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فاعليت درس الرتبيت الفنيت في حكويه القيم اإلجيابيت اجملخمعيت لذى حالميذ 
 املزحلت اإلبخذائيت بذولت الكويج في ضوء املخغرياث اجملخمعيت املعاصزة

 إعداد
 اميان أمحذ العيسي أ/

 
 مسخخلص البحث

البحث الحالي إلى التعرف عمى فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم ييدف  
اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات 

المسحي نظرًا  استخدمت الباحثو المنيج الوصفي باستخدام األسموب، المجتمعية المعاصرة
لمالءمتة لطبيعة البحث، تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ممثمة فى تالميذ المرحمة 
األبتدائية )بنين، بنات( بالصف الخامس اإلبتدائى بمنطقة مبارك الكبير بدولة الكويت 

نات(، حيث ( تمميذًا بالمرحمة األبتدائية )بنين، ب052لبعض المدارس األبتدائية، وذلك لعدد )
%(، بواقع 20( تمميذًا وتمميذة وبنسبة مئوية مقدارىا )02بمغت العينة االستطالعية عدد )

( 002%(، وبمغت العينة االساسية عدد )52( لكاًل منيم وبنسبة مئوية مقدارىا )25عدد )
، وكان من أىم النتائج عدم وجود فروق داللة %(88تمميذًا وتمميذة بنسبة مئوية مقدارىا )

أحصائية بين درجات إستجابة التالميذ، درجات إستجابة التميميذات حول فاعمية درس التربية 
الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى 
ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة، معممى التربية الفنية بالمرحمة األبتدائية دورىم 

عميتيم ومساىمتيم جاءت بدرجة متوسطة فى التوضيح والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية وفا
الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية الفنية والنشاط   –)الوالء واالنتماء والمواطنة 

الفنى بالمدرسة من خالل إستجابة التالميذ بالمرحمة اإلبتدائية باالستمارة، معممى التربية 
لبدنية بالمرحمة األبتدائية دورىم وفاعميتيم ومساىمتيم جاءت بدرجة متوسطة فى وضع ا

األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية والنشاط الفنى بالمدرسة لتطوير وتنمية القيم اإليجابية 
والنشاط الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية الفنية  - )الوالء واالنتماء والمواطنة

 الفنى بالمدرسة من خالل إستجابة التالميذ بالمرحمة اإلبتدائية باالستمارة.

                                                 
  التطبيقى بدولة الكويت.مدرب في مكتب التربية العممية بكمية التربية االساسية بييئة التعميم 
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 : املقذمـت ومشكلت البحث
  The Introduction and the Research problem 

تكتسب القيم اإليجابية قيمتيا من خالل الرأي الجمعي لممجتمع، وتكون مقبولة  
ن القيم ومعترفًا بيا، حيث تكون ىناك قيم أخ القية وثقافية يشترك فييا جميع المواطنين، وا 

اإليجابية ال تفرض من الخارج فرضًا، فالقيم اإليجابية تتمثل في األفكار التي يعبر بيا 
أعضاء المجتمع عن اىتماماتيم في أسموب إيجابي في ضوء ضمير وطني، حيث يتم 

ى تنشئة المواطن من خالل األسرة تكوينيا من خالل مؤسسات التنشئة التربوية التي تيدف إل
 والمدرسة.

، عمى أن (0)م(2999) ماجد الجالد، (2)م(2988ويتفق كاًل من عمى أبو العينين ) 
القيم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموع الرؤى الدينية، والفمسفية، والفكرية، والثقافية، والتربوية التى 

مواقف متعددة فى نظرتيا لممعرفة ولإلنسان يعتنقيا أصحاب المدارس المتنوعة، والتى تتخذ 
 ولموجود، وبمقدار ىذا االختالف وعمق ىذا التغاير، تتعدد الرؤى وتختمف زوايا النظر لمقيم

، كما أن القيم تعتبر صورة المجتمع، والضابط والمعيار األساسى لمسموك الفردى المجتمعية
يف فى ىذا ذا البناء المعيارى، ويضاالجتماعى، والمجتمع فى عمومو ال يتكون دون وجود ى

أن القيم ىى محكات ومقاييس نحكم بيا عمى األفكار،  (0)م(0229) ماجد الكيالنىالصدد 
واألشخاص، واألشياء، واألعمال، والموضوعات، والمواقف الفردية والجماعية، من حيث 

لة معينة ما بين حسنيا، وقيمتيا، والرغبة بيا، أو من حيث قبحيا وعدم قيمتيا، أو فى منز 
 ىذين الحدين. 

                                                 
المممكىىىة العربيىىىة السىىىعوديو،  –م(: القىىىيم اإلسىىىالمية والتربيىىىة، المدينىىىة المنىىىورة 2988عمىىىى أبىىىو العينىىىين ) (2)

 .7الطبعة السابعة، مكتبة إبراىيم الحمبى، ص
ة م(: النظىىام القيمىىى فىىى ضىىوء توجييىىات التربيىىة اإلسىىالمية، مجمىىة العمىىوم التربويىى2999ماجىىد الجىىالد ) (0)

 .99 – 72(، ص00والنفسية، )
م(: فمسفة التربية اإلسالمية، دراسة مقارنة بالفمسىفات التربويىة المعاصىرة، عمىان، 0229ماجد الكيالنى ) (0)  

 .707دار الفتح لمدراسات والنشر، ص 
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فى ظل ىذا الصراع المحتدم، والسعى أنة  (2)م(0222كمال دسوقى )ويوضح  
المحموم لتذويب وتغييب اليوية الوطنية، تعنى قيم المواطنة الصالحة بالمحافظة عمى 
الخصوصية التى تمنحنا أسباب البقاء والتميز، واستعادة مكانتا كعرب ومسممين فى الصف 

ول لمركب البشرى، وىو حق مشروع ومكانة طبيعية ألمة أثرت الحضارة بعصارة األ
 ريخ ومن ثم تعمل وتحافظ عمى ىوية المجتمع. اانجازاتيا، إذ تستمر خالل ت

إلى أن المواطنة ىى الشعور باالنتماء  (0)م(0222ويرى فتحي ىالل وآخرون ) 
والوالء لموطن ولمقيادة السياسية التي ىي مصدر اإلشباع لمحاجات األساسية وحماية الذات 

 من األخطار المصيرية.

أىم عوامل القوة لألمة، إلى أن المواطنة ىي  (0)م(0222أحمد الصبيحى )ويشير  
وتصبح مرىوبة بالجابن مييبة الحمى، عزيزة  فبوحدة األمة تنال مجدىا، وتصل الى مبتغاىا،

"العرقية من مكونات التخمف الحادة ألنيا ذات طابع انقسامى، وسيادتيا أدت  السمطان، إذ
الى انقسام شعوب بمدان العالم الثالث، والى عدم اإلستقرار السياسى، والنتيجة الطبيعية ليذه 

إلى أن  (7)م(0222) الحفيصل صدد ، ويضيف فى ىذا الصالحالة قادت إلى تجزئة الدول
تمنح الحصانة من األثار السيئة لمعولمة، ألن واقع العولمة الذى نشيده فى ىذه المواطنة 

 ثقافية واقتصادية وسياسية عالمية.  المحظة ليس إال فوضى

أن التطورات التي حدثت في  (5)م(0227كما تؤكد فى ىذا االتجاه إقبال الغربي ) 
العالم في العقدين األخيرين طرحت قضية األنتماء والمواطنة واليوية في صدارة االىتمام 

                                                 
 .227م(: االجتماع ودراسة المجتمع، القاىرة مكتبة انجمو المصرية، ص 0222كمال دسوقى ) (2)  
م(: تنميىىىة المواطنىىىة لىىىدى طمبىىىة المرحمىىىة الثانويىىىة بدولىىىة الكويىىىت: دراسىىىة 0222فتحىىىي ىىىىالل وآخىىىرون )   (0)

 .05ميدانية، وزارة التربية، الكويت، ص
م(: مستقبل المجتمع المدنى فى الىوطن العربىى، مركىز دراسىات الوحىدة العربيىة، 0222أحمد الصبيحى ) (0)  

 .70بيروت ، ص 
 .77القيم فى عصر العولمة، دار الشروق، بيروت ، ص م(: 0222فيصل صالح ) (7)  
(: نحىىىو تنىىىاغم بىىىين المواطنىىىة واليويىىىة، مركىىىز دراسىىىات الوحىىىدة العربيىىىة، 0227اقبىىىال الغربىىىي )  (5)

 .70بيروت، ص
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العالمي بسبب اآلثار المدمرة لمعولمة التي زعزعت الرؤى التقميدية لمفاىيم راسخة مثل الوطن 
التحديات وغيرىا  إلى أن ىذه (2)(م0229عبد الكريم بن أعراب )والمواطنة، كما يضيف 

إنعكست بشكل أو أخر عمى النشء الجديد عماد المستقبل مما تطمب عقد ممتقيات 
م( 0227أيمول  07واجتماعات عمى أعمى المستويات اذ أطمق المدير العام لميونسكو في )

دليل التربية لممواطنة تحت عنوان "الدفاع في خدمة السالم" وأما األمم المتحدة  فقد أقرت 
م(، والذي حثت بموجبو وزارات 0229 –م 0222نامج العالمي لمتربية لحقوق اإلنسان )البر 

 التربية عمى إدراج التربية لممواطنة في المرحمة االبتدائية. 

أن لممواطنة إبعاد متعددة تتكامل وتترابط  (0)(م0222محمد شخمان )كما يوضح  
العالقة بين الحكام والمحكومين  في تناسق تام وىي البعد قانوني والذي يسيم في تنظيم

استنادًا إلى العقد االجتماعي الذي تقوم عميو العالقة بينيما لمموازنة بين مصالح الفرد 
ومتطمبات المجتمع، البعد اإلقتصادي اإلجتماعي الذى يستيدف إشباع الحاجات المادية 

نسانيتيم، البعد الثقافي األساسية لممواطن وتوفير الحد االدنى الالزم منيا لحفظ كرامتيم وا  
الحضاري الذى ييتم بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية لإلفراد والجماعات عمى أساس 

 احترام خصوصية اليوية الثقافية ويرفض محاوالت االستيعاب والتيميش والتغريب. 

بين المواطنة والوطنية اذ أن الوطنية  (0)م(0225ويميز خالد بن عبدالعزيز ) 
 ةاإلطار الفكري النظري لممواطنة، بمعنى أن الوطنية عممية فكرية، بينما المواطنة ممارس

عممية أي مشاركة وقد يكون اإلنسان مواطنًا بحكم جنسيتو او مكان والدتو، ولكن ليس لديو 
عمى أن تنمية  (7)(م0222) نمر فريحووطنية تجاه المكان الذي يعيش فيو،   كما يؤكد 

المواطنة يعد ىدفًا أساسيا تسعى اليو جميع الحكومات والنظم السياسية في دول العالم 
 المختمفة، 

                                                 
 .72المواطنة بين الحمم والواقع، دار النور لمنشر، عمان، األردن، صم(: 0229عبدالكريم بن أعراب )  (2)

 .05م(: مفيوم المواطنة، دار الفكر العربي، عمان، األردن، ص 0222شخمان )محمد  ((  0
م(: صىىنعة المواطنىىة فىىي عىىالم متغيىىر، دراسىىة مقدمىىة لمقىىاء السىىنوي 0225خالىىد بىىن عبىىدالعزيز الشىىريدة )   (0)

 .82الثالث عشر لقادة العمل التربوي/ الباحة/ السعودية، ص
 .52مناىجيا وطرق تدريسو، وزارة التربية والتعميم، مسقط، ص م(: التربية الوطنية0222نمر فريحة ) ((7
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يمكن تعزيز اكتساب الطمبة في أنة  Alberta,  (2005) (2)ويضيف ألبرتا 
والبيت المدارس لمفاىيم المواطنة الصالحة من خالل الشراكات الحقيقية بين المدرسة 

والمجتمع، حيث أن مثل ىذه الشراكة إنما يساعد في زيادة التحصيل األكاديمي لمطمبة أواًل، 
وذلك لسبب بسيط وىو أن التغيرات التي  ،ويساعد في إكسابيم لقيم المواطنة الصالحة

 ، ويؤكدتشتمل عمييا البيئة التعميمية تتطمب تعاون كافة األطراف الميتمة بالعممية التعميمية
عمى أن تعميم المواطنة ىدفًا مرغوبًا يساعد اإلفراد  (0)(م0227مارس ناريان )فى ىذا الصدد 

عمى ان يكونوا مواطنين مطمعين وعميقي التفكير يتحمون بالمسؤولية، ومدركين لحقوقيم 
وواجباتيم، تطوير ميارات المشاركة والقيام بأنشطة ايجابية مسؤولة، تشجيعيم عمى لعب 

 في مدارسيم وفي مجتمعيم وفي العالم. دور ايجابي

غرس قيم المواطنة لدى أىمية مى ع (0)م(0225عبد اهلل بن ناصر )ويؤكد أيضًا  
الطمبة، وترسيخ انتمائيم لوطنيم من خالل زيادة وعييم إليجاد المواطن الصالح الذي يسيم 

حكم عمى األشياء في تنمية مؤسسات المجتمع المدني بفاعمية، والذي يمتمك القدرة عمى ال
وتكوين الرأي الشخصي ليم، وتعتمد تربية المواطنة عمى الممارسات والتطبيقات التي تقوم 
بيا مؤسسات المجتمع المدني ككل فيي مسؤولية مشتركة بين ىذه المؤسسات كاألسرة 

 والمدرسة ومؤسسات المجتمع األخرى. 

ك اإلنسانى، فيى التى تحدده وترى الباحثو أن القيم تتصل اتصااًل مباشرًا بالسمو  
وتوجيو فى جميع مجاالت الحياة، وىى تقف وراء جميع األنشطة اإلنسانية والتنظيمات 
االجتماعية، االقتصادية، السياسية، فيى تمثل عالقة اإلنسان بالعالم الذى يعيش فيو، 

                                                 
(1) Alberta Education (2005): The Heart of Matter : Character and 

Citizenship Education in Alberta Schools, Learning and Teaching 
Resources Branch, Alberta, Canada pp 106. 

تعميم القيم اإلنسانية والمواطنة، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل المواطنة في م(: 0227مارس ناريان )   (0)
 .20المنيج المدرسي، وزارة التربية والتعميم، مسقط، ص

م(: المواطنىىىة كمىىىا يتصىىىورىا طىىىالب المرحمىىىة الثانويىىىة فىىىي المممكىىىة 0225عبىىىد اهلل بىىىن ناصىىىر الصىىىبيح ) ((0
االجتماعية، بحث مقدم لمقاء السنوي الثالث عشر لقادة  العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض المؤسسات

 .70العمل التربوي/ الباحة/ السعودية، ص
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لى مكانتو فى المجتم لى سموكو، وا  لى غيره من االفراد، وا  ع الذى ينتمى ونظرتو إلى نفسو، وا 
إليو، وعمى أىمية القيم اإليجابية المجتمعية مثل الوالء واألنتماء والمواطنة والتى ليا الدور 
البارز والواضح فى تحقيق األمن الفكرى لمطالب فى مواجية التعصب والتطرف الفكرى 
 والعنف والتى يمكن أن تتحقق من خالل الوسطية واإلعتدال الفكرى والدينى، حيث يشير

إلى أن الوسطية سمة من أبرز سمات الدين اإلسالمى  (2)م(0220عبد الرحمن المويحق )
الحنيف فى عباداتو وشعائره وتشريعاتو، وميزة شرف اهلل تعالى بيا أمة اإلسالم ووىبيا إياىا 
لتكون شعارًا مميزًا ليا، ولتتحمى بيا فى كل شأن من شؤون حياتيا، فتكون خير أمة أخرجت 

لشاىدة عمييم، وىى من أبرز صفات المؤمنين باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد صمى لمناس وا
اهلل عميو وسمم نبيًا ورسواًل فى عقيدتيم، وعباداتيم، وأخالقيم، ومعامالتيم، وجميع مظاىر 
سموكيم، فالوسطية ليست معيارًا بشريًا لمفضائل، ولكنيا معيارًا ربانيًا، وميزة تميز بيا ىذا 

 ين، وتميزت بيا شرائعو، وتميز بيا أىمو.الد

إلى أن الوسطية ال يقتصر  (0)م(2999ويؤكد فى ىذا الصدد عمى الصالبى ) 
معناىا عمى التوسط أو التعادل بين كل طرفين متقابمين أو متضادين فقط، فيى ليست 
مرادفة لمتساوى والتعادل، وليست فى حدود النصف تمامًا فى كل شئ، ومن الخطأ حصر 

سطية معنى الوسطية عند أصل داللتو المغوية التى تعنى البينية فقط، بل البد أن تقترن الو 
 بالخيرية واألفضمية. 

تكوين القيم كما تؤكد العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية عمى أىمية  
ومنيا األنتماء والوالء  اإليجابية المجتمعية فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة

 Mandel Karstenدراسة ماندل كرستين ، (0)م(0220والمواطنة كدراسة سعود ىالل )

                                                 
م(: الغمىىىو فىىىىى الىىىدين فىىىى حيىىىىاة المسىىىممين المعاصىىىىرة، بيىىىروت، الطبعىىىىة 0220عبىىىد الىىىرحمن المويحىىىىق ) (2)

 .00الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، ص  الخامسة، مؤسسة
 .72الوسطية فى القرآن الكريم، عمان، دار النفائس لمنشر والتوزيع، ص  م(:2999عمى الصالبى ) (0)
 .70م(: التربية والقيم السياسية، غراس لمنشر، الكويت، ص0220سعود ىالل الحربى ) (0)
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ولكر ، دراسة (0)مPeterson Donna,  (2005)دراسة بيترسون دونا ، (2)م(2003)
، دراسة (7)م(0227) دراسة يوسف عبدالحميد، (0)مWalker Joyce(2005)جيوس  

سعيد ، ومنيا الوسطية واإلعتدال كدراسة (5)مMagick Hanray(2007)ماجيك ىنري  
 .(7)م(0220)محمد الشمري ، دراسة (2)م(0227) المغامسى

كما ترى الباحثو أن العالم يتغير من حولنا وىناك تحوالت متسارعة تؤثر فى  
مجتمعنا بشكل واضح، أدت إلى وجود تيارات فكرية ودينية وسياسية متعددة، تعمل عمى 
تشتيت األمة بقصد متعمد أو بدون قصدًا متعمد، لذلك يعتبر موضوع القيم اإليجابية 

الوسطية واالعتدال الدينى( ىو   -المواطنة  -فى )الوالء واالنتماء  المجتمعية والمتمثمة
موضوع الساعة، وىو أشد الموضوعات خطورة وأكثرىا أثرًا، وأجدرىا بالدرس والبحث المتأنى 

                                                 
(1) Mandel Karsten (2003): Examining the impact of university international 

programs on active citizenship, the case of studentspraxical 
participation in the Mexico Canada Rural development Exchange, 
University of Toronto Canada. 

(2) Petesron Donna (2005): Pathways of influence in out of school time 
Community University partnership to develop Ethics new directions for 
youth development. 

(3) Walker Joyce (2005): Shaping Ethics Youth workers matter. new 
directions for youth development, Journal Articles Reports descriptive 
American. 

المواطنىىة لىىدى م(: برنىىامج مقتىىرح لتىىدعيم دور المدرسىىة فىىي تنميىىة قىىيم 0227يوسىىف محمىىد عبدالحميىىد )   (7)
طالبيىىا فىىي عصىىر العولمىىة الثقافيىىة، المىىؤتمر العممىىي السىىنوي الثىىامن عشىىر، كميىىة الخدمىىة االجتماعيىىة، 

 مايو. 0-0جامعة الفيوم، المنعقد في الفترة من 
(5) MagickHanray (2007): Post 16 citizenship in colleges an introduction to 

effective practice, learning and skills network, united state. 
م(: الوسىىطية فىىى اإلسىىالم وأثرىىىا فىىى تحقيىىق األمىىن، المجمىىة العربيىىة لمدراسىىات 0227سىىعيد المغامسىىى )   (2)

 .82 – 5(، ص 08األمنية والتدريب، العدد)
 م(: ممارسىة األنشىطة غيىر الصىفية فىي السىنة النبويىة المطيىرة ودورىىا فىي تعزيىز0220محمد الشىمري ) (7)  

الوسىىطية واالعتىىدال، المممكىىة العربيىىة السىىعودية، المىىؤتمر العممىىى الرابىىع، بكميىىة التربيىىة جامعىىة أم القىىرى، 
 .090-022(، ص2)25
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ذى النفس الطويل، ومن ىنا يجب أن يعمم الجميع أن المدرسين بالمدارس وبخاصة معممى 
بخاصة فى ىذه المرحمة السنية الخطيرة والحرجة )المرحمة التربية الفنية ىم أداة تثقيف و 

اإلبتدائية( والتى يتشكل فييا بنيان الطفل فكريًا وتربويًا، وأن االقبال عمى االشتراك في 
األنشطة الفنية فى درس التربية الفنية لو دور ىام ومؤثر وبارز في تدعيم وتكوين القيم 

حمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المر 
الوسطية واالعتدال الدينى(  -المجتمعية المعاصرة والمتمثمة فى )الوالء واالنتماء والمواطنة 

لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية عن طريق ممارسة الرسم الفنى وغيرىا من الوسائل واإلساليب 
الباحثو أن دور معممى التربية الفنية فى ترسيخ  المستخدمة فى درس التربية الفنية، وتضيف

الوسطية واالعتدال  -القيم اإليجابية المجتمعية والمتمثمة فى )الوالء واالنتماء والمواطنة 
الدينى( لدى التالميذ بالمرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى غاية األىمية لتنمية ىذه القيم 

ىذه المرحمة الخطيرة ومواجية الفكر المتطرف وتحقيق األمن الفكرى لدى التالميذ فى 
والمنحرف والغمو فى الدين بعيدًا عن الواقع المعاصر، ومن ىنا تكتسب الدراسة أىميتيا 
العممية من خالل التعرف عمى مدى فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية 

ت فى ضوء المتغيرات المجتمعية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكوي
 المعاصرة.

  The Research Purpose هدف البحث:
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم  

اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات 
 المجتمعية المعاصرة. 

 The Research Question البحث:تساؤل 
ما مدى فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ  

 المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة؟
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 The Research Terminology مصطلحات البحث:
 :القيم اإليجابية المجتمعية positive values of community 

عمى "أنيا مجموعة من المعايير  Valuesالقيم  (2)م(0227) فؤاد العاجزيعرف  
والتنظيمات النفسية التى تتكون داخل اإلنسان من خالل الخبرات الناتجة عن عمميات التعمم 

 والتفاعل االجتماعى التى يخوض غمارىا أثناء عممية التنشئة االجتماعية".

)إجرائيًا( عمى أنيا مجموعة القيم التى  القيم اإليجابية المجتمعيةوتعرف الباحثو  
تحمى الفرد داخل المجتمع محققة لدية األمن الفكرى فى مواجية التطرف الفكرى ومنيا 

بأنو ىو شعور داخمي يجعل  (0)م(0228( ويعرفة    عبد الرحمن شرف )loyalty)األنتماء 
خالص لالرتقاء بوطنو ولمدفاع عنو، أو ىو إحساس تجاه أمر المواطن يعمل بحماس وا  

 المواطنةمعين يبعث عمى الوالء لو واستشعار الفضل في السابق والالحق، ومنيا )
Citizenship( ويعرفيا كل من محمد مصطفى )ختام العناتى، محمد (0)م(0222  ،

بنى االختيار الديمقراطي، بأنيا تشير إلى االنتماء إلى أمة أو وطن، تت (7)م(0227عصام )
فيي وضعية تسمو عمى الجنسية وتجعل العالقة مع الدولة عالقة شراكة في الوطن، عالقة 

( centrism and moderationتشاركيو غير تبعية، ومنيا أيضًا )الوسطية واالعتدال 
 وىى القدرة عمى فيم الدين والتعامل األسالمى مع األخرين دون غمو أو تطرف. 

                                                 
م(: دور الجامعىىة اإلسىىالمية فىىى تنميىىة بعىىض القىىيم مىىن وجيىىة نظىىر طمبتيىىا، مجمىىة 0227فىىؤاد العىىاجز ) (2)

 .722-072( ، ص2)25الجامعة اإلسالمية، 
م(: الىىوالء الىىوطني والمؤسسىىي، أكاديميىىة شىىرطة دبىىي، معيىىد التىىدريب، 0228عبىىدالرحمن شىىرف محمىىد ) ((0

 .22اإلمارات العربية المتحدة، ص
م(: مىىدارات المواطنىىة المعاصىىرة: نحىىو مفيىىوم جديىىد لممواطنىىة فىىي عيىىد 0222محمىىد مصىىطفى القبىىاج ) ((0

مىىى قىىيم المواطنىىة، المنجىىي الزيىىدي، المىىؤتمر التكىىتالت الكبىىرى والنظىىام العىىولمي فىىي الشىىباب والتنشىىئة ع
 .90الدولي لاليسيسكو، تونس، ص

م(: التربيىة الوطنيىة والتنشىئة السياسسىية، دار الحامىد لمنشىر، 0227ختام العناتى ومحمد عصام طربيىة ) (7)
 .022عمان، ص
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   Procedures of The Researchءات البحث:إجرا
  The Research Curriculumمنهج البحث: 

 استخدمت الباحثو المنيج الوصفي باستخدام األسموب المسحي نظرًا لمالئمتة لطبيعة البحث.     

  The Research Sampleعينة البحث: 

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ممثمة فى تالميذ المرحمة األبتدائية )بنين،  
بنات( بالصف الخامس اإلبتدائى بمنطقة مبارك الكبير بدولة الكويت لبعض المدارس 

( تمميذًا بالمرحمة األبتدائية )بنين، بنات(، حيث بمغت العينة 052األبتدائية، وذلك لعدد )
( 25%(، بواقع عدد )20( تمميذًا وتمميذة وبنسبة مئوية مقدارىا )02) االستطالعية عدد

( تمميذًا وتمميذة 002%(، وبمغت العينة االساسية عدد )52لكاًل منيم وبنسبة مئوية مقدارىا )
( لكاًل منيم 22( تمميذًا وتمميذة بواقع )02%(، وتم أستبعاد عدد )88بنسبة مئوية مقدارىا )
( لكاًل منيم وبنسبة مئوية مقدارىا 222مى االستمارة، لتكون عدد )ألخطأ فى اإلجابة ع

 (. 2%(، ويتضح ذلك كما في جدول )52)
 (2جدول )

 توصيف المجتمع الكمي لعينة البحث

العينة  البيان م
 االستطالعية

النسبة 
 المئوية

العينة 
 األساسية

النسبة 
 المئوية

 %20.5 05 %20.00 7 مدرسة بركة بنت يسار اإلبتدائية لمبنات 2

 %20.5 05 %22 0 مدرسة زينب بنت العوام اإلبتدائية لمبنات 0

 %20.5 05 %20.00 7 مدرسة سبيكة العنجرى اإلبتدائية لمبنات 0

 %20.5 05 %20.00 7 مدرسة سودة بنت زمعة اإلبتدائية لمبنات 7

 %20.5 05 %20.00 7 مدرسة عبدالرحمن فارس الوفيان اإلبتدائية لمبنين 5

 %20.5 05 %22 0 مدرسة السديم النموذجية اإلبتدائية لمبنين 2

 %20.5 05 %20.00 7 مدرسة حسين العسعوسى اإلبتدائية لمبنين 7

 %20.5 05 %20.00 7 مدرسة اإلمام الشافعى اإلبتدائية لمبنين 8

 %222 022 %222 02 المجموع -
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  The Data- collection Methods & Toolsأدوات ووسائل جمع البيانات: 

قامت الباحثو بإعداد إستمارة استبيان إلستطالع رأى عينة البحث عن فاعمية درس  
التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت 

بحاث والدوريات فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة، من خالل اإلطالع عمى األ
العممية والدراسات السابقة، ومن خالل اإلطالع عمى شبكة المعمومات، ثم قامت الباحثو 

 بتحديد محاور اإلستمارة كالتالى:
دور معممى التربية الفنية فى إلمام تالميذ المرحمة األبتدائية بماىية ومفيوم القيم  -2

الوسطية واالعتدال الدينى( من خالل درس   –اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
 التربية الفنية.

دور معممى التربية الفنية فى توعية وتوضيح القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء  -0
الوسطية واالعتدال الدينى( لدى تالميذ المرحمة األبتدائية من خالل   –والمواطنة 

 درس التربية الفنية.

فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية لتطوير  دور معممى التربية الفنية -0
الوسطية واالعتدال الدينى( لدى   –وتنمية القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

 تالميذ المرحمة األبتدائية من خالل درس التربية الفنية.

(، 7مرفق( من الساده الخبراء )5ثم قامت الباحثو بعرض ىذه المحاور عمى عدد ) 
مع مراعاة أال تقل خبراتيم في المجال عن عشر سنوات وذلك بيدف التعرف عمى مدى 
مناسبة المحاور لميدف الذي وضعت من أجمو، الموافقة عمى وجود المحور أو عدم وجوده، 

( نسبة آراء 0(، ويوضح جدول )2الموافقة عمى صياغة المحور أو تعديل صياغتو )مرفق
 ألستبيان.الخبراء حول محاور ا
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 (0جدول )
 النسب المئوية آلتفاق آراء الخبراء حول محاور استمارة استبيان فاعمية درس التربية الفنية

 فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت
 فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة

 5ن = 

أتفاق أراء  المحور م
 الخبراء

النسب 
 المئوية

2 
دور معممى التربية الفنية فى إلمام تالميذ المرحمة األبتدائية بماىية 

الوسطية   –ومفيوم القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
 واالعتدال الدينى( من خالل درس التربية الفنية.

7 82% 

0 
اإليجابية )الوالء دور معممى التربية الفنية فى توعية وتوضيح القيم 

الوسطية واالعتدال الدينى( لدى تالميذ   –واالنتماء والمواطنة 
 المرحمة األبتدائية من خالل درس التربية الفنية.

5 222% 

0 

دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية 
  –والمواطنة الفنية لتطوير وتنمية القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء 

الوسطية واالعتدال الدينى( لدى تالميذ المرحمة األبتدائية من خالل 
 درس التربية الفنية.

7 82% 

( نسبة آراء الخبراء حول محاور االستبيان حيث يتضح نسبة 0يتضح من جدول ) 
تتراوح آراء الخبراء الموافقين عمى وجود المحور، وجاءت النسب المئوية آلتفاق آراء الخبراء 

%(، وقد إرتضت الباحثو عمى أخذ المحاور التي حصمت عمى نسبة 222%، 82ما بين ) 
% من مجموع اآلراء، وقد أوصى الخبراء بضم كل من المحور األول 72مئوية أكبر من 

 والثانى، وصواًل إلى محورين فقط، وىذه المحاور ىى:

ح والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية المحور األول: دور معممى التربية الفنية فى التوضي -2
الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية الفنية   –)الوالء واالنتماء والمواطنة 

 والنشاط الفنى.
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المحور الثاني: دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية  -0
الوسطية واالعتدال  –ء واالنتماء والمواطنة الفنية لتطوير وتنمية القيم اإليجابية )الوال

 الدينى( لدى تالميذ المرحمة األبتدائية أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفنى.

تحديد عبارات محور استمارة استبيان فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية 
ت فى ضوء المتغيرات المجتمعية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكوي

 المعاصرة:

قامت الباحثو بتحديد مجموعة من العبارات الخاصة بكل محور بما يتناسب مع  
محاور اإلستبيان التي تم تحديدىا وفقًا آلراء الخبراء، وقد راعت الباحثو عند تحديد العبارات 

العبارات مع اليدف الذي أن تتناسب العبارات مع محاورىا، ووضوح العبارات، وأن تتناسب 
وضعت من أجمو، مراعيًا عدم زيادة العبارات كى تتناسب مع المرحمة السنية لتالميذ 

 عباره( موزعو كالتالي: 09اإلبتدائية لمصف الخامس اإلبتدائى وبمغ عدد العبارات )

  :المحور األول 

اإليجابية المجتمعية دور معممى التربية الفنية فى التوضيح والتوعية بمفاىيم القيم  
الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية الفنية والنشاط  –)الوالء واالنتماء والمواطنة 

 عباره(. 22الفنى ويمثمو عدد     )

  :المحور الثاني 

دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية لتطوير  
الوسطية واالعتدال الدينى( لدى تالميذ   –ية )الوالء واالنتماء والمواطنة وتنمية القيم اإليجاب

 عباره(. 20المرحمة األبتدائية أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفنى ويمثمو عدد )
عرض استمارة استبيان فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى 

اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة فى صورتيا تالميذ المرحمة 
 المبدئيو:
قامت الباحثو بعرض استمارة استبيان فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم  

اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات 
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( متضمنة المحاور والعبارت التي تمثميا 0ي صورتيا المبدئيو )مرفقالمجتمعية المعاصرة ف
عمى الخبراء بغرض التأكد من مدى مناسبة العبارات لممحور الذي تمثمو، ومناسبة العباره 
لمظاىره المقاسو، ومدى كفاية العبارات لمتعبير عن المحور، ومدى صالحيتيا لمصياغة، 

 في كل عباره من عبارات االستبيان.( نسبة أراء الخبراء 0ويوضح جدول )
 
 (0جدول )

فاعمية درس التربية  حول عبارات محاور استمارة استبيانالنسب المئوية آلتفاق آراء الخبراء 
 الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت

 فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة
 5ن = 

 المحور
 رقم العبارة

 الثاني األول
 النسب المئوية النسب المئوية

2 82% 222% 
0 222% 82% 
0 82% 222% 
7 222% 222% 
 %222 % وتنقل لممحور الثانى82 5
2 222% 82% 
7 222% 222% 
8 82% 222% 
9 222% 82% 
22 82% 222% 
22 82% 82% 
20 82% 82% 
20 82%  
27 02%  
25 222%  
22 72%  
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( نسبة أراء الخبراء عمى كل عباره من عبارت االستمارة، حيث إنيا 0يتضح من جدول )
%، وقد إرتضت الباحثو عمى أخذ العبارات التي حصمت 222 -% 02واقعة ما بين نسبة 

 عباره. 08% من مجموع اآلراء وقد بمغ عدد العبارات 72عمى نسبة مئوية أكثر من
فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ استمارة استبيان 

المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة في صورتيا 
 النيائيو:
بعد عرض استمارة استبيان فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية  

المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات المجتمعية  المجتمعية لدى تالميذ
 08عباره( عمي الخبراء، وأصبحت ) 09المعاصرة في صورتيا المبدئيو التي تضمنت )

( يوضح عدد عبارات كل محور قبل وبعد الحذف 7عباره( في صورتيا النيائيو، وجدول )
( 27خبراء بأن يتم حزف العبارة رقم )لموصول لمصورة النيائية لالستبيان وكذلك أوصي ال

( بالمحور األول إلى المحور الثانى وتصحيح االستمارة 5بالمحور األول، ونقل العبارة رقم )
(، ويتضح ذلك كما فى جدول 0أبدًا( مرفق )  -أحيانًا    -وقفًا لميزان تقدير ثالثى )دائمًا  

 (.0ق )(، وبالتالى أصبحت جاىزة لمتطبيق عمى العينة مرف5)

 (7جدول )
 محاور االستبيان وعدد العبارات التي تنتمي إلى كل محور قبل وبعد الحذف

عدد العبارات قبل  المحاور م
 الحذف أو األضافة

عدد العبارات بعد 
 الحذف أو األضافة

2 
دور معممى التربية الفنية فى التوضيح والتوعية بمفاىيم 

الوسطية   –والمواطنة القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء 
واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية الفنية والنشاط 

 الفني.
22 27 

0 

دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب واألنشطة 
بدرس التربية الفنية لتطوير وتنمية القيم اإليجابية 

الوسطية واالعتدال   –)الوالء واالنتماء والمواطنة 
المرحمة األبتدائية أثناء درس الدينى( لدى تالميذ 

 التربية الفنية والنشاط الفنى.

20 27 

 08 09 اإلجمالي
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 (5جدول )
 األىمية النسبية التفاق الخبراء حول تحديد 

 طريقة تصحيح استمارة االستبيان
 5ن = 

 النسبة المئوية أتفاق أراء الخبراء أسموب التقييم الخاص باإلجابة عمى العبارات م

 صفر% صفر أبداً  -نادراً  -أحياناً  -غالباً  -دائماً  2
 صفر% صفر ال أوافق -أوافق إلى حد ما -أوافق  0
 %82 7 أبداً  -أحياناً  -دائماً  0
 %02 2 ال -غير متأكد -نعم 7
 صفر% صفر ال أوافق -أوافق بدرجة متوسطة -أوافق بدرجة كبيرة 5
 Exploratory studyالدراسة اإلستطالعية:   

( تمميذًا وتمميذة بالصف 02قامت الباحثو بإجراء الدراسة االستطالعية عمى عدد ) 
 الثبات(. -الخامس األبتدائي بالمرحمة األبتدائية، إليجاد المعامالت العممية )الصدق

 The Scientific Coefficient Of The Questionerالمعامالت العممية لالستبيان: 
 وثبات االستمارة بالطرق العمميو التاليو.قامت الباحثو بإجراء صدق  

   The Validity Of The Questionerصدق اإلستبيان:  
 The Content Validity (The Judgesصدق المضمون )صدق المحكمين(:  -2

Validity) 
 (. 0وىو صدق السادة الخبراء كما فى جدول ) 

 The Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمى:  -0
  The Correlation Coefficientقامت الباحثو بحساب قيمة معامل االرتباط 

بين درجة كل عباره والدرجو الكمية لممحور وبين درجة المحور والدرجو الكمية الستمارة 
 (. 7، 2اإلستبيان، ويتضح ذلك كما في جدول )
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 (2جدول )
 ورمعامل إرتباط عبارات كل محور والدرجة الكمية لممح

 02ن = 
 المحور         

 رقم العبارة 
 الثاني األول

 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط
2 2.789* 2.702* 
0 2.552* 2.790* 
0 2.570* 2.200* 
7 2.727* 2.580* 
5 2.275* 2.707* 
2 2.200* 2.220* 
7 2.580* 2.087* 
8 2.707* 2.525* 
9 2.200* 2.725* 
22 2.508* 2.570* 
22 2.570* 2.220* 
20 2.520* 2.099* 
20 2.229* 2.707* 
27 2.572* 2.200* 

 . 2.022( = 2.25* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

( ان قيم معامالت االرتباط بين درجة المحور والدرجة الكمية 2يتضح من جدول ) 
( مما يدل عمى 2.707، 2.087لإلستبيان ذات داللو إحصائيًا حيث تراوحت ما بين )

 صدق االستبيان.
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 (7جدول )
 صدق االتساق الداخمي لمحاور استمارة االستبيان

 02ن = 

 معامل االرتباط المحاور م

2 
دور معممى التربية الفنية فى التوضيح والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية 

درس  الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء  –)الوالء واالنتماء والمواطنة 
 التربية الفنية والنشاط الفني.

2.288* 

0 
دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية 
  –الفنية لتطوير وتنمية القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

الوسطية واالعتدال الدينى( لدى تالميذ المرحمة األبتدائية أثناء درس 
 والنشاط الفنى. التربية الفنية

2.752* 

 2.022( = 2.25* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

( أن قيم معامالت االرتباط الدالو عمى صدق االتساق الداخمي 7يتضح من جدول ) 
( مما 2.288، 2.752لمحاور استمارة االستبيان ذات داللة إحصائيًا حيث تراوحت ما بين )

 دالة. يدل عمى أن محاور االستمارة

   Reliability Of The Questionerثبات االستبيان:  

تم حساب ثبات االستبيان لالستمارة بطريقة إعادة تطبيق االختبار وذلك بفاصل  
( يومًا وذلك إليجاد قيمة معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والثاني ويتضح ذلك 25زمني )

 (.9، 8كما في جداول )
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 (8جدول )
 اإلرتباط بين التطبيق األول والثاني لعبارات اإلستبيانمعامل 

 02ن = 
 المحور         

 رقم العبارة 
 الثاني األول

 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط
2 2.782* 2.708* 
0 2.550* 2.509* 
0 2.200* 2.222* 
7 2.580* 2.570* 
5 2.522* 2.720* 
2 2.287* 2.579* 
7 2.572* 2.770* 
8 2.707* 2.207* 
9 2.508* 2.725* 
22 2.790* 2.770* 
22 2.570* 2.207* 
20 2.707* 2.702* 
20 2.502* 2.507* 
27 2.822* 2.708* 

 . 2.022( = 2.25* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

، 2.720( أن قيم معامالت اإلرتباط تراوحت ما بين )8يتضح من الجدول ) 
 عمى ثبات جميع عبارات اإلستبيان. ( مما يدل2.822
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 (9جدول )
 صدق االتساق الداخمي لمحاور استمارة االستبيان

 02ن = 

معامل  المحاور م
 االرتباط

2 
دور معممى التربية الفنية فى التوضيح والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية )الوالء 

أثناء درس التربية الفنية الوسطية واالعتدال الدينى(   –واالنتماء والمواطنة 
 والنشاط الفني.

2792.* 

7 
دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية لتطوير 

الوسطية واالعتدال الدينى(   –وتنمية القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
 الفنية والنشاط الفنى.لدى تالميذ المرحمة األبتدائية أثناء درس التربية 

2.750* 

 2.022( = 2.25* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )

، 2.792( أن قيم معامالت االرتباط تراوحت ما بين )9يتضح من الجدول ) 
 ( مما يدل عمى ثبات محاور استمارة االستبيان.2.750

  The Statistic Treatmentالمعالجات اإلحصائية: 
تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلك باستخدام برنامج  

SPSS (10.إلجراء العمميات اإلحصائية لمبحث ) 
 Arithmtic Mean المتوسط الحسابى: -

  Median الوسيط : -

  Standard Deviastion االنحراف المعيارى: -

   Coefficient of Sikewness معامل االلتواء: -

  Coefficient of Correlation معامل االرتباط:  -

  The Percent النسبة المئوية: -

 T- Test إختبار داللة الفروق: -



 

إيـمــان أحـمــد العـيـسىأ/ 

  

 77 

  Presenting The Results And Discussion عرض النتائج ومناقشتها:
  Presenting The Resultsعرض النتائج : 

 
 (22جدول )

التوصيف اإلحصائي لدرجات إستجابة التالميذ حول فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين 
 القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء 

 المتغيرات المجتمعية المعاصرة
 222ن = 

 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط المحىىىىور م

2 

التربية الفنية فى التوضيح والتوعية دور معممى 
بمفاىيم القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية  –
 الفنية والنشاط الفني.

28.07 0.58 28.02 2.298 

0 

دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب 
لتطوير وتنمية القيم واألنشطة بدرس التربية الفنية 

الوسطية  –اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
واالعتدال الدينى( لدى تالميذ المرحمة األبتدائية 

 أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفنى.

28.02 2.51 28.75 
- 

2.502 

، 28.02( أن قيم المتوسطات الحسابية تراوحت بين )22يتضح من جدول ) 
(، وقيم الوسيط تراوحت 0.58، 0.52وقيم االنحراف المعيارى تراوحت ما بين )(، 28.07
 (.2.298، 2.502 -(، وقيم االلتواء تراوحت ما بين )28.75، 28.02ما بين )
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 (2شكل)

المتوسطات الحسابية لدرجات إستجابة التالميذ حول فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين 
 لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء القيم اإليجابية المجتمعية 

 المتغيرات المجتمعية المعاصرة
 

 (22جدول )
التوصيف اإلحصائي لدرجات إستجابة التميمذات حول فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين 

 القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء 
 ات المجتمعية المعاصرةالمتغير 

 222ن = 

 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط المحىىىىور م

2 

دور معممى التربية الفنية فى التوضيح والتوعية 
بمفاىيم القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية  –
 الفنية والنشاط الفني.

28.05 0.57 28.5 
- 

2.275 

 الفنية التزبية معلمى دور

 والتوعية التوضيح فى

 اإليجابية القيم بمفاهيم

 الفنية التزبية درس أثناء

الفنى والنشاط

18.26

18.28

18.3

18.32

18.34

18.36

18.38

 واألنشطة األساليب وضع فى الفنية التزبية معلمى دور

 اإليجابية القيم وتنمية لتطويز الفنية التزبية بدرس

الفنى والنشاط الفنية التزبية درس أثناء
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 االلتواء الوسيط االنحراف المتوسط المحىىىىور م

0 

دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب 
واألنشطة بدرس التربية الفنية لتطوير وتنمية القيم 

الوسطية  –اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
واالعتدال الدينى( لدى تالميذ المرحمة األبتدائية 

 درس التربية الفنية والنشاط الفنى.أثناء 

18.45 2.61 28.05 2.009 

، 28.05( أن قيم المتوسطات الحسابية تراوحت بين )22يتضح من جدول ) 
(، وقيم الوسيط تراوحت 2.88، 0.57(، وقيم االنحراف المعيارى تراوحت ما بين )28.75
 (.2.009، 2.275 -(، وقيم االلتواء تراوحت ما بين )28.5، 28.05ما بين )

 
 (0) شكل

المتوسطات الحسابية لدرجات إستجابة التميمذات حول فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين 
 القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت 

 فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة
 

 الفنية التزبية معلمى دور

 والتوعية التوضيح فى

 اإليجابية القيم بمفاهيم

 الفنية التزبية درس أثناء

الفنى والنشاط

18.28

18.3

18.32

18.34

18.36

18.38

18.4

18.42

18.44

18.46

 واألنشطة األساليب وضع فى الفنية التزبية معلمى دور

 اإليجابية القيم وتنمية لتطويز الفنية التزبية بدرس

الفنى والنشاط الفنية التزبية درس أثناء
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 (20جدول )
)التالميذ، التميميذات( حول فاعمية درس التربية الفنية فى داللة الفروق بين درجات إستجابة 

 تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى 
 ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة

 022ن = 

 المحىىىىور م
قيمة  التميميذات التالميذ

 ع س ع س )ت(

2 

الفنية فى التوضيح دور معممى التربية 
والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية )الوالء 

الوسطية واالعتدال   –واالنتماء والمواطنة 
الدينى( أثناء درس التربية الفنية والنشاط 

 الفني.

28.07 0.58 28.05 0.57 2.278 

0 

دور معممى التربية الفنية فى وضع 
األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية 

وتنمية القيم اإليجابية )الوالء لتطوير 
الوسطية   –المواطنة  –واالنتماء 

واالعتدال الدينى( لدى تالميذ المرحمة 
األبتدائية أثناء درس التربية الفنية والنشاط 

 الفنى.

28.02 2.51 18.45 2.61 2.55 

 (2.92( = )298( ودرجات حرية )2.25قيم )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

( داللة الفروق األحصائية بين درجات إستجابة التالميذ، 20يتضح من جدول ) 
درجات إستجابة التميميذات حول فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية 
المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات المجتمعية 
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( وىى أقل من قيمة 2.78، 2.55المحسوبة عمى التوالى )المعاصرة، حيث جاءت قيم )ت( 
 .2.92( = 2.25)ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

 
 (0) شكل

المتوسطات الحسابية بين درجات إستجابة )التالميذ، التميميذات( حول فاعمية درس التربية 
 ئية بدولة الكويتالفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدا

 فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة
  Discussion The Results مناقشة النتائج: 

( والخاص بإستجابة التالميذ حول فاعمية درس التربية 22يتضح من الجدول ) 
الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى 

، 28.02المتغيرات المجتمعية المعاصرة أن قيم المتوسطات الحسابية تراوحت بين )ضوء 
(، وقيم الوسيط تراوحت 0.58، 0.52(، وقيم االنحراف المعيارى تراوحت ما بين )28.07
 (.2.298، 2.502 -(، وقيم االلتواء تراوحت ما بين )28.75، 28.02ما بين )

تجابة التميمذات حول فاعمية درس ( والخاص بإس22كما يتضح من الجدول ) 
التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت 
فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة أن قيم المتوسطات الحسابية تراوحت بين 

 الفنية التزبية معلمى دور

 والتوعية التوضيح فى

اإليجابية القيم بمفاهيم

 الفنية التزبية معلمى دور

 األساليب وضع فى

 التزبية بدرس واألنشطة

الفنية

18.2

18.25

18.3

18.35

18.4

18.45

التالميذ التلميذات
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(، وقيم 2.88 ،0.57(، وقيم االنحراف المعيارى تراوحت ما بين )28.75، 28.05)
، 2.275 -(، وقيم االلتواء تراوحت ما بين )28.5، 28.05الوسيط تراوحت ما بين )

2.009.) 

( عدم وجود فروق داللة أحصائية بين درجات إستجابة 20كما يتضح من الجدول ) 
التالميذ، درجات إستجابة التميميذات حول فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم 

المجتمعية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات اإليجابية 
المجتمعية المعاصرة، حيث جاءت قيم )ت( المحسوبة لممحورين األول والثانى عمى التوالى 

 .2.92( = 2.25( وىى أقل من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )2.78، 2.55)

كما جاءت األستجابة لجميع عبارات المىحور األول والخاص بدور معممى التربية  
  –الفنية فى التوضيح والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية المجتمعية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفني تدل عمى عدم وجود 
اللة إحصائية بين درجات إستجابة التالميذ، درجات إستجابة التميميذات وجاءت فروق ذات د

األستجابات متوسطة تدل عمى أن معممى التربية الفنية يقومون بدور واضح وقوى فى تعميم 
التالميذ )بنين، بنات( من خالل مشاركتيم فى درس التربية الفنية والنشاط الفنى القيم 

ء واالنتماء والمواطنة، ويوضحون ليم أن نقد الذات والمراجعة مع اإليجابية الخاصة الوال
النفس وقبول نقد اآلخرين دليل عمى الوسطية واالعتدال الدينى، وفيم قيم الوالء واالنتماء 
نحو الزمالء المشاركين فى النشاط الفنى، وأن المشاركة مع الزمالء فى تعمم الميارات الفنية 

ألنتماء والوطنية، ويوضحون ليم أن درس التربية الفنية جاء ينمى الشعور بالتعاون وا
لمترويح عن النفس وتجديد نشاطيا وتحريك األنتماء والوالء لمزمالء المشاركين فى النشاط 
الفنى، وأن اإلختالف فى وجيات النظر ال يفسد األنتماء والوالء لزمالئى فى النشاط الفنى، 

وأن ممارسة النشاط الفني يحث عمى عدم احتقار  واليجعمنا نتعصب أو نتطرف فكريًا،
اآلخرين والتقميل من شأنيم وىذا من الوسطية واألعتدال الدينى، وأن ممارسة النشاط الفني 
أمر ىام فى إعداد الشخصية المتكاممة وفيم واستيعاب الوالء واألنتماء والمواطنة، وأن 

الوسطية واألعتدال الدينى، وأن القوة األتصال والتعايش السممى مع اآلخرين والزمالء من 
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ليست الوسيمة الوحيدة لتغيير الخطأ والمنكر، بل الحوار والموعظة الحسنة، والعفو والتسامح 
مع الزمالء عند تعمم النشاط الفني بدرس التربية الفنية من الوسطية واألعتدال، والصراحة 

ل، وأن مفاىيم وقيم التعامل مع والوضوح وعدم المداىنة والتواضع من الوسطية واألعتدا
زمالئى دون إيذاء أحد أو العدوان البدنى أو المفظى عمى األخرين، وأن مفاىيم قيم الخير 
والتعاون مع الزمالء باختالف دياناتيم وأفكارىم من الوسطية واألعتدال، وكل ىذا عن طريق 

 لدى التالميذ.ممارسة الرسم الفنى وفقًا لموضوعات فنية تخدم الفكرة وتقوييا 

كما جاءت األستجابة لجميع عبارات المحور الثانى والخاص بدور معممى التربية  
الفنية فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية لتطوير وتنمية القيم اإليجابية 

الوسطية واالعتدال الدينى( لدى تالميذ المرحمة   –المجتمعية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
ألبتدائية أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفنى تدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة ا

إحصائية بين درجات إستجابة التالميذ، درجات إستجابة التميميذات وجاءت األستجابات 
متوسطة تدل عمى أن معممى التربية الفنية يقومون بدور بارز ومؤثر فى وضع األساليب 

ية الفنية والنشاط الفنى لتطوير وتنمية القيم اإليجابية لمتالميذ )بنين، واألنشطة بدرس الترب
بنات( من خالل مشاركتيم فى درس التربية الفنية والنشاط الفنى والموضوعات الفنية التى 
يطمب من التالميذ رسميا والقيام بيا باألساليب واألنشطة الفنية المختمفة، فمعممى التربية 

يد الطالب بقيم وسموكيات إيجابية ترتبط بالحياة والمجتمع فى إطار الفنية يقومون بتزو 
األنشطة الفنية المدرسية الداخمية والخارجية التى يشاركون فى مع مدارس المنطقة التعميمية 
داخل المنطقة ذاتيا ومع باقى المناطق التعميمية المختمفة بالدولة، وتطوير ميارة التفكير 

القيم اإليجابية المجتمعية لدينا، وتنمية وتطوير قيمة أن الحفاظ  اإليجابى والموضوعى نحو
عمى مصمحة الزمالء أكبر من المصمحة الشخصية وىذا ثمار الوالء واألنتماء والمواطنة، 
تنمية وتطوير مبدأ الحكمة والموعظة الحسنة بعيدًا عن اإلكراة المفظى أثناء األنشطة الفنية 

ر الوسطية واألعتدال، والقدرة عمى التعبير عن الذات والدفاع المدرسية مع األخرين فى إطا
عن وجيات النظر الشخصية من غير تعصب أو تعنت دليل الوسطية واألعتدال، وتنمية 
وتطوير شخصيتنا فى الوالء واألنتماء واألعتدال الدينى من خالل المشاركة فى األنشطة 

جابى الذى يمكننا من مواجية ومحاربة األفكار الفنية الداخمية والخارجية، وأىمية الوعى اإلي
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اليدامة وتنمية الوالء واألنتماء، والتعامل اإليجابى مع السموكيات الصحيحة المتوافقة مع 
الوسطية واألعتدال الدينى، وحسن استثمار الوقت بالمشاركة فى األنشطة الفنية المدرسية 

مى ويطور األنتماء والوالء لمزمالء، وتنمية الداخمية والخارجية المتنوعة والمتباينة فيما ين
وتطوير تحمل المسؤولية تجاه الزمالء أثناء درس التربية الفنية، وبالتالى الوالء واألنتماء 
لمزمالء، والقدرة عمى الحوار والمناقشة فى الموضوعات الفنية التى تيم الزمالء فى النشاط 

ماء واألعتدال الدينى ورسم موضوعات فنية الفنى ومجتمعنا ووطنا فى أطار الوالء واألنت
تخدم تمك القيم ووضعيا فى أمكان بارزة فى المدرسة، وأن نكون إيجابيين فى خدمة األخرين 
ممن حولنا من الزمالء وىذا ثمار األنتماء والوالء والمواطنة، وأن ممارسة األنشطة الفنية 

المجتمعية بعيدًا عن التطرف  تحث عمى محبة الوطن، والمحافظة عمى وحدتو ومكتسباتو
والفكر اليدام فى أطار الوسطية واألعتدال، أو أن الجرأة والشجاعة فى التعاون البناء 

 والمثمر نحو الزمالء من الوالء واألنتماء وتقوى المواطنة.

دراسة ماندل نتائج إليو  تيتفق مع ما توصممن نتائج إليو الباحثو  تأن ما توصمو  
أثر أنشطة وبرامج الجامعة الدولية بالمكسيك  (2)مMandel Karsten (2003)   كرستين

عمى تدعيم قيم المواطنة لدى الطالب وكذلك وعي و  عمى تنشيط قيم المواطنة لدى الطالب
الطالب وانغماسيم في التغيرات والتحوالت التي تحدث لممجتمع، ساعدت بتعزيز قيم  

 المواطنة.

دراسة نتائج إليو  تيتفق مع ما توصممن نتائج لباحثو إليو ا تأن ما توصمكما  
أن االىتمام باحتياجات الشباب وتنمية  (0)مPeterson Donna,  (2005)بيترسون دونا 

المعارف العممية لدييم وتحقيق التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع ومساعدة الشباب 
 نتماء لدييم. عمى التفكير السميم ساعد في تنمية قيم المواطنة واال

                                                 
(1) Mandel Karsten (2003): مرجع سبق ذكرة. 
(2) Petesron Donna (2005):  ذكرةمرجع سبق . 
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أن البرامج  (2)مWalker Joyce(2005)ولكر جيوس  وتضيف نتائج دراسة  
واألنشطة في الجامعة ليا عالقة وتأثير إيجابي في مساعدة الشباب عمى إتخاذ القرار 

 واإلدراك الصحيح الحتياجاتو ومشكالتو والمساىمة في حميا وتدعيم المواطنة لدييم. 

ىناك أن إلى مجموعة من النتائج  (0)م(0227) عبدالحميدوتوصمت دراسة يوسف  
قصور في دور المدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب يتضح ىذا القصور في اآلتي 
قيمة اليوية الوطنية الثقافية وقيمة االنتماء الوطني وقيمة االنفتاح عمى اآلخر وقيمة 

 المشاركة السياسية.

إلى مجموعة  (0)مMagick Hanray(2007)ي  ماجيك ىنر  توصمت دراسةكما  
من النتائج منيا أن ممارسة الطالب لألنشطة المختمفة داخل الجامعة واشتراكيم في 
الحوارات والمناقشات مع المعممين واشتراكيم في قضايا ومشكالت المجتمع وفيم 

ع التحديات الموضوعات االجتماعية والسياسية داخل الجامعة وخارجيا وأعدادىم لمتعامل م
التي تواجييم في الحياة وتعميميم األسموب الديمقراطي ساىم في غرس وتدعيم قيم المواطنة 

 لدييم.
عمى أن العديد من الدراسات أكدت أن قيم  (7)م(0220كما يؤكد سعود ىالل ) 

 المواطنة من أىم القيم التى ينشدىا المربون لطالبيم فى ىذا العصر بالذات.
دراسة براك نتائج إليو  تيتفق مع ما توصممن نتائج إليو الباحثو  تأن ما توصمو  
جاءت بدرجة درجة تمثل معممي المرحمة الثانوية لممفاىيم الوطنية أن  (5)م(0225)الرشيدي 

 كانت إيجابية. اتجاىات الطمبة نحوىا في دولة الكويتمتوسطة، كما أن 

                                                 
(1) Walker Joyce (2005): مرجع سبق ذكرة. 

 م(: مرجع سبق ذكرة.0227يوسف محمد عبدالحميد ) (0)
(3) MagickHanray (2007): مرجع سبق ذكرة. 

 .70م(: مرجع سبق ذكرة، ص0220سعود ىالل الحربى ) (7)
لممفاىيم الوطنية واتجاىىات م(: درجة تمثل معممي المرحمة الثانوية 0225براك صنت عايض الرشيدي )   (5)

 .08الطمبة نحوىا في دولة الكويت، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن، ص
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دراسة سعيد نتائج إليو  تتوصم يتفق مع مامن نتائج إليو الباحثو  تأن ما توصمو  
عمى أن المؤسسات التربوية واالجتماعية تمعب دورًا بارزًا فى التربية  (2)م(0227) المغامسى

 عمى الوسطية، وتحقيق األمن والتحصين من االنحرافات الفكرية.

 دراسةنتائج إليو  تيتفق مع ما توصممن نتائج إليو الباحثو  تأن ما توصمكما  
ممارسة األنشطة غير الصفية في السنة النبوية عمى أىمية  (0)م(0220)ي محمد الشمر 

 .المطيرة ودورىا في تعزيز الوسطية واالعتدال
وترى الباحثو في مجمل مناقشة نتائج المحور األول والثانى أن ىناك فاعمية لدرس  

اإلبتدائية بدولة الكويت التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة 
فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة من خالل دور معممى التربية الفنية فى التوضيح 

الوسطية واالعتدال الدينى(   –والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
ميارات الفنية المختمفة أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفنى من خالل توظيف الرسم وال

لمنشاط الفنى، دور معممى التربية الفنية فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية 
الوسطية واالعتدال   –لتطوير وتنمية القيم اإليجابية المجتمعية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

ية والنشاط الفنى وبذلك أمكن الدينى( لدى تالميذ المرحمة األبتدائية أثناء درس التربية الفن
 لمباحثو اإلجابة عمى تساؤل البحث والمتمثل فى:

ما مدى فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى تالميذ   
 المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات المجتمعية المعاصرة ؟

  Conclusions And Recommendationsاالستنتاجات والتوصيات: 

  Conclusions االستنتاجات: 

عدم وجود فروق داللة أحصائية بين درجات إستجابة التالميذ، درجات إستجابة  -2
التميميذات حول فاعمية درس التربية الفنية فى تكوين القيم اإليجابية المجتمعية لدى 

 المجتمعية المعاصرة. تالميذ المرحمة اإلبتدائية بدولة الكويت فى ضوء المتغيرات

                                                 
 .82 – 5م(: مرجع سبق ذكرة.، ص 0227سعيد المغامسى ) (2)
 .090-022م(: مرجع سبق ذكرة ، ص0220محمد الشمري ) (0)  
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معممى التربية الفنية بالمرحمة األبتدائية دورىم وفاعميتيم ومساىمتيم جاءت بدرجة  -0
  –متوسطة فى التوضيح والتوعية بمفاىيم القيم اإليجابية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
ن الوسطية واالعتدال الدينى( أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفنى بالمدرسة م

 خالل إستجابة التالميذ بالمرحمة اإلبتدائية باالستمارة.

معممى التربية البدنية بالمرحمة األبتدائية دورىم وفاعميتيم ومساىمتيم جاءت بدرجة  -0
متوسطة فى وضع األساليب واألنشطة بدرس التربية الفنية والنشاط الفنى بالمدرسة 

الوسطية واالعتدال   –واالنتماء والمواطنة لتطوير وتنمية القيم اإليجابية )الوالء 
الدينى( أثناء درس التربية الفنية والنشاط الفنى بالمدرسة من خالل إستجابة التالميذ 

 بالمرحمة اإلبتدائية باالستمارة.

  Recommendations التوصيات: 

ضرورة وضع برنامج تدريبي فنى متكامل يحتوى مختمف األنشطة واألساليب الفنية  -2
والرسم الفنى بصفة دورية سنوية من قبل التوجيو الفنى لمتربية الفنية ووزراة التربية 
والتعميم الكويتية لمعممى التربية الفنية بالمرحمة اإلبتدائية لمواجية الفكر المنحرف 
  –والمتطرف واليدام وتنمية القيم اإليجابية المجتمعية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

 عتدال الدينى(.الوسطية واال

ضرورة توفير مسابقات فنية بين تالميذ المدارس اإلبتدائية بدولة الكويت حول  القيم  -0
الوسطية واالعتدال الدينى(   –اإليجابية المجتمعية )الوالء واالنتماء والمواطنة 
 والتحذير من الغمو الدينى والتطرف الفكرى اليدام.

ة والنشاط الفنى المختمف والمتعدد فى تنمية ضرورة تفعيل أستخدام درس التربية الفني -0
الوسطية واالعتدال الدينى(   –القيم اإليجابية المجتمعية )الوالء واالنتماء والمواطنة 

 بالمراحمة التعميمية المختمفة بدولة الكويت.
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 The Referencesاملراجع:
  The Arabic References المراجع العربية: 

مستقبل المجتمع المدنى فى الوطن العربى، مركز م(: 0222أحمد الصبيحى ) -2
 .70دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ص 

(: نحو تناغم بين المواطنة واليوية، مركز دراسات الوحدة 0227اقبال الغربي ) -0
 .70العربية، بيروت، ص

م(: درجة تمثل معممي المرحمة الثانوية 0225براك صنت عايض الرشيدي ) -0
اتجاىات الطمبة نحوىا في دولة الكويت، رسالة دكتوراه غير لممفاىيم الوطنية و 

 .08منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن، ص

م(: صىىىنعة المواطنىىىة فىىىي عىىىالم متغيىىىر، دراسىىىة مقدمىىىة 0225خالىىىد بىىىن عبىىىدالعزيز الشىىىريدة ) -7
 .82لمقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي/ الباحة/ السعودية، ص

م(: التربية الوطنية والتنشئة السياسسية، 0227محمد عصام طربية )و  ختام العناتى -5
 .022دار الحامد لمنشر، عمان، ص

 .70م(: التربية والقيم السياسية، غراس لمنشر، الكويت، ص0220سعود ىالل الحربى ) -2

م(: الوسطية فى اإلسالم وأثرىا فى تحقيق األمن، 0227سعيد بن فالح المغامسى ) -7
 .82 – 5(، ص 08لمدراسات األمنية والتدريب، العدد) المجمة العربية

م(: الغمىىو فىىى الىدين فىىى حيىاة المسىىممين المعاصىىرة، 0220عبىد الىىرحمن بىن المعىىال المويحىق ) -8
 .00بيروت، الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، ص 

ة شرطة دبي، م(: الوالء الوطني والمؤسسي، أكاديمي0228عبدالرحمن شرف محمد ) -9
 .22معيد التدريب، اإلمارات العربية المتحدة، ص

م(: المواطنة كما يتصورىا طالب المرحمة 0225عبد اهلل بن ناصر الصبيح ) -22
الثانوية في المممكة العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض المؤسسات 
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حة/ االجتماعية، بحث مقدم لمقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي/ البا
 .70السعودية، ص

م(: المواطنة بين الحمم والواقع، دار النور لمنشر، 0229عبدالكريم بن أعراب ) -22
 .72عمان، األردن، ص

م(: القيم اإلسالمية والتربية، المدينة المنورة، المممكة 2988عمى خميل أبو العينين ) -20
 .8العربية السعودية، الطبعة السابعة، مكتبة إبراىيم الحمبى، ص 

م(: الوسطية فى القرآن الكريم، عمان، دار النفائس 2999محمد الصالبى ) عمى -20
 .72لمنشر والتوزيع، ص 

م(: تنمية المواطنة لدى طمبة المرحمة الثانوية بدولة 0222فتحي ىالل وآخرون )  -27
 .05الكويت: دراسة ميدانية، وزارة التربية، الكويت، ص

مية فى تنمية بعض القيم من م(: دور الجامعة اإلسال0227فؤاد عمى العاجز ) -25
 .722-072( ، ص2)25وجية نظر طمبتيا، مجمة الجامعة اإلسالمية، 

 .77م(: القيم فى عصر العولمة، دار الشروق، بيروت ، ص 0222فيصل صالح ) -22

 م(: االجتمىىىىىىىاع ودراسىىىىىىىة المجتمىىىىىىىع، القىىىىىىىاىرة مكتبىىىىىىىة انجمىىىىىىىو 0222كمىىىىىىىال دسىىىىىىىوقى ) -27
 .227المصرية، ص 

النظام القيمى فى ضوء توجييات التربية اإلسالمية، مجمة م(: 2999ماجد الجالد ) -28
 .99 – 72(، ص00العموم التربوية والنفسية، )

دراسة مقارنة  -م(: فمسفة التربية اإلسالمية 0229ماجد عرسان الكيالنى ) -29
بالفمسفات التربوية المعاصرة، عمان، الطبعة األولى، دار الفتح لمدراسات 

 .707والنشر، ص 

م(: تعميم القيم اإلنسانية والمواطنة، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة 0227ان )مارس ناري -02
 .20عمل المواطنة في المنيج المدرسي، وزارة التربية والتعميم، مسقط، ص
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م(: ممارسة األنشطة غير الصفية في السنة النبوية 0220محمد بن مطمق الشمري ) -02
المطيرة ودورىا في تعزيز الوسطية واالعتدال، المممكة العربية السعودية، 

-022(، ص2)25المؤتمر العممى الرابع، بكمية التربية جامعة أم القرى، 
090 ،http://uqu.edu.sa/news/ar/8647. 

 .05م(: مفيوم المواطنة، دار الفكر العربي، عمان، األردن، ص 0222محمد شخمان ) -00

م(: مدارات المواطنة المعاصرة: نحو مفيوم جديد 0222محمد مصطفى القباج ) -00
لممواطنة في عيد التكتالت الكبرى والنظام العولميفي الشباب والتنشئة عمى قيم 

 .90نة، المنجي الزيدي، المؤتمر الدولي لاليسيسكو، تونس، صالمواط

م(: التربية الوطنية مناىجيا وطرق تدريسو، وزارة التربية والتعميم، 0222نمر فريحة ) -07
 .52مسقط، ص

م(: برنىىىامج مقتىىىرح لتىىىدعيم دور المدرسىىىة فىىىي تنميىىىة قىىىيم 0227يوسىىىف محمىىىد عبدالحميىىىد ) -05
الثقافيىىىة، المىىىؤتمر العممىىىي السىىىنوي الثىىىامن المواطنىىىة لىىىدى طالبيىىىا فىىىي عصىىىر العولمىىىة 

 مايو. 0-0عشر، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة الفيوم، المنعقد في الفترة من 
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Effectiveness of Art Education Lesson in the formation of the positive 
Values of community for the primary school pupils in Kuwait In the 

light of contemporary societal variables 

Researcher / Iman Ahmed Essa* 

Abstract 
 The current research aims to identify the effectiveness studied art 
education in the formation of the community of positive values among 
primary school students in the State of Kuwait in the light of contemporary 
societal variables, researcher used the descriptive method using a 
screening method due to its relevance to the nature of the research, was 
selected sample purposively represented by primary school pupils (boys, 
girls) fifth grade primary Mubarak area large in Kuwait for some primary 
schools, and for a number of (250) pupil primary school (boys, girls), where 
the sample reconnaissance reached the number of 30 pupils and a 
percentage of (12%), by (15) for both of them and as a percentage of 
(50%), and reached the basic sample number (220) male and female 
students as a percentage of (88%), and it was the most important results 
no differences were statistically significant between the degrees of 
response of pupils, steps in response Althlmymat about the effectiveness 
studied art education in the formation of the community of positive values 
among primary school students in the State of Kuwait in the light of 
contemporary societal variables, teachers of art education at the primary 
role and effectiveness and their contribution was moderately the 
clarification and awareness of the concepts of positive values (loyalty and 
citizenship - moderation religious) while he studied art education and 
activity technical school through the students' response to primary school 
Form, physical education teachers at the primary role and effectiveness 
and their contribution came moderately in the development of methods and 
activities Padres art education and activity technical school for the 
development of positive values (loyalty and citizenship - moderation 
religious) while he studied art education and artistic activity in school 
through primary school pupils response Questionnaire Form. 
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