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 الخالصة

، حيث ان الباحثة قد التربية الفنية عن قيمة يالوع غابلماذا  محاولة معرفة تتمثل فىيتناول بحثنا هذا مشكلة  

هل هناك اهتمام للطالب عدة تساؤالت منها وجدت تلك المشكلة في اثناء عملها كمشرفة ووضعت لها 

لذلك برزت لنا  ؟إهتمام بتأثير ثقافة العصر على التربية الفنية هل هناكو ؟ بالتربية الفنيةوالقائمين على التعليم 

 اهداف البحث في التعرف على المشاكل التي ادت الى غياب الوعي بقيمة التربية الفنية وصعوبات تدريسها.

وجود مجموعة من الصعوبات والمعوقات التى تعد ذات أثر اما اهم النتائج التي توصل اليها البحث فهي تبين 

صعوبات تواجه المعلم اثناء تدريسه لمواد ان هناك عى عن قيمة التربية الفنية منها فى غياب الو تفاوتم

الميذ فى مواد الت بعضمستوى  أو تدني للتربية الفنية ةعدم إلمام المعلم بالمجاالت المختلف مثل التربية الفنية

النظرة القاصرة من قبل وكذلك  التربية الفنية يضعف الكفاءة التدريسية لدى بعض معلموربما  التربية الفنية

 . تأثير ثقافة العصر على إبداع الفنانقلة وايضاً  التربية الفنية يالمجتمع لمعلم

ي ات التدريبية لزيادة خبرات معلمتكثيف الدورامام اهم لتوصيات التي توصلت اليها الباحثة فكانت تندرج في 

مع متطلبات المجتمع وإستفادة ى وبما يتماش التربية الفنية تحديدا دقيقا تحديد محتوى مقرراتو التربية الفنية

، كما وجدنا لإلقبال على دراستها التربية الفنيةوقيمة المجتمع بأهمية أسر الطالب وتوعية وكذلك في  الطالب

لمعرفة تمع بالمجوإحتكاك الفنان  يرض لتغذية المجال اإلقتصادااإلكثار من إقامة المعان هناك ضرورة في 

التأكيد على بناء شخصية التلميذ بتوفير األجواء ، ووالتذوق لديه والثقاف ي تنمية الحس الفنو يرغبات المتلق

األنشطة الفنية ة حتياجاته، من خالل المالئمة له لممارسة خصوصيته التعبيرية، ورعاية إهتماماته، وتلبي

 االجتماعية.تيحها التربية الفنية في البيئة المختلفة التي ت
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Absence of Awareness about the Value 

of Art Education and the Difficulties 

and Problems of Teaching from the 

Point of View of Supervisors and 

Teachers 

 
ABSTRACT 
Our research deals with the problem of trying to find out why the awareness of the 

value of art education has been absent. The researcher found this problem during 

her work as a supervisor and asked her questions about whether there is interest for 

students and educators in art education. Is there interest in the impact of 

contemporary culture on art education? Therefore, the research aims to identify the 

problems that led to the lack of awareness of the value of art education and the 

difficulties of teaching. 

The most important findings of the research are the existence of a set of difficulties 

and obstacles that are of varying effect in the absence of awareness about the value 

of art education, such that there are difficulties faced by the teacher during the 

teaching of art education materials such as lack of knowledge of the teacher in 

different areas of art education or low level of some students In art education 

materials and perhaps the weakness of the teaching efficiency of some teachers of 

art education as well as the limited view by the community of teachers of art 

education and also the lack of influence of contemporary culture on the artist's 

creativity. 

In front of the most important recommendations reached by the researcher was 

included in the intensification of training courses to increase the expertise of 

teachers of art education and determine the content of the decisions of art education 

in a precise and in line with the requirements of the community and the benefit of 

students as well as in raising awareness of the families of students and the 

community and the importance and value of art education to be studied, The need 

to increase the establishment of exhibitions to feed the economic field and the 

artist's contact with the community to know the wishes of the recipient and the 

development of artistic and cultural sense and taste, and emphasis on building the 

character of the student to provide the appropriate atmosphere for him to exercise 

his expression, And take care of his interests and meet his needs, through the 

various artistic activities offered by art education in the social environment. 
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 الفصل االول

 مقدمة الدراسة والتعريف بالبحث

 

 تقديــم :

ان الفن باعتباره احد انشطة التربية، يعد دون ادنى شك احد مكونات الحضارة البشرية االساسية وتطور 

فهم المحيط الذي يكون فيه وباستجالء مفرداته ليصبها صورة ناطقة  نموها ووعيها، والذي يعين االنسان على

للعصر الذي عاش فيه، وكلغة تواصلية انطالقا من اعتبار))... الفن يمثل في اساسه عملية اتصال او تخاطب 

 (.1تتم بين الفرد والجماعة(( )

ي االنسان، انما جاءت انعكاسا فالفنون باختالف انواعها وبما تعطيه من قيمة معرفية وكحاجة ظهرت مع وع

لثقافات الشعوب من خالل ما تفرزه خالل نتاجاتها الشاخصة، كما ان من شان دراسة التربية الفنية ان تكشف 

 لنا عن االصول االولى لتراث البشرية بفعل ما اضفته من روح التجديد والوعي على المنجز الفني.

في مجال التربية الفنية من اغراض، البد من معرفة  -الفني االشراف -والجل فهم ومعرفة ما تؤديه عملية

التربية الفنية لدى الطلبة بقيمة المشكالت الرئيسية التي تعترض سبيل تلك العملية وتأخر تطور الوعي 

 .(4حيث ان"قيمه العمل الفني ال ان يباع بل قيمته في تغيير العالم) .والمعلمين والمجتمع

 

خبرة متميزة في الوجود. ومثل هذه الخبرة تتحقق وتتجلى من خالل الوعي بها. ال شك أن لكل عمل فني 

فحضور العمل الفني هو استدعاء لمحاوالت فهمه وتلقيه، وانفتاح على أفعال الوعي التي يعد بها. ممارسة ال 

ة إلى تتحدد أو تكتمل مرة واحدة، بل فعل نمارس اكتشافه لمرات عديدة ودائمة. وبذريعة حاجة متواصل

 مجموعات القيم

والمعاني والرموز التي ينطوي عليها الفن ومجاالته الخالّقة التي تلبي انفعاالتنا لتؤلف جزءا من خبراتنا 

 الجمالية والوجدانية.

بل تحددها عوامل عديدة متداخلة ال يمكن  ، والكلمة األخيرة في قيمة العمل الفني ال يحدّدها الناقد أم السوق

 ص.محيط الحركة التشكيلية والفنية وعموماهذا يحتاج إلى أهل الخبرة والتخص فهمها إال في

  

 مشكلة البحث :

لبعض المدارس والمعلمات والقائمين على خدمة التربية  زياراتىخالل من خالل عملى كمشرفة الحظت 

على الفرد والواضح  مردودها اإليجابى المعروفوتجاهل ل غياب للوعى الى حد عن قيمة التربية الفنيةالفنبة 

فى من وجهة نظرى يمكن تحديدها والتى ولقد الحظت بعض المسببات التى أدت إلى ذلك  والمجتمع 

 التساؤالت التالية: 

 للطالب بالتربية الفنية. عام أوال: هل هناك اهتمام

 ؟ بية الفنيةثانيا: هل يوجد منهج محدد يستند عليه معلم التر

 ؟ثقافة العصر على التربية الفنية أثيرثالثا: هل هناك إهتمام بت

 رابعا:هل يساهم الوعى فى أن يدعم العالقة بين التربية الفنية  والمجتمع ويبرز قيمتها؟

 

 أهداف البحث :

 تتمثل أهداف البحث فى األهداف التالية:

يس مادة يهدف البحث الى : ))التعرف على المشكالت من وجهة نظر المشرفين والمعلمين الخاصة بتدر -

 التربية الفنية((.
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 تحديد مفهوم اتجاه "التربية الفنية القائمة على البيئة االجتماعية". -

 والمتلقى وأهمية الوعى. تحديد المفاهيم الالزمة لترسيخ قيمة التربية الفنية لدى الفنان -

 وضع حلول لمسببات غياب الوعى عن قيمة التربية الفنية. -

 نية وقيمتها فى تأكيد االرتباط بالبيئةبيان دور التربية الف -

 إستفادة المجتمع منها.  االجتماعية من خالل بيان طبيعتها وتحديد خصائصها ومدى   

 ونشر مردودها اإليجابى. إسترجاع الوعى الثقافى وثقافة التأثير والتأثر بقيمة التربية الفنية -

 

 فروض البحث :

 ؟التربية الفنية  هل هناك عالقة بين ثقافة الوعى وقيمة

 وتفترض الباحثة لالجابه على هذا  التساؤل الرئيسى اإلجابة على التساؤالت التالية ....... منها:

 ماهى أسباب غياب الوعى عن قيمة التربية الفنية  ( أ 

  ( هل ثقافة الوعى تؤثر على قيمة التربية الفنية ... ؟؟ ب

 والمعلمات ؟ وجه نظر المشرفينج( ماهى مشكالت تدريس التربية الفنية من 

 

 أهمية البحث :

 ومعرفة قيمتها. تحديد مالمح اتجاه التربية الفنية القائمة على البيئة االجتماعية - 

بالبرامج والخطط الدراسية المستمدة من  يفيد هذا البحث معلمي ومشرفي التربية الفنية في زيادة االهتمام -

 البيئة االجتماعية لزيادة الوعى.

االستفادة من نتائج هذا البحث في إعادة تخطيط وتطوير مناهج التربية الفنية من حيث التأكيد على البعد  - 

 االجتماعي والثقافى والمردود اإليجابى للتربية الفنية وتنمية الوعى بقيمتها.

 إفادة المشرفين فى القيام بأبحاث أخرى تفيد التربية الفنية -

  

 حدود البحث :

لبحث على دراسة المشكالت التى تؤدى الى غياب الوعى عن قيمة التربية الفنية من وجهة نظر اقتصر ا

 .والمعلمين المشرفين الفنيين

 

 مصطلحات البحث وتشمل:

 القيمة:

تعتبر القيمة بالنسبِة لإلنسان إما مقدسة أو مشروعة، أما الغاية المقدسة فهي التي تعبر عن عقل اإلنسان 

 م الروحانيّة والغيب، وضميره الممتلئ بالفضيلة وحب الخير، وأسمى مساعيه هي عبادة هللا.المتطلع إلى عال

فيما يتعلّق بغاية اإلنسان المشروعة، فهي عبارة عن حاجاته الماديّة التي تنافي روحانيّة الغاية المقدسة 

مشروع والمقدّس، وقد يكون هذا الدافع كالشهوة اإلنسانيّة، وهنا تماثل القيمة الدافع ألنها تأتي بشكٍل أعّم من ال

حيث إّن الدافع هنا أعلى من القيمة، وال يمكن أن  –كالدافع الذي يؤدي إلى ارتكاب الجرائم  -غير مشروع 

 يطلق عليه بأي حاٍل من األحوال قيمة.

ن خالل تلك تعطينا القيمة مقاييس ومعايير وموازين، وعدداً من التعابير المختلفة لكن هدفها واحد، وم  

 التعابير يمكن اكتشاف ما هو آٍت:

 اختيار أقرب التعابير والوسائل إلى الهدف.  

 اختيار األفضل واألمثل من بين تلك البدائل المتاحة لتحقيق الهدف.  
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 إطالق الحكم على األمور عن طريق معرفة أيها األفضل أو األجمل.  

 

 محددات القيمة

ت األخرى ألنها تقتضي الشرعيّة واإليمان، لكنها في الوقت ذاته تختلف عن تعتبر القيمة شبيهة بالمعتقدا

 غيرها من المعتقدات كونها حقالً خاصاً من عدٍد من المعتقدات.

تعتبر القيم غايات وأهدافاً تعمل على تحفيز اإلنسان ودفعه واستثارته باتجاهها، وهي تشترك من هذه الناحية 

ٍل جزئي، كالدافع الذي يدفع اإلنسان نحو وجهٍة معينة لتحقيق أهدافه، والحاجة مع عدٍد من المفردات ولو بشك

 ألنها هي التي تخلق هذا الهدف، واالهتمام ألّن محور اهتمام اإلنسان هي أهدافه...ألخ.

 

 مفهوم الوعى :

 الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه والتفقه واإلحاطة به.

( فلهذا المصطلح دالالت عديدة، ولكن أهم معانيه تتجلى من خالل علمين ionCognit” )الوعي“أما مفهوم 

 أساسيين في اإلنسانيات الحديثة: علم النفس وعلم االجتماع.

العادية، ويشير ثانيًا إلى قدرة اإلنسان المتميزة ” اليقظة“في علم النفس: يشير مصطلح الوعي أوالً إلى حالة    

 وتمايز ذاته عن اآلخرين وعن األشياء والكائنات األخرى.الخاصة على الشعور بذاته، 

أما علم االجتماع: فقد شرع في التركيز على أن الوعي نتاج لتطور فسيولوجي لمخ اإلنسان، ولقدرة اإلنسان 

على العمل وابتكار اللغة، وأن الوعي بهذا الشكل يصبح النتاج المباشر لتفاعل المعرفة المكتسبة فرديًّا أو 

اعيًّا مع الدماغ )المخ(؛ وبالتالي، يصبح الالوعي جزًءا من الوعي، ويتبادالن في الوقت نفسه التأثير اجتم

 (.3” )والتأثر

 

معرفة يكتسبها الفرد من مجتمعه، ومن تفاعله معه؛ وتترسخ هذه المعرفة بحيث  -من ناحية عامة -ذن، الوعيا

 طن لدى اإلنسان؛ ثم هي معرفة قابلة للنمو والتطور.تصبح مركزة في الالوعي، أي في العقل والشعور البا

وتعرفه الباحثة أنه خاصية من الخصائص الجوهريّة التي ميز هللا بهااإلنسان عن بقية المخلوقات الحيّة  -

واألشياء األخرى، فيصاحب كل أفعال وأفكار اإلنسان، فهو كل ما يدور داخل الذات البشرية من مشاعر 

عديد من األشكال والمظاهر، ، والجزء العميق للذات هو الالوعي الذى تختزن به كل وأحاسيس، ويحمل ال

 المواقف واألفكار.

 

التعريف االصطالحي للتربية اختلف باختالف المعرفين له وتعرف التربية في اللغة، بأنّها عبارة عن التهذيب، 

 ً ً للوصول إلى القمة، أو تربية الجسم  وانتماءاتهم الفلسفية والفكرية، وتعرف بأنّها إنشاء الشيء شيئا فشيئا

 واالهتمام به وتغذيته ليكون قوياً معافى، أو النماء والزيادة، أو اإلصالح والتهذيب.

 

(، ازداد االهتمام بمجال التربية، واتسّمت بأنّها متقدمة في مجاالت التعليم، وأصبح 0وفى التربية المعاصرة)   

 وية.الطفل هو محور العملية الترب

يعبر عن الحياة بكافة أشكالها واتجاهاتها بطرق فنية، فالفن ملكة إنسانية يعبر بها الفرد عما بداخله، وللفن 

أشكال متعددة، منها فن الرسم، والتصوير، والتشكيل اليدوي، والطباعة على القماش والورق، والنسيج من 

 رقية، أو الزجاجية.الصوف والورق، والتركيب المتمثل بالقطع الخشبية، أو الو
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 تعريف التربية الفنية :

تعرف التربية الفنية على أنها أنشطة يقوم بها الفرد، وتعمل على تنمية شخصيته من خالل تعرفه على العالم 

 الحسي من حوله، وتغير سلوكه من

عن طريق األعمال  خالل التدريب على المهارات، والمفاهيم، والعادات الخاّصة في التربية الفنية واكتسابها

 الفنية.

 تعريف الثقافة:   

الثقافة هي مفردةٌ عريقة في أصول اللغة العربيّة، وتعني ثقف ثقفاً ثقافة في القاموس المحيط، وتَعني التثقيف   

ّي أي التقويم والتسويه، وتُستخدم كلمة الثقافة في الوقت الحالّي للداللة على الرقّي األدبّي، والفكرّي، واالجتماع

للفرد والجماعة، وال تعتبر الثقافة مجّرد مجموعٍة من األفكار، فهي إضافةً لذلك تعتبر نظريّة في السلوك لرسم 

مجمل طريق الحياة، متمثّلةً بالطابع العام السائد في المجتمع، كما أن الثقافة هي إحدى الوجوه التي تميّز كّل 

ويه من لغة، وعقيدة، وقيم، ومبادئ، وسلوك، وتجارب، أمٍة عن غيرها من األمم والمجتمعات بكّل ما تح

 وقوانين، وميراث مقدّس. 

ويُعتبر الفن أداةً من أدوات تطبيق الثقافة من جميع النواحي، إضافةً إلى مساهمته بشكٍل فعّال في رفع     

من الفنون من  المستوى الثقافي على جميع األصعدة، وتساهم الثقافة في تنمية المدارك وخلق أنواع جديدة

 الناحية العمليّة والجماليّة، وهذا األمر يوّضح العالقة الوطيدة بين الفن والثقافة والبنى

التركيبيّة المشتركة بين كال المجالين، فعادةً ما يرتبط المصطلحان مع بعضهما البعض في كافة المنابر. بما أّن 

ق لتلك الثقافات فإنّه يهدف إلى إنشاء نوع من الفضاء الفن هو لغة الحوار بين عدٍد من الثقافات وأداة تطبي

 الحواري وخلقه وصقله وتشكيله، لخلق معاٍن جديدة ذات شكٍل جمالي للثقافة.

 

من هنا يتّضح للباحثة أّن الثقافة هي عبارة عن كّل مرّكب يتضمن جميع العقائد، والمعارف، واألخالق،    

ً وثيقاً بالفنون، يتّضح بأنّه ال  والفنون، والعادات، والقوانين، وألن   الثقافة في معانيها ومرّكباتها ترتبط ارتباطا

، فهما يتّحدان ببعضهما لينتج اإلبداع.  يوجد فّن دون ثقافة، وال توجد ثقافة دون فٍنّ

 

 :خصائص الثقافة وميزاتها

اصٌل نوعّي بين اإلنسان وسائر لثقافة هي ظاهرة إنسانيّة، فهي تُعبّر عن إنسانيّة البشر، وبهذا فهي تعتبر ف

 الكائنات الحيّة، فهي الوسيلة المثلى اللتقائه مع اآلخرين.

تحدد الثقافة ذات الفرد وعالقته مع الطبيعة وما ورائها ومدى تفاعله معها والعالقة التي تربطه بها في كافة    

 مجاالت الحياة، إضافة لعالقة هذا الفرد مع نظرائه.

ة هي قوام الحياة االجتماعيّة، فال يخلو أّي عمٍل فكري أو فني جمالي أو اجتماعي منها، فهي تُعتبر الثقاف   

 تقوم بتيسير سبل التفاعل مع المحيط سواًء كان هذا المحيط مادّة أو بشر أو مؤسسة.

د من القرائح تمتاز الثقافة بأنّها عمليّة إبداعيّة متجددة، تقوم بإبداع كّل ما هو جديد ومستقبلي عن طريق عد

التي تُعبّر عنها وتمثلها، فعمليّة التفاعل سواًء مع الواقع أو التجاوز باتجاه المستقبل، ويُعتبر هذا التكيف من 

 الوظائف الحيويّة لها.

الثقافة هي عبارة عن إنجاز كّمي مستمر عبر التاريخ، فهي باإلضافة الحتوائها على كل ما هو جديد تُحافظ    

تجدّد قيمه الفكريّة والروحيّة والمعنويّة، وتدمجه وتوّحده بكل ما هو جديد مساراً وروحاً ومثالً، على التراث و

 ويعتبر هذا األمر أحد المحّركات األساسيّة للثقافة وواحد من أبعادها األساسيّة.
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 الفصل الثاني

 ادبيات الدراسة

 

 أوال : الفن والتربية الفنية

مَن العََمليّة التربويّة والعلم الذي يعطى للطالب هو لتَحسين الّسلوك اإلنساني وإخراج  إّن الَهدَف األساسي      

جيٍل واعي يَستَطيع التعايش َمع الظروف التي يعيش فيها ويكون فَردٌ صالح في المجتََمع، َومن أَحد هذه الَمواد 

مهّمة إلكساب الطالب الَمعرفَة َوهَي تَشمل الكثير التي تدّرس هَي التربية الفنيّة َوتعَدّ مَن األنشطة الَمدَرسيّة ال

مَن الفنون، مثل: الرسم، والموسيقى، والتصميم، ولألَسف الكثير َيعتَقد أّن التربية الفنيّة هَي من األنشطة الغَير 

تغّل بالّشكل مهّمة َوَمضيعٍَة للوقت َمع أنّها لها أهميّة كبيرة في حياة الطالب والمجتمع، ولكن هذه المادّة ال تس

الصحيح إلفادة الطالب وهذا األثّر أدّى على انعكاسات الطالب السلبيّة من َحيث التفاعل وعدم الوعى بقيمتها، 

 ولذلَك َسنقوم بالتعّرف على أَهميّة وأهداف التربية الفنيّة في َحياة الطالب والمجتََمع ووظائفها ومحاورها:

 

 لى الطالب:ثانيا: قيمة التربية الفنية وأثرها ع

  :تتحدد قيمة التربية الفنية فى  

 ( )الخيال أَهّم مَن الَمعرفَة، 4) احد علماء الفنَغرس روح االبتكار والخيال:يَقول - 

العالم كلّه َوكل  ما َسيَتم َمعرفَتَه أو فَهَمه إلى  فالَمعرفَة َمحدودَة بما نعرفه اآلن وما نَفَهَمه، بينما الخيال يَحتَوي

، وبالتالي الَمادّة    الوحيدة التي ممكن غرس روح الخيال واالبتكار عندَ الطالب هَي مادّة الفن وإذا أرادَ األبد(

ً عليه أن يعلّمه الخيال والقَصص الخياليّة ويعلّمه فَّن الّرسم والتخطيط َوغيره مَن  شخص أن يكون طفلَه ذّكيا

 الفن جزٌء ال يتجّزأ مَن الخّطة التَعليميّة. الفنون، لذلَك على التعليم الرسمي أن يجعَل مادّة

الفراغ، فإذا لم يتم استغالل الوقت  استغالل أوقات فراغ الطالب: المشكلَة الحقيقيّة في حياة أّي إنسان هو - 

 لذلَك َمادّة الفن تشّجع الطالب أن يَستَغّل هذا الوقت بأموٍر َخياليّة بشيٍء مفيد ومسلّي فَهَو وقٌت ضائع،

إكساب الطالب ب الموسيقَى َوغيره. داعيّة، والقدَرة على تطبيق الخيال إلى أرض الواقع من خالل الّرسم أووإب

الصغَر على استخدام األدوات ليخرَج من هذه األدوات  َمهارة استغالل األدوات: مَن المفيد أن يَتَعَلّم الطالب منذ

يستطيع أن يعيَش  استغالل هذه األدوات يَبدأ بالحياة عندَماوملفت للنظر، فَعندَما يتعلّم  البَسيَطة شيٌء مفيد

تَشجيع الطالب على التعبير: يَجب على الطالب أن  و خارَج نفسه وهذا األمر يفيد الطالب في الحياة المستقبليّة

ونَقلها على  لخله، فَتَجسيد الفكرة مَن العقيعَبّر َعّما بداخله من خالل الفَن الذي يتعلّمه واإلفَصاح َعّما بدا

 َوتصبح َموهبَة َمَع األيّام .ٍة َجديدة للتعبير َعن الَمشاعر صورةٍ فَنيّة تعلّم الطالب َطريقَ 

 

 ثالثا:أهمية التربية الفنية للمجتمع 

تَكوين اتّجاهات سلوكيّة خيّرة: إّن الدَول التي ال تَحتَرم الفَن والَموهبَة هَي تَفتَقد ألشخاٍص مبدعين ولعنصر 

ال في المجتََمع، فَيَجب على الدَولَة أن تَحتَرَم الفَن وتحاول أن تَغرَسه في نفوس طالبها، وبالتالي يَقّل فَعّ 

إكتساب الثّقافَة الفَنيّة: من و السلوكيّات الخاطئة وتمكين األفراد من استغالل أوقات فراغهم في أموٍر إيجابيّة.

 خالل َغرس الفن في المجتََمع.

  

 :ية الفنية ف التربأهدا 

 ي:اآلت فيوتتلخص 

 تدريب الفرد على أسلوب الدمج في التعامل والعمل. -
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 تنمية الروح الوجدانية والعاطفية. -

 احترام العمل اليدوي الذي يقومون به، والعمل من أجل روح العمل. -

 تعد وسيلة للتعبير عن األفكار واالنفعاالت. -

 ير محدودة.استخدام الحواس وتدريبها على أمور غ -

 تشجيع الترابط االجتماعي، والشعور الموحد. -

 ازدياد الثقة بالنفس. -

 ربط الفرد ببيئته المحيطة به. -

 التدرب على استخدامات األدوات الخاصة بالتربية الفنية، ومعرفة أماكن -

 تسويقها ومصادرها.   

 استغالل وقت الفراغ بأشياء جيدة ومثمرة. -

 الصناعية والمهنية والقدرة على تعريفها والتكلم عنها.معرفة المصطلحات  -

 

 محاور التربية الفنية: 

 تتعدد المحاور الخاصة في التربية الفنية، وهي:

 الرؤية الواقعية الخاصة بالفرد. الرؤية الفنية، وتعد هذه الرؤية من أهم المحاور، ألنها تقوم على تمثيل - 

 اص باألعمال الفنية وتعليقها.الركن الفني، وهو عبارة عن ركن خ -

االبتكار والتصميم، أي علم الطالب بأساسيات التخطيط والتصميم، فكّل ما يحيط بنا يمر في مرحلة تخطيط  - 

 وتصميم.

 التعبير الحر، ويتمثل ذلك من خالل السماح للفرد بالحرية في الرسم والتعبير عما يجول بخاطره. - 

 ال المميزة المقدمة.الوسيلة الفنية، وهي األعم - 

المستهلكة والخامات الموجودة في البيئة  معرفة الخامات والتشكيل الفني، حيث يتّم استغالل كافّة الخامات - 

 لعمل األشكال الفنية.

 والقيام بالتقييم ألعمال اآلخرين. التقييم، حيث يقوم الفرد بعملية التقييم الذاتي والتعليق على أعماله، - 

 

 ربيةوظيفة الت

 تقوم التربية بعدة وطائف، منها:

 نقل التراث الثقافي وتعديله، بإضافة ما هو مفيد، أو ترك غير المفيد. - 

 نقل النمط السلوكي المجتمعي والقيام بتعديل األخطاء فيه. - 

 تقوم التربية على تعديل سلوك األفراد وجعلها بمستوى أفضل. - 

 كار حديثة وجيدة.تنوير األفكار القديمة وجعلها أف - 

والمعتقدات، واألعراف الخاّصة  إكساب الفرد خبرات اجتماعية متمثلة في العادات، والقيم، والتقاليد، - 

 بالمجتمع الذي يعيش فيه.

 

 مشكالت التربية الفنية بالنسبة للطالب والمعلم والمادة التعليمية:

 ) عدم اهتمام الطالب بالتربية الفنية ( أوال: 

 :األسباب 

 ـ ألنها ليست مادة رسوب ونجاح. 1   

 ـ اعتقاد بعض الطالب وأولياء األمور بعدم أهميتها.4   
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 ـ عدم اهتمام المعلمين بالمادة و نتائج الطالب.3   

 ـ تعويد الطالب بإعطائهم الدرجات كاملة بدون تقييما ألعمالهم.0   

  

 الفنية ( ثانيا: )عدم وجود منهج محدد يستند عليه معلم التربية

 األسباب: 

التربية الفنية مادة حرة لكل معلم طريقته في وضع المنهج بما يتناسب مع بيئته التي يدرس فيها وإمكانيات -1 

 المدرسة وقدرات وميول الطالب.

 

 العالج للمشكالت:

التربية  حيث األهداف المنشودة من تدريس ـ نشر الوعي الثقافي والفني بين الطالب وأولياء أمورهم من1 

 خالل النشرات والمطويات والمجالت وغيرها. الفنية وذلك من

التحفيز معنويا أو تحفيزا ملموسا كتقديم الهدايا  ـ محاولة تحفيز جميع الطالب بصورة مستمرة سواءاً كان4

 الشكر والتقدير. وشهادات

لهم وكيفية استحقاق الطالب تقييم أعماو ـ تذكير الطالب دائما بطريقة المعلم في كيفية وضع الدرجات3 

مما يزيد في عدد درجات  الجد في المادة ليحصلوا على درجات عليا في التربية الفنية  للدرجة وحثهم على

 المجموع النهائي للطالب.

 ـ عدم إعطاء الطالب الدرجة إال إذا كان يستحقها.0 

 

 ثانيا: العالج:

والمتوسطة بحيث يتكون المنهج من اصدارات  االبتدائيةمحاولة وضع منهج التربية الفنية للمرحلتين  -1 

 للمعلم ودليل للمشرف التربوي. كتاب للطالب وكتاب

  

 أهمية تنمية الثقافة فى التربية الفنية:

وارتقاء بقيم السلوك فى جميع مناحى  (4)تجئ من فعل التثقيف أى التهذيب  أهمية الثقافة فى حياتنا: اثقافة

لم برؤيا واقعية تارة وتحليلية نقدية تارة اخرى واستشرافية مستقبيلة فأهمية الثقافة مرتبطة الحياة وادراك العا

واكثر   بالوعى بالمتغيرات الجديدة وتحصيل اكبر قدر من المعرفة لرؤيا الغد بأسلوب حياة افضل وارقى

ب الفن فقد انقضى ذلك العهد الذي كان رفاهية لم تعد الثقافة الفنية مسالة ترفيهية بالنسبة للفنان او المعلم او طال

يعتقد فيه ان الفن فقط يعتمد على الممارسة او انه يخضع لنزعات الخيال حيث يكون الفنان غارقا في جو 

الشعوري فاصبح القرن العشرين ملزما للفنان ولكل مشتغل بالفن ان يكون عالما في بحثه مطلقا في كل ما 

را في مشكالت التذوق التي تؤثر في تطور واكسابها المعاني الجمالية يدور حوله، رسوال اجتماعيا وخبي

 (4والفنية. )

          

ان الذي مازالوا يفكرون بان الفن يمكن انتاجه بدون ثقافة فنية واعية مخطئون الن الفن في اعلى مراتبه 

التوسع في العلوم المختلفة نجد  اليمكن انتاجه بدون ذكاء فالذكاء هو القوة المحركة وراء كل ابتكار وعلى قدر

 (4ان ذكاء الفنان البد ان يثبت وجوده ليساير التطور، بل ليقوده نحو تلك االفاق المتجددة. )

 

كما ان حاجة االنسان )الطالب، المعلم، المشرف، الفنان، الناقد( للدراسات االجتماعية والفلسفية والجمالية 

ن كيانه وان يكون لها نتائج مباشرة في تحسين انتاج الفنان والتسامي والعلمية واللغوية يجب ان تصبح جزء م

وبسلوكه، الن الفنان هو طليعة المجتمع في فكره واحساسه، فيجب ان يكون عارفا بعلم الجمال وباالصول  به
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هية التي يجب توافرها في االنتاج الفني، حيث ان علم الجمال علم له مقوماته التي نستمد منها االسس الفق

للتميز بين االعمال الفنية. فمادة التعبير والشكل العام وعالقاته الجزئية وما يسجله من قيم كلها قد افتى فيها 

علم الجمال رائيه وناقشها الفالسفة والنقاد، وكذلك معرفة الفنان )طالب الفن، معلم الفنية، المشرف الفني 

ه ليستفيد منها العبر مما انتجه االجداد، وبالتالي فهو وغيرهم من هواة الفن( وفهمه التاريخ وماضي اجداد

 اليعبر عن نفسه كفرد عارض انما يعبر عن ماضي البشرية وحاضرها معا.

 

إن العالقه بين العمل الفني والمتلقي اخذت ابعادا اخرى جديده غيرت المفهوم السائد والمتعارف عليه حول 

احد اسباب هذا التغيير هو ظهور انماط واشكال فنيه جديده والتي دور المتلقي ومشاركته في العمليه الفنيه. 

اكدت على ان هذه العالقه مهمه ودور المتلقي فاعل. على العكس مانراه في عالم الفن في العالم العربى السابق 

اجل من نظرة تقليدية. حيث أن فكره العمل الفني الحديث تقوم على محاوله المسافه بين المتلقي والعمل من 

خلق تجربه جماليه مشتركه كامله، اي تجربه حسيه، ذهنيه، جسديه متحركه وغير ثابته بين المتلقي رغم 

اختالف تجاربه وخلفيته الثقافيه والعمل الفني. يعني هناك عالقه ديالكتيكيه بين هذين العنصريين . بهذا الشكل 

يقتصر وجوده في قاعات العرض الفنيه او يصبح المتلقي فاعل ومهم. ولهذا فان العمل الفني الحديث ال

صاالت المتاحف. بل ممكن ان يكون في الشارع، المدرسه، الحديقه، مكان العمل او االماكن العامه بشكل 

عام. واحيانا يكون الفنان نفسه هو شريك وجزء من العمل، اي هناك اربع ركائز ـ عمل فني، فنان منتج للعمل 

ان وجود العمل. هذه الركائز االربعه هي مهمه لخلق عمل فني حديث ومؤثر. ومساهم به، متلقي مساهم ومك

هناك حركه تاثير وتاثر بين هذه الركائز. هناك حركه وايقاع ،هذه الحركه وهذا االيقاع متغيران تعتمد على 

 المتلقي الفاعل وعلى مكان عرض العمل اي هناك ديناميكيه. الن وعي وتجارب المتلقي والمكان تفرض

حضورها على العمل. اغلب هذه االعمال هى اعمال مركبه وتكون قليله وعلى االكثر عمل واحد لكنها تتعدد 

 وتتغير حسب المتلقي والمكان.

 

 الوعى بقيمة ومردود التربية الفنية :

هو المعرفة التى يكتسبها الفرد من مجتمعه، ومن -(  من ناحية عامةCognition( )4” )الوعي“إذا كان  

اعله معه؛ ويترسخ بحيث يصبح مركز في الالوعي، أي في العقل والشعور الباطن لدى اإلنسان؛وهو قابل تف

 للنمو والتطور،

 

ويشير إلى قدرة اإلنسان على الشعور بذاته، وتمايزه عن اآلخرين ، وبالفرص المتوق عة، وبكيفية التعامل  

تنمية وتوجيه هذا الوعى للتربية الفنية التى لها  معها من خالل اإلمكانات المتوافرة؛ فاألحرى واألحوج

على الفرد وتأثيرها اإليجابى على المجتمع فى كافة النواحى اإلقتصادية واإلجتماعية  مردودها اإليجابى

 والثقافية والبيئية وذلك بمحاولة تنميته باليقظة والقراءة والتأمل والتفكير فى قيمة التربية الفنية.

نبغي أن نوليها أهمية تتناسب مع قدرها؛ إذ هي قضيةُ وجوٍد أو فناء، فاعليٍة أو خمول!حتى إن قضية الوعي ي

 (14( أي مراكز التفكير. )Think Tanksإذا ذهبنا )

 (11ساءل ديكارت)ت

؟" فأجاب: "أنا شيء مفكر". ثم تال ذلك تساؤالً آخر: "ما الشيء المفكر؟"، رد فأجاب: "إنه …: "أي شيء أنا

 … ويفهم ويتصور ويثبت وينفي" شيء يشك 

      

(: أنه بدون اإلدراك الحسي يستحيل وجود وعي بالذات،. فهذا 14) يوضح الفيلسوف التجريبي ديفيد هيوم   

 هو الشرط الرئيسي للوعي وبالتالى البد من إيقاظ الوعى وتحريكه ليتعرف على قيمة التربية الفنية وأهميتها.
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 الدراسات السابقة :

 

 (13( )1034راسة نورة حسين)د-1

هدفت هذه الدراسة للكشف عن مدى ممارسة معلمات التربية الفنية لمهارات التفكير الناقد األساسية والفرعية  

 والالزمة ممارستها أثناء تدريس المادة بالمرحلة الثانوية.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  

 

ذه الدراسة في مهارة معرفة االفتراضات، تليها مهارة التفسير، ثم مهارة .تمثلت مهارات التفكير الناقد له1

 االستنباط، ومهارة تقويم الحجج، وأخيًرا مهارة االستنتاج.

 

.بلغت ممارسة أفراد العينة لمهارات التفكير الناقد المستوى المتوسط؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع 4

%(، وهذه النسبة أقل من المستوى المقبول 44.34الحظة المتعاونة )الفقرات لنتائج مالحظة الباحثة والم

 %(.44تربويًا، والذي حددته الدراسة بـ )

 

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة3

يسي داخل الصف البحث في ممارسة أفراد العينة لمهارات التفكير الناقد األساسية والفرعية أثناء أدائهن التدر 

تبعا لمتغيرات: )المؤهل الدراسي، وسنوات الخبرة(، وذلك لتشابه ظروف المعلمات اإلشرافية والتعليمية 

 ،وبنياتهن المعرفية عن التفكير الناقد ومهاراته. 

 

 وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرُزها: 

دام مهارات التفكير وأساليب تنميته وأنماطه المختلفة ضرورة تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها على استخ-

 الرتباط التفكير الناقد بأنواع التفكير األخرى.

 

تدعيم مناهج التربية الفنية بمراحل التعليم العام بالعديد من الصور، واألشكال التوضيحية، واألمثلة الشارحة، -

 على ممارسة أنماط التفكير. واألسئلة مفتوحة النهايات؛ لتعمل على تنمية قدرة الطلبة

االهتمام بإعداد أدلة للمعلمين وتوضح استراتيجيات التقويم،والتعليم القائم على التفكير الناقد، وتضمينها -

 نماذج من بطاقات سير التعلم وأدوات تقويمه، مع توضيح أهميته، وأساليب تنميته.

 أجل الوقوف على مهارات التفكير الناقد فيها.توجيه بعض الدراسات إلى تحليل كتب التربية الفنية من -

 

 (10( )1031)4دراسة عبدهللا دمحم مبارك-4

 

هدف هذا البحث إلى التعرف على أهم مهارات التعبير الفني في التربية الفنية المناسبة لطالب الصف  -  

 التعبير الفني لدى طالب السادس االبتدائي، وإعداد برنامج حاسوبي مقترح في التربية الفنية لتنمية مهارات

 الصف السادس االبتدائي، التعرف على أثر استخدام البرنامج الحاسوبي المقترح في التربية الفنية على تنمية

 مهارات التعبير الفني لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

 بطة في المهاراتوأظهرت نتائج البحث بأنه وجدت فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والضا - 

الست، لصالح المجموعة التجريبية، كان للبرنامج الحاسوبي المقترح فاعلية عالية ناتجة عن أثر كبير في 

 مهارات التعبير الفني لدى طالب الصف السادس االبتدائي. تنمية
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تنمية  ترح فيوأوصى البحث في ضوء نتائجه بعدد من التوصيات منها: االستفادة من البرنامج الحاسوبي المق

في جميع  مهارات التعبير الفني لدى الطالب، واستخدام الحاسب اآللي وسيلة مساعدة في تدريس التربية الفنية

حددته الدراسة بـ  مراحل التعليم العام، إجراء دورات تدريبية لمعلمي التربية الفنية على كيفية استخدام برامج

(44.)% 

 

 (14) (1044دراسة فيصل حسن زقزوق ) - 3

 هدفت هذه الراسة الى : - 

 التعرف على الصعوبات التي تواجه تدريس مادة التربية الفنية في  -1 

 التعليم العام .       

 التعرف على الصعوبات التي تواجه الطالب أثناء ممارسته للتربية الفنية. -٢ 

 وضع الحلول التي يرى المعلم أنها األنسب لمواجهة هذه الصعوبات . -٣ 

 أهم النتائج :

هناك مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تعد ذات اثر متفاوت في تدرس مادة التربية الفنية في  -

 المرحلة اإلبتدائية.

 الصعوبات التي تواجه المعلم أثناء تدريسه للمادة منها:

 

 عدم إلمام المعلم بالمجاالت المختلفة للتربية الفنية . -

 الميذ في المادة .تدني مستوى معظم الت -

 الصعوبات التي تحول دون تحقيق المعلم ألهداف مادته :

 ضعف الكفاءة التدريسية لدى بعض معلمي المادة . -

 قلة إطالع المعلم على األفكار الحديثة والمتطورة في مجال التربية الفنية . -

 الزمن المخصص للتربية الفنية ال يكفي لتحقيق الهدف من المادة.

 ات التي تواجه على المتعلم وتؤثر على أداءه لألنشطته الفنيةالصعوب

 عدم إقامة المعارض الفنية داخل المدرسة . -

 عدم توفر الخامات الالزمة ألشغال التربية الفنية. -

 عدم اهتمام أولياء األمور بالمادة بنفس مستوى االهتمام بالمواد األخرى .

 يسه لمادة التربية الفنية وبين قناعته بالمادةالصعوبات التي تواجه المعلم أثناء تدر

 ضعف دوافع التدريس لدى بعض معلمي المادة. -

 عدم اهتمام معلمي المادة بالنقد والتذوق الفني. -

 النظرة القاصرة من قبل المجتمع لمعلمي التربية الفنية .

 

 (14( )1044دراسة عبد الخالق بن هجاد )-0

الصعوبات التى تواجه منهج التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر  هدفت الدراسة الى التعرف على

 وكانت ابرز نتائج الدراسة:. المشرفين التربويين والمعلمين

وجود صعوبات تواجه منهج التربية الفنية فى المرحلة المتوسطة تتضح بشك بارز فى األهداف والمحتوى 

 يس والوسائل التعليمية.والخبرات التعليمية واستراتيجيات التدر

وجود صعوبات فى تقويم منهج التربية الفنية فى المرحلة المتوسطة تتضح بشك بارز فى قلة االهتمام فى 

كشف نواحى القصور فى محتوى المنهج بمستويات التالميذ واهميته لهم وعدم وجودومعايير قياسية مقننة 
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ى وقلة االهتمام فى كشف نواحى القصور فى مراحل العملية لتقويم نتائج المنهج وتحسينه والتقويم غير تعاون

 التعليمية وعالجها وضعف اهتمام بعض مديرى المدارس فى متابعة أثرالمنهج فى تحسين أداء الطالب.

 

 (14( )1034دراسة مايسة صالح كنيد)-4

نظر)المعلمات( أفراد  فى تفعيل األساليب اإلشرافية من وجهة  2.0هدفت الدراسة الى معرفة دور تقنيات ويب

فى االستفادة من األساليب اإلشرافية   2.0العينة،وتقدير دالالة الفرق لستجاباتهم فى فى تقدير دور تقنيات ويب

 باختالف متغير الخبرة.

 نتائج الدراسة: أشارت الى األثر اإليجابى وبنسبة كبيرة لدور الروابط 

 ن األساليب اإلشرافية من وجهة نظر المعلمات.والملفات السحابية والمدونات فى االستفادة م

أكدت النتائج على أهمية تدريب القائمين على العملية التعليمية لمهارات الحاسب واإلنترنت، وتقديم حلول 

 مناسبة لممارسة وتطبيق األساليب اإلشرافية.

 نت وتوفر األجهزة الذكية.نجاح التطبيق واستجابات العينة، بسبب تزامن التطبيق مع توفر االتصال باإلنتر

 

 (14م( )4414دراسة دمحم حمود الغامرى)-4

هدفت هذه الدراسة الى تقديم مسح ألهم االتجاهات المعاصرة فى التربية الفنية مع التركيز على تحليل   

ون العالقة بين تلك االتجاهات وطبيعتها، والمفاهيم المرتبطة بها، وتهدف ايضا الى إحياء بعض ثقافات الفن

التى قد تكون مغيبة أو مطبقة بشكل غير مدروس بهدف تحسين الممارسات الحالية وتقديم توصيات خاصة 

 بتطوير برامج إعداد معلمى الفنون وتدريس التربية الفنية وفق االتجاهات المعاصرة.

خالت وعمليات ومن نتائج البحث ان هناك عددا من االتجاهات التى يمكن االعتماد عليها فى رفع جودة مد   

 ومخرجات عملية تدريس الفنون مثل المعايير

 

لضمان الجودة فى التربية الفنية، والتعددية الثقافية فى تدريس الفنون، ومداخل استثمار الفنان المحترف فى 

المدارس ، ومداخل الشراكةبين متاحف الفنون ومعاهد وكليات إعداد المعلم والمؤسسات التعليمية االخرى، 

التقنيات الحديثة فى تعليم الفنون، ومداخل التقييم من خالل )بورتفيلو الفن ومعظم تلك المداخل أو  ومدخل

 االتجاهات أثبتت صالحيتها فى كثير من الدول المتقدمة.

 

 (14( )4414دراسة سلوى الطائى وسهيل نجم )-4

 ريس التربية الفنية.هدفت الدراسة الىالتعرف على المشكالت من وجهة نظر المشرفين الخاصة بتد

 –توصل الباحثان الى النتائج اآلتية:

 

 ضعف االعداد الفني لمدرس التربية الفنية، - 1 

 عدم توفر كتاب منهجي مقرر لمادة التربية الفنية - 4 

 قيام مديري ومعاوني بعض المدارس الثانوية لتدريس التربية الفنية سدا للشاغر.  -3 

 لمتطلبات مادة التربية الفنية واالنشطة الفنية االخرى. قلة المخصصات المالية  -0 

 ضعف االعداد الفني والتربوي لمعلمي ومعلمات التربية الفنية في مرحلة الدراسة االبتدائية.  -4 

 عدم توفر قاعة )مرسم( للتربية الفنية والنشاطات الفنية االخرى.  -4 

 سة الطلبة للهوايات. عدم توفراالجواء المناسبة في المدرسة لممار -4 

 ضعف اهتمام اولياء امور الطلبة في القدرات الفنية لدى ابناءهم -4 

  محاولة ال طلبة استغالل درس التربية الفنية النجاز واجباتهم في دروس  -4 
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 المواد االخرى.      

 الفنية.  قيام بعض اولياء امور الطلبة بمنع ابنائهم عن المشاركة في النشاطات  -14

 درس التربية الفنية يعتبره الطلبة درسا ثانويا.  -11

 نظرة المجتمع لمادة التربية اقل من نظرته للمواد الدراسية االخرى . -14

 افتقار بعض اقسام الكليات الفنية الى موضوعات )مقررات( دراسية باصول تدريس التربية الفنية -13

 ية. ضعف الوعي لدى الطلبة باهمية التربية الفن -10

 ضعف تجاوب اغلب الطلبة مع مدرس التربية الفنية والمشرف الفني.  -14

 قلة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس مادة التربية الفنية  -14

 ضعف اهتمام الطلبة بمادة التربية الفنية.  -14

 تكليف مدر من تخصصات اخرى بتدريس مادة التربية  -14

 بة بتهيئة المواد الفنية الالزمة خالل الدرس. عدم اهتمام الطل -14

 .ركيزهم على مادة التربية الفنيةتركيز طلبة الصفوف المنتهية على المواد الدراسية االخرى يفوق كثيرا ت -44

 ازدحام الصفوف بالطلبة . -41

 ضعف قدرة الطلبة على التخيل والتصور.  -44

 دة التربية الفنية.مدرسو المواد االخرى يقللون من شان ما -43

 افتقار تقييم المعارض الفنية المدرسية باالساليب الموضوعية.  -40

 قلة االدوات والمواد الفنية الالزمة لمادة التربية.  -44

 قلة الكتب والمجالت الفنية في مكتبة المدرسة.  -44

 االضطراب في التخطيط القامة المعارض الفنية المدرسية.  -44

 

 (44م( )4414 مشرف)دراسة عبدهللا-4

 أهداف البحث :

التعرف على اإليجابيات الناتجة واستطالع طبيعة استخدام الحاسب اآللي بقسم التربية الفنية بكلية المعلمين  

االطالع على البرامج الجرافيكية ذات الصلة بالمواد المقدمة و من استخدام الحاسب اآللي بقسم التربية الفنية.

السعي إلى محو أمية استخدام و تحديد خطة مناسبة الختيار البرامج الفنية الجرافيكية.و ضمن خطة القسم .

 الحاسب اآللي بين طالب قسم التربية الفنية

 

 -*نتائج البحث :

 أن الحاسب اآللي سيكون له تأثير آبير في قسم التربية الفنية . -١

 ال جديدا بعيدا عن األساليب التقليدية .استخدام الحاسب اآللي في قسم التربية الفنية يفتح مجا -٢

 .أن استخدام الحاسب اآللي يساعد الطالب لتحديد توجههم الفني  -٣

 تتيح البرامج الفنية العديد من الحلول للصورة الواحدة تفتقر إليها الوسائل الحالية . -٤

 ل .العم الحاسب اآللي ليس مسألة ترفيه أو مظهر وإنما وسيلة موضوعية تسهل  -٥

 المعاصرة. قسم التربية الفنية ال يمكن أن يتخلى عن إحالل البدائل التكنولوجية  -٦

 فكر المستخدم . التدريب والممارسة للبرامج الفنية تنتج أداء مغايرا يتجاوب بسهولة مع  -٧

  أن استخدام عضو هيئة التدريس للحاسب اآللي بتقنياته وإمكاناته الهائلة-٨
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 الفصل الثالث

 جراءات الدراسةا

 

 

 أوال : المقدمة

ألعمال الفنيّة هي تلك التي تستخدم األدوات الطبيعيّة بشكل جمالي وساحر، لتعبّر عن بعض المعاني العميقة التي ا

 يريدها الفنان، والتي ُوِجد هذا الفن من أجلها، حيث أن الفن يعني الجميل دائما.

 

ووزارات التربية والتعليم تسعى إلى تطبيق الطرق التدريسية الحديثة في كافة المدارس التابعة لها وذلك لما لها   

من أهمية كبيرة في تسهيل وتسريع عملية زرع المعلومة في ذهن الطالب، إال أّن بعض المواد التدريسية مثل 

بها، الطالبات المتعلقة في كيفية تدريسها وزيادة اهتمام مادة التربية الفنية ال زالت تواجه الكثير من الصعوبات 

خاصة مع غياب المنهجية التي تقوم عليها وتعدد تفرعاتها بين الرسم بأنواعه، والزخرفة، واألعمال اليدوية، 

 والتصميم. 

 

عة التى تحتلها إن الفنون بمجاالتها كافة تلعب دوراً مؤثراً فى المجتمع اإلنسانى، وال شك أن المكانة الرفي   

بتعليم الموسيقى منذ الصغر بداية من سن الطفولة ذلك  ينصحالفنون ليست وليدة التطورات الحديثة فقط، فقديماً 

إن الفن يؤثر على أخالق اإلنسان ، حتى تساعد األطفال على النضوج فكرياً، كما تساعدهم على تهذيب أخالقهم

جتمع ال يتقدم ويتطّور إال إذا ازدهرت الثقافة واستنارت العقول ومن ثم على النظام االجتماعى، حيث إن الم

باألفكار الجديدة والفنون الرفيعة واألخالق، فهى التى تحكمه وتحدد مساراته، وهى أصل حياة األمم وصالح أى 

أساس  بناءيعد ومجتمع، ومن ثم فإن االرتقاء بالفنون هو ارتقاء باألخالق والقيم النبيلة للتعامل بين األفراد 

 الحضارات.

    

أن من نمر به اليوم من أزمة ثقافية يعد وبكل وضوح وشفافية ناتج مباشر عن الوضع األخالقى الصادم    

للمجتمع. وعلى هذا األساس، فإن العمل على استعادة الدور التنويرى للثقافة والفنون ودورها األساسى من شأنه 

انه من التصدع نتيجة التدافع والتزاحم على تأمين متطلبات الحياة بل هو أن يحفظ للمجتمع هيبته ويحافظ على كي

السبيل لتهذيب النفوس وتنمية الملكات العقلية واالبتكارية واإلبداعية إذا ما وضعت فى مسارها الصحيح، إضافة 

لقيم الوطنية وربطهم إلى توعية المواطنين بكل ما له صله لبناء شخصيته وفق المفاهيم التربوية السليمة وترسيخ ا

بالقيم والمبادئ األخالقية التى ال صالح لألمة إال بها وهذا يندرج ضمن إطار التزام الفنان بواقع البيئة التى يعيش 

 فيها ومتطلباتها. 

 

ومن ثم، فإنه يجب على أجهزة الدولة بصفة عامة والقائمين على وزارة الثقافة والتعليم واألجهزة التابعة لها   

مختصة بالشأن الثقافى والحضارى بصفة خاصة أن تغير من نظرتها تجاه مجاالت التربية الفنية بكافة وال

 حوال ، األمجاالتها بصفة عامة وثقافة الفنون بصفة خاصة فى ظل تدهور 

 

ن أن ذلك باعتبارهما من اهم صناعات األمن القومى والسلم االجتماعى للمنطقة العربية بأثرها وتنوير العقول دو

 يتخذ ذلك كمبرر للحد من حرية اإلبداع والتفكير.
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إن وزارة التربية والتعليم مسئولة أيضاً عن تربية النشء على قيم الفن والتذوق الجمالى واإلبداع والتى من     

ن شأنها أن تهدف إلى تربية مجتمع رشيد متوازن يراعى العقل والروح ويوقظ فيه اإلحساس بالقيم والحق، حيث إ

عدم احترام قيمة الفن والجمال هى نتيجة لتدنى دور الفن فى المدرسة وإهمال مقررات التربية الفنية والموسيقى 

واألنشطة المختلفة التى كانت تقام فى المدارس. إن دور الثقافة والفنون ال يقل أهمية عن بقية العوامل المؤثرة فى 

 يوشك أن يكون هو عمر اإلنسانية. استعادة تشكيل المجتمعات العربية ، فعمر الفن

 

 :التربية الفنّية ةمعلمالبد منها فى صفات 

 

 التربية الفنية إلى قسمين وهي كما يلي: ةتنقسم صفات معلم

 ما يلي: ومنهاصفات عامة:  - 

 

، االتي تتعلّق بمجال تخصصه متلك أكبر قدر ممكن من المعلوماتتمعرفة تخصصيّة: ويعني ذلك أن *   

 .هذا التخصصبمختلف فروع  افة إلى إلمامهباإلضا

كون على علم وفهم لألسس النفسيّة لموضوع التعلّم والتعليم، تمتلك مهارات ومعارف مهنيّة: أي أن ت*   

 مختلفة في التدريس. بوسائل وطرق  اباإلضافة إلى إلمامه

حتى ولو كان  ات األخرى غير تخصصهبمختلف المجاال ةً كون ملمتقدر كاٍف من الثقافة العامة: أي أن  الديه*   

  جزءاً بسيطاً عن كل موضوع.

 

 صفات خاصة: وتتلخص فيما يلي: - 

 

 متلك مهارات فنية وقدرات مهنية.* ت 

 صاحب حس وذوق فنّي.*  

 الثقافية الفنيّة والمهنيّة. ةوعيتالمقدرة على إيصال ال الديه * 

 على االبتكار والتجديد والتحديث. قادرةال    

 تجارب وبحث. ةصاحب*  

 دراية بمعظم أنواع الخامات وطريقة استخدامها.اإلالمعرفة *  

 

الفن ليس للترفية فقط كما يعتقد البعض... بل هو السبيل لتهذيب النفوس وتنمية الملكات العقلية واالبتكاريه إذا      

 ما وضعت فى مسارها الصحيح.

وداخل األسرة باعتبارها النواة األولى واألساس فى التربية والتوجيه وعالقة اإلنسان بالفن تبدأ منذ الطفولة 

وتتعمق تلك العالقة فى المدرسة لتأخذ مجاال أوسع وفكرا أشمل ورؤية جمالية لكل شئ يقودها منهج متكامل 

أن ذلك  للتربية الفنية مواكب للحداثة والتطور التكنولوجى ممـا يعـزز تعاليـم الجمـال عند الصغار. والمؤسف

الدور أصبح مهمال سواء داخل األسرة أو فى المدرسة ألسباب عدة يجب إزالتها إلحياء قيمته اإلبداعية ... فكيف 

 نستعيد ذلك الدور؟ وأين السبيل للنهوض بالتذوق الجمالى فى حياتنا ؟؟

 

واطن القبح والتأكيد على األسرة بتنمية مشاعر الطفل نحو الجمال وضرورة االبتعاد عن م -طالب نفى البداية   

الجمال فيمـا يتعلـق بالجماليـات الفنيـة والتـركيبات اللونية المتجانسة فى البيئة المحيطة به. ويضيف ان من أهم 

وظائف األسرة الحث الدائم على عدم التقصير فى عملية التجميل والمشاركة فيها حتى تتربى عنده ملكات جمالية 

المجتمع يرتقى جماليا بارتقاء الذوق الفنى والتعليمى ألبنائه وذلك من خالل أسلوب تظهر فى ملبسه وسلوكه. ف
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رى ان األسرة الناجحة تحرص على اصطحاب أطفالها إلى المتاحف ودور العرض نالتوجيه والتحفيز. كما 

 وحمايتهم من كل ماهو سلبى.لتنمية مداركهم الفنية داخل إطار جمالى إبداعي. 

    

إذا كان الشكل فى طبيعة التأثير يتقدم « قيمة الوعى ونبوءة العاطفة»فى كتاب  (41)لدكتور دمحم شاكرويقول ا    

على المضمون فإن الجانب الخاص بلغات الفن وتقنياتها يكون هو الدرس األول فى أسس التنمية البشرية، ليبدأ 

 الركيزة ذلك المعنى فى عطائه منذ الشهور األولى لعمر اإلنسان، حيث تتشكل 

األولى ألصول التربية الجمالية وفضيلة التذوق الفنى من العناصر المرئية والمحيطة حول الطفل بتنوع األلوان 

وعالقتها باإلضاءة المستخدمة ودرجاتها ومدى عالقة ذلك بعلم التوافق وكذلك المستوى المتزن فى مالمح 

 األمكنة وعالقتها بأسس التصميم وتعاليم الجمال.

 

إلى أهمية الفن فى بناء وتكوين  جامعة حلوان  –عميد كلية التربية الفنية  - (44)ويشير الدكتور دمحم إسحاق    

شخصية اإلنسان مؤكداً على دور األسرة الفعال بين ممارسة الفن وتذوقه عند أطفالنا، فالمتأمل لموقف الطفل 

المعارض الفنية؟ األمر يرجع كما يشير إسحاق إلى يقف أمام تساؤل: لماذا ال يتذوق الطفل اللوحات وال يزور 

ً على  انشغال الطفل بالتكنولوجيا الحديثة فهو يجلس مع نفسه دوما منعزال فى عالم الكترونى مما يؤثر سلبا

مشاعره وتكوينه، فهو فى عالم ال يتيح له حتى ممارسة األعمال الفنية فضال عن ضياع البعد االجتماعى، فذلك 

جديد الذى يعيش بداخله، وهاهى اللغة الجديدة التى يحتاج إليها فى ممارسة وتذوق الفن، أنها إشكالية هو عالمه ال

جديدة لدور األسرة ودور الفن، ليصبح أمامنا موقف جديد إلحجام الطفل عن ممارسة الفن ، مما يستدعى وسائط 

معارض االفتراضية والفنون التفاعلية وأساليب جديدة للتواصل معه قد تكون عن طريق العرض االلكترونى وال

 التى يكون له دور فيها.

 

 المردود االيجابى..وتعديل السلوك

 

خبيرة التنمية البشرية وأستاذ مساعد بجامعة حلوان: بقدر ما ندرب الطفل على  (43)تقول الدكتورة ثريا حامد   

لتذوق الفنى ينمى اإلحساس الجمالى التذوق الفنى بقدر ما نحصل على مواطن مثقف محافظ على الجمال، فا

 واإلدراك البصرى عن طريق اإلحساس باللون، الخط، المساحة ، الحجم والبعد 

أيضا اإلدراك اللمسى عن طريق المالمس، فالتذوق الفنى يساعد الطفل على اكتشاف النظم والحقائق الموجودة   

 فى الكون ، وقيم االتزان والوحدة واإليقاع.

 

ممارسة الفن تساعد على نمو القدرات العقلية للطفل حيث تتطلب ممارسة الفنون قوة المالحظة  كما أن    

والتخيل والتذكر واإلدراك. فاإلنتاج الفنى ال يخلو من تلك العوامل أو من أكثرها، والطفل حين يمارس الفن 

 وينمىيستدعى خبراته السابقة ويتعرف على خبرات جديدة وهذا بالتالى يقوى ذاكرته 

قدرته الخيالية، أيضا ممارسة الفنون تؤثر على الجانب النفسى للطفل حيث يعتبر الفن ضرورة للتنفيس على 

االنفعاالت السلبية ، وذلك من خالل مشاركته االيجابية فى األنشطة الفنية لذا يجب على اآلباء ان يهتموا بمشاركة 

ه مـن خـالل الفـن ليتخلص من الضغوط النفسية مما يدعم الثقة الطفل انفعاالته وتشجيعه علـى التعبيـر عـن نفسـ

فى النفس ويقلل من العنف، كما أن الفن ينمى االتجاه النقدى عند األطفال من خالل المحاورة حول األعمال 

رأى وإيضاح جوانب القصور والقوة فيها ومواطن الجمال ، وتعويدهم على النقــد البنــاء وحرية التعبير وتقبل ال

 األخر مما يحارب التطرف الفكري.
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أما عن المدرسة ودورها التنويرى الذى تلعبه فى تعاليم أصول المعرفة والجمال على المدى األدق واألوسع   

 والذى لألسف أصبح فى طى النسيان لما تحويه من بالدة فى المناهج وخلل فى المنظومة التعليمية ككل .

 

ة فى المدرسة مردود سلبى على األطفال ، فعدم ممارسة الفنون فى المدارس يخرج لغياب دور التربية الفني   

عقوالً تفتقد القدرة على االبداع والتفكير االبتكارى وتعتمد فقط على الحفظ والتلقين، كما أن النصف األيمن من 

الى أن ظاهرة العنف  المخ المسئول عن االبداع ينمو من خالل ممارسة الفنون المختلفة .أيضا يجب االنتباه

والتخريب التى نراها اليوم فى بعض الشوارع وعلى الجدران وعلى بعض التماثيل وعدم احترام قيمة الفن 

والجمال هى نتيجة لتدنى دور الفن فى المدرسة وإهمال حصص التربية الفنية والموسيقى واألنشطة المختلفة مثل 

 المختلفة التى كانت تقام فى المدارس.الشعر، المسرح والكشافة والمسابقات الفنية 

 

وأخيراً فالفن يشكل وجدان الشعوب ويسهم فى بناء شخصيتها السوية البعيدة كل البعد عن التعصب والعنف   

 والمحملة بكل سمات التسامح والمحبة للحياة فالفن قد امتزج مع التاريخ ليصنع الحضارة.

 

 العقلية واالبتكاريه إذا ما وضعت فى مسارها الصحيح. هو السبيل لتهذيب النفوس وتنمية الملكاتو

 

في مجال التربية الفنية من اغراض، البد من معرفة  -االشراف الفني -والجل فهم ومعرفة ما تؤديه عملية

 المشكالت الرئيسية التي تعترض سبيل تلك العملية وتأخر تطور الوعي في مجال التربية الفنية لدى الطلبة.

 

م الصعوبات الفنية التي عني بها المشرفين الفنيين والمتصلة بمظاهر العملية التدريسية الخاصة بمادة ومعرفة باه

 التربية الفنية.

 

لقد اشتمل هذا البحث على دراسة تلك المشكالت وفق اداة مدروسة كما سياتي ذكرها الحقا. وتم تسليط الضوء 

رفة ايجاد الحلول المناسبة لحلها من قبل الجهات على تلك المشكالت لغرض التوصل في النهاية الى مع

المختصة، لهذا جاء هذا البحث للكشف عن دور تلك المشكالت كمعوقات تؤدى الى غياب الوعى عن قيمة 

 التربية الفنية.

 

 البحث : منهج

 

 اوال: مجتمع البحث :

الستعانة بارائهم واالطالع على تضمن مجتمع البحث ، المشرفات الفنييات والمعلمات الالتى يتم مقابلتهم وا

 مشكالتهم التي يواجهونها خالل التدريس وعملية اشرافهم الفني على المدارس المنوطة بزيارتهم لها،.

 

 ثانيا: عينة البحث :

 مشرفة فنية ومعلمة، لإلجابة عن اسئلة االستبيان حول موضوع البحث الحالي، 04شملت عينة البحث على 

 

 :ثالثا: اداة البحث 

الجل تحقيق هدف البحث، قامت الباحثة بتصميم اداة )استمارة استبيان( اولية لجمع المعلومات، تضمن عددا من 

الفقرات تمثل المشكالت الرئيسية التي أدت الى غياب الوعى عن قيمة التربية الفنية ، وبعد عرضها على الخبراء 

 استخدمت في استخالص المعلومات. ، تم تعديل بعض الفقرات واعادة صياغة فقرات اخرى، ثم 
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 ضوابط بناء استمارة البحث : 

 -قامت الباحثة بمسح اولي )كشفي( لعينة الدراسة لغرض التعرف على خبراتهم وارائهم ومن خالل:

 

 بناء استمارة اولية. -1

عن قيمة اجراء دراسة استطالعية على احدى المدارس للتعرف على الصعوبات التى أدت الى غياب الوعى  -4

 التربية الفنية.

االستناد الى الدراسات المتعلقة في الموضوع في البناء االول وفق متطلبات البحث وبعد الحذف والتعديل  -3

 واالفادة من الخطوات السابقة تم بناء االستمارة بصيغتها النهائية.

لتعديالت البسيطة حققت نسبة تم عرضها على الخبراء البداء مالحظاتهم حول صياغتها وبعد اجراء بعض ا -0

 %( وهي نسبة تعد صالحة لالعتماد.44اتفاق )

 خبرة الباحثة في هذا المجال  -4

 :تحليل الفئات  

( فقرة تمثل كل منها احدى 34بعد االطالع على ادبيات التخصص والدراسات السابقة خرجت الباحثة بـ)

الفنية وعدم تطوير العملية التعليمية في مجال التربية المشكالت التي تتسبب فى غياب الوعى عن قيمة التربية 

 .الفنية

 

  األسلوب اإلحصائى:

 تستخدم الباحثة أسلوب النسب . 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 

 : تقديــــم

وأحد  عقليا واجتماعيا،لما كانت التربية الفنية مادة دراسية ذات اهمية كبيرة في تطوير ونمو الفرد جسميا و

عملية تربوية تقع على عاتق المشرفين والمسؤولين تدقيق محاورها وتنظيم  ، وحيث أنها  محاور بناء المجتمع

 قواعد اسس بناؤها، وذلك لن يتم مالم تتوحد الجهود المبذولة من اعلى جهة تعليمية الى اصغرها.

ة والمعلمة والتى تمنع قيامهم بمهامهم السامية الفني ةجه المشرفولما كان البحث الحالي يتناول المشكالت التي توا

والوعي  الذاتاحد ركائز تطور ونمو التربية الفنية تطوير تنمية الوعى بقيمة التربية الفنية  م المحورى هودورهو

فني من الضوء على تلك الركيزة وهي احدى شرائح التعليم االشراف ال توجه ةوالخبرة الجمالية، فان الباحث

االدارة  -البيئة -في التعامل مع )الطلبة ةالفني ةواجهها المشرفتخالل التماس المباشر والسيطرة الفعلية التي 

المدرسية بكادرها.... الخ(، أي انه اكثر معرفة وتماس بالمشكالت التدريسية في مجال التربية الفنية، والتي 

او  ةوالمعلم ةدارس( ورؤية الثغرات المتخلخلة فيما بين الطالبيقابلها من خالل زيارة المقرات التعليمية )الم

 والمجتمع او االدارة والمجتمع او المادة والبيئة ككل موحد. ةالطالب

 ةمادة التربية الفنية مشكالت تدريسية وعلى وجه الخصوص المشرف معلمةو ةالفني ةوكثيرا ما تواجه المشرف

وثانوية( لغرض القيام باالشراف على النشاطات الفنية  -ابتدائية -)المدارس قوم بزيارة المواقع التعليميةتحينما 

 .الطالباتقوم بها تالتي 

لمواضيع  وقد تم دراسة بعض المشكالت في ابحاث مختلفة، تناولت تلك الدراسات )الصعوبات والعقبات

تنمية الوعى بقيمة  في مودوره ة والمعلمةالفني ة( دون ان تكون هناك دراسة خاصة عن المشرففرعيةأخرى

ذلك المجال المتخصص بدراسة المشكالت التي تعيق تطور ونمو العملية التعليمية في مجال  التربية الفنية ككل

 التربية الفنية.

وقد جاء هذا البحث والول مرة لدراسة تلك المشكالت ومعرفة اصعبها من االعلى الى االدنى في ضوء دراسة 

متهما اإلشراف على بعض المدارس. وفي ضوء دراسة تقدير المشرفة الفنية وقدر تعلق الباحثة حينما كانت مه

موضوع البحث للباحثة في الكشف عن ابرز واصعب المشكالت التي تواجه المشرفة الفنية قيد الدراسة، لغرض 

ستقبال من قبل ذوي التوصل في نهاية االمر الى لفت االنتباه نحو تلك المشكالت وايجاد الحلول المناسبة لها م

 السعودية.والتعليم المهام واالختصاصات ومن قبل وزارة التربية 

 

حيث تناولت تلك التقارير بعض الصعوبات والمعوقات في سير ونمو التربية الفنية ،والتى أدت إلى غياب الوعى 

ياغة ما جاء فيها من فقرات باالستفادة منها، ثم اعادة ص ةالباحث متبقيمة التربية الفنية وبشكلها المبسط، قا

 ( صعوبة.34تجاوزت الـ )

 

درجت كافة ا( لالستفادة من مقترحاتهم ومعرفة مشكالتهم ثم ، ومعلمة على حده وقد تمت مقابلة كل )مشرفة فنية

المعلومات المتعلقة بالبحث قيد الدراسة وذلك للخروج باداة لجمع النسب المئوية، شملت فقرات متعددة تمثل 

ت التي تواجه المشرفة الفنية والمعلمة من وجهة نظر الباحثة ونسبتها المئوية من وجهة نظر المشرفة المشكال

 ( يمثل شكل االداة التي تمثل جمع المعلومات.1-الفنية و )ملحق
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 نتائج البحث

ة المئوية لكل الفنيين عينة البحث وبعد ان استخلصت النسب اتالمشرفو المعلمات  بعد ان تم جمع االستمارات من

 –فقرة من فقرات االداة الموضوعة تم االخذ بها واستخالص نسبة وحجم المشكلة ومقارنتها بالمشكالت االخرى 

ثم التدرج بعد ذلك من االعلى  ةالفني ةواجهها المشرفتأي تم التوصل الى التعرف على اصعب المشكالت التي 

قل النسبة المئوية وسيأتي ذكر المشكالت من االعلى الى الى ادنى مشكلة عبر اعطائها ارقاما ادرجت تحت ح

 االدنى:

 

%، وكمشكلة رئيسية ما 44.0نسبته  ال تشمل األهداف الوعى بقيمة التربية الفنية لقد جمعت هذه الفقرة ما-1

    %(، وهي تعد بمثابة اكبر مشكلة في هذا الحقل نسبة الى41.44نسبته ) %(ومشكلة ثانوية ما44.4نسبته )

 .المشكالت

، لقد جمعت هذه الفقرة ما العصر   بما تتطلب معطيات  التربية الفنية لمعلمات ومشرفاتضعف االعداد الفني  -4

ثانى %(، وهي تعد بمثابة 4434.%(ومشكلة ثانوية ما نسبته )444.%، وكمشكلة رئيسية ما نسبته )044.نسبته 

 رى.اكبر مشكلة في هذا الحقل نسبة الى المشكالت االخ

مادة التربية الفنية وقد جمعت هذه ذو إستراتيجية مخططة تحقق األهداف لمقرر عدم توفر كتاب منهجي  -3

% ومشكلة ثانوية ما 4.34% وتاتي في نفس مرتبة المشكلة االولى، وكمشكلة رئيسية جمعت 44الفقرة ما نسبته 

 %.44.نسبته 

%( ومشكلة 434.% وكمشكلة رئيسية جمعت )444.غت نسبتها وبل لمادة التربية الفنية، الثقافيغياب الوعى  -0

 وتعد بمثابة ثالث مشكلة%.341.ثانوية ما نسبته 

% 444.قلة المخصصات المالية لمتطلبات مادة التربية الفنية واالنشطة الفنية االخرى وبلغت نسبتها  -4

 %043.% ومشكلة ثانوية ما نسبته 444.وكمشكلة رئيسية جمعت 

% وكمشكلة 4444.وبلغت نسبتها  فر استراتيجيات ثقافية تنمى وعى الطالب  بقيمة التربية الفنيةعدم توا -4

 %.301.% ومشكلة ثانوية ما نسبته 434.رئيسية جمعت 

على اإلبداع واإلبتكار وبلغت نسبتها  الطالباتال تتوافر نظريات وال استراتيجيات تحفز وتعمل على تنمية  -4

 %.10.3% ومشكلة ثانوية ما نسبته 43.4ية جمعت % وكمشكلة رئيس44.44

% وكمشكلة رئيسية جمعت 44.44باهميةالمردود اإليجابى للتربية الفنية وبلغت نسبتها  الطالباتضعف وعي  -4

 %.10.3% ومشكلة ثانوية ما نسبته 43.4

% 44.4نسبة هذه المشكلة )مرسم( للتربية الفنية والنشاطات الفنية االخرى وبلغت  اتقاع وتهيئة  عدم توفر -4

 %.14.3% ومشكلة ثانوية ما نسبته 40.4وكمشكلة رئيسية جمعت 

% 41.4% وكمشكلة رئيسية جمعت 434.وبلغت نسبتها  درسا ثانويا الطالباتدرس التربية الفنية يعتبره  -14

 %.043.ومشكلة ثانوية ما نسبته 
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% وكمشكلة رئيسة 44.4وبلغت نسبتها  الدراسية االخرى نظرة المجتمع للتربية الفنية اقل من نظرته للمواد--11

 %44.4% ومشكلة ثانوية ما نسبته 44.4جمعت 

% وكمشكلة رئيسة 444.وبلغت نسبتها  الطالبات في القدرات الفنية لديهنضعف اهتمام اولياء امور  -14 

 %413.% ومشكلة ثانوية ما نسبته 444.جمعت 

% وكمشكلة رئيسية 43.4ونسبتها  للهوايات. الطالباتالمدرسة لممارسة  عدم توفر االجواء المناسبة في -13

 %.44.14% ومشكلة ثانوية ما نسبته 40.4جمعت 

% وكمشكلة رئيسية جمعت 40.4ونسبتها  قلة الكتب والمجالت الفنية الحديثة المعاصرة في مكتبة المدرسة. -10

 %.31.4% ومشكلة ثانوية ما نسبته 44.4

استغالل درس التربية الفنية النجاز واجباتهم في دروس المواد االخرى وقد بلغت نسبتها  اتلبامحاولة الط -14

 %331.% ومشكلة ثانوية ما نسبته 444.% وكمشكلة رئيسية جمعت 044.

% وكمشكلة 144.عن المشاركة في النشاطات الفنية وبلغت نسبتها  هنبمنع الطالباتقيام بعض اولياء امور  -41

 %.443.% ومشكلة ثانوية ما نسبته 4414.عت رئيسية جم

% ومشكلة ثانوية ما نسبته 444.% وكمشكلة رئيسية جمعت 404.ونسبتها ازدحام الصفوف بالطالبات  -41

.413.% 

% ، 44.4% وكمشكلة رئيسية جمعت 41.3ونسبتها التربية الفنية أهمية ب الطالبات الوعى لدىضعف  -41 

 %.44.43ومشكلة ثانوية ما نسبته 

% وكمشكلة رئيسية جمعت 44ونسبتها لمعلمى ومشرفى التربية الفنية  ندرةإقامة برامج ودورات تدريبية -14

 %.4444.% ومشكلة ثانوية ما نسبته 444.

% وكمشكلة رئيسية 444.ونسبتها  ةالفني ةالتربية الفنية والمشرف معلمةمع  الطالباتضعف تجاوب اغلب  -44

 %.431.وية ما نسبته % ومشكلة ثان444.جمعت 

% وكمشكلة رئيسية جمعت 44.4مدرسو المواد االخرى يقللون من شان مادة التربية الفنية ونسبتها  -14

 %.31.4% ومشكلة ثانوية ما نسبته 44.4

% وكمشكلة رئيسية 44.4القامة المعارض الفنية المدرسية. ونسبتها والتقييم االضطراب في التخطيط -44

 %.31.4لة ثانوية ما نسبته % ومشك44.4جمعت 

% وكمشكلة رئيسية 4444.قلة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس مادة التربية الفنية ونسبتها  -34

 %.4.44% ومشكلة ثانوية ما نسبته 4444.جمعت 

% 04.1ت % وكمشكلة رئيسية جمع44.3ونسبتها  قلة الكتب والمجالت الفنية الحديثة في مكتبة المدرسة -04

 %.43.4وكمشكلة ثانوية ما نسبته 

% وكمشكلة رئيسية جمعت 444.بتهيئة المواد الفنية الالزمة خالل الدرس ونسبتها  الطالباتعدم اهتمام  -44

 %.403.% ومشكلة ثانوية ما نسبته 140.
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دة التربية الفنية تركيز طلبة الصفوف المنتهية على المواد الدراسية االخرى يفوق كثيرا تركيزهم على ما -44

 %.0.10% ومشكلة ثانوية ما نسبته 404.% وكمشكلة رئيسية جمعت 44ونسبتها 

% ومشكلة 34.0% وكمشكلة رئيسية جمعت 444.ضعف قدرة الطلبة على التخيل والتصور ونسبتها  -44

 %.444.ثانوية ما نسبته 

% وكمشكلة رئيسية جمعت 44.4نسبتها وبلغت االسترلتيجيات المناسبة لتحقيق األهداف  لم يتم تحديد -44

 %.33.4% ومشكلة ثانوية ما نسبته 44.3

% وكمشكلة رئيسية جمعت 444.ونسبتها المهارية(.-المعرفية-لم تصنف األهداف جيدا فى الجوانب)الثقافية -44

4.14 % 

رئيسية جمعت  % وكمشكلة44.4ونسبتها  ال يرتبط محتوى المنهج بواقع المجتمع الذى يعيش فيه الطالب -34

44.1 % 

 

بعد جمعها واحصائها وفق نسب رياضية البحثة تلك كانت النسب المئوية للمشكالت التدريسية من وجهة نظر 

مدروسة ووفقا للتسلسل التنازلي من المرتبة االعلى الى االدنى في استعراض المشكالت االكثر اهمية في تناول 

 لها.دراستها ووجوب وضع المقترحات المناسبة لح

  

 هذه النتائج يتم الوصول الى تحقيق فروض البحث واإلجابة على تساؤالتها والتى كانت :بوصوال   

      

 ماهى أسباب غياب الوعى عن قيمة التربية الفنية  ( أ 

  تؤثر على قيمة التربية الفنية ... ؟؟الفنى ( هل ثقافة الوعى  ب

 والمعلمات التربية الفنية من وجه نظر المشرفين الفنيين قيمة المؤثرة فى غياب الوعى عن مشكالتالج( ماهى 

 األسرة؟-المجتمع-الطالبات  -المعلمة-من حيث:المنهج

عليم الرسم والفنون ومحاولة تربية تن التربية الفنية ليست الغاية منها ومن واقع هذه النتائج نستطيع القول أ     

لقد غاب وملكات والقدرات العقلية والخيالية والمهارية واالبتكارية، الفنانين.... بل هى مادة تنمى الخبرات وال

الوعى بقيمة التربية الفنية فى مدارسنا ومنازلنا ومناهجنا ولدى المسئولين عن التعليم وسقط مع ذلك الكثير من 

 القيم والسلوكيات التى يحتاج إليها المجتمع.

 

ة فى المدرسة مردود سلبى على األطفال ، فعدم ممارسة الفنون فى غياب دور التربية الفنيأن ل وال يفوتنا      

أن  حيثالمدارس يخرج عقوالً تفتقد القدرة على االبداع والتفكير االبتكارى وتعتمد فقط على الحفظ والتلقين، 

جب من خالل ممارسة الفنون المختلفة .أيضا ي إال ينمووال المسئول عن االبداع هو النصف األيمن من المخ 

وقى  بعض الشوارع وعلى الجدران وعلى بعض التماثيل  فىالعنف والتخريب التى نراها االنتباه الى أن ظاهرة 

وعدم احترام قيمة الفن والجمال هى نتيجة لتدنى دور الفن فى المدرسة وإهمال حصص التربية الفنية المجتمعات 

والمسابقات الفنية المختلفة التى كانت تقام فى الرسم ة والموسيقى واألنشطة المختلفة مثل الشعر، المسرح والكشاف

 المدارس.

 

يشكل وجدان الشعوب ويسهم فى بناء شخصيتها السوية البعيدة كل البعد عن هو الذى لفن نذكر بأن اوأخيراً    

 ة.فالفن قد امتزج مع التاريخ ليصنع الحضار التعصب والعنف والمحملة بكل سمات التسامح والمحبة للحياة
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في نهاية هذا البحث، ومن خالل الوعي بأهمية هذا االتجاه، وما يمكن أن يلعبه في قبول وتطور التربية         

 التوصيات التالية: ةالباحث صوغتالفنية في المجتمع، وفي مدارس التعليم بالمملكة العربية السعودية 

 

 :التوصيات

 تربية الفنية.تكثيف الدورات التدريبية لزيادة خبرات معلمى ال .1

 

 والتكنولوجيا العصرمع متطلبات  تحديد محتوى مقررات التربية الفنية تحديدا دقيقا وبما يتماشى .4

 المجتمع وإستفادة الطالب.و

 

 توعية أسر الطالب والمجتمع بأهمية وقيمة التربية الفنية لإلقبال على دراستها. .3

 

اإلقتصادية واإلجتماعية  المجاالت وائدها على كافة عومعرفة نشر ثقافة القيمة والتطوير للتربية الفنية  .0

 .والفنية والسلوكية والبيئية

 

لتغذية المجال اإلقتصادى وإحتكاك الفنان بالمجتمع لمعرفة رغبات الفنية اإلكثار من إقامة المعارض  .4

 والتذوق لديه. والثقافى المتلقى وتنمية الحس الفنى

حقل التربية الفنية لدراسة إمكانية  بحث العلمي، وبالذات في ضرورة اهتمام وزارة المعارف بميدان ال .4

 االتجاه في مدارس المملكة العربية السعودية عامة. تطبيق هذا

 

توقظ الوعى لدى األفراد المختلفة التي  تقوية عالقة المدرسة بالمجتمع، وذلك بتبني العديد من المشاريع .4

 .يةوتعلى الهمم داخلهم لتعزز قيمة التربية الفن

 

االهتمام ببناء عالقة التربية الفنية بالمواد الدراسية األخرى في المنهج الدراسي، وربط جميع هذه المواد  .4

 بالمجتمع والبيئة المحيطة.

 

ذاتية ومباشرة وحية مع  إتاحة الفرصة للتالميذ لخوض الخبرات والتجارب من خالل مواجهات .4

 مفردات البيئةاالجتماعية المحيطة.

 

على بناء شخصية التلميذ بتوفير األجواء المالئمة له لممارسة خصوصيته التعبيرية، ورعاية التأكيد  .14

  األنشطة الفنية المختلفة التي تتيحها التربية الفنية في البيئة  حتياجاته، من خالل  إهتماماته، وتلبية

 االجتماعية.
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 المالحق

 (1ملحق رقم )

 اسباب ومشكالت غياب الوعي عن قيمة التربية الفنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضعف وعي 
الطلبة 

باهميةالمردود 
اإليجابى 
-للتربية الفنية

 اخرى  -األسرة

غياب الوعى 
الثقافى لمادة 
 التربية الفنية،

التربية الفنية 
يزداد الوعى 

بقيمتها بالتغلب 
هذه على 

نظرة المجتمع  المشكالت
للتربية الفنية 
اقل من نظرته 

للمواد 
الدراسية 

 االخرى 

ال تشمل 
األهداف 

 الوعى
بقيمة التربية 

 الفنية

عدم توفر 
كتاب منهجي 

ذو 
إستراتيجية 
مخططة 
ونظريات 
تحقق 

األهداف 
لمقرر مادة 
 التربية الفنية

ضعف االعداد 
التربوى 
والفني 

لمعلمات 
التربية الفنية 

بما تتطلب و
طيات مع

 العصر
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 (2ملحق رقم )

 االستبانة

 

 

 

 

 

 

 

 إستبانة عن

 ربية الفنيةغيبا الوعي عن قيمة الت
 

 

 إعداد

 

 مشرفة التربية الفنية

 المهندسة/حنان بنت عيسى الجمعان 

 

             

 هـ1341 -1341
 

 

 

 

 

ة  يــ ة العرب كــ الممل

ة  السعوديــ

لتعليم ا  وزارة 

 (444 ) 

يم  لتعل لعامة ل اإلدارة ا

 بالمنطقة الشرقية
 

يم بمحافظة  تعل ل مكتب ا

 بقيق

ـ بنات يميةـ تعل ل  الشؤون ا

OEAB             
لتربية قسم لفنية ا  ا
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 استبيان

 

 أختى معلمة/مشرفة التربية الفنية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

تقووووم الباحثوووة بووو جراء بحوووث يسوووتهدف الوقووووف علوووى مسوووببات ومشوووكالت 

لوووووعى عوووون  قيمووووة التربيووووة الفنيووووة موووون وجهووووة نظوووور المشوووورفات غيوووواب ا

....  والمعلمات ووضع المقترحات المناسبة لحلها

هعهوودح الباحثووة فوويكم موون خبوورة ودرايووة وتمووا  مبا وور مووع تلوو   ا ت ل لموو ونظوورا

المشووكالت فقوود رأت االسووتفادة بووارائكن راجووين بيووان نظوورتكن فووي كوول فقوورة 

 وعية المعهودة فيكم.من فقرات اإلستبيان المرفق بالصراحة و الموض

 

 اإلستبانة من حيث الشكل والمضمون تتكون من جزأين رئيسيين:

ل من  األول : يتضمن المعلومات العامة للمجيب لثاني : يتضمن عددا ا

لفنية.         العبارات تشكل مسببات غياب الوعى عن  قيمة التربية ا

ا تووودلون بوووه مووون معلوموووات سووويحا  مووون قبووول الب احثوووة وأؤكووود لكووون بوووون مووو

 بالسرية التامة ولن تستخدم إال لغرض البحث.

 

 وتقبلوا فائق  كري وتقديري على كرم تعاونكم.

 

                                          

لباحثة                                       أختكم ا

  م.حنان بنت عيسى الجمعان
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 الجزء األول : معلومات عامة:

 

 أمام كل عبارة أو)√( جابة عن األسئلة األتية بوضع إ ارة الرجاء اإل 

 ملىء الفراغ.  

 

 العمل الحالي:  -1

                                           ةمشرفة تربوي                

 

 معلمة تربية فنية               

 

 

 

 آخر مؤهل علمى حصلت عليه: -2

لك                    لية المتوسطة:دبلوم ا

 :بكالوريو )تخصص(                  

  تربوي:بكالوريو  مع إعداد                   

 :أخرى                        

 
 

                   

 سنوات الخبرة في مجال العمل: -4

 أقل من سنة                                    

 ت                سنوا 4-1من                   

 سنوات      6-3من                   

 سنوات  1-7من                   

 سنوات فوكثر 11من                   

 

 

  

 هل سبق ل  اإللتحاق بدورات تدريبية فى مجال العمل -3

 نعم                                      

                ال                               

 

..... وما مدتها ......؟   إذا كانت إجابت  بنعم فما عددها
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 الجزء الثانى :

فيما يلي عدد من العبارات التي تمثل مجموعة من المسببات في غياب 

 الوعي عن قيمة التربية الفنية.

الرجاء قراءة كل عبارة بدقة وعناية وتحديد درجة وجود الصعوبة أو 

الخانات المقابلة لها والمرقمة من  في√( ة وذل  بوضع عالمة)المشكل

 حسب الدرجة التي تتفق ورأي   1-5

 

 م

 

 الصعوبات

 درجة وجود الصعوبة

درجة 

عالية 

 جدا

(5) 

درجة 

 عالية

(3) 

درجة 

 متوسطة

(4) 

درجة 

 ضعيفة

(2) 

درجة 

ضعيفة 

 جدا

(1) 

كتاب التربية الفنية ال  1

يشمل أهداف عن قيمة 

لفنيةالتر  بية ا

     

ضعف اإلعداد التربوي   2

والفني لمعلمات التربية 

بما تتطلب الفنية 

 معطيات العصر

     

عدم توفر كتاب منهجي   4

ذو إستراتيجية مخططة 

ونظريات تحقق األهداف 

لمقرر مادة التربية 

 الفنية

     

لثقافي   3 غياب الوعي ا

 لمعلمات التربية الفنية،

     

خصصات المالية قلة الم 5

لمتطلبات مادة التربية 

الفنية الحديثة واألنشطة 

 الفنية األخرى

     

عدم توفر استراتيجيات  6

ثقافية تنمى وعي 

الطالبات بقيمة التربية 

 الفنية

     

ال تتوفر نظريات وال  7

استراتيجيات تحفز 

وتعمل على تنمية 

الطالبات على اإلبداع 

 واالبتكار

     

الطالبات  ضعف وعي 1

بوهمية المردود اإليجابي 

 للتربية الفنية
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عدم توفر وتهيئة قاعات  1

)مرسم( للتربية الفنية 

والنشا ات الفنية 

 األخرى

     

در  التربية الفنية  11

ل  يعتبرح الطالبات درسا

ل  ا  ثانوي

     

نظرة المجتمع للتربية  11

الفنية أقل من نظرته 

 للمواد الدراسية األخرى

     

ضعف اهتمام أولياء  12

أمور الطالبات بالقدرات 

 الفنية لدى بناتهن

 

     

عدم توفر األجواء  14

المناسبة في المدرسة 

لممارسة الطالبات الرسم 

 واألعمال الفنية

 

     

قلة الكتب والمجالت  13

الفنية الحديثة في 

المكتبات العامة ومكتبات 

 المدار 

     

لطالبا 15 ت استغالل محاولة ا

در  التربية الفنية 

إلنجاز واجباتهن في 

 درو  المواد األخرى

 

     

قيام بعض أولياء أمور  16

الطالبات بمنع بناتهن 

عن المشاركة في 

 النشا ات الفنية

     

ازدحام الطالبات في  17

 الفصول

     

ضعف الوعي لدى  11

الطالبات بوهمية التربية 

 الفنية

     

مة برامج ندرة إقا 11

ودورات تدريبية لمعلمات 

 التربية الفنية

     

ضعف تجاوب أغلب  21

الطالبات مع معلمة 

التربية الفنية والمشرفة 
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 الفنية

 

عدم اهتمام الهيئة  21

التدريسية بمادة التربية 

الفنية كون يطلبن منهن 

إلقاء حصة التربية 

الفنية واستبدالها ب حدى 

 المواد األكاديمية

     

االضطراب في التخطيط  22

إلقامة المعارض الفنية 

 المدرسية.

     

قلة استخدام الوسائل  24

لتعليمية الحديثة في  ا

تدريس مادة التربية 

 الفنية

     

عدم اهتمام الطالبات  23

د الفنية  بتهيئة الموا

 الالزمة خالل الدر 

     

تركيز  البات المرحلة  25

لثانوية على المواد  ا

ل دراسية األخرى يفوق ا

كثيرا تركيزهم على مادة 

 التربية الفنية

     

ضعف قدرة الطالبات  26

 على التخيل والتصور

     

عدم احتواء أدلة معلمة   27

التربية الفنية على 

 استراتيجيات مناسبة 

     

ل  21 لم تصنف األهداف جيدا

لثقافية -في الجوانب) ا

 .المهارية (-المعرفية

     

ال يرتبط محتوى المنهج  21

بواقع المجتمع الذى 

لطالبات  تعيش فيه ا

     

انشغال   41

 الطالبات بالتكنولوجيا

     

لبيئي لدى  41 تنمية الوعي ا

 البات المرحلة 

 االبتدائية

     

غياب وعي الجهات  42

المختصة عن أهمية 

التربية الفنية لذوي 

 االحتياجات الخاصة
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رات عدم عمل زيا 44

 للمعارض والمتاحف

     

النظرة القاصرة من قبل  43

المجتمع لمعلمات التربية 

 الفنية

     

غياب وعي المجتمع  45

 بدور الفن في الحياة

     

قلة زيارات مشرفات  46

 التربية الفنية

     

تدني المؤهالت العلمية  47

 لدى بعض المعلمات

     

عدم إلمام المعلمة  41

المختلفة بالمجاالت 

للتربية الفنية للمرحلة 

 االبتدائية

     

عدم االعتماد على  41

اسلوب واحد في تقويم 

أداء الطالبات في التربية 

 الفنية

     

لتربية  31 وضع حصص ا

الفنية في موقع متوخر 

 من اليوم الدراسي

     

لجوء كثير من الطالبات  31

إلى  لب المساعدة من 

 أحد أفراد األسرة لرسم

الموضوع المعطى لهن 

 في حصة التربية الفنية

     

وجود األلية في رسوم  34

الطالبات بحيث أن كل 

 البة تقلد زميلة لها 

 بالفصل

     

)قول الطالبة أنا ال  33

 أعرف أرسم(

     

عدم وجود تجهيزات  35

خاصة)أثاث صالح 

لالستعمال( في بعض 

 غرف التربية الفنية

     

معلمات عدم تعيين  36

متخصصات تربية فنية 

 في المرحلة االبتدائية

     

 


