي ػ شخصػػيتيـ

ك بكليـلمتنكعالثقافي .

 .4دراسة ( )Alyami ,2015بعنوان "دور الفن في محاربة اإلرىاب":
ىػدفتإلػى تقػػديـطريقػ  منػ لمتعبيػراػفالػػنفسمػفخػػوؿالفػفالمرئػيإضػػاف إلػىتقػػديـ

طريق لرؤي داخمي يمكػفأفتسػاا دفػياإلدراؾالػذميػتـبالشػعكرأكبالوشػعكرلمسػمكؾ،كأيضػان

لممسػػاىم ف ػػيإ ا ػػادةتقي ػػيـس ػػكءالفي ػػـكازفكػػارالش ػػاذةكالاتق ػػاداتالض ػػال م ػػفخ ػػوؿالمعالجػ ػ 
الخو ػ ػ كا نتػ ػػاجالفػ ػػف،كىػ ػػدفتأيض ػ ػانلممسػ ػػاادةفػ ػػيإ اػ ػػادةدمػػػجازف ػ ػرادفػ ػػيأسػ ػػرىـكتجمعػ ػػاتيـ
الجتمااي ػ ،ك ػػداشػػتممتمجتمػػعا لعين ػ ،أمكػػؿالطمب ػ المنظمػػيفأكالمسػػجميفكىػػـابػػارةاػػف(

)2918طالػػبسػػعكدم ،كاتبػػعالبااػػثالمػػنيجالكصػػفيكبينػػتالنتػػائجأفبرنػػامجالمعالج ػ بػػالفف
نػػاجحكمطم ػػكبض ػػمفمقاربػ ػ ش ػػامم  لمااربػ ػ اإلرى ػػابكأكث ػػرم ػػفذل ػػؾى ػػك الفي ػػـالق ػػكملمخمفيػ ػ 
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الثقافيػ ػ لألش ػػخاص ،كأكص ػػتالد ارسػ ػ بضػ ػ ركرةالاتم ػػادام ػػىاناص ػػرفنيػ ػ متخصصػ ػ ض ػػمف
إج ػراءالعػػوجبالضػػاف إلػػىب ػرامجأخػػرلارضػػتامػػىجيػػاتسػػابقيف،برنػػامجالمعالج ػ بػػالفف
كال ػػذمت ػػـمنا ش ػػتوىن ػػا،اي ػػثكض ػػعف ػػينط ػػاؽالعم ػػؿم ػػفس ػػن 2007كاق ػػؽنس ػػب  %86.17
مقابؿ% 13.83مفالنتكاسفيفبراير.2015كىػذامؤشػر ػكم،يشػيرإلػى أفالمعالجػ بػالفف

فع ال فيماارب اإلرىاب .
ىيطريق ّ

 .5دراسة بمقاسم ( )2016بعنوان " دور منـاىج التربيـة الفنيـة فـي تنميـة قـيم المواطنـة لـدى
طالبات المرحمة المتوسطةو 
ى ػػدفتالد ارسػ ػ إل ػػىال تع ػػرؼام ػػىكا ػػعال ػػدكرال ػػذمتق ػػكـبي ػػامن ػػاىجالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػي
المرام المتكسػط  لتنميػ  ػيـالمكاطنػ مػفكجيػ نظػرالمعممػات،ك ػد اسػتخدمتالد ارسػ المػنيج
الكص ػػفيالتاميم ػػيباس ػػتخداـاس ػػتبيافكتك ػػكفمجتم ػػعالد ارسػ ػ م ػػفجمي ػػعمعمم ػػاتالتربيػ ػ الفنيػ ػ 

لممرامػ المتكسػط بالمدينػ المنػكرةكالبػالغاػددىـ( )100ك ػدبمػغاػددالمسػتجيباتزداةالد ارسػ 
()29معممػ ػ أمبنس ػػب  %28م ػػفمجتم ػػعالد ارسػ ػ ت ػػـاختي ػػارىـبطريقػ ػ اشػ ػكائي ،كبين ػػتنت ػػائج
الدراس المستكلالعاليلدكرمناىجالتربيػ الفنيػ فػيتنميػ  ػيـالمكاطنػ مػفكجيػ نظػرمعممػات
التخصػػص،كلػػذلؾتكصػػيالبااث ػ بضػػركرةالتأكيػػدامػػىتضػػميف ػػيـالمكاطن ػ فػػيمنػػاىجالتربي ػ 
الفني ػ لجميػػعالم اراػػؿالد ارسػػي كخاص ػ المرام ػ المتكسػػط  ،كأظيػػرتنتػػائجالد ارس ػ  :اػػدـكجػػكد
فػػركؽبػػيف راءأف ػرادالعين ػ يعػػزللمتغيػػرالمؤىػػؿكسػػنكاتالخب ػرة،لػػذلؾأكصػػتالبااث ػ بضػػركرة
إثػ ػراءالمس ػػا اتالجامعيػ ػ أثن ػػاءإا ػػدادمعمم ػػاتالتربيػ ػ الفنيػ ػ كبع ػػداإلا ػػدادم ػػفخ ػػوؿال ػػدكرات
التدريبي ،ب قيـالمكاطن كسبؿتعزيزىا .
 .6دراســة ( )klm.H 2015بع ـوان" :المجتمــع والفــن :تعمــيم خـ زـال ق لتعزيــز المرونــة مــن خــالل
الفن في مواجية صدمات العنف المدرسي".

ىػػدفتإلػػىتطبيػػؽالتعمػػيـالجتمػػاايمػػفخػػوؿالفػػفلطػػوبالمدرس ػ البتدائي ػ فػػيمااكل ػ 

لتمك ػ ػػيفالمتعمم ػ ػػيفم ػ ػػفاختب ػ ػػارأكخ ػ ػػكضتجربػ ػ ػ الم ارف ػ ػػؽالثقافيػ ػ ػ ف ػ ػػيمجتمع ػ ػػاتيـلتعزي ػ ػػزثق ػ ػػافتيـ
كشخص ػػياتيـ،كبالت ػػاليتعزي ػػزالمركنػ ػ ف ػػيكج ػػوص ػػدم العن ػػؼالمدرس ػػيبالض ػػاف إل ػػىذل ػػؾرك ػػزت
الدراس امىأىمي تجرب خمؽالفف،كالتييمكفأفتساىـفيبنػاءمنػاخمدرسػيسػعيدك مػفكتطػ كير

المسػػتكلالثقػػافيداخػػؿالمجتمػػع،ك ػػد ػػاـالبااػػثبد ارس ػ العنػػؼكالصػػدم مػػفخػػوؿتػػد يؽد ارسػػات
كأبا ػػاثس ػػابق ف ػػيى ػػذاالمج ػػاؿكم ػػفث ػػـتم ػػتمنا شػ ػ ال ػػدكرالمي ػػـلممش ػػاريعالفنيػ ػ لتعزي ػػزاإلب ػػداع
كالمركن بالضاف إلػىتطػكيرالتعمػيـالجتمػاايكالفنػيكتطبيقػوامػىطػوبالمػدارسالبتدائيػ ،ك ػد

بينتالنتائجأفالت عميـالجتمػااييشػجعال ارشػديفلتعزيػزشخصػي صػاي كمسػتكلجيػدمػفاإلبػداع،
كيمكػػفمواظ ػ أنػػويسػػاادىػػؤلءال ارشػػديفليصػػباكاشخصػػياتمتطػػكرةفػػيكػػؿالمجػػالت،كتطػػكير
44

تعميـاجتمااي ابؿلمتطبيؽمفخوؿالففكيمكفأفيساىـفيالتأسيسلثقاف مدرسػي سػميم معافػاة
مفخوؿتعزيزاإلبداعكالمركن فيمكاجي صدماتالعنؼالمدرسي .
 .7دراســة كامــل ( )2015بعن ػكافو اســتراتيجيات التفكيــر ودورىــا فــي تطــوير طــرق تــدريس
التربية الفنية" .
ى ػػدفت إل ػػىاس ػػتاداثبع ػػضالعو ػػاتالتكافقيػ ػ ب ػػيفإس ػػتراتيجياتالتفكي ػػرالعمي ػػاكط ػػرؽ

تػػدريسالتربي ػ الفنيػ ػ  كتاديػػدبعػػضاس ػػترات يجياتالتفكيػػرالت ػػييمكػػفالسػػتفادةمني ػػافػػيتط ػػكير
بعضالطرؽالتدريسي في مجاؿالتربي الفنيػ  ،كمػفثػـإثػراءطػرؽتػد ريسالتربيػ الفنيػ لمنيػكض
بمسػػتكل أداءخ ػريجكمي ػ التربي ػ الفني ػ ،كااتمػػدتالد ارس ػ امػػىأسػػمكبالمػػنيجالكص ػفيالتاميمػػي
ف ػػيد ارسػ ػ مجمكاػ ػ مػػػفاس ػػتراتيجياتالتفكي ػػرالعمي ػػا،كأيض ػ ػان د ارسػ ػ ل ػػبعضالط ػػرؽالتدريسػ ػػي 
الاديث ػ ف ػػيمج ػػاؿالتربيػ ػ الفني ػ ،بي ػػدؼتادي ػػدبع ػػضالعو ػػاتالتػػييمك ػػفالس ػػتفادةمني ػػاف ػػي

تطػػكيرىػػذهالطػػرؽ ،كبينػػتالنتػػائج  :يكجػػداو ػ تفاامي ػ بػػيفا سػػتراتيجياتالتػػدريسكأنمػػاط
التفكيػر ،ككضػػعإطػػارتربػػكمل معمػـالتربيػ الفنيػ لتنميػ ميػػاراتالتفكيػرالعميػػالػػدلالمتعممػػيفمػػف
خوؿتطبيؽ الطرؽالتربكي الاديث فيتدريسالفنكف ،كأكصتالدراس بػ :

 .1الىتم ػػاـبد ارسػ ػ التفكي ػػربش ػػكؿا ػػاـكالعو ػ ػ ب ػػيفأنم ػػاطالتفكي ػػركاس ػػتراتيجياتالت ػػدريس
بشكؿخاص .

 .2تكجيوالدراساتكازبااثالعممي إلى مجاؿتطكيرتدريسالففالتشكيمي .
 .3الىتماـبالدراساتالمرتبط بتطكيرأداءطالبكمي التربي الفني  .
 .4دمجالتفكيرفيالتدريسإلاداثنكاامفالجذبلممتعمميف .
 .8دراسة المجايدة ( )2012بعنوان " تقويم منيـاج التربيـة الفنيـة بالصـف التاسـع األساسـي
من وجية نظر الم عممين وتصور مقترح لتطويره" :
ىػدفت إلػىتقػكيـمنيػاجالتربيػ الفنيػ بالصػػؼالتاسػعازساسػيمػفكجيػ نظػرالمعممػػيف،

كالتع ػػرؼام ػػىم ػػدلموءمػ ػ أى ػػداؼ،كمات ػػكل،كأنش ػػط ،كأس ػػاليبم ػػنيجالتربيػ ػ الفنيػ ػ لمص ػػؼ
التاسػػعازساسػػيفػػيماافظػػات ػزةلممعػػاييرالكاجػػبتكافرىػػامػػف كجي ػ نظػػرالمعممػػيفكلتاقيػػؽ
ى ػػذهازى ػػداؼاتب ػػعالباا ػػثالم ػػنيجالكص ػػفيالتاميم ػػيمس ػػتخدمان أدات ػػيفكىم ػػااس ػػتبان ،كبطا ػ ػ 
تاميػؿ،ك ػػداشػػتممتاينػ الد ارسػ امػػى()36معممػان كمعممػ مػػفكسػػطكجنػػكب طػػاع ػزة،ايػػث
ػػاـالبااػػثكبمسػػاادةزميػػؿ خػػربتاميػػؿمنيػػاجالتربي ػ الفني ػ ،كمػػاكزع اسػػتبان امػػىالمعممػػيف

كالمعممػػاتلػػنفسالغػػرضككانػػتالنتػػائجامػػىالناػػكالتػػالي :ػػدأكضػػاتالنتػػائجأفازىػػداؼكػػاف

تقديرىا(،)% 75.5مفكجيػ نظػرالمعممػيفكالماتػكلأخػذتقػدير(،)%73.2كازنشػط أخػذت
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تقػػدير(،)% 70.2كالتقػػكيـأخػػذالتقػػدير()%5.58كذلػػؾمػػفكجي ػ نظػػر المعممػػيف،ككػػذلؾ
اػػدـكج ػػكدف ػػركؽذاتدللػ ػ إاص ػػائي انػػدمس ػػتكل(=) 05.0ف ػػيموءمػ ػ مني ػػاجالتربيػ ػ 
الفنيػ لمصػؼالتاسػػعازساسػيلممعػاييرالكاجػػبتكافرىػافيػومػػفكجيػ نظػرالمعممػػيفتبعػالمتغيػػر
الجنس،كالخبرة .
أكصتالدراس بعدةتكصياتأىميا :
 -1ضركرةمراااةالمعاييرال كاجبتكافرىافيمنيػاجالتربيػ الفنيػ لمصػؼالتاسػعاتػىيمكػف
ليذاالمنياجأفياقؽازىداؼالتعميمي المنشكدةمنوبكفاءةكفاامي  .

 -2ضػػركرةالىتمػػاـبػػأفيكػػكفماتػػكلمنيػػاجالتربي ػ الفني ػ مرتبطػانبأىػػداؼالمػػنيج،كمبنيػانامػػى
أسساممي كمكضكاي  .

ػكيـمرتبطػانبأىػػداؼمنيػاجالتربيػ الفنيػ ،كأفيتصػؼبالشػػمكلي كالتكامػػؿ

 -3ضػركرةأفيكػػكفالتق
بايػثيػػتـتنػػاكؿالجكانػػبالمػرادتقكيميػػافػػيإطارىػػاالكمػػيككاػػدةكااػػدة،كأفيتصػػؼبػػالتكازف

بايػػثيعطػػيلكػػؿجانػػبمػػفتم ػػؾالجكانػػبس ػكاءمنيػػاالمعرفي ػ ،أكالكجداني ػ ،أكالمياريػ ػ ،
نف ػػسالق ػػدرم ػػفالىتم ػػاـ،كأفيتص ػػؼبالس ػػتم ارري باي ػػثيك ػػكفموزمػػانلعمميػ ػ ال ػػتعمـ،كم ػػا
ينبغيالتنكيعفيكسائؿالتقكيـ،كأفيعتمدالتقكيـامىأسساممي بايثيتاقػؽفيػوالصػدؽ

كالثباتكالمكضكاي كأفيركزالتقكيـامى ياس دراتالتوميذامىتذكؽالفنكف .

 .9دراســة كوىميــك ونخــرون ( )Cohlic , et al ، 2009بعن ـوان "استكشــاف مــدى فائــدة
األساليب القائمة عمى الفنون مع األطفال الذين يعيشون في الحضانة"
ىدفتإلىتطكيرالكايالذاتيكمفيكـالذاتلدلازطفاؿالذيفتعرضكالصػدماتنفسػي فػي
كندا،إذتـتطكيربرنامج تدريبياوجييعتمدبشكؿأساسػيامػىالنشػاطاتالفنيػ (الرسػـ،كالتمثيػؿ،
كالمكسيقي)لتدريبازطفاؿامػىتأكيػد رائيػـ،كمشػاارىـناػكالممارسػاتالفنيػ ،كتػـتطبيػؽالبرنػامج
التدريبيمدةست أسابيعكأشارتالنتائجإلىأفازطفاؿ دتطكرتلدييـميػاراتجديػدةلػـتكػفلػدييـ
مسبقامثؿ:تطكرالمشااراإليجابي تجاهارخريفكزيادة درتيـامػىالتكيػؼمػعبيئػتيـالمايطػ بيػـ
بصػكرةأفضػؿمػفالسػػابؽ،كمػاأظيػرتالنتػػائجأفالبرنػامجالتػدريبيأسػيـفػػيتنميػ التفكيػراإلبػػدااي

كالخياؿالفنيلألطفاؿنتيج لتدريبيـامىازنشط الفني  .
 .10دراسة األشقر ( )2008بعنوان " التربية الفنية عبر الثقافات مدخل لتن ميـة اإلبـداع الفنـي
"رؤى استراتيجية"
ىػػدفتإلػػى رصػػداتجاىػػاتالتربي ػ الفني ػ ابػػرالثقافػػاتفػػيالقػػرفالاػػادمكالعش ػريفمػػف

خوؿإلقػاءالضػكءامػىالتجربػ اليابانيػ المعاصػرة؛لاتبارىػ اأفضػؿالتجاىػاتالتػي ػدمترؤی
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ا سػػتراتيجي لتنمي ػ اإلبػػداعالفنػػيمعتمػػدةذلػػؾامػػىكاػػدةالفن ػكفكتكامميػػا ،ايػػثمػػفالممكػػفأف
تمثؿأىم ي دفعمنظكم التربي الفني إلى التقػدـبمصػركالػكطفالعربػي،كاسػتخدـالبااػثالمػنيج
الكصػ ػػفيالتاميمػ ػػيلرصػ ػػدالتجاىػ ػػاتالعالمي ػ ػ لمتربي ػ ػ الفني ػ ػ ابػ ػػرالثقافػ ػػات،كبخاص ػ ػ التجرب ػ ػ 
الياباني ػ المعاص ػرة،كالعمػػؿامػػىتاميميػػاكبيػػافأبعادىػػا كتعػػرؼجكانبيػػاالمختمف ػ كرصػػدتطكرىػػا،

ك دبينتالنتائجأف :

 .1التجاىػػػاتالجديػ ػػدةابػػػرالثقاف ػ ػ فػػػيمجػ ػػاؿالتربي ػ ػ الفني ػ ػ ينبغػػػيأفتؤكػ ػػدكاػ ػػدة
التفااػػؿ بػػيفالطػػوبكاربػػاءكالم عممػػيفكالمجتمػػع،فػػالجميعشػػركاءلصػػنعمنظكم ػ 
القيـالثقافي  داخؿالمدرس كاقكؿازجياؿ .

 .2إفاصرال تاػدياتالػذمنعيشػوارفيػذخرباإلبػداعكالتنافسػي كىػذالػفيتاقػؽإل
مفخوؿ تفعيؿاستراتيجياتتعميـالفنكففيضػكءالمسػتادثاتكامميػاتالتاػديث

التربكم كالجمالي.

 .3إفمػػفالضػػركرياتلمكاجي ػ اصػػرالعكلم ػ أفتتجػػوالتربي ػ الفني ػ المعاص ػرةإلػػى
الستكش ػ ػػاؼ اإلب ػ ػػداايكالجم ػ ػػال ي،ف ػ ػػإفتج ػ ػػاربالش ػ ػػعكبمص ػ ػػدرخص ػ ػػبلمخبػ ػ ػرة
كخاص مفالمنظكرالثقافيفالد ارسػاتالبيئيػ ابػرالثقافػاتفػيالتربيػ الفنيػ تفػتح
فا ػ ػان جدي ػػدةلنم ػػكالتفكي ػػركاإلب ػػداع،فنم ػػكاإلدراؾالبص ػػرمكالجم ػػالييتك ػػؼام ػػى

التبايفالثقافيالمتنكع،
ومن أىم التوصيات:

 .1التأكيػػدامػػى ػػرس ػػيـ كمقكمػػاتتعمػػيـالفنػػكف،مػػفخػػوؿتػػدريسالتربي ػ الفني ػ لمتوميػػذ
بمرااؿالتعميـالمختمف  .

 .2تفعي ػ ػػؿدكرالقط ػ ػػاعالخ ػ ػػاصلتمكي ػ ػػؿبا ػ ػػكثتط ػ ػػكيرازداءف ػ ػػيالتربيػ ػ ػ الفنيػ ػ ػ كرااي ػ ػ ػ 
المكىكبيف .

 .3تكثيؽالعو بيفالفنكفكالثقاف ،فالفنكفمرةاقيق ليا،فالففثقاف كالثقاف رؤي  .
 .4ال ىتماـبتنمي التفكيرالنا ػدلمتوميػذبم اراػؿالتعمػيـالمختمفػ ،كمػدخؿلقػراءةالفنػكفابػر
الثقافات .
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دراسات تناولت الفكر المتطرف وعالقتو ببعض المتغيرات:
 .1دراســة العجرفــي ( )2017بعنــوان " دور اإلدارة المدرســية فــي مواجيــة الفكــر المتطــرف
بين طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الدوادمي".
ىػػدفت إل ػػىالتع ػػرؼام ػػىدكراإلدارةالمدرس ػػي فػػيمكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼب ػػيفط ػػوب
المرامػ ػ الثانكيػ ػ ب ػػالتطبيؽام ػػىماافظػ ػ ال ػػدكادميبالمممكػ ػ العربيػ ػ الس ػػعكدي كذل ػػؾم ػػفخ ػػوؿ
تفااػػؿىػػذهاإلدارةمػػعمجػػالتخمػػسىػػيتنظػػيـالعممي ػ التعميم ػ (الطػػوبكالمعممػػيفكالمجتمػػع

المدنيكأكلياءازمػكر،كااتمػدتالد ارسػ امػىالمػنيجالكصػفي،كاسػتعانتبالسػتبان كػأداةلجمػع
المعمكمػػاتمػػفاينػ ػ الد ارس ػ المتمثمػ ػ فػػياينػ ػ اش ػكائي م ػػف ػػادةالم ػػدارسالثانكي ػ بالماافظػ ػ 
كتكص ػػمتالد ارسػ ػ إل ػػىا ػػدةنت ػػائجأبرزى ػػاأفاإلدارةالمدرس ػػي ف ػػيالماافظػ ػ اىتم ػػتبالمج ػػالت

الخمػ ػػس،ككػ ػػافأامػ ػػىالمجػ ػػالتاىتمام ػ ػان ىػ ػػكمجػ ػػاؿالطػ ػػوب،ثػ ػػـالمعممػ ػػيف،فتنظػ ػػيـالعممي ػ ػ 
التعميميػ ،ك بػػؿازخيػػرأكليػػاءازمػػكر ،كفػػيالمرتب ػ ازخي ػرةالمجتمػػعالمػػدني،كمػػفأىػػـتكصػػيات

الدراس  :
 -1أفتت ػػيحاإلدارةالمدرس ػػي الفرصػ ػ لممعمم ػػيفلك ػػييقتربػ ػكام ػػفالط ػػوبأكث ػػرب ػػؿ كتم ػػزميـ

بمزيدمفالتقاربمعطوبيـكفيميـاتىليصباكافريس زصاابالفكرالمتطرؼ .

 -2أفتػػنظـاإلدارةالمدرس ػػي كرشامػػؿأكدكراتتدريبيػ ػ لممعمم ػػيفبخصػػكصالتعام ػػؿم ػػع
الطوبذكمازفكارالمتطرف كسبؿتصايحأفكارىـكالتعامؿمعيـ.

 -3تنظ ػػيـرا ػػوتأكأنش ػػط ترفيييػ ػ تاب ػػب المدرسػ ػ كال ػػزموءف ػػيال ػػكطف،كتع ػػالجنف ػػكس
الطوبالجانايففكريان كىذايعنيتنمي  الكلءكالنتماء .
 .2دراسة عبد األعمى ( )2013بعنوان " دور النظام التعميمي في مواجية التعصب الفكري "
ىدفتإلىتاقيؽ ازىداؼالتالي  :
تاديػدالكا ػعالاػػاليالػذمتعيشػػومصػر،كتكضػػيحكا ػعالنظػ اـالتعميمػيفػػيمصػركتقيػػيـ
درتػػو امػػىاػػوجظػػاىرةالتعصػػبالفكػػرمكالك اي ػ منيػػا،كتاديػػدارثػػارالسػػمبي التػػيتػػنجـاػػف
التعص ػػبالفك ػػرمكالتكص ػػؿإل ػػىبع ػػضازس ػػسكالاتب ػػاراتالت ػػييمك ػػفكض ػػعياكالت ػػييمك ػػفأف
تسػاىـفػػياػػؿ مشػػكم التعصػبالفكػػرمك ػػدااتمػػدتالد ارسػ  امػىالمػػنيج الكصػػفيالمسػػتندامػػى
التاميؿ،كبينتالنتائجأفالكا عالمصرميشيدبأفمصػرتعػيشاالػ مػفالتعصػبكتايػزكػؿ

شخص لرأيوكاػدـتقبمػول خػر،ازمػرالػذمينػذربعكا ػبكخيمػ إذااسػتمرالكضػعامػىمػاىػك
اميػػو،ك ػػدكػػافلنتشػػارىػػذهالظػػاىرةفػػيالمجتمػػعالمصػػرمأسػػبابمػػفأىميػػاا لنظػػاـالتعميمػػي،

كالجيؿ،كسنكا تالكبتالماضي ،السمط الااكم  ،ك دانتيىالباثإلىأفالعػوجلػفيػتـبػيف
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اشػي كضػااىا،كأفالاػػؿيكمػففػيإكسػػابالػنشءالسػمكؾالمضػػادكذلػؾمػفخػػوؿتكػريس ػػيـ
التسامحكالعدؿكالاكاركأدبالختوؼ...الخ 
كأفخيػ ػػرم ػ ػػفيقػ ػػكـبي ػ ػػذاالػ ػػدكرى ػ ػػك النظ ػ ػػاـالتعميمػ ػػي،كذل ػ ػػؾبتضػ ػػافرجمي ػ ػػعمككنات ػ ػػو
كاناصره .
 .3دراسة الحربي ( )2011بعنوان " اتجاىات الشباب السعودي نحو ظـاىرة التطـرف الفكـري"
(دراسة اجتماعية عمى عينة من طمبة جامعة القصيم ).
ىػ ػػدفت إلػ ػػىالتعػ ػػرؼامػ ػػىاتجاىػ ػػاتالشػ ػػبابالسػ ػػعكدمناػ ػػكظػ ػػاىرةالتطػ ػػرؼالفكػ ػػرم،
كاسػػتخدمتال د ارس ػ المػػنيجالكصػػفي،كتمثمػػتأداةالد ارس ػ فػػيالسػػتبان ،كتككنػػتاين ػ الد ارس ػ 
مػػف() 442طالب ػ تػػـاختيػػارىـبالطريق ػ العش ػكائي الطبقي ػ مػػفجامع ػ القصػػيـ،كأظيػػرتنتػػائج
الد ارس ػ إلػػىأفاتجػػاهالشػػبابالجػػامعيالسػػعكدمسػػمبيمػػفالتطػػرؼالفكػػرم بايػػثالغالبي ػ مػػنيـ

يػػدرؾاقيقتػ ػ و،كي ػػرفضمظػػاىرهكأش ػػكالو المختمفػ ػ ،كخاصػ ػ التطػػرؼال ػػديني ،كالجتم ػػاايال ػػذم
ااتب ػػركهأكث ػػرانتش ػػا انر ف ػػيالمجتم ػػعالس ػػعكدم،كلتكج ػػدف ػػركؽا ػػكؿذل ػػؾتع ػػزللمتغيػ ػراتن ػػكع
الكمي ،كمكافاإل امػ ،كالػدخؿالشػيرم،كاجػـازسػرة،كالمعػدؿالتراكمػي،كأظيػرتنتػائجالد ارسػ 

أفازسباب الديني جاءتفيالمرتب ازكلى،كبالمرتبػ الثانيػ جػاءتازسػبابالجتماايػ ،كفػي
المرتبػ الثالثػ جػػاءتازسػبابالتػيتتعمػػؽبالسياسػ مثػؿالر بػ فػيمسػاا أكبػػرلمتعبيػر،ككجػػكد

بع ػػضازس ػػبابازكاديميػ ػ كالقص ػػكرف ػػيالػػػدكرالترب ػػكمكأخ ػػرلا تص ػػادي مث ػػؿبطالػ ػ الشػ ػػباب
كمعانػػاتيـ،كأظيػػرتنتػػائجالد ارس ػ أيض ػان اػػدـكجػػكدفػػركؽتعػػزلزثػػرمتغيػػرمكػػافإ ام ػ ازس ػرة
كالمعدؿالتراكميلمطالبفيأسبابالتطرؼالفكرمفيالمجتمع .

 .4دراســــة النــــوح ( )2011بعنــــوان " دور مقتــــرح ل ســــرة بالريــــاض لحمايــــة أبناءىــــا مــــن
االنحراف الفكري"
ىدفتالتعػرؼامػىالػدكرالػداخم يكالػدكرالخػارجيلألسػرة،كامايػ ازبنػاءمػفالناػراؼ

الفك ػػرم،كتع ػػرؼمتطمب ػػاتتفعي ػػؿى ػػذاال ػػدكرم ػػفكجيػ ػ نظ ػػرأكلي ػػاءازم ػػكر،ك ػػدص ػػمـالباا ػػث
إس ػػتبان لتاقي ػػؽى ػػذهازدكار،كاات ػػدام ػػىن ػػكايفلتادي ػػدم ػػدلص ػػدؽازداة(ص ػػدؽالماكم ػػيف،
كص ػػدؽالتس ػػاؽال ػػداخمي)كطبقي ػػاام ػػىاينػ ػ اشػ ػكائ ي انقكديػ ػ مككنػ ػ م ػػف()470كل ػػيأم ػػر
مػػكزايفامػػىمعممػػيالمرامػ الثانكي ػ كأاضػػاءىيئ ػ التػػدريسفػػيالتعمػػيـالعػػاليبمدينػ الريػػاض،

كتكصػػمتالد ارس ػ إلػػىالنتػػائجالتالي ػ :اػػدـكجػػكدفػػركؽدال ػ إاصػػائي بػػيفمتكسػػطاتاسػػتجابات
أكلي ػػاءازم ػػكرنا ػػك اب ػػاراتما ػػاكرازداةبفع ػػؿمتغيػ ػرات :العم ػػركالتخص ػػصكالمؤى ػػؿكالمينػ ػ ،
ػكرمازداة(ازكؿكالث ػػاني)أدكا انرمقتراػ ػ لألسػ ػرة
ككاف ػػؽأكلي ػػاءازم ػػكرام ػػىااتب ػػاراب ػػاراتما ػ 
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يج ػػبأفتق ػػكـبي ػػالامايػ ػ ازبن ػػاءم ػػفالناػ ػراؼالفك ػػرم،كافقػ ػكاأيضػ ػانام ػػىااتب ػػاراب ػػارات
الماكرالثالثمفمتطمبػاتتفعيػؿازسػرةزدكارىػاتجػاهازبنػاء،كمػفأىػـال تكصػياتالتػيأكصػى

بيػػاالبااػػث - 1:ضػػركرةامػػؿبرنػػامجتكاػػكممتكامػػؿلطػػوبكطالبػػاتالمػػدارساػػفالكسػػطي 
كالناػ ػراؼالفك ػػرم(المعن ػػىكالتطبيق ػػات)،كيااض ػػرفي ػػونخبػ ػ م ػػفالخبػ ػراءم ػػفذكمالىتمام ػػات

الباثي بازسرةكالناراؼالفكرم،إضاف إلػىالسػتفادةمػ فإمكانػاتكجيػكدالتجاىػاتالاككميػ 
المس ػػئكل ا ػػفازم ػػفالفك ػػرمف ػػيالمجتم ػػع،ف ػػيإ امػ ػ مع ػػارضدائمػ ػ ف ػػيالم ػػدارسكالجامع ػػات
كالمؤسسا تالرسمي افثقاف ازمفالفكرم .
 .5دراســة أغــا( )2010بعن ـوان "رؤيــة تربويــة لمخــروج مــن أزمــة التطــرف الفكــري فــي المجتمــع
الفمسطيني بمحافظات غزة".
ىػدفتالتعػػرؼإلػػىظػػاىرةالتطػػرؼفػػيالمجتمػعالفمسػػطينيبماافظػػات ػزة،كمعرفػ ازسػػباب
ازكث ػػرش ػػيكاناكالت ػػيدفع ػػتباتج ػػاهتسػ ػريعالس ػػمكؾالمتط ػػرؼ،كم ػػفث ػػـكض ػػعرؤيػ ػ تربكيػ ػ لمكاجيػ ػ 
التطرؼكالخركجمفىذاالمأزؽ،كاستخدـالبااثالمػنيجالكصػفي،كاسػتخدمتاينػ اشػكائي بسػيط 

ػردا،كبين ػػتالنتػػائجإلػػىتػػكفرالتط ػػرؼالفكػػرمفػػيالمجتم ػػع
مػػفالتربػػكييف،كبمػػغا ػػددأفرادىػػا158فػ ن
الفمسطينيبماافظات زة،ايثاصػمتدرجػ كا ػعالتطػرؼامػىكزفنسػبي ػدره(،)%69.56ك ػد

كانػتأكثػرالعكامػؿشػيكاانفػػيتػأجيجالتطػرؼ،العكامػؿالجتماايػ كالتػػيااتمػتالمرتبػ ازكلػىبػػكزف

نسػػبي ػػدره(،)%83.7ثػػـازا ػزابالسياسػػي كالتػػياصػػمتامػػىكزفنسػػبي ػػدره(.)%80.99فػػي
ضػكءالنتػػائجأشػػارتالد ارسػ إلػػىرؤيػ اػػكؿكيفيػ الخػػركجمػػفأزمػ الفكػػرالمتطػػرؼأكصػػىالبااػػث:
بضركرةاكتشاؼ ياداتجديػدةكانتقػؿإلػىضػركرةبنػاءثقػ مػفثػـاػكا انربػيفكافػ ازاػزابكالاركػات

الفاام امىالساا الفمسطيني باإلضاف إلػىتغييػركتعػديؿالصػيغ التربكيػ كتمثمػتأىميػابالىتمػاـ
بالتربيػ اىتمامػانكبيػ انرلكػػكفكافػ ازفػرادتاتػػاجإلييػػاكالشػراك بػػيفكافػ المؤسسػػاتالتربكيػ فػػيتعزيػػز
الفكرالتربكملاسـالعو بينيابماياقؽازىداؼالمرجكةلبناءالفكرالتربكمالسميـ .

 .6دراسة المرعب ( )2009بعنوان "ظاىرة التطـرف الفكـري والتربـوي عنـد طـالب كميـات التربيـة
لمبنين في مدينة حائل المظاىر واألسباب والحمول المقترحة دراسة ميدانية"
ىدفت إلىتقصيظاىرةالتطرؼالفكرمكالتربكمانػدطمبػ كميػ التربيػ فػيمدينػ اائػؿ

كاو ػ ػ ذلػ ػػؾبػ ػػبعضالمتغي ػ ػراتالتالي ػ ػ :المسػ ػػتكلالد ارسػ ػػيكالمعػ ػػدؿالسػ ػػنكمكال ارتػ ػػبالشػ ػػيرم
لمطالب ،ااتمدتالدراس  أداةالدراس الستبان كالتػيتشػمؿ()53فقػرة مكزاػ امػىسػت مجػالت
ىػػي:المج ػػاؿالػػديني،المج ػػاؿالسياس ػػي ،المجػػاؿال تص ػػادم ،المج ػػاؿالتربػػكم،المج ػػاؿازس ػػرم،

المجاؿاإلاومي،ثـتـتكزيعالسػتبان  امػىاينػ اشػكائي مػفالطمبػ الػذككرفػيكميػاتالتربيػ 
فػػيمدينػ اائػػؿبمػػغاػػددالعينػ ()418طالبػان كىػػينسػػب مقبكلػ كمػػفأىػػـالنتػػائجالتػػيتكصػػمت
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إلييػػاالد ارسػ ػ . :تس ػػتطيعالمدرسػ ػ م ػػفخ ػػوؿالقيػػاـب ػػبعضكظائفي ػػاأفتبع ػػدا ػػفالط ػػوبدكاف ػػع
التطػػرؼكالعنػػؼكاإلرىػػاب،كتخ ػريجأجيػػالنصػػالايف،كااػػيفلمػػاياػػيطبيػػـكبػػأمتيـمػػفأخطػػار،
كذلػ ػػؾمػ ػػفخػ ػػوؿمػ ػػاتقػ ػػكـبػ ػػومػ ػػفنقػ ػػؿثقاف ػ ػ المجتمػ ػػعكامميتػ ػػيالتنشػ ػػئ الجتمااي ػ ػ كالضػ ػػبط

الجتمػ ػػااي ،كمػ ػػفأىػ ػػـتكصػ ػػياتالد ارس ػ ػ  :أفتمعػ ػػبالمؤسسػ ػػاتالتربكي ػ ػ المتمثم ػ ػ فػ ػػيازس ػ ػرة
كالمدرسػ كالمسػجددكرافعػونفػيمكاجيػ ظػاىرةالتطػرؼكاإلرىػابلػدلبعػضالشػباببتاصػينيـ

ضدالتاػدياتالعقديػ كالفكريػ ليككنػكاشػبابان صػالايف ػادريفامػىأداء،رسػالتيـبتيػذيبالجانػب
ازخو يلدييـ،كتدريبيـامىمكاجي متطمباتالاياة،كتككيفكاييـ .

 .7دراسة ممك والكندي ( )2009بعنوان "دور المعمم في وقاية الناشئة من التطرف الفكري".
ىػػدفت إلػػىتعريػػؼالتطػػرؼالفكػػرمكالتعػػرؼإلػػىأسػػبابو،ك ثػػارهكدكرالمعمػػـفػػيمعالج ػ 
ذلػػؾكترسػػيخثقاف ػ السػػوـكالتسػػامحكذلػػؾمػػفمنظػػكرالمعممػػيفكأاضػػاءىيئ ػ التػػدريسفػػيكمي ػ 
التربي ػ ازساس ػػي ،ك ػػداس ػػتخدـ البااػػثالم ػػنيجالكص ػػفيالتاميم ػػي،كيعػػدى ػػذاالم ػػنيجم ػػفأكث ػػر
المنػػاىجمناسػػب ليػػذاالنػػكعمػػفالد ارسػػات،كتككنػػتاين ػ المعممػػيفالمختػػارةاش ػكائيانمػػف()169

معمػػـكمعمم ػ بمختمػػؼم اراػػؿالتعمػػيـكتػػـاختيػػارأيض ػاناين ػ اش ػكائي مػػفالجنسػػيفبمػػغاػػددىا

()28اض ػكانبكمي ػ التربي ػ ازساسػػي بجميػػعاز سػػاـالعممي ػ ،كتػػـاسػػتخداـاسػػتبان  مفتكا ػ كػػأداة
رئيس لمدراس  ايث اـالبااثػافبتصػميـاسػتبان اشػتممتامػى 5أسػئم كػؿسػؤاؿيتضػمفجانػب
معيفمفجكانبمشكم ،كبينتالنتائجالتالي :

 .1إفتفعيؿالمدرس كتطكيردكرىاكمناىجياكأسػاليبياكفمسػفتيازداءرسػالت يا ضػي لتقػؿ
أىمي افاإلاوـالذميمكموالتربكيكف .
 .2إفالمدرسػ ػ الي ػػكـمعنيػ ػ بتنميػ ػ الق ػػيـكازخ ػػوؽالت ػػيتجع ػػؿالض ػػميرالا ػػيمرش ػػدانلمف ػػرد
لمتفريػػؽب ػػيفالصػ ػكابكالخط ػػأ،إفالعممػػاءكالكا ػػاظكال ػػدااةلي ػػـمكان ػ كبيػ ػرةف ػػيالقم ػػكب

كيمكػػنيـالتػػأثيرامػػىالعام ػ سػػمبانكا يجاب ػان ،كمػػفضػػمفازسػػبابالتػػيسػػاىمتفػػيتنػػامي
التطرؼدكربعضامماءالديفالمتأثريفبالفكرالسياسيالثكرمفيتكطيفالفكر .

 .3لػػـترك ػػزاس ػػتجاباتال عينتػػيفام ػػىتنميػ ػ اػػبالقػ ػراءةكالط ػػوع فػػالقراءةاص ػػفلمطا ػػات
كالعقمياتك ضاءازك اتبالنافعالمفيد .
 .4تأكيدبعضالستجاباتامىأفوالعنؼيكلػدالعنػؼولػذاتػتـمعالجتػوبالاكمػ كالاػكارك ػكة
الاؽكاإلصرارامىالتصدملمتطرؼالفكرمكدارهكالك اي منو .
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تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
 .1أوجو التشابو  :تشابيتالد ارسػ مػعالد ارسػاتالسػابق فػيتناكليػالمتغيػرات:التربيػ الفنيػ 
كالفكػػرالمتطػػرؼ ،كتشػػابيتفػػيالعين ػ دكفالمتغي ػرات،كتشػػابيتأيض ػان فػػيالمػػنيجكأداة

الد ارس ػ  ،كمػػاكتشػػابيتفػػيالػػدكرمػػعد ارس ػ بمقاسػػـ()2016مػػفايػػثجانػػبتنمي ػ  ػػيـ
المكاطن ػ ػ ،كاتفقػ ػػتف ػ ػػيالعين ػ ػ م ػ ػػعد ارس ػ ػ العت ػ ػػكـ(،) 2013كاتفقػ ػػتم ػ ػػعد ارس ػ ػ ال ػ ػػدلفي

( )2016مفايثالتعرؼامىال صعكباتالتيتكاجو معمميالتربي الفني .

 .2أوجـو االخـتالف  :لػػـتجمػعالد ارسػاتالسػػابق بػيفمتغيػراتالد ارسػ الااليػ فػياػدكدامػػـ
الباا ػػث،كى ػػذايؤك ػػدام ػػىأفالد ارسػ ػ الااليػ ػ م ػػفالد ارس ػػاتالب ػػاكرةف ػػيالمي ػػدافماميػ ػان،

كاختمف ػ ػػتأيضػ ػ ػانم ػ ػػفاي ػ ػػثازى ػ ػػداؼكالتس ػ ػػاؤلت،كت ػ ػػأتيم ػ ػػفب ػ ػػابمس ػ ػػاادةالب ػ ػػااثيف

ال فمسػػطينييفف ػػيإج ػراءد ارس ػػاتلاقػ ػ فػػيمج ػػاؿالختص ػػاصلمكاجي ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼ
بمختمؼالكسائؿكازنشط الفني ،كماأفالبااثلـيتطػرؽكثيػ انرلمد ارسػاتازجنبيػ لشػدة
التبايفبيفالمجتمعاتازجنبي كالعربي .

 .3أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
 بناءفكرةالدراس كتاد يدكصيا ازىداؼ،كالتعرؼامىالمفاىيـالمتعمق بالدراس  . تعريؼالمصطماات . تاديدالمتغيراتالتصنيفي المناسب لمدراس  . تاديدازساليباإلاصائي الموئم لمثؿىذاالنكعمفالدراسات . تاديدالطريق الموئم لختياراين الدراس لكػيتكػكفممثمػ لخصػائصمجتمػعالد ارسػ ازصميكبالتاليإمكاني تعميـنتائجياامىالبيئاتالمشابي  .
 .4أوجــو التميــز:تتميػػزالد ارس ػ الاالي ػ فػػيككنيػػاتعػػالجمكضػػكاان لػػـيػػتـالتطػػرؽإليػػومػػف
بؿ،ر ـأىمي التربي الفنيػ بماتكياتيػاكمضػامينيافػيتطػكيرك تاسػيفالبيئػ التعميميػ 

فيتاسيفمخرجاتالتربي الفني ،كتتميزأيضػانفػيأنيػاتسػعىإلػىالكشػؼاػفمعك ػات
التربي الفني لتطكيردكرىافيمكاجي الفكرالمتطرؼمفخػوؿا تػراحسػبؿكفيمػ بػذلؾ،

كأ فالمتتب ػػعلمد ارس ػػاتالتربكيػ ػ يج ػػدنقصػ ػانكاض ػػاانف ػػيد ارسػ ػ متغيػ ػراتالد ارسػ ػ الااليػ ػ ،
كليذهالندرةك يابمثؿىذهالدراس ماميانجػاءتالد ارسػ لسػدىػذاالػنقصبيػدؼالتعػرؼ
ام ػػىال ػػدكرالم ػػأمكؿلمتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػيمكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼبماافظ ػػات ػ ػزةكس ػػبؿ

تطكيرالتربي الفني ،فيايفتفتقرالمكتب الفمسطيني إلىدراساتمفىذاالنكع .
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انفصـم انسابع
إجـــــــساءاث اندزاظــــت
 هقذهت
 هنيـج الذراست
 هجخوع الذراست
 عينت الذراست
 أدًاث الذراست
 خطٌاث الذراست
 األساليب اإلحصـائـيت

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
مقدمة:
يعرض البااث في ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات المتبع في الجانب الميداني في ىذه

الدراس مف ايث  منيجي الباث العممي كالميداني ،كمجتمع الدراس ازصمي ،كالعين التي طبقت
اميياالدراس ،كازدكاتالتياستخدمياالبااثبدراستو ،كالمعالجاتاإلاصائي التياستخدمتفي
تاميؿ البيانات لختبار صدؽ كثبات ازدكات ككذلؾ التكصؿ إلى النتائج النيائي لمدراس  ،كضمف

نامجالدراساتالعمياكاسب لياتكخطكاتالباثالعممي

الخطكاتالستدللي التيزكدنابيامفبر
الصايحكالمتفؽاميو،لمكصكؿإلى نتائجد يق يمكفلناأفنقدمياإلى ارخريفمبسط كذاتبناء
اممي،كاميواتبعناالخطكاتالتالي  :

منيج الدراسة:
اتبعالبااثالمنيجالكصفيازسمكبالتاميميالذميااكؿاإلجابػ امػىالسػؤاؿازساسػيفػي
العمـكماىي ػ كطبيع الظاىرةمكضكعالباػث،كيشػمؿذلػؾتاميػؿالظػاىرة،كبيئتيػا،كبيػافالعو ػ بػيف
مككناتي ػ ػػا،كمعن ػ ػػىذل ػ ػػؾأفالكص ػ ػػؼي ػ ػػتـأساسػ ػ ػنابالكا ػ ػػداتأكالش ػ ػػركطأكالعو ػ ػ ػػاتأكالفئػ ػ ػػاتأك
التص ػػنيفاتأكازنس ػػاؽالت ػػيتكج ػػدبالفعػ ػػؿ،ك ػػديش ػػمؿذل ػػؾارراءاكلي ػػاكالتجاى ػػاتإزائي ػػا،كك ػػذلؾ

العممي ػػاتالت ػػيتتض ػػمنياكارث ػػارالت ػػيتا ػػدثيا،كالمتجي ػػاتالت ػػيب ػػزغاميي ػػا،كمعن ػػىذل ػػؾأفالم ػػنيج
الكصفييمتدإلىتناكؿكيؼتعمؿالظاىرة(.أبكاطبكصادؽ )104-104،1991،

مجتمع الدراسة:
يتكػكفمجتمػػعالد ارسػ مػػفجميػػعمعممػػيالتربيػ الفنيػ فػػيالمػػدارسالاككميػ بماافظػػات ػزة
،2019/2018ك دبمغاددىـ()134معمـكمعمم .

عينة الدراسة:
تتألؼاين الدراس مفنكايفكىماازكلىىيالعين السػتطواي ،كالنػكعالثػانيكىػيالعينػ 

الكمي ،سكؼنشرحكؿنكعامىادلمفخوؿالتالي :
 .1العينة االستطالعية:

بمغاددأفرادالعين الستطواي ()34معمػـمػفمعممػيالتربيػ الفنيػ فػيالمػدارسالاككميػ 
بماافظػات ػزة،ممػػاتػػـاسػػتبعادىػذهالعينػ مػػفالعينػ الكميػ ،ايػثتػػـاختيػػارىـبالطريقػ العشػكائي ،
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كذل ػػؾبي ػػدؼالتاق ػػؽم ػػفالخص ػػائصالس ػػيك كمتري زدكاتالد ارسػ ػ كى ػػيمع ػػاموتالص ػػدؽكالثب ػػات
زدكاتالدراس ،اممانبأنوتـاستبعادىذهالعين مفالعين الكمي 
 .2العينة الكمية الفعمية:
بمػػغاػػددأف ػرادالعين ػ الكمي ػ فػػيالد ارس ػ ()100معمػػـمػػفمعممػػيالتربي ػ الفني ػ فػػيالمػػدارس
الاككميػ مػفكػوالجنسػيفمػفمجتمػعالد ارسػ ازصػميبماافظػات ػزة،لمعػاـ،2017 2018-فقػد

تػ ػـاختي ػػارىـبطريقػ ػ العينػ ػ العشػ ػكائي الطبقيػ ػ ،كلمتع ػػرؼام ػػىالخص ػػائصالديمك رافيػ ػ زفػ ػرادالعينػ ػ 
سكؼنكضحذلؾمفخوؿالتالي :
الخصائص الديموغرافية:
لمتعرؼامىالخصائصالديمك رافي زفرادالعين ،سكؼيتـارضالنتائجالمتعمق 

بالخصائصالمذككرةمفخوؿالتالي :

جدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الديمغرافية (ن=)100
المتغير
نكعالجنس 

الخدم العممي

المنطق التعميمي

التصنيف

العدد

النسبة %

ذككر 

46

46.0

إناث

54

54.0

المجمكع

100

100.0

5سنكاتفأكثر 

17

17.0

10سنكاتفأكثر

49

49.0

15سن فأكثر

34

34.0

المجمكع

100

100.0

شماؿ زة 

15

15.0

رب زة

15

15.0

شرؽ زة

15

15.0

الكسطى

10

10.0

خانيكنس

9

9.0

شرؽخانيكنس

22

22.0

رفح

14

14.0

المجمكع

100

100.0
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تبين من خالل الجدول رقم ( )1ما يمي:
توزيـــع أفـــراد العينـــة بالنســـبة لنـــوع الجـــنس :شػػكمتاإلن ػػاثمػػانس ػػبتو،%54.0بينمػػاش ػػكؿ
الذككرمانسبتو .%46.0
توزيع أفراد العينة بالنسبة لمخبـرة العمميـة%17.0 :مػفأفػرادالعينػ سػنكاتالخدمػ لػدييـ5
سنكاتفأكثر،بينما%49.0سنكاتالخدم لدييـ10سنكاتفأكثر15%34.0،سن فأكثر .
توزيــع أفـراد العينــة بالنســبة لممنطقــة التعميميــة :تبػػيفأف%14.0مػػفأفػرادالعينػ مػػفرفػػح،
ك%22.0مفشرؽخافيكنس،كماتبيفأف%9.0مف ربخػافيػكنس،ك%10.0مػفالكسػطى،
%15.0مفشرؽ زة،كذلؾ%15.0مف رب زة،ك%15.0مفشماؿ زة.

أدوات الدراسة:
بعػدالطػوعامػىازدبالتربػكمكالد ارسػاتالسػابق المتعمقػ بمكضػكعالد ارسػ كاسػػتطوعرأم
المش ػػرؼك راءالترب ػػكييفكالمتخصص ػػيف ،ػػاـالباا ػػثببن ػػاءالس ػػتبانو،كذل ػػؾلتاقي ػػؽأى ػػداؼالد ارسػ ػ 

كلجم ػػعالبيان ػػاتكالمعمكم ػػاتلي ػػتـتطبيقي ػػاام ػػىالعينػ ػ كاإلجابػ ػ ام ػػىتس ػػاؤلتالد ارسػ ػ ،ك ػػدس ػػمت
الستبانوإلى سميفرئيسييفىما 
القس ػػـازكؿ:كى ػػكاب ػػارةا ػػفالمعمكم ػػاتالعامػ ػ ا ػػفالمس ػػتجيب(الج ػػنس،س ػػنكاتالخدمػ ػ ،

المنطق التعميمي ) 

القسػػـالثػػاني:يتمثػػؿفػػيمجػػالتالد ارس ػ كيشػػمؿ()38فق ػرةمكزا ػ امػػى()3مجػػالتكىػػي
(دكرمعمػػـالتربيػ الفنيػ ،دكرمػػنيجالتربيػ الفنيػ ،دكرالدارةالمدرسػػي كازنشػػط الفنيػ )فػػيمكاجي ػ 
الفكرالمتطرؼبماافظات زة.
أوالً :استبانة قياس دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف:
وصف االستبانة :
تيدؼالستبانوالتعرؼإلػىدرجػ دكرالتربيػ الفنيػ فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼ،فقػدتضػمف
المقياسفيصكرتوالنيائي ()38فقرة،ايثياتكمالمقياسامىثوثػ أبعػادكىػي(دكرمعمػـالتربيػ 
الفني ػ ػ ،دكرمػ ػػنيجالتربي ػ ػ الفني ػ ػ ،دكراإلدارةالمدرسػ ػػي كازنشػ ػػط الفني ػ ػ )،ايػ ػػثأفك ػ ػؿابػ ػػارةفػ ػػي
المقياسترتبطبػدكرالتربيػ الفنيػ فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼكأبعػاده،كأمػاـكػؿابػارةخمسػ إجابػات

(منخفض ػ جػػدان،منخفض ػ ،متكسػ ػط ،كبي ػرة،كبي ػرةجػػدان) ،كيض ػػعالمباػػكث/ةإشػػارة()xأمػػاـالعب ػػارة
التػػيتتفػػؽكتعب ػػراػػفمش ػػاارهكالعبػػاراتكمي ػػاصػػايا كبي ػػاتػػدرجيب ػػدأمػػفالنف ػػيالمطمػػؽكينتي ػػي

بالتأكيدكالتوزـليذهالمشاار،كيتـاإلجاب امىكاادةمفالخياراتالتيأماـالعبارة .
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تصحيح االستبانة:
تت ػ اركحدرجػػاتىػػذهالسػػتبانومػػف38درج ػ كاتػػى145درج ػ ،كتقػػعاإلجاب ػ امػػىالسػػتبانو
فيخمػسمسػتكيات(ضػعيف جػدنا،ضػعيف ،متكسػط ،كبيػرة،كبيػرةجػدنا)كتتػراكحالدرجػ لكػؿابػارةمػا

بػػيف(درجػ ػ 5،درج ػػات)،بمعنػػىإذاكان ػػتاإلجابػ ػ (:1ضػػعيف ج ػػدنا:2،ض ػػعيف :3،متكس ػػط :4،
كبي ػرة:5،كبي ػرةجػػدان)،ايػػثيشػػيرارتفػػاعالدرج ػ إلػػىارتفػػاعمسػػتكلدكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ 

الفكرالمتطرؼ .

الخصائص السيكومترية لالستبانو:
لمتعرؼامىالخصائصالسيككمتري لوستبان  ،اـالبااثباسابمعػاموتالثبػاتكالصػدؽ
لممقياس،كسيقكـالبااثبعرضالنتائجبالتفصيؿمفخوؿالتالي :
 -1معامالت الصدق لالستبانة دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف:
لمتاقػػؽمػػفمعػػاموتالصػػدؽلممقيػػاس ػػاـالبااػػثباسػػابالصػػدؽ ،كيػػتـارضػػيابالتفصػػيؿ
مفخوؿالتالي :
-1أوال :الصدق الظاىري ل داة (صدق المحكمين)
ػػاـالبااػػثبعػػرضأداةالد ارس ػ كالمتمثم ػ بالسػػتبان فػػيصػػكرتياازكلي ػ امػػىمجمكا ػ مػػف

الماكمػػيفتألفػػتمػػف()5أاضػػاءمػػفأاضػػاءالييئ ػ التدريسػػي فػػيالجامعػػاتالفمسػػطيني فػػي طػػاع
ػزة،كمتخصصػػيففػػيمجػػاؿالتربيػ كامػػـالػػنفس،كيكضػػحالمماػػؽر ػػـ()2أسػػماءالماكمػػيفالػػذيف
امكامشككريفبتاكيـأداةالدراس  .
ك دطمبالبااثمفالماكمػيفمػفإبػداء رائيػـفػيمػدلموئمػ العبػاراتلقيػاسمػاكضػعت
زجمو،كمدلكضكحصيا العبػاراتكمػدلمناسػب كػؿابػارةلمماػكرالػذمينتمػيإليػو،كمػدلكفايػ 
العبػاراتلتغطيػ كػػؿماػكرمػػفماػػاكرمتغيػراتالد ارسػ ازساسػػي ىػذاباإلضػػاف إلػػىا تػراحمػػايركنػو
ضػػركرينامػػفتعػػديؿصػػيا العبػػاراتأكاػػذفيا،أكإضػػاف ابػػاراتجديػػدةزداةالد ارس ػ ،ككػػذلؾإبػػداء
رائيػػـفيمػػايتعمػػؽبالبيانػػاتازكلي ػ (الخصػػائصالشخصػػي ،كالكظيفي ػ المطمكب ػ مػػفالمباػػكثيف)،إلػػى

جانبمقياسليكرتالخماسيالمستخدـفيالستبانو .
كترك ػػزتتكجيي ػػاتالماكم ػػيفام ػػىانتق ػػادط ػػكؿالس ػػتبانواي ػػثكان ػػتتات ػػكمام ػػىبعػ ػػض

العبػػػاراتالمتكػػػررة،كمػػػاأفبعػ ػػضالماكمػ ػػيفنصػػػاكابضػػػركرةتقمػ ػػيصبعػػػضالعبػػػاراتمػ ػػفبعػ ػػض
المااكركاضاف بعضالعبارات إلىمااكرأخرل .
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كاستنادناإلىالمواظاتكالتكجيياتالتيأبداىاالماكمػكف ػاـالبااػثبػإجراءالتعػديوتالتػي

اتفؽامييامعظـالماكميف،ايثتـتعديؿصيا العباراتكاذؼأكإضاف البعضارخرمنيا .
 -2صدق االتساق الداخمي:

لمتاقػػؽمػػفصػػدؽالتسػػاؽالػػداخميتػػـاسػػابمعامػػؿالرتبػػاطبػػيفكػػؿفقػرةمػػففقػراتالبعػػد
كالدرجػ الكميػ لمبعػدالخػاصبػػالفقرة،كذلػؾلمعرفػ مػدلارتبػاطكػػؿفقػرةبالدرجػ الكميػ لمبعػد.كيكضػػح

الجدكؿالتاليمدلارتباطازبعادلوستبان بالدرج الكمي ليا :

جدول ( :)2معامالت االرتباط بين أبعاد استبانة دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف والدرجة الكمية
لالستبانة

معامل االرتباط

مستوى

دكرمعمـالتربي الفني 

0.96

**0.001

دكرمنيجالتربي الفني

0.93

**0.001

دكراإلدارةالمدرسي كازنشط الفني

0.94

**0.001

البعد

** دالة إحصائيا عند 0.01

بيرسون

* دالة إحصائيا عند 0.05

الداللة

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

يتبيفمفالجدكؿالسابؽبأفأبعادإستبان دكرالتربي الفني فيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼتتمتػع

بمعػػاموتارتبػػاط كيػ كدال ػ إاصػػائيان،ايػػثتراكاػػتمعػػاموتالرتبػػاطبػػيف(،)0.95-0.84كىػػذا
يػػدؿامػػىأفأبعػػادإسػػتبان دكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼتتمتػػعبدرج ػ مرتفع ػ مػػف

الصدؽ،بايثتجعل الباحث مطمئفإلىصواي تطبيؽالستبان امىأفراداين الدراس  .
كبمػػاأفإسػػتبان دكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼلديػػوثوث ػ أبعػػادفإننػػاسػػكؼ
نقكـبإيجادمعاموتالرتباطبيففقراتكؿبعدمعالدرج الكميػ لمبعػدالػذمتنتمػيلػوالفقػرة،كسػكؼ

يتـارضوكمايمي :
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جدول ( ) 3يوضح معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد من األبعاد والدرجة الكمية لكل بعد عمى حدة
البعد األول "دور معمم التربية الفنية"

البعد الثاني "دور منيج التربية
الفنية"

البعد الثالث "دور اإلدارة المدرسية
واأل نشطة الفنية"

معامل االرتباط

مستوى

1

0.36

*0.029

1

2

0.31

*0.049

2

0.55

3

0.47

**0.003

3

0.76

**0.001

4

0.46

**0.004

4

0.72

**0.001

4

5

0.61

**0.001

5

0.65

**0.001

5

0.59

6

0.75

**0.001

6

0.80

**0.001

6

0.60

**0.001

7

0.70

**0.001

7

0.67

**0.001

7

0.82

**0.001

8

0.59

**0.001

9

0.62

**0.001

8

0.65

**0.001

8

0.50

**0.001

9

0.82

**0.001

10

0.39

*0.015

11

0.81

**0.001

9

0.61

**0.001

10

0.71

**0.001

12

0.61

**0.001

13

0.70

**0.001

10

0.65

**0.001

11

0.79

**0.001

14

0.51

**0.001

15

0.77

**0.001

11

0.76

**0.001

12

0.61

**0.001

البعد

بيرسون

الداللة

** دالة إحصائيا عند 0.01

البعد

معامل االرتباط

مستوى

0.78

**0.001

1

**0.001

2

0.56

3

0.63

**0.001

0.48

**0.002
**0.001

بيرسون

الداللة

* دالة إحصائيا عند 0.05

البعد

معامل االرتباط

مستوى

0.43

**0.007
**0.001

الداللة

بيرسون

 //غير دال إحصائيا عند 0.05

أظيرتالنتائجالمكضا فيالجدكؿالسابؽبأففقراتأبعادمقياسدكرالتربي الفني في
مكاجي الفكر المتطرؼ تتمتع بمعاموت ارتباط  كي كدال إاصائينا اند مستكل دلل (،0.01
،)0.05كىذايدؿامىأ ففقراتأبعادمقياسدكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼتتمتع

بمعاموتصدؽمرتفع  .

ثانياً :معامالت الثبات لالستبانة:
لمتاقؽمفمعػاموتالثبػاتلوسػتبان  ػاـالبااػثباسػابالثبػاتبطريقػ ألفػاكركنبػاخكطريقػ 
التجزئ النصفي ،كسكؼنعرضيابالتفصيؿمفخوؿالتالي :
 -1معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:
تػـتطبيػؽمقيػػاسدكرالتربيػ الفنيػ فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػػرؼامػىاينػ اسػتطواي  كاميػػا
()40مفمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككميػ بماافظػات ػزة،كبعػدتطبيػؽالسػتبان تػـااتسػاب
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معام ػػؿألف ػػاكركنب ػػاخلقي ػػاسالثب ػػات،اي ػػثكج ػػدأف يمػ ػ معام ػػؿألف ػػاكركنب ػػاخبمغ ػػت0.95لممقيػ ػاس
الكمػػي،كىػػذادليػػؿامػػىأفاسػػتبان دكرالتربيػ الفنيػ فػػيمكاجيػ الفكػػرالمتطػػرؼيتمتػػعبمعامػػؿثبػػات
اكاتمعػاموتالثبػاتزبعػادالسػتبان بػيف(-0.86
مرتفع،كبماأفالستبان لديوأربع أبعاد،فقدتر
،)0.89كىذادليؿكافيامىأفأبعادالستبان تتمتعبمعامؿثباتمرتفع .
 -2معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
تـتطبيؽمقياسدكرالتربيػ الفنيػ فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼامػىاينػ اسػتطواي  كاميػا
()40مػفمعممػػيالتربيػ الفنيػ بالمػدارسالاككميػ بماافظػػات ػزة،كبعػدتطبيػػؽالسػػتبان تػػـاسػػاب
الثبػػاتبطريق ػ التجزئ ػ النصػػفي ،ايػػثتػػـ سػػم بنػػكدالسػػتبان إلػػىنصػػفيفككػػذلؾبنػػكدكػػؿبعػػدإلػػى
سميف،كتػـاسػابمعامػؿالرتبػاطبػيفمجمػكعفقػراتالنصػؼازكؿكمجمػكعفقػراتالنصػؼالثػاني

لممقياس ككذلؾلكؿبعدامىادة،فقػدتراكاػتمعػاموتالثبػاتبعػدتطبيػؽمعادلػ سػبيرماف-بػراكف
المعدل لممقياسالكمي(،)0.94كىذادليؿامػىأفالسػتبان يتمتػعبمعػاموتثبػاتمرتفعػ ،فػياػيف
تراكاتمعاموتالثبػاتلألبعػادازربعػ (،)0.89-0.84ممػاسػبؽيتبػيفأفالسػتبان بفق ارتػويتمتػع

بمعامؿثباتمرتفع،كمافػيالجػدكؿالتػالي،ممػايشػيرإلػىصػواي السػتبان لقيػاسازبعػادالمػذككرة
أا ػػوه،كب ػػذلؾاعتمـــد الباحـــث ف ػػيى ػػذهالس ػػتبان لجم ػػعالبيان ػػاتكل جابػ ػ ام ػػىف ػػركضكتس ػػاؤلت
الدراس  .
جدول ( ) 4معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية الستبانو دور التربية الفنية في مواجية الفكر
المتطرف وأبعاده
#

أبعاد المقياس

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

التجزئة النصفية
معامل

سبيرمان

االرتباط

براون

1

دكرمعمـالتربي الفني

15

0.87

0.75

0.86

2

دكرمنيجالتربي الفني

11

0.89

0.80

0.89

3

دكراإلدارةالمدرسي كازنشط الفني

12

0.86

0.72

0.84

38

0.95

0.89

0.94

الدرجة الكمية لمقياس دور التربية الفنية
في مواجية الفكر المتطرف
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األســاليـب اإلحصـــائيـة:
ػػاـالباا ػػثبتفري ػػغكتامي ػػؿالمق ػػاييسم ػػفخ ػػوؿبرن ػػامجالتامي ػػؿاإلاص ػػائي

Statistical

)،Package for the Social Sciences (SPSS 25.0ك ػدتػـاسػتخداـازسػاليباإلاصػائي 
التالي  :
 -1إحصـــاءات وصــــفية منيـــا:النس ػػب المئكيػ ػ كالمتكس ػػطالاس ػػابيكالناػ ػراؼالمعي ػػارمكال ػػكزف
النسبي .

 -2المتوسط الحسابي النسبي (الوزن النسبي):كيفيدفيمعرف مقػدارالنسػب المئكيػ لكػؿمجػاؿ
مفالمجالت .
 -3معامل ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alphaلمعرف ثباتفقراتأدكاتالدراس  .
 -4معامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة النصــفية ) :(Split-half methodsيػػتـاسػػتخدامولمتأكػػد
مفأفمقايسالدراس لدييادرجاتثباتمرتفع .
 -5معامــل ارتبــاط بيرســون (:)Person Correlation Coefficientلمتاقػػؽمػػفصػػدؽ
التسػػاؽالػػداخميبػػيففق ػراتالسػػتبان كالدرج ػ الكمي ػ ليػػاكلقيػػاسمعػػاموتالرتبػػاطيسػػتخدـ
معامؿارتباطبيرسكفلدراس العو بيفمتغيراتالدراس  .

 -6اختبــار ت ( :)T- Testلبيــان داللــة الفــروق بــبن متوســطات عينتــين مســتقمتين:كذلػػؾ
لمتعرؼامىمدلكجكدفركؽذاتدلل إاصائي تعزللمتغيرالنكع(ذكر،أنثى).
-7

تحميل التباين األحادي (:)One-Way ANOVAلبيافدلل الفػركؽبػبفمتكسػطاتثػوث
اين ػ ػػاتف ػ ػػأكثر،لمتع ػ ػػرؼام ػ ػػىم ػ ػػدلكج ػ ػػكدف ػ ػػركؽذاتدللػ ػ ػ إاص ػ ػػائي تع ػ ػػزللممتغيػ ػ ػرات

الديمك رافي  .

 -8اختبـــار :LSDلمعرفػ ػ اتج ػػاهالف ػػركؽكدللتي ػػاب ػػيففئ ػػاتك ػػؿمتغي ػػرم ػػفمتغيػ ػراتالعكام ػػؿ
الديمك رافي كتأثيرىاامىمجالتالستبان .
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انفصم اخلبيط
َخبئـج اندزاظـت ًحفعريىب ًينبلشخيب
 إجابت عن حساؤالث الذراست
 نخائج فزضياث الذراست

الفصل الخامس
عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا
مقدمة:
اتالدرسػ ػ ػ كالمعالج ػ ػػات
ا
فيم ػ ػػايم ػ ػػيا ػ ػػرضلمنت ػ ػػائجالت ػ ػػيت ػ ػػـالاص ػ ػػكؿاميي ػ ػػاباس ػ ػػتخداـأدك

اإلاصائي كفقازسئم الد ارسػ كفرضػياتيا،كسػيتـاػرضالنتػائجالخاصػ بتسػاؤلتالد ارسػ ثػـاػرض
النتائجالخاص بفرضياتالدراس مفخوؿالتالي :
لتفسير نتائج الدراس كالاكـ امى مستكل الستجاب  ،تـ تاديد طكؿ الخويا في مقيػاس

ليكػرتالخماسيمفخوؿاسابالمدلبيفدرجاتالمقياس()4=1-5كمفثـتقسيموامىأكبر
يمػ فيالمقياسلماصكؿامىطكؿالخمي أم()0.8=5/4كبعدذلؾتـإضاف ىذهالقيم إلى
أ ػؿ يم فيالمقياس(بداي المقياس)كىي)1(:أمكاادصايح،كذلؾلتاديدالاػدازامػىليػذه
الخمي ،كىكذاأصبحطكؿالخوياكالتالي :
جدول ( )5المحك المعتمد في الدراسة

طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة التوافر

مف 1.80 -1.00

 %36-%20

مف 2.60-1.81

 %52-%36

منخفض جدنا 
منخفض 

مف 3.40-2.61

 %68-%52

متكسط 

مف 4.20 -3.41

 %84-%68

كبيرة 

مف 5.00-4.21

 %100-%84

كبيرةجدنا 

(أبو صالح.)45 ،2001 ،

أو ًال :تساؤالت الدراسة:
التساؤل األول :ما الدرجات التقديرية لدور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف من وجيـة نظـر
معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة؟
لمتعرؼإلىدكرالتربيػ الفنيػ فػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼمػفكجيػ نظػرمعممػيالتربيػ الفنيػ 
بالمػػدارسالاككمي ػ بماافظػػات ػ ػزة ،ػػاـالبااػػثباسػػابالمتكس ػػطاتكالنا ارفػػاتالمعياري ػ كال ػػكزف
النسبيلوستبان ككؿكأبعادىا،كيتضحذلؾمفخوؿالجدكؿالتالي :
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جدول ( )6يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستبانة دور التربية الفنية في
مواجية الفكر المتطرف من وجية نظر معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
عدد

الوزن

الفقرات

الدرجة
الكمية

المتوسط

االنحراف

دكرمعمـالتربي الفني 

15

75

41.4

11.5

55.2

دكرمنيجالتربي الفني

11

55

32.1

8.8

58.3

1

دكراإلدارةالمدرسي كازنشط الفني

12

60

33.3

8.7

55.4

2

دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف

38

190

106.7

27.0

56.2

-

البعد

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب
3

%

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمبعد *100


أظيػرتالنتػػائجإلػػىأفمتكسػػطدرجػػاتمقيػػاسدكرالتربيػ الفنيػ فػػيمكاجيػ الفكػػرالمتطػػرؼ
مفكجيػ نظػرمعممػيالتربيػ الفنيػ بالمػدارسالاككميػ بماافظػات ػزةبمػغ106.7درجػ كبػاناراؼ
معيارم27.0درج ،بكزفنسبيبمغ،%56.2ممايعنيأفمعمميالتربي الفنيػ بالمػدارسالاككميػ 
بماافظػػات ػزةيػػرككفأفدكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼبدرج ػ متكسػػط ،كبم ػػاأف

الس ػػتبان ل ػػديياثوثػ ػ أبع ػػادفق ػػدج ػػاءبالمرتبػ ػ ازكل ػػىبع ػػددكرم ػػنيجالتربيػ ػ الفنيػ ػ ب ػػكزفنس ػػبيبم ػػغ
،%58.3يميػػودكراإلدارةالمدرسػػي كازنشػػط الفني ػ بػػكزفنسػػبي،%55.4كفػػيالمرتب ػ ازخي ػرةبعػػد
دكرمعمػػـالتربي ػ الفني ػ بػػكزفنسػػبي،%55.2ممػػايؤكػػدأفمعممػػيالتربي ػ الفني ػ بالمػػدارسالاككمي ػ 

بماافظ ػػات ػ ػزةيػ ػ ركفب ػػأفدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػيمكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼبأبعادى ػػاالثوثػ ػ بدرجػ ػ 
متكسط  .

شكل ( )1يبين األ وزان النسبية الستبانة دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف لدى معممي التربية الفنية
بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
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مػػفخػػوؿإطػػوعالبااػػثامػػىالمنػػاىجالمتعمق ػ بالتربي ػ الفني ػ كجػػدفييػػا صػػكرمػػفنااي ػ 
اػػوجالمشػػاكؿالسػػمككي ك ػالعنؼكاػػدـاات ػراـال ػرأمارخػػرك يرىػػا،بمػػايػػداـتكػػكيفمجتمػػعتعميمػػي
صػايكسػميـ،إضػاف إلػىأنػػوليكجػدمسػاؽد ارسػيفػيالخطػ ازكاديميػ إلاػدادمعمػـالتربيػ الفنيػ 
يتضػمفمكاجيػ المشػاكؿالتربكيػ بمػافييػاالفكػرالمتطػرؼداخػؿمجتمػعالمدرسػ كمعالجتيػابكاسػط 
أدكاتالتربي الفني ،كمفجي أخرليكجد صكراندالمعمػـ،كاإلشػراؼالتربػكمناايػ الشػعكربػالفكر

المتطرؼكمشكم ثقافي تاتـاميومكاجيتيػابالتػأثيرلبالضػبطازمنػيكالبكليسػيلممدرسػ ،كمػاكمػف
خػػوؿالمواظػ يػػرلالبااػػثبػػأفىنػػاؾتركيػػزمػػف بػػؿإدارةالمدرسػ كخاصػ فػػيالمػػدارسالاككمي ػ 
امىازنشط الفني التقميدي ذاتالطابعالدينيأكثرمنيػاامػىازنشػط ذاتالطػابعالػكطنيالمتعمقػ 

بالكادةكالنضباطكااتراـالرأمارخرتمؾالتيتادمفكجكدالفكػرالمتطػرؼداخػؿالبيئػ التعميميػ ،
كىػػذامػػايتف ػػؽمػػعد ارس ػ (العيس ػػى)2017،التػػيتكص ػػمتبػػأففاامي ػ أنش ػػط كدركسالتربي ػ الفنيػ ػ 
متكسػط فػيالتكضػػيحكالتكايػ بمفػاىيـالقػػيـاليجابيػ المجتمعيػ كالمابػ كالتسػامحكالمكاطنػ ك يرىػػا

مفخوؿالبرامجكالمسابقاتالفني ،كأيضامفخػوؿدركسالتربيػ الفنيػ كالنشػاطالفنػيالمختمػؼفػي
تنمي القيـاإليجابي المجتمعي  .
التساؤل الثاني :ما الدرجات التقديرية لدور معمم التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف من
وجية نظر معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة؟
لمتعرؼامػىدكرمعمػـالتربيػ الفنيػ مػفكجيػ نظػرمعممػيالتربيػ الفنيػ بالمػدارسالاككميػ 
بماافظ ػػات ػ ػزة ،ػػاـالباا ػػثباس ػػابالمتكس ػػطاتكالنا ارف ػػاتالمعياريػ ػ كال ػػكزفالنس ػػبيلك ػػؿمج ػػاؿ
كفقراتو،كيتضحذلؾمفخوؿالجدكؿالتالي :
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جدول ( ) 7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال األول الستبانو دور معمم
التربية الفنية من وجية نظر معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
المتوسط

االنحراف

الوزن

1

يعمؿمعمـالتربي الفني امىتكاي الطمب بمخاطر ثارالفكرالمتطرؼ

3.12

0.9

62.4

1

2

يكمؼطمبتومفخوؿالرسـلمتعبيرافرأييـفيالتطرؼالفكرم


2.45

0.9

49.0

13

3

يكظؼالفففيإبرازمخاطرالتطرؼ

2.62

1.0

52.4

11

4

يكظؼبعضالرسكماتلتنمي مياراتالتفكيرالنا دلدلطمبتو

2.41

1.0

48.2

15

5

يكفررسكماتتسيـفيتقبؿالطمب ل خر

2.75

1.3

55.0

8

6

يكزعازنشط امىمجمكااتلتنمي ركحالمبادرةكالعمؿالجماايلدلطمبتو

3.03

1.3

60.6

3

2.88

1.3

57.6

5

8

يستثمرالصكركالرسكـفياوجالعنؼالمدرسي

2.86

1.3

57.2

6

9

يتيحفرصلمطمب لمتعبيرافالذاتكانفعالتيـكمشاارىـكتككيفشخصياتيـ

2.84

1.3

56.8

7

2.73

1.2

54.6

9

11

يكظؼالرسـفيالتخفيؼمفالضغكطالنفسي لطمبتو

2.70

1.5

54.0

10

12

يكظؼالفففيالتفريغالنفسيكالنفعاليلطمبتو

2.94

1.2

58.8

4

13

يكظؼالفففيالادمفالعزل الجتمااي لمطمب

3.04

1.3

60.8

2

14

يشرؾالمعمـالطمب فيرسـجدارياتلمناىض الفكرالمتطرؼ

2.45

1.1

49.0

14

2.56

1.4

51.2

12

2.76

1.2

55.2

-

الرقم

7

10

15

الفقرة

الحسابي

يدربالمتعمميفامىتقدير يم اإلنسافكالىتماـبالجماؿلطردالقبحسكاء

كافسمككي ناأكثقافيان

يعرضأاماؿتوميذهالمتميزيفداخؿالمدرس لتأكيدذكاتيـلمادمفالفكر

المتطرؼ

يسيـ المعمـ بتنمي القيـ كازخوؽ التي تجعؿ الضمير الاي مرشدان لمفرد
لمتفريؽبيفالصكابكالخطأ

المجال األول "دور معمم التربية الفنية"

المعياري

النسبي %

الترتيب

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية (عدد الفقرات* أعمى درجة تصحيح) *100

أظيرتالنتائجإلىأفالمتكسطالاسابيلممكافق امىفقرات المجاؿ ازكؿ (دكرمعمـالتربي 

الفني ) مفكجي نظرمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زةمفكجي نظرالمعمميفبمغ
()2.76درج  ،كباناراؼمعيارم بمغ( )1.2درج ،كبكزفنسبي( ،)%55.2كىذايدؿ امىأف ىناؾ
مكافق مفالمعمميفامىأفدكرمعمـالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼجاءبدرج متكسط ،ايث
أظيرتالنتائجإلىأفالمتكسطاتالاسابي لجميعفقراتالبعدتراكاتبيف(،)3.12-2.41كىيأامى

مفدرج الايادالتيتساكم(،)3كما تراكاتازىمي النسبي لفقراتالبعدبيف (،)%62.4 -%48.2
كىذايدؿامىأفال معمميفيكافقكفبدرج متكسط امىفقراتدكرمعمـالتربي الفني فيمكاجي الفكر
المتطرؼ .
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وفيما يمي أعمى فقرات:
 الفقرة رقم  1والتي تنص عمى " يعمل معمم التربية الفنية عمى توعية الطمبة بمخاطر نثار الفكر
المتطرفوجاءتبالمرتب ازكلىايث بمغالكزفالنسبيلمفقرة%62.4بمتكسطاسابي3.12
درج كاناراؼ معيارم   0.9درج  ،مما يعني أف المتكسط مساكم لدرج الاياد ( ،)3أم أف
المعمميفيكافقكفبدرج متكسط امىأفمعمـالتربي الفني يعمؿامىتكاي الطمب بمخاطر ثار
الفكرالمتطرؼ.

 الفقرة رقم  13والتي تنص عمى "يوظف الفن في الحد من العزلة االجتماعية لمطمبةو جاءت
بالمرتب الثاني ايث بمغ الكزف النسبي لمفقرة  %60.8بمتكسط اسابي  3.04درج كاناراؼ
معيارم   1.3درج  ،مما يعني أف المتكسط مساكم لدرج الاياد ( ،)3أم أف المعمميف يكافقكف
بدرج متكسط امىأنويكظؼالفففيالادمفالعزل الجتمااي لمطمب .
وفيما يمي أدنى فقرات:
 الفقرة رقم  14والتي تنص عمى "يشرك المعمم الطمبة في رسم جداريات لمناىضة الفكر المتطرفو
جاءتبالمرتب  بؿازخيرةايثبمغالكزفالنسبيلمفقرة %49.0بمتكسطاسابي 2.45درج 

كاناراؼمعيارم 1.1درج ،مما يعنيأفالمتكسطمقاربلدرج الاياد (،)3أمأف المعمميف
يكافقكفبدرج منخفض  امىأفالمعمـيشرؾالطمب فيرسـجدارياتلمناىض الفكرالمتطرؼ.
 الفقرة رقم  4والتي تنص عمى "يوظف بعض الرسومات لتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طمبتوو
جاءت بالمرتب ازخيرة ايث بمغ الكزف النسبي لمفقرة  %48.2بمتكسط اسابي  2.41درج 

كاناراؼمعيارم  1.0درج ،ممايعنيأفالمتكسطأ ؿمفدرج الاياد(،)3أمأفالمعمميف
يكافقكفبدرج منخفض امىأفيكظؼبعضالرسكماتلتنمي مياراتالتفكيرالنا دلدلطمبتو.


شكل ( )2األوزان النسبية لفقرات دور معمم التربية الفنية من وجية نظر معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية
بمحافظات غزة
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كفقالممعطياتالمكضا كمافيالجدكؿر ـ()7يستنتجالبااثبأفدكرالمعمـفيمكاجي 
الفكر المتطرؼمفكجي نظرالمعمميفكافمتكسطناكذلؾنظ انرلكجكدتبايفبيفالقناااتكالتطبيؽ
لدلمختمؼمعمميالتربي الفني ايثأفالقناااتاكؿمكاجي الفكرالمتطرؼبدرج مقبكل كلكف

ترجم ىذه القنااات بالستفادة منيا لمكاجي ازفكار المتطرف بأم ازساليب كازدكات المتاا لدييـ
كالجداريات كالوفتات كالرسكمات داخؿ كخارج الفصؿ ضعيف التطبيؽ إلى جانب ضعؼ اىتماـ

الك ازرةكاإلدارةالمدرسي بمعمـالتربي الفني مفنااي تطكير دراتوازدائي كتكجييوناكخدم  ضايا
تيدؼ إلى تاسيف البيئ التعميمي مف الناايتيف المادي كالثقافي الفكري نظ نارزىمي الصكرة كالعمؿ

الفني فيداـالقضايااإلنساني كأثرىاالبالغفينفسالمتمقيإضاف إلىأنياتتعامؿمعالمادةتات
مقاييس النجاح كالرسكب ل معالج المشاكؿ النفسي كالثقافي أك مكاجيتيا،كىذايتعارضمعدراس 
(الدلفي)2016،كالتيتكصمتبأفالمعمميفيركزكفامىمكضكااتالرسـدكفالمكضكااتالفني 
ازخرل كالمسرح كالنشيد ،كتبري نار لذلؾ التعارض مف كجي نظر البااث ،بأف مكضكاات الرسـ
ماصكرةفيتعميـالطالباكؿطرائؽكأساليبالرسـالجيدبدكفمكضكعىادؼكالفكرالمتطرؼ .

التساؤل الثالث :ما الدرجات التقديرية لدور منيج التربية الفنية من وجية نظر معممي التربية
الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة؟
لمتعرؼامىدكرمنيجالتربي الفنيػ مػفكجيػ نظػرمعممػيالتربيػ الفنيػ بالمػدارسالاككميػ 

بماافظػػات ػزة ،ػػاـالبااػػثباسػػابالمتكسػػطاتكالنا ارفػػاتالمعياري ػ كالػػكزفالنسػػبيلممجػػاؿالثػػاني
كفقراتو،كيتضحذلؾمفخوؿالجدكؿالتالي :
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جدول ( ) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المجال الثاني لدور منيج التربية
الفنية من وجية نظر معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
المتوسط

االنحراف

الوزن

3.30

0.9

66.0

1

3.06

1.1

61.2

3

3

تعززمكضكااتالتربي الفني مبدأ بكؿالطرؼارخر

2.85

1.2

57.0

8

4

تتضمفمقرراتالتربي الفني أىدافانتؤكدامىالنتماءالكطني

2.92

1.2

58.4

6

2.89

1.2

57.8

7

3.03

1.2

60.6

4

2.71

1.1

54.2

10

8

تاقؽتربي الفردليعيشايش جمالي  ار ي كسطاإلطارالجتمااي

2.95

1.3

59.0

5

9

يسيـمنيجالتربي الفني فيصرؼالطالبافالنمطي كالتبعي

2.80

1.0

56.0

9

3.19

1.2

63.8

2

2.37

1.2

47.4

11

2.92

1.1

58.3

-

الرقم
1
2

5
6
7

10
11

الفقرة

الحسابي

ماتكلمكضكااتالتربي الفني تعززلدلالطالبالاري الفكري
يسيـماتكلمكضكااتالتربي الفنيػ فػيتاقيػؽمبػدأالشػراك كالتعػاكف

كتقبؿارخر

ترسخمفيكـالكادةالكطني لدلالطمب

يت ػػيحتص ػػميـم ػػنيجالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػرصتنميػ ػ مي ػػاراتالمش ػػارك ل ػػدل

الطمب

تسػيـمكضػػكااتالتربيػ الفنيػ فػػيتعزيػػزالنتمػػاءالػػكطنيك مبتػػوامػػى

النتماءالازبي

تسػ ػػيـالتربي ػ ػ الفني ػ ػ فػ ػػيتنمي ػ ػ كصػ ػػقؿشخصػ ػػي الطالػ ػػبمػ ػػفالنااي ػ ػ 

الكجداني

يس ػػيـم ػػنيجالتربيػ ػ ف ػػيتعزي ػػزاالػ ػ التكاف ػػؽالنفس ػػيكالجتم ػػاايم ػػع

التادياتكالتاكلتالمعاصرة

المجال الثاني "دور منيج التربية الفنية"

المعياري

النسبي %

الترتيب

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي ع مى الدرجة الكمية (عدد الفقرات* أعمى درجة تصحيح) *100

أظيرت النتائج إلى أف المتكسط الاسابي لممكافق امى فقرات المجاؿ الثاني (دكر منيج
التربي الفني ) مفكجي نظرمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زةمفكجي نظر
المعمميفبمغ()2.92درج ،كباناراؼمعيارمبمغ()1.1درج ،كبكزفنسبي(،)%58.3كىذايدؿ
امىأفىناؾمكافق مفالمعمميفامىأفدكرمنيجالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼبدرج 

متكسط  ،ايثأظيرتالنتائجإلىأفالمتكسطاتالاسابي لجميعفقراتالبعدتراكاتبيف(-2.37
،)3.30كىيأامىمفدرج الايادالتيتساكم(،)3كما تراكاتازىمي النسبي لفقراتالبعدبيف
( ،)66.0% -47.4 %كىذايدؿامىأفالمعمميفيكافقكفبدرج متكسط امىفقراتدكرمنيج
التربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼ .

وفيما يمي أعمى فقرات:
 الفقرة رقم  1والتي تنص عمى " محتوى موضوعات التربية الفنية تعزز لدى الطالب الحرية
الفكرية وجاءت بالمرتب ازكلىايثبمغالكزفالنسبيلمفقرة%66.0بمتكسطاسابي3.30
69

درج كاناراؼ معيارم   0.9درج  ،مما يعني أف المتكسط مساكم لدرج الاياد ( ،)3أم أف
المعمميف يكافقكف بدرج متكسط امى أف ماتكل مكضكاات التربي الفني تعزز لدل الطالب
الاري الفكري .
 الفقرة رقم  10والتي تنص عمى " تسيم التربية الفنية في تنمية وصقل شخصية الطالب من
الناحية الوجدانيةوجاءتبالمرتب الثاني ايثبمغالكزفالنسبيلمفقرة %63.8بمتكسطاسابي

3.19درج كاناراؼمعيارم1.2درج ،ممايعنيأفالمتكسطمساكملدرج الاياد(،)3أمأف
المعمميفيكافقكفبدرج متكسط ،امىأف  التربي الفني تسيـفيتنمي كصقؿشخصي الطالب
مفالنااي الكجداني .
وفيما يمي أدنى فقرات:
 الفقرة رقم  7والتي تنص عمى "  تسيم موضوعات التربية الفنية في تعزيز االنتماء الوطني
وغمبتو عمى االنتماء الحزبي وجاءتبالمرتب  بؿازخيرةايثبمغالكزفالنسبيلمفقرة%54.2
بمتكسطاسابي 2.71درج كاناراؼمعيارم 1.1درج ،ممايعنيأفالمتكسطمقاربلدرج 

الاياد(،) 3أمأفالمعمميفيكافقكفبدرج متكسط امىأفمكضكااتالتربي الفني تسيـفي
تعزيزالنتماءالكطنيك مبتوامىالنتماءالازبي.
 الفقرة رقم  11والتي تنص عمى " يسيم منيج التربية في تعزيز حالة التوافق النفسي واالجتماعي
مع التحديات والتحوالت المعاصرةوجاءتبالمرتب ازخيرةايثبمغالكزفالنسبيلمفقرة%47.4
اؼمعيارم  1.2درج ،ممايعنيأفالمتكسطأ ؿمفدرج 

بمتكسطاسابي 2.37درج كانار

الاياد(،) 3أمأفالمعمميفيكافقكفبدرج منخفض امىأفمنيجالتربي يسيـفيتعزيزاال 
التكافؽالنفسيكالجتماايمعالتادياتكالتاكلتالمعاصرة.

شكل ( )3األوزان النسبية لفقرات دور منيج التربية الفنية من وجية نظر معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية
بمحافظات غزة
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كفقنالممعطياتالمكضا كمافيالجدكؿر ـ ()8يستنتجالبااثبأفدكرمنيجالتربي الفني 

لكيعزكذلؾ لكجكدفجكةفي
الفمسطينيفيمكاجي الفكرالمتطرؼمفكجي نظرالمعمميفكافمقبكن

المنيج  ،ايث مجمؿ الدركس ماصكرة في تعميـ الرسـ كازشغاؿ اليدكي كالتراث الفني الفمسطيني،
كاميواستنتجالبااثبأنول يكجدفيالمنيجدرسيعزز يم النقدالبناءكأيضناليكجددرسينا ش
النفتاح كالتكاصؿ مع الاضارات كالثقافات ازخرل لتعزيز  يـ المكاطن في ظؿ التنامي المتسارع

لكسائؿ التكاصؿ كالمعارؼ ابر النترنت ،خوؼ  ياب جانب التقكيـ المتكاصؿ لممنيج كفؽ التاديات
كالتاكلتالمعاصرة،كماسبؽمفدراس (المجايدة)2012،كالتيتكصمتبأفمنياجالتربي الفني 

يتصؼ بماتكل جديد جدان يصؿ إلى نسب تقديري ( ،)%80كيكلي اىتمامنا بتنمي الذكؽ الفني لدل
التوميذ،كيرااي الفركؽالفردي  ،ككذلؾ ينمي دراتالتوميذامىالتمييزبيفازشكاؿالفني كمقدرات
البيئ ،كتبري انرلذلؾالختوؼبأفتقييـالمنياجفيدراس (المجايدة)2012كافمفمنظكرالعرض

الفنيلممنياج،بيمناالدراس الاالي ت قيـالمنياجمفايثالمااكركبالتاديدالماكرالمتعمؽبتعزيز
القيـاإليجابي لدلالطمب لمكاجي الفكرالمتطرؼ.
التساؤل الرابع  :ما دور اإلدارة المدرسية واألنشطة الفنية من وجية نظر معممي التربية الفنية
بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة؟
لمتعػ ػػرؼامػ ػػىدكراإلدارةالمدرسػ ػػي كازنشػ ػػط الفني ػ ػ مػ ػػفكجي ػ ػ نظػ ػػرمعممػ ػػيالتربي ػ ػ الفني ػ ػ 
بالمػػدارسالاككمي ػ بماافظػػات ػ ػزة ،ػػاـالبااػػثباسػػابالمتكس ػػطاتكالنا ارفػػاتالمعياري ػ كال ػػكزف
النسبيلممجاؿالثالثكفقراتو،كيتضحذلؾمفخوؿالجدكؿالتالي :
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جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات دور اإلدارة المدرسية واألنشطة
الفنية من وجية نظر معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
المتوسط

االنحراف

الوزن

1

تنظـالمدرس معارضفني لمناىض التطرؼالفكرم

3.05

0.9

61.0

3

2
3

تكفرالمدرس فرصانإيجابي مفخوؿالرسـلتدايـالتسامح

2.81

1.0

56.2

7

يتضحالتفااؿاإليجابيبيفأاضاءمجتمعالمدرس فيمناىض الفكرالمتطرؼ

2.99

1.2

59.8

4

4

تقيـالمدرس مسراياتلقبكؿالطرؼارخر

2.30

1.0

46.0

11

5

تسيـالمدرس فيكضعلفتاتإاومي ترفضالفكرالمتطرؼ

2.87

1.3

57.4

6

6

تنظـالمدرس الراوتكازنشط الترفييي التيتعززابالكطف

2.67

1.1

53.4

9

7

تسيـالمدرس فياكسابالطوبمفاىيـتعززازمفالمدرسيكتخفضالعنؼ

3.14

1.3

62.8

1

2.54

1.0

50.8

10

3.09

1.3

61.8

2

2.75

1.0

55.0

8

2.94

1.1

58.8

5

2.11

1.1

42.2

 12

2.77

1.1

55.4

الرقم

8
9
10
11
12

الفقرة

الحسابي

تسيـالمدرس فيتنظيـكرشاتامؿمفنااي التعامؿمعأفكارالطمب كسبؿ

تصايايا

تنميالمدرس أسمكبالاكاركالمنا ش اندالمعمميفكالطمب فياؿالمشكوت
تزكد المعمميف بنشرات تربكي ك اررات مكاجي الفكر المتطرؼ كتعزيز ركح

المكاطن لدلالمعمـكالطالب

تكفر المدرس مناخ نا مناسب نا لمقياـ بأنشط تشجع الطمب امى صنع القرار
كالستقولي 

تكظؼالمدرس الغناءكالشعرفينبذالعنؼالمدرسي 
المجال الثالث "دور اإلدارة المدرسية واألنشطة الفنية"

المعياري

النسبي %

الترتيب

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية (عدد الفقرات* أعمى درجة تصحيح) *100

أظيرت النتائج إلى أف المتكسط الاسابي لممكافق امى فقرات المجاؿ الثالث (دكر اإلدارة
المدرسي كازنشط الفني )مفكجي نظرمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زةمف
كجي نظر المعمميف بمغ ( )2.77درج  ،كباناراؼ معيارم بمغ ( )1.1درج  ،كبكزف نسبي

( ،)%55.4كىذا يدؿ  امى أف ىناؾ مكافق مف المعمميف امى أف دكر اإلدارة المدرسي كازنشط 
الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼبدرج متكسط ،ايثأظيرتالنتائجإلىأفالمتكسطاتالاسابي 
لجميعفقراتالبعد تراكاتبيف(،)3.14-2.11كىيأامىمفدرج الايادالتيتساكم(،)3كما
تراكات ازىمي النسبي لفقرات البعد بيف (  ،)% 62.8 -47.4 %كىذا يدؿ امى أف المعمميف
يكافقكفبدرج متكسط امىفقراتدكرمنيجالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼ .
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-

وفيما يمي أعمى فقرات:
 الفقرة رقم  7والتي تنص عمى " تسيم المدرسة في إ كساب الطالب مفاىيم تعزز األمن المدرسي
وتخفض العنفو جاءت بالمرتب ازكلى ايث بمغ الكزف النسبي لمفقرة  %62.8بمتكسط اسابي
3.14درج كاناراؼمعيارم1.3درج ،مماي عنيأفالمتكسطمساكملدرج الاياد(،)3أمأف
المعمميفيكافقكفبدرج متكسط امىأفالمدرس تسيـفيإكسابالطوبمفاىيـتعززازمف
المدرسيكتخفضالعنؼ.

 الفقرة رقم  9والتي تنص عمى " تنمي المدرسة أسموب الحوار والمناقشة عند المعممين والطمبة
في حل المشكالتوجاءت بالمرتب الثاني ايثبمغالكزفالنسبيلمفقرة%61.8بمتكسطاسابي
3.09درج كاناراؼمعيارم 1.3درج ،ممايعنيأفالمتكسطمساكملدرج الاياد(،)3أمأف
المعمميف يكافقكف بدرج متكسط امى أف  المدرس تنمي أسمكب الاكار كالمنا ش اند المعمميف
كالطمب فياؿالمشكوت.
وفيما يمي أدنى فقرات:
 الفقرة رقم  4والتي تنص عمى " تقيم المدرسة مسرحيات لقبول الطرف اآلخر وجاءتبالمرتب  بؿ
ازخيرةايثبمغالكزفالنسبيلمفقرة%46.0بمتكسطاسابي2.30درج كاناراؼمعيارم1.0
درج ،ممايعنيأفالمتكسطأ ؿمفدرج الاياد(،)3أمأفالمعمميفيكافقكفبدرج منخفض 

امىأفالمدرس تقيـمسراياتلقبكؿالطرؼارخر.
 الفقرة رقم  12والتي تنص عمى "توظف المدرسة الغناء والشعر في نبذ العنف المدرسيوجاءت
بالمرتب ازخيرة ايث بمغ الكزف النسبي لمفقرة  %42.2بمتكسط اسابي  2.11درج كاناراؼ

معيارم 1.1درج  ،مما يعنيأفالمتكسطأ ؿمفدرج الاياد ( ،)3أمأفالمعمميف يكافقكف
بدرج منخفض امىأفالمدرس تكظؼالغناءكالشعرفينبذالعنؼالمدرسي .

شكل ( ) 4األوزان النسبية لفقرات دور اإلدارة المدرسية واألنشطة الفنية من وجية نظر معممي التربية الفنية
بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة
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كفػ ػػؽالمعطيػ ػػاتالمكضػ ػػا كمػ ػػافػ ػػيالجػ ػػدكؿ()9يسػ ػػتنتجالبااػ ػػثبػ ػػأفدكراإلدارةالمدرسػ ػػي 
كازنشط الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼمػفكجيػ نظػرالمعممػيفكػافمقبػكلنكيعػزكذلػؾبػأفاإلدارة

المدرسػي تعتمػدبشػػكؿأساسػيامػىالمرشػػدالتربػكمفػيمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼكالعنػػؼأكثػرمنػوامػػى
معمميالتربي الفني ايثيستخدـالمرشدالتربكمأسمكبالػداـالنفسػيفػياػؿالمشػكوتالتربكيػ ،فػي

ايفتعتمدبنسب أ ؿمنياامىمعمـالتربي الفنيػ ،امػىالػر ـمػفأىميػ أدكاتالتربيػ الفنيػ (المسػرح،
الشػػعر،الغنػػاء،الجػػداريات)التػػييمكػػفأفتقػػكـبػػدكرتسػػميطالضػػكءامػػىالمشػػاكؿالتربكي ػ كمعالجتيػػا
بمختمػػؼازامػػاؿالفني ػ ،مػػايعنػػيأفاإلدارةالمدرسػػي لػػـتاقػػؽالتكامػػؿفػػيالػػدكربػػيفالمرشػػدكمعمػػـ

التربي الفني بماياقػؽازىػداؼالتربكيػ العامػ لمكاجيػ الفكػرالمتطػرؼكنبػذالعنػؼ،كىػذامػايتعػارض
معدراس (العجرفي)2017،كالتيتكصمتبأفدكراإلدارةالمدرسػي فػيتييئػ الطػوبلمكاجيػ الفكػر

المتط ػػرؼى ػػكجي ػػدج ػػدانبكا ػػع%82كيع ػػكدس ػػببالخ ػػتوؼب ػػيفالد ارسػ ػ الااليػ ػ كد ارسػ ػ (العجرف ػػي،
)2017لخػػتوؼالاػػدالمكػػانيبػػيفالد ارسػػتيف(السػػعكدي -فمسػػطيف)كالػػذميماقػػواخػػتوؼمسػػببات

الفكػ ػػرالمتطػ ػػرؼ،ايػ ػػثتختمػ ػػؼمشػ ػػكوتالمجتمػ ػػعالفمسػ ػػطيني(الازبي ػ ػ ،القبمي ػ ػ ،الاػ ػػتوؿ،التػ ػػديف،
ال تصاد)افمشاكؿالمجتمعالسعكدم(الديف،القبائؿ) .
التســـاؤل الخـــامس :مـــا معوقـــات التربيـــة الفنيـــة فـــي مواجيـــة الفكـــر المتطـــرف لـــدى طمبـــة المـــدارس
الحكومية في محافظات غزة؟
لمتعرؼ امى معك ات التربي الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ لدل طمب المدارس الاككمي في
و مفاإلجاباتكالتينالتأامىتك ار نارمفخوؿأسمكبالسؤاؿ
ماافظات  زة،اصىالبااثمجم ن

المفتكحكالذمكافمكجينالمعمميالتربي الفني مماؽر ـ(،)3ك دكانتأامىالستجاباتكمايمي :
جدول رقم ( )10استجابات عمى السؤال المفتوح

التكرار

النسب  %

#
1

ادـتكفرالخاماتالوزم لتفريغطا اتالطوب

37

37.0

2

المنيجليتضمفىكذا ضاياإنساني ميم 

19

19.0

16

16.0
16.0

المعممكف يرمؤىميفمفنااي ثقافي إلدارةكرشاتامؿأنشط ذاتاو بمكاجي 

3

الفكرالتطرؼ

4

اإلدارةالمدرسي لتعيرالمكضكعاىتماـ

16

5

التقيدبالمنياجالمدرسي

15

15.0

6

ادـاىتماـالك ازرةبالتربي الفني كمكاجيوالفكرالمتطرؼ

10

10.0

7

خطوالتربي الفني اقيم 

9

9.0

8

ادـكجكدتمكيؿيداـازنشط ذاتالعو بالتطرؼكالفكرالمنارؼ


9

9.0

9

ادـااتراـالففبيفأفرادالمجتمع

9

9.0

10

ااتبارالتربي الفني مادةلممعدؿالدراسي

9

9.0

11

تقييدالمعمـببعضاللتزاماتمفمديرالمدرس

9

9.0
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كمفالمواظمفخوؿالجدكؿر ـ(،)10بأفأكثرالمعك اتتمثمتفيادـتكفرالخامات
الوزم لتفريغطا اتالطوبكبنسب ،%37ك ديرجعذلؾإلىإىتماـالك ازرةبالمكادالعممي كاستثناء
التربي الفني كبالتالي تكلي ازىمي لألكلى امى اساب الثاني  ،كما أف المعمميف أثاركا كا ع ضعؼ
منيجالتربي الفني تجاه معالج الفكرالمتطرؼنتيج إلىماتكلالمنيجكالذمليتضمفىكذا ضايا

إنساني ميم كادـ اىتماـ الك ازرة بالتربي الفني لمكاجي الفكر المتطرؼ كااتبار التربي الفني مادة
ترفييي لأكثر .

ثانياً /فرضيات الدراسة:
 الفرضية األولى /ال يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( (α<0.05فـي
متوسط تقديرات معممي التربية الفنية لدور التربية الفنية في مواجيـة الفكـر المتطـرف لـدى طمبـة
المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لنوع الجنس (ذكر ،أنثى).
لمتاقػػػؽمػػػفصػػػا الفرضػ ػػي تػ ػػـإيجػػػاداختبػػػار(ت)لمعينػػػاتالمسػ ػػتقم

)Independent

(sample t-testلدراس الفرك اتفيدرجاتتقديرأفػرادالعينػ دكرالتربيػ الفنيػ فػيمكاجيػ الفكػر

المتطػػرؼلػػدلطمب ػ المػػدارسالاككمي ػ بماافظػػات ػزةتعػػزللنػػكعالجػػنس(ذكػػكر،إنػػاث)،كالنتػػائج
المتعمق بيذهالفرضي مكضا مفخوؿالجدكؿالتالي :
جدول ( ) 11نتائج اختبار ت لكشف الفروق في درجات دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف لدى معممي
التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لنوع الجنس
ذكور (ن=)46
المجال

إناث (ن=)54

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

اختبار ت

مستوى
الداللة

دكرمعمـالتربي الفني 

38.4

11.0

43.9

11.4

-2.443

*0.016

دكرمنيجالتربي الفني

29.8

7.7

34.0

9.3

-2.377

*0.019

دكراإلدارةالمدرسي كازنشط الفني

31.6

8.5

34.7

8.7

-1.816

//0.072

99.8

25.2

112.6

27.2

-2.412

*0.018

الدرجة الكمية لمقياس دور التربية
الفنية في مواجية الفكر المتطرف

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

\\ غير دالة إحصائيا

الدرجة الكمية لمقياس ممارسة دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف:
تبيفكجكدفركؽجكىري ذاتدلل إاصائي ) (α<0.05فيالدرج الكمي لمقياسممارس دكر
التربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدل معمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زة
تعزللنكعالجنس(ذككر،إناث)،كالفركؽكانتلصالحاإلناث،ممايعنيأفالمعمماتيركفبأف
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دكر التربي الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ أامى مف المعمميف الذككر ،كفيما يمي الفركؽ في
درجاتأبعادممارس دكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼبالنسب لنكعالجنس :
المجال األول " دور معمم التربية الفنيةو :تبيفكجكدفركؽجكىري ذاتدلل إاصائي )(α<0.05
فيدرجاتدكرمعمـالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدل معمميالتربي الفني بالمدارس
الاككمي بماافظات زةتعزللنكعالجنس(ذككر،إناث)،كالفركؽكانتلصالحاإلناث،ممايعني

أف المعممات يركف بأف دكر معمـ التربي الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ أامى مف المعمميف
الذككر .
المجال الثاني "دور منيج التربية الفنيةو:تبيفكجكدفركؽجكىري ذاتدلل إاصائي )(α<0.05
فيدرجاتدكرمنيجالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدل معمميالتربي الفني بالمدارس
الاككمي بماافظات زةتعزللنكعالجنس(ذككر،إناث)،كالفركؽكانتلصالحاإلناث،ممايعني

أف المعممات يركف بأف دكر منيج التربي الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ أامى مف المعمميف
الذككر 
المجال الثالث "دور االدارة المدرسية واألنشطة الفنية في مواجية الفكر المتطرف":تبيفادـكجكد
فركؽ جكىري ذات دلل إاصائي ) (α<0.05في درجات دكر التربي الفني في مكاجي الفكر
المتطرؼ لدلمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زةمفكجي نظرالمعمميفتعزل
لنكع الجنس (ذككر ،إناث) ،مما يعني أف المعمميف كالمعممات لدييـ كجيات نظر متقارب اكؿ

مستكل دكر الدارة المدرسي كازنشط الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ لدل طمب المدارس
الاككمي بماافظات زة .
كيكردالبااث أفإثارة ضاياالعنؼكالفكرالمتطرؼمفخوؿمؤسساتالمجتمعالمدنيكمؤسسات
اقكؽاإلنسافكتركيزهامىالمرأةكالطفؿبالتاديدامىمدارالخمسسنكات،أثرامىتفاكتفي
الىتماـبقضاياالعنؼكسبؿالادمفالفكرالمتطرؼاندالمعمماتأكثرمنولدلالمعمميف،كاميو
تـرفضالفرضي الصفري  .
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 الفرضية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى داللـة ( (α<0.05فـي درجـات
دور التربيــة الفنيــة فــي مواجيــة الفكــر المتطــرف لــدى طمبــة المــدارس الحكوميــة بمحافظــات غــزة
تعزى لسنوات الخبرة.
لمتاق ػػؽم ػػفص ػػا الفرض ػػي ت ػػـإيج ػػاداختب ػػارتامي ػػؿالتب ػػايفازا ػػادم(

-Way

One

)ANOVAلد ارس ػ الفرك ػػاتفػػيدرجػػاتدكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼلػػدلمعممػػي
التربي ػ الفني ػ بالمػػدارسالاككمي ػ بماافظػػات ػزةتعػػزللسػػنكاتالخبػػرة(5سػػنكات10،سػػنكات15،
سن فأكثر)،كالنتائجالمتعمق بيذهالفرضي مكضا مفخوؿالجدكؿالتالي :
جدول ( )12نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات تقدير أفراد العينة لدور التربية الفنية في
مواجية الفكر المتطرف لدى طمبة المدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لسنوات الخبرة

المجال

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيفالمجمكاات 

655.6

2

327.8

داخؿالمجمكاات

12,405.9

97

127.9

المجمكع

13,061.6

99

بيفالمجمكاات 

86.6

2

43.3

داخؿالمجمكاات

7,631.9

97

78.7

المجمكع

7,718.5

99

بيفالمجمكاات 

145.6

2

72.8

داخؿالمجمكاات

7,371.6

97

76.0

المجمكع

7,517.2

99

بيفالمجمكاات 

2,022.6

2

1011.3

داخؿالمجمكاات

70,030.0

97

722.0

المجمكع

72,052.6

99

مصدر التباين

دور معمم التربية الفنية

دور منيج التربية الفنية

دور اإلدارة المدرسية واأل نشطة
الفنية

الدرجة الكمية "دور التربية الفنية
في مواجية الفكر المتطرف"

مجموع

المربعات

اختبار ف

2.56

0.55

0.96

1.40

مستوى
الداللة

//0.082

//0.578

//0.387

//0.251

**دال إاصائيااند*0.01دال إاصائيااند \\0.05يردال إاصائيا 

الدرجة الكمية لمقياس ممارسة دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف :
تبيفادـكجكدفركؽجكىري ذاتدلل إاصائي )(α>0.05فيالدرج الكمي لمقياسممارس دكر

التربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدل معمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زة
للسنكاتالخ برة(5سنكات10،سنكات15،سن فأكثر)،ممايعنيأف

مفكجي نظرالمعمميفتعز
المعمميفباختوؼسنكاتالخدم  لدييـكجياتنظرمتقارب اكؿمستكلممارس دكرالتربي الفني 
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فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدلمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زة،كفيمايمي
الفركؽفيدرجاتأب عادممارس دكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼبالنسب لسنكاتالخبرة :
تبيفادـكجكدفركؽجكىري ذاتدلل إاصائي )(α<0.05في درجات(دكرمعمـالتربي الفني ،
دكر منيج التربي الفني  ،دكر التربي الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ) لدل معممي التربي الفني 
برة ( 5سنكات10،
بالمدارسالاككمي بماافظات زةمفكجي نظرالمعمميفتعزللسنكاتالخ 

برةلدييـكجياتنظرمتقارب 
سنكات 15،سن فأكثر)،ممايعنيأفالمعمميفباختوؼسنكاتالخ 
اكؿمستكل (دكرمعمـالتربي الفني ،دكرمنيجالتربي الفني  ،دكرالتربي الفني فيمكاجي الفكر
المتطرؼ)لدلمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زة .

كيرلالبااثأفأىـازسبابترجعلمتطكرالتكن كلكجيكتناميكسائؿالتكاصؿبيفالمجتمعات،مما
سيؿفرص الاصكؿامىالمعمكماتكتبادؿالثقافاتكالتجاربكالقضايابمختمقياكقضاياتتعمؽ
بالعنؼكالفكرالمتطرؼكسبؿمعالجتيابالفف،كمنوتـ بكؿالفرضي  .
الفرضــية الثالثــة :ىــل يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( (α<0.05فــي درجــات
تقــدر أف ـراد العينــة ل ـدور التربيــة الفنيــة فــي مواجيــة الفكــر المتطــرف لــدى طمبــة المــدارس الحكوميــة
بمحافظات غزة تعزى لممنطقة التعميمية.
لمتاق ػػؽم ػػفص ػػا الفرض ػػي ت ػػـإيج ػػاداختب ػػارتامي ػػؿالتب ػػايفازا ػػادم(

-Way

One

)ANOVAلد ارس ػ الفرك ػػاتفػػيدرجػػاتدكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼلػػدلمعممػػي
التربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زةتعزللممنطق التعميميػ (شػماؿ ػزة ،ػرب ػزة،شػرؽ
ػزة،الكسػػطى ،ػػربخػػانيكنس،شػػرؽخػػانيكنس،رفػػح)،كالنتػػائجالمتعمق ػ بيػػذهالفرضػػي مكضػػا مػػف

خوؿالجدكؿالتالي :
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جدول ( ) 13نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف
لدى معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة تعزى لممنطقة التعميمية
المجال

الحرية

بيفالمجمكاات 

5,604.4

6

934.1

داخؿالمجمكاات

7,457.1

93

80.2

المجمكع

13,061.6

99

بيفالمجمكاات 

3,020.0

6

503.3

داخؿالمجمكاات

4,698.5

93

50.5

المجمكع

7,718.5

99

بيفالمجمكاات 

3,646.8

6

607.8

داخؿالمجمكاات

3,870.4

93

41.6

المجمكع

7,517.2

99

بيفالمجمكاات 

34,852.7

6

5,808.8

داخؿالمجمكاات

37,199.9

93

400.0

المجمكع

72,052.6
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مصدر التباين

دور معمم التربية الفنية

دور منيج التربية الفنية

دور اإلدارة المدرسية واأل نشطة
الفنية

الدرجة الكمية "دور التربية
الفنية في مواجية الفكر
المتطرف"

المربعات

درجات

متوسط

مجموع

المربعات

اختبار ف
11.65

9.96

14.60

14.52

مستوى
الداللة

**0.001

**0.001

**0.001

**0.001

**دال إاصائيااند*0.01دال إاصائيااند \\0.05يردال إاصائيا 

الدرجة الكمية لمقياس ممارسة دور التربية الفنية في مواجية الفكر المتطرف :
تبيفكجكدفركؽجكىري ذاتدلل إاصائي ) (α<0.01فيالدرج الكمي لمقياسممارس 

دكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدل معمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات
زةمفكجي نظرالمعمميفتعزللممنطق التعميمي (شماؿ زة  ،رب زة ،شرؽ زة ،الكسطى،
خافيكنس،شرؽخافيكنس ،رفح)،كإليجادالفركؽبالنسب لممنطق التعميمي تـإيجاداختبارLSD

لممقارناتالبعدي ،ايثتبيفأفمعمميالتربي الفني لمنطق  رب زةكخافيكنسمفكجي نظرىـ

اكؿ دكر التربي الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ أامى مف كجي نظر (شماؿ  زة ،شرؽ  زة،
الكسطى ،شرؽخافيكنس ،رفح)،كماتبيفأفمعممي منطق شرؽ  زةمفكجي نظرىـاكؿدكر
التربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼأامى مفمعمميالتربي الفني مفالمناطؽالتعميمي التالي 

(شماؿ  زة ،شرؽ خاف يكنس) ،كىذه الفركؽ ذات دلل إاصائي  ،بينما تبيف ادـ كجكد فركؽ
جكىري بيفالمجمكااتازخرل،كفيمايميالفركؽفيدرجاتأبعادممارس دكرالتربي الفني في
مكاجي الفكرالمتطرؼبالنسب لممناطؽالتعميمي :

 المجال األول " دور معمم التربية الفنية" :تبيف كجكد فركؽ جكىري ذات دلل إاصائي 
) (α<0.01في درجات دكر معمـ التربي الفني لدل معممي التربي الفني بالمدارس الاككمي 
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بماافظات زةمفكجي نظرالمعمميفتعزللممنطق التعميمي (شماؿ زة  ،رب زة ،شرؽ
زة ،الكسطى ،خانيكنس ،شرؽ خانيكنس ،رفح) ،كإليجاد الفركؽ بالنسب لممنطق التعميمي تـ
إيجاداختبار LSDلممقارناتالبعدي ،ايثتبيفأف معمميالتربي الفني مفمنطق  رب زة
كخانيكنسكجي نظرىـاكؿدكرمعمـالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼأامىمفكجي 

نظر (شماؿ  زة ،شرؽ  زة ،الكسطى ،شرؽ خانيكنس ،رفح) ،كما تبيف أف معممي منطق 
خانيكنسكجي نظرىـاكؿدكرمعمـ التربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼأامىمفمعممي
التربي الفني مف  رب  زة ،كىذه الفركؽ ذات دلل إاصائي  ،بينما تبيف ادـ كجكد فركؽ
جكىري بيفالمجمكااتازخرل.

 المجال الثاني "دور منيج التربية الفنية" :تبيف كجكد فركؽ جكىري ذات دلل إاصائي 
) (α<0.01فيدرجات  دكرالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼلدل معمميالتربي الفني 
بالمدارسالاككمي بماافظات زةمفكجي نظرالمعمميفتعزللممنطق التعميمي (شماؿ زة،
رب زة،شرؽ زة،الكسطى،خانيكنس،شرؽخانيكنس،رفح)،كإليجادالفركؽبالنسب لممنطق 

التعميمي تـإيجاداختبارLSDلممقارناتالبعدي ،ايثتبيفأفمعمميالتربي الفني مفمنطق 
رب زةكخانيكنسكجي نظرىـاكؿدكرمنيجالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼأامى
مف كجي نظر (شماؿ  زة ،شرؽ  زة ،الكسطى ،شرؽ خانيكنس ،رفح) ،كما تبيف أف معممي
منطق شرؽ زةكجي نظرىـاكؿدكرمنيجالتربي الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼأامىمف

معمميالتربي الفني مفالمناطؽالتعميمي التالي (شماؿ زة،شرؽخانيكنس)،كىذهالفركؽذات
دلل إاصائي ،بينماتبيفادـكجكدفركؽجكىري بيفالمجمكااتازخرل.

 المجال الثالث "دور اإلدارة المدرسية واأل نشطة الفنية " :تبيف كجكد فركؽ جكىري ذات دلل 
إاصائي ) (α<0.01في درجات دكر اإلدارة المدرسي كازنشط الفني في مكاجي الفكر
المتطرؼ  لدلمعمميالتربي الفني بالمدارسالاككمي بماافظات زةمفكجي نظرالمعمميف
تعزللممنطق التعميمي (شماؿ زة  ،رب زة ،شرؽ زة ،الكسطى ،خانيكنس ،شرؽخانيكنس،
رفح)،كإليجادالفركؽبالنسب لممنطق التعميمي تـإيجاداختبار  LSDلممقارناتالبعدي ،ايث

تبيفأفمعمميالتربي الفني فيمنطق  رب زةكخافيكنسمفكجي نظرىـاكؿدكراإلدارة
المدرسي كازنشط الفني في مكاجي الفكر المتطرؼ أامى مف كجي نظر (شماؿ  زة ،شرؽ
زة ،الكسطى ،شرؽخافيكنس ،رفح)،كماتبيفأفمعممي فيمنطق شرؽ  زةكجي نظرىـ

اكؿدكراإلدارة المدرسي كازنشط الفني فيمكاجي الفكرالمتطرؼأامى مفمعمميالتربي 
الفني مف شرؽ خاف يكنس ،كىذه الفركؽ ذات دلل إاصائي  ،بينما تبيف ادـ كجكد فركؽ
جكىري بيفالمجمكااتازخرل.
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كيرلالبااث:بأففعالي ككفاءةمديري ( رب زة ،ربخافيكنس)أكثرمف  يرىا مفمختمؼ
الماافظات ،ايث الىتماـ بتعزيز الشراك مع المؤسسات ازىمي كمؤسسات المجتمع المدني تمؾ
المعني بتاسيفالبيئ التعميمي ،ك دل كاظفترةتطبيؽالستبان بأفبعضالمدارسفيالماافظات
المذككرة أاوه  د كظفت أدكات التربي الفني نسبيا في  ضايا العنؼ المدرسي كالقيـ اليجابي 

المجتمعي ،كاميوتـرفضالفرضي الصفري  .

جدول ( )14نتائج اختبار  LSDلمفروقات البعدية في درجات مقياس ممارسة دور التربية الفنية في مواجية الفكر
المتطرف لدى معممي التربية الفنية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين بالنسبة لممنطقة
التعميمية

المجال

المنطقة

التعميمية
شماؿ
زة 

رب
زة

دكر

معمـ

التربي 
الفني

شرؽ
زة

الكسطى
خاف

يكنس

شرؽ
خاف

15

41.5

7.6

-

-

1

//0.073

**0.001

//0.109

//0.423

10

34.9

7.2

-

-

-

1

**0.001

//0.603

//0.289

9

59.7

11.7

-

-

-

-

1

**0.001

**0.001

22

36.7

10.3

-

-

14

38.9

9.1

-

-

-

-

-

-

1

15

27.4

4.4

1

**0.001

*0.034

//0.410

**0.001

//0.749

//0.176

15

39.7

7.1

-

1

*0.012

**0.001

//0.253

**0.001

**0.001

15

33.0

8.8

-

-

1

0.273

**0.001

**0.009

//0.451

الكسطى

10

29.8

6.4

-

-

-

1

**0.001

//0.246

//0.684

خانيكنس

9

43.1

8.7

-

-

-

-

1

**0.001

**0.001

زة

شرؽ
زة

شرؽ
خاف

يكنس
رفح
اإلدارة

15

49.8

6.7

-

1

*0.013

**0.001

*0.010

**0.001

**0.001

-

رب

دكر

15

35.4

9.1

1

**0.001

//0.064

//0.892

**0.001

//0.670

//0.302

-

زة 

الفني

1

2

3

4

5

6

7

-

شماؿ

التربي 

الحسابي

المعياري

1

رفح

منيج

االنحراف

//0.479

يكنس

دكر

العدد

المتوسط

الفروقات البعدية

شماؿ
زة 

22

26.6

8.2

-

-

-

-

-

1

//0.076

14

31.0

4.5

-

-

-

-

-

-

1

15

30.3

6.7

1

**0.001

//0.054

//0.930

**0.001

//0.087

//0.921
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المجال
المدرسي 

كازنشط 
الفني

المنطقة

التعميمية
رب

15

42.9

4.8

-

1

**0.001

15

34.9

8.3

-

-

1

//0.070

**0.003

**0.001

//0.072

الكسطى

10

30.1

7.6

-

-

-

1

**0.001

//0.157

//0.860

خانيكنس

9

43.2

7.7

-

-

-

-

1

**0.001

**0.001

22

26.6

6.2

-

-

-

-

-

1

//0.074

14

30.6

3.7

-

-

-

-

-

-

1

15

93.1

19.3

1

**0.001

*0.028

//0.839

**0.001

//0.631

//0.329

15

132.4

10.6

-

1

**0.002

**0.001

//0.110

**0.001

**0.001

زة

رفح
شماؿ
زة 

الفكر

المتطرؼ

2

**0.001

خانيكنس

مكاجي 

1

3

4

5

6

7

//0.916

شرؽ

الفني في

المعياري

**0.001

زة

التربي 

الحسابي

االنحراف

**0.001

شرؽ

دكر

العدد

المتوسط

الفروقات البعدية

رب
زة

شرؽ

15

109.5

23.8

-

-

1

//0.076

**0.001

**0.004

//0.227

الكسطى

10

94.8

19.3

-

-

-

1

**0.001

//0.523

//0.498

خانيكنس

9

146.0

26.7

-

-

-

-

1

**0.001

**0.001

زة

شرؽ

خانيكنس
رفح

22

89.9

22.3

-

-

-

-

-

1

//0.127

14

100.4

15.0

-

-

-

-

-

-

1

**دال إاصائيااند*0.01دال إاصائيااند \\0.05يردال إاصائيا 
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ممخص عام
النتائج والتوصيات والمقترحات
أوالً :النتائج:
بعػػداختبػػارتسػػاؤلتكفرضػػياتالد ارس ػ ،كتاميػػؿالنتػػائجفقػػدتكصػػمتالد ارس ػ إلػػىاػػدةنتػػائج

كىيكمايمي -:

 -1إفدكرالتربي ػ ػ الفني ػ ػ فػ ػػيمكاجي ػ ػ الفكػ ػػرالمتطػ ػػرؼمػ ػػفكجي ػ ػ نظػ ػػرمعممػ ػػيالتربي ػ ػ الفني ػ ػ 
ل.
بالمدارسالاككمي بماافظات زةكافمقبكن

 -2إفدكرمعمػػـالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼمػػفكجي ػ نظػػرمعممػػيالتربي ػ الفني ػ 
بالمدارسالاككمي بماافظات زةكافمقبكلن.

 -3إف دكرمنيجالتربي الفني مفكجي نظرمعمميالتربي الفني بالمػدارسالاككميػ بماافظػات
ل.
زةكافمقبكن

 -4إفدكراإلدارةالمدرسػ ػػي كازنشػ ػػط الفني ػ ػ مػ ػػفكجي ػ ػ نظػ ػػرمعممػ ػػيالتربي ػ ػ الفني ػ ػ بالمػ ػػدارس
الاككمي بماافظات زةكافمقبكلن.

 -5يكجػػدفػػركؽجكىري ػ ذاتدلل ػ إاصػػائي انػػدمسػػتكلدلل ػ ()α<0.05فػػيدرجػػاتتقػػدير
معمم ػػيالتربيػ ػ الفنيػ ػ لػ ػدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػيمكاجيػ ػ الفك ػػرالمتط ػػرؼل ػػدلطمبػ ػ الم ػػدارس

الاككمي بماافظات زةتعزللنكعالجنس،ككانتلصالحالناث.
 -6ليكجػػدفػػركؽذاتدلل ػ إاصػػائي انػػدمسػػتكلدلل ػ ()α<0.05فػػيدرجػػاتتقػػديرمعممػػي
التربي ػ الفني ػ ل ػدكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼلػػدلطمب ػ المػػدارسالاككمي ػ 
بماافظات زةتعزللسنكاتالخبرة.
 -7يكج ػػدف ػػركؽذاتدللػ ػ إاص ػػائي ان ػػدمس ػػتكلدللػ ػ ((α<0.05ف ػػيدرج ػػاتتق ػػديرمعمم ػػي
التربي ػ الفني ػ ل ػدكرالتربي ػ الفني ػ فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼلػػدلطمب ػ المػػدارسالاككمي ػ 
بماافظات زةتعزللممنطق التعميمي ،ككانتلصالحالمناطؽالتعميميػ التاليػ :منطقػ خػاف
يكنس،كمنطق  رب زة.

ثانياً :التوصيات:
فيضكءالنتائجالتيتـالتكصؿإلييايكصيالبااثبمايمي :
 -1اثك ازرةالتربي كالتعميـكاإلدارةالتربكي امىتػكفيرالخامػاتكازدكاتالوزمػ لمػدرسالتربيػ 
الفني اتىيتسنىلوالقياـبدكرهالمأمكؿلتاقيؽازىداؼالتربكي العام  .
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 -2تضميفمنيجالتربي الفنيػ بمكاػاتكأامػاؿفنيػ تنػا شالقػيـاإلنسػاني ،كػااتراـالػرأم،كاريػ 
التعبير،كالتسامحكالتعاكفك يرىامفالقيـالتيتنميصفاتالمكاطن الصالا لدلالمتعمـ .
 -3تػػدريبمعممػػيالتربي ػ الفني ػ كتػػأىيميـإلاػػدادكرشػػاتالعمػػؿكازنشػػط ذاتالعو ػ بمكاجي ػ 
الفكرالمتطرؼكتضمينيافيخططيـالفصمي كالسنكي  .

 -4تاريػرمعمػـالتربيػ الفنيػ مػفالميػاـالثانكيػ كتكظيفػوبمػايػتوءـمػعااجػ القضػاياكالمشػػاكؿ
التربكي كالمجتمعي المعاصرة .

 -5تاييػػدالتربي ػ الفني ػ اػػفككنيػػامباػػثد ارسػػيلترفيػػعمعػػدلتالطمب ػ ،كجعميػػامباػػثتثقيفػػي
ترفيييأكليكأساسيضمفالمنيجالتربكم .


ثالثاً:الدراسات المقترحة:
فػػيضػػكءنتػػائجالد ارس ػ كتكصػػياتياكاسػػتكماللمكضػػكعالد ارس ػ بيػػدؼشػػمكلي الباػػثيقتػػرح
البااثإجراءالدراساتارتي  :
 -1دكرالمسرحفيمكاجي الفكرالمتطرؼلدلالطمب مفكجي نظرمعمميالتربي الفني  .
 -2دكراإلاوـالتربكمفيمكاجي الفكرالمتطرؼ 
 -3دكرالتربي الفني فيتعزيزالنتماءالكطنيلدلالطمب  .

 -4المقارنػ ػ ب ػػيفدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ بالم ػػدارسالاككميػ ػ كالم ػػدارسالخاصػ ػ ف ػػيمكاجيػ ػ الفكػ ػػر
المتطرؼ .
 -5كا عالشراك بيفمؤسساتالمجتمعالمدنيكالمدارسالاككمي فيمكاجي الفكرالمتطرؼ .
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية:
 .1إبراىيـ،ليمىاسػني(.) 2004منػاىجكطػرؽتػدريسالتربيػ الفنيػ بػيفالنظريػ كالتطبيػؽ،
مكتب ازنجمكالمصري ،القاىرة .

 .2إب ػ ػراىيـ،مجػػػدمازيػػػز()2004منظكم ػ ػ الفكػػػرالتربػ ػػكمكتجمياتيػ ػػااإلنسػػػاني المادي ػ ػ ،مكتب ػ ػ 
النجمكالمصري ،القاىرة.
 .3إب ػراىيـ،مامػػد،الكنػػاني،ف ػراس() 2012التربي ػ الفني ػ كاو تيػػابتنمي ػ التفكيػػرالبػػدااي
انػػدالمتعممػػيف،مجمػ كميػ ا لتربي ػ ازساسػػي ،جامعػ المستنصػري ،مػػج،19ع- 73،78

 .94

 .4أبػػكاطػػب،ف ػؤادكصػػادؽ ،مػػاؿ() 1991منػػاىجالباػػثكطػػرؽالتاميػػؿالاصػػائيف ػػي
العمكـالنفسي كالتربي ،مكتب ازنجمكالمصري ،القاىرة.
 .5أبػ ػػكدؼ،مامػ ػػكد(:)2007صػ ػػبغ تربكي ػ ػ مقترا ػ ػ لمكاجي ػ ػ ظػ ػػاىرةالتعصػ ػػبالفكػ ػػرمبػ ػػيف
المسمميف،المجم التربكي ،ثقافتناالتربكي  ،زة،فمسطيف.

 .6أبػ ػػكصػ ػػالح،مامػػػدصػ ػػباي(:)2001والطػػػرؽاإلاصػ ػػائي و،داراليػػػازكرملمنشػ ػػركالتكزيػ ػػع،
اماف.

 .7أبػػكدبس ػ ،فػػداءاسػػيف ،يػػث،خمػػكدبػػدر(.)2009تصػػميـالاػػوفكالتػػركيجاللكتركنػػي،
مكتب المجتمعالعربيلمنشركالتكزيع،ط،1اماف،ازردف.
 .8أب ػػكزي ػػد،ام ػػاداب ػػدالنب ػػي(،) 2012التفكي ػػرالنق ػػدمم ػػفخ ػػوؿط ػػرحازس ػػئم لمتامي ػػؿ
الجمػاليلمعمػػؿالفنػػيفػػيالتربيػ الفنيػ جامعػ امػكاف،العمػػكـالتربكيػ -مصػػر،مػػج،20

ع .306- 283،3
 .9أبكشعيرة،خالد(.) 2006المدخؿإلىالتربي الفني ،دارجريرلمنشر،اماف،ازردف .
 .10التربػػي،ىكيػػدامامػػكد() 2011دكرالجامع ػ فػػيتاقيػػؽازمػػفالفكػػرملطوبيػػا(تصػػكر
مقترح)،مستقبؿالتربي العربي -مصر،ع ،4مج،18ع .224- 157،70

 .11أامػد،كليػػدمصػطفى(.) 2017الػػذكاءالكجػدانيكأاػػدالركػائزالتػػيتػداـالتنميػ المينيػ 
لمعمـالتربي الفني ،المؤتمرال عمميالسنكمالعربيالسػادس،الػدكليالثالػث(تطػكيربػرامج
التعمػػيـالع ػػاليالن ػػكايف ػػيمصػػركال ػػكطفالعرب ػػيف ػػيضػػكءمتطمب ػػاتاص ػػرالمعرفػ ػ ) -

مصر،مج .277- 250،1
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 .12إسػماايؿ ،ػادةمصػطفى(.) 2005دكرالتربيػ الفنيػ فػيتاديػدىكيػ اضػاري لركادىػػا،
مجم باػكثفػيالتربيػ الفنيػ كالفنػ كف،كميػ التربيػ الفنيػ ،جامعػ امػكاف -مصػر،ع،15
 .152- 79
 .13ازشػػقر،مامػػد(.) 2008التربيػ الفني ػ ابػػرالثقافػػاتومػػدخؿلتنميػ البػػداعالفنػػي،رؤل
استراتيجي ومصر .

 .14ازشػػػقر،مامػػػداسػػػنيامػ ػػرف ػ ػؤاد(.) 2008التربي ػ ػ الفني ػ ػ ابػ ػػرالثقافػػػاتمػ ػػدخؿلتنمي ػ ػ 
البداعالفنيورؤلاسػتراتيج ي و،المػؤتمرالعممػيالثالػث،تطػكيرالتعمػيـالنػكايفػيمصػر

كالكطفالعربي -مصر،مج،2ع .850- 830،17

 .15ازش ػػقر،مام ػػداس ػػنيام ػػرفػ ػؤاد(.) 2008التعدديػ ػ الثقافيػ ػ العالميػ ػ ف ػػيتعم ػػيـالتربيػ ػ 
الفني ،مجم باكثالتربي الفني كالفنكف،كمي التربي الفني ،جامع امكاف،مصر .

 .16أ ػػػا،مامػػػدىاشػػػـ()2010رؤي ػ ػ تربكي ػ ػ لمخػػػركجمػػػفأزم ػ ػ التطػػػرؼالفكػػػرمفػ ػػيالمجتمػ ػػع
الفمس ػػطينيبماافظػػػات زة(مجمػ ػ جامع ػ ػ اززى ػػر،سمسػػػم العم ػػكـالنسػػػاني ،العػ ػػدد،2ج،)12
.829،779
 .17ب ػػدكم،فاطمػ ػ ( ) 2011ف ػػاؽالتجدي ػػدالاض ػػارمف ػػياص ػػرالمعمكماتيػ ػ الاديثػ ػ ،مجمػ ػ 
باكثالتربي الفني كال فنكف،كمي التربي الفني ،جامع امكاف،مصر .

 .18ب ػػدكم،فاطمػ ػ اب ػػدال ػػرامف( .) 2011ف ػػاؽالتجدي ػػدالاض ػػارملمعم ػػـالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػي
اصػػرالمعمكماتي ػ الاديث ػ ،مجم ػ باػػكثفػػيالتربي ػ الفني ػ كالفنػػكف،كمي ػ التربي ػ الفني ػ ،

جامع امكاف -مصر،ع .41- 1،32

 .19البراػػي،كفػػاءمامػػد(. )2002دكرالجامع ػ فػػيمكاجي ػ التطػػرؼالفكػػرم،كمي ػ التربي ػ ،
جامع السكندري ،مصر .

 .20برى ػػكـ،س ػػميرة(.)2000كا ػػعممارسػ ػ النش ػػاطالمدرس ػػيف ػػيمرامػ ػ التعم ػػيـازساس ػػيال ػػدنيا،
رسال ماجستير،كمي التربي ،الجامع اإلسومي  ،زة .
 .21بش ػػايرة،مام ػػكد(.) 2007التربيػ ػ الفنيػ ػ كتنميػ ػ ال تفكي ػػر،ا ػػالـالكت ػػبالا ػػديث،ام ػػاف،
ازردف .

 .22بمقاسػػـ،صػػفاءابػػدالكىػػاب( 0)2016دكرمنػػاىجالتربي ػ الفني ػ فػػيتنمي ػ  ػػيـالمكاطن ػ 
لػػدلطالبػػاتالمرام ػ المتكسػػط ،مجم ػ باػػكثاربي ػ فػػيمجػػالتالتربي ػ النكاي ػ ،رابط ػ 
التربكييفالعرب -مصر،ع .220- 195،2

 .23ثػػامر،فػػارسماسػػف(. )2015أنمػػكذجلتقػػديـميػػاراتالمعمػػـالجػػامعيفػػيتػػدريسمػػادة
التربي الفني كفؽمعاييرالجكدةالشامم ،مج،21ع .608- 593،89
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 .24الجانػػػي،امػػػيفػػػايز(.) 2008النا ػ ػراؼالفكػػػرمكمسػػػئكلي المجتمػػػع،كمي ػ ػ المعممػ ػػيف -
السعكدي ،ع .91- 57،12
 .25ابي ػػب،كنع ػػاف(.) 2013أث ػػراس ػػتخداـالااس ػػكبف ػػيتاص ػػي ؿطمبػ ػ  س ػػـالتربيػ ػ الفنيػ ػ 
كالتجػػاهناػػكمػػادةاناصػػرالفػػف،جامع ػ بغػػداد،كمي ػ الفنػػكفالجميم ػ ،مجم ػ كمي ػ التربي ػ 

ازساسي -العراؽ،ع .529- 545،77

 .26الاربػػي،سػػييؿسػػالـ(.) 2008دكرمنػػاىجالتربي ػ الفني ػ بالمممك ػ العربي ػ السػػعكدي فػػي
تعزيػ ػػزالقػ ػػيـكاب ػ ػرازاليكي ػ ػ الثقافي ػ ػ  ،المػ ػػؤتمرالعممػ ػػيالعش ػ ػريف،منػ ػػاىجالتعمػ ػػيـكاليكي ػ ػ 

الثقافي ،مصر .

 .27الاربػػي،امػػي(:) 2011اتجاىػػاتالشػػبابالسػػعكدمناػػكظػػاىرةالتطػػرؼالفكػػرم(د ارس ػ 
اجتماايػ ػ ام ػػىاينػ ػ م ػػفطمبػ ػ جامعػ ػ القص ػػيـ)(.رس ػػال ماجس ػػتير ي ػػرمنش ػػكرة)كميػ ػ 

الدراساتالعميا،الجامع ازردني  .

 .28الاسػػف،صػػالح(.) 2006أ.ب.الوانػػؼ:رؤي ػ إسػػومي أكلي ػ فػػيثقاف ػ التسػػامح،دار
الماج البيضاء،الككيت .
 .29اسػػػف،امػ ػػار.) 2013(.انتاػػػاراإلخ ػ ػكاف.دارالنيض ػ ػ لمطباا ػ ػ كالنشػ ػػر،السػ ػػكندري ،
مصر.

 .30العرب ػػي،رم ػػزم(.) 2005والتص ػػميـالجرافيك ػػيو،داراليكس ػػؼلمطبااػ ػ كالنش ػػركالتكزي ػػع،
ط،1بيركت،لبناف .

 .31الاسػيف،أسػػماءابػدالعزيػػز(.) 2005أسػبابالرىػػابكالعنػؼكالتطػػرؼ(د ارسػ تاميميػ )
،باثمتقدـفيالمجن العممي لممؤتمرالعالميافمك ػؼالسػوـمػفالرىػاب،جامعػ 
الماـمامدبفسعكدالسومي ،الرياض،السعكدي  .

 .32اميد،راابنكرالديف(.)2012دكرالففؼتط ييرالنفسضػدالعنػؼكدكرهفػيتنميػ 
الاػػػسالجمػ ػػالي،مجم ػ ػ باػ ػػكثفػػػيالتربي ػ ػ الفني ػ ػ كالفنػ ػػكف،كمي ػ ػ التربي ػ ػ الفني ػ ػ ،جامع ػ ػ 
امكاف -مصر،ع .79- 54،35
 .33الايم ػ ػ ،مامػ ػػدمامػ ػػكد(.) 2008التربي ػ ػ الفني ػ ػ كأسػ ػػاليبتدريسػ ػػيا،دارالمسػ ػػيرةلمنشػ ػػر
كالتكزيع،اماف،ازردف .

 .34خم ػػؼ،مام ػػدكػ ػريـ(.)2015تفكي ػػؾدللتالرى ػػابالفك ػػرمف ػػيالع ػػرضالمس ػػراي،مجمػ ػ 
ميسافلمدراساتازكاديمي ،كمي التربي ازساسي ،جامع ميساف-العمارة،العراؽ .

 .35الخميسػػي،السػػيدسػػوم (.) 1993تربي ػ التسػػامحالفكػػرمصػػيغ تربكي ػ مقترا ػ لمكاجي ػ 
التطرؼ،مجم التربي المعاصرة –مصر،مج،12ع ..109- 77،7
87

 .36الػػػد يـ،مامػػػدد ػػػيـ(.) 2005النا ػ ػراؼالفكػػػرمكأث ػ ػرهامػػػىازمػػػفالػػػكطنيفػ ػػيدكؿ
مجمسالتعاكفلدكؿالخميجالعربيػ ،الباػثالفػائزفػيمسػابق جػائزةمجمػسالتعػاكفلػدكؿ
الخميجالعربيلمباكثازمني لعاـ .2005
 .37الدلفي،مامد(. 20169الصعكباتالتيتكاجومعمميالت ربي الفني فػيالمرامػ البتدائيػ 
مفكجي نظرالمعمميف،مج،9ع .92- 73،36

 .38ال ػػدليمي،سكس ػػف،اب ػػدالكػ ػريـ،إيم ػػاف(،) 2018التج ػػاهنا ػػكالتط ػػرؼب ػػيفالطمب ،مجمػ ػ 
كميػ ػ التربيػ ػ لمبن ػػات،كميػ ػ التربي ػ ػ ،جامعػ ػ بغ ػػداد،العػ ػراؽ،مػػػج،29ع،2ص- 2050

 .2076

 .39رزؽ،إبػ ػ ػراىيـاب ػ ػػدالفت ػ ػػاح(،) 2011الكس ػ ػػطي م ػ ػػدخؿلبن ػ ػػاءمن ػ ػػاىجالت ػ ػػاريخالس ػ ػػومي
الجامعي لمكاجي الفكرالمتطرؼ(إطارمقترح)،مؤتمردكرالجامعػاتالعربيػ فػيتعزيػز

مب ػػدأالكس ػػطي ب ػػيفالش ػػبابالعرب ػػي،جامعػ ػ طيبػ ػ -الس ػػعكدي ،م ػػج،3ع- 1270،27
 .1345

 .40رض ػ ػ ػكاف،مرفػػ ػػت،الكعبػ ػ ػػي،م ػ ػ ػريـ،الكعبػ ػ ػػي،يسػػ ػػرل،الشػػ ػػرفاء ،أسػ ػ ػػماء،مغػػ ػػاكر،شػ ػ ػػيخ 
(.)2010و دليؿالمعمـإلىكتابالتربي الفني و ،ك ازرةالتربي كالتعميـ،المارات،ط .2

 .41الرفااي،مامدخير(.)2018دكرالمسػرحكالػدرامافػيمكاجيػ ظػاىرةالرىػابكأثرىمػاامػى
المتمقي،مجم كمي التربي باإلسكندري ،مصرمج،26ع3ص .118-87
 .42الرفػػاا ي،مامػػدخيػػريكسػػؼ(.) 2016دكرالمسػػرحكالػػدرامافػػيمكاجي ػ ظػػاىرةالرىػػاب
كأثرىماامىالمتمقي،مج،26ع.118- 87،3

 .43الركيمػػي ،ازيػػدمامػػد(.) 2003واسػػتخداـشػػبك النترنػػتفػػيم اركػػزمصػػادرالتعمػػيـكالػػتعمـ
لػداـالتػدريسمػفكجيػ نظػرمعممػيكطػوبالمرامػ الثانكيػ الاككميػ بمدينػ الريػػاض،

رسال ماجستير يرمنشكرة،جامع الممؾسعكد،المممك العربي السعكدي .

 .44الزى ارنػػي،ابػػدالػػرامفمامػػد( .)2010وبرنػػامجااسػػكبيمقتػػرحفػػيالتربي ػ الفني ػ لتنمي ػ 
ميػ ػػاراتالتعبيػ ػػرالفنػ ػػيلػ ػػدلطػ ػػوبالصػ ػػؼالسػ ػػادسالبتػ ػػدائي،رسػ ػػال ماجسػ ػػتير يػ ػػر
منشكرة،جامع الممؾ،الزبي ر،المممك العربي السعكدي  .

 .45ز ػزكؽ،فيصػؿاسػف(.) 2007صػعكباتتػدريسالتربيػ الفنيػ كالتربيػ البيئيػ فػيالكسػط
المدرسيجامع أـالقرل،كمي التربي (دراس ماجستيرمنشكرة) .
 .46الزيػػات،انػػافمامػػكد(.) 2013صػػكرةارخػػرلػػدلاين ػ مػػفطػػوبكمي ػ التربي ػ الفني ػ ،
مجم باػكثفػي التربيػ الفنيػ كالفنػكف،كميػ التربيػ الفنيػ ،جامعػ امػكاف -مصػر،ع،39

 .35- 1
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 .47الس ػ ػػبتي،رن ػ ػػدام ػ ػػي(.) 2012دكرالمس ػ ػػرحالمدرس ػ ػػيف ػ ػػيتنميػ ػ ػ  ػ ػػدراتطمبػ ػ ػ المرامػ ػ ػ 
الاداديػ ػ م ػػفكجيػ ػ نظ ػػرمدرس ػػيالم ػػادةكالمش ػػرفييفالفني ػػيف،مجمػ ػ العم ػػكـالنس ػػاني ،
جامع بابؿ،العراؽ،مج،1ع،11ص .371- 353
 .48السػػعكد،خالػػدمامػػد(.) 2010وط ارئػػؽتػػدريسالتربي ػ الفني ػ بػػيفالنظري ػ كالبيػػدا كجياو،
داركائؿلمنشر،ازردف،الطبع ازكلى .

 .49سمماف،أاوـمجيد(،) 2014أثػراسػتخداـميػاراتالتػدريسفػيبنػاءالقػدراتالسػتقرائي 
لطمبػ ػ  س ػػـالتربيػ ػ الفنيػ ػ ،مجمػ ػ كميػ ػ التربيػ ػ ا زساس ػػي ،جامعػ ػ المستنصػ ػري ،م ػػج،21

ع .478- 453،85

 .50السيد،ماجدةمصطفى(،) 1996بناءمنػاىجالتربيػ الفنيػ فػيضػكءااتياجػاتالمجتمػع،
رسال دكتكراه،جامع امكافكمي التربي  .

 .51الشػ ػػاؿ،مامػ ػػكدالنبػ ػػكم،ك خػ ػػركف۹۱۹۱(،ـ):طػ ػػرؽتػ ػػدريسالتربي ػ ػ الفني ػ ػ ،دارالعػ ػػالـ
العربيلمطباا ،القاىرة،مصر .
 .52ش ػػاىيف،ام ػػاد(:)2009مب ػػادلءالتعم ػػيـالمدرس ػػيلألى ػػؿكالمعمم ػػيف،دارالي ػػادم،بي ػػركت-
لبناف .

 .53الشػ ػربيني،زكري ػػاأام ػػد(،) 2005ازفك ػػارالواقونيػ ػ كبع ػػضمص ػػادراكتس ػػابيا:د ارسػ ػ 
امىاين مفطالباتالجامع ،دراساتنفسي -مصر،مج،15ع .567- 531،4
 .54شػ ػػياب،رنػ ػػيفراػ ػػد(.)2013القػ ػػيـالتربكي ػ ػ التػ ػػيتتضػ ػػمنياالنصػ ػػكصالمسػ ػػراي المدرسػ ػػي 
المقدمػ إلػىالمػدارسالبتدائيػ فػي ضػاءبعقكبػ .كميػ التربيػ ازساسػي ،مجمػ الفػتح،جامعػ 

ديالي،بعقكب -العراؽ،مج،9ع،56ص .354-342
 .55شػ ػػياب،رنػ ػػيفراػ ػػد(.)2013القػ ػػيـالتربكي ػ ػ التػ ػػيتتضػ ػػمنياالنصػ ػػكصالمسػ ػػراي المدرسػ ػػي 
المقدم ػ إلػػىالمػػدراسالبتدائي ػ ،مجم ػ الفػػتح،كمي ػ التربي ػ ازساسػػي ،جامع ػ ديػػالي،بغػػداد-

العراؽمج9ع56ص .354-342
 .56شػ ػػك ي،إسػ ػػماايؿ(.) 2002مػ ػػدخؿإلػ ػػىالتربي ػ ػ الفني ػ ػ ،ط،2الت ػ ػكازافل اػ ػػوفكالنشػ ػػر،
الرياض،السعكدي  .

 .57الصراؼ،لبنى()2011الت ديفكاو توبػالجمكدالفكػرملػدلطمبػ جامعػ الككفػ ..مجمػ 
دراساتالككف ،العراؽص 97
 .58الضػػمعاف،مامػػدصػػوؿنايػػؿ(.) 2012دكرالع ػػوجالفػػفالتشػػكيميفػػيالتأىيػػؿالنفس ػػي
لػػذكمالاا ػ النفسػػي مػػفالنااي ػ النفعالي ػ ،جامعػ الممػػؾسػػعكد،مػػج،24ع- 215،4

 .245
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 .59الضػػػكياي،مامػ ػػداسػ ػػيف(.) 2006دكرالفػػػفكالتربي ػ ػ الفني ػ ػ فػػػيتشػ ػػكيؿثقاف ػ ػ الطفػ ػػؿ
العربػػي،مجم ػ جامعػ الممػػؾسػػعكد،العمػػكـالتربكيػ كالد ارسػػاتاإلسػػومي -السػػعكدي ،مػػج
،18ع .936- 901،2
 .60العامر،إبراىيـأامدابدالعزيز(:)2008تقكيـاممياتتطكيرالمنػاىجالد ارسػي فػيالتعمػيـ
العاـلمبنيفبالمممك العربيػ السػعكدي فػيضػكءالتجاىػاتالتربكيػ الاديثػ كالخبػراتالعالميػ 
المعاصرة،رسال  يرمنشكرة،جامع أـالقرل،مك المكرم ،المممك العربي السعكدي  .
 .61العامرم،مامػدامػكد(.) 2015التجاىػاتالمعاصػرةفػيالتربيػ الفنيػ ،جامعػ السػمطاف
ابكس(،د ارس منشكرة) .

 .62الع ػػامرم،مام ػػدام ػػكد(.) 2015التجاى ػػاتالمعاصػ ػرةف ػػيالتربيػ ػ الفنيػ ػ ،مجمػ ػ ارداب
كالعمكـالجتمااي  .241- 221،

 .63ا ػػايش،أام ػػدجمي ػػؿ(.) 2008وأس ػػاليبت ػػدريسالتربيػ ػ الفنيػ ػ كالمينيػ ػ كالرياض ػػي ودار
المسيرةلمنشركالتكزيعكالطباا ،اماف،ازردف.
 .64ابػػدالاميـ،زينػػب،امػػي،ثنػػاء(.) 2007وتػػدريسالتربي ػ الفني ػ ودارالعمػػـكاإليمػػافلمنشػػر
كالتكزيع ،الطبع ازكلى،السكندري ،مصر .
 .65ابػػػدالامػ ػػى،شػػػيماء()2014دكرالنظػػػاـالتعميمػ ػػيفػ ػػيمكاجي ػ ػ التعصػػػبالفكػ ػػرم،رسػ ػػال 
ماجستير،كمي التربي ازساسي ،المنصكرة،مصر.

 .66ابدازامى،شػيماءرمضػاف(.) 2013دكالنظػاـالتعميمػيفػيمكاجيػ التعصػبالفكػرم،
الم ػػؤتمرالعمم ػػيالعرب ػػيالس ػػادسكازكؿلمجمعيػ ػ المصػ ػري زص ػػكؿالتربيػ ػ بالتع ػػاكفم ػػع
كمي ػ التربي ػ ببنيػػابعن ػكاف:التعمػػيـك فػػاؽمػػابعػػدثػػكراتالربيػػعالعربػػي –مصػػر،مػػج،2

 .864- 811

).اكائػؽاسػتخداـمعممػيالتربيػ الفنيػ لشػبك النترنػت،

 .67ابدالافيظ،نزارصالح(2011
مجم العمكـالتربكي كالنفسي -الباريف،مج،12ع .28- 1،4
 .68ابػ ػػدالاميػ ػػد،زينػ ػػب،ابػ ػػكد،صػ ػػعب(،) 2016أسػ ػػاسمكافا ػ ػ الرىػ ػػابالفكػ ػػرم،مجم ػ ػ 
الماقػؽالامػػيلمعمػػكـالقانكنيػ كالسياسػػي ،جامعػ بابػػؿ،العػراؽ،مػػج،8ع،2ص- 483

 .586
 .69ابػػػدالمجيػػػد،مػ ػػركافام ػ ػراف(.) 2011أثػػػرالممارس ػ ػ الفني ػ ػ فػػػيتنمي ػ ػ القػػػدراتالذىني ػ ػ 
لألطف ػػاؿ،جامعػ ػ الس ػػمطاف ػػابكس،مجمػ ػ اردابكالعم ػػكـالنس ػػاني ،مج،7ع- 111،3
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 .70اقػ ػػؿ،مامػ ػػكداطػ ػػااسػ ػػيف(.) 2001والقػ ػػيـالسػ ػػمككي لػ ػػدلطمب ػ ػ المػ ػػرامتيفالمتكسػ ػػط 
كالثانكي ػ فػػيدكؿالخمػػيجالعرب ي ػ ،مكتب ػ التربي ػ العربػػيلػػدكؿالخمػػيج،الريػػاض،المممك ػ 
العربي السعكدي  .
 .71العتػػكـ،منػػذرسػػامح(،) 2013المشػػكوتالتػػيتكاجػػومعممػػيكمعممػػاتالتربي ػ الفني ػ فػػي
ماافظ ػ جػػرش،كمي ػ الفنػػكفالجميم ػ ،جامع ػ اليرمػػكؾ،المجم ػ ازردني ػ لمفنػػكف -ازردف،

مج،6ع .522- 489،4
 .72العجرفػػي،فػػوحخمػػؼ.) 2017(.دكراإلدارةالمدرسػػي فػػيمكاجي ػ الفكػػرالمتطػػرؼبػػيف
طػػوبالمرام ػ الثانكي ػ باافظ ػ الػػداكدميود ارس ػ ميداني ػ و،مجم ػ كمي ػ التربي ػ بأسػػيكط -

مصر،مج33ع .395- 350،5
 .73اطي ،ماسف(:)2006اتجاىاتفيالففالاديث،القاىرة،مصر.

 .74امػػي،اسػػيف(.)2005فمسػػف الفػػفورؤي ػ جديػػدةو،الػػدارالمص ػري السػػعكدي لمطباا ػ كالنشػػر
كالتكزيع،القاىرة،مصر .
 .75العمرك،کايد(.)2002التجاىاتالمعاصرةفػيالتربيػ الفنيػ .مجمػ د ارسػات.ـ.29ع1
جامع اليرمكؾ.امادةالباثالعمميكالدراساتالعميا.ازردف.ص .103-88

 .76العيسػػػى،إيمػػػافأامػػػد( .)2017فاامي ػ ػ درسالتربي ػ ػ الفني ػ ػ فػػػيتكػػػكيفالقػػػيـاليجابي ػ ػ 
المجتمعي ػ لػػدلتومي ػػذالمرام ػ البتدائي ػ بدكلػ ػ الككيػػتفػػيض ػػكءالمتغي ػراتالمجتمعيػ ػ 
المعاصرة،مجم كمي التربي جامع بنيا -مصر،مج،28ع .91- 57،110

 .77الغام ػػدم،أام ػػداب ػػدال ػػرامف1997(،ـ):التربيػ ػ الفنيػ ػ مفيكميػ ػا،أى ػػدافيا،مناىجي ػػا،
كطرؽتدريسيا.مكتب الممؾفيدالكطني ،مك المكرم ،السعكدي  .
 .78الغام ػػدم،س ػػامي س ػػعيد(.) 2013دكرم ػػادةالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػيتنميػ ػ التفكي ػػرالب ػػدااي،
الم ػ ػػؤتمرالعمم ػ ػػيالعرب ػ ػػيالعاش ػ ػػرلراايػ ػ ػ المكى ػ ػػكبيفكالمتف ػ ػػك يف -ازردف،م ػ ػػج،2ع13

 .232- 211
 .79فػػرج،أاػػوـخمػػيس(.) 2016مػػدلتكظيػػؼمعممػػيالتربي ػ الفني ػ لوسػػتراتيجياتالاديث ػ 
فػػيتػػدريسالتربي ػ الفني ػ ،مجم ػ كمي ػ التربي ػ ازساسػػي -الع ػراؽ،مػػج،22ع- 606،95

 .624

 .80فضؿ،مامدابدالمجيد(.)2000التربيػ الفنيػ مػداخمياكتاريخيػاكفمسػفتيا،مكتبػ الممػؾفيػد
الكطني ،جامع الممؾسعكد،السعكدي  .

 .81القريطي،ابدالمطمػبأمػيف(.) 2012التربيػ اػفطريػؽالفػفكتنميػ ثقافػ الطفػؿ،مجمػ 
الطفكل كالتنمي -مصر،مج،5ع .189- 181،19
 .82القضاة،مامدامي(:)2007التربي الك ائي فياصرالرىاب،جامع اليرمكؾ،ازردف.
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 .83الكن ػػدرم،لطيفػ ػ اس ػػيف(.)2007نا ػػكبن ػػاءىكيػ ػ كطنيػ ػ لمناش ػػئ .الككي ػػت،المرك ػػزال ميم ػػي
الطفكل كازمكم ،ط.1
 .84المالكي،ابدالافيظابداهلل(.) 2006ناكبناءاستراتيجي كطنيػ لتاقيػؽازمػفالفكػرم
فػػػيمكاجي ػ ػ الرىػ ػػاب،رسػػػال دكتػ ػػكراه،جامع ػ ػ نػ ػػايؼالعربي ػ ػ لمعمػ ػػكـالمني ػ ػ ،الريػ ػػاض،

السعكدي  .

 .85المػػالكي،ابػػدالافػػيظابػػداهلل(،)2010ناػػكمجتمػػع مػػففكري ػنا:د ارس ػ تأصػػيمي اسػػتراتيجي 
كطني مقترا لتاقيؽالمفالفكرم.

 .86المػػالكي،مالػػؾنعم ػ (.) 2010أىميػ المسػػرحالمدرسػػيكمسػػرحالطفػػؿكتػػداخميمالتاقيػػؽ
أىػػداؼتربكيػ ك يابيمػػافػػيالمػػدارسكالمؤسسػػاتالتربكيػ ،مجمػ د ارسػػاتتربكيػ ،مػػج،3:
ع،11ص .182- 163

 .87المجايػدة،ناصػػرفخػرم(،) 2012تقػػكيـمػنيجالتربيػ الفنيػ بالصػػؼالتاسػعازساسػػيمػػف
كجيػ نظػػرالمعممػػيفكتصػػكرمقتػػرحلتطػػكيره،رسػػال ماجسػػتير،الجامع ػ السػػومي  ،ػزة،
فمسطيف .
 .88الماسػػف،سػػوم اقيػػؿ(.) 2016المركن ػ المعرفي ػ كاو تيػػابػػالتطرؼالفكػػرملػػدلطمب ػ 
جامع ػ ازميػػرسػػمطافبػػفابػػدالعزيػػز،مجم ػ كمي ػ التربي ػ بأسػػيكط –مصػػر،مػػج،32ع

 .140- 110،4
 .89مامػػػد،دلؿام ػ ػزة(.)2010بنػػػاء داةلتقػ ػػكيـالمعػػػارضالمدرسػ ػػي فػ ػػيبابػػػؿ،مجم ػ ػ العمػ ػػكـ
النساني ،جامع بابؿ،مج،1ع،2ص.551-539

 .90مش ػكاط،ازيػػز(.)2018ودكرالتربي ػ الفني ػ فػػيإاػػدادالم ػكاطفالصػػالحكادمػػاجازطفػػاؿفػػي
كضعي صعب مفخوؿالتجربتيفوالمالي وكوالعمانيػ و،مجمػ رؤلتربكيػ ،ع،32مػج،27

 .3-1

 .91مامد،مشيرةمطاكع(.) 2005تصميـاسػتراتيجي تعميميػ فػيالتربيػ الفنيػ لتعمػيـميػارات
التفكيرمابعػدالمعرفػيمبنيػ امػىتعمػـالمفػاىيـ،مج مػ باػكثفػيالتربيػ الفنيػ كالفنػكف،
كمي التربي الفني ،جامع امكاف –مصر،ع.198- 149،14

 .92الكن ػػاني،ماج ػػدن ػػافع،دي ػ ػكاف،نض ػػاؿناص ػػر(.) 2012وكظيفػ ػ التربي ػ ػ الفنيػ ػ ف ػػيتنمي ػ ػ 
التخي ػػؿكبن ػػاءالص ػػكرالذىنيػ ػ ل ػػدلالم ػػتعمـكاس ػػيامياف ػػيتمثي ػػؿالتفكي ػػرالبص ػػرمو،كميػ ػ 
الفنكفالجميم ،جامع بغداد،ع،201مج .609- 579،14

 .93المراػب،منيػرأامػد()2009ظػاىرةالتطػرؼالفكػػرمكالتربػكمانػدطػوبكميػ التربيػ لمبنػػيف
فيمدين اائؿ.المظاىركازسبابكالامكؿالمقترا ودراس ميداني و.مجم القراءةكالمعرف  .
92

 .94المراب،منيرةمامػػد(.)2009ظػاىرةالتطػرؼالفكػرمكالتربػكمانػدطػوبكميػاتالتربيػ 
لمبن ػػيفف ػػيمدينػ ػ اائ ػػؿوالمظ ػػاىركازس ػػبابكالام ػػكؿالمقتراػ ػ و(د ارسػ ػ ميدانيػ ػ )،مجمػ ػ 
القراءةكالمعرف -مصر،ع .84- 14،89
 .95المعايط ،امزةابدالمطمب(.) 2015تكاي كاماي الشػبابمػفظػاىرةالناػراؼالفكػرم
المتطػرؼابػػرمكا ػعالتكاصػػؿالج تمػااي،اػػالـالتربيػ -مصػػر،مػػج،16ع- 1،52

 .35
 .96ممػػؾ،بػػدر،الكنػػدم،لطيف ػ (.) 2009دكرالمعمػػـفػػيك اي ػ الناشػػئ مػػفالتطػػرؼالفكػػرم،
مجم كمي ال تربي ،جامع اززىر،مج،1ع .50- 1،142

 .97المنتشرم،أامدصالح(.) 2007تفعيؿدكرالتربي الفنيػ فػيتعزيػزالنتمػاءالػكطنيمػف
كجي نظرمعمميالتربي الفنيػ  ،سػـالتربيػ الفنيػ ،كميػ التربيػ ،جامعػ أـالقػرل(د ارسػ 

ماجستير .

 .98الميػػدم،زينػػباسػػف(.) 2010الػػداـالمػػادمكازكػػاديميلمػػادةالتربي ػ الفنيػ فػػيالمػػدارم
كاو تػوبتفعيػػؿالمػادةفػػيالعمميػ التعميميػ ،مجمػ باػكثفػػيالتربيػ الفنيػ كالفنػ كف،كميػ 
التربي الفني ،جامع امكاف -مصر،ع .236- 189،30

 .99المينػػا،ابػػداهللمينػػا،كالا ػػداد،ابػػداهلل:)1999(،ازسػػاليبالاديثػ ػ فػػيتػػدريسالتربيػ ػ 
الفني ،مكتب الفوحلمنشركالتكزيع،الطبع ازكلى،الككيت .
 .100نصػػار،ترك ػػياب ػراىيـ(.)2015دكرالاركػ ػ المسػػراي ف ػػيالتنمي ػ الثقافيػ ػ ،المجم ػ ازردنيػ ػ 
لمعمكـالجتمااي ،مج8ع .43-21،1
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ادلالحك

ممحق رقم ( )1إستبانة المحكمين
بعى اهلل انسمحٍ انسحيى
جامعة األزهر  -غزة
عمادة الدراسات العلٌا
كلٌة التربٌة
قسم أصول التربٌة
الموضوع  :تحكٌم إستبانة
الدكتور  ............................... ............................ /حفظه هللا .

السالم علٌكم ورحمه هللا وبركاته،،،،

ٌقوم الباحث بإ جراء دراسة مٌدانٌة بعنوان " :دور التربٌة الفنٌة فً مواجهة الفكر المتطرف
وسبل تطوٌره " وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً أصول التربٌة من
جامعة األزهر ،ولتحقٌق أهداف الدراسة تطلب إعداد استبانةٌ ،جٌب علٌها أعضاء هٌئة
التدرٌس من كلٌات التربٌة  ،تتكون من (  )00فقرة موزعة على المجاالت التالٌة( :دور المعلم،
دور المناهج ،دور االدارة المدرسٌة واألنشطة)
ونظرا  ،لما تتمتعون به من خبرة واسعة فً هذا المجال ،ولما عهدناه عنكم من خدمة العلم
والبحث العلمًٌ ،رجً التكرم بتحكٌم االستبانه من حٌث انتماء الفقرات ا لمجاالت ومناسبتها
من حٌث اللغة والصٌاغة  ،واقتراح ما ترونه مناسبة من حٌث اإلضافة والتعدٌل.
انضؤال انرئيش :ما دور انتربيت انفنيت في مىاجهت انفكر انمتطرف بمحافظاث غزة وصبم
تطىيره.
وانبثك عن انضؤال انرئيش نهذراصت انتضاؤالث انتانيت:
. 1ما انذرجاث انتمذيريت نذور انتربيت انفنيت في مىاجهت انفكر انمتطرف نذي طهبت انمذارس
انحكىميت بمحافظاث غزة من وجهت نظر معهمى انتربيت انفنيت في انمذارس انحكىميت؟
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. 2هم تىجذ فروق راث دالنت إحصائيت نذور انتربيت انفنيت في مىاجهت انفكر انمتطرف نذي طهبت
انمذارس انحكىميت بمحافظاث غزة وفما ً نم تىصظ تمذيراث أفراد انعينت (انجنش ،صنىاث
انخذمت)؟
. 3ما صبم تطىير دور انتربيت انفنيت في مىاجهت انفكر انمتطرف نذي طهبت انمذارس انحكىميت
بمحافظاث غزة؟
حيث يعرف الفكر المتطرفبأنه " :مجموعة أفكار يكتسبها الفرد من جماعات معينة يتفاعل معها
ويسلم بتحقيقها دون نقد أو تفكير ويرفض قبول آراء اآلخرين".
واقبلوا فائق التقدٌر واالحترام

اسم المحكم

الدرجة العلمٌة

التخصص

أوال  :البٌانات األولٌة
الرجاء وضع إشارة ( )/فً المربع المناسب
.1الجنس ذكر

أنثى

.2الرتبة األكادٌمٌة أستاذ دكتور  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد فأقل.
.3سنوات الخدمة أقل من  7سنوات من  7إلى  51سنوات أكثر من  51سنوات
.4الجامعة  األزهر األقصى اإلسالميةالقدس المفتوحة.
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مكان العمل

ثانٌا:مجاالت وفقرات االستبانة:
االنتماء لممجال

م
الفقرة

تنتمي

أ.المجال األول :دور معمم التربية الفنية 
1

يعمؿ معمـ التربي الفني امى تكاي الطمب 
بمخاطرالفكرالمتطرؼ .

2

يكمؼ طمبتو الرسـ لمتعبيراف رأييـ في
التطرؼالفكرم .

3

يكظؼالفففيابرازمخاطرالتطرؼلطمب 
المدارسالاككمي 

4

يكظؼ بعض الرسكمات لتنمي ميارات
التفكيرالنا دلدلطمبتو 

5

يكفررسكماتتسيـفيتقبؿالطمب ل خر 

6

يكزع ازنشط امى مجمكاات لتنمي ركح
المبادرةكالعمؿالجماايلدلطمبتو 

7

يكفر لفتات تنكيري في مكاجي المشاكؿ

8

يدربالمتعمميفامىتقدير يم النساف .

9

يكظؼ الغناء كسماع المكسيقى في داـ

المجتمعي  .

النتماء الكطني مفيكمنا ك يمنا في كجداف

الطمب  .
 10

يستثمر بعض الدركس إلاادة صناا 
القناااتكازفكارلدلطمبتو .

 11
 12

يستثمرالصكركالرسكـفيالىتماـبالجماؿ
لطردالقبحسكاءكافسم ككيناأـثقافينا .

يعرض أاماؿ توميذه المتميزيف داخؿ

المدرس لتأكيد ذكاتيـ لماد مف الفكر
المتطرؼ .
 13

يكظؼالفففيالتفريغالنفعاليلطمبتو .

 14

يكظؼ الفف في الاد مف العزل الجتمااي 
لمطمب  .

 15

يشرؾ المعمـ الطمب في رسـ جداريات
لمناىض الفكرالمتطرؼ .
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ال
تنتمي

صالحية الفقرة
مناسبة

غير
مناسبة

مالحظات

ب .دور منيج التربية الفنية:
1

ماتكل مكضكاات التربي الفني تعزز لدل
الطالبالاري الفكري  .

2

يسيـ ماتكل مكضكاات التربي الفني في

3

تعزز مكضكاات التربي الفني مبدأ  بكؿ

تاقيؽمبدأالشراك كالتعاكف .
الطرؼارخر .

4

تتضمف مقررات التربي الفني أىدافان تؤكد

5

ترسخمفيكـالكادةالكطني لدلالطمب  .

6

يتيحتصميـمنيجالتربي الفني فرصتنمي 

امىالنتماءالكطني .

مياراتالمشارك لدلالطمب  .
7

تسيـ مكضكاات التربي الفني في تعزيز
النتماء الكطني ك مبتو امى النتماء
الازبي .

8

تاقؽ تربي الفرد ليعيش ايش جمالي  ار ي 
كسطالطارالجتمااي .

9

تسيـفيتعميؽالقيـ الجتمااي في نفكس
الطمب  .

 10

يستثيرماتكلالتربي الفني اإلدراؾ(اإلدراؾ
الاسي ،النقد ،ميارات التاميؿ كالتركيب،

القدرةالبتكاري ) 
 11

يسيـمنيجالتربي الفني فيصرؼالطالب
افالنمطي كالتبعي 

 12

يسيـ منيج التربي الفني في بناء شخصي 
المكاطف الذم يعيش كسط التاديات
كالتاكلتالمعاصرة .

 13

تسيـالتربي الفني فيتنمي كصقؿشخصي 
الطالبمفالنااي الكجداني 

ج .دور اإلدارة المدرسية واألنشطة الفنية:
1

تنظـ المدرس معارض فني لمناىض 
التطرؼالفكرم .

2

تشجع الطمب امى رسـ لكاات جداري 
لمناىض التطرؼالفكرم .
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3

تكفرالمدرس فرصاايجابي مفخوؿالرسـ
لتدايـالتسامح .

1

يتضحالتفااؿاليجابيبيفأاضاءمجتمع 









المدرس فيمناىض الفكرالمتطرؼ .
2

تتيح المدرس لتااد الطمب أك المجمس أك 









الجماااتالثقافي فيكضعلفتاتااومي 
ترفضالفكرالمتطرؼ .
3

تقيـالمدرس مسراياتلقبكؿالطرؼارخر  .









4

تكظؼالمدرس الغناءكالشعرفينبذالعنؼ 









المدرسي .
6

تكضحدكرالتعاكففيتاقيؽالنجازات .











7

تكظؼ المدرس مكاردىا لخدم أىداؼ 









التنمي  .
8

تكظؼ إدارة المدرس المسرح في معالج  









9

تكفر المدرس مناخنا مناسبنا لمقياـ بأنشط  









 10

تكظؼ المدرس لفتات تنمي المسئكلي في 

المشاكؿكالقضاياالمجتمعي  .

تشجعالطمب امىصنعالقراركالستقولي  .









الافاظامىالممتمكاتالعام  .
 11

تنظـ المدرس الراوت كازنشط الترفييي  









التيتعززابالكطف .
 12

تسيـ المدرس في إكساب الطوب مفاىيـ 









تعززازمفالمدرسيكتخفضالعنؼ .
 13

تسيـ المدرس في تنظيـ كرشات امؿ مف 









نااي التعامؿ مع أفكار الطمب كسبؿ
تصايايا .
 14

تنمي المدرس أسمكب الاكار كالمنا ش اند 









 15











المعمميفكالطمب فياؿالمشكوت .
تزكدالمعمميفبنشراتتربكي ك اررات
مكاجي الفكرالمتطرؼكتعزيزركح
المكاطن لدلالمعمـكالطالب .
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 .2ما معوقات التربٌة الفنٌة لمواجهة الفكر المتطرف؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ممحق رقم ( :)2أسماء المحكمين
إسم المحكم

التخصص

الجامعة

أ.د.زياداميالجرجاكم 

أصكؿتربي 

جامع القدسالمفتكا 

أ.د.سميمافالمزيف 

أصكؿتربي 

الجامع اإلسومي  

أ.دمامكدأبكدؼ 

أصكؿتربي 

الجامع اإلسومي 

د.نمرصبحالقيؽ 

امـنفس 

جامع از صى 

د.رندةشرير 

أصكؿتربي 

جامع از صى 

د.مامكدخمؼاهلل 

أصكؿتربي 

جامع از صى 

د.مامداثمافاز ا 

أصكؿتربي 

الجامع اإلسومي 
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ممحق رقم ( :)3إستبانة المعممين:
جامعة األزهر  -غزة
عمادة الدراسات العلٌا
كلٌة التربٌة
قسم أصول التربٌة
مالمعمـ/ازيزتيالمعمم  

ازيز
السوـاميكـكرام اهللكبركاتو :
أض ػػعب ػػيفأي ػػديكـالس ػػتبانو،كالت ػػيتي ػػدؼإل ػػىالتع ػػرؼام ػػىدكرالتربيػ ػ الفنيػ ػ ف ػػيمكاجيػ ػ الفك ػػر
المتطرؼكسبؿتطكيرىامفكجي نظرؾ .

الرجاءالتكرـبقراءةفقراتالستبانوبد كتمعف،كاإلجاب امىكؿفقرةبتاديددرجػ  أريػؾفييػابكضػع
اومػ ()/فػيالخانػ المناسػب أمػػاـكػؿفقػرةمػففقػراتالسػتبانو،كأرجػػكمنػؾاػػدـتػرؾأمفقػرةدكف

إجاب كذلؾلألىمي كالضركرة .

كفكاثقناأنوليكجدىناؾاباراتصايا كأخرلخطػأ،كانمػاىػيلقيػاسازراءالشخصػي لمفػرد،كأف

نتائجى ذهالستبانوإنماىيز راضالباثالعمميفقط،كسيتـالتعامؿمعيابسري تام  .
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

إعداد الباحث /
أحمد عمر فرينة

مالحظة :الرجاء تعبئة البٌانات التالٌة بوضع عالمة (  ) /أمام البدٌل الذي تراه/ترٌنه
مناسبا لحالتكم.



الجنس:

ذكر

الخبرة:

1سنوات

المنطقة التعلٌمٌة:
خان يونس





أنثى


شمال غزة

 51سنوات



شرق خان يونس



غرب غزة



 51سنة فأكثر 


شرق غزة



الوسطى



رفح 
الهب انصفحت من فضهك وابذأ اإلجابت
104

المجال األول :دور معلم التربٌة الفنٌة:
الرقم

الفقرة

1

يعمؿمعمـالتربي الفني امىتكاي الطمب بمخاطر

2

بدرجة

ثارالفكرالمتطرؼ .
يكمؼطمبتو مف خوؿ الرسـ لمتعبير اف رأييـ في
التطرؼالفكرم .

3

يكظؼالفففيإبرازمخاطرالتطرؼ 

4

يكظؼبعضالرسكماتلتنمي مياراتالتفكيرالنا د
لدلطمبتو 

5

يكفررسكماتتسيـفيتقبؿالطمب ل خر 

6

يكزع ازنشط امى مجمكاات لتنمي ركح المبادة

7

كالعمؿالجماايلدلطمبتو 
يدربالمتعمميفامىتقدير يم اإلنسافكالىتماـ
بالجماؿلطردالقبحسكاءكافسمككيانأـثقافيان .

8

يستثمرالصكركالرسكـفياوجالعنؼالمدرسي .

9

يتيح فرص لمطمب لمتعبير اف الذات كانفعالتيـ

10
11

كمشاارىـكتككيفشخصياتيـ .
يعرض أاماؿ توميذه المتميزيف داخؿ المدرس 
لتأكيدذكاتيـلمادمفالفكرالمتطرؼ .
يكظؼ الرسـ في التخفيؼ مف الضغكط النفسي 
لطمبتو 

12

يكظؼالفففيالتفريغالنفسيكالنفعاليلطمبتو .

13

يكظؼالفففيالادمفالعزل الجتمااي لمطمب  .

14

يشرؾ المعمـ الطمب في رسـ جداريات لمناىض 

15

الفكرالمتطرؼ .
يسيـ المعمـ بتنمي القيـ كازخوؽ التي تجعؿ
الضمير الاي مرشدا لمفرد لمتفريؽ بيف الصكاب
كالخطأ .
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كبيرة جداً

كبيرة

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جدا

المجال الثانً  :دور منهج التربٌة الفنٌة :
بدرجة

الرقم

الفقرة

1

ماتكل مكضكاات التربي الفني تعزز لدل

كبيرة جدا

الطالبالاري الفكري  .

2

يسيـماتكلمكضكااتالتربي الفني فيتاقيؽ

3

تعززمكضكااتالتربي الفني مبدأ بكؿالطرؼ

مبدأالشراك كالتعاكفكتقبؿارخر .

ارخر .

4

تتضمف مقررات التربي الفني أىدافنا تؤكد امى

5

ترسخمفيكـالكادةالكطني لدلالطمب  .

6

يتيح تصميـ منيج التربي الفني فرص تنمي 

7
8
9
10
11

النتماءالكطني .

مياراتالمشارك لدلالطمب  .
تسيـ مكضكاات التربي الفني في تعزيز
النتماءالكطنيك مبتوامىالنتماءالازبي .
تاقؽ تربي الفرد ليعيش ايش جمالي  ار ي 
كسطالطارالجتمااي .
يسيـمنيجالتربي الفني فيصرؼالطالباف
النمطي كالتبعي
تسيـالتربي الفني فيتنمي كصقؿشخصي 
الطالبمفالنااي الكجداني  .
يسيـمنيجالتربي فيتعزيزاال التكافؽ

النفسيكالجتماايمعالتادياتكالتاكلت
المعاصرة .
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كبيرة

متوسط

منخفضة

منخفضة
جدا

المجال الثالث :دور االدارة المدرسٌة واألنشطة الفنٌة :
الرقم

الفقرة

1

تنظـالمدرس معارضفني لمناىض التطرؼ

2
3

يتضح التفااؿ اليجابي بيف أاضاء مجتمع

لتدايـالتسامح .

المدرس فيمناىض الفكرالمتطرؼ .

4

تقيـالمدرس مسراياتلقبكؿالطرؼارخر .

5

تسيـالمدرس فيكضعلفتاتااومي 

7
8

كبيرة جدا

الفكرم.
تكفرالمدرس فرصانايجابي مفخوؿالرسـ

6

بدرجة

ترفضالفكرالمتطرؼ .
تنظـ المدرس الراوت كازنشط الترفييي 
التيتعززابالكطف .
تسيـ المدرس في إكساب الطوب مفاىيـ
تعززازمفالمدرسيكتخفضالعنؼ .
تسيـ المدرس في تنظيـ كرشات امؿ مف
نااي

التعامؿ مع أفكار الطمب كسبؿ

تصايايا .
9
10

تنمي المدرس أسمكب الاكار كالمنا ش اند
المعمميفكالطمب فياؿالمشكوت .
تزكدالمعمميفبنشراتتربكي ك ارراتمكاجي 
الفكرالمتطرؼكتعزيزركحالمكاطن لدل

المعمـكالطالب .
11

تكفرالمدرس مناخانمناسبانلمقياـبأنشط 

12

تكظؼالمدرس الغناءكالشعرفينبذالعنؼ

تشجعالطمب امىصنعالقراركالستقولي  .

المدرسي .
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كبيرة

متوسط

منخفضة

منخفضة
جدا

 .2ما معوقات التربٌة الفنٌة لمواجهة الفكر المتطرف؟
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ممحق رقم ( :)4أوراق تسييل الميمة
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