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بني مواجهه تطور التكنولوجيا وتداعيات العوملة  الرتبية الفنية
                            والعاملية

 يدم.م/عماد هاشم جم .......................أ.د/صاحل أمحد الفهداوي

 ملخص ادلراسة أ والبحث:

ريب نينا أ ن ا وعل تنطلق هذِه ادلراسة من أ نَّ العوملة حقيقة وأ مر واقع المفر من مواهجهت       

زال املطلق و ال نعأ  هيا، أ طفالنا وجممتعاتنا عىل أ ال يقفوا مهنا موقفًا سلبيًا ل َن ال ندماج املطلق ف

ىل: نتحار حضاري وقد هدفت ادلراسة ا   عهنا،الكهام ا 

  ظل تداعيات العوملة.تعرف مالمح الفن يف (1

الكشف عن دور الرتبية الفنية يف مواهجة التطورات احلاصةل يف مجيع امليادين  (2

 واملؤسسات الرتبوية وتأ ثري العوملة علهيا.

براز دور اُلرسة واملؤسسة الرتبوية عىل مواهجة خماطر العوملة. (3  ا 

ة وعهيام بعنارص ادلراس وقد أ س تخدم الباحثان املهنج الوصفي النقدي،وذكل من خالل

 وتسلسل أ هدافها،مكحاوالت للكشف عن مالمح الرتبية الفنية اليت نريدها ل جيالنا

براز دور الرتبية يف معلية بناء الفرد واُلرسة  القادرة عىل -راقيةالعربية والع-وجممتعاتنا،مع ا 

 مواهجة خماطر وأ اثر العوملة.

ىل  قد يكون:ادلفاع عن هويتنا الثقافية وجتديدها، ويف ضوء واقعنا اذلي نعيشُه،وحاجتنا ا 

ىل المنط  -1 ىل ال نتقال منالمنط التقليدي ا  املتعمل العريب حباجة ماسة ا 

 اء.حٍد سو  ة عىلالامنيئ)املغاير(واذلي يتأ ىت من خالل حتّول يف ثقافة اجملمتع الرتبوية والفني

ىل أ سرتاتيجية مكونة من ثالث خطوات مت  -2 داخةل فامي بيهنا ويه : )البناء أ نُه حباجة ا 

ل ىأ ننا مشاركون يف العامل  ىل احلوار والتفاعل وا   العلمي التفوق –القميي وال خاليق الستند ا 

ىل طبيعة الرتبية والتعلمي ىل نظرة جادة ا  هوية ال  واحلفاظ عىل -والتكنولويج اذلي حيتاج ا 

 ملية(. وال صاةل مع قبول التعددية بأ نواعها وال نطالق حنو العا
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Abstract: 

          As a starting point, this study recognizes globalization as a 

fact that is inevitably faced. According, our children and solution 

should not to be taught to be negative towards it. However, our 

children should neither accept it totally nor reject it altogether 

because accepting it as it is or rejecting it as whole is a civilization 

suicide. This study aims at; 

1- Uncovering the kind of art required under the negative 

consequences of globalization. 

2- Uncovering the role of Art education to be able to face the 

advance of all poste- education and effect the globalization on it   . 

 3- Highlighting the role of family and the poste-education to face 

the danger of globalization. 

     In this study ,the authors used the descriptive criticism approach 

to highlight the different elements of the  study as well as the 

sequence of its objectives .In our Arabian context where we trying 

to uncovering the kind of Art education to be for child and context, 

and highlighting the role of education to be able building (solution) 

so as-Arabian @ Iraqi an- to be able to face the danger of 

globalization 

Where we in need of validating and defending our cultural identity, 

we need the following; 

1- A movement from the traditional mode towards a developmental 

one (the opposite) that takes place during a shift in the society's 

methods of education. 



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

413 

 

2- A strategy consisting of three interrelated steps which are, 

discipline that is based on interaction and cooperation, 

technological development that requires a new look at education, 

and keeping of identity and traditions while accepting the 

multilateral to move towards universality       . 

 

 الفصل ال ول/ اال طار التعريفي للبحث

 أ واًل/ مشلكة البحث:        

ن  عدد مية بني.     مع متزي عرص العوملة ابملتغريات والتقلبات الثقافية ومتظهراهتا التعدد 

ىل التقدم ومهنا بدلان العامل الثالث، ومن جم ل حداث ارايت البدلان املتقدمة وُأخرى ساعية ا 

هنا املتالحقة للتغريات املؤثرة عىل اجملمتعات بشلك مبارش وعىل مجيع مؤسساهِتا وم

 ..   . ِه ..ؤسسات الرتبوية والتعلميية( وكذكل عىل قميِه ومبادئِِه وعاداتِه ومورواثت)امل

ارف املع ظهرت يف جممتعاتنا مشالكت كثرية متنوعة; نتيجة للتطورات الرسيعة وتدفق       

ىل عدم وجود توازن سلمي   بنياال نسانية والعلمية وتعقد احلضارة وتشابكها ، مما أ دى ا 

لتكيف اعىل  يا احلديثة وبني احلياة الاجامتعية املعارصة ، فاصبح الفرد غري قادرالتكنولوج 

 أ مام هذا المك الهائل من الوسائل التقنية ،التطورات التكنولوجية الرسيعة . 

ن اثر وسائل اال عالم ال جنبية)الغربية( املرئية واملسموعة واملقروءة ; وتصفح بكة ءان للش  أ بنا ا 

عنا ،  جممت نقد ومتحيص يف ظل خمرجاهتا املهبرة نتج عنه سلوكيات غريبة عىلاملعلوماتية دون 

ىل حد اال يذاء اجلسد  ي .فقد تدىن مس توى العالقة بني املعمل واملتعمل واليت وصلت ا 

اثرة الشغب و العدوان و الكذب و التأ خر ادل   ورايس كام أ ن مشالكت الطالب يف تزايد ك 

 و الرسقة والاعتداءات واجلرامئ اخملتلفة.الترسب و الفراغ و اخملدرات 

ساليم نا اال  و ظهرت عادات وتقاليد وثقافات وممارسات  سلوكية خطرية يف جممتعنا خمالفة دلين 

عيد  –عيد امجلال  –كطقوس ال فراح ورصعات املوضة وال عياد املس تحدثة ) عيد احلب 

 ... ( –عيد ال عياد –امليالد 

يال صالح ذكل يمكن يف ا  ن ا  عادة النظر يف ا  ء الرتبية والتعلمي مزيدًا من العناية كامً وكيفًا; اب 

مناجهنا الرتبوية والتدقيق يف حمتواها ويف الطرائق التدريس ية ويف أ ساليب التقومي والوسائل 

نَّ الرتبية الفنية يه  -هنا -وحتديدها وجعلها مواكبة لعرص العوملة)ومن وهجة نظر الباحثان ا 
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عادة البعد الفلسفي ا سهاهما بشلٍك مبارش من ا  حداث تكل التغريات وا  حلقيقي اذلي ميكنُه ا 

نسان )معومل((، وغرس مبدأ  التعمل اذلايت يف نفس املتعمل والتفكري الناقد لسلوكيات  بناء ا 

حياته اليومية ، و الاهامتم ابلبحث العلمي عىل خمتلف املس توايت واحلقول املعرفية ، 

 والفين  القامئ عىل ُأسس ومبادئ ومناجه تربويةسلمية. والمتسك ابلرتاث الثقايف

 وعىل هذا ال ساس فأ ّنِ مشلكة البحث تتلخص ابل يت:

ما خطورة العوملة عىل منظومة القمي ال جامتعية واملنظومة الرتبوية والفنية يف  .1

 جممتعاتنا؟؟.

املزتايدة عىل  ما مالمح الرتبية الفنية اليت نريدها يف ظل التطورات التكنولوجية .2

نعاكسات العامليةعلهيا؟؟.  جممتعنا العريب وتداعيات العوملة وا 

ما دور ال رسة العربية ودور املؤسسات الرتبوية يف معلية بناءمنظومة القمي امجلالية  .3

ية من ملتأ ت اوالفنية لل فراد املتعلمني ومتكيهنم من القدرة عىل مواهجة التحدايت واخملاطر 

فرازات العومل  ة؟؟.. ا 

عداده ملواهجة العوملة وال  ع مبنجاح  تفاعلويف رؤية مس تقبلية متفائةل لنوعية املتعمل املراد ا 

اط طور أ منية بتاملتغريات والتطورات التكنولوجية الرسيعة والاجتاهات الرتبوية العاملية املعن 

الرفع و تدريبه مل ب املع التفكري ، والسلوك العلمي ، واال فادة من املعرفة اال نسانية ،، وال خذ بيد

 اجملمتع يري هيلك لتغ من شأ نه للهنوض ابلعملية التعلميية ، فأ نَّ الرتبية الفنية يه الوس يةل الفعاةل

يف نساين;وط ال  وهوية أ فراده وسامته الثقافية بأ عتبارها منظومة أ جامتعية متثل أ حد أ وجه النشا

 ضوء ذكل تأ سس موضوع حبثنا هذا املوسوم:

                (.   لفنية بني مواهجة التطورات التكنولوجية وتداعيات العوملة والعاملية)الرتبية ا

 اثنيًا/أ هداف البحث:

ىل:   هيدف البحث احلايل ا 

 تعرف مالمح الفن يف ظل تداعيات العوملة. (1

الكشف عن دور الرتبية الفنية يف مواهجة التطورات التكنولوجية احلاصةل يف مجيع  (2

 امليادين واملؤسسات الرتبوية وتأ ثري العوملة علهيا.

براز وتفعيل دور ال رسة واملؤسسات الرتبوية عىل مواهجة خماطر وأ اثر العوملة. (3  ا 

 وهذِه ال هداف بدورها تكشف عن أ هداٍف فرعية ُأخرى مهنا: 

جياد خمرجات تعمل أ فضل يف املس توايت املعرفية واملهارية والسلوكية §         متعلمني.لل ا 
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جيابيًا ومشاركً يف املوقف التعلميي.§         أ ن يصبح املتعمل عضوًا ا 

ني النتاجئ تمنية همارات التفكري املنظم دلى املتعلمني والتحليل والنقد والربط ب§       

 وال س باب.

 احلديثة تمنية همارات التعمل اذلايت ابس تخدام مصادر التعمل وتقنيات املعلومات§       

 واخملتلفة.

ىل نفسه تمنية الاجتاه اال جيايب حنو احلرف املهنية لسد حاجة الفرد واعامتده ع§       

 واملسامهة يف

 تمنية القوى البرشية.     

والانفتاح  تكوين العقلية الناقدة عند املتعمل ليس تطيع مقابةل املواهجة احلضارية§       

 اال عاليم العاملي.

  عىل الكتابمبا يوافق الزمان واملاكن مع احملافظة عىل الرتاث القامئ عرصنه التعمل§       

 والس نة.

 تمنية خشصيات املتعلمني وصقل مواههبم من خالل النشاط املدريس.§       

عادة النظر يف أ ساليب التقومي مبا يساعد عىل رفع كفاية العملية التع §         لميية.ا 

بداع و§         الابتاكر يف تطبيق مهنج الرتبية الفنية.توجيه املعلمني لال 

 تفعيل احلوار بني املعمل واملتعمل.§       

 ف السلمي.ربط  مناجه الرتبية الفنية ببيئة املتعمل وجممتعه ملساعدته عىل التكي§       

 توجيه املتعمل لال فادة من مصادر التعمل املتوفرة يف البيئة.§       

 للمتعمل مع املتغريات الرسيعة والاجتاهات العاملية. التفاعل اال جيايب§       

 تزويد املتعمل مبس تحداثت املعارف العلمية واال نسانية.§       

ت الراهنة تمنية التفكري اال بداعي دلى املتعمل ليكون قادرًا عىل مواهجة املشالك§       

جياد احللول البدائل.  واملس تقبلية اب 

 اثلثًا/أ مهية البحث :     

ك تقوم قنوات التعلمي الرمسي واملوسسات الرتبوية ببناء ال جيال من خال           ساهبم ل ا 

ةل  الفعالوس يةلاالقمي والاجتاهات السائدة يف اجملمتع ; والرتبية الفنية مكنظومة أ جامتعية يه 

ض و  الهنلتغيري هيلك اجملمتع وتشكيل سامته وثقافته وتأ هيل العنارص البرشية القادرة عىل

 ابجملمتع.
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ويف ظل تتطور وسائل االتصال وعوملة الثقافة ، والاكتشافات العلمية           

نتاج ، والتغيري الاجامتعي والعالقات الاجامتعي هور ة، وظ والتكنولوجية وتطور أ ساليب اال 

لرتبوية املناجه وير امعايري جديدة حتل حمل القمي واملبادئ واملعايري القدمية; اصبح حامتً علينا تط

 معومًا ومناجه الرتبية الفنية خصوصًا.

ن أ مهية البحث احلايل تنبع من أ مهية هنضة اجملمتع  احملكومة بنوعية املناجه  اءها شلك أ بنليت ت اا 

 ساعدةم وتعدمه للمس تقبل اذلي يعمتد عىل املعرفة العلمية املتقدمة واملتطورة من خالل 

 املتعلمني عىل حتقيق التايل :

ن والقمي منية وتعزيز مفهوم الرقابة اذلاتية دلى املتعلمني; وغرس مفاهمي ادليت §       

 ال ساس ية يف صدورمه. 

ارات همتطوير املهارات ال ساس ية اليت ختدم احلاجات ال ساس ية للمتعمل وتكس به §       

 التعمل اذلايت ودافعية التعمل املس متر .

 ل.تعديل سلوكيات املتعلمني حنو ال فض§       

حداث التكيف الرسيع بني املتعمل والبيئة من خالل تزويد املتعمل ابمل§        ة عرفة الوظيفيا 

 وأ ساليب التفكري النقدي .

ال خرى  حتصني الفرد ضد ما يس تقبهل من الوسائل اال عالمية والثقافية للمجمتعات§       

لمتحيص ار وامتكنه من الاختي عن طريق تمنية وعي املتعلمني وتزويدمه ابملهارات والقمي اليت

 حبيث حيافظ عىل الهوية احلضارية والقومية وحفظها من اذلوابن .

ادر للتعلمي مساعدة املتعمل عىل اس تخدام املعلومات املتدفقة الاس تخدام ال مثل مكص§       

 التكنولويج اذلي حيقق اخلري هل وجملمتعه.

 رابعًا/ حدود البحث:     

ث دد البحقد حتت وحماور هذا البحث بني الفن والرتبية والعوملة والعاملية;فبتعدد جماال      

جراءات هذا ا  لبحث.يف ضوء العالقات الرتابطية بني هذه اجملاالت ومبا خيدم مهنجية وا 

 خامسًا/ حتديد املصطلحات:     

 (: Art Educationالرتبية الفنية ) •

وضوعات فلسفةل الفن والرتبية الفنية عىل مدى كثريٌة تكل التعريفات اليت تناولت م      

الفرتات الزمنية اخملتلفة واحلقب املتغرية واملتالحقة وحسب ختصص لك من الباحثني 

واملنظرين وعلامء النفس واحملدثني يف جمال الفن والرتبية والتعلمي ولٌك غىل وفق نظرتِه ملفهوم 
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ث يس تعرضان مفاهمي نظرية ملفهوم الرتبية الفنية الرتبية الفنية ;غري أ نَّ الباحثان يف هذا البح

جراءات البحث وكلآيت:.  يف ضوء ما خيدم أ هداف وا 

 الرتبية الفنية التقنية:       

يه معلية تكوين أ نسان جديد ذو هوية فنية عاملية قادر عىل التصممي والتحمك يف      

ت لتطورانساين ومبا يتناسب واوفق املعارف املنظمة للسلوك الا البيئية عىلظروف التعمل 

 احلاصةل تكنولوجيا وعىل كفة الاصعدة والنظم.

معلية تربوية مهنجية منظمة هدفها تغيري ال نسان تغيريا جذراي غىل وفق مناجه تعلميية   

 متطورة تقنيا جتعل منُه خملوقا مران ميكن ان جيرتح املعجزات مىت مصم ذكل.

نية ة الف سابقة ميكن ان نس تنتج التعريف الاجرايئ للرتبيومن خالل التعريفات النظرية ال  

 وفق املنظور التقين كاليت:

يه الرتبية القادرة عىل جعل الانسان مواطن مثقف متحرر مفكر من الطراز الاول   

عان عامليمتتع ابس تقاللية القرار والتحليل ميثل حركة التأ رخي اليت تسري حنو قيام مواط دة ي وا 

          )معومل( يف ضوء ما يشهده من تطورات تكنولوجية عاملية معارصة .   بناءه كنسان

                                 )الباحثان(.                                                               

 (:      Globalizationالعوملة ) •

جتاهات أ حصاب هذِه التعريفات الثقافي ة أ ختلفت تعريفات العوملة وتعددت بأ ختالف ا 

نامتءاهتم الفكرية،وحماور طروحاهتم وتياراهتم وعىل النحو ال يت:   وا 

 التيار ال ول: يراها حقبة تأ رخيية لفرتة زمنية معينة.

 التيار الثاين:يراها مجموعة من جتليات لظاهرة أ قتصادية.

 ثالث:يراها همينة وتسلط للقمي ال مريكية.التيار ال 

 والتيار الرابع:يراها ثورة تكنولوجية وأ جامتعية متطورة.

 :ل يتويعرف الباحثان )العوملة( ابلنظر الهيا عىل أ هنا ثورة تكنولوجية وأ جامتعية وك

ياسة التداخل الواحض يف أ مور ال قتصاد وال جامتع والس  ’’فقد عرفها )حمي،ب.ت(بأ هنا: 

 ة، اولثقافة والفنون والسلوك،دون أ عتداد يذكر ابحلدود الس ياس ية لدلول ذات الس يادوا

                                                                       (         48-47)حمي،ب.ت،ص‘‘  انامتء اىل وطن حمدد، اودلوةل معينة 

جتاه احلركة احلضارية حنو الس يادة لنظام واحد تقودُه يف ’’( بأ هنا: 1997وعرفها )الرشدوي، ا 

الغالب قوة واحدة، وبعبارة أ خرى،أ س تقطاب النشاط الس يايس والاقتصادي والثقايق يف 
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رادة مركز واحد من مراكز القوة يف العامل ويه                    ‘‘.     الوالايت املتحدة ال مريكية  –العامل حول ا 

 (.72-71،ص1997)الرشدوي،

 ها بذاهتا عىلمجموعة من الظواهر املركبة اليت تفرض نفس ’’( عىل أ هنا: 1998وعرفها )ال مام ، 

 (.10،ص1998)الامام،‘‘ .    العامل أ مجع وعىل مجيع اجلمتعات بصورة الفاكك مهنا

 ال قتصاد اهر احلياة لكها،سواء يفأ مركة مظ’’(عىل أ هنا:1998وعرفهتا أ يضًا) نعمية شومان، 

                       ‘‘.     أ والعلوم أ والقمي أ و التقاليد أ وحىت ال لعاب والفنون وال مراض واجلوع

 (.12،ص1998)نعمية شومان،

قنعت ت ( بتعريفُه للعوملة عىل أ هنا رديف لل مركة وأ ن 2000ويذهب )عز ادلين أ سامعيل، 

ومن الزاوية – يه املفهوم ادلال عىل نظام جديد للعامل:’’جيا فيعرفها بأ قنعة العمل والتكنولو 

لهيا الرأ ساملية حيث عينظر اليِه  -ال قتصادية ىل أ نُه مقة التطور اليت وصلت ا 

 من ىل ذكلتسعى)العوملة(اىل أ ن تستبدل رأ س املال الوطين برأ س املال العاملي وما يرتتب ع

 أ رخيهُ يت تربط الانسان بواقعُه وابالخر من هجة; وتأ نقالب جوهري يف ش بكة العالقات ال

                ‘‘.               ومرياثُه احلضاري والثقايف والفين بصفة عامة من هجٍة ُأخرى

 (. 166،ص2000)عز ادلين أ سامعيل،

ت عريفاومن هذا ال س تعراض للتعريفات السابقة )للعوملة( خيلص الباحثان اىل الت       

 ية ال تية:النظر 

أ نَّ )العوملة( ليست توحيدًا حياداًي لل قتصاد الكوين، بل يه عوملة  رأ ساملية عىل  

ويج غرار رأ ساملية القرن التاسع عرش ،فهيي مرشوع ل س تغالل التطور املعريف والتكنول

 خللق عامل جديد ال عالقة هُل مبايض البرشية احلضاري. 

 والاجامتعيةوالس ياس ية  ال قتصادية  جوانب احلياةأ نَّ )العوملة( يه نظامل مشويل للك 

ا عىل اد فرضها وير والثقافية والفنية.....مس متدة من الفلسفة النفعية )الرباكامتية(الثاوية وراهئ

                  الرفاه.و لسوق االعامل لكُه كغطاء بّراق من احلرية الفردية وادلميقراطية الليربالية وأ قتصاد 

 ن(.)  الباحثا

وعىل ذكل ميكن أ ن نعّرف )العوملة ( التعريف ال جرايئ ال يت: يه مفهوم جتريدي مركب ذو 

طارِه يصبح البعد اجلغرايف أ قل تأ ثريًا  أ بعاد أ قتصادية وس ياس يةوأ جامتعية وثقافية وفنية ..ويف ا 

قامة وأ س مترار العالقة عرب احلدود واملسافات ،ولكهنا مع ذكل ظاهرة ديناميكية ل  ها يف ا 
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قتصاد السوق وعوملة ال نتاج عرب  حمركت ثالثة: الثورة التكنولوجية،وثورة ال تصال،وا 

 رشكت متعددة اجلنس يات.  )الباحثان( .

 (:Internationalismالعاملية)•

 يت:يكتفي الباحثان يف هذا البحث تعريفهام ملصطلح)العاملية( ابلطرح النظري ال     

ىل حتقيق أ هداف أ نسانية تتعلقالعاملية: يه نظرة أ نسانية أ وس مي ابلق لوك أ نساين هيدف ا 

يامن ة ...وح قراطيوأ ل خالق وحقوق  ال نسان واحلرايت والثقافة والفنون املتنوعة واال ميان ابدلمي

 .تسود العاملية فأ هنا تعمل عىل نرش قمي أ نسانية ترتبط بثقافة امجليع وحباجاهتم

طة ال نشو ل أ عىل مراتب ال نفتاح لاكفة الفعاليات ويف تعريف أ خر ميكن )للعاملية( أ ن متث

لف  خمتاملرافقة للسلوكت ال نسانية والقامئة عىل التعاون واملشاركة وتاكفؤ الفرص بني

 اجملمتعات وادلول اليت تنادي ابملساواة والعداةل ال نسانية.

جرايئ ملصطلح )العاملية(ميكن تعريفُه عىل أ نُّه: هدف هنايئ جتر   أ رخي يفالت ي حركةوكتعريف ا 

جتاهِه ويه قدر المناص منُه قد يصبح أ مرًا مجياًل مىت ابتت الطروحات املعومل اهتا ذة يه ا 

 الطروحات العاملية. )الباحثان( .                         

 الفصل الثاين / اال طار النظري للبحث:

 املبحث ال ول:  أ واًل//التحدايت الثقافية يف ظل العوملة :         

تشهد البرشية اليوم ظاهرة عاملية غربية تسمى ) العوملة ( تسعى لتوحد فكري ثقايف    

واجامتعي واقتصادي وس يايس; حتمل حتداًي قواًي لهوية اال نسان العريب املسمل خاصة مبا 

ائل من خالل الرتكزي عىل الناحية الثقافية وتوظيف يس هتدف ادلين والقمي املثل والفض

وسائل اال تصال ووسائل اال عالم،والش بكة املعلوماتية )اال نرتنت( والتقدم التكنولويج بشلك 

ىل قرية صغرية كام يقولون، فمل يعد هناك أ ي حواجز  عام خلدمة ذكل مما حّول العامل ا 

عالمية واحدة جغرافية..اترخيية..س ياس ية أ و ثقافية، و اصبح ال عامل خيضع لتأ ثريات معلوماتية وا 

حتمل قمي مادية وثقافية ومبادئ ال تتالءم مع قمينا ومبادئنا ومنافية لدلين اال ساليم كام أ ن 

هناك توجه اس هتاليك مفرط حنوها .. دون وعي أ و متيزي لنوعية املادة املس هتلكة وتأ ثريها عىل 

غراء ال يقاوم من التدفق الصوري واال عاليم تربية وثقافة ال فراد املس هتدفة حتت تأ   ثري ا 

املتضمن انهبارًا يس تفز ويس تثري حواس ومدارك ال فراد مبا يلغي عقوهلم وجيعل الصورة اليت 

حتطم احلاجز اللغوي يه مفتاح الثقافة الغربية اجلديدة اذلي تس هتدفه العوملة،  ال مر اذلي 

ىل رضورة رسعة مقاومة ذكل الغزو محل اية الهوية الثقافية العربية محلايهتا واحلفاظ عىل يدعو ا 
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هويهتا اال سالمية ، وأ نَّ العناية ابلرتبية والتعلمي يف خمتلف مس توايهتام وأ شاكهلام يه احلصن 

 املنيع.                                                          

ن عىل الرتبية يف املدرسة والب   شاكلية،ه اال  يت واجملمتع أ ن تتصدى لهذويرى  ]د. احلامد[ " ا 

ىل خماطر هذ نوات ه الق وأ ن توجد الوسائل املناس بة محلاية أ جيالنا الصاعدة ، وأ ن توعهيم ا 

ىل قادرة عية الالغازية ، وان حتصهنم من ادلاخل ، وتزودمه ابملهارات العقلية وابلقمي ال خالق 

ىل 105ـ: ص1998الوقوف يف وجه الثقافات ادلخيةل ." )احلامد ، (. ويدعو ]عشقي[ ا 

عادة بناء الشخصية الثقافية لل مة العربية واال سالمية بتجديد الفكر القويم’’  يهل عىلوحتو  ا 

نّة حىت نس تطيع لعوملة ار مع ااحلو  الانامتء الثقايف والعودة لرتاث ال مة القامئ عىل الكتاب والس ُ

ن تطوير (   85:ص1999)عشقي،‘‘. ونضمن عدم التأ ثر مبغرايهتا ويضيف السنبل " وا 

صالح معيق شامل طموح يتناول ال هداف فيدققها ، والطر  ائق الرتبية والتعلمي لرهن اب 

 وال ساليب والوسائل فيجددها ويكيفها مع مقتضيات عرص العوملة ورضورة مواكبته ،

هنه رس يف ذغ فيواحملتوايت فيحدهثا وجيددها ، واملعمل فزييد تدريبه والرفع من شأ نه ، واملتعمل

 (.8: ص1999ووجدانه رضورة التعمل اذلايت واملس متر مدى احلياة. " )السنبل،

ن القرن القادم قرن يمتزي بأ مهية املعلومات فيه ومن مي كل ميعلومة كل املكام يقول ]د. مياين[:"ا 

ة لومملعاية ابعنرصًا قواًي من عنارص القوة، ومن واجبنا أ ن نأ خذ يف عني الاعتبار أ مهية العن

ة ن ثورميف القرن القادم ، ونأ خذ بيد أ والدان وانش ئتنا ومدارس نا ومؤسساتنا لالس تفادة 

        "    االتصاالت يف العامل واال قبال عىل اس تخدام الكومبيوتر واالتصاالت اال لكرتونية

 (1998،35)مياين،

ة، العومل لقوى واال عاليمويرى ]الطرابليس[أ ّن مواهجة العوملة تمكن يف " مواهجة الغزو الثقايف 

ية بعقل  مؤسسة عىل ثوابت الهوية العربية وسامهتا اال ميانية واحلضارية اجلامعة، ومسلحة

ها عل مع انفتاحية عىل لك منجزات الفكر والعمل والتكنولوجيا، تقرأ ها قراءة نقدية وتتفا

ا لك ملعداء للتطويعها مبا يتناسب مع قواعد وضوابط فكران، فال نرفضها بداعي اخلوف وا

هو أ جنيب، وال نذوب فهيا بتأ ثري عقد النقص جتاه  الآخرين."    )الطرابليس، 

هنا س تخدم م81،ص1999 جيابية وسلبية فا  ذا كن للثورة املعرفية تأ ثريات ا  سن ن حي (.   وا 

مية اال سال بية واال فادة من املعلومات والتقدم التكنولويج والتغيري الثقايف يف ظل الهوية العر 

                                                           ، وتوظيفها لزايدة القوة والرثوة القومية.                                  
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عادة            جه  املنايفلنظر اويؤكد ]حشاتة[ " أ ن الهنضة احلقيقية يف اجملمتع ال تمت بدون ا 

ية التمن  ن التعلمي هو السبيل الوحيد للتحمك يف مسارادلراس ية من حيث احملتوى والهدف ل  

، وأ ن عرفةورمس خريطة املس تقبل، ولقد أ ثبتت التجارب دامئًا .. أ ن التقدم قرين العمل وامل

 (23،ص1998رفاهية الشعوب البد أ ن تعمتد عىل نظام تعلميي رش يد." )حشاتة، 

 جلهودحةل اليت تس توجب توجيه امن هذا املنطلق اصبح التعلمي جحر الزاوية يف هذه املر 

ية التعلمي  راحلوتسخريها لتطوير معلية الرتبية والتعلمي وحتسني مناجهها ادلراس ية يف خمتلف امل

عدادًا ا  وملة مع الاهامتم ابلنوعية وما يوافق متطلبات العرص واحتياجات املتعلمني يف ظل الع

نيات ال ماكايقة( من أ مه املداخل مضن للتصدي لها واملواهجة، ويعترب املهنج )احملتوى والطر 

قيمي، والت  التطويرية يف الرتبية والتعلمي يشمل عنارصه : ال هداف واملعارف وأ نشطة التعمل

 مي يفوالتطور يف احملتوى يلزمه تطور يف الطريقة وحتسني اسرتاتيجيات التعلمي والتقو

ية والتقن  رتبويةالتمنية العلمية الاملدارس ويس تلزم ذكل تطوير همارات املعلمني أ واًل من خالل 

ئ س ومبادىل أ سللمعلومات والثورة املعلوماتية وتوظيفها يف معلية التعلمي والتعمل، مرتكزين ع

 الرتبية اال سالمية السمحاء. 

 مع ساليمويس توجب للتمنية والرتبية أ وال خلفية فلسفية وس ياس ية عامة، تتوافق والتصور اال  

 لتمنويةابلية اعتبار طبيعة املعرفة واال نسان واجتاهاته ال خالقية ، أ ن تتصف الرتبية املس تق 

ىل المنو الشخيص والاجامتعي ، وال وعي املنشودة خبصائص تليب حاجة اال نسان العريب ا 

نتاجية واس مترار هذه الرتب واملشا ة ى احلياية مدركة والفكر النقدي، والكفاية الاقتصادية واال 

رضار ابلآخرين وابلبيئة الطبيعية والاجامتعية.                    حسب احلاجة دون ا 

اثنيًا/  املثاقفة يف ظل العوملة: أ ن العوملة يف مفهوهما اال جيايب املعلن يه التنوع اذلي  •

ىل بع معاين التسامح وحق ال ختالف واملغايرة وتطبيق حقوق يؤدي ا   وحدة ال نسانية، وتش ّ

ال نسان والعداةل للفرد واجملمتع;ومن وسط همينة الوالايت املتحدة ال مريكية الومهية عىل العامل، 

جند اّن هناك أ صوااًت من ادلاخل تنادي ابحلذر من أ نَّ الغرب حيمل يف دواخهِل بذور فنائِه 

انَّ املوت اذلي يلوح يف ُأفق الغرب هو يف الواقع موتتان * :’’1ذكل يقول ] بوكنن[ ويف

                                                            
*]ابتريك جيه بوكنن[:  س يايس وكتب ومفكر أ مرييك خمرضم،شغل منصب لثالث رؤساء أ مريكيني،وهو كتب لعمود من  1

تبِه ك ( ومن CNN( وحمطة )NBCأ شهر الصحف ال مريكية،وعضو مؤسس لثالثة  من أ شهر الرباامج التلفزيونية يف حمطة )

ورية ( و)مجهخطيئة( و)اخليانة العظمى( وكتااب:  )حمق منذ البداية)يوم احلساب( و)حاةل طارئة( و)عندما يصري الصواب 

 الأ مرباطورية( الذلان أ عتربا من أ كرث الكتب مبيعًا يف الوالايت املتحدة ال مريكية
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،موت أ خاليق بفعل الثورة الثقافية اليت قلبت القمي الرتبوية واُلرسية وال خالقية 

ابيولويج يظهر بوضوح عىل شاشات المكبيوتر ويف السجالت -التقليدية،وموت دميوغرايف

صابة ما تبقى مهنا احلكومية اليت تشري لك مضحالل القوى البرشية يف الغرب،وا   يوم اىل ا 

ال ابس تقدام املزيد من املهاجرين الش بان أ و ابلقيامبثورة ثقافية مضادة  بش يخوخة الشفاء مهنا ا 

ىل املاكن اذلي شغلتُه خالل الس نوات المنو  تعيد القمي الرتبوية وادلينية وال خالقية ا 

(;  ومن ذكل تربز صورة جلية الغبار علهيا جلانب من 29،ص2005)بوكنن،‘‘ . وال زدهار

انَّ العوملة بأ شاكلها يف ظاهرها نعمة ولكن ابطهنا ’’ ثقافة الغرب اليت يريد أ ن يعومل العامل علهيا 

نقمة علينا وعىل ثوابتنا وخصوصياتنا احلضارية ومهنا العقيدة ادلينية واللغة والتأ رخي والعادات 

،نت(.ويف هذا لكُه تبقى للك جممتع من 2006)الرشعيب،‘‘ عراف النبيةلوالتقاليد وال  

نامتءًا ثقافيًا وخصوصية متزيُه عن غريِه من اجملمتعات;كام متزي جممتعنا العرايق بأ طيافِه  اجملمتعات ا 

     املتعددة ودايانتِه وثقافاتِه املتنوعة وخصوصياتِه احلضارية العريقةاليت متزيهبا عىل مر ال زمان .

 املبحث الثاين:

 أ واًل/العوملة والفن:  •

جة من لك مو ان أ ي جمال من اجملاالت ال نسانية املتعددة يف عامل عرف الفن يش             

ل عن التحوالت عىل غرار ابيق اجملاالت والساحات الفكرية ال خرى، ومل يس تطع ان ينفص

نفتاح رون لل  املنظصانعوا العوملة الثقافية و  هذا الغزو العاملي والرؤية الثقافية للفن كام يراه

 نشأ تفي اليت العاملي الواسع،ومما تبنت وروجت لها العوملة ال مريكية من ال فاكر واملعتقدات

ر أ فاك’’أ وراب واليت أ ختذت شعار )الفن للفن(; ومن دعوات هذا املذهب الفلسفي من 

ذ اندى ابل يت:‘‘ ومعتقدات  ا 

اثرة أ عتبار الفن وال د’’ (1 ب غاية يف ذاتهيام وانَّ هممهتام اال متاع فقط ال املنفعة، وا 

لهاب ال خساس ليتذوق ال نسان الفن اجليد.  املشاعر وتوجه وا 

‘ حسب زمعهم’حتطمي املوروث القدمي وتدمريه لبناء العامل اجلديد اخلايل من الضياع  (2

 والقمي.واّن القدمي يف رأ هيم،هو لك ما ينطوي عىل العقائد وال خلق 

 حيقق ال نسان سعادتِه عن طريق الفن وحدُه العن طريق العمل. (3

أ ستبعاد التعلمي والتوجيه الرتبوي عن ال دب والفن عامة، وال هامتم ابلشلك والتعبري  (4

 ال ديب أ كرث من أ هامتهمم ابملضامني الفنية وال دبية

ن احلياة تقليد للفن وليس العكس (5  (.31ت،صعبد الباسط بدر،ب.‘‘.)ا 
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خرتا    حلادية،تاكد تعمل عىل ا  قافات ق الثأ نَّ مذهب )الفن للفن( يقوم عىل عقيدة وفلسفة ا 

يضًا   الوطنية والثوابت اذلاتية،وتعمل ا 

دائل .  عىل طمس معامل اذلات ال نسانية وال صل ال نساين بل وحىت الرشع،وذكل بطرح ب

وهتا قالقلوب والعقول معًا،من خالل جهينة ممنقة ومزوقة،حبيث جتلب ال نظار ومن مثَّ 

ل من ةحفسب بثقافيال عالمية ومقدرهتا املالية عىل ال نتاج والتوزيع المن خالل قميهتا الفنية ال 

من  لكثريخالل ولوهجا عامل التكنولوجيا املتطور املتغري املتجدد املعارص واليت زعزعت ا

جه و قي عىل املتلن املعارص وللفنان العريب و املفاهمي والرؤى حول القمية امجلالية احلقيقية للف

 اخلصوص.                                                              

 اثنيًا// الرتبية والفن:  

ىل صور  الفن مبفهومَه الفلسفي هوحتويل طاقات ال نسان وما ميلكُه من مفاهمي أ كس يولوجية ا 

ىل مفاهمي أ بستميولوجية خاضعة جاملية وبأ ساليب فنية متنوعة ومرتمج ة معرفتُه الفكرية ا 

لرشوط الزماكنية،وبرشوط الظروف البيئية ومس تقطبة مجليع الفينومينولوجيات احلارضة يف 

ىل "س مييولوجيا" )احلمتية التكنولوجية ايها ا  -Technological-خميةل الفنان وحموةل ا 

Determinism يوجد يف نطاق تفكري الفرد اىل (; وبصورٍة أ بسط فأ ن الفن هو حتويل ما

أ ش ياء مجيةل انفعة بأ ساليب تربوية فنية ش ىت]أ ساليب جاملية[ جتعل من ال فراد قادرين عىل 

( خاص هبم مبا ينسجم مع ميوهلم وأ جتاهاهتم اليت Aesthetic-Attitudeتكوين أ جتاه جاميل )

صيالت حياهتم اليومية; بدورها تشلك تفضيالهتم امجلالية حنو املوجودات وال ش ياءوبلك تف 

طالق -ختلق الفرد املبتكر–وعليِه فأ ن وظيفة الفن يف الرتبية يه وظيفة أ بداعية  وتعمل عىل ا 

العنان هُل يف التعبري عن أ فاكرِه ومشاعرِه وعواطفِه،ومن هجٍة أ خرى فأ نَّ وظيفة الفن " يه 

ومشالكه مع فرتة التنفيس عام هو مكبوت يف دواخل الفرد فينىس ال نسان فيِه مهومه 

أ ندماجه يف العمل الفين اذلي يوفر حلواسِه أ كرب القدر من الذّلة النفس ية وال س متتاع، بغية 

مواهجة تعقيدات احلياة ومشالكها ومن هجٍة ُأخرى يسهم يف تشكيل املس تقبل املهين 

ىل نوعية احلياة اليت خيتار  ها املرء يف للفرد،البل أ هنا متتد لتشمل مجيع القمي اليت تصوغها ا 

 (.24،ص1984معوهما" ) عبد املعطي،

كللغة والكتابة من حيث –تعلميية شأ نُه شأ ن وسائل التعبري اُلخرى –أ ن الفن وس يةل تربوية 

نَّ هُل عنارص تعبريية وأ دوات للفكر وال دراك والعمل املهاري; وهُل دور رئيس يف تصوير  ا 
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والتقاليد واملعتقدات ادلينية واحلية الفردية ،   احلياة بلك أ بعادها ، فهو املعرب عن العادات

فاد واجملمتعات.  وأ ساليب احلياة ادلميقراطية اخملتلفة لل 

 أ ساسهُ  ناءاً ب وتربز أ مهية )الرتبية الفنية(مس تقباًل يف معلية بناء خشصية الفرد يف جممتعِه 

شري ب سان عل من ال ن التعاون والتاكتف واملساواة واملنافسة العادةل; تكل الرتبية اليت جت

ميان أ خر ;ذكل ال   ملتحرر انسان للنظام العاملي العادل اذلي يؤمن بأ نسانيتِه اليت تس بق أ ي ا 

ئِه  والمن قيود العبودية ومن مساوئ الشوفينية ;أ نُّه ال نسان اذلي ال جيد تناقضًا بني

ىل أ ي جامعة قومية أ و دينية أ و أ ثنية ،ذكل ال نس نامتئِه ا  نسانية وا  ركة حثل مي ان اذلي لل 

 (.134،ص2001التأ رخي اليت تسري حنو قيام املواطن العاملي اجلديد. )أ بو النرص،

نَّ الرتبية امجلالية وفق ما تتطلبُه املرحةل املعارصة املتسمة ابلتطورات ا  لهائةل لوجية التكنو ا 

ىل امجلال ومعلية البحث عنُه،هو من مجةل ال نامت ية عند لفطر اءات تنطلق من كون " ال نامتء ا 

ال نامتء  -ال نامتء للثقافة   –ال نامتء للماكن  –ال نسان ،فهيي متأ تية من ) ال نامتء للجامعة 

نسانية(، وجتس يد تكل املفاهمي عرب –للموروث الفين  وأ واًل وقبل لك يشء ال نامتء لل 

 الفنية و فية الثقاال دوات والوسائل وال الت التقنية املعارصة وصهرها مع املناجه الرتبوية و 

 "لتصبح أ نشطة تنظميية للرتبية امجلالية والفنية من خالل التأ كيد عىل ما ييل:  

التعبري احلر اخلالق واذلايت: ويه حاجة فطرية لتوصيل ال فاكر اخلاصة والوجدانيات  •

 وال نفعاالت اىل ال خرين.

نطباعات لل خرين نشاط املالحظة واملشاهدة :ويه الرغبة يف تسجيل الفاكر وال   •

 وبناء ذاكرة خاصة.

التذوق امجلايل: ويه ال نسجام ل ساليب التعبري وتوجهيها حنو ال خرين...أ و ال س تجابة  •

لقمي موهجة حنو عامل الواقع ويه رد فعل كيفي للنشاطني السابقني"            

 ،نت(.2001)مراد،

نَّ املدخل ال ول للجامل و   ق ر اخلالّ ل احلال بداع يف احلياة هو العمويتّفق الباحثان _ عىل ا 

كتشاف أ رسارها ومكنوانت ظواهرها،ومن مثَّ  ماكنية  ا  وال س متتاع ابلطبيعة وتذوق جاملياهتا وا 

عادة تصورها ،وصياغهتا بأ شاكل وصور جديدة تواكب روح العرص التقين املعارص، و   حمدثةا 

   ذلات.ه للعزةل وال نطواء عىل اعامل من ال نسجام والتاكمل والتداخل اذلي ال ماكن في
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 املبحث الثالث:

 (:  Globalization and Internationalismأ واًل/ بني العوملة والعاملية )

جديدة ،فهيي تعود اىل بداية عرص ال كتشافات والتوسع –أ ن العوملة ظاهرة قدمية      

ن ين أ  التجاري مع هناية القرن اخلامس عرش وبداية القرن السادس عرش عندما أ تضح للكثري 

 لويج يفلتكنو الكرة ال رضية والبرشية تشالكن وحدة كمةل.ومع قيام الثورة العلمية والنجاح ا

آفاق ال نسان يف لك ماكن وتعمق مفهو صنع وسائل  م رسيعة للتنقل وال تصاالت،أ تسعت أ

ليت اارية وحدة الكون،وقد واكب هذِه التطورات ظهور النظرايت  ال قتصادية واملالية والتج

آفاق جديدة، فأ تس ل ع جماسامهت يف دفع قطاعات الصناعة والزراعة واخلدمات اُلخرى حنو أ

 يث وصَل اىل أ بعد زوااي الكرة ال رضية.التبادل التجاري واملايل حب 

ولكن العوملة ابتت أ مرًا ممكنًا فقط مع أ تساع أ نتشار التلغراف والتلفون والطائرة والس يارة 

نرتنيت. أ ن معظم هذِه التسهيالت كن  ومن مثَّ الراديو والبث الفضايئ والمكبيوتر والل 

ال بعد ،" 1991موجودًا قبل أ هنيار ال حتاد السوفيايت عام  لكن العوملة مل تربز كظاهرة قوية ا 

تفكك ال حتاد السوفيايت وظهور الوالايت املتحدة كقوة عظمى وحيدة عىل الساحة ادلولية، 

ماكن الوالايت املتحدة ال مريكية أ ن تس تقطب أ هامتم امجليع مبفردها يف الوقت  ومل يكن اب 

العاملية،وعىل أ ثر تراجعه برزت اذلي كن ال حتاد السوفيايت ينافسها فيه عىل الزعامة 

الوالايت املتحدة ال مريكية كلقوة املهمينة عىل قرار احلرب والسمل، والس ياسات ال قتصادية 

(،  149-148،ص2001وعىل الشؤؤن الثقافية يف العامل وان كن بدرجة أ قل"   )أ بو النرص،

ملريكية وأ وراب والياابن يه السبيل وبدت حيهنا الرأ ساملية العاملية املمتثةل ابلوالايت املتحدة ا

ال وحد للنظام ال قتصادي يف العامل ،"ونظرًا لعوملة الرأ ساملية وأ قتصاد السوق ونظرًا اىل ان 

الغرب،مبا فهيا الياابن بزعامة الوالايت ال مريكية فرضت عىل مجيع ادلول أ ن تنصاع  لنصاحئ 

د ادلويل ،والبنك ادلويل، ومظمة التجارة وقرارات الهيئات ال قتصادية ادلولية،)كصندوق النق

امخلسمئة العمالقة املتعددة –العاملية( ،مما عزز موقع العاملقة ال قتصادية كون الرشكت 

اجلنس ية تنمتي اىل اثلوث الوالايت املتحدة ال مريكية وأ وراب والياابن" )أ بو 

ن العوملة يه ترابط اجلمتعات وا149،ص2001النرص، دلول وتاكملها عىل (. وبأ ختصار : ا 

الكرة ال رضية   س ياس يًا وأ قتصاداًي وثقافيًا مكونة قرية كونية واحدة ،فاذلي حيدث يف ماكن 

ما عىل سطح البس يطة يثري أ هامتم امجليع ويؤثر يف جمرايت ال مور يف مجيع اجملاالت; ومما زاد 

رتباطها وتزامهنا مع  نسانية شامةل ، ا  هناية احلرب الباردة، حيث من أ مهية )العوملة( كظاهرة ا 
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س نة، وأ ستبدالها )أ ي احلرب الباردة (  45عاشت الس ياسة ادلولية بقطبية ثنائية طيةل 

بنظام أ حادي ُعرف ب "النظام العاملي اجلديد" واذلي تزتمعُه الوالايت املتحدة ال مريكية رمغ 

ال أ ن الوال ايت املتحدة ال مريكية يه مشاركة لك من الياابن وأ وراب يف النظام العاملي اجلديد،ا 

ىل العوملة ’’صاحبة القرار ال خري يف الشؤؤن كفة والعائدة اىل )العوملة(;  جيب علينا أ ، ننظر ا 

والنظام العاملي اجلديد عىل أ هنام وهجان لعمةل واحدة، فالعوملة يه الوس يةل لتحقيق هدف 

الايت املتحدة س يطرهتا وهمينهتا عىل النظام العاملي اجلديد واذلي هو ال داة اليت حتقق فهيا الو

(. أ ن عنرص املشاركة مفقود 149،ص2001أ بو النرص ،‘‘ ) القرار العاملي يف ش ىت امليادين

يف العوملة ل ن خلفية القياديني الفاعلني عىل الساحة ادلولية ما زالت قامئة عىل املفهوم القويم 

أ ن" )العوملة( ختتلف عن )العاملية(; وليس عىل املفهوم ال نساين العاملي ،ومن أ جل ذكل ف

فالعوملة املطبقة حاليًا تشارك العاملية يف الشلك بيامن تناقضها يف املضمون، ،وان العاملية تقوم 

عىل التعاون واملشاركة وتاكفؤ الفرص بني خمتلف اجلمتعات وادلول ،والعاملية والعوملة متثالن 

ذ أ نَّ " 152ص،2001أ عىل مراتب ال نفتاح"   )أ بو النرص ، (، لكن هنا يتوقف الش به ا 

العاملية تنادي ابل خوة وال نسانية، بيامن العوملة تطبق أ سوأ  أ نواع ال س تغالل" )أ بو 

 (.152،ص2001النرص،

 ن يصبحاكن اوهنا يتفق الباحثان مع ما س بق ذكرُه ،وهو ان الش به بني )العاملية والعوملة( مي

ل س تغالة من اخللل ال سايس اذلي تشكو منُه وهو ال  مفهومًا واحدًا مىت ما حتررت العومل

عاملية  يه امن  الة ،بيوال حتاكر وال س تئثار ابلرثوات، وعليِه تُفهم العوملة عىل اهنا مرحةل أ نتقالي

كن هذا لنُه، م هدف هنايئ جتري حركة التأ رخي يف أ جتاهِه،فالعوملة كام العاملية ،قدر ال مناص 

ل" "عزوجابتت الطروحات العوملية يه ذاهتا العاملية..فس بحان هللاالقدر يصبح مجياًل مىت 

 القائل يف حممك كتابِه اجلليل: 

انَّ َخلَْقنَاُُكْ ِمْن َذَكٍر َوُأنََث َوَجَعلْنَ 
ِ
َا النَّاُس ا نَّ َأْكَرمَ   َوقََبائِلَ ُشُعوابً  اُكُْ اَي َأهيه

ِ
ِ ِلَتَعاَرفُوا ا مُكْ ِعْنَد اَّللَّ

نَّ 
ِ
َ عَِلمٌي َخِبريٌ َأتَْقاُُكْ ا   اَّللَّ

 (   13)سورة احلجرات،ال ية /   

 اثنيًا// خصائص )الرتبية الفنية( املس تقبلية :  

ي لرتبو ذكرت خصائص )الرتبية الفنية( يف ""وثيقة استرشاف مس تقبل العمل ا             

 ايل:هـ: الفصل السادس (  كلت1419م واملوافق )1998دلول جملس التعاون العريب،لس نة 
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خلري ع بني المتسك ابلعقيدة اال سالمية وبناء اذلات واعامر ادلنيا ابدنيوية : جتم-دينية§   

 والسالم.

 لوجدانية لمنومجيع النوايح العقلية واجلسمية والاجامتعية واتقنية : شامةل-مشولية تاكملية§    

 يف تاكمل، والتعامل مع املتعمل تكنولوجيًا.

أ وضاع  طبيعية : تعمل يف أ وضاع طبيعية أ و حتايك أ وضاع طبيعية أ و منشودة مضن§        

 طبيعية.

اعية ، ثل تاكماًل بني ال عامل الرتبوية الفنية الفردية وامجلتفاعلية : مت  -جامعية-فردية§       

 تفاعاًل مس مترًا وتغذية راجعة .

 توفيقية : توفق بني حاجات الفرد حبسب معره وبني حاجات اجملمتع .§        

ق من الواقع وتكسب املتعمل خربة حقيقية وفقًا لنوع نظرية : تنطل-خربوية-معلية§        

 املتعمل، وتتدرج به يف املرايق النظرية.  النشاط ونضج 

ل رب فهيا املتعمل عن أ فاكره وخواطره ومشاعره ويتواصأ دائية : يع -تواصلية -تعبريية§        

 .بيئة مع غريه ويوفق بني التعبري الفين والقيام بأ نشطة فعلية يف الفصل واملدرسة وال 

نتاجا فنيًا يف معل متاكمل نتاجية : يركب ال جوبة بنفسها   -تركيبية§          . ولغته ، ويقدم ا 

آفاق جمهوةل ليودل ا  ابتاكريه :  -توليدية -اس تكشافية§         هنا معطاء احلرية للمتعمل الرتياد أ

بداع والابتاكر والقدرة عىل التحليل والتفكري   .لناقداأ فاكرا وخربات جديدة قد تصل لال 

 مل مع املعمل ، واملتعلمني مع بعضهم البعض ، وسائرشاركيه : تعاون املتعت  -تعاونية§       

 ال رسة الرتبوية واجملمتع الرتبوي .

ذا مل يكن هناك مانع ، واثراءبدائلية : م  -تنوعيه§         تنوعة حبيث تنوب خربة عن خربة ا 

 املتعمل ابل فاكر وال نشطة اخملتلفة املتنوعة . 

: يعرب املتعمل فهيا عن مرئياته ، يتساءل ويس تقيص قومييةت -نقدية-ساؤليهت  -تأ ويليه§       

 ويبحث وينقد ويصدر تقوميًا شاماًل.

سري  مت بنواجت العمل الرتبوي املتحقق يف أ عامل متاكمةل ،وتقدرنواجتية : هت-سريوراتية§       

ىل نتاجئ تربوية.  العملية اليت تمت بواسطهتا الوصول ا 

منفتحة : تعد املواقف والقمي حمور العمل الرتبوي مجليع أ عضاء  –متهنية  -أ خالقية §       

الاجهتاد  بقي اببده وت العمل الرتبوي ، فيمنو املعمل عىل غرار منو املتعمل منوًا مس مترًا جبميع أ بعا

 الرتبوي مفتوحًا عىل مرصعيه . 
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ول يك اجه (طوير الرتبوي )حتديد حمتوى املنومبا أ ن ال هداف الرتبوية جوهرية يف معلية الت

ام ية للنظلرتبو ايس متر التعلمي حمققًا ل هداف التمنية; كن من املهم معادوة النظر يف ال هداف 

ء ية وبنال ولو الرتبوي بأ رسه لتوجيه العملية التعلميية وتنفيذ براجمها وتلبية احلاجات ذات ا

ىل عافظة مع التطورات التكنولوجية املتالحقةواحملالطاقات البرشية ملواهجة حتدايت العرص 

،ورقة 1998ريب،الهوية القومية العربية اال سالمية املتجددة ". )مكتب الرتبية دلول اخلليج الع

 معل(.

 دراساٍت سابقة: //2

( "متطبات تربية الطفل الفلسطيين يف ظل تداعيات 2005لعاجز،(/ دراسة )ا2-1*)  

 العوملة" :

ىل تسليط الضوء عىل خطورة العوملة وتداعياهتا عىل  هدفت         س تقبلم هذِه ادلراسة ا 

براز دور العوملة يف  ة لس يطر االطفل العريب معومًا والطفل الفلسطيين خصوصًا ،من خالل ا 

ورة عىل مقدرات وثروات ادلول اليت تعاين من التسلط والهمينة، وحثت ادلراسة اىل رض 

ي العلم اجلمتعات تربواًي ،وأ وصت ادلراسة عىل حمتية التفوقالتفاعل احلقيقي مع ثقافات 

ىل  والتكنولويج اذلي حيتاجُه الطفل العريب والفلسطيين،والتوجه حنو النظرة اجلادة بيعة ط ا 

 املية.و العالرتبية والتعلمي واحلفاظ عىل الهوية وال صاةل مع قبول التعددية وال نطالق جن

 "معامل املرشوع الرتبوي العريب يف مسار العوملة ": ( 2004،( /دراسة )حساين2-2*)  

ل عن حيث هدفت ادلراسة اىل تشخيص الواقع الرتبوي العريب تشخيصًا موضوعيًا مبعز     

ة ملعوقأ ي نزعة ذاتية يف ظل أ هامتماتنا احلضارية الراهنة ملواهجة التحدايت الكربى وا

عوملة وي للكيفية التعامل مع املد الرتب ،وقدحاولت ادلراسة اجلابة عن عدد من ال س ئةل حول

بوي وع الرت املرش  ،وكيفية توظيف مجيع املرتكزات الفاعةل يف أ نظمتنا الرتبوية وأ ستامثرها لرتقية

 العريب العاملي.

عامل الغد:حتدايت جديدة،واملؤهالت ( "تربية طالبنا لPaschen،2002(/دراسة )2-3* )

        املطلوبة لها]التجربة ال ملانية[: 

ىل ال جابة عن السؤال ال يت :ما نوع التعلمي اذلي حيتاُجُه طالب    هدفت ادلراسة ا 

اليوم؟،وما نوع الرتبية اليت حيتامجهنا لتشكيل هذا املس تقبل يف غامر التحدايت اليت نعيشها 

جوة ؟ وقد أ قرَّ الباحث يف هذِه ادلراسة أ ن التحدايت اليت تواهجنا يف تربية أ والدان يه الف

بني ما خضناه وما خيوضوُه اليوم،كام أ ن وهجة الرتبية  أ ن تسري يف مسارات مهنا:)أ ستيعاب 
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وتطبيق املعرفة،التنش ئة ال جامتعية السلمية،التمنية والقدرة اذلاتية ومواكبة التطورات التقنية 

 املعارصة(.

ر قافية للمجمتع ودو ("بعض خماطرالعوملة اليت هتدد الهوية الث2001(/دراسة )جماهد،2-4*)   

 الرتبية يف مواهجهتا":

ىل حماوةل فهم ظاهرة العوملة ، ومتابعة جتلياهتا املتنوعة        مي تصور،وتقدهدفت ادلراسةا 

ىل أ نَّ  لية وملة مع  العمقرتح دلور الرتبية يف مواهجة خماطر العوملة الثقافية وتوصلت ادلراسة ا 

قافية اذج ثهناك شعور ابل غرتاب نتيجة أ س ترياد منمركبة لها أ بعادها ممظاهرها اخملتلفة ،و 

نامتء الوطين ن وزايدة للتفكبك ادلاخيل،كام أ نَّ هناك أ مه  ورة ية لرض غربية،وهناك ضعف لل 

جيابيات العوملة، وحتجمي  بلورة أ سرتاتيجييية تربوية تسمح للمجمتع بتعظمي الفائدة من ا 

عادة النتظر يف ا ازن طار متو يف ا   ملناجه التعلمي،وتربية املتعلمنيسلبياهتا،وقد أ قرتح الباحث ا 

نتقاهئا.  مبا يكس هبم القدرة عىل حتليل املعلومات وا 

 عوملة(:("التجديد يف فلسفة الرتبية العربية ملواهجة حتدايت ال2001ييس،(/دراسة )امخل 2-5*)

ىل الرتف عىل كيفية مراجعة الرتبية العربية فلسفهتا وأ هدافه    تكون  ا حىتهدفت ادلراسة ا 

طار اخلصوصية الثقافية والتوهجات املس تقبلي ؤكد ة ،وتمؤهةل ملواهجة حتدايت العوملة يف ا 

كساب املعر  لتكيف فة ،اادلراسة عىل عددمن الغاايت اليت البد منأ ن تفي هبا الرتبية  ويه:"ا 

ضافة عرص املعلومات والتكنولوج  ِه هذيال مع اجملمتع ،تمنية اذلات والقدرات الشخصية مع ا 

نسان العرص ملواهجة مطالب احل  عادة ا  آخر الا وهو:رضورة ا  ام كياة الغاايت بعدًا تربواًي أ

ا يف تناقش ادلراسة مدى أ سسستيعاب الرتبية املعارصة هذِه الغاية املس تحدثة وتضميهن

 فلسفهتا حىت تكون هاداًي ومرشدًا يف س ياس هتا وخططها.

يف مواهجة العوملة وحتدايت القرن احلادي ("دور الرتبية 2001(/دراسة )كنعان،2-6*)

اقاء ال ىل ا  ىل ضوء عوالعرشين وتعزيز الهوية احلضارية  لل مة":         هدفت ادلراسة ا 

عىل رأ سها  التحدايت اليت تعيق الرتبية يف الوطن العريب وكيفية مواهجهتا لهذه التحدايت ،

ات الثقاف د عىلديدة وهمينة القطب الواحال س تالب الثقايف والهمينة ال جنبية فيظل العوملة اجل

ة عدهويتالعاملية ن وبيان كيفية لتصدي لهامن خالل تعزيز الهوية احلضارية لل مة ، حيث 

ىل تعزيز ال نامتء القويم من خال من ل عددال مة منبعًا أ ساس يًا لفلسفة اجلمتع، وتدعو ا 

 املقرتحات.

 العريب يف ظل العوملة":( : "مس تقبل الوطن 1999( دراسة )أ مني،2-7* )
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ىل توضيح أ ل اثر اخملتلفة للعوملة عىل ادلول يف           لوطن اهدفت هذِه ادلراسة ا 

، ختاللهاا  اجلة العريب،وكيفية التعامل مع العوملة يف املس تقبل املنظور،مع كيفية مواهجهتا ومع

ىل الس يط ىل أ ن العوملة ال يديولوجيةالغربية تسعى ا  لكوين، مل ارة عىل العاوتوصلت ادلراسة ا 

ال أ ن ال سالم كن سابقًا لدلعوة ال صالحية منذ مخسة ع  اًن..، رش قرمع ِقدم هذِه الظاهرة،ا 

ثري  أ ن اتجئ اىلوقد متزيت دعوتُه  للعوملة بأ هنا أ كرث مشواًل مراعاة لل خالق،كام أ شارت النتا

اسة ت ،وقد أ وصت ادلر العوملة السليب كن عىل حساب الطبقة الوسطى يف كفة اجملمتعا

ل س تغالبرضورة تطري التعلمي والهامتم بوسائل تثقيف املواطن العريب تكنولوجيًا،وحسن أ  

 املواردنوتبين أ سرتاتيجية للتمنية انبعة منظروف لك دوةل.

  ( "معامل لرتبية الغد يف ضوء رؤية جديدة للعامل":    1998لعطار،(/ دراسة )ا2-8*)  

جاابت لعدد من ال س ئةل عن رؤية العامل هدفت ادلراسة        ىل تقدمي ا  ا 

نعاكساهتا عىل اجملمتع بصفة عامة والرتبية بصورٍة خاصةوأ س تخدم الب ملهنج احث ااملعارصة،وا 

ىل أ ن ال نسانية متر ابلعديدمن التغريات تتسم  اليت التحلييل النقدي،وقد توصلت ادلر اسة ا 

امت دء ما ل نساين هو ال ساس يف التطور وال رتقاابلرسعة  والتعقيد والتشابك،وأ ن الوعي ا

 ورايتقدرات ال نسان غري حمدودة ،وأ شارت النتاجئ اىل انَّ العداةل ال جامتعية من رض 

نسان  كام قهور.م مواهجة التحدايت اجلديدة،ل هُنالميكن املشاركة يف حضارة العرص من خالل ا 

 العامل املعارصة. قدم الباحث أ مه املعامل لرتبية الغد يف ضوء رؤية

 ة":  ( "الرتبية وتمنية ال نسان املرصي يف ضوء حتدايت العومل1995لشايف،( /دراسة )ا2-9*)

لىالتعرف عىل واقع تمنية ال نسان املرصمينخالل النظام التع      حتديد و لميي هدفت ادلراسة ا 

ىل أ ن ادور التالبية يف مواهجة حتدايت القرن احلادي والعرشين،وتوصلت الباحثة  ة لرتبيا 

وجيه ع ،وتجيب ان تركز عىل توفري قدرات وهمارات متكن الفرد منالتعامل مع التطور املتسار 

 . لعرصياالبحث العلمي حلل لك مشالك اجملمتع وأ ن يكون مرتبط بوحدة ال نتاج التكنولويج 

 تعقيب عىل ادلراسات السابقة:   •

ناولت موضوعات )العوملة( دلرجة أ نُّه الميكن لقد تعددت  تكل ادلراسات اليت ت             

حرصها،ولكن ادلراسات السابقة املذكورة يه ال كرث أ رتباطًا مبوضوع ادلراسة احلالية وبعد 

ال طالع علهيا، جند أ ن ادلراسة احلالية قد تباينت )بني ال ختالف وال تفاق( مع معظم 

،كام أ هّنا كشفت -جممتعنا العرايق–هنا ادلراسات ،يف أ هنا ذات خصوصية يف اجملمتع العريب وم

عن مالمح الرتبيةوالتعلمي اليت نريدها لل جيال القادمة يف ظل تداعيات العوملة ،خاصة وانُّه 
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هيم رشحية هممة وكبرية من جممتع حمتل ومس هتدف;قد ختتلف ادلراسات السابقة يف معظمها 

ا مجيعًا قد أ مجعت عىل أ نُه جيب مع ادلراسة احلالية من انحية ال هداف والنتاجئ،غري اهنّ 

ستيعاب التالبية ومهنا )الرتبية الفنية( ملفاهمي  )العوملة( وأ جتاهاهتا ال جيابية وتوظيف لك  ا 

ذكل لبناء نظام تربوي فّعال ومتطور تقنيًا وفنيًا،ميتكل لك مقومات املرونة واملنافسة، مع 

عداد م  عداد برامج تربوية متاكمةل من أ جل ا  تعمل قادر عىل مواهجة متطلبات احلياة رضورة ا 

 يف )عرص العوملة(.                                                           .

 حملة  نقدية معارصة )من وهجة نظر الباحثان(:       •

ن العوملة حتمل يف طياهتا كثريًا من ال جنازات التكنول        لعلمية اوجية مما الشك فيِه ا 

ظ ع احلفاوية موالثقافية والفنية ،واليت ميكن اال فادة مهنا وتوظيفها يف خدمة املؤسسات الرتب

ن رئة معىل القمي واملبادئ اليت نشأ ان علهيا دون ال نغامس ابلثقافات املس توردة والطا

ّن ال ختالف مبثابة مرض يف اجملمتعات رمغ أ نُه طبيع ية ة برش اخلارج،والبعض منا جيدون ا 

 ف حيامنحتدثت عهنا الرشيعة ال سالمية،وقد أ عطاان ال مام احلسن )رض( درسًا يف ال ختال

نة كونية ليس العربة أ ن خنتلف ولكن العبة كيف خنتلف "        قال:  "ال ختالف س ُ

 ع( )نت،عددمن املواق

ة واملبنية سس سلميىل أُ تلعب )الرتبية الفنية( دورًا همامً يف التعلمي والتنش ئة ال جامتعية القامئة ع

كساب اخلُلق الق تعميق ومي،و عىل املوروث الثقايف والقميي للمجمتع العريب،واذلي يعمل عىل ا 

ذ أ ّن  "ال هامتم ابلرتاث وابلتأ رخي وابلثقافة احملليةال جت ق الصحيح و الطرياه حنال نامتء لل رسة ا 

،حيث تساعد هذه اجملاالت عىل ان يتعرف أ فراداجلمتع عىل خصائص ثقافاهتم 

ب هو ل سلو اوحياهتم،ويالحظان هذه ادلعوة تنامت أ كرث يف عرص العوملة الثقافية،وك نَّ هذا 

 ا يفالسبيل الوحيد ضد الغزو الثقايف وضد تالِش الشخصية الوطنية وال سالمية وذوابهن

 (   34،ص2001افة عاملية.     )بلقزيز،ثق

ظة ملالحاقد تتطلب الرتبية الفنية تزويد النشئ ابل حساس امجلايل للطبيعة ،وتقوية ملكة 

ثراء ملكة اخليال عندمه، مما يساعدمه والتأ مل وتشجيع القدرات ادلقيقة عىل التعبري الفين،وا 

كتساب الكثري من اخلربات املعرفية والعلميةوال   اه وال جت احلس جامتعية والفنية مع تمنيةعىل ا 

 وعاتهُ امجلايل جتاه ما حييط هبم من موجودت وأ ش ياء متثل الطبيعة اليت يس متد مهنا موض

 ،نت(2014الفنية.         )قطب،



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

432 

 

نَّ ذكل يؤكد لنا أ مهية وجود مهنج للرتبية الفنية يف جممتعنا وأ ن اليكون همم  ن قبل شًا ما 

نية ؤكد عىل امهيتِه ابلتس بة لدلروس واملواد ادلراس ية وامله مدارس نا،وحنن بدوران ن

 تلفخمل ال خرى،ذكل ان املهنج حبد ذاته قامئا عىل الروح ال بداعية واذلائقة امجلالية 

ىل ما  احلاضنة الرئيسة لل جيال(واليت تس متر–اجملاالت،والبد ان تكون البداية من )اُلرسة  ا 

ية  الكيف ىل ذكللتطور التقين املتنوع،ليفهم وحيقق القامئني عبعد احلاة اجلامعية  عرب وسائل ا

ل مثل اوال س تخدام  -المتدد ال يل حلواس ال نسان–اليت تُنَّمى فهيا حواس ال نسان وعىل وفق 

ع ل جملمتة أ فضلتلاكحلواس ومبايطلق العنان حنو عامل ال بداع وامجلال والتذوق الفين خللق حيا

ميااًن منا ابدل س تقبل م حنو  ور الفعال اليت تلعبُه ال رسة يف معلية تنش ئة ال جيالمتقدم،وا 

 أ فضل،كن لزامًا عىل اُلرسة مراعاة ال يت: 

تربية الطفل عىل جرية التعبري مع وضع بعض احلدود ال دبيةيف احلديث - •

 واحلوارووجعهل طفل متذوق للجامل.

الية ملا حوهل من  ال ش ياء ال  هامتم مبيل وحاجات ال طفال،وأ ستثارة احلاسة امجل  •

زية التلفا ربامجواملوجودات، مثل النظافة املزنلية ونظافة املالبس وترتيب ال لعاب، وأ ختيار ال

 وال لعاب ال لكرتونية الهادفة رشيطة أ ن تكون مقننة تربواًي.

كساب الطفل معايري التذوق العام ،من خالل توجيه ال طفال اىل العناية ابلرتبية  • ا 

 ياهتم يفمور ح أ  الية،وأ مهية الفن يف احلياة،وأ مهية التنس يق والرتتيب وال نسجام يف تنظمي امجل

 كفة اجملاالت.

تمنية تفضيالهتم امجلالية.;وذكل برتك احلرية هل يف أ ختيار املرئيات واحلوار معهم حول  •

قناعهم ابلصحيح من ال    مور.أ س باب تفضيلهم لتكل ال ختيارات،دون نقدمه سلبيًا،وا 

توفري ال جواء املناس بة ملامرسة النشاطات الفنية،مع تعلميه ال لوان وخصائصها  •

 ومدلوالهتا والكشف عهنا يف الطبيعةوال عامل الفنية.

تشجيع الطفل عىل طرح التساؤالت املتعلقة ابل مور الفنية،ذكل ان التساوالت يه  •

 ل نسان.اليت ختلق اجلانب النقدي،وتعزز اجلانب اذلويق دلى ا

طالق اخليال والعاطفة، • مما تشجيع ال طفال عىل ال بداع وال بتاكر،والعمل عىل ا 

صلتني د متأ  جيعلهم قادرين عىل التذوق والنقد الفين لل عامل،وأ ن تكون معلييت التذوق والنق

 يف ذواهتم،ومندجمةيف أ سليب حياهتم،لتمنو معهم،وتنضج بُنضجهم.
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ون بشلٍك عام،وفنون جممتعنا وأ صاةل وعراقة انجت العمل عىل توضيح مفاهمي الفن •

 عبية.حضارتنا وقميها ال نسانيةومع أ س تلهام الرتاث واملورواثت احلضارية والفنون الش 

رعاية وتشجيع النشاطات الفنية ،والثناء والتوجيه دون املساس جبوهر تعبرياهتم  •

 .دعمي للفن وتعميق  جملاالتهِ ت-الفنية،)وهو برأ ي الباحثان

سامع ال طفال  • تمنية احلس اذلويق املوس يقي،وتربية اُلذن املوس يقية،عن طريق ا 

سام منتخبات من املوس يقى الراقية اليت تتناسب وفئاهتم العمرية،ويتجسد ذكل من خالل ع ا 

(ًدون فكرايً وتدريب ال طفال اىل ال انش يد واُلغنيات ذات املس توى الرايق (فنيًا ولغواًي و 

 ركة أ و الرقص أ ثناء ممارس هتم للنشاط الفين املوس يقي.املبالغة ابحل

توفري مس تلزمات ممارسة النشاطات الفنية)من أ وراق والوان وتوفري ال دوات  •

-رساموالوسائل التقنية احلديثة كحلاسوب ليتس ىن هلم التعرف عىل فعاليات )برانمج ال

Paintة.ب أ و الربامج احملوس ب(للتعرف عىل تقنيات واساليب الرمس بأ س تخدام احلواسي 

توفري مكتبات خاصة ابلكتب الفنية اخملتلفة،مع توفري كتب فنية مصورة وجمالت  •

 مطبوعة وملونة ابلوان زاهية جذابة حتقق املتعة والفائدة العلمية.  

جراءاته  الفصل الثالث: مهنجية البحث وا 

 أ واًل/ مهنج البحث:      

ىل نتاجئ البحثأ تبع الباحثان املهنج ال          مئتِه ،وملالوصف التحلييل النقدي،للوصول ا 

جراءات البحث احلايل،فقد حتقق الهدف ال ول والثاين من خالل ما مت طر  حه ل هداف وا 

ناولها ليت ت ومناقش ته ونقدُه عىل ماجرى حتليهُل من املصادر وال دبيات وادلراسات السابقة ا

 البحث احلايل.

نعاكعوملةقيقُه من خالل تتبع ال اثر السلبية وال جيابية )للأ ّما الهدف الثالث فميكن حت  ساهتا ( وا 

احلياة  ئيسة يفل الر عىل ال رسة واجملمتع العريب والعرايق كلك ،مع تبيان تأ ثري العوملة عىل املفاص

وعىل النحو  ،قدر ما تفرضُه أ هداف البحث واملتعلقة ابلعالقة بني الرتبية الفنية والعوملة،

 ال يت:

   :"      تصادية: وميكن تبيان ال اثر ال قتصاديةوبشلٍك موجز كل يتال اثر ال ق  -أ والً       

 (.34-30،ص2001)الزباز ،

ىل دمج ال قتصادات الوطنية وال قلميية  (1 تزايد ال رتباط ابل قتصاد العاملي وصواًل ا 

 ابل قتصاد العاملي ليكون أ كرثتفاعاًل.
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طار من العيال قتصادي العاملي.تذويب الوعي ال قتصادي ا (2  لوطين مضن ا 

ضعاف القرار ال قتصادي  (3 ضعاف فاعلية الس ياسة ال قتصادية الوطنيةمبا يف ذكل ا  ا 

 الوطين.

ال طار الوطين للرأ ساملية الوطنية. (4  تقويض ا 

ترس يخ أ مناط أ س هتالكية جديدة تليب مصاحل الرشكت املنتجة يف الرحب وال س تغالل  (5

ىل معومية طلب املس هتكل.وتكوين خشص   ية متقاربة أ ومتطابقة تؤدي ا 

ىل س يطرة رأ س املال. (6  العمل عىل ال نتقال من س يطرة ادلوةل ا 

نرش وممارسةالنشاط التجاري ذي اجلوانب املغطاة ابل بعاد ال نسانية وس يادة روح  (7

و عبني( أ  املنافسة غري املرشوعة) كام حيدث يف ال نشطة الرايضية ()بيع ورشاء الال

ىل مرحةل النجومية مب عالء شأ ن بعض الفنانني ا  عل ا جيالتساهل يف أ س تعامل املنشطات أ و ا 

 الفن والفنانني أ دوات ُأخرى للمضارابت التجارية.

ىل بدل مامن الناحية  (8 بروز فئات معوملة من رجال ال عامل ورأ سامليون الينمتون ا 

 الا مصاحلهم املادية اخلاصة فقط. الوطنية أ و املشاعر ال نسانية اليت الهتمهم

بروز الهوس املادي واملايل الشديد وأ نتشار البورصات املالية حىت دلى صغار  (9

 املستمثرين وال فراد العاديني.

أ زدايد البطاةل وقةل ال جور أ و جتميدها يف بعض املراحل الزمنية أ و أ ماكن ومواقع  (10

 أ نتاجأ و خدمات معينة".

راسات  ادليفل جامتعية:   يرى الكثري من الباحثني،وخباصة املتخصصني مهنم اثنيًا/ ال اثر ا

حثان فق البار ويتال نسانية ،أ ن ال اثر ال جامتعية والثقافية والفنية للعوملة يه من أ خطر ال اث

دراكهام لتداخل العوامل وتباداللتأ ثري وصعوبة الفصل ن مذا ذاك بيهن مع هذا الرأ يعىل الغم من ا 

جياز امه ال اثر ال جامتعية مبا ييل:العوام  ل،وميكن ا 

حدوث تغيريات موضوعية كثرية يف قوى ال نتاج وعالقاتِه نتيجة الثورة التكنولوجية  -1

فها ث يضع مما س يعكس نفسه عىل العالقات اجملمتعة احلالية وخاصة يف جوانهبا ال جيابية حي

 ع البناءة.متامًا وجيعلها تقوم عىل ُأسس تتناقض مع قمي اجملمت

هامل البعد الثقايف وال جامتعي وال نساين بشلك عام وعىل مجيع ال صعدة. -2  ا 
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ضعاف الامتسك ال جامتعي عىل مس توى العائةل واجملمتع ،وان العائةل يه الضحية  -3 ا 

ك مة بتفكالعا ال وىل للعوملة،حيث يزداد التفكك اُلرسي والترشذم اأ ل جامتعميع تغيب القضااي

 .اجملمتع

خلق عادات وتقاليد وأ عراف أ جامتعية جديدة وابلتايل قمي أ خالقية  -4

 وأ مناطسلوكيةمناقضة ملا هو مأ لوف ومتفق عليه.

خلق حاالت من التوتر ال جامتعي والعمل عىل زرع  روح ال غرتاب واللآمباالة  -5

 وأ وهام احلرية الفردية .

لعوملة وجة امببأ هامتم ابلغ من حيث صلتُه اثلثًا/ ال اثر الثقافية:  يس تأ ثر اجلابب الثقايف 

حىت و ة بل وأ يديولوجيهتا،"فقد أ صبحت قضية احلفاظ عىل الثقافات الوطنية والقومية وادليني

آ ة من ال نسانية مدار حبث ودراسة وحتليل يف خمتلف أ رجاء املعمورة ملا حتمهُل العومل اثر أ

(.      ;وحيهنا 112،ص1997،ينتظر أ ن خترتق هذه الثقافات وتشوشها".     )عرتيس

أ صبحت  "التبعية الثقافية متحوةل اىل معلية تكريس لثقافة ال خرتاق".      

جياز أ مه التأ ثريات الثقافية للعوملة171،ص1994)اجلابري،  يت: مبا يأ   (.    وعىل هذا ميكن ا 

وال دب والتأ رخي صياغة ثقافة عاملية لها قميها وهماهما ومعايريها يف لك من جماالت الفن  -1

 واحلضارة وال بداع.

هاملها  -2 نفصالها عهنا ، وا  العمل عىل قطع صةل ال جيال اجلديدة مباضهيا وتراهثا وديهنا وا 

 مجيعا يف أ حسن ال حوال.

 تدمري احلضارات ومنتجاهتا وخباصة ما تعلق ابلوعي الوطين وال نساين والهوية اذلاتية. -3

 من حاةل اىل ُأخرى مناقضة لها أ و متعارضة . تغيري املفاهمي ال جامتعية -4

هتميش دور املثقف الوطين ووضعُه أ مام حاةل من ال نهبار والتعجب، وابلتايل حماوةل   -5

س امتلته اىل فكر وقمي وأ مناط وسلوك مرغوب من قبل ال    .خرينتغيري نظرتُه عىل واقعة وا 

هناء رقابة ادلوةل عىل لك الوسائل ال عالمية وال   -6 نتقال من ثقافة الطباعة اىل ثقافة ا 

 ية.نسان  التلفزيون وأ ل نرتنيت) بلك ما فهيا من تشويه للحقائق وتزوير كبري للمعرفة ال  

التخيل عن بعض اخلصوصية الوطنية الثقاقية وتمنيط الثقافة اجلديدة وابلتايل حتديد  -7

  الواحد.السلوك ال نساين وفق ذكل وهتديد التعددية الثقاقية داخل البدل
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آاثر العوملة يف احلانب الفلسفي كوهنا متث تقائيًا يقًا أ ن ل تطب رابعًا / ال اثر الفلسفية :  تمتثل أ

 وملة عن للعمبارشا او غري مبارش للفلسفة الرباكامتية أ و النفعيةوال يعين قولنا هذا التخيل

  ىل :نب توؤكد عاجلوانب املهمة لهذه الفلسفة،ولهذا فأ ن ال اثر الفلسفية يف هذا اجلا

وعىل هذا متجيد العقل وال جتاه حنو املعرفة والسلوك املنبثقني عن ال جتاه العقيل فقط، -1

ن حص التعبري–ال ساس جيري العمل عىل خلق) العقل املعومل(  ل ساس وعىل ،وعىل هذا ا -ا 

 هذا ال ساس فأ ن هذا اجلانب اليرى يف ال نسان سوى مصدرا للرحب.

نسان  -2  جديد ذو هوية عاملية بعيدًا عن هويته الوطنية أ و أ جتاهاته ادلينية.تكوين ا 

أ ي عدم ال ميان ابلثبات همام كنت مربراته وهو ما يتناقض  -ال ميان ابلتغيري املطلق -3

 متامًا مع بعض اُلسس ادلينية.

طرحت العوملة مبضاميهنا املعفية  "مفاهمي جديدة أ ثرت عىل قدرة ال نسان عىل  -4

ش لتشويبعهتا وأ ثرت عىل هجازه العصيب فتعرض ال نسان املعارص اىل القلق والتقلب وامتا

 (. 67،ص2000وسؤء ال دراك ".          ) عبيدات،

آاثر العوملة جلوا اعىل  خامسًا /ال اثر الس ياس ية :        لقد تبني من خالل أ س تعراض بعض أ

آل اثر اليت ترتكها العوملنب ال قتصادية وال جامتعية والثقافية والفلسفية ب ت  كياانة عىلعض أ

 ، وميكنسانيةادلول وعىل مسؤلياهتا الوطنية جتاه شعؤهبا فضاًل عن مسؤولياهتا القومية وال ن 

 مالحظة أ مه ال اثر الس ياس ية للعوملة ابل يت: 

ضعاف قدرة ادلوةل عىل العمل امجلاعي والتعاوين سواء يف نطاق ال قلمي اوال مة  -1 ا 

  عالقاهتا الثنائية مبعزل عن القوى الكربى.وحىت يف

ضعاف النقاابت وامجلعيات املهنية وهتميش دورها يف احلياة الس ياس ية وال قتصادية  -2 ا 

آرب قيق موحتويلها اىل هيالك مظهرية أ س تكاماًل دليكورات النظام الرأ ساميل وتطويعها لتح  أ

 أ حصاب الرشكت،

ات ادلاخلية والنعرات الطائفية والقومية السعي لتشجيع ال نقسامات والرصاع  -3

 ومطالبة ال قليات همام كن جحمها ابل س تقالل وغري ذكل.

أ ن أ اثر العوملة الس ياس ية كام يراها أ حد الُكتّاب ،تودّل " ردود أ فعال قوية من القوى  -4

   (.       99ص2000احملافظة وال صولية ال حياء قوى السلفية املاضوية". )جحازي، ،

سادسًا /ال اثر التقنية والتكنولوجية:   يرى الكثريون من رواد العوملة، ومفكرهيا ودعاهتا عىل 

ال اثر ال جيابية للعوملة عىل خمتلف مرافق احلياة متخذين من تطور التكنولوجيا وأ تساع ش بكة 
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نتاج وغ ري ذكل املعلومات وال زدايد الهائل يف المك املعريف وال رتقاء ابملس توى النوعي لل 

أ ساسًا لقبوهلم لها ودعوهتم لها،حبيث أ صبح هذا التطور،كام يرون، قاعدة للعوملة، بل مصدرًا 

 لتحقيق أ هدافها وبطريٍق خمترص، وقد أ تسمت هذه التكنولوجيا عىل املس توى ادلويل مبا ييل: 

 حتقيق طفرات تكنولوجية وثورات يف املعلومات وال تصاالت. -1

 صادية كثرية.حتقيق موفورات أ قت -2

 تقليل أ س تخدام ال يدي العامةل جبميع مس توايهتا وبنسب خمتلفة. -3

عطاؤها أ دوارًا  -4 ال عالء من شأ ن القيادات التقنية و التكنولوجية العالية يف املس توى وا 

 قيادية.

الكشف عن مصادر املعلومات للك الناس واملؤسسات مع تسخريها مبختلف  -5

ن اذلين يس تفيأ شاكلها ومصادرها ملصلح ن دون مة ال حتاكرات العاملية بطرق متعددة،ذكل ا 

ماكانت عالية التتو  كثري فر لل املعلومات بشلك كمل مه اذلين يسهمون يف صنعهاوأ نه يتطلب ا 

 من ادلول النامية فهيي ابهظة اللكفة ومتغرية ومتطورة.

جتعل العامل قرية كونية الربط بني البدلان واحلضارات"والتغلب عىل ال بعاد اجلغرافية،و  -6

انب (،   ولكن تبقى هذه ال جيابيات جو 132،ص1998واحدة."     )عبد هللا عبد ادلامئ،

 مرشقة خارجية حمدودة جتاه ال هداف احلقيقية الرشيرة للعوملة..

آاثر العوملة عىل الرتبية والعمل  ذا ما حتدثنا عن أ حدى ك  رتبوية ية السابعًا/ال اثر الرتبوية :  ا 

ذا ما أ عمتدان عىل مفهوم الرتبية الواسعامل  ىل اي يشري واذل نظومات الرئيسة للمجمتع وادلوةل،وا 

 لتأ ثريأ هنا تشمل لك التأ ثريات اليت يعرض لها الفرد ومن أ ي مصدر كن وهمام كن نوع ا

ننا نتوقع أ ن ال اثر اليت ترتكها العوملة عىل الرتبية كثرية  يف  ومؤثرة معيقةو وجحمه وطبيعته،فا 

 : خشصية الفرد واجملمتع ومن جوانهبا اخملتلفة، وميكن أ ن جنمل هذه ال اثر ابل يت

ضعاف البعد الفلسفي للرتبية والعمل عىل تغيري هذه الفلسفة وما ينبثق عهنا من   -1 ا 

 راًي يفًا جذأ هداف وأ سرتاتيجيات بأ جتاه  الفلسفة الرباجامتية وأ هدافها، وهو ما يعين تغيري 

ن مناجه الرت  عادة بناء ا   نيًا(.معومل ف سان )بية والتعلمي ومهنا مناجه الرتبية الفنية ،وهذا يعين ا 

قيادة املعرفة العلمية وتوجهيها حبسب مصلحة القوى اليت متلكها واليت تصنعها وجعل  -2

حملتوى االمة هذه املعرفة بلك أ شاكلها جداًل متاحًا خارج ادلوةل وسلطهتا، مما يعين فقدان س

 ي وال صول الرتبوية.العلم
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التأ ثري يف أ ختاذ القرارات الرتبوية وفرض بعض ال جتاهات الرتبوية والس ياس ية حتت  -3

 أ غطية حقوق ال نسان وغريها.

ربط العلامء والباحثني  وذوي املهارات العالية بوالءات معينة لصاحل الرشكت  -4

س ياق  اد يفهنية والثقافية لل فر املس تغةل "" ونتيجة ذكل يتحدد جانب همم من السلوكيات امل 

حيث -يفالثقا ظاهرة املسخ -العوملة خارج املنظومتني التعلميية والرتبوية مما يفرض ما يسمى

 تقدم حزمة من الثقافة املعرفية  واملادية عىل أ هنا حضارة متاكمةل"".         

 ( .24،ص1997)زيتون،

 يكون التعلمي أ كرث خنبوية. -5

عينة للجوانب الس ياس ية وال جامتعية والثقافية والفنية من خالل املناجه فرض مفاهمي م  -6

من  العملاملش بعة ابلفلسفة الرباجامتية كحقوق ال نسان وادلميقراطية وحق تقرير املصري و 

 اجل السالم وحماوةل وضع الفرد مقابل ادلوةل.

 أ زدايد جحم ال مية الوظيفية والثقافية. -7

 التعلمي مع ضعف مشاركة القوى ال جامتعية يف ال نفاق علهيا.تنايم ال نفاق عىل  -8

التغري لكبري يف أ ساليب التعلمي وأ دواته وتقنياته وأ دوار العاملني فيه وما يفرضه ذكل  -9

 من زايدة لكفة التعلمي .

جياد نوع من التعلمي ال جنيب(. -10  ال جتاه حنو التوسع يف التعلمي اخلاص)وا 

 ليات أ عداد ذوي املؤهالت العالية يف جماالت العمل والتكنولوجيا.تعاظم دور ومسؤ  -11

تدجني نشاطات العلامء العرب يف اجلوانب التقنية وال بداعية والفنية ،""ووضع  -12

طن احلدود اليت الميكن جتاوزها للتقدم العلمي والتكنولويج خمتلف جوانبه داخل الو 

ت تياالأ ية وس يةل او طريقة كنت( ،)) كل غ العريب)حىت ولو أ دى ذكل اىل التخلص مهنم ب

 (. 58،ص2001كام حدث فعاًل لبعضهم عربيًا((""             )الزباز،

 الفصل الرابع/ نتاجئ البحث:

      عرض حتلييل نقدي للنتاجئ:   -1 •

فراز وحتديد رؤى ومسارات حددهتا مضامني البحث    ىل  ا  لقد أ سفرت نتاجئ البحث احلايل ا 

، وقد تغنهيا خربة الباحثان املتواضعة )النظرية والعملية(يف جمال تقدمي البحوث الرتبوية مضن 

طار نظرة جممتعية عامة تدرك متامًا صةل الرتبية الفنية مبجمتعها تأ ثريًا وتأ ثرًا.ذكل ان  أ ي ا 

رادة س ياس ية  طار وضوء ا  ال يف ضوء تطور اجملمتع كلك ويف ا  مسارات خمتارة الميكن ان تمثر ا 
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فراز وتشخيص  مؤمنة وفاعةل بعداةل القضية اليت يدافع عهنا، كام الميكن الي حبث من ا 

ل الظاهرة وفهمها وتعرية القامئني عىل معليات التطوير الرتبوي واملهين والاعني الهيا ما مل يتحو 

جراءات متثل  لك ذكل عىل برامج معل فعلية ومؤثرة!! ويف ضوء ما جرى اس تعراضُه من ا 

ال اثر اليت قد ترتكها العوملة عىل العملية التعلميية والرتبوية ومهنا )الرتبية الفنية(،فقد توصل 

ىل مجةل من ال عتبارات نتج عهنا املسارات ال ساس ية الـتالية; والعالقة الرتا بطية الباحثان ا 

اليت حتدهثا فامي بيهنا،واليت قد تشخص احلاالت  السلبية وال جيابية اليت حتدهثا العوملة عىل 

 الرتبية معوما )والرتبية الفنية( عىل وجه اخلصوص:

أ واًل/ املسار الس يايس للرتبية:   واملمتثل ابلعوملة الس ياس ية، واليت الميكن الوقوف  -

ىل نظام عاملبوجه الهمينة ال مريكية وال مرباي كن ان دل،والميي عالية أ و حماوةل حتويل أ جتاهاهتا ا 

فر لها  تتو تمثر مامل تكن طبيعة النظام الس يايس ""مالكة ال رادة نضالية وطنية مؤمنة وفعاةل

سه قت نف أ ماكانت مادية ومعنوية قادرة عىل حشد اجلهد الوطين بلك أ شاكلها وداعية يف الو 

حرتام الرأ ي ال خر وتعددي اىل  السالم العاملي العادل ىل التفامه واحلوار وا  ىل واقف وا  ة املوا 

نسانية عاملية  أ ولها متطلبات عاملية"". )عيل نصار،  (.7،ص1987توفري مفاهمي وقمي ا 

اثنيًا /املسار الفلسفي للرتبية:   يتطلب ال مر يف هذا املسار)حسب وهجة نظر  -

جامتعية وأ قتصادية  مت وية ليوثقافية واحضة تنبثق عهنا فلسفة تربالباحثان( وجود فلسفة ا 

عادةالنظر ابل هداف الرتبوية عىل وفق ثورة تكنولوجية متطورة متبدةل متج واكب ددة تبعدهاا 

ىل صيغ وأ هداف سلوكية ختدم قوى ال نسا ن متطلبات العرص التقين املعارص،وحتويلهاا 

طار تاكمل خش   درة عىلالقا صيته الثقافية والفنيةالروحية وال خالقية وادلينية واملادية،يف ا 

ظرة نتكل التعامل مع التغري الرسيع واملواقف الغامضة ليعرف كيف يفكر وليس فامي يفكر،ومي 

نسانية ويمت  لتفاؤلزي ابانفذة ،ممتكن من احلوار وحمرتمًا ال ختالف يف الرأ ي ممتتعا بنظرة ا 

 ومرص عىل النجاح.

أ ن املسار الرتبوي التخطيطي يتطلب أ واًل ،ربط  اثلثًا/املسار التخطيطي للرتبية:  -

التعلمي حباجات العامةل املتجددة وال نتاجومبعىن ال س تجابة حلاجات السوق العاملية واملس تدمية 

واملتغرية وحمو ال مية ال جبدية وال لكرتونية والوظيفية، وحتقيقتعلمي الزايم اليقل عن التعلمي 

التساوي لك عىل أ ساس فرصته وقدرتِه، ويف ضوء الثانوي،حبيث يضمن للناس مجيعا 

أ هداف واحضة ومساكل بينة من حيث التوصيف العلمي ادلقيق للمهن الرتبوية والتعلميية 

وتصنيفها مبا يتقن عمل ال تصال واال يصال والبحث العلمي، والعمل عىل دمج بعض املهن 
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عط اء أ هامتم واسع لربامج الكشف عن املس تقةل وتغيري التعلمي املهين وال نشطة التدريبية، وا 

املوهوبني واملمتزيين واملبدعني ورعايهتم كقاطرة للتقدم والتطور التكنولويج وأ عتبار جناح 

طار خطة  املدرسة يف حتقيق أ هدافها هو املؤرش احلقيقي لتقدم العملية الرتبوية.لك ذكل يف ا 

 القومية املتجددة. تربوية توضع بأ سلوب علمي ودميقراطي تنبثق من خطة التمنية

رابعًا/ املسار العلمي والتقين للرتبية:   أ ن املسار العلمي والتقين يعترب جحر الزاوية يف  -

ىل املنجزات العلمية الها ت ليت أ خذئةل احتقيق ال جتاهات احلديثة واملعارصة، وعند ال لتفات ا 

 ،جند ان يوم تطور مس متر لكتغزو العامل واليت تتضاعف جحام وترتىق نوعا وتزداد أ نتشارًا ويف

 لتحقيق لرشوعاهذا اجلانب كن واليزال هو املوضوع ال كرث تربيرًا وال داة ال كرث فاعلية يف 

ا نارصهع )العوملة (ومناهئا ;وهو يتطلب وضع أ سرتاتيجيةعلمية وتكنولوجية يكون يف مقدمة 

  يتطلبا، كامرتبطة بأ س تخداهمتوفري ثقغفة تكنولوجية واسعة مع تأ كيد نبل أ هدافها والقمي امل

عادة النظر ابلنظام الرتبوي وخاصة التعلمي العايل حبيث يصبح عايل النوعية عل  يًا معلومات ميا و ا 

ىل  اها،فضالً  أ قصوتكنولوجيا،مما ميكنُه منتوفري النخب العلمية اليت تستمثر قدراهتا العقلية ا 

ى مس تو  ل ساس ية وال كدميية ،وعىلعن خلق ابحثني ذوي همارات عالية يف البخث والعلوم ا

ا وبني ربط بيهنا والاملناجه التعلميية يتطلب ال مر جتديد التقنيات الرتبوية مع أ ستيعاهبا وتوفريه

جتاه ا ال  تقنية املعلومات)وأ نشاء ش بكة معلوماتية تربوية للك املؤسسات ذات الصةل(ويف هذ

لرتبية اناجه م نية)) كدلروس التطبيقية مضن يمت املزاوجة بني التعلمي والعمل ابملهارات التق 

زاةل احلواجز بني ما هو يدوي ونظري،وأ س تخدام طرائق تدريس معارصة ) لمي كلتعالفنية((،وا 

 .....(( .-لتعلمي التعاوين املشرتكا-دد التقنياتالتعلمي متع -حتليل النظم-عن بعد

ضت نتاجئ هذا املسار عن تفعيل خامسًا/مسار التعلمي اذلايت والرتبية املس مترة:  متخ  -

لبنني بنات واني ال دور اجملمتع )لك اجملمتع( املتعمل واملتطور دون تفريق ،بني الكبار والصغار وب

علامي يع ت،وبني الطبقات والفئات ،ومتتد الرتبية املس مترة للجميع مدى احلياة ويتلقى امجل 

عية او وامجلا فرديةة وال تقان واملبادرات الجيداممتزيا يركز فيه عىل ال بداع وال نتاج وال س تجاب

 حاجاتالتعامل مع املعلومات وأ ساليب التعلمي احلديثة واملتطورة مبا يتناسب وأ عامر و 

بأ ن -ملسار ان يف هذا اويأ مل الباحث-املتعلمني ووظائفهم وأ هامتماهتم ،وحاجات اجملمتع املتجدد;

كتساب ادلى ال فراد وكساهبم القدرة عىل يسعى النظام الرتبوي لغرس حب العمل واملعرفة 

يث احلث  املعلومات النافعة والغزيرة املتنوعة طوال حياهتم... ويتطلب ذكل ابلطبع السعي

 طلوبة. املال عداد املعلمني واملديرين واملرشفني وتدريهبم وتأ هيلهم فنيًا للقيام بأ دوارمه
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ن هذا املسار عنرصان أ ساس يان سادسًا /مسار املرونة يف جماالت الرتبية:  ونتج ع  -

 بوي بأ نالرت  يف التعامل مع الظواهر املتغرية يف جمال الرتبية والتعلمي وهام : )ظبط النظام

توى وال نفتاح اللكي للبنية واملضمون سواء عىل مس  –تكون أ هدافه قابةل للتغيري والتجديد 

قدرة ىل املس تجدات والال فاكر أ و التخصصات أ و اساليب العمل ،ذكل ال نفتاح الواعي ع

 عىل ال س تجابة الرسيعة للمتغريات.

ل ساس اواب أ ن شعار)املرونة يف النظام التعلميي(،كام يقول عبد هللا عبد ادلامئ هو "" اجل 

آت مس مترة بفعل العوملة  املمكن عىل العوملة وعىل ما خيبئه املس تقبل من مفاجأ

 رته عىلاه وقدمنه حملافظة هذا النظام عىل معنوسواها،.....ومرونة النظام التعلميي رشط البد 

          .      بوي""البقاء يف عامل متجدد... واملرونة تعين أ ش ياء كثرية بل لك يشء يف النظام الرت 

 (.71،ص1998) عبد هللا عبد ادلامئ،

سابعًا /مسار التحصني الرتبوي:    وقد نتج عن هذا املسار املعاجلة الرضورية للك  -

لرتبوي شأ ن ال العملية الرتبوية ،وذكل بأ ن يتدارك الباحثون واخملتصون وادلاعني اىل ال مفاص

حلقيقي حصني اوعلهيم ابلت -ية فينبذوها ، وال اثر ال جيابية فيدمعوهأ  ال اثر السلب -والقامئني عليه 

 لتحصنيابلهيم يف مواجة خماطر التدفق التكنولويج وال عاليم والثقايف والفين الوافد،وأ يضًا ع

البل ويتطلب وال صاةل واملبدئية واحملافظة عىل الهوية ....،وهذا يتطلب نظاما من نوع جديد،

ل د، منخالملتجدأ هجزة ثقافية خالقة يف جممتع تتظافر لك اجلهود التعلميية مع النظام الرتبوي ا

طارتكنولويج ابللغة العربية،ومتكني من  لفردا ال سهام الفعيل بتقدمي معلومات جديدة ويف ا 

اق أ تباع مهنج عقيل معرب عنه بلغة سلمية ،مضن بيئة تعلميية وحصية خالية من ال ره

حل و بداع والقسوة...،يسود فهيا تعمل همارات احلياة ال ساس ية والفنون احلرة وهمارات ال  

 املشالكت.. 
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الباحثان اىل :  يف ضوء النتاجئ اليت خرج هبا البحث احلايل،يشري ال س تنتاجات -2. •

يث عن للحد مجةل من ال عتبارات وال س تنتاجات واليت ميكن اال فادةمهنا يف تكوين نظرة ممهدة

 أ مه ما ميكن معهل يف اجلانب الرتبوي والفين ومن أ مهها:

 أ ن العوملة ك يديولوجية جيسدها نظام عاملي وليس نظامًا دوليًا. -1

فضها ثقافيًا أ و س ياس يًا وقبولها أ قتصاداًي أ و أ ن العوملة ك يديولوجية وتطبيق الميكن ر  -2

 أ جامتعيًا ،بل البد من التعرف عىل حمتواها.

أ ن العوملة لكفظة تش متل عىل مضامني تتعلق بلك جوانب احلياة ال نسانية،وقبولها  -3

 فكراي وعلميا وثقافياوأ عالميا وتربواي.

ا وثورة املعلومات وال تصاالت أ ن ما تفرزه العوملة ممثةل يف جانب مهنا ابلتكنولوجي -4

ن ان نس بة الرش تاكد تغطي عىل لك ما عىل الرمغ م -الميكن عده رشا لكه او خريا لكه

 عداها.

العوملة حتمل يف طياهتا الكثري من ال جنازات التكنولوجية والعلمية والثقافية والفنية،مما  -5

 ية.ملناجه الرتبوية والفن ميكن جممتعاتنا العربية ال فادة مهنا ووضع مبادهئا يف ا

ىل تمنية ال حساس  امجلايل والفين لل ش ياء واملوجودات  -6 أ ن جممتعنا بأ مس احلاجة .ا 

نجزات  للم اليت جتسد واقعه،من خالل تدريبه عىل النقد الفين للفنون بتعددها والتذوق الفين

ة يةمتجسدنسان لحواس ال  الفنية،وتعميق املد احلضاري لثقافة وادي الرافدين عرب المتدد ال يل ل

 بفنونه اليت متزيه حامت عن غريه.

ىل عامل الطبيعة احلرة ومن مث ال بداع اىل عامل امجلال  -7 ان خلق بيئةطبيعية واخلروج ا 

ىل عامل أ فضل ومتطور يف ظل أ جواء من احلب واملرح والس عادة الالمتنايه،لهو الطريق ا 

 ودون قيود مصطنعة.
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بناءًا عىل نتاجئ البحث، ومجةل ال س تنتاجات اليت خرج هبا   التوصيات:-3 •

 البحث،يويص الباحثان ابل يت:

رضورة وضع أ سرتاتيجية شامةل وبراجمرتبوية  هادفة ووضعها بربامج متطورة  -1

طار تكنولويج وابللغة العربية   ة ومتكنيلسلمياتقنيًا،والعمل عىل تقدميها مكعلومات جديدة يف ا 

 متعات من أ تباع هنج عقيل معرب .ال فراد واجمل 

وال فادة  التأ كيد عىل حتقيق التقدم الرتبوي ومواهجة اجلوانب السلبية اخلطرية للعوملة، -2

 فنية(.بية ال )الرت  من بعض تقنياهتا احلديثة وأ جتاهاهتا املفيدة الس امي يف اجملاالت الفنية ومهنا

 يقرتح الباحثان ال يت: :   عىل وفق ما تقدم من توصيات و_املقرتحات4 •

جراء دراسة مشاهبة تبني مدى خطورة العوملة عىل مظاهرحياة طلبة لكية الفنون  -1 ا 

 لية.امجليةل يف جامعات القطر كفة وااثرها السلبية عىل سلوكهتم وتفضيالهتم امجلا

جيابيات ميكن أ ال   -2 فادة وضع مناجه تربوية فنية يف ضوء أ هدافها العاملية وما ترتكه من ا 

 مهنا ،وتطبيق مفرداهتا يف مهنج الرتبية الفنية وتضميهنا تقنيًا.    .
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 املصــادر العربية واملــــراجع العربية وال جنبية.

آن الكرمي،وبعده. .1  القرأ

اال مام،محمد محمود،حنو رؤية مس تقبلية للتعلمي يف الوطن العريب،املنظمة العربية للرتبية  .2

 م. 1998والعلوم والثقافة،مسقط،

أ مني جالل، مس تقبل الوطن العريب يف ظل العوملة،حبث مقدم ملؤمتر"تطور التعلمي  .3

 عة القاهرة. م،جام1999مايو//24-22ؤية جلامعة املس تقبل"،املنعقد للفرتة ر -اجلامعي

،بيسان 1أ بو النرص،فضيل،اال نسان العاملي:العوملة والعاملية والنظام العاملي العادل،ط .4

 م  .   2001للنرش والتوزيع وال عالم، بريوت ،لبنان ،

الزباز،حمكة عبد هللا،بعض ال جتاهات السلبية يف الفكر الرتبوي املعارص،دراسة  .5

 م.1998مقدمة ملؤمتر مسقط،

آفاق)،   .6 (،دار الشوؤن الثقافية 22العوملة والرتبية السؤال الصعب، سلسةل أ

 م.2001،بغداد،1العامة،ط

بلقزيز،عبد ال هل،العوملة والهوية الثقافية:عوملة الثقافة أ م ثقافة العوملة،ندوة:العرب  .7

 م.2001والعوملة،جامعة ادلول العربية،القاهرة،  

ة/ التوبة،محمد محمود،مطبعة بوكنن،ابتريك جيه،موت الغرب،ترمج .8

 م. 2005العبياكن،الرايض،السعودية،

،قضااي الفكر 25سلسةل الثقافة القومية،ع -اجلابري،محمد عابد، املسأ ةل الثقافية .9

 م.1994العريب،مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

والتطلعات " .  احلامد، د.محمد بن معجب : " تطوير املناجه ادلراس ية بني الواقع  .10

ىل اللقاء الس نوي السادس ملديري التعلمي بأ هبا، املعرفة ، امل ة العربي ملكةورقة معل مقدمة ا 

 مـ.1998( ،35السعودية ، العدد)

ش بابنا:أ ين -جحازي،أ محد جمدي، العوملة وهتميش الثقافة الوطنية:عن ذوقان عبيدات .11
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