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ما هي االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة : حتددت يف السؤال الرئيس: مشكلة الدراسة
 لكة العربية السعودية؟"في الممD-B.A.Eالتربية الفنية وفق االتجاه التنظيمي للتربية الفنية "

( 124: اتبع الباحث املنهج الوصفي، وعينة الدراسة تكونت من )منهج الدراسة وعينتها وأدواتها
 معلم ومعلمة، وصمم الباحث أداة الدراسة االستبانة.

هدفت الدراسة: إلى التعرف على االحتياجات التدريبية اللزمة لتدريس التربية الفنية وفق 
 " بجوانبه األربعة وطرق التدريس وأساليب التقويم.D-B.A.Eي للتربية الفنية "االتجاه التنظيم

 أهم النتائج:
  :جاء ترتيب االحتياجات حسب حماور أداة الدراسة حسب املتوسط احلسايب ك اآليت

(، 473.3.نقد الفن م=)4(، ..473.علم اجلمال م=)0(، 474.0.تاريخ الفن م=)2
 (.47.34.إنتاج الفن م=)1(، .4712.طرق التدريس والتقومي م=)3

  ًعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتياجات التدريبية يف حماور أداة الدراسة تبعا
 ملتغري اجلنس.

  ًعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتياجات التدريبية يف جانب تاريخ الفن تبعا
 ملتغري املؤهل العلمي.

 ئية يف االحتياجات التدريبية يف جوانب نقد الفن وعلم اجلمال وجود فروق ذات داللة إحصا
 وإنتاج الفن تبعاً ملتغري املؤهل العلمي لصاحل محلة الدبلوم.

  ًوجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتياجات التدريبية يف ج طرق التدريس والتقومي تبعا
 ملتغري املؤهل العلمي.

 بعًا للمرحلة الدراسية يف حموري إنتاج الفن وطرق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ت
 التدريس.

  وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا للمرحلة الدراسية يف حماور تاريخ الفن ونقد الفن وعلم
 اجلمال لصاحل املرحلة الثانوية.

 الباحث عدداً من الدراسات ذات العالقة بالدراسة احلالية. اقترحويف ضوء نتائج الدراسة 
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Abstract 
 

Problem of the Study: It is represented in the following main questions: What 

are the training needs required for teaching Art Education and Discipline-Based 

Art Education in K.S.A.?  

The study aimed to identify the training needs required for teaching Art 

Education and Discipline-Based Art Education in K.S.A.  

Methodology, Sample and Tools of the Study: The researcher used the 

descriptive method.  As for the sample of the study, it consisted of 513 female 

and male teachers. The researcher designed a questionnaire as a tool of the 

study.  

The most important results:  

 The order of needs accordance to the study domains based on the means 

was as follows: History of Art with mean of (3.372), Aesthetics with 

means of (3.497), art criticism (3,498), Teaching and Evaluation Methods 

with means of (3,516) and finally was the Art production with means of 

(3,643).  

 There are no statistically significance differences in the training needs in 

the study domains due to the sex variable.  

 There are no statistically significance differences in the training needs in 

the domain of art history due to the qualification variable.  

 There are no statistically significance differences in the training needs in 

the domains of art criticism, aesthetics and art production due to the 

qualification variable. The differences were in favor of those who diploma 

degree.  

 There are no statistically significance differences in the training needs in 

the domains of teaching and evaluation methods due to the qualification 

variable.  

 There are no statistically significance differences due to study level in the 

domains of art production and teaching methodologies.  

 There are statistically significance differences in the domains of art 

history, art criticism and athletics due to the variable of study level. The 

differences were in favor of the high school level.  

In the light of the study results, the researcher recommended conducting 

similar studies.  
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رمحها اهلل وأسكنها الفردوس األعلى .. مل تكتمل الفرحة دون مشاركتها  إلى والدتي
احلاضرة، والدعاء أن يكتب هلا املوىل سبحانه وتعاىل هلا أجر هذا العمل صدقة جارية غري 

 مقطوع، فما قدمته يل بعد اهلل كان حافزي ودافعي.
ور .. بسمته الالواعية عند مساع خرب الغايل أسأل اهلل له الشفاء واألجر املوف إلى والدي

ال تعّوض أو تقّدر، ال حرمين اهلل من دعائك الدائم، وأعانين على بّرك  منحي الدرجة
 الكامل.

 وأبنائيزوجتي 
 إخواني وأخواتي سندي ورفعتي:

 عائلة العلم آل محمد حسين :عزوتي وفخري
بًا لألجر وحبًا يف العلم ر العلم أسهمتم هبا بتشجيعي ومسانديت طلو نقطة أخرى يف حب

 . أدامكم اهلل مجيعاً ورفع قدركم عزاً وشرفاً.واملعرفة.
 وإهداء خاص لطالب العلم والمعرفة، و معلمي الفن والجمال.

 
 أهديهم جميعاً هذا الجهد المتواضع.

 
 باسم حسن فلمبان
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يف مقدمتهم سعادة  و أتقدم بالشكر والتقدير إلدارة جامعة املدينة العاملية املاليزية
على توفريهم يل فرصة التعلم  املدير التنفيذي األستاذ الدكتور حممد بن خليفة التميمي

وااللتحاق بربنامج الدراسات العليا، وأدعو املوىل أن يثيبهم من ثواب العلم الذي أسهموا 
وصول يف مساعدهتم يل، ومن العمل الصاحل الذي سينجم عنه بإذن اهلل تعاىل، والشكر م

 إلدارة كلية الرتبية باجلامعة وما قدمته لطالب الدراسات العليا من تسهيالت.
كمــا أتقــدم جبزيــل والشــكر والتقــدير إىل ســعادة املشــرا علــى الرســالة الــدكتور أميــن 
عايد حممد، على جهوده الكبرية، و نصائحه الثمينـة، و توجيهاتـه الغاليـة، و أخالقـه العاليـة 

  إبراز هذه األطروحة بصورهتا العلمية وبصمتها األكادميية.اليت انعكس مجيعها يف
شاكر عبدالعظيم وأتقدم كذلك بالشكر والعرفان إىل سعادة األستاذ الدكتور 

)مناقشاً  فرماوي حممد فرماويالقناوي )مناقشًا خارجياً(، وسعادة األستاذ الدكتور 
داخلياً(، على تفضلهم بتقييم  وسعادة الدكتور يوسف حسن السامرائي )مناقشاً ، خارجياً(

دراسيت وتزويدي باملالحظات الرصينة القيمة اليت ساعدت على إبراز هذه الدراسة أسأل 
 اهلل أن ينفع هبم وجيزيهم خري اجلزاء.

والشكر موصول ألعضاء جلنة التقييم الكرام: سعادة الدكتور منصور حممد أمحد   
، واألستاذ سيد ن حممد مربوك قطب ممثل الكليةيوسف رئيس اللجنة، وسعادة الدكتوره إميا

أبو بكر، على تكرمهم باملتابعة والتدقيق إلجناز هذا العمل بارك اهلل هلم أعماهلم وكتب هلم 
 األجر.

فهداين، ونصحين فشفاين،  والعرفان واالمتنان لكل من أعانين فكفاين، وأشار عليّ   
كتوره هناء الشبلي خبرية التطوير الدكتور حسني حسن فلمبان متخصص اإلحصاء، الد 
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ملسامهتهم يف حتكيم األداة  فريق خرباء التدريب للرتبية الفنيةو بوزارة الرتبية والتعليم، املهين 
لتزويدي  ، والزميل احلبيب األستاذ عبداهلل محود الكريدا من وزارة الرتبية والتعليمللدراسة

... أسال اهلل أن يسدد العربية السعوديةبإحصائيات أعداد املعلمني واملعلمات باململكة 
 خطاهم مجيعا.

ورؤساء أقسام الرتبية  ،لكل من قام بتحكيم أدوات الدراسةوأخريًا أتقدم بالشكر اجلزيل 
 الفنية باإلدارات التعليمية، وكل من استجاب ألداة الدراسة من معلمني ومعلمات،

كل من الكتب والرسائل العلمية، و ومشرفني تربويني ومشرفات، وكل من زودين باملراجع و 
هلم مجيعاً كل احلب والشكر  أو شجعين بالقول والرأي املنري...ساعدين ولو باجلزء اليسري، 

 والتقدير.
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 قدمة:م
راحل تختلفة فرضتها التطورات املعرفية والتنظريية، فتأثرت بنظريات التعليم مرت الرتبية الفنية مب

ية والسياسية اليت كانت تسود يف أوقات تختلفة، وتأثرت والتعلم، وتأثرت بالتغريات االجتماع
التقومي و  ريستدالطرق بالتطورات العلمية واالنعكاسات املعرفية لكافة العلوم، وانعكس كل ذلك على 

الدول واهليئات واجلمعيات العاملية كافة التطورات يف تلك املراحل  للمادة يف كل املراحل، وقد تابعت
 ات مادة الرتبية الفنية وتسخريها لتحسني وجودة التعليم.لالستفادة من تخرج

" اململكة العربية السعودية منذ  إىل اهتمام: (2)أشارت وثيقة منهج الرتبية الفنية السعودية  وقد
نشأهتا واستقرار أوضاعها بالرتبية والتعليم، وجعلت له نظًما وسياسة خاصة، ترتكز على أسس 

ا املنطلق العقائدي انبعثت الغاية األساسية للتعليم، اليت ترتكز على فهم العقيدة اإلسالمية. ومن هذ
اإلسالم منهًجا؛ فهًما صحيًحا متكاماًل، وغرس العقيدة اإلسالمية بإكساب الطالب اخلربات 

مع اقتصاديًا واجتماعيًا املختلفة من معارا ومهارات واجتاهات وقيم، والعمل قدًما لتطوير اجملت
 وثقافياً" 

الغاية اليت تنشدها الرتبية الفنية ال تقتصر على تربية الفرد ليعيش عيشة مجالية راقية وسط و 
جمتمعه، بل ثبت علميًا وتربويًا أن الرتبية الفنية تساعد املتعلمني واملتعلمات يف التفكري واإلبداع 

تسهم يف تغيري واالبتكار، وهي ركيزة ميكن االعتماد عليها يف تلقي معظم العلوم األخرى؛ فهي 
نظرهتم لتلك العلوم، وتساعدهم على التفكري وحل املشكالت بطرق إبداعية يف التخصصات 

 األخرى وتتكامل معها.

                                                           
تعليم، اللجنة العلمية ملادة الرتبية الفنية، وثيقة منهج مادة الرتبية الفنية يف مرحلة التعليم األساسي، )الرياض: وزارة الرتبية وال  2

 .هـ(، ص2301التطوير الرتبوي، اإلدارة العامة للمناهج ، 
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أنه مل يكن يف  (2)وقد تطورت مناهج الرتبية الفنية خالل القرنني املاضييني؛ فذكر املسعري
هناية القرن الثامن عشر امليالدي بدأ تدريس  البدايات التارخيية للتعليم مادة تسمى بالرتبية الفنية، ويف

الرسم يف املدارس ألغراض ختدم االقتصاد وسوق العمل... وعلى مر التاريخ سادت فلسفات يف 
الرتبية الفنية وبادت، واخنرطت منها منظومات تربوية تنفيذية على شكل مناهج وطرق تدريس يف 

من هذه الفلسفات ماعرا بنظرية االجتاه التنظيمي الرتبية الفنية يف مدارس التعليم العام. ومن ض
 .D-B.A.Eللرتبية الفنية 

-Dوقد تناولت العديد من الدراسات واألحباث أمهية تطبيق نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

B.A.Eاليت استنتجت أن هذه النظرية هي احلل ملشكالت املمارسات  (0)، ومنها دراسة أمرية توفيق
تناولت اجتاهات تطوير مناهج الرتبية الفنية وربطت  (4)يف التعليم والتعلم، ودراسة إبراهيم وفوزيالفنية 

الذي خصص حقل  (3)بني التنظري والتطبيق مث أكدت على أمهية تطبيق هذه النظرية، ودراسة باجودة
ذه النظرية، ، ودراسة الدراسه يف التعليم العام باململكة العربية السعودية وتوصل إىل إمكانية تطبيق ه

 (.)يف مدى إمكانية تطبيق هذه النظرية يف مدارس اململكة العربية السعودية، والعمود (1)الضوحيي

                                                           
املسعري، ناصر عبداهلل، مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية واجتاهاهتا احلديثة يف التعليم العام، )الرياض: دار الصميعي للنشر  2

 44هـ(، ص2342والتوزيع، 
ارسات الفنية لطالب املرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية غري ، بناء منهج يعاجل مشكالت املمإبراهيم أمرية توفيق، 0

 م(4..2منشورة، )القاهرة: جامعة عني مشس، كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، 
هرة: مكتبة األجنلو ، )القاوالتطبيق النظرية بني الفنية الرتبية تدريس وطرق مناهجإبراهيم، ليلى حسين، َو فوزي، حممود فوزي،  4

 م(.0223املصرية، 
اجتاهات تطوير مناهج الرتبية الفنية أبان حركة إعادة صياغة مناهج التعليم العام كمدخل لتطوير عبدالرمحن، "باجوده، محزة  3

-4.ص م(، ص 0222، )كلية الرتبية، جامعة حلوان مصر: ،3، ع3جملة حبوث وفنون، م"، مناهج الرتبية الفنية باململكة
22.. 

 العربية اململكة مدارس يف تطبيقها وإمكانات دراسية مادة بوصفه الفن على املبنية الفنية الرتبية نظريةالضوحيي، حممد حسني " 1
 . .24-.22هـ(، ص ص 2303، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ).2، جملة جامعة امللك سعود، اجمللدالسعودية"

وأثره يف حقل الرتبية الفنية"،  DBAEتطور اجتاه الرتبية الفنية املبنية على الفن بوصفه مادة دراسية  "العمود، يوسف إبراهيم،  .
 .442-..0هـ(، ص ص 2304، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ) 21جملة جامعة امللك سعود، اجمللد
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الذي تناول يف دراسته نفس النظرية وأثرها يف حقل الرتبية الفنية، وغريها من الدراسات. واالهتمام 
ارج الواليات املتحدة األمريكية هبذا االجتاه هبذه النظرية أو االجتاه يتوافق مع االهتمام العاملي خ

 .(2)وحماولة تطبيقه كما فصَّله باجودة

بعد تطبيق نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية و 
عام واإلشارة إىل هـ كنظرية لتدريس الرتبية الفنية يف مناهجها للتعليم ال2301واعتمادها رمسيا عام 

، ظهرت العديد من الصعوبات يف حتقيق أهداا مناهج الرتبية الفنية، (0)تسميتها باملدرسة التنظيمية
ومتثلت يف إعداد معلمي ومعلمات الرتبية الفنية قبل اخلدمة وتأهيلهم أثناء اخلدمة على السواء؛ نظراً 

ديد للمناهج، فربامج إعداد املعلمني واملعلمات التباع اجتاه تختلف متامًا يف السابق وقبل التطوير اجل
يف كليات الرتبية باململكة العربية السعودية مل تكن تأهلهم لتدريس جوانب االجتاه التنظيمي األربعة 
)تاريخ الفن، نقد الفن، علم مجال، إنتاج فن(، وكان الرتكيز بصورة كبرية على إنتاج الفن وهو ما 

وأوصى بضرورة تطوير برامج إعداد معلم الرتبية الفنية بشكل دوري يف دراسته  (4)وضحه قماشأ
 ومستمر، وذلك وفق االجتاهات املعاصرة يف جمال الفلسفات الرتبوية احلديثة وجمال الرتبية الفنية.

والتدريب الفعال الذي حيتاجه املعلمني واملعلمات حيتاج إىل ختطيط مدروس لضمان جتويد 
األهداا املنشودة، وأوىل اخلطوات املتبعة يف تصميم الربامج التدريبية هي عمليات التدريس وحتقيق 

أكد العديد من الرتبويني على أمهية التعرا على حاجات املعلمني  حتديد االحتياجات التدريبية، واليت

                                                           
م(، ص 2.33، العدد األول، كوملبس، أوهايو )لرتبية الفنيةجملة اباجودة، محزة عبدالرمحن، "املعرفة كأساس للرتبية الفنية"،  2

02-04. 
 .3، مرجع سابق، صاألساسي التعليم مرحلة يف الفنية الرتبية مادة منهج وثيقة الفنية، الرتبية ملادة العلمية اللجنة 0
(، DBAEظيمي يف الرتبية الفنية )، حتليل برنامج الرتبية الفنية بكليات املعلمني يف ضوء االجتاه التنعلي قماش قماش، آل 4

 .2.2م(، ص 0221)مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية، رسالة ماجستري غري منشورة، 
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، (2)ة ومكوناهتا ومنهم بغدادي، ويف كافة جوانب العملية التعليميلرتبوية وحصرها يف كافة ختصصاهتما
 .(3)، َومعدي(4)َوحممد ،(0)َوالزهراين

ويف هذه الدراسة قام الباحث حبصر وحتديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مناهج الرتبية 
الفنية للمعلمني واملعلمات يف اململكة العربية السعودية، ومبا يتوافق مع نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية 

 .D-B.A.Eالفنية 

 سة:مشكلة الدرا
نظرًا للتطورات السريعة اليت مرت هبا مادة الرتبية الفنية يف اململكة العربية السعودية، خالل 
سنوات معدودة، وحتولت من تطبيق نظرية االجتاه اإلبداعي إىل نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

Discipline-Based Art Educationمة إىل تدريس النقد ، ومن الرتكيز على إنتاج الفن كصبغة عا
والتذوق الفين وعلم اجلمال وتاريخ الفن إىل جانب إنتاج الفن، وحتول الطالب من منتج للفن إىل 
متذوق وناقد ومثقف ومستمتع باألعمال الفنية، ومن مادة دراسية جمهولة املعامل ليس هلا كتاب 

ا، كان لزامًا على وزارة الرتبية مدرسي إىل كتب للطالب وأدلة للمعلمني، مع كل هذه التغريات وغريه
والتعليم مراجعة وتقييم أداء معلمي ومعلمات الرتبية الفنية يف مدارسها العامة، للتعرا على مدى 
مالئمة وكفاءة مؤهالهتم وإعدادهم العلمي لتأدية أدوارهم التدريسية مبا حيقق أهداا مادة الرتبية 

 الفنية.

                                                           
املكرمة:  اخلدمة، )مكة أثناء املكرمة للتدريب مبكة املتوسطة املرحلة يف الرياضيات مدرسي ، حاجاتحسني حممد بغدادي، 2

 .2.م(، ص2.31منشورة،  غري ماجستري الرتبية، رسالة القرى، كلية أم جامعة
املكرمة:  نظرهم، )مكة وجهة من الفنية الرتبية ملعلمي التدريسية املهارات تطوير يف التدريبية الدورات الزهراين، بندر سعيد، دور 0

 .412هـ(، ص2342ورة، منش غري ماجستري الرتبية، قسم الرتبية الفنية، رسالة القرى، كلية أم جامعة
 يف دراسات "، جملة(ميدانية دراسة)واملأمول الواقع الثانوية املرحلة رياضيات معلمي تدريبالسميع، " عبد مصطفى حممد، 4

 .2.2م(، ص 1..2، )43العدد التدريس، وطرق املناهج
 من اخلدمة أثناء لتدريبهم الغربية باملنطقة الرتبويني للمشرفني التدريبية االحتياجات لتحديد وصفية حسني، دراسة معدي، أمحد 3

 .32م(، ص ...2منشورة،  غري ماجستري الرتبية، رسالة القرى، كلية أم املكرمة: جامعة نظرهم، )مكة وجهة
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كمشرا تربوي للرتبية والفنية وعمله احلايل كمشرا وقد الحظ الباحث حبكم عمله السابق  
وخبري تدريب أن الدورات التدريبية اليت تقدم ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية حاليًا وبصورة منتظمة مل 
تراعي االحتياجات الفعلية للمعلمني واملعلمات يف تدريس املناهج اجلديدة للرتبية الفنية، واقتصرت 

اسرتاتيجيات التدريس بصورة عامة وليست تخصصة للرتبية الفنية ودروسها، ويف  املناهج املقدمة على
نطاق ختصص الرتبية الفنية فمجمل الدورات املقدمة للمعلمني واملعلمات تركز على جانب اإلنتاج 

 الفين وهتمل اجلوانب األخرى لتدريس الرتبية الفنية كالنقد الفين وتاريخ الفن وعلم اجلمال.

على عينة عشوائية من معلمي الرتبية الفنية يف مدينة  (2)الباحث دراسة استطالعيةوقد أجرى 
مدرسة موزعة على مكاتب الرتبية والتعليم اخلمس،  (.2)معلمًا يف  (03)مكة املكرمة وعددهم 

، وذلك بعد D-B.A.Eالفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية  الرتبية منهج تطبيق للتعرا على مدى
أن تدربوا مبدئيًا على املناهج اجلديدة، واستخدم الباحث بطاقة مالحظة تضمنت تدريس جوانب 

 تدريبية دورات إىل حباجة االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية األربعة، وتوصل الباحث إىل أن املعلمني
 النقد الفن، ختاري) D-B.A.E الفنية للرتبية التنظيمي لالجتاه األربعة تدريس اجلوانب يف متخصصة

، وأن التدريب مل يكن كافيًا لتحسني أداء املعلمني لتطبيق متطلبات (الفن إنتاج اجلمال، علم الفين،
 تدريس االجتاه التنظيمي وتدريس جوانبه.

حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني احلاجة إىل وعلى ما سبق فمشكلة الدراسة تنحصر يف  
يف اململكة  D-B.A.Eادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية واملعلمات الالزمة لتدريس م

 .العربية السعودية

 أسئلة الدراسة:
 :ة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليتتتحدد مشكل

                                                           
هـ، )مكة املكرمة: اإلدارة 2340-2342، تقرير عن تطبيق منهج الرتبية الفنية للفصل الدراسي األول حسن باسم فلمبان، 2

 .24هـ(، ص 2340للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، الشؤون التعليمية، إدارة اإلشراا الرتبوي، العامة 
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وفق مادة التربية الفنية  المعلمات الالزمة لتدريسللمعلمين و ما هي االحتياجات التدريبية 
 في المملكة العربية السعودية؟"D-B.A.E"ربية الفنية االتجاه التنظيمي للت

 ة:اآلتيوتتفرع من السؤال الرئيس األسئلة 
تاريخ الفن يف  جانبما هي االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس  .2

 ؟D-B.A.Eمادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

النقد والتذوق جانب ريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس ما هي االحتياجات التد .0
 ؟D-B.A.Eالفين يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

علم اجلمال يف جانب ما هي االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس  .4
 ؟D-B.A.Eرتبية الفنية مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي لل

إنتاج الفن يف جانب ما هي االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس  .3
 ؟D-B.A.E مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 يفما هي االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية  .1
 ؟وأساليب تقوميهاتدريس الرتبية الفنية طرق 

 فروض الدراسة:

االحتياجات  ( يف2721هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
 ؟ة بني املعلمني واملعلماتالتدريبية الالزمة لتدريس الرتبية الفني

االحتياجات ( يف 2721هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0
 ؟املعلمات تبعاً للمؤهل العلميالتدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية للمعلمني و 

االحتياجات ( يف 2721هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4
 ؟للمرحلة الدراسيةاً واملعلمات تبعالتدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية للمعلمني 

 :الدراسةأهداف 
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 ة:اآلتيهتدا هذا الدراسة إىل حتقيق اجلوانب 
  االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس جانب تاريخ التعرا على

 .D-B.A.Eالفن يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

  دريس جانب النقد االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتالتعرا على
 .D-B.A.Eوالتذوق الفين يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

  التعرا على االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس جانب علم
 .D-B.A.Eاجلمال يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس جانب إنتاج  لىالتعرا ع
 .D-B.A.E الفن يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

  التعرا االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية يف
 .اليب تقوميهاطرق تدريس الرتبية الفنية وأس

  اختبار الفروق يف االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس مادة الرتبية
 تبعاً ملتغريات الدراسة. D-B.A.Eالفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 أهمية الدراسة:

 من خالل يف امليدان لرفع مستوى أداءهم املهين أمهية الدراسة للمعلمني واملعلمات 
التخطيط لربامج وعقد دورات تدريبية هلم تسهم يف تنمية مهاراهتم التدريسية للرتبية الفنية 

 وطرق التدريس وأساليب التقومي. D-B.A.Eوفق جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 مساعدة جهات التطوير املهين بوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية على 
التخطيط لربامج تدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية أثناء اخلدمة وتنميتهم مهنياً؛ من 

 خالل حتديد االحتياجات التدريبية وتزويدهم هبا.



 

. 
 

  )التعاون مع اجلامعات السعودية من خالل تزويدهم مبعايري رئيسة )االحتياجات التدريبية
يم العام؛ للنهوض بالربامج اجلامعية يف إعداد يف تدريس مادة الرتبية الفنية مبدارس التعل

طالب وطالبات أقسام الرتبية الفنية بكليات الرتبية وتأهيلهم كمعلمني ومعلمات للمادة 
 مستقباًل.

 حدود الدراسة:
وتتمثل يف حصر االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية وفق  الحدود الموضوعية:
املتمثلة يف تدريس اجلوانب األربعة )تاريخ الفن، النقد  D.B.A.Eمي للرتبية الفنية نظرية االجتاه التنظي

 الفين، علم اجلمال، إنتاج الفن( إىل جانب طرق التدريس وأساليب التقومي.

الذين يدرسون  واملشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات مجيع املعلمني واملعلمات: البشريةدود الح
 .22وعددهم ) يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعوديةالرتبية الفنية 

( إدارة تعليمية موزعة على مخس 31مجيع إدارات الرتبية والتعليم البالغ عددها ): الجغرافيةالحدود 
 مناطق تعليمية باململكة العربية السعودية.

 هـ2341/ 2343العام الدراسي  الحدود الزمانية:
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 :الدراسة منهج
 (2)اختار الباحث املنهج الوصفي )املسحي( هلذه الدراسة وهو كما عرفه عبيدات وأبو السميد

بأنه: " أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقاً 
 ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً".

بحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع بأنه: " ذلك النوع من ال (0)وعرفه
البحث أو عينة كبرية منهم، وذلك هبدا وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها 

 فقط، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثاًل".
املعلمني  خصائص على االتعر  إىل تسعىووفقًا للتعريفني السابقني فالدراسة احلالية 

 دون( واملعلمات للمعلمني التدريبية االحتياجات حتديد) الواقع خالل من واملعلمات للرتبية الفنية
 ، وهو املتبع يف الدراسات الوصفية االستطالعية.واختبارها عالقات بناء إىل الوصف هذا جتاوز

 :الدراسةمصطلحات 
 :Trainingالتدريب 

دريب على وزن تفعيل من َدِرَب باألمر َدَرباً وُدْربة، وتدّرب: َضرَِي ودرّبه التدريب يف اللغة: الت
. واملدّرب: الذي قد أصابته الباليا ودربته .به وعليه وفيه: َضرّاُه. واملدرَّب من الرجال: اجملّرب.

مر. وقد الشدائد حىت قوي ومرن عليها. والدُّربة: الضراوة، والدُّربة: عادة وجرأة على احلرب وكل أ
درب بالشيء يدُرب ودرب به إذا اعتاده وضري به، تقول: ما زلت أعفو عن فالن حىت اختذها 

 (4).. والدارب: احلاذق بصناعته.دربة.

                                                           
، البحث العلمي البحث الكمي والنوعي، )األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع، سهيلة السميد، أبو و ذوقان عبيدات، 2

 .1.م(، ص 0220
 .2.2هـ(، ص .230لوم السلوكية، )الرياض، مكتبة العبيكان، العساا، صاحل محد، املدخل إىل البحث يف الع 0
، حتقيق: عامر حيدر، عبداملنعم إبراهيم، )بريوت: دار الكتب العلمية، لسان العربابن منظور، مجال الدين املصري األنصاري،  4

 2/4.3مادة )درب(  م(0221
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التدريب بأنه "عبارة عن عملية تخططة ومنظمة ومستمرة هتدا إىل تنمية  (2)عرَّا السكارنةو 
كه واجتاهاته مبا ميكنه من أداء وظيفته بكفاءة مهارات وقدرات الفرد وزيادة معلوماته وحتسني سلو 

 وفعالية".

بأنه: "اجلهد املنظم واملخطط له لتزويد القوى البشرية يف اجلهاز اإلداري  (0)وعرَّفه الطعاين
 مبعارا معينة وحتسني وتطوير مهاراهتا وتغيري سلوكها، واجتاهاهتا بشكل إجيايب بناء".

تخططة ومستمرة، هتدا إىل تلبية االحتياجات التدريبية  بأنه: "عملية (4)وعرفه أبو النصر
احلالية واملستقبلية لدى الفرد، من خالل زيادة معارفه وتدعيم اجتاهاته وحتسني مهاراته، مبا يساهم يف 

 حتسني أدائه يف العمل وزيادة االنتاجية يف املنظمة".

غيري تخطط ومنظم يف تدريس والباحث يعرا التدريب إجرائيا يف هذه الدراسة بأنه إحداث ت
الرتبية الفنية باستخدام طرق وأساليب علمية تسهم يف تزويد معلمي ومعلمات الرتبية الفنية باملعارا 
واملهارات والتدريبات الالزمة لتغيري اجتاهاهتم وحتسني أداءهم وإكساهبم القيم املهنية املطلوبة مبا يتوافق 

 .D-B.A.Eالفنية مع نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية 

 :Needsاالحتياج 
االفتقار والنقص، واحلاجة تعين القصور عن املبلغ  بأنه :االحتياج لغة (3)الزبيدي اعرّ 

                                                           
م(، 0222، 2ان: دار املسرية للنشر و التوزيع والطباعة، ط، حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية، )عمخلف بالل السكارنه، 2
 ..2ص
 .23م(، ص .022الطعاين، حسن أمحد، التدريب: مفهومه و فعالياته، )األردن: عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع،  0
القاهرة: اجملموعة العربية أبو النصر، مدحت، مراحل حتديد االحتياجات التدريبية ختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج التدريبية، ) 4

 .2م(، ص0223للتدريب والنشر، 
، شرح القاموس املسمي تاج العروس)من جواهر القاموس(، اجلزء األول، )القاهرة: دار الفكر ي، حمب الدين الواسطالزبيدي 3

 .01م(، ص1..2العريب، 
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2أضاا و ". املطلوب
Mario  قصور فيه أوالستكمال نقص  ءالشيتطلبه ياالحتياج هو ما. 

 والنتائج املرجوة أوالفجوة القائمة بني النتائج احلالية " :احلاجة بأهنا (0)دحروجوعّرا 
احلاجة تكمن عادة مبعاينة الفجوة بني أهداا حمددة ووضع قائم، ونتيجة "أن  وأضاا ."املرغوبة

التعرا على الفرق، يكون صاحب القرار قادرا على اختيار النواحي اإلشكالية اليت تتطلب انتباها أو 
 ."تعديال من أجل تصميم وسائل ممكنة لتلبية هذه احلاجات

احث يعرا االحتياج إجرائيا يف هذه الدراسة بأنه النقص امللحوظ يف إتقان تدريس مادة والب
الرتبية الفنية لدى املعلمني واملعلمات سواء شعروا هبا أو لوحظ عليهم أثناء التدريس وتسبب ذلك يف 

 اخفاق حتقيق أهداا مادة الرتبية الفنية.

 :Training Needsاالحتياجات التدريبية 
االحتياجات التدريبية: " بأهنا جمموعة من التغريات املطلوب إحداثها يف  (4)الطعاين عرَّا 

الفرد، واملتعلقة مبعلوماته، وخرباته، وأدائه، وسلوكه، واجتاهاته، جلعله مناسبًا لشغل وظيفة، وأداء 
 اختصاصات، وواجبات وظيفته احلالية بكفاءة عالية".

ملؤشرات اليت تكشف عن وجود فرق بني األداء احلايل، كما عرفها أيضًا بأهنا: "جمموعة ا
واألداء املرغوب فيه لألفراد وبسبب نقص، معارا، وقدرات، ومهارات هؤالء األفراد، وما يشوب 

 سلوكهم، واجتاهاهتم من قصور".

                                                           
1 Mario, p.,: The lexicon webstrr dictionary, vol.11, (New york: the Delair 

Publising Company. inc., 1983), p.637. 
م(، ص .022، حتديد االحتياجات التدريبية، )سوريا: حبث غري منشور، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، عبدالرمحن دحروج، 0
3. 
 .23الطعاين، مرجع سابق، ص 4
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بأهنا: " جمموعة التغريات والتطويرات املطلوب إحداثها يف  0نقاًل عن برعي (2)وعرفها عيشي
العاملني ومهاراهتم وسلوكهم لرفع كفاءهتم بناء على احتياجات ألزمة وظاهرة يتطلبها  معلومات

العمل لتحقيق هدا معني، وللتغلب على املشاكل اليت تعرتض سري العمل يف املنظمة وبالتايل تعرقل 
 تنفيذ السياسة العامة يف جماالت اإلنتاج واخلدمات".

واملهارة اليت جيب أن يتعلمها أو يكتسبها الفرد للنجاح يف  بأهنا: "املعرفة (4)وعرّفها أبو النصر
 أداء األعمال املطلوبة منه".

والباحث يعرا االحتياجات التدريبية إجرائيًا يف هذه الدراسة بأهنا املعارا واملهارات 
دى واالجتاهات املؤثرة على جودة األداء والالزم تنميتها وتعديلها لتحسني وتطوير األداء املهين ل

 املعلمني واملعلمات للرتبية الفنية.

 التدريس:
 غنية خربات لتقدمي املناسبة الظروا توفري يف املعلم جناح" :هبأن (3)واجلمل اللقاين يعرفه

 مواقف يف احملددة األهداا حتقق مبدى التدريسية العملية كفاءة وتقاس الدارسون هبا مير ومؤثرة

 .التدريس
اط مهين يتم إجنازه من خالل ثالث عمليات رئيسة: هي التخطيط "نش بأنه: (1)ويعرفه زيتون

والتنفيذ والتقومي ويستهدا مساعدة الطالب على التعلم وهذا النشاط قابل للتحليل واملالحظة 
 واحلكم على جودته، ومن مث حتسينه.

                                                           
 ...م(، ص 0220امة للنشر والتوزيع،عيشي، عمار، اجتاهات التدريب وتقييم أداء األفراد، )األردن: عمان، دار أس 2
 ..23م(، ص4..2برعي، حممد مجال، التدريب والتنمية، )القاهرة: عامل الكتب،  0
 .3.أبو النصر، مرجع سابق، ص 4
 ، )القاهرة: عامل0التدريس، ط وطرق املناهج يف املعرفة الرتبوية املصطلحات ، معجمأمحد علي واجلمل، حسني أمحد اللقاين، 3

 .14م(، ص...2 الكتب،
 .3م(، ص.022زيتون، حسن حسني، مهارات التدريس: رؤية يف تنفيذ التدريس، )القاهرة: عامل الكتب،  1
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 الفنية الرتبية معلموالطرق واألساليب اليت يتخذها  ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: االجراءات
املتمثلة  D-B.A.Eوفق جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية  ،داخل الصف لتحقيق األهداا املرجوة

 علم اجلمال وإنتاج الفن.ريخ الفن والنقد الفين و يف تا

 التربية الفنية:
 النتائج على احلصول أجل من ال الفنية، األنشطة ممارسة يعين مصطلح"ا: بأهن (2)الضوحييعرفها 

(end products )أو نسيج، أو خزا، أو حنت، قطعة أو لوحة من املكتملة الفنية األعمال يف املتمثلة 
 من( الطفل) الدارس يكتسبه ما هو( فين عمل على احلصول جبانب) الرئيس اهلدا إمنا فقط، حنوه
 ".الفين اإلبداع أو لإلنتاج ملمارسته نتيجة قيم،

لة من وسائل التعبري عن انفعاالت اإلنسان وعواطفه وخرباته، بأهنا: " وسي (0)ويعرفها احليلة
واستشاراته يف احلياة يف قالب من العمل الفين، حتسب فيها العالقات بني اخلطوط، واملساحات 

 واأللوان، وأنواع التوافق والتباين، واالتزان اليت تعكس صلة اإلنسان بالكون، وإدراكه لقيمته".

بية الفنية إجرائيًا يف هذه الدراسة بأهنا املادة اليت تنمي شخصية والباحث يعرا مصطلح الرت 
املتعلم وتريب سلوكه اجلمايل وترتقي بقيمه واجتاهاته، من خالل معايشته لألعمال الفنية وتذوقها 
والتدرب على احلديث عنها وتقدير مكانتها وقيمتها التشكيلية وممارسة أنشطتها الفنية املتنوعة اليت 

 ديه الثقافة البصرية والفكر املمزوج باملهارة.تنمي ل

 االتجاه:
الوجهة : القبلة واملوضع الذي نتوجه إليه ونقصده، ": (2)االجتاه يف اللغة وكما ورد يف لسان العرب

 ووجه الكالم السبيل الذي نقصده".
                                                           

، "الرتبية الفنية املبنية على اجملتمع ومنزلتها بني النظريات األخرى يف هذا اجملال"، رسالة الرتبية وعلم حسني حممد الضوحيي، 2
 ...هـ(، ص2303، )00النفس، العدد 

 .03م(، ص 022، الرتبية الفنية وأساليب تدريسها، )األردن: عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع، حممود حممد احليلة، 0
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 .االجتاه بأنه "احلالة العقلية اليت توجه الفرد" (0)يعرا زيدانو 
اء موضوع اجتماعي جديل القبول والرفض إز ببأنه "جمموع االستجابات  (4)كما يعرفه صاحل

 معني".
ويعرا الباحث االجتاه إجرائيا بأنه املسار واالستجابة الشخصية حنو قناعة معينة لفكر يوجه 

 تدريس الرتبية الفنية وحيدد طرقها وإجراءاهتا.

 :"Discipline-Based Art Education "D-B.A.Eاالتجاه التنظيمي للتربية الفنية 

فكر تنظيمي اتفق علية جمموعة من املتخصصني يف جمال الرتبية الفنية، بأنه " (3)عرفه قماش 
لتعليم الفن، وفق أسس علمية منظمة، وميادين للرتبية الفنية ممثلة يف التذوق اجلمايل، وتاريخ الفن، 

 ."والنقد الفين، واإلنتاج الفين

 هذه الدراسة: بأنه إطار علمي يوضح فلسفة تنظيم تعليم وتعلم ويعرفه الباحث إجرائيًا يف
الرتبية الفنية وفق جوانب الفن األربعة )تاريخ الفن، نقد الفن، علم اجلمال، إنتاج الفن(، حبيث تتميز 
باملرونة واالنضباط دون الفصل بينها عند اختيار طرق التدريس وأساليب التقومي املناسبة للموقف 

 التعليمي.

 

 

 

                                                                                                                                                               
 ابن منظور، مرجع سابق، مادة وجه. 2
 .214هـ(، ص..24، )جدة: دار الشروق، 2، طمعجم املصطلحات النفسية والرتبويةزيدان، حممد مصطفى،  0
 .2.1م(، ص.2.3، علم النفس الرتبوي، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، زكي أمحد صاحل، 4
 .22قماش، مرجع سابق، ص 3
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 تمهيد:
التدريب كأحد أوجه التعليم ومع اختالا الغايات واألهداا واملخرجات، يعترب حاجة   

ملحة لإلنسان بدأت مع بداياته األوىل واستمرت مع استمرار احلياة على وجه األرض؛ وقد جاء يف 
هما فأمره أن اهلل عندما انزل آدم عليه السالم إلى األرض مع حواء ورأى عري"الطبقات الكربى: 

أن يذبح كبشًا فذبحه وأخذ صوفه فغزلته حواء فنسج منه آدم عليه السالم جبة له ولحواء 
. والغزل والنسيج ليسا فطرة آلدم عليه السالم وحواء؛ لكنهما كانا بحاجة إلى تعلم (5)"خماراً 

كان قبل نزول   بل إن التعليمهاتين المهارتين والتدرب عليهما وإتقانهما ثم تعليمهما لمن بعدهم. 
)وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على سيدنا آدم إىل األرض ويف قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

، ويف هذه اآلية بداية العلم الذي خص (4)(فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صدقين المالئكة
وذريته مييز به منهم العاقل  اهلل سبحانه وتعاىل آدم على سائر املخلوقات، والعلم كله هبه من اهلل آلدم

بعلمه ليكون عاملاً، وغري العاقل ليوصف باجلهل، ومن األمثلة كذلك على حاجة ابن آدم للتعليم و 
التدريب عندما قتل قابيل أخاه هابيل واحتار كيف يواري جثة أخيه جهاًل وخوفًا من أن يفتضح 

ه من يعلمه ويدربه بعد ندمه على جرميته أمره، وخشية من أن تنهش الوحوش جثة هابيل فأرسل اهلل ل
)فبعث اهلل غرابًا يبحث في األرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال وإقراره بذنبه؛ قال تعاىل: 

، ومنذ (4)ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين(
زل والزراعة وإشعال النار والصيد وحاجات ذلك الوقت وبعد آالا السنوات، ابتداء من النسج والغ

 احلياة املتنوعة الزال اإلنسان حباجة للتعليم والتدريب حىت عصر التقنيات الذكية والثورة املعرفية.

                                                           
 .22، صم(2..2 ،دار الكتب العلمية :بريوت)حممد عطا  :حتقيق ،الطبقات الكربى ،الزهري، حممد بن سعد بن منيع 2
 .42سورة البقرة، اآلية: 0
 .42سورة املائدة، اآلية:  4
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التدريب والتعليم عمليتان متالزمتان يكمل كل منهما اآلخر؛ رغم الزعم بالتفريق بينهما وما   
أكيدات، وشروح واستشهادات. وهي يف راي الباحث ال ضجت به أدبيات التدريب من كتابات وت

تستحق كل هذا اجلهد والعناء، فاملعلم عندما يعلم هو مدرب، واملدرب ميارس التعليم أثناء التدريب؛ 
بل حتول إىل مدرب  –وفق نظريات التعلم احلديثة  –واملعلم مل يعد كالسابق يلقي باملعارا فقط 

علمني، واملدرب يلجأ إىل اجلوانب املعرفية النظرية قبل أن يطبقها حياول إشباع رغبات وميول املت
ويدرب عليها فهو معلم أيضاً، واملدرب يعمل على حتديد االحتياجات والتخطيط للتدريب عليها 
وحتديثها وتطويرها، كما يفعل ذلك املعلم فمن متطلبات عمله حتديث وتطوير مناهجه التعليمية 

ها وهو ما لن يتحقق إن مل تتوافق املناهج التعليمية مع حتقيق رغبات والتأكد من حتقيق أهداف
 الطالب وتشبع حاجاهتم.

التعليم يعين باإلعداد للحياة والتدريب للتأهيل الوظيفي، وهي ليست قاعدًة دائماً فقد يكون   
ف وليس التعليم يف ظروا خاصة تأهيل فيتساوى التعليم والتدريب، وقد يكون التدريب قبل التوظي

أثناء اخلدمة فيتشابه مع التعليم، وما نركز عليه عادة أن التدريب يرتكز على فهم وحصر 
لالحتياجات التدريبية الالزمة ألداء عمل ووظيفة حمددة املهارات، فاالحتياجات التدريبية وحصرها أو 

 حتديدها عملية مهمة لكافة عناصر العملية التدريبية.

أسس ومرتكزات تبىن على أساسها ويتم حصرها وفقًا هلا، تبدأ من  ولالحتياجات التدريبية  
مهام املنظمة وأهدافها ومتر باخلطط التطويرية وتركز على املهام والكفايات الوظيفية، وبدون حتديد 

 ختتل العملية التدريبية ويصيبها القصور والنقصان. -كنقطة انطالق–االحتياجات والتدريب 

 

 

 :Trainingالتدريب 
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بأنه عملية تخططة ومنظمة ومستمرة هتدا إىل تنمية مهارات  (2)التدريب كما عرفه السكارنه  
 وقدرات الفرد وزيادة معلوماته وحتسني سلوكه واجتاهاته مبا ميكنه من أداء وظيفته بكفاءة وفعالية.

خرباهتم بأنه: "عملية هتدا إىل معاونة األفراد على حتسني وتطوير وتنمية  (0)وعرفه عليوة  
ومهاراهتم وقدراهتم. وزيادة معلوماهتم. وقد يكون اهلدا منه أيضا تغيري أو تعديل لسلوكهم أو 

 اجتاههم للتأكيد على النواحي اإلجيابية يف العمل." 

بأنه: " نشاط تخطط يهدا إىل إحداث تغيريات يف املتدربني من  (4)وهو كما عرفه الشامي  
ائهم ومهاراهتم، وسلوكياهتم واجتاهاهتم مبا جيعلهم الئقني ألداء أعماهلم ناحية معلوماهتم ومعارفهم، أد

 بكفاءة وإنتاجية عالية".

ويالحظ من خالل ما سبق أن التدريب يستهدا العاملني واملوظفني، كما يعد التدريب   
لى مصدر مهم من مصادر إعداد الكوادر البشرية لسعيه إىل تطوير الكفاءات العاملة مبا ينعكس ع

تطوير أداء املؤسسات من مجيع جوانبها، وحتسني تخرجاهتا إضافة إىل تقليل اهلدر يف األعداد واألموال 
 واستثمار أفضل للوقت، مع زيادة يف اإلنتاج واإلنتاجية.

وينبع اهتمام الدول واملنظمات واملؤسسات مبختلف جماالهتا بالتدريب )التقين، العسكري،   
بوي، وغري ذلك من جماالت( بسبب إمياهنا العميق بدور التدريب يف تقليص الصناعي، التجاري، الرت 

الفجوة املتمثلة بني الواقع واملأمول، واحلاجة إىل مواكبة التطور والتسارع املعريف، فرتصد األموال 
للتدريب وتبىن اخلطط ويكلف الكفاءات يف كل جمال للمشاركة يف عمليات تصميم وتنفيذ وتقومي 

 ريب على العاملني، للفوز بنتاج التدريب املتمثل يف اإلنتاج.أثر التد

                                                           
 ..2، مرجع سابق، ص السكارنه 2
 .20م(، ص 0222، حتديد االحتياجات التدريبية، )القاهرة: إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، السيد عليوة، 0
 ..20م(، ص.022، )الرياض: دار قرطبة للنشر والتوزيع، 2، جملد2، التعليم والتدريب، طعبداحلميد رفعت الشامي، 4
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 التدريب والتعليم:
يرى عدد من املتخصصني يف جمال التدريب أن هناك فروق هامة بني التعليم والتدريب، بل  

 (0)َوُخرباء التدريب (2)إن البعض منهم يصف هذه الفروقات بأهنا سحيقة، ومن هؤالء كل من حسنني
، ويرتكزون عند مناقشة هذه الفكرة على أن نظريات التعلم للصغار ختتلف عن نظريات (4)َوالنفيعي

 تعلم الكبار من حيث املداخل واخلصائص واملبادئ واملميزات.
وسيعرض الباحث بعض األفكار اليت طُرحت للتفريق بني التدريب والتعليم ملناقشتها، فمن 

ه اكتساب معارا بينما التدريب تنمية مهارات، وهو حيث املادة التعليمية يصنف التعليم على أن
تفريق غري مناسب يف زمننا احلاضر؛ فقد تغريت كثريًا تطبيقات التعليم، وظهر حتول كبري يف التعليم 
ومبا يعرا بالتعلم النشط، واملتعلم يتعرض يف عمليات التعليم إىل اكتساب املعارا وتنمية املهارات 

تعتمد على التفاعل و هات، وهي خربات ليست حمدودة يبنيها املتعلم وتغيري يف القيم واالجتا
االجتماعي، بني املتعلم وزمالءه وبينه وبني اجملتمع احمليط، و كما هو واضح إمنا ُبيِنَ مثل هذا الرأي 

 على نظريات تعلم وأفكار سابقة.
دريب هو التأهيل أن هدا التعليم هو التأهيل للحياة بينما هدا الت املتناولةومن الفروق 

 هي العمل والعائد واملعني والنشاط والبناءاهلدفني مشرتكني فالوظيفة حياة، و للوظيفة، وهنا نقول إن 
، ومن جهة أخرى البد أن نشري إىل أن هناك أنواع من التدريب ليس له عالقة بالتأهيل للحياة

، بعيدة عن جمال الوظيفة للوظائف، فقد يلتحق املتدرب بدورات تنمي لديه هوايات أو مهارات
 .وبالتايل فالتفريق بني التعليم والتدريب يف هذا اجلانب غري مقنع

: أن من معايري التعليم النجاح للحصول على شهادة أما التدريب املذكورة أيضاً ومن الفروق 
 واملهاري فمعايريه التطبيق، وبالفعل فالتعليم يتطلب االجتياز بنجاح من حيث التطور يف النمو املعريف

                                                           
 .21هـ(، ص.230املدربني، )األردن: عمان، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، ، التدريب لغري حسني حممد حسنني، 2
 .04م(، ص0224خرباء التدريب، تصميم وإعداد وتنفيذ احلقائب التدريبية، )القاهرة: اجملموعة العربية للتدريب والنشر،  0
 ..ص ، مهارات التدريب، )الرياض: معهد اإلدارة العامة، بدون(،عبداهلل عبيد النفيعي، 4
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 كذلك  مبا يضمن االنتقال إىل مراحل أعلى أو التخرج واالستعداد للوظيفة، إال أن من أنواع التدريب
والبد للمتدرب من احلصول على شهادة واجتياز الربنامج التدرييب  ؛حلصول على ترقيةله ا ما يهدا

وهذا  يف قاعات التدريب.بنجاح ليحصل على الرتقية وإن مل يطبق يف عمله ما تدرب عليه فعليًا 
يعين أن التعليم والتدريب ميكن أن يشرتكا يف معيار احلصول على شهادة فيصبحا متساويني يف هذا 

 اجلانب أيضاً وال جمال للتفريق بينهما حبجة احلصول على الشهادة.

م ية تعليمن الفروق كذلك بني التعليم والتدريب هو ما ارتكز على نظرية تعليم الصغار ونظر 
إلثبات الفروق بني التعليم والتدريب، بينما التعليم ليس عتمد عليها كثريًا الكبار، وهي نظريات ا

. كما أن التدريب ميكن أن يكون لالثنني معاً، ويف ولكنه للصغار والكبار مقصوراً على الصغار فقط؛
صائص املتعلمني ساسية وعلى خالباحث أن التعليم والتدريب يعتمد على نظريات التعلم األ رأي

؛ فالصغار مل يعودوا مجيعًا يتقبلون ما يقال هلم من معلومات علمية نظرياتو  وعلى مبادئ فلسفية
دون مناقشتها كما كان سابقاً، بل إن األطفال الذين ال يناقشون وال يشاركون حاليًا أثناء عمليات 

من مبادئ الكبار وحدهم امللل عند أهنم حباجة إىل عناية ومتابعة بصورة أكرب. ومل يعد  يرىالتعلم 
، وعندما يقال أن الكبار فالصغار ينطبق عليهم ذلك أيضاً اجللوس بشكل سليب لفرتات طويلة 

يتعلمون بسرعة األشياء اليت تفيدهم، فاألطفال حيبون التعليم واملدرسة عندما يكون تعليمهم ذا معىن 
 ومرتبط حبياهتم فيقتنعون بأمهية التعليم.

لة إجياد فروق بني التعليم والتدريب ليست منطقية برأي الباحث، وال أمهية هلذا إن حماو 
التصنيف، فلن يكون هناك فرق كبري لو فرَّقنا بني التدريب والتعليم أومل نفرِّق. واملالحظ ميدانيًا أن 

م كالمها املعلم املتميز يسهل عليه ممارسة التدريب بعد توجيه وتدريب بسيط، فاملعلم واملدرب اليو 
ميارسان دور املوجه وامليسر لعمليتا التدريب والتعليم، ومها خيططان وينوعان من الطرق واألساليب 
إليصال الرسالة اليت تنمي أو تعدِّل شيئًا عند املتعلم أو املتدرب، وإجراءات التنفيذ مهما اختلفت 
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التدريب إال أن املتتبع  تسميتها من اسرتاتيجيات وطرق تدريس يف التعليم وأساليب تدريب يف
 والعارا سيكتشف أهنا واحدة وخطواهتا متشاهبة رغم التالعب يف التسميات.

، ومها -وأهدافه  هي التعلم -والباحث يؤكد أن التعليم والتدريب مها وجهان لعملة واحدة 
، نهالن مواردمها من منبع واحد، ويعتمدان على أسس واحدة، ويرتكزان على فلسفات متشاهبةي

ويتأثران يف التخطيط وعمليات التنفيذ واإلجراءات وأساليب التقومي بنظريات التعلم، مما يثبت أن 
التدريب والتعليم ينتميان لعلم واحد؛ واخلصوصية لكل وجه من وجهي العملة تكمن يف تغريُّ الغرض، 

 وما خيدمه ووقته وطرق حتقيق األهداا الرتبوية )تعليمية أوتدريبية(. 

 ب ونظريات التعلم:التدري
يهتم علماء النفس مبتابعة النمو يف شىت اجلوانب اإلنسانية ومالحظة التغريات فيه واملؤثرات 
اليت تصاحبه والعوامل اليت تساعد على حدوثه وأشكاله اليت يتمثل فيها، ومن هذه اجلوانب ما يعرا 

 بالتعلم، وهناك فرق بني منو التعلم والنمو البدين والنضج.

سلمنا بتشابه التدريب والتعليم ميكننا القول أن علماء الرتبية يتلقفون النظريات النفسية ولو 
اخلاصة حبدوث التعلم ويستفيدون منها يف تطوير عمليات التعليم والتدريب، فالتعلم يعرا بكيفية 

علم حدوثه؛ حيث أن معظم نظريات التعلم النفسية ترى أن التعلم حيدث نتيجة لتطور خربات املت
وظهورها عند تفاعله مع العامل اخلارجي فتتحسن قدرته على األداء وتتغري قناعاته واجتاهاته، رغم أن 

 نتاج التعلم قد ال يظهر مباشرة وحيتاج إىل وقت للبناء و النضج.
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وما يؤكد تشابه التدريب والتعليم استفادهتما من النظريات النفسية اخلاصة بالتعلم؛ فتتأثر 
ليم والتدريب حبسب نظرية التعلم اليت تنتهجها. وتشري األدبيات إىل أن هناك تقسيمات عمليات التع

 ثالثة أنواع رئيسية هي: (2)تختلفة لنظريات التعلم، من أشهرها وكما عدها فلمبان
 نظريات التعلم السلوكية. .2

 نظريات التعلم املعرفية. .0

 نظريات التعلم البنائية. .4

ابقة الذكر جمموعة من النظريات تتبع كل نوع من حيث وتندرج حتت نظريات التعلم الس
الفلسفة العامة لكل نظرية، والباحث الحظ أن أدبيات التدريب اهتمت بالنوعني األوليني ومها 
السلوكية واملعرفية فيما كتب عن نظريات التعلم واالستفادة منها يف جمال التدريب دون النظرية 

قد بدأ فعليًا وتطبيقيًا يف االستفادة من الفلسفة البنائية يف امليدان  البنائية، بينما التعليم يف جماله
 الرتبوي.

وسيقوم الباحث بشرح تختصر لبعض أنواع نظريات التعلم اليت ميكن االستفادة منها يف 
 التدريب وفق التقسيم السابق ُملحقاً النظريات التابعة لكل نوع منها بإجياز.

 التعلم السلوكية: نظريات
 ،(Skinner سكينر)وَ  ،(Watson واطسون) وأقطاهبا السلوكية املدرسة أصحاب يرى

 ناجتة استجابة تتبعه معني ملثري احلي الكائن تعرض نتيجة حيدث التعلم أن: (Thorndike ثورنديك)وَ 
 طريق وعن. للمثري تعرضه بعد احلي الكائن سلوك يف امللحوظ بالتغري يقاس التعلم وأن املثري، عن

                                                           
، )مكة املكرمة: اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، إدارة اإلشراا والتدريس التعليم تصميمفلمبان، باسم حسن،  2

 ..-.هـ(، ص2342الرتبوي، 



 

01 
 

 عن السلوك تعديل ميكن هنا ومن عنده، االستجابة هذه تثبت االستجابة لنفس احلي الكائن تكرار
 (2).للمثريات االستجابة طريق

 ة:اآلتيويندرج حتت هذه النظرية النظريات 
 )وهي تؤكد على حتفيز األفراد على إجناز أو جتنب بعض  :(0)نظرية التعزيز )التدعيم

بقة حدثت جراء هذا السلوك، وهلذه النظرية نوعني من السلوكيات، وذلك بسبب نتائج سا
التدعيم: األول إجيايب لتعزيز العمل وتقويته، والثاين سليب ويعترب أحد طرق العقاب. وهذه 

 النظرية تطبق لتصحيح السلوك.

 تنص على أن اخلربات اليت مير هبا اإلنسان تؤدي إىل اكتساب  :(4)نظرية التعلم الشرطي
سب( يكون شرطيًا الرتباطه بشيء آخر فيؤثر على السلوك باإلقبال على سلوك جديد )مكت

الفعل، خاصة إذا كان ناتج التعلم سار ومرغوب، كما يتم جتنب التعلم يف حالة النتائج 
 املؤملة.

 وهي للتعلم من خالل املالحظة للغري وحماولة جماراهتم بصورة  :(3)نظرية التعلم االجتماعي
تابعة سلوكهم بصورة مستمرة إلتقان حماكاهتم، وهذه النظرية تعتمد مباشرة أو من خالل م

على أن السلوك الذي يقوى جيب أن يعاد فينتج عنه مهارة جديدة أو سلوك جديد، ويتم 
 التعلم وفق هذه النظرية على أربع مراحل: 

 .التكرار .3، التحفيز والتشجيع. 4، التطبيق . 0. االنتباه، 2

                                                           
 ..فلمبان، مرجع سابق، تصميم التعليم، ص 2
 ..24م( ص0222سامة للنشر والتوزيع، ، اسرتاتيجية التدريب الفعال، )األردن: عمان، دار أفايز اخلاطر، 0
 . .22، صمرجع سابق الشامي، 4
 ..24اخلاطر، مرجع سابق، ص 3
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 ومضموهنا أن الكائن احلي يتعلم من خالل احملاوالت  :(5)الخطأاولة و نظرية التعلم بالمح
املتكررة، ويدعم اخلربات الناجحة اإلجيابية، ويستبعد احملاوالت والتجارب السلبية، ويبدأ 
التعلم يف هذه النظرية بعشوائية وعدد تكرار احملاوالت اليت تقل عشوائيتها تدرجييًا نتيجة 

 ت اخلاطئة، مع تأكيد الناجحة منها إىل أن يتحقق اهلدا.االستفادة من احملاوال

 :(4)نظريات التعلم المعرفية
 Gestaltأدى ظهور احلاسب اآليل بعد احلرب العاملية الثانية، وتأثري علم نفس اجلشطلت 

Psychology.إىل حتول يف وجهة نظر التعلم املعريف والذي مسي بالثورة املعرفية ، 

أن السلوك  (Piaget  بياجيهوَ  Brunerبرونر وَ  Tolmanأبرزهم طوملان  من)ويرى املعرفيون  
. وتفرتض هذه النظريات أنعبارة عن منط معني له دالئل ومؤشرات، وعند ظهورها حيدث السلوك

 التعلموأن  ، جديدة أفكار وتكوين السابقة واخلربات األفكار ترتيب إعادة ضرورة التعلم يتضمن 
 تنظيمه على كبرية بدرجة يعتمد الفرد يتعلمه ما، وأن املعلومات مبعاجلة تعلمامل يقوم عندما حيدث

 ، وميكن أن يكون للتعلم معىن.فيه يوجد الذي للموقف اإلدراكي

 ويندرج حتت هذه النظرية بعض النظريات منها:

 صل هلا تفرتض هذه النظرية أن الرسالة أو املعلومة اليت يكتسبها املتعلم حي :(4)نظرية المعلومات
بعض التحويالت يف عقله من خالل احلس / الصورة/ الرائحة واليت يرسلها من خالل البيئة، 
وتكون الواسطة األذن/ العني/ اجللد/ أو األنف، وختزن هذه الرسالة يف الذاكرة لفرتة قصرية. 
فتصنف وترتجم فيما بعد على مخس أشكال إما معلومات شفهية أو مهارات متوقعة، أو 

                                                           
 .220الشامي، مرجع سابق، ص 2
 3ص سابق، تصميم التعليم، مرجع فلمبان، 0
 .233اخلاطر، مرجع سابق، ص 4
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ات آلية، أو سلوكيات، وهذه العملية تسمى االسرتجاع، وبالتايل فهذه النظرية تركز على مهار 
 العملية الداخلية يف االلتقاط والتخزين والتجاوب مع الرسالة.

 )وفيها ضرورة إدراك العالقات بني عناصر املوقف  :(5)نظرية التعلم بالتبصر )عمق النظر
لعقبات اليت حتول دون حتديد أغراضه، والتبصر يعين التعليمي، وتفهم األسباب واألهداا وا

إدراك املوقف يف صورته الكاملة الكلية، وليس يف عناصر وأجزاء متفرقة، فالتعلم يتم من خالل 
التوافق واالنسجام مع ظروا البيئة احمليطة، والتغلب على الصعوبات والعقبات اليت تواجه 

 يدة ليتم حتقيق األهداا.املتعلم من خالل االعتماد على مهارات جد

 تناقش هذه النظرية أن املعرفة تخزنة يف الذاكرة طويلة املدى على  :(4)نظرية العبء المعرفي
شكل حزم معلومات تسمى اخلطط، والعقل ينظم هذه اخلطط املعلوماتية يف فئات ترتبط 

 األحداث باألساليب املنهجية والرتبوية، فيستخدم املتعلمون اخلطط القائمة على تفسري
واملشكالت وتطوير خطط جديدة أكثر تعقيداً من خالل اخلربات والتعلم، فتحرر العقد األكثر 
تعقيداً سعة الذاكرة العاملة فينتج منها عمليات جديدة مثل الفهم والتفكري. ومن اسرتاتيجيات 

ولة أو مشكالت هذه النظرية اليت تساعد على التقليل من العبء املعريف الدخيل تقدمي أمثلة حمل
 حملولة جزئياً للمساعدة على التعلم.

 هذه النظرية هتتم بالبالغني الذين مل ينخرطوا يف طريقة تعليم رمسية،  :(4)نظرية تعلم البالغين
ويعتقدون أن التعليم يأيت من اخلربة، لذلك جيب على املدرب إجياد إمكانيات للمتدربني 

تماد على خرباهتم القدمية، ودمج ما عند املتدرب مع ما إلعطائهم نوع من اخلربة اجلديدة باالع
 عند املدرب. تعتمد هذه النظرية على عدة افرتاضات حبسب ما أورده اخلاطر:

                                                           
 ..22ص سابق، مرجع الشامي، 2
 .30م(، ص0222ن، دار الفالح للنشر والتوزيع، ، تصميم التدريس، )األردن: عماعلي حممد اخلويل، 0
 .234اخلاطر، مرجع سابق، ص 4
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 أن البالغ جيب أن يعرا ملاذا يتم تعليمه؟ .2

 جيب توجيه البالغ يف عملية التعلم. .0

 البالغ حباجة إىل عمل أكثر. .4

 كلة مركزية.البالغ يقصد التعليم عند احساسه مبش .3

 البالغ يتعلم من خالل أمور جوهرية وعرضية. .1

 التعلم البنائية: نظرية
 والنظرية السلوك، يف الظاهرة التغريات على تركز اليت السلوكية النظرية بنيأن  (2)أشار فلمبان

 على يزهالرتك بقوة البنائية النظرية ظهرت السلوك، خلف الكامنة الفكرية العملية على تركز اليت املعرفية
 التعلم عن به خاص منظور لتكوين يدفعه مما له، معىن ذا يصبح املتعلم بواسطة يبىن ما بأن التسليم
 .املشكالت حلل املتعلم إعداد على البنائية ركزت كما الفردية، واخلربات املنظومات خالل من وذلك
 للتوقع. قابلة دائما ليست التعلم نواتج أن ترى وهي

التدريب قد جتنب هذا الفكر الفلسفي وتطبيقاته لكونه ُيصعِّب من عمليات الباحث أن  ويرى
التخطيط املسبق للعملية التدريبية وبراجمها، حيث أن البنائية كما أشرنا سابقًا ليست حمددة النواتج 
واملخرجات، والتدريب عادة يسعى إىل تغيري مستهدا يف املعلومات واملعارا واملهارات والتعديل يف 

 وقت أكثر حبسب قدرات جتاهات والقيم، وكذلك فمما يؤخذ على النظرية البنائية أهنا حتتاج إىلاال
يف مشكالت التقييم اليت تواجه النموذج  0ه زيتون َوزيتونااملتعلمني، وهو مايتضح من خالل ماذكر 

وفق  يبعند التخطيط لعمليات التدر  البنائي. فالميكن دائمًا التحكم يف املدخالت واملخرجات
 .البنائية

                                                           
 ..فلمبان، مرجع سابق، تصميم التعليم، ص 2
 ..03م(، ص0224زيتون، حسن. زيتون، كمال، التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية )القاهرة: عامل الكتب،  0
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إال أن هذا ال يعين أن التدريب يف غىن تام عن فكر الفلسفة البنائية؛ فاملدرب حباجة إىل أن 
يلجأ يف بعض الظروا إىل تطبيق النظرية البنائية؛ وذلك عندما يقع يف برنامج تدرييب ويكتشف 

بني، سيؤدي به ذلك حينها إىل قصورًا يف حتديد االحتياجات التدريبية، أو تباينًا يف مستويات املتدر 
ضرورة بناء أهداا جديدة للتدريب لضمان استفادة املتدربني و اكساهبم ما يليب حاجاهتم الوظيفية 
املتنوعة، وبالتايل سيبتكر أساليب جديدة للتدريب قد تكون أنشطتها مفتوحة و مرنة، ويف النهاية 

ني املتدربني حسب املعرفة اليت يبنيها كل متدرب ستكون تخرجات التدريب غري متوقعة متاماً ومتنوعة ب
 وتكون خاصة هبا يدافع عنها ويسعى إىل تطبيقها لتحسني أداءه وجتويد عمله.

 أنواع التدريب:
أنواع التدريب بعد أن وّضح أن التدريب يأيت عادة حيث ينتهي التعليم مع  (2)عدد اخلاطر  

يكمالن بعضهما البعض، وأنواع التدريب كما عدَّها   الرتكيز على أمهية أهنما عمليتان متكاملتان
 :اآليتك

 أواًل: أنواع التدريب من حيث الزمن:
  التدريب قبل اخلدمة: ويقصد به إعداد األفراد علميًا وعمليًا ومسلكيًا إعدادًا سليمًا يؤهلهم

 للقيام باألعمال اليت ستوكل إليهم عند االلتحاق بالوظيفة.

 ويقصد به تدريب من هم على رأس العمل بغرض تنمية قدراهتم التدريب أثناء اخلدمة :
 الذهنية ومهاراهتم العملية.

والفرق بني النوعني السابقني أن التدريب أثناء اخلدمة يشتمل على جتارب األفراد بعد 
ممارستهم العمل واكتساهبم قدرًا كبريًا من اخلربة، بينما يهدا التدريب قبل اخلدمة إىل إعداد 

 د إعداداً كامالً لتويل مهام مهنية أو فنية مستقبلية.الفر 

                                                           
 .02-.2اخلاطر، مرجع سابق، ص 2
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 ثانياً: أنواع التدريب من حيث املكان:
  التدريب داخل املنظمة: ويقصد به عقد الدورات التدريبية داخل منظماهتم ومقار عملهم وقد

 يكون أثناء تأديتهم لعملهم املعتاد أو مهام جديدة عليهم.

 ه أن ينقطع العامل عن عملة لفرتة زمنية حمدودة ليلتحق التدريب خارج املنظمة: ويقصد ب
 أثناءها بدورة أو برنامج تدرييب يف أحد املراكز التدريبية يف بلده أو خارجه.

 ثالثاً: أنواع التدريب من حيث األهداا:
  التدريب لتجديد املعلومات: ويسمى بالتدريب اإلنعاشي يزود فيه املتدرب مبعلومات جديدة

 العمل وأساليبه ووسائله املتطورة احلديثة.عن جماالت 

  تدريب املهارات: ويستهدا زيادة قدرة اإلداريني على أداء أعمال معينة ورفع كفاءهتم يف
 األداء.

  التدريب السلوكي: أو ما يعرا بتغيري االجتاهات، ويهدا إىل تغيري أمناط السلوك أو
 العمل قد تتسبب يف تدين االنتاجية.وجهات النظر وتغيري القناعات حنو أفكار معينة يف 

  التدريب للرتقية: ويهدا إىل حتسني إمكانيات املوظف بغية حتضريه لتويل وظائف إدارية
 أعلى، مما يؤمن للموظف جماالت للرتقية يف املستقبل.

ويرى الباحث أن هذه التقسيمات أو التصنيفات اخلاصة بأنواع التدريب تندمج مجيعها يف 
. والتدريب أثناء اخلدمة. أما باقي األنواع فهي 0. التدريب قبل اخلدمة، 2 ومها: نوعني أساسيني

تندرج حتت هذين النوعني كالمها أو أحدمها، وال شك أن التدريب أثناء اخلدمة هو أكثر األنواع 
ه انتشارًا يف جمال تنمية الكوادر البشرية، ويفضله الكثري نظرًا ألن العامل يف امليدان تتضح علي
عالمات القصور ومدى انتاجيته وجودة أداءه، كما أن العامل حيس شخصياً هبذا القصور عند مقارنة 

 أداءه بأداء أقرانه العاملني، فتتولد لديه الرغبة الداخلية يف التدرب والتحسن.
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ومع تعاظم ثورة املعلومات والتطور اهلائل يف وسائل االتصاالت ظهر منط جديد من التدريب، 
توافق مع التطورات احلاصلة يف جمال التعليم، وهو ما يسمى بالتدريب اإللكرتوين أو التدريب وهو م

من بعد باستخدام احلاسب اآليل وبدعم من شبكات املعلومات واإلنرتنت، كما أسهم التنافس بني 
عليمية الشركات واملصانع الكربى يف تطوير أدوات تعليمية وبرجميات تفاعلية حتاكي وتناسب بيئات ت

أن االعتماد  (2)جديدة، سامهت يف هتيئة بيئة مناسبة ملا يسمى بالتدريب اإللكرتوين. وقد أشار توفيق
الكامل على تواجد املعلم واملدرب داخل الفصول والقاعات التدريبية قد حتول إىل االعتماد على 

. وعليه فقد ظهر نوعني حديثني املتدربني واملتعلمني أنفسهم ملواكبة املتغريات والتكنولوجيا املعاصرة
هلذا النمط من التدريب ومها التدريب املتزامن الذي يستوجب حضور املدرب إلكرتونيا يف نفس زمن 
التدريب، والتدريب غري املتزامن الذي ال يستلزم وجود املدرب ويعتمد على الربجميات اجلاهزة واملعدة 

 مسبقاً لتنفيذ عمليات التدريب.

 دريب:أهمية الت
أن التدريب أثناء اخلدمة تزداد أمهيته يف العصر احلديث؛ نظرًا للتطور السريع  (0)يرى الطعاين 

يف كل اجملاالت، حيث أن املدة اليت يقضيها العاملني أثناء اخلدمة أطول من املدة اليت يقضوهنا قبل 
وحتديث أداء العاملني اخلدمة، مما يستوجب الرتكيز يف التدريب على هذه الفرتة من أجل جتديد 

خالل فرتة قصرية تصل يف حدها األقصى إىل سنة، مع ضرورة تكامل برامج التدريب قبل اخلدمة مع 
 برامج التدريب أثناء اخلدمة.

 ة:اآلتيأمهية التدريب أثناء اخلدمة يف األسباب  (4)وحيصر الطعاين
سة املهنة، وليست أن برامج اإلعداد قبل اخلدمة ال تتعدى أن تكون مدخاًل ملمار  .2

 إعداداً هنائياً هلا.
                                                           

 .42م(، ص0224)القاهرة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك"،  0، التدريب عن بعد، طالرمحنعبد توفيق، 2
 .23الطعاين، مرجع سابق، التدريب: مفهومه وفعالياته، ص 0
 املرجع السابق. 4
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التغري العاملي السريع يف عصرنا احلايل والذي يشمل كافة اجملاالت يؤثر على املهن وحيتم  .0
 املتابعة والسعي للتطور املستمر.

 التغريات والتطورات الرتبوية املستمرة يستلزم التغيري لتحقيق األهداا املنشودة. .4

 :اآليتة التدريب يف أمهي (2)كما يلخص السكارنة
 إجناز وظيفة أفضل كماً ونوعاً: أي زيادة اإلنتاجية وبالتايل ختفيض التكاليف. .2

زيادة الفرص إلشباع رغبات املستفيد أو املستهلك ملنتجات املنظمة من خالل  .0
 حتسني اخلدمات والسلع املقدمة له.

 استخدام وتوظيف التقنيات احلديثة ومواكبة اجلديد منها. .4

ل دور اجلامعات واملدارس من حيث تنمية املعارا واملهارات للعاملني مبا استكما .3
 يتناسب مع أدوارهم ومهامهم الوظيفية.

وأمهية التدريب يف رأي الباحث ال تتوقف عند احلدود العامة اآلنفة الذكر، ففي التدريب 
ة للتدريب لو ُخطط هلا بصفة عامة إىل جانب اإلضافة املعرفية والتنمية املهارية، هناك فوائد عظيم

بعناية فائقة، واستهدا تغيري القناعات وحتسني اجتاهات العاملني حنو وظائفهم وانتماءهم ملنظماهتم، 
 وإمياهنم بأمهية جهودهم وقدر الفوائد اليت تعود على اجملتمع وعليهم من خالل مشاركاهتم ووظائفهم.

 أهداف التدريب:
 :اآليت جمموعات كأهداا التدريب إىل (0)قسَّم الشامي

  أهداا عادية: وتشمل األهداا التقليدية مثل )تدريب العاملني اجلدد، وتدريب
األخصائيني واملشرفني على تطبيق اساليب عمل جديدة، والربامج التنشيطية للعاملني هبدا 

 تأكيد معلوماهتم األساسية(.

                                                           
 .23السكارنة، مرجع سابق، ص 2
 .24-243الشامي، مرجع سابق، ص 0
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 ا املنشأة من خالل أهداا حل املشكالت: وهي إلجياد حلول ملشكالت حمددة تعاين منه
إعداد وتدريب أفراد قادرين على التعامل مع تلك املشكالت، وتطبيق أساليب وأدوات علمية 

 متطورة لعالج تلك املشكالت.

  أهداا ابتكارية: تتعلق بأنواع النشاطات اجلديدة وغري العادية وجماالت العمل ذات
ات متميزة من األفراد يتميزون االستثمار العايل واملخاطر املتصاعدة، وتتطلب تلك نوعي

بقدرات ومهارات خاصة فيتم إعدادهم وتدريبهم بأساليب متطورة لتطبيق نظم وإجراءات 
 عمل هلا مواصفات دقيقة وحمددة.

وبرأي الباحث أن األهداا للتدريب ميكن أن تشمل كل ماذكر؛ فعندما ما يتعلق التدريب 
تغيري، فقد تضطر إىل بناء رؤية ورسالة جديدتني، باخلطط املستقبلية للمنظمات الساعية إىل ال

وتتطلب االتفاق على أهداا جديدة وإجراءات وأنظمة تناسب األفكار التطويرية، فتكون األهداا 
عبارة عن خليط من األهداا العادية، وأهداا حلل املشكالت، واألهداا االبتكارية. وسيتم 

 التعليمية لتطابقه مع موضوع هذه الدراسة. الرتكيز يف ما يلي على التدريب أثناء اخلدمة

 :لتدريب أثناء الخدمةا
 جممله، يف الفرد حمورها مستمرة منظمة عملية" بأنه اخلدمة أثناء التدريب (2)فرحات عرا

 مستقبلية أو حالية حمددة احتياجات ملقابلة وسلوكية؛ وفنية ذهنية حمددة تغيريات إحداث إىل هتدا
 بأنه (0)وجرب العاجز ووصفه". معاً  الكبري واجملتمع فيها يعمل اليت واملنظمة ؤديهي الذي الفرد يتطلبها

 قدراهتم من ترفع ومهارات إمكانات وإكساهبم ومهنياً  تقنياً  وتأهيلهم وتدريبهم األفراد إعداد"
 ".اإلنتاجية

                                                           
، كلية الرتبية، جامعة عني مشس: القاهرة، )يبية أثناء اخلدمة بكليات الرتبية يف مصرمنوذج مقرتح ملركز الدورات التدر فرحات،  2

 ..م(، ص0..2
، دار الضيافة، جامعة عني مشس: القاهرة، )تقومي دورات تدريب معلمي اللغة العربية، العاجز، فؤاد علي وجرب، نبيل داود 0

 .132م(، ص0223
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 عملية اخلدمة أثناء املعلمني تدريب أن على (0)متويل وَ  (2)واجلمل اللقاين من كل واتفق
 ومشاغل عمل وورش قصرية ودورات حماضرات صورة يف املعلم حمورها ومستمرة مقصودة منظمة
 من جمموعة تقدمي إىل وهتدا دراسية، مؤهالت أو شهادات مبنح تنتهي اليت التنظيمات من وغريها
 الرتبوي بأدائه واالرتقاء العلمي مستواه لرفع للمعلم؛ الالزمة والوجدانية واملهارية املعرفية اخلربات

 إحداث إىل جمملها يف هتدا اليت اإلجراءات من وغريها والعملية، النظرية الناحيتني من ،واألكادميي
 والعمل للمعلم الزمة ومستقبلية حالية ، متجددة احتياجات ملقابلة املهنية؛ النواحي يف وتطوير حتسني

 .به يقوم الذي التدريسي

التدريب الذي تنشأ الحاجة إليه وفق دمة إجرائيًا بأنه والباحث يعرا التدريب أثناء اخل
المستجدات التي تظهر على األداء والرغبة في التطوير والتجديد لضمان رفع الكفاءة لدى 
العاملين معرفياً ومهارياً وتغيير اتجاهاتهم لجودة اإلنتاج وتحسين المخرجات والتقليل من الهدر 

 .المالي واستثمار الوقت

 ارتباطا تااملستوي تختلف يف للمعلمني اخلدمة أثناء ترتبط التدريب برامجأن  (4)اديويرى النج
 اجملتمع، يف التعليم اسرتاتيجيات على يطرأ والذي ،والتكنولوجيا العلوم يف السريع والتطور بالتغري وثيقاً 
 قبل إعداده امجبر  تكون أن وجيب املعلم، إعداد برامج يف السريع التطور وتساير متطورة تصبح حبيث
 عامة، كفاءات يكسبه ما وكل التعليمية، واألساليب اخلربات ناحية من غنية برامج وأثناءها اخلدمة
 .ومصادره وحمتواه التعليم أهداا يف احلديثة التعليم مطالب مع وتتناسب ومتميزة وخاصة

                                                           
 .0.اللقاين واجلمل، مرجع سابق، ص 2
 للجمعية عشر السادس العلمي عمان،" املؤمتر بسلطنة الرياضيات معلمي تدريب برامج ، "تطورسعد الدين عالء ، تويلم 0

 .4.3 م(، ص0223الضيافة،  دار مشس، عني جامعة األول، )القاهرة: اجمللد ،(املعلم تكوين) التدريس وطرق للمناهج املصرية
 العلوم ،21م سعود، امللك جامعة "، جملةيف املرحلة املتوسطة دريبية ملعلمي الرتبية الفنيةاحلاجات التالنجادي، عبدالعزيز راشد، " 4

 .3.. ، ص(م0..4/  هـ2304) ،(0) اإلسالمية والدراسات الرتبوية
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 بعملية للقائمني راملستم النمو حتقيق أساساً  يستهدا العلمي مبفهومه اخلدمة أثناء فالتدريب
 الثقايف والعلمي املهين باملستوى واالرتقاء األفراد أداء مستوى لرفع املستويات كافة يف التعليم

 .عملهم جتاه املهين ورضاهم النفسي واستقرارهم طموحاهتم حيقق مبا للمعلمني؛

 وظهور بية،الرت  مفاهيم تطور مع تربز اخلدمة أثناء واملعلمني املعلمات تدريب إىل احلاجةو 
 ما وهذا املعلومايت، التسارع وذلك املختلفة التطورات تلك متابعة هلم ليتسىن التقنية؛ املستحدثات

 بأحدث التخصصات كافة يف املعلمنياملعلمات و  إملام ضرورة حيث من (2)جامل دراسة به أوصت
 .املعرفة جماالت يف والتكنولوجي العلمي التطور ملواكبة اخلدمة؛ أثناء التدريب إليه وصل ما

 :الخدمة أثناء المعلمين تدريب أهداف
 :اآليتإىل  (0)متويلكما أشار   اخلدمة أثناء املعلمني تدريب ايهد
 .اتج عن برامج اإلعداد قبل اخلدمةعالج القصور الن .2
 تزويد املعلمني بأحدث املعلومات يف جمال ختصصاهتم املعرفية.   .0
 .التعلم الذايتري العلمي و تدريب املعلمني على أساليب التفك   .4
تنمية االجتاهات اإلجيابية املرغوبة لدى املعلمني أثناء فرتة التدريب مثل: سلوك املعلمني،    .3

وحتسني عالقاهتم اإلنسانية يف الوسط التعليمي، وتنمية قدراهتم االبتكارية، ورفع مستوى 
 هبا، وخلق تفاعل إجيايب بني املعلمتقبلهم ملهنتهم، ورفع الروح املعنوية بني املعلمني العاملني 

 .وتالميذه وبني التالميذ وأنفسهم
تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على استخدام أجهزة احلاسب اآليل، واحلصول على املعلومات    .1

؛ مبا يتماشى مع متطلبات القرن )اإلنرتنت( شبكة املعلومات من مصادر متعددة مثل:
 الواحد والعشرين.

                                                           
 ملصريةا للجمعية عشر اخلامس العلمي والتدريب"، املؤمتر التأهيل وسياسة التنمية احتياجات بني املعلم ، "الرمحن عبد جامل، 2

 .400م(، ص0224) األول، اجمللد ،(املعاصرة للحياة واإلعداد التعليم مناهج) التدريس وطرق للمناهج
 ...4متويل، مرجع سابق، ص 0
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 .ع األجواء احمليطة مبهنة التدريسلمني حديثي اخلربة على التكيف ممساعدة املع   ..

 .ئية وزيادة دوافعهم للنمو الذايتتطوير مهارات املعلمني األدا   ..

على ضرورة أن يعتمد تدريب املعلمني أثناء اخلدمة  (0)وموسى (2)وقد أكد كل من حممد  
؛ يف ضوء هدافه من احتياجاهتم الفعليةور أ، حبيث تتبلالحتياجات التدريبية الالزمة هلمعلى ا

متطلبات األداء الفعال ملهنة التدريس ملواكبة املستجدات الرتبوية ومبا يساهم يف حتقيق اسرتاتيجية 
 .ليميةاجلودة الشاملة للعملية التع

: منها وتدريبه املعلم إعداد جمال يف مؤمترات عدة عقدتإىل أنه قد  (4)وقد أشارت النمري
 معلم إلعداد الثالث العلمي واملؤمتر ،(هـ2324) العام التعليم معلم إلعداد الثاين لعلميا املؤمتر
 أبرز من كان وقد املكرمة، مبكة القرى أم جامعة رحاب يف عقدا واللذان( هـ2300) العام التعليم

 تدريب أمهية على التأكيد": (هـ2300) العام التعليم معلم إلعداد الثالث العلمي املؤمتر توصيات
 خالل من والرتبوية؛ العلمية معلوماهتم وإثراء والعامة، التخصصية ثقافتهم لرفع اخلدمة؛ أثناء املعلمني
 ."وجادة دورية بصورة املعلمني لتدريب املعامل واضحة خطة وجود

وقد الحظ الباحث أن التدريب أثناء اخلدمة يعتمد عادة على عدة أسس تساعد على 
ريب، من هذه األسس الكفايات املهنية أو الكفاءة االنتاجية، واملعايري املهنية التخطيط الناجح للتد

واحلاجات التدريبية، فهي احملددات اليت ميكن اتباعها لوضع األطر العامة حملتوى التدريب، فالكفايات 
، واملعايري هي احلد األدىن للقيام بأداء معني ملهنة حمددة، بينما الكفاءة تعين احلد األعلى يف األداء
 هي الدرجات لسلم األداء يف املهنة، أما احلاجات فهي نوعية ومقدار النقص يف األداء.

                                                           
 .2.0حممد، مرجع سابق، ص 2
 .3هـ(، ص2323الوطنية،  فهد امللك اخلدمة، )الرياض: مكتبة أثناء مبارك، التدريب موسى، عبداحلكيم 0
والثانوية، دراسة غري  املتوسطة املرحلتني يف العربية اللغة ملعلمات الالزمة املهنية التدريبية ، االحتياجاتسرحان انحن النمري، 4

 .20هـ(، ص2303منشورة، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، 
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 :Training Needs االحتياجات التدريبية
تختلف على مفهومها يف أوساط العلوم  (Need)أن مصطلح احلاجة  (2)ذكر حسنني  

وبني مصطلح أنا  (I Need)ح أنا أحتاج اإلنسانية، وأن هناك من العلماء من ال جيد فرقًا بني مصطل
هو حالة نفسية تفسر اعرتاا  (Wanting)، يف حني يرى آخرون أن مصطلح أريد (I Want)أريد 

ليس حالة نفسية بل ظرا  (Needing)الشخص وإقراره وجماهرته مبا يريد، بينما مصطلح احلاجة 
"غالبًا كلمة )احلاجة(  Raymondميكن تفسريه مبوضوعية للشخص الذي هو موضوعها. مث نقل عن 

تشرب إىل ما هو يف رأي املتكلم ضروري لنهاية جيدة، أو مرغوبة، ولذلك فإن إشباعها جيد، أو 
 ملزم".

ومما سبق وجد الباحث أن احلاجة هي النقص الذي يعاين منه الفرد سواء شعر به أو الحظه   
املطلوبة لكفاءة هذه املهمة، واحتياجه هذا ميكن عليه غريه من خالل مراقبة أدائه ومقارنته باملعايري 

 دعمه بالتدريب لسد الفجوة يف أداءه بني ما هو عليه لريتقي ألداء مثايل أو أفضل من السابق.

هي: "النقص أو الضعف يف معلومات، أو مهارات، أو  (0)واحلاجة التدريبية عند السكارنه  
يف تأدية عملها ويسبب ذلك مشاكل واضحة يف  اجتاهات األفراد الذي يؤثر يف درجة كفاءهتم

 العمل".

احلاجة التدريبية بأهنا: "املعرفة أو املهارة اليت جيب أن يتعلمها أو  (4)ويعرا أبو النصر  
 يكتسبها الفرد للنجاح يف أداء األعمال املطلوبة منه".

ت التدريب متثل نقاًل عن األعرجي والبطانية أن عملية حتديد احتياجا (2)ويؤكد السكارنه
 األساس يف صناعة التدريب، وتقوم عليها مجيع دعائم العملية التدريبية وتنمية املوارد البشرية.

                                                           
 .241م(، ص0221ردن: عمان، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، حسنني، حممد حسني، حتديد االحتياجات التدريبية، )األ 2
 ..24السكارنه، مرجع سابق، ص 0
 .3.أبو النصر، مرجع سابق، ص 4
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فريى أن اآلراء متعددة خبصوص مفهوم االحتياجات التدريبية وميكن حصرها  (0)أما الطعاين
 يف ثالثة حماور:
هات اليت ينبغي تزويد الفرد هبا االحتياجات التدريبية متثل املعارا، واملهارات، واالجتا .2

 لزيادة كفاءته يف وظيفته اليت ميارسها وفيما يتعلق باملعلومات، واخلربات، واملهام.

 االحتياجات التدريبية هي عبارة عن اختيار الفرد املستحق للتدريب. .0

 االحتياجات التدريبية توازي األهداا التدريبية. .4

رتبوي ملس أمهية حتديد االحتياجات التدريبية ومدى والباحث حبكم عمله يف جمال التدريب ال
خطورة عدم االهتمام والعناية هبا قبل البدء يف التخطيط للربامج التدريبية، والتأكيد على أن أي برامج 
تدريبية تنفذ دون حتديد دقيق ومسبق لالحتياجات التدريبية يُعد عبثًا وهدراً للجهود واألموال، فضالً 

املتدربني وإدارة التدريب، واألثر السليب ال يتوقف عند عدم حتقيق أهداا الربنامج عن وقت املدرب و 
التدرييب وحسب، بل ميتد إىل إحساس املتدربني بعدم أمهية وجدوى التدريب؛ فعندما حضروا 
ن للتدريب واكتشفوا عدم أمهية املادة التدريبية وأن ليس هلا أي أثر على أداءهم ملهامهم، بل واعتربوا أ

الوقت الذي أمضوه يف احلضور قد أضاع عليهم فرص أخرى يف العمل أو التدريب قد تكون مفيدة 
 أكثر هلم.

كما أن االحتياجات التدريبية ال يقتصر االهتمام هبا كخطوة أوىل فقط قبل التخطيط 
عناصر للربنامج التدرييب فحسب، فالباحث يرى أن االحتياجات التدريبية هلا موقع مهم خالل مجيع 

ومراحل العملية التدريبية، وهي عملية مستمرة كما سنرى فيما بعد أن االحتياجات التدريبية ميكن 
التعديل واحلذا واإلضافة عليها مع ظهور أي حاجات أو اختفاءها وحىت انتهاء عملية التدريب 

                                                                                                                                                               
 .33السكارنه، املرجع السابق، ص 2
 .42الطعاين، مرجع سابق، التدريب: مفهومه و فعالياته، ص 0
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اجات اليت يتجدد تقييم هذه احلاجات ووالدة حاجات جديدة باإلضافة إىل تكرار االهتمام باحل
 سبق تناوهلا ومل تتحقق فيتم تعديل أسلوب التعاطي معها وتقدميها بصور تختلفة تناسب املتدربني.

 أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:
أن عملية حتديد االحتياجات التدريبية هي عملية مستمرة ودائمة، تؤثر على   (2)يذكر الطعاين  

يمها، وتقوميها. وتكمن أمهية حتديد االحتياجات التدريبية يف كفاءة ختطيط الربامج التدريبية، وتصم
 :اآليت
 .تؤدي إىل األداء املناسب 

 .تبني الفئة املستهدفة من التدريب 

  تساعد املسؤولني عن الربامج وتنفيذها على التخطيط اجليد، وتقدير االحتياجات التدريبية
 حاضراً ومستقبالً.

لرتبويـة وحصـرها يف كافـة أمهية التعرا على حاجات املعلمـني ا ىعل أكد العديد من الرتبوينيوقد   
، (3)حممـدوَ  ،(4)الزهـراين، وَ (0)، ويف كافة جوانـب العمليـة التعليميـة ومكوناهتـا ومـنهم بغـداديختصصاهتم

 ما توصلوا إليه بصدد أمهية حتديد احلاجات التدريبية فيما يلي: وملخص (1)معديوَ 

 اءة املعلم وقدرته أثناء اخلدمةفمتثل العامل الرئيس لرفع ك. 
  حتديد ؛ إذ ميكن االعتماد عليها يفين عليه التدريب ويتم له التخطيطتعترب األساس الذي يب 

 ، ويف تقومي النتائج النهائية له.أهداا الربنامج التدرييب

                                                           
 .42الطعاين، مرجع سابق، التدريب: مفهومه و فعالياته، ص 2
 ماجستري اخلدمة، رسالة أثناء املكرمة للتدريب مبكة املتوسطة املرحلة يف الرياضيات مدرسي حسني، حاجات غدادي، حممدب 0

 .2.م( ص2.31الرتبية،  القرى، كلية أم املكرمة: جامعة منشورة، )مكة غري
 .412، صالتدريبية الدورات دورالزهراين، مرجع سابق،  4
 .2.2حممد، مرجع سابق، ص 3
 .32معدي، مرجع سابق، ص 1
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   الصحيح؛ ألهنا حتدد املقصود منهتوجه الربنامج التدرييب التوجيه. 
  ؛ من قوى بشرية ومادية ومالية حنو اهلدا تاحة للتدريب أثناء اخلدمةات املتوجه اإلمكان
 .تغلها استغالالً حقيقياً مناسباً ، وتسصحيحال
  ملال يف إجراء الربنامج التدرييبتوفر الوقت واجلهد وا. 

 حتقق اسرتاتيجية اجلودة الشاملة. 

 –ية، فان ذلك مل يقابله على الرغم من كثرة احلديث عن االحتياجات التدريب (2)يرى تريسيو  
القدر الذي تستحقه من االهتمام واجلدية يف التنفيذ، فعندما سئل كل من "بالك وموتن"  –لألسف 

Blake & Mouton  عن أهم القضايا اخلالفية يف جمال تنمية املوارد البشرية أجابا إىل أن االستجابة إىل
ى أساس االحتياجات الفعلية هي االحتياجات على أساس جمرد اإلحساس والشعور وليس عل

 Hoffmanاملشكلة األوىل اليت تواجه املتخصصني يف جمال التدريب والتطوير. ولقد صاغ هوفمان 
دون حتديد لالحتياجات ذلك بشكل قاطع عندما ذكر أنه قد مت تصميم معظم الربامج التدريبية ب

 .الفعلية

(0)مارشال وكولدويل من كل أشار وقد هذا  
Marshall & Caldwell   املتدربني مشاركة ضرورة إىل 

 وذلك التدريبية الدورات حضور على حبماس إقباهلم إىل يؤدي وهو ما التدريبية احتياجاهتم حتديد يف
 .ومضموهنا أهدافها مع احلقيقية التدريبية احتياجاهتم التفاق

اليت سيحضروهنا  املتدربني ألهداا الدورات التدريبية أن تبين Dale (2)ويرى إدجار دال
واشرتاكهم يف حتديد احتياجاهتم التدريبية يسهم بالفعل يف القضاء على السلبيات اليت قد تعرتض 

                                                           
 االدارة الشواا، ) الرياض: معهد علي سعيد مراجعة اجلبايل، امحد سعد والتطوير، ترمجة التدريب نظم تريسي، وليام، تصميم 2

 .32م(، ص2..2العامة، 
2 Marshall,J.C & Caldwell, S. (1984). How valid are formal, informal needs 

assessment methods for planning staff development programs. NASSAP 

Pulletin, no.15,p.17 
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عقدها. هذا فضال عن أن املتدربني الذين يشاركون يف حتديد احتياجاهتم التدريبية إمنا يصبحون أكثر 
 عن كل عمل يقومون به.يستفسرون مقدرة على النقد الذايت، ومعرفة لطاقتهم املهنية، و 

وللتوفيق بني هذا الرأي وبني ما افتتحنا به املقدمة يف الفرق بني )أنا أحتاج( و )أنا أريد(، فريى 
الباحث أن صاحب احلاجة الذي قد ال يشعر ببعض حاجاته بسبب عدم معرفته هبا، فيمكن إرشاده 

عند إشراكه يف حتديد االحتياجات إليها ليتلمس هذا النقص وحيدد حاجاته بدقة أكرب، وبالتايل ف
 احلقيقية له والسعي إىل تنمية وحتسني أداءه عن طريق التفاعل مع التدريب مستقباًل. 

 مراحل تحديد االحتياجات التدريبية:
 :اآليتإىل أن حتديد االحتياجات التدريبية متر خبمس مراحل ك (0)أشار حسنني 

 االحتياجات التدريبية:المرحلة األولى: والدة الحاجة إلى تحديد 
 وفيها يتم حتضري املربرات املقنعة اليت تدفعنا لتحديد االحتياجات التدريبية مثل:  

 .تعيني موظفني جدد 

 .تغيري املسار املهين 

 .تغيريات تنظيمية جديدة 

 .استحداث وظائف جديدة 

 .التعديل يف األهداا 

 .الشعور باخنفاض االنتاجية 

 .املشكالت الطارئة 

  إىل التخطيط للتدريب.احلاجة 

                                                                                                                                                               
1 Dale, E. (1985). Education or traninig, Programmed learning & educatinal 

tecnology, vol. 22, no. 1., feb , p21 
 ...م(، ص0224والتوزيع، حسنني، حممد حسني، تطوير احلقائب التدريبية، )األردن: عمان، دار جمدالوي للنشر  0
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 :اآليتوتنتهي هذه املرحلة بتكليف من سيقوم بتحديد االحتياجات التدريبية ك
 .إما حمدد للحاجات من داخل إدارة التدريب 

 .أو حمدد للحاجات من خارج إدارة التدريب 

 .أو املشاركة بني حمدد للحاجات داخلي وآخر خارجي 

 ت التدريبية:تنفيذ تحديد االحتياجا المرحلة الثانية:
بعد تكليف من سيقوم بتحديد االحتياجات التدريبية، يبدأ املكلف بتحديد األسلوب الذي   

بواسطته سيجمع املعلومات والبيانات املهمة لتحديد االحتياجات التدريبية، مث يبدأ بتنفيذها بأحد 
 األدوات املعروفة يف حتديد االحتياجات التدريبية.

 ز تقرير االحتياجات التدريبية:تجهي المرحلة الثالثة:
يف هذه املرحلة يقدم حمدد االحتياجات التدريبية تقريرًا ويرفعه إىل اجلهة اليت كلفته بتحديد   

 االحتياجات، ويشمل التقرير املكتوب على:
 .مقدمة: عن طبيعة املهمة وتلخيص ألمهيتها واألعمال اليت نفذت 

  ان الدراسة، الفئة املستهدفة، املشكالت اليت معلومات أساسية عن الدراسة: وتشمل: عنو
 خاطبتها الدراسة، أهداا الدراسة.

 .أدوات مجع البيانات واملعلومات يف الدراسة 

 .النتائج والتوصيات 

 تقييم تقرير االحتياجات التدريبية: المرحلة الرابعة:
ية من قبل إدارة وتتم يف هذه املرحلة دراسة التقرير املقدم من حمدد االحتياجات التدريب  

 ة:اآلتيالتدريب واحملدد نفسه، لتقييم التقرير يف اجلوانب 
 .حتديد الفجوات اليت ميكن أن توجد 

 .التعرا إىل االحتياجات التدريبية اليت أفرزها التقرير 
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 .الوصول إىل فهم أفضل حملتوى التقرير 

 بنوع الربنامج التدرييب  حتديد أولويات االحتياجات التدريبية والوصول إىل قرار فيما يتعلق
 الذي ستبدأ اإلدارة التدريبية به.

 تحديد من الذي سيعد الحقيبة التدريبية: المرحلة الخامسة:
بعد االنتهاء من حتديد االحتياجات التدريبية واألولويات يف التدريب، تقوم إدارة التدريب يف   

التدريبية، وإما أن يكون من داخل إدارة هذه املرحلة بتحديد من سيقوم بإعداد احلقيبة أو احلقائب 
التدريب أو من خارجها إذا مل يتوفر املدرب املتخصص حسب احلاجة التدريبية، كما ميكن أن يشرتك 

 معد للحقيبة من داخل اإلدارة التدريبية وآخر من خارجها.

ى حتديد واملراحل السابقة كما أشرنا إليها من قبل، ال يعتربها الباحث هناية العمل عل  
االحتياجات التدريبية، بل تعترب مراحل أساسية أولية قابلة للتغيري والتقييم خالل العملية التدريبية 

 وحىت هنايتها.

 :التدريبية االحتياجات تحديد مناهج
 :يوه التدريبية االحتياجات لتحديد علمية مناهج ثالثة (2)توفيق ذكر

 التدريبية االحتياجات لتحديد األساليب من العديد املنهج هذا ويشمل :التقليدي المنهج :أوالً 
 :يلي وكما أساليب أربعة على يركز ولكنه

 املعرفة لتحديد مدخال ويعترب التدريبية االحتياجات مسح على ويعتمد األول األسلوب
 دييوحت والكفاءة املقدرة سةراد على ويركز الثاين واألسلوب. للفرد الفعلي باألداء يرتبط وال واملهارة
 املهمة حتليل على ويركز الثالث واألسلوب .والتدريب األداء بني األسلوب هذا يربط وال املقدرة

                                                           
م(، .022توفيق، عبدالرمحن، حتديد االحتياجات التدريبية بني االستثمار و اإلهدار، )القاهرة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة،  2
 42ص
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 العمل وتخرجات الوظيفة تخرجات على ويركز األداء حتليل مدخل اً وأخري  ة.املهم مبخرج ويهتم
 .وظيفة لكل إكساهبا ميكن اليت تراواملها

 :التدريبية اتاالحتياج لتحديد القياسي ثانياً: المنهج
 جيدي ال اليت واملواقف التدريب فيها جيدي اليت املواقف بني التفرقة على املنهج هذا ويهدا

 بسبع (2)توفيق بني كما األسلوب هذا وينفذ .التدريبية اجلهود ترشيد يتم الطريقة وهبذه التدريب فيها
 :اآليتخطوات هي ك

 .األداء يف القصور نواحي حتديد .2
 ويقصد (العامة السياسة املنظمة، الوظيفة، الفرد،) املستوى حسب املشكالت تصنيف .0

 .املنظمة تواجه اليت املعوقات العامة بالسياسة
 العوامل وأثر الدافع ونقص املهارة نقص مثل سببها أو مصدرها حسب املشكالت تصنيف .4

 .البيئية
 .يبالتدر  من املتوقع العائد تواجه اليت املخاطر درجة حسب املواقف تصنيف .3
 جماالت أربعة وهي للموقف املكونة العناصر يف التغيري احتمالية حسب املواقف تصنيف .1

 (.املؤسسي اإلطار األهداا، واملوارد، د،رااألف)
 التدريب من العائد لتحقيق احلاجة توقيت ويشمل الزمين اإلطار حسب املواقف تصنيف ..

 الفعالية حتدد العائد وظهور احلاجة ظهور بني اإلبطاء وفرتة التدريب من العائد ظهور وتوقيت
 .الفعالية عدم عن تعرب الفرتة وزيادة

 االحتياج مواقع حيث من السابقة اخلطوات ضوء على التدريبية االحتياجات ماهية حتديد ..
 حيث من التدرييب واحملتوى الزمنية والفرتة العدد حيث من التدريبية الفجوة وحجم التدرييب
 .طلوبةامل تراواملها املعارا

                                                           
 .13توفيق، مرجع سابق، حتديد االحتياجات التدريبية، ص 2
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  :التدريبية االحتياجات لتحديد (5)توفيق منهج: ثالثاً 
 :هي خطوات سبعة على املنهج هذا ويقوم
 .اجتاه تطوير أو مهارة أو معرفة زيادة هو االحتياجات حتديد هدا .2
 :خالل من واملستهدا احلايل األداء بني الفجوة حتديد .0

 الوظيفي الوصف حتديد. 
 األداء ىلإ احلاجة ملعرفة الوظيفة حتليل. 
 املعرفية األداء مستويات حتديد. 
 السنوي التقييم نتائج حتليل. 
 التدريب يف تظهر اليت احلرجة املواقف حتليل. 
 الرتقية متطلبات حتليل. 
 الوظيفة شاغل مقابلة. 

 .العمل وتخرجات والوظيفة الفرد على الرتكيز خالل من األهداا حتديد .4
 .املستهدفة خرجاتوامل األداء بني العالقة على الرتكيز .3
 .الفجوة سد يف التدريب جناح مدى قياس .1
 :وأمهها تدريبية أهداا إىل االحتياجات حتويل ..

 بالعمل واإلملام املعرفة. 
 العمل أداء يف مهارة. 
 املطلوبة املخرجات حتقيق يف النجاح على قدرة. 
 املنظمة يف اآلخرين أداء مع التضامن. 
 املنظمة واحتياجات ورؤية فلسفة مع االنسجام. 

 :ةاآلتي احملددات التدرييب النشاط تصميم يف عىراي ..
                                                           

 11توفيق، مرجع سابق، حتديد االحتياجات التدريبية، ص 2
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 املتدرب مستوى. 
 التدريبية املادة تسلسل. 
 األصعب إىل السهل من التدرج. 
 املتدرب مشاركة. 
 املدرب كفاءة. 
 للتدريب مساعدة أدوات. 

 مصادر التعرف على االحتياجات التدريبية:
ر اليت ميكن من خالهلا حتديد االحتياجات جمموعة من املصاد (2)عددا اخلطيب واخلطيب  

 :اآليتالتدريبية ك

 مهام الوظيفة وواجباهتا ومسؤولياهتا واملتطلبات األساسية لشغلها. .2

معدالت األداء املطلوبة للوظائف ومبقارنتها بأداء العاملني الذين يشغلوهنا تعترب مصدر مهم  .0
 من مصادر التعرا على االحتياجات التدريبية.

 األداء الوظيفي اليت حترر من قبل املدير املباشر أو املشرا املسؤول.تقارير  .4

املستجدات والتطورات اليت طرأت على الوظيفة تعد مؤشراً لالحتياجات التدريبية ملواكبة هذا  .3
 التطور.

 آراء الرؤساء املباشرين. .1

عاملني لتحقيق االحتياجات التدريبية الالزمة لل عنعاماً  هداا املؤسسة حيث تعطينا مؤشراً أ ..
 هذه األهداا.

 العاملون يف احلقل نفسه هم أنفسهم أقدر الناس على حتديد احتياجاهتم التدريبية. ..

                                                           
 ..42م(، ص.022احلديث،  الكتب الفعال، )عمان: إربد، عامل ، التدريبأمحد اخلطيب، وَ  رداح طيب،اخل 2



 

3. 
 

نه ميكن جلهة واحدة أو أكثر من اجلهات التالية اإلسهام يف حتديد أ (2)ويرى ناصر
 :ةاالحتياجات التدريبي

  أكثر من غريه.املتدرب ألنه الشخص الوحيد الذي يشعر جبوانب القصور لديه 
 املراد حتديد احتياجاته التدريبية . تدربالرئيس املباشر الذي يشرا على امل 
  اختصاصي التدريب وهو الشخص املتفرغ لشؤون التدريب الفنية والذي تقع على عاتقه

 مسؤوليات حتديد االحتياجات التدريبية.
  يبية أو استشارية اخلبري املتخصص واملستشار وهو الشخص الذي ينتمي إىل هيئه تدر

 مستقلة متخصصة يف التدريب وحتديد احتياجه.
  اإلدارة العليا )احمللية أو املركزية( وذلك حبكم إشرافها العام على املتدرب، ووجود التقارير

 الدورية لديها عنه طول فرتة عمله يف موقعه التابع هلا.
  املتخصصة، و اليت متتلك من مراكز التدريب املختصة وهي اليت تعترب مبثابة بيوت اخلربة

اخلربات الطويلة والتقنيات والطرق املسحية ما يؤهلها للعب دور بارز ومؤثر يف شؤون 
 التدريب.

ويرى الباحث أن مشاركة صاحب احلاجة األول )املعلم( ذا أمهية قصوى، تؤثر على قيمة 
أو ردم الفجوة بني الواقع التدريب فيما بعد، وتزيد من إمكانية جناحه وحتقيق أهدافه يف تقليص 

الفعلي لألداء واملستوى املأمول أو املثايل املطلوب من املعلم يف أداءه. إضافة إىل أن هناك بعض 
األدوات اليت تساعد صاحب احلاجة األول على تعرا والتماس حاجاته التدريبية اليت ال يشعر هبا، 

ملعرفية واملهارية اليت تغيب عنه، وتظهر درجة فمشاركته يف حتديدها تفيده أيضًا يف معرفة اجلوانب ا
 قناعاته باألمور اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومؤثراً بأدائه وإنتاجه يف العمل.

                                                           
 والتعليم الرتبية وزارات يف اخلدمة أثناء املعلمني تدريب ملسئويل التدريبية للدورة مقدمة التدريبية، ورقة ناصر، يونس، االحتياجات 2
 .2.م(، ص1..2والعلوم،  والثقافة للرتبية بيةالعر  العربية، )ليبيا: املنظمة البالد يف
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 طرق تحديد االحتياجات التدريبية:
 :اآليتأن هناك ثالث طرق لتحديد االحتياجات التدريبية هي ك (2)وضح السكارنة

م هو: أين تقع احلاجة للتدريب؟ )يف أي إدارة أو فرع أو حتليل النظم: لإلجابة على سؤال مه .2
قسم(. ويف هذه الطريقة يقوم مسؤول التدريب بعملية تشخيص الوضع التنظيمي القائم، 
وذلك بدراسته وحتليل عناصره )أهداا املنظمة، البناء التنظيمي، السياسات واللوائح، اهليكل 

اءة، املوارد املتاحة، الفعالية، املناخ الوظيفي، خصائص القوى العاملة، درجات الكف
 التنظيمي(.

حتليل العمل: لإلجابة على سؤال مهم هو: ما هو االحتياج التدرييب؟ وهتدا هذه الطريقة  .0
إىل حتديد نوع املهارات واملعلومات واالجتاهات املطلوبة إلمتام العمل، واملعايري اليت تقاس هبا 

وذلك بدراسة وحتليل العناصر التالية: التوصيف الوظيفي، درجة حتصيل الفرد هلذه املتطلبات. 
 أهداا الوظيفة، النتائج ومعدالت األداء، التغريات والتعديالت اليت تطرأ على هذه العناصر.

حتليل الفرد: لإلجابة على سؤال مهم هو: من الذي حيتاج للتدريب؟ واهلدا من هذا  .4
واالجتاهات اليت تلزم شاغل الوظيفة لكي  التحليل التعرا على نوع املعلومات واملهارات

يطور أداءه ويرفع انتاجيته ويشبع دوافعه الوظيفية والشخصية. وحيتاج حمدد االحتياج أو 
مسؤول التدريب إىل دراسة املواصفات الوظيفية للفرد، واخلصائص الشخصية اليت يتمتع هبا 

مع إىل إشباعها، باإلضافة إىل اجلنس مثل اجتاهاته ودوافعه واستعداده للتعلم وحاجاته اليت يط
 والعمر والصحة العامة، والتفاعل االجتماعي.

 طرق جمع البيانات لتحديد االحتياجات التدريبية:

                                                           
 ...السكارنة، مرجع سابق، ص 2
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طرق مجع البيانات عند مجع البيانات املتعلقة بتحديد االحتياجات التدريبية، فقد عدد  
بزيادة أو - (3)وعيشي (4)والطعاين (0)والسكارنة (2)كل من حسنني  لتحديد االحتياجات التدريبية

، وملخص هذه الطرق أو األدوات اليت تساعد على مجع البيانات املتعلقة -نقصان لكل منهم
 :اآليتبتحديد االحتياجات التدريبية، ك

 االستبانة  Questionnaires وهي عبارة عن أسئلة تتم كتابتها على قائمة تستخدم جلمع :
صل إىل أكرب عدد ممكن ا ميكن أن تأهناالستبانة ملراد حبثه. ومن مزايا املعلومات عن املوضوع ا

 قدم بيانات مركزة وواضحة.ا أقل يف التكاليف، وتمن األفراد يف وقت قصري، وأهن

على الوصول إىل أسباب املشكالت  افتتمثل يف ضعف قدرهتاالستبانة أما عيوب 
 ووضع احللول املمكنة.

  املقابلة الشخصيةInterview وهو من أجنح الطرق والوسائل الفعالة جلمع البيانات وهي :
تفاعل بني شخصني وجهًا لوجه يف توجيه األسئلة وتلقي األسئلة. ومن مزايا املقابلة أهنا 

 تعطي املتدربني احملتملني فرصة كافية إلبداء اآلراء وتقدمي املقرتحات.

كن تطبيقها على أعداد كبرية من أما عيوهبا فيتلخص يف أهنا تتطلب وقت طويل، وال مي
 األفراد.

  االختباراتTest and Examinations تستخدم االختبارات كوسيلة لتحديد وتشخيص أوجه :
القصور يف األداء غري أهنا تعطي مؤشرات عامة ال هنائية يف تقييم أداء الفرد للعمل أو 

 احتياجاته.

                                                           
 ..4حسنني، مرجع سابق، تطوير احلقائب التدريبية، ص 2
 .222السكارنة، مرجع سابق، ص 0
 .41الطعاين، مرجع سابق، التدريب: مفهومه و فعالياته، ص 4
 ..22عيشي، مرجع سابق، ص 3
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  اللقاء العامGeneral Meeting Techniqueا النوع يتم حتديد الدعوة لكافة : ويف هذ
املستهدفني وينظم هلم لقاء عام وجدول أعمال ليضمن تغذية راجعة حول احتياجاهتم 
التدريبية. ممن عيوب اللقاء العام صعوبة التوفيق بني آراء األعداد الكبرية من املستهدفني 

 احلاضرين وقد ينتهي اللقاء دون اتفاق بني اجلميع.

  املالحظةObserving وهبا يقوم حمدد االحتياجات التدريبية بزيارات ميدانية للمستهدفني :
ليالحظ أداءهم بناء على أسس حمددة مسبقًا باإلضافة إىل مالحظة ما يطرأ أمامه. وميزة 

 هذه الطريقة دقتها يف حتديد االحتياجات التدريبية.

ني، وتستغرق وقت طويل مع أما عيوهبا هو عدم إمكانية تطبيقها على أعداد كبرية من املوظف
إمكانية خروج املالحظة عن هدفها مع بعض املستهدفني الذين قد يتصنعوا الدقة والسرعة 

 لكسب رضا املالحظ فقط.

  اللجان االستشاريةAdvisory Committees تشكل اللجان االستشارية من خرباء ومسؤولني :
دراستها، ولديهم املعلومات الكافية هلم عالقة وثيقة، وخربة بالنشاط أو الوظيفة املطلوب 

عنها لكي يقرروا املهمات واألعباء اليت تتكون منها هذه الوظائف، ومن مث التعرا على 
احلاجات التدريبية بشكل دقيق، وتتكون هذه اللجان من أعضاء من داخل املؤسسة بشكل 

 أساسي، وأعضاء من خارجها إذا دعت الضرورة لذلك.

 مفكرة العمل اليومية Notebook daily work يسجل املوظف يف مفكرة تخصصة مجيع :
األعمال واملهام اليت يؤديها يوميًا ملدة زمنية حمددة )أسبوع، شهر(، مما يساعد على التعرا 
الفعلي للطريقة اليت يتبعها املوظف يف أداء عمله، والوقت الذي يستغرقه يف إجنازه، ومميزات 

دقة وسرعة العمل مبقارنته بالوقت االفرتاضي )املعياري( الذي  هذه الطريقة هي إمكانية حتليل
 قد يستغرقه موظف ماهر إلجناز العمل نفسه.
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ومن عيوب هذه الطريقة أهنا قد تشغل املوظف عن الرتكيز يف أداء أعماله يف الفرتة اليت 
 يستغرقها لتعبئة املفكرة.

  تقييم األداءPerformance Evaluationداء مؤشرًا واضحًا عن الواجبات اليت : يعطي تقييم األ
 مل تنجز، وأسباب عدم إجنازها كما تبني نتيجة التقييم مدى حاجة العاملني إىل تدريب.

  قوائم االحتياجات التدريبيةtraining needs Lists وجتمع هبذه الطريقة البيانات بإعداد قوائم :
توي هذه القوائم على أجزاء تفصيلية من االحتياجات التدريبية من قبل مسؤويل التدريب، وحت

حتتل املهام الوظيفية، واألعباء اليت يقوم هبا املوظف، واالحتياجات التدريبية اليت ميكن أن 
ميتلكها، ويطلب من املوظف اإلشارة إمام البنود اليت يرى أنه حباجة إىل تنميتها. وميزة هذه 

بطريقة سليمة، فيمكن أن توفر  الطريقة أنه إذا أحسن تصميم هذه القوائم واستخدمت
للتدريب قدر كبري من الدقة؛ ألن املوظف يقوم بتحديد حاجاته التدريبية بنفسه ويرشد 

 املسؤولني إىل مواطن الضعف فيه واليت حيتاج إىل تدريب فيها.

  ،حتليل الدراسات والبحوث: يتم االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية امليدانية
رهتا املنظمات أو اجلامعات أو املعاهد على وظائفها بغرض حتليل هذه الوظائف أو اليت أج

 تقوميها أو حتديد االحتياجات التدريبية هلا.

  حتليل املشكالتProblem Analysis تستهدا هذه الطريقة معرفة السبب احلقيقي :
 للمشكلة، هبدا أن يأيت التدريب لعالجها.

 :بيالتدري وصف مستويات االحتياج
مخس مستويات لوصف مستوى الفرد احلايل وحاجته للتدريب يف جمال  (2)السكارنةعدد 

 :اآليتاملعارا، املهارات، واالجتاهات. وهي ك
                                                           

 ...السكارنة، مرجع سابق، ص 2
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 االنعدام: معرفة الشخص هبذا املوضوع معدومة متاماً. .2

 النقص: بعض املعرفة العامة لكنها غري كافية. .0

 لقيام باملهام لكن األداء غري فعال.الكفاية: قدر مناسب من املعارا واملهارات ل .4

 الدقة: املستوى املطلوب لتحقيق دقة وانتظام األداء. .3

 اإلتقان: اجلمع بني الدقة والسرعة يف األداء. .1

 :التدريبية االحتياجات تحديد تواجه التي المشكالت
تلخص بعض املشكالت اليت قد تواجه عملية حتديد االحتياجات التدريبية وت (2)ذكر الطعاين  

 :اآليتيف 

 ة:اآلتييتم حتديد االحتياجات التدريبية بالشكل العلمي ويكون ذلك لألسباب  أال :أوالً 
 عدم وعي اإلدارة بأمهية حتديد االحتياجات التدريبية. .2

تعجل تنفيذ الربامج التدريبية فال يسمح الوقت باالنتظار لتحديد االحتياجات  .0
 الفعلية.

 يلالحتياجات التدريبية الفعلية فعند التقومي جند أن التدريب مل يفعدم مقابلة التدريب  ثانياً:
كل أهداا تدريبية حمددة باالحتياجات وذلك ألن االحتياجات اليت مت حتديدها مل توضع على ش

 وتصميم برنامج حمدد ومدربني وتنفيذ ومتويل وتقومي ناجح. بزمن وكم،

اخلطط التدريبية فتكرار االحتياجات التدريبية بنفس  : تكرار نفس الربامج التدريبية بأكثر منثالثاً 
اخلطط يناقض أساس التنوع والتغري يف الظروا وطرق األعمال وإدخال تعديالت تنظيمية وفنية 

 وقدوم أشخاص جدد وترفيع آخرين وتزايد أعداد ذوي املؤهالت العالية.

                                                           
 .233 -234م(، ص.022املسرية، املعاصر، )عمان: دار اإلداري أمحد، التدريب الطعاين، حسن 2
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ها التدريب يف بعض املؤسسات هنالك قصور واضح يف البيانات اليت يستند إليأن يكون  :رابعاً 
ومعاجلتها  ،ويكون ذلك القصور يف نظم املعلومات لعدم األخذ باألساليب احلديثة يف مجع املعلومات

 ونقص وعي املدير املختص أو مسؤول التدريب بأمهية املعلومات لنجاح التدريب.

رييب خيالف ما هو موجود حدوث أخطاء يف حتديد االحتياجات التدريبية وأن االحتياج التد :خامساً 
فصل بني املشكلة التدريبية واملشكالت األخرى العدم القدرة على  يف الواقع، ويكون ذلك بسبب

وهنا قد يضرها التدريب أكثر  ؛وهناك مشاكل حتل بغري التدريب ،فاملشكالت التدريبية حتل بالتدريب
ختصصه وطموحه ودوافعه؟ وقد جيدي التدريب يف موظف ال تتناسب مؤهالته و  ولن مما ينفعها.

 يكون السبب ضعف نظام احلوافز.
 
 

 خاتمة المبحث األول:
خالل تناول األدبيات له حاجة ملحة يف تطوير األداء وحتسني  التدريب كما اتضح  

املخرجات ألي منظومة تعتمد على اجلنس البشري، ومن هذه املنظومات: تربز منظومة الرتبية 
املستمرة إىل التدريب والتطوير املستمر؛ فتنبع هذه احلاجة من التطور املستمر والتعليم ومدى حاجتها 

يف ميادين الرتبية املتنوعة، وسعي اجملتمعات إىل املنافسة العلمية اليت تؤثر على االقتصاد والتقدم 
 احلضاري والثقايف.

ت التدريب، وعند االهتمام بالتدريب من قبل املنظمات يأيت يف املقدمة التخطيط لعمليا
فتربز أمهية االحتياجات التدريبية وطرق حتديدها وحصرها بالطرق العلمية لضمان قدر أكرب من 
النجاح يف مراحل التدريب التالية، والباحث يرى أن أمهية االحتياجات التدريبية ال تتوقف بانتهاء 

مستمرة يف كافة مراحل حصرها يف املراحل األوىل للتخطيط للتدريب، لكنها تكون بالضرورة عملية 
 العملية التدريبية؛ لتكون هي املعيار الذي يقاس به جناح التدريب.
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ويف هذه الدراسة سيتم الرتكيز على املستفيد األول من عمليات التدريب وهو املعلم لتكون 
مشاركته أساسية يف حتديد االحتياجات التدريبية اليت تساعده على حتسني أداءه يف التدريس، فهو 
األقدر على االحساس هبا فعليًا من خالل أدائه، وميكنه التدقيق يف األدوار اليت ستعرض عليه ليفكر 

 فيها ويقارهنا مبا يطبقه بالفعل داخل الصف الدراسي.

ويبقى السؤال املهم وهو: كيف سيتم حصر األدوار املطلوبة من املعلم لينجح يف عملية 
ى املعايري اليت تفرضها املنظمة التعليمية كاملناهج مثالً التدريس؟، وهنا فالبد من االطالع عل

وماحتتويه، والفلسفة اليت تقوم عليها، والنظرية املطبقة يف تدريس املادة العلمية، مث االستعانة باخلرباء 
الرتبويني للتعرا على مالحظاهتم والقصور يف األداء كما ملسوه لدى املعلمني، وقد تكون تلك 

مة تشمل كل املعلمني مبختلف ختصصاهتم، وقد تكون خاصة بتخصص معني تشمل االحتياجات عا
 مهارات تدريس أو طرق تقدمي املادة العلمية كما تفرضها نظرية تعلم أو تدريس.

والدراسة احلالية تركز على االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات ملادة الرتبية الفنية، واليت 
-Dج جديدة تعتمد على نظرية تعرا باالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية تساعدهم على تدريس مناه

B.A.E  وهي فلسفة مل يتمرس عليها املعلمني واملعلمات وال على تدريسها، فتوجب على الباحث ،
تناول هذه النظرية بالدراسة والتحليل للتوصل إىل املهارات التدريسية الالزم تدريب املعلمني واملعلمات 

 جاح وحتقيق أهداا مناهج الرتبية الفنية يف اململكة العربية السعودية.عليها لن
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 المبحث الثاني
 التربية الفنية

 )التربية الفنية )المفهوم، النشأة، التطور، األهداف، األهمية، المراحل، النظريات 

 .مراحل تطور مناهج التربية الفنية 

 نظريات تدريس التربية الفنية. 

  االتجاه التنظيمي للتربية الفنيةD.B.A.E 

 .التربية الفنية في المملكة العربية السعودية 
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 تمهيد:
سيتناول الباحث يف هذا املبحث الرتبية الفنية كعلم، ويستعرض فيه مراحل تطوره عاملياً، مث   

ت تدريس الرتبية الفنية، والرتكيز تارخيه يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، والتعرا بنظريا
، كون هذه النظرية هي املتبعة واملعتمدة يف تدريس الرتبية D-B.A.Eعلى االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

الفنية، وهلذه النظرية جوانب أربعة مهمة البد للمعلم االهتمام بتدريسها جمتمعة هي: تاريخ الفن، 
 لفن.ونقد الفن، وعلم اجلمال، وإنتاج ا

 الفنية: التربية مفهوم وتطور نشأة
 بأن (2)الغامدي قبل الشروع يف هذا املبحث البد من توضيح مفهوم الرتبية الفنية، فقد أشار  

 توجيهواملتكاملة، هتدا إىل  املرتابطة العمليات من جمموعةهي  اإلجرائية الناحية من الرتبية
 جوانب يف اإلجيايب والتفاعل العقلي واالتزان ماعياالجت االستقرار حيقق مبا الفرد شخصية وهتذيب
 .املختلفة احلياة

والرتبية الفنية كما يراها الباحث بأهنا علم يهتم بالعناية باألنشطة الفنية اليت تشمل تذوق 
الفنون البصرية، وإنتاجها مبختلف جماالهتا، والغاية األساسية ليست إعداد أو تأهيل الفنانني بقدر 

إلكساب املتعلمني القيم، ووضعهم يف مواقف فريدة تنمي لديهم مهارات التفكري  ماهي وسيلة
 مبختلف مستوياهتا، وحتفز لديهم القدرة على اإلبداع.

تتشكل من أهنا  (0)فريى املسعري أما مدلوالت مصطلح الرتبية الفنية التطبيقية يف العامل الغريب
مل الرتبية الفنية فن ة التالميذ لفن واحد فقط، فتشتربيال ينحصر يف تعليم و عدد من جماالت الفن و 

 لتشكيلي(.الفنون البصرية )الفن ااملوسيقى والفنون الفلكلورية )بأنواعها( و 

                                                           
هـ(، .232مناهجها وطرق تدريسها، )مكة املكرمة: مطابع الصفا، -أهدافها-الغامدي، أمحد عبدالرمحن، الرتبية الفنية مفهومها 2
 .24ص
 .22املسعري، مرجع سابق، ص 0
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التقرير الصادر عن املفوضية  وفقجماالت الرتبية الفنية يف وهو ما وجده الباحث من تنوع 
للرتبية الفنية والرتبية الثقافية  European Commission (2007/08)م 0223/ .022لعام  (2)األوروبية

الرتبية الفنية تساعد مبدارس أوروبا؛ حيث جاء فيها حتت تبويب أهداا الفنون ومناهجها أن 
ساب املعرفة عن تكا تساعد على هي و  األطفال على التعرا على اجلوانب الفنية والثقافية لعاملهم

تعلمهم كيفية التعبري عن النفس برتمجة املعاين املرتبطة  هناكما أ الفين يف الوقت احلاضرالتنوع الثقايف و 
ن خالل مالحظة األعمال الفنية املرسومة و املنحوتة، والرتبية وتدرهبم على التفكري م باجملال الفين

األعمال الفنية للعامل  الكامنة يف رباتاخلمن خالل الفنية تشجع األطفال على تقدير قيم الثقافة 
 ءيتعلمون الغنا، و للموسيقى و يستمتعون بالغناء والرقص األطفال يستمعلرتبية الفنية ، ويف ااحمليط

 .ويستخدمون أدوات اإليقاع لدعم الغناء

بنحٍو  -متخصصاً –" أما يف العامل العريب فيدل مصطلح الرتبية الفنية  (0)مث يضيف املسعري
وره ذات البعدين وذات الثالثة أبعاد كبري يف تعليم األطفال مادة الفن التشكيلي بشىت جماالته وص

 لتحقيق ذلك التكامل الشخصي".

أنه عند البحث يف نشأة وتطور الرتبية الفنية كعلم ولد ونشأ وترعرع حىت  (4)فضلوقد أشار 
نضج يف بيئة غربية، فالبد لنا من العودة إىل بدايات الرتبية الفنية يف بالد النشأة للتعرا على أصول 

 ظروا اليت صاحبت تطوره.هذا العلم وال

 حتضره، مع وازدهرت تطوره مع تطورت اإلنسان، وجود مع ومتالزمة النشأة الفنون قدميةو   
 جالغزل والنسك الفنون أنواع مارسو  ،وامللبس للمسكن الطبيعية اإلنسان وحاجات اخللق بداية فمنذ

لتلبية  والتزيني والرسم وية،لتلبية حاجاته يف سرت اجلسم وطلب الداء واحلماية من العوامل اجل
                                                           

1 European Commission ,Arts and Cultural Education at School in Europe. 

(Netherlands: Education, Audiovisual & Culture, 2008/7), p2. 
 .22املسعري، مرجع سابق، ص 0
 ..هـ(، ص2302، الرتبية الفنية مداخلها، تارخيها، وفلسفتها، )الرياض: مطابع جامعة امللك سعود، عبداجمليد حممد فضل، 4
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 وأواين األكل لصيدا أدوات وجتهيز حاجاته اجلمالية وإرضاء رغباته النفسية وتوثيق نشاطاته اليومية،
 تكون أن إما فنيةمهنية و  جماالت تعترب وكلها ،لتلبية ضرورات احلياة وسد جوعة بطرق حضارية

 .دينية معتقداتو  بدوافع أو حياتية وظيفية ألغراض

 عندما عشر، التاسع القرن قبل ما إىل يرجع (2)الزهراين أشار كما الفنون تعليم بداياتإن   
 تسعى والثقافات الشعوب وكانت. master الفن عباقرة مراسم يف تدرس الغرب يف الفنون كانت
 أو يةدين كانت سواء دوافعها مع يتناسب مبا هلا مميزة بصبغة بتعليمها تعين اليت الفنون أشكال لصبغ

 .حبتة مجالية أو اجتماعية

 والتالميذ احلرا، من كحرفة يعامل فقط قرنني قبل ما إىل (0)فضل أكدوالفن يف الغرب كما 
 تكون قد اليت احلرا لتعلم املراسم فيقصدون ،apprenticeship التتلمذ بطريقة يتعلمونه أو يدرسونه
 القرن يف (4)الزهراين كما ذكر  الفنون تعليم حتول ذلك وبعد. ذلك غري أو النحت أو والتصوير الرسم
 ،أو احرتاا مهنة حرفية التمهن لغرض والتقليد احملاكاة أسلوب على داعتمإىل اال عشر السابع
 اليت األمشق وتقليد احلريف، النقل على يعتمد عشر التاسع القرن يفو  للفنون التعليم أصبحوبعدها 
 مل التعليم وهذا الفردية، واحملاكاة والتقليد النقل مهارات قنليت فيها املتعلم ويتدرج املدرس، يعدها
 ذلك يف يتأثر كان الفنون تعليم أنإىل  ذلك (3)وفوزي إبراهيم وبررا. تربوي هدا أي ميثل يكن
 ما وهو عنها، حييد أن للفنان ميكن ال الذي التشكيلي للفن وقواعد نظم حيدد الذي االجتاهب الوقت
 .األمشق طريق عن حمددة مهارات وإكسابه قواعد التلميذ تلقني إىل وأدى ونالفن تعليم على أثر

                                                           
 .24هـ(، ص.232والتوزيع،  للنشر املسافر ونظرياهتا، )جدة: دار الفنية الرتبية تاريخ ، يفحيي علي راين،الزه 2
 .22فضل، مرجع سابق، الرتبية الفنية مداخلها، تارخيها، وفلسفتها، ص 0
 .03الزهراين، املرجع السابق، ص 4
الرتبية الفنية بني النظرية والتطبيق، )القاهرة: مكتبة األجنلو إبراهيم، ليلى حسين، َو فوزي، حممود فوزي، مناهج وطرق تدريس  3

 ..22م(، ص0223املصرية، 
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 يف Normal School Of Design للتصميم النظامية املدارس بأنه مع ظهور (2)وتابع فضل 
، مستقل ومنهج مستقلة كمادة الفنون تدريس إىل باحلاجة اإلحساس بدأ، م.234 عام بريطانيا
عدد املدارس النظامية للفنون يف إجنلرتا إىل عشرين مدرسة يف عام وقد وصل  .متخصصني ومدرسني
 والزخارا اخلطي، اهلندسي والرسم املهين الرسم على يف هذه املدارس الرتكيز وكانم، 2310
 املدارس عكس على مقيداً  كان املدارس هذه يف املتبع التعليم أسلوب أن إال البسيطة، املسطحة
 قبل من احلرية من بنوع املطالبة على ساعد مما الفنون، تعليم يف أكرب يةحبر  تتمتع اليت ؛الفرنسية
 مث م،2310 عام department of practical art العملية للفنون شعبة إنشاء ذلك عن لينتج الدارسني

 مادة الرسم ليصبح الرسم، يف ابتدائي برنامج إلعداد ميزانية الربيطاين الربملان أجاز  م23.2 عام يف
 عام يف مدرسة 3332 الربنامج هذا من املستفيدة املدارس عدد وبلغ اجلميع، على ومفروضة باريةإج

 القرن يف وفردية حمدودة بصورة فيها الفنية الرتبية بدأت فقد املتحدة الواليات يف أما. م2330
 اإلجنليزية جربةالت من االستفادة يف للتفكري" ماساشوتس" والية يف املسئولون دعا الذي األمر املاضي،
 لنقل الفنية الرتبية مؤسسي أكرب يعد الذي Walter Smith مسيث والرت ودعوة الفنية الرتبية يف الناجحة
 .مدارسها يف وتطبيقه املتحدة للواليات اإلجنليزي النظام

 ذلك منذ الفنية الرتبية مفهوم وتبلور لنشوء البداية هو م23.2 العام أن (0)واعترب فلمبان
 برنامج إعداد على اإلجنليزي الربملان موافقة بعد املدارس على الفنية الرتبية تدريس عمم حيث ،الوقت
 املدارس من الكبري العدد أن كما الفنانني، وحمرتفات املراسم على مقتصراً  يعد ومل الرسم، يف ابتدائي

 ملهنة. داً إعدا منها أكثر تربية إىل حتولت التعليمية العملية بأن يوضح( مدرسة 3332)

                                                           
 .23-22فضل، املرجع السابق، ص 2
، رسالة ماجستري D.B.A.E، دور اإلنرتنت يف ممارسة النشاط الفين وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية حسن باسم فلمبان، 0

 ..2هـ(، ص.230امعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، ج غري منشورة، )مكة املكرمة:
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يرى أن مفهوم الرتبية الفنية تكوَّن يف أواخر القرن التاسع عشر، عند  (2)الضوحيي أن رغم
نشوء كليات خاصة للرتبية الفنية، تتبع ميدان مستقل وتختلف متامًا عن الكليات اخلاصة بالفنون. مث 

 بعد عشر التاسع القرن يف إال تظهر مل الفنية الرتبية كليات أن Efland عن نقالً  الضوحيي أضاا
 .النظامية املدارس وظهور الصناعة انتشار

 انتشار كون الفنية، الرتبية لنشأة البداية هو يعد ال ريخالتأ هذا أن (0)وقد أشار فلمبان
 إىل احلاجة ظهور على ساعد الذي هو املتحدة والواليات إجنلرتا يف املدارس على الفنية الرتبية وتعميم
 . املدارس لتلك املتخصصني املعلمني لتوفري الفنية للرتبية صصةمتخ كليات إنشاء

 العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن أواخر يف أنه (4)وفوزي إبراهيم ليهع اأكد ما وهو  
 عشر الثامن القرن يف وظهرت سبق قد كانت اليت للرتبية الطبيعية احلركة بفلسفة الفنية الرتبية تأثرت
 غرائزه وتشجيع ورغباته وميوله الطفل بطبيعة اهتم الذي روسو جاك جان رأسها على وكان أوروبا يف

  احمليطة، والبيئة بالطبيعة املباشر االحتكاك طريق عن الطبيعي النمو ينمو لكي أمامه اجملال وإفساح
 أن البد فلالط أن ترى وهي روسو آلراء امتداداً  تعد اليت بآرائه( تشيزك فرانز) الفلسفة هذه أعاد وقد
 مقدار يف واملعلمني املربني بعض مغاالة إىل ذلك وأدى يشاء، كما رمسه يف خيطئ حراً  طبيعياً  يرتك
 تعليم يف واالستهتار الفوضى إىل أدى مما الطفل، توجيه أو إرشاد عن حيجمون فأصبحوا احلرية هذه
الرتبية الفنية كانت معروفة يف ذلك وفيه ما يدل على أن  .الفنية الطفل خربة منو وتوقف الفنية الرتبية

 الوقت أي قبل أواخر القرن التاسع عشر، لكن ظهر عليها تطور متأثرة بفلسفات تربوية.

                                                           
 .222الضوحيي، مرجع سابق، الرتبية الفنية املبنية على اجملتمع، ص 2
 .23فلمبان، مردع سابق، دور اإلنرتنت، ص 0
 ..22إبراهيم وفوزي، مرجع سابق، ص 4
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 التقدمية الفلسفة على واعتمدت بعد ذلك تطورت الفنية الرتبية أن (2)وفوزي إبراهيم وأضافا
 األحوال من حال بأي ميكن ال الطفل نأ إىل تستند واليت Progressive Education احلديثة الرتبية يف
 البيئة مع متسقاً  منواً  وينمو ذاته يؤكد لكي التحديات بعض عليه تفرض أن دون نفسه حيكم أن

 القرن من األول النصف يف الرتبية مفهوم تطور يف بنيِّ  أثر هلا كان ديوي جون فلسفة وأن واجملتمع،
 يتناسب مبا البيئة مع تفاعله طريقة حيدد الذي الذايت انهكي له حياً  كائنا الطفل تعترب واليت العشرين
وهو ما أثر على الرتبية الفنية . بالبيئة ويتأثر الطفل يف تؤثر اليت املباشرة اخلربة تنشأ وبذلك معه،
 .وتنمية واستغالل كافة قدراته العقلية، وقدراته بالطفل االهتمام أهدافها أهم من وجعل

بية الفنية كمادة دراسية هلا أهدافها اخلاصة واملستقلة، ومع اكتشاا تلك كانت البدايات للرت 
اآلثار الرتبوية الناجتة عن هذه املادة، بدأ التنافس بني العلماء و املفكرين لتطوير الرتبية الفنية كعلم 

 القرن أواخر منذ الظهور يف الفنية يف الرتبية الرتبوية النظريات وبدأت التطور واستمر ومادة دراسية،
سادت عرب الزمان، وتبدأ النظرية بأفكار فلسفية ما تلبث إال وتتطور  اجتاهات على بناء عشر التاسع

لينتج عنها نظرية هلا إجراءاهتا التطبيقية وأساليبها اخلاصة يف تدريس الرتبية الفنية، مث وبعد مرور زمان 
قد هلا أو لبعض أجزائها، فيربز علماء على تطبيق هذه النظرية تبدأ العيوب هلا يف الظهور ويبدأ الن

آخرون يبحثون عن احللول للعوائق واملشكالت، ويظهر غريهم بنظريات جديدة لنقض النظرية 
القدمية، وهكذا تستمر الدورة الرتبوية تسعى إىل التطوير والتحسني وإىل مراعاة اجلوانب اإلنسانية 

 املختلفة.
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 أهداف التربية الفنية:
أن أهداا الرتبية الفنية عديدة أمهها  Victor Lowenfeldعن فيكتور لونفيلد  (2)فضلنقل   

 ة وبالرتتيب:اآلتيأهنا تساعد يف تنمية الطفل من النواحي 
 النمو العاطفي. .2

 النمو الفكري. .0

 النمو البدين. .4

 النمو اإلدراكي. .3

 النمو االجتماعي. .1

 النمو اجلمايل. ..

 النمو اإلبداعي. ..

هرت نتائج دراسة بعنوان )تكنولوجيا املعلومات واالتصال: مفاتيح اخليال ويف نفس اجملال فقد أظ
، وأظهرت أن على الرتبية الفنية مسؤولية  (0)يف الرتبية الفنية( أجريت على جمموعة مدارس يف إجنلرتا

كبرية يف منو اجلوانب الفكرية والشخصية واالجتماعية لدى الطفل، كما أن هلا عالقة قوية بتنمية 
يسه العاطفية. كما أن الرتبية الفنية ال هتدا إىل تدريب األطفال ليصبحوا فنانني كبار، بل إىل أحاس

 تثقيفهم بصرياً مبا يكفي للتعبري عن ثقتهم بأنفسهم، واستكشاا وفهم وتقييم العامل من حوهلم.

 هذا النمو  الرتبية الفنية إىل تنمية الفرد النمو الشامل من كافة اجملاالت حيث ال يعترب وهتدا
كاماًل دون مكوناته األساسية وعلى رأسها تعليم الثقافة والفنون، ويؤكد على ذلك وثيقة اليونسكو 

                                                           
 .44ص وفلسفتها، تارخيها، مداخلها، الفنية الرتبية ق،ساب مرجع فضل، 2

2 England Art Council, (London; Keys to imagination ICT in art education, 

2003). P13. 
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بعنوان خارطة طريق الرتبية الفنية اليت مت إعالهنا يف املؤمتر العاملي لتعليم  (2)العلمية للرتبية والثقافة
ى: أن تعليم الرتبية الفنية هي حق من حقوق ونصت عل 02الفنون: بناء القدرات اإلبداعية يف القرن 

اإلنسان العاملية، تشمل مجيع الدارسني، مبا يف ذلك املستبعدين من التعليم، مثل املهاجرين الذين 
منعوا من دخول املدارس، ومجاعات األقليات الثقافية، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وهو ما تؤكده 

صت الوثيقة على بعض بنود اإلعالن العاملي حلقوق مواثيق حقوق اإلنسان وحقوق الطفل. كما ن
 حياة يف احلرة املشاركة حق شخص لكلاإلنسان وكان البند السابع والعشرين منها ينص على أن "

 ."نتائجه من واالستفادة العلمي التقدم يف واملسامهة بالفنون االستمتاع ويف الثقافية، اجملتمع

 أهمية التربية الفنية:
يف تقريرها اخلاص باملعايري العاملية لتعليم الفنون  NAEA (0)ة الوطنية للرتبية الفنيةأفادت اجلمعي

البصرية: أن تعليم الفنون يعود على اجملتمع بالفائدة؛ كون املتعلمني سيمتلكون األدوات الفاعلة اليت 
 تساعد املتعلمني على:

 .فهم التجارب اإلنسانية سواء يف املاضي أو احلاضر 

 تكيف مع اآلخرين واحرتامهم، والتعبري عن أنفسهم، والتفكري بطرق تختلفة كيفية ال
 يف العمل.

  حل املشكالت الفنية بطرق جتمع بني التعبريية والتحليلية والتنموية، وهي األدوات
 اليت حيتاجها اإلنسان.

 .تقدير وفهم تأثري الفنون على اإلنسان يف جماالت حياته اليومية 

 ما ال تتوفر احللول واإلجابات اجلاهزة.اختاذ القرارات عند 

                                                           
1 UNESCO, (Road Map for Arts Education. The World Conference on Arts 

Education: Building Creative Capacities for the 21st Century. Lisbon: United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2006). P3. 
2 NAEA, (The National Visual Arts Standards, Reston: National Art Education 

Association, 1994) p2. 
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  القدرة على حتقيق التواصل الغري لفظي، واحلكم على املنتجات الثقافية والقضايا
 املتنوعة.

 .التمكن من دمج األفكار واملشاعر عند التعبري عن الذات 

 مراحل تطور مناهج التربية الفنية:
هلا مناهج الرتبية الفنية وأثرت على إعداد جمموعة من املراحل اليت تطورت خال (2)عدد املسعري

املعلمني والبيئات التعليمية ومناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية وأحباثها ومنتدياهتا العلمية. وكان أمهها 
 :اآليتعلى النحو 

 .مرحلة منهج حماكاة األمشق 

 .مرحلة منهج رسم النماذج الطبيعية واملصنعة 

 عبري احلر.مرحلة منهج إطالق اإلبداع والت 

 .مرحلة منهج الرتبية الفنية اجلمالية 

 .مرحلة منهج الرتبية الفنية لإلنتاج الفين 

 .مرحلة منهج الرتبية الفنية للنقل 

 .مرحلة منهج الرتبية الفنية للرتفيه 

 .مرحلة منهج الرتبية الفنية املهنية 

 .مرحلة منهج الرتبية عن طريق الفن 

 .مرحلة منهج املدرسة التنظيمية 

أنه " ال يوجد تدريسًا إال وينحدر من منهجاً، وال يوجد منهجًا إال  (0)د ذكر املسعريوق
وينحدر من فلسفة تربوية تقوده لتحقيق أهدافًا مرسومة مسبقًا للعملية الرتبوية سواًء كانت تلك 
ها الفلسفة مصرحًا هبا أو مكتوبًة أم خالا ذلك". وكلما تطورت الفلسفات، وتغريت املناهج، تبع

                                                           
 .2.-43املسعري، مرجع سابق، ص 2
 .43املرجع السابق، ص 0
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التدريس ومتطلباته بالتغيري والتطوير لتحسني األداء ومواكبة التجديدات، وهو ماسيتم توضيحه من 
 خالل املراحل املختلفة والتطورات اليت مرت هبا مناهج وتدريس الرتبية الفنية.

 وفيما يلي شرح تختصر هلذه املراحل:

 ة األمشق:مرحلة منهج محاكا
تاج املعلم إىل أي تنظيمات هتدا إلكساب املتعلم ألي معرفة مهمة املعلم فيها حمدودة وال حي

أو مهارة تذكر، وكل ما على املعلم إعداد األمشق أو اختيارها وتكليف الطالب مبحاكاهتا مث يتوىل 
املعلم املقارنة بني أعمال الطالب لينال أعلى الدرجات للطالب الذين تطابقت أعماهلم مع هذه 

 األمشق.

 المصنعة:م النماذج الطبيعية و مرحلة منهج رس
كان االجتاه السائد يف وقت هذه املرحلة أن الفن هو القدرة على متثيل الواقع املرئي، فكانت  

مهام املعلم وأدواره ترتكز على تنمية قدرات الطالب على حماكاة الواقع املرئي ذو األبعاد الثالثة ومتثيله 
والظل والنور لرسم اجملسمات، وكلما كانت الرسوم على سطح ذو بعدين مستخدمني حيل املنظور 

 أقرب إىل الواقع كان الطالب فناناً.

 التعبير الحر:مرحلة منهج إطالق اإلبداع و 
أثرت احلركة التقدمية بقيادة جون ديوي اليت كانت تضع التلميذ حموراً أساسيًا للعملية الرتبوية  

سد ألهداا الرتبية والتعليم. وتعترب هذه املرحلة من فيُنظر إىل حاجاته النفسية والفكرية كعنصر جم
أكثر املراحل تطبيقًا وأطوهلا عمرًا يف التعليم العام على مستوى العامل، ويف هذه املرحلة متحور دور 
املعلم يف الرتكيز على طرق التدريس اليت تقوم على إعطاء الطالب احلرية يف اختيار اخلامة واألسلوب 

ضوع الذي يريد إنتاجه، ويعطي املعلم مرتبة متأخرة لإلنتاج الفين ونوعيته وجودته والتعبري عن املو 
ويقدم حاجات الطالب وميوله النفسية والفنية، كما يوفر املعلم اخلامات واألدوات بسخاء وتنوع قدر 
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م اإلمكان، مع متكني الطالب من التعرا على أسس التصميم وعناصره والقيم الفنية واجلمالية، وأه
حماذير هذه املرحلة هو تعريض الطالب )مشاهدًة أو نقداً( ألعمال الفنانني البالغني اليت قد يقلدوهنا، 

 والعمل على تنمية اخلاصية التلقائية لديهم و متثيلها يف استجابتهم الفنية.

 التربية الفنية الجمالية:منهج  مرحلة
ون هذا هو سبب عدم شيوع هذا يضمحل يف هذه املرحلة البعد اإلنتاجي للفن؛ وقد يك 

املنهج بسبب ضبابية أفكاره وصعوبة تطبيقه، ويستخدم املعلم يف هذه املنهج الطرق النقاشية 
واملساءلة عند عرض األعمال الفنية اليت غالبًا ما تكون أعمال البالغني واملشهورين حلث األطفال 

بني أفكار متنوعة وتختلفة ُتستنبط من تلك على التفكري والتحليل املنطقي للمشاكل والبدائل والربط 
 األعمال الفنية.

 :التربية الفنية لإلنتاج الفنيمنهج  مرحلة
اهلدا الذي ترنو إليه هذه املرحلة من خالل منهجها هو اإلنتاج الفين ذو الصفات اجلمالية  

رتبة متأخرة، ومهام العالية يف الدرجة األوىل وما يكتسبه الطالب من معارا ومهارات يف الفن يأخذ م
املعلم وفق هذه الفلسفة تتمثل يف إعداد الدروس على شكل إرشادات دقيقة متثل خطوات متسلسلة 
يتبعها الطالب حرفيًا لتنفيذ العمل الفين، وعادة تكون هذه اإلرشادات مكتوبة على السبورة ويقود 

ة بالصبغة احلرفية للخروج باألعمال املعلم طالبه لتتبعها وعدم اخلروج عنها، وتتميز املنتجات الفني
 بأفضل رونق وأمجل مظهر.

 التربية الفنية للنقل:منهج  مرحلة
ويعتمد منهج هذه املرحلة على تطبيق مفهوم النقل على أنه القدرة الفاعلة على نقل املعارا  

ليت واملهارات واالجتاهات والقيم من موقف إىل آخر جديد، ويقصد بالنقل هنا تلك اخلصائص ا
تتصف هبا تخرجات برنامج الرتبية الفنية بقابليتها لالستخدام من قبل الطالب يف األوساط اليت يعيش 

 فيها خارج املدرسة سواء كان ذلك يف حياته اآلنية أو املستقبلية.
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وتتمثل مهام معلم منهج هذه املرحلة يف اختيار املواضيع اليت تتناسب مع إمكانات الطالب  
املدرسة، ونوعية البيئة واملستوى املعيشي العام للمجتمع، والبعد عن تقدمي ما يسمى  احلياتية خارج

خبطوات العمل لكيال يصب الطالب يف قناة حمددة ضيقة لألداء مما يعوق عملية التقصي والتفكري يف 
يقة االمتدادات املمكنة للنشاط الفين، واالعتماد أكثر على تقدمي اخلربات العملية والتدريس بطر 

النشاط القائم على حل املشكالت الذي يتيح للطالب املمارسة الفعلية وبالتايل رؤية العالقات 
 املمكنة للنقل.

 منهج التربية الفنية للترفيه: مرحلة
يستهدا هذا املنهج عنصر الرتويح والرتفيه بشكل أساسي حبيث يكون هو اهلدا األكرب  

ء احلرية للطالب يف اختيار ما ميارسه من إنتاج فين يف املوضوع من تدريس الرتبية الفنية، ويتميز بإعطا
واخلامة ومل يكن هناك أي حمتوى يوصف ليقدمه املعلم، ومهام املعلم تتمثل يف إعطاء احلرية املطلقة 
للطالب يف اختيار اخلامة واألداة واملوضوع يف ممارسة العمل الفين، مع عدم نقد أعمال الطالب أو 

يمات تؤثر على إقباهلم على األنشطة الفنية، ويتوجب توفري األدوات واخلامات املتنوعة توجيه أي تعل
للنشاط الفين، كما أنه ال ضرورة إلهناء األعمال الفنية، وليس بالضرورة تقدمي املعارا واملعلومات 

لتحقيق راحة للطالب إال عند السؤال عنها، مع أمهية توفري األجواء املناسبة واختيار وجتهيز البيئة 
 الطالب وضمان استمتاعهم باملمارسة الفنية. 

 التربية الفنية المهنية:منهج  مرحلة
ركز هذا املنهج على مراعاة حاجات اجملتمع وتوجهاته االسرتاتيجية والنهضة اليت مير فيها يف 

عدادهم الصناعة والتجارة واحلرا املختلفة من خالل رفع وعي الطالب حنو هذه املهن من جهة، وإ
 لالخنراط يف تلك املهن من جهة أخرى.

مهام املعلم يف منهج فلسفة الرتبية الفنية املهنية تتنوع بني تصميم دروس املنظور الصناعي 
وتنفيذها، وتدريس الطالب متثيل النسب وقوانني العمق امليداين والظل والنور وحيل التجسيم يف 
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، مع تقدمي النقد الفين للطالب على منتجاهتم أثناء وبعد النماذج الصناعية واملباين من بيئة الطالب
التنفيذ وتوجيههم للرفع من قدراهتم اإلدراكية البصرية، وعدم الوقوا بسلبية جتاه القدرات املتدنية 

 للطالب وجتاهلها، وتوجيه الطالب إىل تقدير املهن املتعلقة بفنون الرسم )وخاصة الصناعي(.

 ريق الفن:التربية عن طمنهج  مرحلة

م إىل نشر توجهه 2.34نادى السري هريبرت ريد يف كتابه: ))الرتبية عن طريق الفن((  
لفلسفة الرتبية الفنية اليت تؤكد وجوب أن تكون الرتبية لألطفال عن طريق الفن فطرية، ويلغي ريد 

لرتبية تقع يف الفن مواد التعليم العام األخرى حبجة أهنا جيب أن تنخرط يف الفن وأن األمهية العظمى ل
فقط، وتعليم تلك املواد جيب أن يتم عرب الرتكيز على الفن كغاية أوىل والعلوم األخرى تأيت ذائبة يف 

 ذلك الفن.

هريبرت ريد مل يضع أي توجه أو أطر منهجية أو طرائق تدريس تبلور رؤاه الرتبوية يف الفن،  
بيق توجهاته ومنها ما قارب للنجاح وأخرى مما فتح الباب على مصراعيه ملناهج كثرية حتاول تط

شكلت إرهاصات وشخبطات تربوية مل حتقق أي معىن أو غاية، ولذلك فأدوار املعلم وفقًا هلذه 
 الفلسفة ليست واضحة، وهذه الفلسفة مل تأخذ بعداً تطبيقياً ثابتاً.

 إىلأملح  قد الفنية بيةللرت  الدويل املؤمتروالباحث هنا جيد أنه من املناسب اإلشارة هنا إىل أن  
أمهية و  الفنية الرتبية دور على أكدت قد العامل أحناء مجيع يفاملاضي  قرن ربعال خالل الدراسات أن

. المعارف جميع لتعليم ومحور تعليمية كأداة ولكن دراسية، مادة بوصفه فقط ليس الفنون، تعليم
وممكنًا الستحداث وجتديد جتربة ومنهج ، وهو ما يرتك الباب مفتوحًا (2)(اليونسكو منظمة موقع)

الرتبية عن طريق الفن للتأكيد على أن تدريس الفن قد يكون حموراً فعليًا لتعليم مجيع املعارا، وذلك 
 بالتخطيط ملناهج حتقق هذه الفلسفة.

                                                           
1 http://unesdoc.unesco.org/ulis/cfgdoc_30c.html اليونسكو منظمة موقع 
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 :)االتجاه التنظيمي( منهج المدرسة التنظيمية مرحلة
ريس الرتبية الفنية مسارًا تختلفًا لتعليم الفن  وهي نتيجة للشعور بني املختصني بأن يأخذ تد 

كموضوع وليس كنشاط، ومل خيرج هذا املنهج بإطار تطبيقي يف التعليم العام حىت الثمانينات من 
 The Getty Center for Education in theالقرن املاضي جبهود مركز جييت ملعلمي الفنون البصرية 

Visual Art حتولت الفلسفة لنظرية يف تعليم الفن كموضوع لتدريس  يف مدينة لوس أجنلوس حيث
حمتوى املنهج على أربعة جماالت يتعامل من خالهلا اإلنسان مع الفن وهي: تاريخ الفن، إنتاج الفن، 

 النقد الفين، وعلم اجلمال.
أن الشحن السياسي Smith  (2)وقد ساعد على االهتمام اجلدي هبذه الفلسفة ماذكره مسيث 
الثمانينات قد أثر على اجلو الثقايف والتعليمي والذي واكب ظهور مبادرة مركز غييت الداعية  يف بداية

إىل االنضباط يف تدريس الرتبية الفنية وحتدي كل األيدولوجيات اجلديدة وإثبات فلسفة القضايا اليت 
 تعاجلها الرتبية الفنية.

ية متبعة يف تدريس الرتبية الفنية، وهي وسيقوم الباحث الحقًا بالتوسع يف شرح هذه الفلسفة كنظر 
 يف هذه الدراسة. D-B.A.Eاليت تعرا باالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

ومن خالل ما مت إيراده عن مراحل مناهج الرتبية الفنية يرى الباحث أن الكثري من هذه 
بيق لدرجة أن األفكار والتصورات لفلسفات املناهج قد اختلط بعضها مع البعض اآلخر يف التط

ذابت تطبيقاهتا ومل يعد سهاًل التمييز بينها يف بلداننا العربية، وباملقابل فقد مت االهتمام ببعض 
الفلسفات يف الغرب وكثرت الدراسات والبحوث حوهلا لتتحول إىل نظريات خاصة بتدريس الرتبية 

ية، فظهرت لنا يف أدبيات الرتبية الفنية، تتضح فيها املعامل الرتبوية والتطبيقات واإلجراءات التدريس
 الفنية جمموعة من النظريات اخلاصة بالرتبية الفنية وأشبعت كل نظرية حبثاً ونقداً.

                                                           
1 Smith, Ralph A, THE DBAE LITERATURE PROJECT, (Urbana-Champaign: 

University of Illinois, 2004), p10. 
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بأن  (2)موسىويف هذا الشأن البد هنا من أن نورد الفرق بني الفلسفة والنظرية كما وضحه 
 يف الرتكيب بعملية يقوم ذلك بعد والتقومي بالتحليل يهتم حيث الفيلسوا فكر على تعتمد الفلسفة"

 رؤيته يقدم وبذلك العلماء، نتائج من يستفيد فإنه وهلذا نظره، وجهة من حل إىل الوصول إىل احملاولة
 وإجرائية وشاملة واضحة دقيقة تكون بأهنا تتميز النظرية بينما عصره، ثقافة خالصة وهي الفلسفية

 االنتقادات أمام تصمد أن وتستطيع للتطبيق وقابلة فائدة وذات تخربي بثبات تتميز االستخدام
 ."هلا املوجهة

وقبل اخلوض أيضًا يف نظريات الرتبية الفنية، البد من توضيح معىن ومفهوم النظرية العلمية،   
فالنظرية ختتلف عن وجهة النظر العادية جتاه قضية من القضايا؛ فهي حماولة جادة لتنظيم املعرفة 

اهر، واليت تكون ناجتة عن جتارب وحبوث متكاملة يف نفس الظاهرة، املتعلقة بظاهرة من الظو 
 واستخالص النتائج بعد اإلجابة عن األسئلة: ماذا حيدث؟، وكيف حيدث؟، وملاذا حيدث؟

و"تعرا النظرية العلمية بأهنا جمموعة من املفاهيم والتعريفات واالفرتاضات املرتابطة تقدم نظرة 
ر، يتم فيها حتديد املتغريات اليت تؤثر يف كل منها، والعالقات بني هذه نظامية إىل ظاهرة من الظواه

 (0)املتغريات هبدا وصف هذه الظواهر، وتفسريها والتنبؤ هبا"
ويف سياق التعلم فالنظرية هي حماولة علمية جادة لتفسري ظاهرة التعلم، وتشكل منوذجًا تفسريياً 

النظرية نفس مدلول النموذج الذي هو إطار تصوري  لتلك الظاهرة وكيفية حدوثها، وميكن أن تعطي
 (4)وخطة نظرية.

                                                           
هـ(، 2323امللك فهد، املكرمة: مكتبة  ، )مكة0الرتبوية، ط النظرية واقع ضوء يف املنهج احلكيم مبارك، نظرية عبد موسى، 2
 .03ص
م(، 0220السكري، عماد الدين حممد َوالقحطاين، حممد مرتك، علم النفس الرتبوي، )الرياض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،  0
 (.221ص
 ..22السكري و القحطاين، مرجع سابق، ص 4
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والباحث يرى أن نظريات الرتبية الفنية اليت سيتم تناوهلا يف هذه الدراسة يقصد هبا النظريات اليت 
تناولت تدريس الرتبية الفنية وما يرافق هذه العملية من مناهج تشمل املفاهيم واملعارا واملهارات 

فية تنظيمها بصورة علمية، واإلجراءات واألدوات الالزمة للتدريس ولتحقيق األهداا الفنية وكي
 املنشودة.
 :الفنية التربية نظريات

 طبقت اليتو  (4)فضلو  (0)الضوحيي عن ، نقلهاالفنية الرتبية نظريات عددًا من (2)أورد فلمبان
 :اآليتك هاوعدَّ  ،الفنية الرتبية جمال يف بالفعل

 .Art Appreciation الفين وقالتذ نظرية .2
 .Art Production الفين اإلنتاج نظرية .0
 .Creative Development اإلبداعي التطور نظرية .4
 .Concept Formation املفاهيم تكوين نظرية .3
 .Mental Health العقلية الصحة نظرية .1
 .Discipline-Based Art Education النظامية الفنية الرتبية ..
 .Community-Based Art Education اجملتمع على املبنية الفنية الرتبية ..

 العلمية الفنية النظرية"و" األطفال معرفة" نظرية مثل النظريات بعض منها (3)الضوحيي واستبعد
art-science " ًركز اليت النظريات يف حمتواها وتضُمن النظريات تلك عن كتب ما بكثرة االستبعاد مربرا 

 .عليها

                                                           
 ..2فلمبان، مرجع سابق، دور اإلنرتنت، ص 2
 .3.، صاجملتمع على املبنية نيةالف الرتبيةالضوحيي، مرجع سابق،  0
 .02 -21، صوفلسفتها تارخيها، مداخلها، الفنية الرتبيةفضل، مرجع سابق،  4
 .3.الضوحيي، املرجع السابق، ص 3
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 عن يكتب ومل الضوحيي عنها كتب اليت لاأُلو  اخلمس النظريات عن كتب فقد (2)فضل أما
 :وهي الفين التذوق نظرية قبل نظريتني أضاا أنه إال والسابعة، السادسة

 .الصناعة خدمة يف الفنية الرتبية .2
 .األطفال ملعرفة الفنية الرتبية .0

 الرتبية نظرية إىل منها ليصل تختصر بشكل تالنظريا هذه على الضوء بإلقاء الباحث وسيقوم
-Disciplineواملعروفة مبصطلح  املعرفة على املبنية الفنية الرتبية أو التنظيمي االجتاه أو النظامية الفنية

Based Art Education. 

 :النظريات هلذه تختصراً  توضيحاً  يلي وفيما

 : الصناعية الفنية التربية نظرية .5
 حماولة وخدمتها بالصناعة الفنية الرتبية ربطوا الفنية للرتبية األوائل ملؤسسنيا أن (0)فضل يذكر

 هدا وأصبح ذلك، يف جنحوا وقد الفنية، الرتبية بأمهية والتعليم الرتبية بوزارات املسئولني إقناع منهم
 باملصممني عاملصان إمداد هو األوىل مراحلها يف املتحدة والواليات إجنلرتا يف األول الفنية الرتبية

 .واملبتكرين

 :(4)األطفال لمعرفة الفنية التربية نظرية .4
 كثرياً  اعتمدت اليت النفس علم أحباث ومنها األخرى باألحباث ونظرياهتا الفنية الرتبية تأثرت

 استانلي بقيادة الثمانينات يف األطفال بدراسة باالهتمام النفس علماء بدأ وقد .وفنوهنم األطفال على
 تدريس طريقة حتررت وهبذا اجلسمي، ومنوه العقلي تطوره ومعرفة الطفل لدراسة Stanly Hall هول

                                                           
 .02 -21فضل، مرجع سابق، ص 2
 .21فضل، مرجع سابق، ص  0
 .220، ص اجملتمع على املبنية الفنية الرتبيةالضوحيي، مرجع سابق،  4
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 والتصميم، اهلندسي الرسم خالل من الصناعة خلدمة الطفل إعداد على قاصرة تعد ومل الفنية الرتبية
 .الطبيعية املناظر تصوير تشمل أصبحت بل

 Art Appreciation: (5)الفني التذوق نظرية .4
 يف وحتوله باملدارس الفنون تدريس على النسيب التحرر بعد طبيعية النظرية هلذه احلاجة تكان

 عملية فتطورت الطبيعية، املناظر إىل الصناعة خلدمة والتصميم اهلندسي الرسم من السابقة النظرية
 اللوحات يف تضمنةامل األخالقية املعاين إىل إضافة والفنية اجلمالية والقيم الفين التذوق لتشمل التدريس

 مل ذلك ورغم الفنية، الرتبية أهداا حيث من كبري تطور هناك فأصبح. األطفال على تعرض اليت
 التحديد، هبذا الفن تدريس على االقتصار جدوى بعدم املربني لشعور كثرياً  النظرية هذه تستمر
 .الفنية لألعمال إنتاج دون وحيد كهدا التذوق وحصر

 Art Production: (4)فنيال اإلنتاج نظرية .3
 جبامعة اجلميلة الفنون أستاذ وهو النظرية هذه باين هو Wesley Dow داو ويزيل الربوفيسور

 هذه يف استفاد وقد الفين، التذوق نظرية أنقاض على األمريكية املتحدة الواليات نيويورك -كولومبيا
 للتالميذ ممكناً  فأصبح ووصفها، وحتليلها عناصرها ومعرفة الفنية لألعمال اجلمالية األسس من النظرية
 وتعامل الفين اإلنتاج على تركز كوهنا النظرية هلذه املنتقدون ظهر مث. متميزة فنية أعماالً  ينتجوا أن

 .تلتها اليت النظرية لظهور اجملال ففسح حرفيني أو كمتخصصني التالميذ

 Creation Development: (4)اإلبداعي التطور نظرية .1
 الطاقة أسرار لفك تدعو العشرين القرن من العشرينات يف املؤلفات من الكثري ظهرت

 الفن يف ليس اإلبداع ُتطوِّر كوهنا اجملال؛ هذا يف مهمة الفنية الرتبية واعتربت التالميذ، لدى اإلبداعية

                                                           
 ..22 -221، املرجع السابق، صالضوحيي 2
 .223الضوحيي، املرجع السابق، ص  0
 ..22الضوحيي، مرجع سابق، ص 4
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 لضرورة دعا الذي الفنية الرتبية على املباشر األثر ديوي ألفكار وكان. عامة اإلبداع ُتطوِّر بل فقط
 أنه على للطفل ينظر وأن منهم، القريبة املشكالت حل من ويتمكنون لذكائهم، التالميذ استخدام

 عن التعبري من تالميذها مكنت اليت النظرية هذه وانتشرت. وجسم عقل من يتجزأ ال واحد كل  
 حددت أهنا ريةالنظ هلذه ذلك بعد ظهرت اليت االنتقادات لكن. الفنية أعماهلم خالل من أنفسهم
 عن حىت حمجماً  دورهم فأصبح حريتهم، على التالميذ يرتكون وأصبحوا الفنية للرتبية املعلمني دور

 .الفنية الرتبية جمال يف التوجيه

 Concept Formation :المفاهيم تكوين نظرية .6
 وتغيري حتققه، بطريقة التدريس إىل املواد كل معلمي دفع يف سامهت اإلبداعي التطور نظرية

 املفاهيم تكوين نظرية ظهور على ذلك فساعد وقتها، سائداً  كان الذي التلقني لنبذ التعلم عملية يف
 وظهرت. ديوي جون تالميذ أحد William Kilpatrick كلباتريك هريد وليم األستاذ وضعها اليت

 مجيع فاستخدمها صور،وال النماذج على تعتمد اليت project method باملشروع املعروفة التدريس طريقة
 والنماذج الصور كون الدراسية املواد كل عليه تعتمد الذي الرئيس احملور الفنون وأصبحت املعلمني،

 أنه غري الفنية، الرتبية بأمهية اإلحساس وبدأ ذلك أثر على الفنون ت فازدهر الفنون، جماالت من هي
 الذات، عن التعبري عنصر النعدام الفن؛ صفة عنها ينفي النظرية هلذه انتقاد ظهر الزمن من فرتة بعد

 .فقط الطلب حسب صناعة إىل وحتولت واملفاهيم، واألفكار واملشاعر األحاسيس وتصوير

 Mental Health: العقلية للصحة الفنية التربية .7
 عامل أفكار من Margaret Noumberg نومبريج مارجريت النفسية والعاملة املربية استفادت

 عن التنفيس إىل النفسية واحلاجة الرغبات عن حتدث الذي Sigmund Freud فرويد موندسيج النفس
 تصرا على العوامل تلك كل وأثر والالشعور الشعور وأوضح االنفعاالت، مصادر وناقش املكبوتات
 معاناة فيه وصورت" The Children and the World" "والعامل الطفل" بعنوان كتاباً  فألفت الشخص؛

 يف الضغوط هذه بعض أن إىل وخلصت. واملدرسة البيت يف يالقيها اليت الصارمة والضغوط لالطف
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 التخفيف يف ستسهم أفضل بشكل قدمت لو الفنية الرتبية دروس وأن الفنية، الرتبية إىل يرجع املدرسة
 يف دوراً  يةالفن للرتبية فأصبح. بنفسه عما والتنفيس ذاته عن للتعبري الفرصة تعطيه كوهنا الطفل؛ عن

 هلذه التأييد واستمر. العقلية الصحة حتقيق هبدا للطفل الوقائي والعالج النفسي التوازن حتقيق
 .اجلميع من واستحسان بقبول العشرين القرن من اخلمسينات وحىت الثالثينات منذ النظرية

 Discipline-Based Art Education :(5)(التنظيمي االتجاه) النظامية الفنية التربية .8
 معينة خلدمة أو األهداا من هبدا ارتبطت قد نشأهتا منذ الفنية الرتبية أن العلماء الحظ
 مادة تكون أن البد أنه فكروا وعندها وهكذا،... األطفال معرفة مث بالصناعة فبدأت للمجتمع؛

 هذه فظهرت. إليه تصبو ما حتقق وطرائق هبا، خاصة أهداا وهلا بذاهتا قائمة مادة الفنية الرتبية
 إيليوت وتبعه م...2 عام Barkan باركان وبدأها املاضي، القرن من الستينات أواسط يف النظرية
 ،Discipline-Based Art Education باسم وعرفت متكاملة، كنظرية فتكونت Eliot Eisner آيزنر
 رئيسية حماور أربعة على وترتكز. معاً  العملي واجلانب النظري اجلانب اعتماد على النظرية هذه وتقوم
 اإلنتاج ،Aesthetic اجلمال علم ،art Criticism الفين النقد ،Art History الفن تاريخ: وهي
 انتشارا حلقتها واليت سبقتها اليت النظريات أكثر من النظرية هذه وتعد.  Production Art studioالفين
 إال بعدها، جديدة نظريات جتريب اولةحم إىل وأدت هلا وجهت اليت االنتقادات بعض ورغم وقبواًل،
 .األخرى النظريات بني العامل يف الصدارة مركز على حتافظ ظلت أهنا

 Community – Based Art Education: (4)المجتمع على المبنية الفنية التربية .9
 الرتبية: اخلارج إىل خطوة ُأخط" كتابه Peter London لندن بيرت ألف عندما النظرية بدأت

 لتنفيذ طرقاً  فيه أوضح والذي" Step Outside: Based Art Education-Community" "اجملتمعية لفنيةا
 يرتكز الفنية الرتبية تعليم وجعل والبيئة، اجملتمع إىل الدراسية احلجرة من للخروج ودعوة النظرية، هذه

                                                           
 202الضوحيي، مرجع سابق، الرتبية الفنية املبنية على اجملتمع، ص  2
 .202الضوحيي، مرجع سابق، الرتبية الفنية املبنية على اجملتمع، ص 0
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 الطفل تربط بأهنا النظرية هذه ومتيزت. شاهبها وما التشكيلية الفنون جمال يف واجملتمع البيئة على
 مكلفة وغري األخرى، الدراسية املواد مع مرتابطة وأهنا العادية، اليومية وحبياته احمليطة وبالبيئة باجملتمع
 ذلك كل رغم ولكن. واجملتمع املدرسة بني قوية عالقة وتبين املتعلمني، كافة وتراعي وسهلة، وطبيعية

 الفنية الرتبية نظرية لكون وذلك الناس؛ بني واالنتشار القبول قتل ومل النجاح النظرية هلذه يكتب مل
 .أخرى نظرية حملها حتتل أن من أقوى أصبحت قد النظامية

هذه  تطبيق إمكانية جيعل ما املرونة من له الفنية لرتبيةل االجتاه التنظيمي أن الباحث يرى كما
 من قاصرة ستكون اجملتمع على املبنية الفنية الرتبية ابينم ممكناً، باجملتمع والربط ةيالبيئ لمفاهيمل النظرية
 تشكيلية فنية مقوماتوخلوها من  فيها ستطبق اليت والبيئة اجملتمع عند فقر التشكيلية الفنون ناحية
، وهو سبب عدم جناح وانتشار نظرية الرتبية ألطفاهلم يعلموه ما إجياد عن املعلمني عجزبب يف ستت

 .تمعالفنية املبنية على اجمل

 Art-Science: (5)العلمية الفنية النظرية .51
 العلوم مجع إىل تدعو وهي اجملتمع، على املبنية الفنية الرتبية نظرية بعد جاءت النظرية هذه

 لكن ،Art and Physics" والفيزياء الفنون" كتاب فيها الكتب أهم ومن األحباث، فيها لفتوأُ  والفنون
 جناحها عدم سبب أن ويبدو .االستمرار هلا يكتب ومل الناس بني جناحو  قبول النظرية هلذه يكن مل

 وحتقيق خصوصيتها يفقدها مما فيها وذوباهنا األخرى العلوم مع الفن دمج من العلماء ختوا إىل يعود
، كما أن متخصصي العلوم األخرى يفضلون عدم اخللط لعلومها بأهداا الرتبية الفنية اليت أهدافها

 .م أصالً اليتقنوهنا ه
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 Discipline-Based Art Educationاالتجاه التنظيمي للتربية الفنية 
هـات املعاصـرة يعد مـن االجتا D-B.A.Eاالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية إىل أن  (2)الضوحييأشار   

 االستحسان، وانتشـرت انتشـاراً واسـعاً، وهلـا أسـس متينـة بنيـت عليهـا، وكثـرت فيهـااليت القت القبول و 
 تطبيــق واعتمــدها النظــام الرتبــوي.األحبــاث والدراســات الــيت ســهلت تطبيقهــا، مث جنحــت يف جانــب ال

مــع العديــد مــن العلمــاء يف جيُ بأنــه " (0)النظريــة ومالحمهــا تعــود كمــا ذكــر العمــود واالســم األصــلي هلــذه
إىل مهندســه حقــل الرتبيــة الفنيــة علــى أن الفضــل يف تســمية هــذا االجتــاه ووضــع تعريفــه العملــي يرجــع 
م، والــيت 2.33الــرئيس وهــو دويــن جريــر وقــد ورد ذلــك يف الدراســة الــيت أعــدها جريــر يف صــيف عــام 

أعلن فيها طبيعة وخصائص هذا االجتاه الذي يعود يف أصوله إىل مرحلة الستينيات امليالدية منذ مـؤمتر 
 ."والية بنسلفانيا ولكنه أخذ اجتاها متطورا وشكال جديدا

بــة الــيت أبعادهــا البــد أن نشــري إىل تعــدد مســمياهتا املعرَّ هــذه النظريــة وتأرخيهــا و  اخلــوض يفوقبــل 
ترجع إىل االختالا يف الرتمجة بني العديد من الدراسات واملقاالت للمتخصصـني للمسـمى األساسـي 

والـيت سـبق وأن تناولتـه بعـض الدراسـات إليضـاح هـذا  Discipline-Based Art Educationهلـذه النظريـة 
 .(.)واملسعري، (.)، وآل قماش(1)العمودو  ،(3)الضوحيي، و (4)احلريب :ختالا يف الرتمجة كدراساتاال

                                                           
حيي، حممد حسني، "نظرية الرتبية الفنية املبنية على الفن بوصفه مادة دراسية وإمكانات تطبيقها يف مدارس اململكة العربية الضو  2

 .223هـ(، ص2303، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ).2السعودية"، جملة جامعة امللك سعود، اجمللد
وأثره يف حقل الرتبية الفنية"،  DBAEالفنية املبنية على الفن بوصفه مادة دراسية ، "تطور اجتاه الرتبية إبراهيم يوسف العمود، 0

 .422هـ(، ص 2304، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ) 21جملة جامعة امللك سعود، اجمللد
 ضوء يف الالزمة لكفاياتا الفنية الرتبية ومعلمات معلمي إلكساب اإللكرتوين للتدريب أمنوذج سامل، فاعلية سهيل احلريب، 4

 -42هـ(، ص2303الرتبية،  القرى، كلية أم املكرمة: جامعة منشورة، )مكة غري دكتوراه ، رسالةD.B.A.E التنظيمي االجتاه
43. 
 .223الضوحيي، مرجع سابق، نظرية الرتبية الفنية املبنية على الفن، ص 3
 .02العمود، مرجع سابق، ص 1
(، DBAEل برنامج الرتبية الفنية بكليات املعلمني يف ضوء االجتاه التنظيمي يف الرتبية الفنية )آل قماش، قماش علي ، حتلي .

 ...هـ(، ص.230رسالة ماجستري غري منشورة، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
 .2.املسعري، مرجع سابق، ص .
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وكــان مــن أبــرز هــذه  Discipline-Based Art Educationوقــد تعــددت الرتمجــات هلــذا املســمى   
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أن املصــطلح العــريب املــرتجم لــيس بالضــرورة للمعــىن الظــاهر مــن مفــردات  (2)ر املســعريوقــد ذكــ
( والـيت هلـا أكثـر مــن Disciplineاملسـمى األجنـيب هلـا، ويرجـع اللـبس واالخــتالا يف الرتمجـة إىل كلمـة )
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نيـــة معـــىن وأمههـــا )التهـــذيب، جمـــال، قســـم أو ميـــدان( ويف الرتمجـــة احلرفيـــة سيصـــبح املســـمى )الرتبيـــة الف
القائمــة علــى اجملــال( أو )الرتبيــة الفنيــة القائمــة علــى القســم( أو )الرتبيــة الفنيــة القائمــة علــى التقســيم( 
واألخري هو األقرب، ولكن لو نظرنا إىل الفلسفة وطرق التدريس ستكون الرتمجة )الرتبية الفنية القائمة 

أبســـط أطلـــق علـــى هـــذه الفلســـفة علـــى التقســـيم التنظيمـــي(، وإلعطـــاء املســـمى العـــريب مهنيـــة ومـــدلول 
 )فلسفة املدرسة التنظيمية(.

ومــع تعــدد هــذه املســميات الناجتــة عــن ترمجــات تختلفــة ومتنوعــة ألصــحاهبا، قــد يكــون بعضــها 
أهــم  "أن :(2)باللغــة العربيــة، فقــد ذكــر الضــوحيي يــة دقيقــة بــل تختــارة مــن مجلــة معــانٍ ترمجــة ليســت حرف

النـاس، يعـود إىل تعـدد معـاين بعـض املفـردات الـيت تكـون  سبب يف اختالا الرتمجات حسـب مـا يـرى
 Art Educationهذا املصطلح باللغة اإلجنليزية.  وميكن أن نستثين اجلزء اآلخر من اسم املصطلح وهو 
وكلمــة  Disciplineالــذي اتفــق اجلميــع علــى ترمجتــه بالرتبيــة الفنيــة. وتبقــى أمامنــا كلمتــان: ومهــا كلمــة 

Based." 

 Base (d)قد تعين )نظام( ضمن معـاين أخـرى، واملفـردة  Disciplineح أن املفردة وكما هو واض
تعين )أساس( ضمن معاين أخرى أيضاً، فتصبح الرتمجة احلرفية للمصطلح )أسـاس نظـام الرتبيـة الفنيـة( 
أو )الرتبيـة الفنيــة كنظــام أساسـي( أو )نظــام أســاس الرتبيـة الفنيــة(، وهــي ترمجـات ال تعــرب عــن مضــمون 

لنظريــة وأبعادهــا بشــكل دقيــق، فــنجم عــن ذلــك اجتهــاد بعــض البــاحثني يف إجيــاد مســميات تعــرب عــن ا
 (.Discipline-Based Art Educationاملسمى األساسي )

والباحــــث وجــــد أن االخــــتالا يف هــــذه الرتمجــــات مل يــــؤثر علــــى مضــــمون النظريــــة وأبعادهــــا 
الـيت تناولتهــا دراســات  الت يف هــذا الشـأن كوجوانبهـا الـيت هتــتم هبـا؛ حســب مـا اطلــع عليـه مــن دراسـا
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32 
 

االجتـاه القـائم علـى  اليت مستها " (2)مرمي فلمبانهذه الدراسة ودراسات أخرى يف نفس اجملال، كدراسة 
: "إن االخـــتالا الناشـــئ يف (0)وغريهـــا مـــن الدراســـات، وهـــو مـــا أكـــد عليـــه احلـــريب "،املفـــاهيم املعرفيـــة

التــارخيي لنشــأة النظريــة، ومل يظهــر أيضــاً يف املفهــوم املــرتبط هبــذا  ترمجــة املصــطلح، مل يظهــر يف الســياق
االجتاه، أو التطبيقات املتعددة له، بل أن هنالك اتفاقاً شبه مؤكد بني الباحثني على أمهية هذا االجتـاه 

 بية الفنية يف تعليمنا العام."وأمهية تبنيه واألخذ به يف مناهج الرت 

 :D-B.A.Eتجاه التنظيمي النشأة والتطور التاريخي لال
 (.)احلـريبو  (1)آل قمـاشو  (3)الضـوحييو  (4)العمـوداتفقت العديد من الدراسـات ومنهـا دراسـات   

، أن هــذه النظريــة ظهــرت خــالل الســتينيات مــن القــرن التاســع عشــر، خــالل (3)واملســعري (.)وفلمبــان
فســـة القويـــة بـــني الواليـــات املتحـــدة الواليـــات املتحـــدة يف ظـــل املناحملـــاوالت اجلـــادة لتطـــوير التعلـــيم يف ا

واالحتاد السوفييت مبختلف اجملاالت، ويف خضم احلـرب البـاردة آنـذاك، فأولـت الـدولتان اهتمامـاً واسـعاً 
 بالتعليم؛ إلمياهنما بأن التعليم هو سالح التفوق والنصر.

الواليـات املتحـدة وجذور هذه النظرية التارخيية تعـود للهـزة السياسـية والعلميـة الـيت تعرضـت هلـا   
م، فأطلقت الدعوات، وعقـدت املـؤمترات .2.1" عام "سبوتنيك إثر إطالق القمر الصناعي السوفييت

 Woods Holeم عقـــد مـــؤمتر وودز هـــول .2.1ملناقشـــة اإلصـــالح الرتبـــوي والتعليمـــي، ويف عـــام 

                                                           
، تطوير منهج الرتبية الفنية للمرحلة الثانوية للطالبات يف ضوء االجتاه القائم على املفاهيم املعرفية، الياس حسن مرمي فلمبان، 2

 هـ(.2302رسالة ماجستري غري منشورة، )مكة املكرمة: جامعه أم القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية، 
 ..4، صاإللكرتوين للتدريب أمنوذجريب، مرجع سابق، احل 0
 العمود، مرجع سابق. 4
 .الفن على املبنية الفنية الرتبية نظريةالضوحيي، مرجع سابق،  3
 آل قماش، مرجع سابق. 1
 احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين. .
 فلمبان، مرجع سابق، دور اإلنرتنت. .
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Conference   الذي عرض ونوقش فيه أفكار جـريوم برونـرJerome Bruner لـيت تركـز علـى اإلصـالحية ا
إصالح املنهج الدراسي، مث بدأت ردود الفعل هلذه األفكار ومـن ضـمنها الكتابـات عـن الرتبيـة الفنيـة، 

 أنه: (2)ويذكر العمود

يف غضون سنتني من مؤمتر وودز هول استطاع العلماء يف حقـل الرتبيـة الفنيـة مـن "
متر مجعيــة م عقــد مــؤ 0..2. ففــي عــام اتوظيــف تلــك املفــاهيم يف تطــوير مناهجهــ

 Manuel،  حيــث قــام مانويــل باركــان  Cincinnatiالفنــون الغربيــة يف سينســنايت  

Barkan وهــو مــن العلمــاء البــارزين يف حقــل الرتبيــة الفنيــة يف تلــك الفــرتة، مبناقشــة ،
أفكــار جــريوم برونــر ولفــت االنتبــاه إىل أن الرتبيــة الفنيــة تنطــوي علــى موضــوع عــن 

 ."يس ذلكحقل الفن وأن من املهم تدر 

شك أن هذا االجتاه ميثل حمطة بارزة يف تاريخ الرتبية الفنيـة. فبعـد  بقوله "ال (0)العموديضيف و   
وضـــوع أن كـــان الرتكيـــز علـــى الناحيـــة التعبرييـــة يف جمـــال اإلنتـــاج الفـــين بـــدأ يظهـــر االهتمـــام بـــاحملتوى وامل

 واملعارا املرتبطة بالفن".

 The Nationalضاء اجمللس الوطين للفنون يف الرتبيـة م شارك أع2..2يف عام  (4)كما أضاا  

Council of the Arts in Education  يف مـؤمتر حـول األطفـال والناشـئني، كانـت مـن عوائـد هـذا املـؤمتر
التمويــل لــثالث مــؤمترات وطنيــة تعــين بتوعيــة األمــريكيني بأمهيــة الفنــون يف حيــاهتم، وهــي املــؤمترات الــيت 

 Harry Broudyم ويف املؤمتر األخري شارك هـاري بـرودي 3..2و 4..2 ،0..2عقدت يف األعوام 
يــــة أحــــد علمــــاء الرتبيــــة اجلماليــــة البــــارزين وأوضــــح أمهيــــة دمــــج ميــــادين الفنــــون وهــــي اجلماليــــة والنقد

 والتارخيية عند تدريس الفنون.

                                                           
 ..42مرجع سابق، ص العمود، 2
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ر م مؤمت1..2تال ذلك املؤمتر يف عام أنه   Eflandنقاًل عن إيفالند (2)الضوحييوذكر  
بنسلفانيا الذي نوقش فيه فكرة أن الرتبية الفنية ميكن أن تتم عن طريق الفن وأن الفن نظام أو مادة 

َوآيزنر  Barkanباركان دراسية مستقلة وقائمة بذاهتا، وكان ممن قدموا دراسات يف هذا اخلصوص 
Eliot Eisnerن أكد فيها أن هذه النظرية بدأها باركا 0. ويف دراسة أخرى للضوحييBarkan  مث تبعه
 فأصبحت نظرية كاملة. Eliot Eisnerإيليوت آيزنر 

 وضع بضرورة تنادي عدة حماوالت العشرين القرن ستينيات مع الفنية الرتبية شهدتوقد 

 األساسية املعرفة فروع أحد كوهنا منطلق من إليها والنظر لتطوير مناهجها املستقبلي للتوسع أساس

 وأصوله وفلسفته أكادمييته كعلم له إليها النظر ضرورة كذلك للطالب، الثقافية للبنية الالزمة

ميادين  كأحد الفنية : الرتبية باسم يعرا ه اجتا ظهور احملاوالت هذه أهم ومن، اخلاصة وأجبديته
 .املنظمة املعرفة

الــيت قامــت علــى الــدعائم األربعــة واتضــحت فلســفتها تكونــت النظريــة بعــد كــل تلــك اجلهــود و 
واســـتقرت ة مـــن قبـــل باركـــان وهـــي اجلانـــب الفلســـفي وجمـــاالت التـــاريخ والنقـــد واإلنتـــاج الفـــين، املقرتحـــ

 من:لتتكون  وانب األربعة هلذه النظريةاجل

 (: جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية2جدول رقم )
 Art History تاريخ الفن

 Criticism الفينالنقد 

 Aesthetics  علم اجلمال
 Studio يننتاج الفاإل

 ، D-B.A.Eومما سبق جند أن فـرتة السـتينات هـي البدايـة لظهـور وتبلـور فكـر االجتـاه التنظيمـي 
وفيهــا ظهــرت مفــاهيم جديــدة يف الرتبيــة الفنيــة، وظهــرت بــرامج تطبيقيــة ملعلــم الرتبيــة الفنيــة يف املرحلــة 

ف والنشــر للكتــب واملطبوعــات االبتدائيــة وفــق االجتــاه التنظيمــي، ويف الســبعينات ازدادت حركــة التــألي
                                                           

 .204الضوحيي، مرجع سابق، نظرية الرتبية الفنية املبنية على الفن، ص 2
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نشــر املنــاهج التطبيقيــة والوســائل التعليميــة املبنيــة هلــذا االجتــاه، ويف جتــاه يف جمــال الرتبيــة الفنيــة، و هلــذا اال
م تأسس مركز جييت للرتبية عن طريـق الفـن، مث تغـري امسـه إىل معهـد 2.30الثمانينات وحتديدا يف عام 

، والذي موَّل العديد مـن الدراسـات  The Getty Education Institute For The Artsتربية جييت للفنون 
ات املتخصصــة يف الرتبيــة الفنيــة. واألحبــاث وشــجع علــى الكتابــة يف هــذا اجملــال، ورعــى املــؤمترات والنــدو 

 .(2)احلريبوهو ما أكده 

املنــاهج هــذا أن الســبعينيات هــي الفــرتة الــيت بــدأت املطالبــة فيهــا أن ُتَضــمَّن  (0)ويــذكر الزهــراين  
االجتاه مع اقرتاح أساليب تدريسية لـه ولكـن كانـت هنـاك صـعوبات لتحديـد الطـرق الناجحـة للتـدريس 
يف تختلــف مســتويات التعلــيم العــام، ويف الثمانينــات جنــح هــذا االجتــاه يف إجيــاد طــرق تدريســية وتعليميــة 

عــن احملتــوى التعليمــي إذا أريــد مناســبة تُــدّرس هبــا اجلوانــب األربعــة، فطريقــة التــدريس ال ميكــن فصــلها 
 اه وبدأ يرى النور.حتقيق األهداا املقصودة منه، وبالتايل دقت ساعة النجاح هلذا االجت

 ميادين أربعة بني والتكامل واالندماج التوازن إلجياد العمل ضرورة على االجتاه هذا ويؤكد

 للفن متكامل فهم لتكوين كالفن، نقد الفن، علم اجلمال، إنتاج الفن( وذل تاريخ هي: للمنهج

 النقد وينمي والرتاث، املتعلم بني التفاعل على الفن تاريخ يؤكد حيث الفنية، الرتبية إطار داخل

 الفلسفية ينمي علم اجلمايل نظرة املتعلم بينما الفنية، األعمال حتليل على الطالب قدرات الفين

واخليالية  والفنية املهارية القدرات تنمية الفين يف والطبيعة، وتتمركز أمهية اإلنتاج حول الفن واجلمالية
 (4)للطالب إلنتاج أعماالً فنية مبتكرة.

 :D-BAEاالتجاه التنظيمي للتربية الفنية مرتكزات 
 :اآليتأن االجتاه التنظيمي يرتكز إىل نظريتني أساسيتني ك (3)يذكر املسعري 
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 إلى الداخل:النظرية األولى: أن الطفل ينمو في الفن من الخارج 
مبعــىن أن البيئــة الــيت يعــيش فيهــا الطفــل مبوجوداهتــا تــؤثر علــى منــوه الفــين وتشــكله، وال جيــب أن يعتقــد 
املربون أن حدوث التعلم بواسطة السـلبية يف البيئـة التعليميـة كمـا كـان يعتقـد يف السـابق، وأن البيئـة هلـا 

مو الفنيـة املختلفـة، كمـا أن هـذه النظريـة ال دور كبري يف حد أو منع الطفل من االنتقال بني مراحل الن
تركز على توفري األدوات واخلامـات الفنيـة كعامـل أساسـي، بـل تقـوم بتشـجيع األطفـال علـى تعلـم الفـن 

 بصورة أكادميية حبيث يستطيع أن ينقد الظواهر الفنية وأن يتذوقها وكيف ينتج أعماالً فنية.

مميــزة فــي اً وممارســة وإنتاجــاً هــي عمليــة معقــدة و نيــة: أن اكتســاب المهــارات فهمــالنظريــة الثا
 شخصيتها:

أن الفهـــم املركـــب يف الفـــن )إنتـــاج الفـــن، تـــاريخ الفـــن، نقـــد الفـــن، وعلـــم مجـــال( ال ميكـــن أن   
يتحقق للطالب من خالل أبعاد تربوية أحادية البعد يسيطر عليها املعلـم بسـلبية، بـل البـد أن يتـدخل 

الل تنظيمــات وختطيطــات وعمليــات إعداديــة للتــدريس وحتكــم يف بفاعليــة لتحســني نتائجهــا، مــن خــ
البيئة التعليمية، مع تسخري إمكانات اجملتمع الرتاثية والثقافيـة لتدريسـها يف املـنهج بتفاعـل بـني اجلوانـب 

 األربعة.

 :DBAEاالتجاه التنظيمي للتربية الفنية أهداف 
تتمركز حوهلـا وتتعلـق بـأهم أربعـة نشـاطات أن لالجتاه التنظيمي أربعة أهداا  (2)ذكر املسعري  

يقــــوم هبــــا اإلنســــان جتــــاه الفــــن، وتتمثــــل يف أن اإلنســــان ينــــتج الفــــن ويؤرخــــه وينقــــده ويــــدرس القواعــــد 
 :اآليتوالقوانني اليت حتكم اجلمال فيه. وهذه األهداا ك
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ــــة أن يســــتمتع األطفــــال باإلنتــــاج واالبتكــــار والتعبــــري الفــــين مــــن خــــالل هتيئــــة الفــــرص التعلي .2 مي
املناســبة هلــم عــرب دروس متسلســلة تقــدم مجيــع املعــارا واملهــارات والنــواحي الوجدانيــة الكفيلــة 

 هبذا االستمتاع.

تنمية احلساسية البصرية لدى املتعلمني لتمكينهم من إدراك اخلصائص البصرية املعقدة اليت متر  .0
 عليهم يف حياهتم اليومية.

ومعرفة العالقات بني الفنـون والثقافـات السـائدة يف  أن يتعرا األطفال على الثقافات املختلفة .4
 اجملتمعات القدمية واملعاصرة يف العامل.

تفهـــم احلـــوار للمتعلمـــني يف موضـــوع الفـــن واألســـس الـــيت تقـــوم عليهـــا األعمـــال الفنيـــة فيـــتمكن  .3
األطفال من التحـدث والتسـاؤل عـن السـبب الـذي جيعـل العمـل الفـين مجـيالً أو غـري مجيـل مـع 

 لقيم اجلمالية لديهم.ترسيخ ا

 :DBAEجوانب االتجاه التنظيمي للتربية الفنية 

اجلوانــب األربعــة لالجتــاه التنظيمــي البــد أن تكــون متداخلــة ومرتابطــة يف واقعهــا ويــنعكس كــل   
أن  (0)وكمـا أكــد املســعري. (2)منهـا علــى اآلخـر وهــي تعتـرب خــربة واحـدة متكاملــة كمـا ذكــرت مـي نــور

 يتعامــل مــن خالهلــا اإلنســان مــع الفــن هــي الــيت حتــدد حمتــوى املــنهج وتؤكــد علــى اجلوانــب األربعــة الــيت
ضــرورة تقــدمي تلــك اجلوانــب علــى هيئــة ليســت متقطعــة أو متتاليــة، بــل بطريقــة مرتابطــة ومتداخلــة بــني 

 جوانبها األربعة حبيث تدعم بعضها البعض بتشكيل وحدة ال يوجد هبا أي خطوط فاصلة.
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يوضــح األبعــاد  D-B.A.Eمنوذجــاً لنظريــة االجتــاه التنظيمــي للرتبيــة الفنيــة وقــد وضــع مركــز جيــيت   
وكــان كمــا  (2)الــيت يهــتم هبــا كــل جانــب مــن جوانــب تعلــيم الفــن األربعــة كمــا نقلهــا عنــه اهليئــة القوميــة

 :اآليتيوضحه اجلدول 
 األربعة.(: منوذج مركز جييت لتوضيح أبعاد جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 0جدول )

 التذوق اجلمايل النقد الفين تاريخ الفن إنتاج الفن
 فهم وإدراك العمل املوضوع الفنان وعمله االبداع
 طبيعة املوضوع حمتوى العمل املضمون التكنيك
 القصد من املوضوع املعىن مصدر العمل وتارخيه املهارة

 القيم اجلمالية مربرات احلكم الوظيفة اإلجراءات

 ي شرح وتعريف تختصر هلذه اجلوانب األربعة:وفيما يل

 :Art Historyتأريخ الفن  .5

بأنـــه: "احملتـــوى الثقـــايف للفـــن واملعـــين  (0)ودة التعلـــيم واالعتمـــاداهليئـــة القوميـــة لضـــمان جـــعرفتـــه 
باحلقائق اليت تؤثر يف السمات اخلاصة للعمل الفين، وحيتوي على معلومات مثل الفنـان، العمـل الفـين، 

 املكان، الزمان واألسلوب، احلضارات، االجتاهات الفنية، اإلطار الثقايف".التاريخ، 

بأن تاريخ الفن "يهـتم بتوضـيح العالقـة بـني الفـن واجملتمـع وكيفيـة نشـأة احلضـارات  (4)وأضافت
واألسالسيب والطرز الفنية والوصول إىل املعتقدات واألفكار والسلوكيات اليت متيز كل ثقافة عـن غريهـا 

 مقاييس الذوق السائدة لكل عصر". وتوضيح
ت، وتصـــوير العـــادات التعبـــري عـــن املعتقـــداهـــام يف تســـجيل مظـــاهر احلضـــارات، و  للفـــن دورو 

توثيق صـور احليـاة املتنوعـة واحلاجـات. فبعـد أن كـان يف وقـت سـابق ممارسـة هلـا أهـدافها واملعتقدات، و 
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الضـوحيي أن افـة اجملتمعـات. ويـذكر وبعد مضي الزمان حتول الفن إىل تـاريخ حيكـي القصـص ويسـرد ثق
الفـن هـو اللغـة األوىل الـيت اسـتخدمها  دراسة تاريخ الفـن هـي يف احلقيقـة دراسـة لتـاريخ اإلنسـانية، ألن

اإلنســــان، وقــــرأ بــــه النــــاس تــــاريخ العصــــور الغــــابرة وثقافــــاهتم وحضــــاراهتم، مــــن خــــالل قطــــع النحــــت، 
 ة.، والرسوم على األسطح املختلفواجلداريات احلجرية

أن الغـرض مـن تـدريس تـأريخ الفـن هـو مسـاعدة املتعلمـني علـى فهـم العالقـة  (2)ويرى املسـعري  
بــني الفــن والثقافــة للشــعوب املختلفــة، ويتعرضــوا لنمــاذج متعــددة مــن أنــواع اإلنتــاج الفــين عــرب التــاريخ 

ارات عـن اخلصـائص لغرض التشبيه واملقارنة، ويقومون بتحليل العناصـر الظـاهرة والباطنـة ليصـلوا إىل قـر 
 اليت متيز فرتة تارخيية عن أخرى أو عمل فين عن آخر أو فنان عن آخر.

أن جمال تاريخ الفن يعد من أكثر جوانـب االجتـاه التنظيمـي ثباتـاً كـون التـاريخ  (0)ويذكر احلريب
كل أن تـأريخ الفـن جيـب أن يقـدم يف شـ 4الفين غالباً ما يكون مدوناً ومؤرخاً. وينقل كذلك عن فضل

علومــــات قــــد ال معلومـــات وتفســــريات وأحكــــام لإلســــهام يف الفهــــم والتــــذوق، وأن ال يقــــدم ليفــــرض م
 يرغبها املتعلمني.

 :اآليتك  مني يف ضوء هذه النظريةعدة طرق لتقدمي تاريخ الفن للمتعل (3)وقد أورد آل قماش  

  الطريقة اجلوهريةIntrinsic مثـل املوضـوع  وتعتمد علـى تركيـز املعلومـات يف العمـل الفـين
باإلضــافة إىل الرتكيــز علــى  و احملتــوى وتنظــيم عناصــر وأســس العمــل الفــين وخواصــه وموقعــهأ
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وتاريخ العمل الفين وكل ما يشـاهد ، و موثوقية الفنان وحياته ،الرموز واألساليب املستخدمة
 .يف العمل الفين

  الطريقـــة العرضـــيةExtrinsic اول املوضـــوعات وتبـــدأ بوصـــف العمـــل الفـــين وحتليلـــه مث تنـــ
 ةوالسياســـــــي ةاخلارجيـــــــة املتصـــــــلة بالعمـــــــل الفـــــــين وتشـــــــمل خلفيـــــــة الفنـــــــان االقتصـــــــادي

ه وهــــذا النــــوع موجــــه حنــــو ملــــاملــــؤثرة علــــى الفنــــان وع يةوالفلســــف ةوالدينيــــ ةواالجتماعيــــ
 العوامل اليت حتيط بإنتاج العمل الفين.

  الطريقة احلقيقيةContextual Information  وأسـلوبه، والعمـل الفـين وهي بدراسة الفنـان
 وصفاته، وقصة إنتاج العمل وظروفه. وهي أكثر الطرق انتشارا يف تدريس تاريخ الفن.

-D أهداا جمال تأريخ الفن كأحد جماالت االجتاه التنظيمي (0)وعمرو (2)كما ذكرا احلريب

B.A.E  نقالً عن مركز جييتGetty Center (1985) وهي: 

 املزيد عن الفنان الذي أنتج العمل الفين.يساعد التالميذ على معرفة -
 يتعرا التالميذ على وظيفة العمل الفين.-
 يتعرا التالميذ على الثقافة اليت نشأ من خالهلا العمل الفين.-
يتعرا على األسباب اليت أدت إىل تغيري أساليب الفن من املاضي للحاضر، ويستدل على العالقة -

 بني املاضي واحلاضر.
 لغة عاملية.ني الثقافات املختلفة، واعتباره فية اليت جعلت الفن وسيطاً بيدرك الكي-

العصــور  عــربتــدريس تــاريخ الفــن ضــرورة لتعميــق فهــم التــاريخ اإلنســاين يف أن  (2)ورأى فلمبــان
لــيس بالضــرورة أن ملتعلقــة باجملــال الفــين. كمــا أنــه هتم اايــربط الطــالب بتــارخيهم وحضــار هــو املختلفــة، و 
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التعـــرا علـــى الثقافـــات  وحـــاهتم وبلـــداهنم، ولكنـــه يفيـــد يفب تـــواريخ وأمســـاء الفنـــانني ولحيفـــظ الطـــال
 املختلفة وعالقتها بالفن وهذا هو املطلوب من تدريس تاريخ الفن ضمن االجتاه التنظيمي.

وحمور تاريخ الفن يرتبط بالتعرا علـى مسـامهات الفنـانني وإنتـاجهم الفـين يف تختلـف الثقافـات 
عــرب التــاريخ، وفهــم الــدور الــذي يقــوم بــه الفــن يف التــاريخ والثقافــة، والتعــرا علــى التطــور واجملتمعــات 

التــارخيي للفنــون ومايصــاحبه مــن إنتــاج فــين، وكــذلك حيــاة الفنــانني وأســاليبهم وتــأثريهم بالعصــر الــذي 
ى عاشــوا فيــه، وانعكــاس التــأثري علــى املمارســات الفنيــة، كمــا يســاعد تــدريس جانــب تــاريخ الفــن علــ

تكـوين بنيـة املـتعلم الثقافيـة، وإثـراء رؤيتـه مـن خـالل مقارنـة وحتليـل األعمـال الفنيـة، ويؤكـد تـاريخ الفــن 
 .(0)على التفاعل بني املتعلم والرتاث

ــــد الفنــــي  .0 النقــــد الفــــين بأنــــه "هــــو اإلدراك  Arnheim (4)يعــــرا أرهنــــام:Criticismالنق
عمـال الفنيـة واكتشـاا تـأثريات اخلـواص البصـرية واالستجابة لألعمال الفنية، وذلك أثناء مشـاهدة األ

واحلســية فيهــا، والقــدرة اخلبــرية علــى النظــر إىل الفــن، وحتليــل األشــكال، والتوصــل إىل املعــاين املتعــددة، 
وأداء األحكام النقدية، والتحدث حول ما يشاهدون وما يعتقدون وما يشعرون به جتاه الفن والكتابـة 

 عنه".

الفـين بأنـه " عمليـة إنسـانية إبداعيـة، يقـوم هبـا اإلنسـان الـواعي املثقـف،  النقد (3)ويعرا غراب
هبــدا اســتجالء بعــض املعــايري، الــيت يســتند إليهــا عمــل معــني، وهــي عمليــة مصــاحبة لعمليــة التــذوق 
واملمارســة الفنيــة، وهــي الــدافع الــدائم واملســتمر لتــدفق األفكــار واملعــاين، والرمــوز والعالقــات واألشــكال 

 مل الفن".يف الع
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بأنــه: " املعــين بإصــدار أحكــام حــول  (2)ودة التعلــيم واالعتمــاداهليئــة القوميــة لضــمان جــوعرفتــه 
قيمــة العمــل الفــين ومــا حيتويــه مــن معــاين وتفســريها مــع تــدعيم وجهــة النظــر باألدلــة واألســباب املنطقيــة 

براز ما يف العمل مـن مضـامني اليت تأيت نتيجة اإلدراك واالستجابة ومالحظة األعمال الفنية وتأملها إل
 ومناقشتها بشكل موضوعي للكشف عن مغزاه وحتديده ووصفه".

أن "النقـد الفــين يسـاعد املشــاهدين علـى إدراك وترمجــة  Terry Barrett's (0)ويـذكر تـريي باريــت
 األعمـال الفنيــة واحلكــم عليهــا، ويشــرتك كــال مــن نقـاد الفــن واملؤرخــون للفــن يف االهتمــام مبوضــوع بنــاء
األعمــال الفنيــة، لكــن نقــاد الفــن مييلــون إىل الرتكيــز علــى الفــن احلــديث واملعاصــر أكثــر مــن الثقافــات 
األخــرى، بينمــا مييــل مؤرخــو الفــن إىل دراســة األعمــال الــيت أنتجــت يف ثقافــات أبعــد مــنهم يف الزمــان 

 .ية"واملكان، إضافة إىل أن تعلمهم يركز على فهم األعمال الفنية من الثقافات التارخي

أن "النقـد الفـين ينمـي التفكـري  (4)كما أوضحت اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمـاد
الناقــد لــدى املــتعلم مــن خــالل مهــارة البحــث واالستقصــاء والقــدرة علــى إصــدار أحكــام حــول قيمــة 

املعتمـدة العمل الفين، واكتشاا وتقييم خصائصه مع تدعيم وجهة نظـره باألدلـة واألسـباب املنطقيـة و 
 على املعرفة واإلدراك واالستجابة وتأمل األعمال ومناقشتها".

أن النقد الفين قد اختلط مع علم اجلمال وأصبح من الصعب تقومي األعمـال  (3)ويوضح فضل
الفنية يف عامل اليوم لتعدد املدارس الفنية، والختالا وجهات النظر، وفلسفات الفن واجلمال. وهناك 

بعضــهما ومهــا مكمــالن ل Contentواملضــمون  Formد أي عمــل فــين ومهــا الشــكل جــانبني مهمــني لنقــ
 البعض.
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أن "النقــــد والتــــذوق الفــــين يســــاعد يف تنميــــة اجتاهــــات ومهــــارات التالميــــذ  (2)ويــــرى املســــعري 
ملعايشــة وحتليــل وترمجــة ووصــف اجلوانــب املعــربة يف األشــكال مــن خــالل مــده باملصــطلحات واملفــردات 

 قة إلثراء جانبه اللغوي للتعبري عما يشعر به".الفنية ذات العال

ولشــرح هــذا اجلانــب يــرى الباحــث أن النقــد الفــين يعــين بإكســاب املتعلمــني احلساســية البصــرية 
لرؤيــة وإدراك اخلصــائص البصــرية املعقــدة الــيت متــر علــيهم يف أيــامهم العاديــة، حبيــث يتمكنــوا مــن نقــد 

فنية، كمـا أن النقـد الفـين يسـهم يف زيـادة حصـيلتهم اللغويـة  العناصر الفنية فيما يشاهدونه من أعمال
، ومن مث التمكن من إصدار احلكم على الفنية ويساعدهم على وصف حالتهم التذوقية اليت يعيشوهنا

 .األعمال الفنية وفق أسس علمية متفق عليها

ونقلهـا عنـه  Feldmanومن أهم الطرق املستحدثة للنقد الفين يف املدارس كما وضعها فيلدمان 
 أن النقد ينبغي أن مير بأربع مراحل وهي:وهي"  (4)ونقلها فلمبان (0)الضوحيي

ويتم يف هذه املرحلة وصف العمل الفين والتعريـف بـه،  Descriptionمرحلة الوصف  -2
والعمــل الفــين الــذي أبدعــه، كمــا يــتم حتديــد الوقــت أو العصــر الــذي  الفنــان،ويــتم تنــاول 
 ساليب السائدة يف عصره.واأل الفنان،عاش فيه 

أمـــــا يف هـــــذه املرحلـــــة فيـــــتم حتليـــــل األشـــــكال، ووصـــــف  Analysisمرحلـــــة التحليـــــل  -0
عالقـات  ببعضـها: أهـيالعالقات املختلفة الـيت حتتويهـا اللوحـة، مـن مثـل عالقـات األلـوان 

انسجام أم تضاد، وما مدى توفر التوازن يف العمل الفين، وما مـدى جنـاح الفنـان يف إجيـاد 
 ات تفاعليه بني املوضوع الذي يود التعبري عنه، وبني العناصر والقيم الفنية.عالق
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يف هــــذه املرحلــــة يــــتم الوصــــول إىل تفســــري  Interpretationمرحلــــة الشــــرح والتفســــري  -4
وتكـون هـذه املرحلـة تاليـة للمـرحلتني السـابقتني وناجتـه  عليـه،العمل الفين، وإضفاء املعـاين 

 عنهما.
وهــــي املرحلــــة األخــــرية الــــيت يكتمــــل فيهــــا النقــــد وذلــــك  Evaluationمرحلــــة التقيــــيم  -3

بإصدار حكم على العمـل الفـين وعلـى مسـتواه ويـتم التوصـل إىل هـذه املرحلـة عـرب النقـاط 
 "الثالث السابقة.

 ومنها: ة النقد الفين والدور الرتبوي لهأمهي (2)وعددت مي نور

 كثر منطقية.يعمل النقد الفين على جعل دراسة الفن أقل غموضاً وأ .2

 يلقي الضوء على القيم الثقافية واالجتماعية السائدة يف جمتمع ما من خالل األعمال الفنية. .0

ممارسة النقد الفين وسيلة مؤكدة ومتميزة لتكـوين العقليـة املنطقيـة وتسـاعد علـى تنظـيم األفكـار  .4
 للتوصل إىل قرارات منطقية حول احلكم على العمل الفين.

الفــين علــى اكتســاب الثقــة بــالنفس عنــد مناقشــة األعمــال الفنيــة، وعلــى تســاعد عمليــة النقــد  .3
 تقبل النقد طاملا كان منطقيا ومربراً.

النقـد الفـين يسـاعد علـى تكـوين اجتاهـات نقديـة للطالـب الـذي ميـارس النقـد الفـين ليبـدي رأيـه  .1
 يف حميطه البيئي، فيعشق اجلمال ويلفظ القبح.

النقــد الفــين ضــمن جوانــب االجتــاه التنظيمــي  أبــرز أهــدااأن مركــز جيــيت وضــح  (0)ويــذكر عمــرو
 :اآليتعلى النحو  بالنسبة للمتعلم كان D-B.A.Eللرتبية الفنية 

 تنبه املتعلم ألنواع اجلمال يف األعمال الفنية، وغريها.  -
 مالحظة القيم اجلمالية يف األشكال الفنية.  -

                                                           
 ..24نور، مرجع سابق، ص 2
 ..3عمرو، مرجع سابق، ص 0



 

.3 
 

 ملعرفة. يصف املتعلم ما يشاهده بلغة فنية ناقدة تعتمد على ا -

 حيلل املتعلم األعمال الفنية وفق أسس منهجيه وموضوعية.  -

 يفسر األعمال الفنية، ويصدر احلكم على أساس من الوعي.  -

 املقارنة بني إنتاجه الفين، وبني األعمال اليت يشاهدها.  -

 يكون املتعلم لنفسه مفهوم عن الفن والفنانني. -

  :Aestheticsعلم الجمال  .4

يكي ستفان كوبرن برب علم اجلمال أو االستطيقيا بأنه: "حبث عن قوانني يعرا الناقد األمر 
وموضوع علم اجلمال وإن كان واضحاً فيما يبدعه اإلنسان من أشياء جيسد فيها  .(2)التذوق اجلمايل"

 ذوقه وإحساسه باجلمال فإنه يظهر أيضاً فيما حنبه ونفضله ال ملنفعة أو هلدا آخر غري ذاته.
بأنه: "أحد فروع الفلسفة اليت تقوم  (0)القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد اهليئةوعرفته 

على دراسة العديد من القضايا واملفاهيم اليت تنشأ من خالل حماوالتنا لفهم املوضوعات لفهم 
 املوضوعات اجلمالية اليت تتناول طبيعة الفن ومعناه وأثره يف احلياة".

ال يهـــتم بدراســـة التـــذوق الفـــين ونظريـــات اجلمـــال وشـــروطه أن علـــم اجلمـــ (4)يـــذكر آل قمـــاشو 
 نية وأحكام القيم املرتبطة هبا.ومقاييسه، ويبحث يف اآلثار الف

بأنــه  (3)اهليئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــادوالتــذوق الفــين واجلمــايل كمــا توضــحه 
مــايل، وعلــم اجلمــال يركــز االنعكــاس النقــدي للفــن حيــث مــن الصــعب القيــام بالنقــد دون التــذوق اجل

على تذوق القيم اجلمالية يف الطبيعة والرتاث الفين، وهـو مـا ينمـي نظـرة املـتعلم الفلسـفية حـول الفنـون 
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بصفة عامة، وحول الطبيعة والبيئة بصفة خاصة، كما يهدا تدريس علـم اجلمـال إىل تنميـة املهـارات 
مايل، كما أن علم اجلمـال يشـجع الطـالب علـى النقدية وتربية احلواس وإكساب املتعلمني السلوك اجل

احلــديث املســتمر حــول طبيعــة الفــن وأثــره يف احليــاة، ومناقشــة القــيم اجلماليــة واحلكــم علــى اخلصــائص 
 البصرية للبيئة احمليطة به، ومالحظتها وحتليل قيمها والتوصل إىل تكوين عاطفة جتاهها.

م هـــو االهتمـــام بـــاخلربة اجلماليـــة، وكثـــري مـــن أن البعـــد املفقـــود يف تعليمنـــا العـــا (2)يـــذكر فضـــلو 
معلمـــي الرتبيـــة الفنيـــة ال حيبـــون كلمـــة "علـــم اجلمـــال" ألهنـــا مرتبطـــة يف أذهـــاهنم بالدراســـات الفلســـفية 
اجلامدة، وألهنا ال تشبه كلمة "الفن" احلاملة الرباقة. رغم أن اخلربة اجلمالية هي األكثر اكتماالً وأثراً يف 

 نا يف أكثر ممارساتنا اليومية.لحياتنا؛ ملالزمتها 

اخـتالا اآلراء حولـه رغـم أن اخلـربة اجلماليـة منـه للبعـد عـن مسـمى علـم اجلمـال و  وهي حماولة
الـــيت اختارهـــا مل ختـــرج عـــن مضـــمون علـــم اجلمـــال، كمـــا أن بعـــض معلمـــي الرتبيـــة الفنيـــة ال زالـــوا غـــري 

مـن خـالل تـدريس الفـن بطريقـة أو  متأكدين من كيفية تدريس علم اجلمـال، ويعتقـدون أهنـم يدرسـونه
 .(0)أخرى

 ريخ الفن:علم الجمال وتأ

ريخ الفــن يف تفســري نظريــات اجلمــال مــع اإلشــارة يــرى الباحــث أن علــم اجلمــال يعتمــد علــى تــأ
تقتضيه الفلسفة األخالقية يف البحث عـن دوافـع السـلوك  إىل نظريات الفن وتاريخ الفنون على حنو ما

 ريخ الفنون وطرق التفكري يف حقب تارخيية معينة.وغاياته أو البحث يف تا
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تتناول آثاراً ماضية بقدر ما  وتتميز فلسفة اجلمال عند تناوهلا للفنون اجلميلة وتارخيها، بأهنا ال
حتاول تفسري الوعي اجلمايل والعوامل واملكونات املؤثرة فيه؛ لتثبـت أن روائـع الفـن واألدب قيمـة دائمـة 

 .(2)م اختالا مكونات الوعي اجلمايل عند اإلنسانتستمر عرب التاريخ رغ

واخلالصة أن اجلمال يف تـاريخ بائـد قـد تكـون لـه نظـرة تختلفـة عـن زمننـا احلاضـر وقـيم أخالقيـة 
متفــق عليهــا، ورغــم أن النظــرة احلاليــة تكــون متناقضــة مــع الــوعي اجلمــايل التــارخيي للعمــل الفــين إال أن 

وجهــة نظــر أصــحابه ويربرهــا، وقــد حيــدث أن يعجــب النــاس  علــم اجلمــال يســعى لتفســري اجلمــال مــن
بعمل فين معني ويتجاهلون ما سواه مث تثبت مع األيام ومرور الوقت أن ما أعجبهم ليس بذي قيمـة،  
كما قـد حيـدث العكـس فتـاريخ الفـن حافـل بأمثلـة مـن األعمـال الفنيـة الـيت مل تعجـب النـاس يف ذلـك 

 الناس يقدرون تلك األعمال.الوقت مث بعد مرور زمن طويل أصبح 

 

 علم الجمال والنقد الفني:

النقــد يعتمــد علــى التحليــل والتفســري إلصــدار األحكــام علــى األعمــال الفنيــة يــرى الباحــث أن  
كمه ترجع دائمـاً للنقد اليت يفرتضها الناقد عند ح وليبني مواطن اجلمال والنقص فيها، واملبادئ العامة

علــم اجلمــال أنــه يبحــث يف املشــكالت العامــة للفــن علــى وجــه العمــوم ممــا مييــز  إىل علــم اجلمــال.  ومــا
 يثري االعرتاضات عليه كثرياً.

وللتمثيــل علــى مكانــة وأمهيــة علــم اجلمــال بالنســبة للنقــد، فهــي كمكانــة القواعــد بالنســبة للغــة؛  
د تعلــم النحــو واإلنسـان قــد يــتعلم اللغـة ويتحــدث هبــا وجييـدها دون معرفــة قواعــد النحـو، بينمــا مــن يريـ
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وتطبيق القواعد فإنه يستدل باللغة على دراساته وأحكامه، وهنا ميكن القـول أن النقـد اجليـد ميكـن أن 
 .(2)يوجد دون دراسة لعلم اجلمال، لكن هذه املبادئ اجلمالية تستمد من النقد

د هـو خالصة القول ميكن أن نقول أن النقد هو تفسري للعمل الفين أو علـى حـد قـول بعـض النقـا
هلـذا التفسـري أو هـو نقـد  تذوقني فإن علم اجلمـال هـو تفسـريتفسري العالقة بني العمل الفين ومجهور امل

 للنقد الفين.

 Karen Hamblenومــن طــرق تنــاول علــم اجلمــال يف جمــال الرتبيــة الفنيــة مــا كتبتــه كــارين هــامبلني 
 عن طريق:عن ضرورة إدخال علم اجلمال يف املناهج  (0)ونقله عنها الضوحيي

حماولـــة جتميـــع األفكـــار اجلماليـــة إىل بعضـــها وتقـــدميها يف شـــكل اجتاهـــات حمـــددة أو مـــدارس   .2
 فلسفية.

 وذلك بتدريسه ضمن مناهج حمدده. اجلمال،حماولة ابتداع طرق مستحدثه لتطبيق علم  .0
 ابتــداًء مــن الطفولــة. مــع ضــرورة التأكــد الدراســية،تبســيط علــم اجلمــال وتقدميــه يف كــل املراحــل  .4

 من ختليصه من كل ما قد يكون صعب الفهم على الصغار.
 عرض استجابات مشاهدي الفنون، واالهتمام بتفسرياهتم وفهمهم لألعمال الفنية. .3
عـرض منــاذج مــن اختالفــات األفـراد، واختالفــات الثقافــات املتباينــة، وأثرهـا يف فهــم املعــاين الــيت  .1

 تستخلص من األعمال الفنية. 
 ح أبعادها الثقافية واالجتماعية.يتوضشرح اخلربة الفنية و  ..
 دور القيم اجلمالية يف تكوين الضمري والوعي. ..
 دور الفروق الطبقية يف االختبارات اجلمالية. .3
 دراسة البيئة والقوانني وأثرها على اإلنتاج الفين. ..
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 أن علم اجلمال يساعد الطالب على تعريفهم باألسس واملعايري والقواعد الـيت (2)وأضاا املسعري
 يتم من خالهلا احلكم على الشيء جبماله أو قبحه، ومينحهم الفرصة لتقييم وتقدير األعمال الفنية.

أمستـه التـذوق اجلمـايل، أهدافاً جململ اآلراء حول دراسـة علـم اجلمـال، أو كمـا  (0)واستخلصت نور
 :ومن أمهها

 أن يتمكن املتعلم من فهم وإدراك معىن ومغزى الفن.-
 م ملناقشة األعمال الفنية واجلوانب اجلمالية فيها.أن يشجع املتعل-
 أن تتكون لدى املتعلم القدرة على احلديث املستمر حول طبيعة الفن وأثره يف احلياة.-
 أن تتاح للمتعلم الفرصة للتعبري عن آرائه اخلاصة.-
 .أن يكتشف املتعلم العالقات املتبادلة بني الفن وبني نشأته يف اجملتمعات املختلفة-

 على ما سبق: (4)كما أضاا احلريب
 أن يقدر املتعلم دور الفن كلغة تواصل بني الثقافات، واملعاين اجلميلة املشرتكة بينهم.-
 أن يتعرا املتعلم على أثر الفن يف جمتمعه وثقافته، من خالل رؤية األعمال الفنية احمللية. -

م تتطلــب مشــاركة املتعلمــني يف موضــوع أن دراســة علــم اجلمــال يف التعلــيم العــا (3)وأضــاا فلمبــان
العمــل الفــين طبيعــة الفــن واألســس الــيت تقــوم عليهــا األعمــال الفنيــة فيتعرفــون علــى الســبب الــذي جعــل 

هــذا األمــر حيتــاج إىل جمهــود كبــري مــن قبــل املعلمــني، وثقافــة عاليــة يف هــذا املضــمار، مجــيالً أو قبيحــاً، و 
 فال.لتوضيح وترسيخ القيم اجلمالية لدى األط
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ضمن جوانـب االجتـاه التنظيمـي  علم اجلمالأن مركز جييت وضح أبرز أهداا  (2)كما أورد عمرو
 :على النحو اآليت تبالنسبة للمتعلم كان D.B.A.Eللرتبية الفنية 

 تزويد املتعلم مبجموعة من االستفسارات املنطقية حول طبيعة ونوع العمل الفين.  -
 الشكل مدركاً مجالياً يتطلب االستجابة من قبلنا.  اليت جتعل بتعريف املتعلم باألسبا -

 يتعلم املتعلم كيف يفهم الفن ويقيمه.  -

 يستفسر املتعلم عن األسباب اليت جعلت الشكل كياناً فنياً.  -

 يتذوق املتعلم اجلمال يف األعمال الفنية، والبيئة احمليطة به.  -

لفـــن وعلـــم اجلمـــال عنـــد كثـــري مـــن وقـــد الحـــظ الباحـــث أن هنـــاك تـــداخالً يف املفهـــوم بـــني نقـــد ا
املعلمني كما هو عنـد بعـض املختصـني، بـل وأن بعـض الدراسـات الـيت اطلـع عليهـا الباحـث تـارة تضـم 
مســمى التــذوق الفــين للنقــد، وتــارة أخــرى تربطــه بعلــم اجلمــال. ويف رأي الباحــث أن نقــد الفــن وعلــم 

 مر خالل املراحل التالية كخربة تذوقية.اجلمال يعتمدان أساساً على التذوق الفين كمرحلة أوىل وتست

يتعلـــق  ميكـــن تناولـــه عنـــد تـــدريس علـــم اجلمـــال يف مـــدارس التعلـــيم العـــام مـــا ومـــن األمثلـــة علـــى مـــا
بتفسري سلوك وخيال الفنانني واجملتمعات واليت تظهر يف منتجاهتم الفنية اليت تصلنا كحـل املشـكالت، 

يـة واجلماليـة الـيت جيتمـع النـاس عليهـا، وغريهـا كثـري حبسـب وتناول القضايا االجتماعية، والقـيم األخالق
 املوضوع املناسب لكل جمال من جماالت الرتبية الفنية.

مـــع تعـــدد قضـــايا علـــم اجلمـــال واجلـــدل املثـــار حـــول صـــالحية تناوهلـــا للطـــالب ويـــرى الباحـــث أنـــه 
ول اجلوانـب الفلسـفية الصغار السن واحلديثي العهد يف مدارس التعليم العـام؛ فـالبعض يتخـوا مـن تنـا

، أو معلـى تناوهلـا مـع طالهبـ مثقـة يف قـدراهتالعـدم بسـبب البحتة يف تدريس جوانب الرتبية الفنية، إمـا 
ختوفاً مـن عـدم تقبـل الصـغار هلكـذا أطروحـات. وجنيـب علـى هـذا التخـوا واإلدعـاء بـأن علـم اجلمـال 

ر ليس إعداد الفالسفة وحتديد معـايري رغم كونه فلسفي التوجه، إال أن اهلدا منه عند تدريسه للصغا
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اجلمال، لكنه أداة فعالة حلث ملكات التفكري عند الطالب وتـدريبهم علـى التأمـل واملالحظـة الواعيـة، 
ء بـــآرائهم ونطقهـــا بلغـــة فنيـــة الومتثـــل اخليـــال الـــذي عاشـــه الفنـــانني والشـــعوب، وتشـــجيعهم علـــى اإلد

 مرتبطة باحلياة وتطوراهتا.

 للجمال: النظرة اإلسالمية

عي بـأن الــدين يتنــاقض مــع الفـن كــون األديــان تبحــث عـن احلقيقــة والفــن يبحــث هنـاك مــن يــدّ  
عــن اجلمــال، واجلمــال هــائم طليــق يســبح يف عــامل اخليــال. واألديــان حتــرص علــى األخــالق بينمــا الفــن 

للــدين بــأن: " ذلــك فهــم ضــيق  (2)يكــره القيــود مبــا فيهــا قيــود األخــالق. يــرد علــى هــذا االدعــاء قطــب
وللفن على السواء!". ويربر قطب ذلك بأن الفن اإلسالمي هو الذي يرسم صورة الوجود وهـو التعبـري 
اجلميل عن الكون واحلياة واإلنسان، من خالل تصـور اإلسـالم، وهـو الفـن الـذي يهيـئ اللقـاء الكامـل 

 بني اجلمال واحلق.

 يأخـذ جانبــاً مـن الوجــود ويــدع هـذا التصــور اإلسـالمي هــو أمشـل تصــور عرفتــه البشـرية، فهــو ال 
. والكــون (0)انياتــه ومعنوياتــه، وكــل كائناتــه. قطــبجانبــاً آخــر.. وإمنــا يأخــذ الوجــود كلــه مبادياتــه وروح

ه املصـــابيح وهـــي إرادة إهليـــة يف خلقـــبكليتـــه هـــو يف التصـــور اإلســـالمي شـــيء مجيـــل؛ فالســـماء مزينـــة ب
ن وملهمتــه األوىل يف عمــارة األرض، إبــداع اخلــالق باجلمــال، والوجــود كلــه مجــال كمــا ســخره اهلل لإلنســا

 فيه ضبط مبقادير واستقرار المثيل هلا جوهرها اجلمال. منسق ومتوازن، وكل ما

أمـــا اإلنســـان الـــذي كرمـــه اهلل علـــى ســـائر تخلوقاتـــه، وخلقـــه يف أحســـن صـــورة، ودعـــاه للهدايـــة  
هـــا يف نفســـه ويف الكـــون مـــن حولـــه، وأرســـل لـــه األنبيـــاء والرســـل مبشـــرين ومنـــذرين، ووهبـــه املواهـــب كل

وخلفه على األرض ليقوم بعمارهتا وترقيتها، واستخراج كنوزها وأرزاقها، والتعرا علـى أسـرارها، واحليـاة 
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فيهـــا برشـــد وهدايـــة، ليصـــل إىل مقصـــد اجلمـــال املطلـــوب منـــه والـــذي وضـــعه خالقـــه لـــه يف صـــنع هـــذا 
 الكون.

يصــــح أن نقــــول ذلــــك علــــى مــــن صــــفته  والوممــــا ســــبق يتضــــح أن اإلســــالم مل يهمــــل اجلمــــال  
الكمال، وقـد أنـزل علينـا القـرآن كـامالً مرشـداً للتبصـر والتفكـر والتأمـل، فيـه غـذاء للـروح املؤمنـة وآفـاق 
وإشــــارات ودالالت هتــــدي للرفعــــة واجلمــــال، بعــــد أن وهــــب اإلنســــان اإلدراك وعــــرض عليــــه املاديــــات 

ادة يف االختيـار والعقـل للتـدبري، فكـان للفنـان املسـلم والروحانيات يف القـرآن علـى السـواء، وأعطـي اإلر 
 عند تصوره للجمال أن يرتبط بعظمة اخلالق يف إبداعه الكوين وموجوداته.

 

 

 :Studio إنتاج الفن

"بأنه حتويل اخلامـة األوليـة إىل وسـيط، والوسـيط هـو املـادة احملسوسـة الـيت مـن  (2)يعرفه املسعري
 أفكاره وتصوراته ومشاعره، أثناء اإلنتاج الفين".خالهلا ينقل الفنان أو الطفل 

بأنــه: "اســتثمار قــدرة املــتعلم اخلالقــة  (0)اهليئــة القوميــة لضــمان جــودة التعلــيم واالعتمــادوعرفتــه 
علـى اسـتخدام مـدى واسـع مـن اخلامـات واألدوات والتقنيـات واألسـاليب والوسـائط املتعـددة يف إنتـاج 

 يقية مبتكرة".أعمال فنية تشكيلية تعبريية وتطب

إن أمهيـــــة ممارســـــة إنتـــــاج الفـــــن يف التعلـــــيم العـــــام تكمـــــن يف إكســـــاب الطـــــالب اللغـــــة البصـــــرية 
وأجبديات العمل الفـين ملسـاعدهتم علـى التشـكيل والصـياغة واسـتخدام الوسـائط يف اإلنتـاج، وهـي مـن 

                                                           
 .1.املسعري، مرجع سابق، ص 2
 .022اهليئة القومية، مرجع سابق، ص 0
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فـن واحلرفـة مـن خـالل تؤدي إىل إذابة الفروق بـني ال DBAEوجهة نظر املدرسة التنظيمية للرتبية الفنية 
التنـــــاول الــــــذكي للخامــــــة واألداة وكيفيــــــة املــــــزج بــــــني اخليــــــال وحساســــــية اســــــتخدام األدوات املختلفــــــة 

 (2)واألساليب الفنية املتبعة يف العمل.

االنتـــاج الفـــين كمـــرادا لالبـــداع،  (0)اهليئـــة القوميـــة لضـــمان جـــودة التعلـــيم واالعتمـــادوصـــنفت 
ب األربعة بأنه ميدان ميارس فيه املتعلم العديد مـن العمليـات مثـل وشرحت هذا اجلانب من بني اجلوان

ـــال والعمـــل والتعبـــري اللفظـــي وغـــري اللفظـــي، ويســـاعد االخنـــراط يف  التفكـــري واإلحســـاس واإلدراك واخلي
ممارســـة اإلنتـــاج الفـــين علـــى إزالـــة الفـــروق بـــني الفـــن واحلرفـــة مـــن خـــالل التنـــاول الـــذكي للخامـــة واألداة 

 بني اخليال وحساسية استخدام األداة واألسلوب الفين املتبع.وكيفية املزج 

لـــدى  وبـــرأي الباحـــث أن هـــذا اجلانـــب مـــن بـــني اجلوانـــب األخـــرى لالجتـــاه التنظيمـــي مـــألوا
ومعــروا لــديهم مــن خــالل مراحــل التعلــيم املختلفــة الــيت درســوا فيهــا مــادة الرتبيــة  ،لطــالباملعلمــني وا

أن إنتــاج  D.B.A.Eبيــة الفنيــة وفــق االجتــاه التنظيمــي للرتبيــة الفنيــة اجلديــد يف تــدريس الرت الفنيــة، ولكــن 
تعلــيم الفـن، بقـدر مــا يكـون إنتــاج الفـن هــو جانـب مكمــل  أو الوحيـد الــذي ميثـل األســاس الفـن لـيس

للجوانــب الــثالث األخــرى، ومــرتبط بإطــار واحــد معهــم، فعنــدما يكــون الــدرس عــن الفسيفســاء مــثالً 
 هـذا اجلانــبع دون أن حتيــد عـن اإلطـار نفســه. و ألربعـة تنـاقش نفــس املوضـو البـد أن تكـون اجلوانــب ا

ميثــل اســتمتاع املتعلمــني باإلبــداع أو إنتــاج الفــن وذلــك مــن خــالل هتيئــة الفــرص التعليميــة املناســبة مــن 
 خالل إكساهبم املعارا واملهارات الضرورية هلذا اإلنتاج واالستمتاع الفين.

ن اخلطـوات الـيت ميـر هبـا الطالـب عنـد املمارسـة لإلنتـاج كمـا ذكرهتـا مـي وتنبع أمهية اإلنتاج الفين مـ
 ة:اآلتييف النقاط  (4)نور

                                                           
 .204نور، مرجع سابق، ص 2
 ..اهليئة القومية، مرجع سابق، ص 0
 .204نور، مرجع سابق، ص 4
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 يتوصل الطالب بصورة عامة ويتخيل نوع الصورة الفنية اليت سينتجها. .2

 يدرك الطالب أبعاد املشكلة اليت تدور حول تشكيل املادة الفنية. .0

 يتعلم الطالب كيفية التخطيط ألفكاره. .4

 الطالب كيف ينظم األشكال الفنية اليت أنتجها بشكل مقنن.يتعلم  .3

 مييز الطالب العالقات بني األجزاء ومشاركتها يف اإلطار العام للتكوين للعمل الفين. .1

 يقدر الطالب تختلف اجلوانب الفنية عن طريق التدرب واكتساب اخلربة باألعمال الفنية. ..

 D-B.A.Eجوانــب االجتــاه التنظيمــي للرتبيــة الفنيــة ضــمن  إنتــاج الفــنأبــرز أهــداا  (2)عمــرووقــد عــدد 
 :اآليتمركز جييت بالنسبة للمتعلم كانت على النحو  كما وضعها

 يتمكن املتعلم من اختيار أدواته وخاماته، وعناصره الفنية اليت يتم توظيفها.  -
 يكتسب املهارات اليدوية والبصرية األساسية. -

 يكتشف تقنيات خاصة من خالل املمارسة. -

 يتعرا على طبيعة اخلامات واألدوات وإمكانياهتا ومصادرها. -

 يكتشف قيماً مجالية متنوعة من خالل البيئة احمليطة. -

 يستخدم العدد واألدوات يف مواقف تختلفة. -

 :D-B.A.E للتربية الفنية مميزات االتجاه التنظيمي

وركــــز عليهــــا  (2)نجــــاديوال (4)والعمــــود (0)مــــن أهــــم املميــــزات هلــــذه االجتــــاه مــــا ذكــــره الضــــوحيي  
 :كما يلي  (4)وعددها فلمبان (0)احلريب

                                                           
 .3.عمرو، مرجع سابق، ص 2
 .243بق، الرتبية الفنية املبنية على اجملتمع، صالضوحيي، مرجع سا 0
 .422العمود، مرجع سابق، ص 4
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 أن هذه النظرية تطورت وأثرت يف حقل الرتبية الفنية خالل الربع األخري من القرن املاضي. .2

أصــبحت منــاهج الرتبيــة الفنيــة متــوافرة وفــق هــذه النظريــة وبصــورة متسلســلة ومنظمــة وهــي قابلــة  .0
 للتقومي.

 رتبية الفنية وتدريبه.طورت برامج إعداد معلم ال .4

حتول الطالب من منتج للفن إىل مدرك ملعىن الفـن يبـدي رأيـه يف األعمـال الفنيـة حتـدثاً وكتابـة،  .3
 وميتلك املهارات الالزمة ملمارسة الفن.

أتاحــت للطــالب احلصـــول علــى خــربات متنوعـــة وتختلفــة مــن مصـــادر متنوعــة ومنهــا املتـــاحف  .1
 واملعارض الفنية.

 تثري املعلم ودروسه اليت يقدمها وبطريقة سهلة ميكن تطبيقها.وفرت مادة نظرية  ..

 أضافت عنصر التشويق للرتبية الفنية وأعطت بعداً تربوياً جذاباً للطالب. ..

أســـهمت يف بنـــاء شخصـــية الطـــالب وتنميـــة قـــدراهتم اإلبداعيـــة مـــن خـــالل اكتســـاب املعـــارا  .3
 اجلمالية والثقافة الفنية. هتم باخلربةت إحساسهم الفين وأمدَّ والتجارب الفنية ومنَّ 

 أضفت الصفة األكادميية واملنهجية على منهج الرتبية الفنية. ..

مــــنح املعلمـــــني والطــــالب تســـــهيالت كبــــرية يف اســـــتخدام احلاســــب اآليل وتوظيفـــــه يف إنتـــــاج  .22
 األعمال الفنية، وعمل االتصاالت املرتبطة بالفن لالطالع على املعلومات الفنية.

 :D-B.A.Eلتنظيمي للتربية الفنية االتجاه افوائد منهج 

 :اآليتعدداً من الفوائد ملنهج االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية ك (3)عدد املسعري

                                                                                                                                                               
، رؤية جديدة يف تطوير مناهج الرتبية الفنية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية، الرياض: جامعة زالنجادي، عبد العزي 2

 .021والدراسات اإلسالمية، ص ، العلوم الرتبوية .امللك سعود، جملة جامعة امللك سعود، اجمللد 
 ..1احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين، ص 0
 ..4فلمبان، مرجع سابق، دور اإلنرتنت، ص 4
 .0.املسعري، مرجع سابق، ص 3
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النمــو الشــامل يف الفــن لــدى الطــالب )نقــد وتــذوق، إنتــاج، تــاريخ، علــم مجــال( مــن  .2
 خالل التدريس النشط واجلاد.

يف منــــو ثقافــــة الناشــــئة يف مــــدركاهتم ارتفــــاع العائــــد الرتبــــوي للعمليــــة التعليميــــة املتمثــــل  .0
 البصرية الناقدة لنواتج الفن عرب التاريخ.

حتريـــك فكـــر الطفـــل وإثارتـــه حنـــو الظـــواهر الفنيـــة املعاصـــرة والتارخييـــة وحتليلهـــا واســـتنتاج  .4
 العالقات اإلنسانية وروابطها االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

ــــوى كجهــــاز متكامــــل يتصــــف ب .3 االســــتمرارية والتصــــاعد الســــلس تفاعــــل وحــــدات احملت
 وحمدودية التناثر والتبعثر فيه.

ربـــط إنتـــاج الطـــالب الفـــين باملـــدارس التشـــكيلية التارخييـــة ورؤيـــة العالقـــات اجلماليـــة يف  .1
 النموذجني.

القـدرة علــى قيــاس التحصـيل عنــد الطــالب مبوضــوعية والقـدرة علــى تــرتيبهم وتصــنيفهم  ..
 ة.يف قدراهتم الفنية يف اجلوانب األربع

يهــتم املــنهج بإكســاب اخلــربات الفنيــة جلميــع الطــالب مــع عــدم إغفــال الفــروق الفرديــة  ..
 بينهم.

املرونــــــة للمــــــنهج حبيــــــث يكــــــون مناســــــب لكــــــي يُــــــنظم ألي جمتمــــــع أو دولــــــة ملراعــــــاة  .3
 خصوصيتها الثقافية واالجتماعية.

 تنميــة قــدرات الطــالب يف التحــدث عــن الفــن وعــن خــرباهتم اجلماليــة بلغــة فنيــة ســليمة ..
 تتصف بثراء املصطلحات وتعددية أبعاده اجلمالية.

بعــد مــا ســبق مــن ســرد مــوجز عــن االجتــاه التنظيمــي وهــو يف رأي الباحــث تختصــر وقليــل يف جمــال 
البحـوث يف هـذه ال أن هنـاك العديـد مـن الدراسـات و ، إأو االجتاه يف تدريس الرتبية الفنية هذه النظرية

يـــة ميكـــن أن تكـــون جمـــاالً للبحـــث والتطبيـــق، وقـــد آثـــر الباحـــث النظريـــة وأصـــبحت متـــوفرة باللغـــة العرب
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من أكثر النظريات شيوعاً وجناحاً يف املقام األول، وثانياً أن تطوير مادة الرتبية أوالً التطرق جملاهلا كوهنا 
الرتبيــة  لتطــوير مــادة أوصــت اللجنــة العلميــةقــد الفنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية تبــىن هــذا االجتــاه و 

 هلـذه التوصـية استجابت وزارة الرتبية والتعليمية يف جمال الرتبية الفنية، و باالستفادة من هذه النظر الفنية 
علــى املــرحلتني االبتدائيــة  وتعميمــهباعتمــاد هــذا االجتــاه مــن خــالل تطــوير مــنهج الرتبيــة الفنيــة اجلــاري 

، فأصبحت الرتبيـة الفنيـة يف (2)هـ2342لعام الدراسي اململكة العربية السعودية بدًء من اواملتوسطة يف 
، وهـي مرحلـة تسـتحق اململكـة العربيـة السـعوديةيف  بداية مرحلة جديدة من مراحـل تطـور الرتبيـة الفنيـة

وفق التطورات احلديثة والنظريات األكثر جناحاً واالستفادة من جتارب الـدول الـيت سـبقت يف  االهتمام
اخلــاص بنــا مبــا يتناســب مــع هويتنــا وبيئتنــا وتراثنــا وفنوننــا يف  تطبيــق هــذه النظريــات، مــع حتديــد مســارنا
 إطار احلضارة العربية واإلسالمية اليت متيزنا.

 هـ5343هـ وحتى 5446التربية الفنية في المملكة العربية السعودية منذ 

د أصـابه مـن خـوا لـه قـإن تأريخ الرتبية الفنية يف اململكة العربية السعودية عند كثري ممن كتبـوا وأرَّ   
اخللــط مــا أصــاب تعلــيم الفــن وتعلــيم الرتبيــة الفنيــة الــذي مت التطــرق لــه ســابقاً يف نشــأة وتطــور مفهــوم 
الرتبية الفنية، فممارسة الفن هلا تـاريخ قـدمي يف اجلزيـرة العربيـة لـو اعتربنـا أن الفنـون الرتاثيـة هـي فـرع مـن 

ميـزة الـيت يعتربهـا كثـريون فنـاً ميكـن أن يسـتفاد منـه يف فروع الفن، وتراثنا مليء بالقطع الفنيـة النـادرة وامل
تعليم الفنون، ويستقي منـه معلمـي الرتبيـة الفنيـة دروسـاً ثريـة يف جمـاالت الرتبيـة الفنيـة املختلفـة، وإللقـاء 
الضوء على تاريخ الرتبية الفنية يف اململكة العربية السـعودية عمـد الباحـث إىل الرتكيـز علـى مـا كتـب يف 

لرتبيــة الفنيــة كمــادة دراســية دون الفنــون التشــكيلية، مث ســيقوم الباحــث بتقســيم تطــورات الرتبيــة تــاريخ ا
 :اآليتك  كون تعليم الفن فيها مادة دراسيةمراحل هي اليت ميكن أن ي ستةالفنية إىل 
 هـ تاريخ تأسيس املديرية(.2433مرحلة ما قبل مديرية املعارا )أي ما قبل  .2

 هـ(.24.4 -هـ 2433)من عام مرحلة مديرية املعارا   .0

                                                           
 2340/ 2342( تعميم وزاري ببداية تطبيق املشروع الشامل لتطوير املناهج يف العام الدراسي .42أنظر املالحق )ص:  2



 

22. 
 

 هـ(.2320 -هـ 24.4مرحلة وزارة الرتبية والتعليم ) .4

 هـ(.2303 - هـ2320بوزارة الرتبية )مرحلة دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات  .3

 هـ(.2344 -هـ.230مرحلة املشروع الشامل لتطوير املناهج بوزارة الرتبية و التعليم ) .1

 هـ(.2343قررات )مرحلة الرتبية الفنية لنظام امل ..

 وفيما يلي سيقوم الباحث بعرض وشرح تختصر للمراحل السابقة كما يلي:

 هـ(5433أواًل: مرحلة ما قبل مديرية المعارف )قبل 

ضــمن اخلطــة الدراســية للمدرســة اخلرييــة العارفيــة مبكــة املكرمــة الــيت تأسســت علــى يــد الشــيخ 
كمــا ضــمن املــواد الــيت تــدرس فيهــا.   ســممــادة الر كانــت  م2.23هـــ/.240حممــد حســني اخليــاط عــام 

هــــ، 2403حنـــو ثالةائـــة تلميـــذ يف عـــام  وأضـــاا أن عـــدد التالميـــذ بلـــغ فياملدرســـة (2)بغـــدادي أوردهـــا 
ويبــدو أن طريقــة التــدريس يف املدرســة قــد تــأثرت بشخصــية مؤسســها الــذي كــان كمــا يقــول عنــه أحــد 

 ماً.علتالميذه أنه قد أحاط بأكثر الفنون )يقصد هبا العلوم( 

 مبســمى مــادة هـــ وقبــل أكثــر مــن مئــة عــام كــان هنــاك.240ريخ يتضــح أن عــام ويف هــذا التــأ
الرسم تدرس يف إحدى املدارس األهلية العريقة يف مكة املكرمة، وهو التأريخ الذي ذكر يف العديد من 

الفنيـــة يف يثبـــت بدايـــة ونشـــأة تـــدريس الرتبيـــة مـــا ريخ مل يتوصـــل الباحـــث إىل قبـــل هـــذا التـــأالدراســـات و 
يرى أن مادة الرسم اليت ذكرها البغدادي قد يكون املقصود منها مادة رسم  (0)اململكة، غري أن فلمبان

الرتبية الفنية، فكمـا اتضـح ة باخلط أو اخلط العريب، فال يوجد ما يثبت أن مادة الرسم هذه هي املعروف
املتعــارا عليــه اآلن يف الثمانينــات، أي بعــد ســابقاً أن الرتبيــة الفنيــة يف الــدول الغربيــة قــد بــدأ مبفهومــه 

 .من هذا التاريخ تقريباً  سنة ستون
                                                           

، )جدة: دار 4أولياهتا، ط-جذورها -، االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية أصوهلاعبداجمليد بداهللع بغدادي، 2
 .413هـ(، ص.232الشروق، اجلزء األول، 

 .43فلمبان، مرجع سابق، دور اإلنرتنت، ص 0
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 هـ(5474ـ هـ 5433مديرية المعارف )من عام ثانياً: مرحلة 

( 4)أصــدر جملــس املعــارا قــراراً بــرقم  أنــه يف عهــد مديريــة املعــارا العامــة (2)أوضــح بغــدادي
ية للعمــل مبوجبــه يف مجيــع مــدارس اململكــة هـــ بتعمــيم مــنهج للمــدارس التحضــري 04/3/2410وتــاريخ 

العربية السعودية، ومل تكن مادة الرسم ضمن هذا املنهج، لكنه أورد اخلطة الدراسية للمرحلة االبتدائية 
هــــ، وتضـــمنت اخلطـــة مـــادة الرســـم للســـنتني الثالثـــة 2433الـــيت كانـــت مـــدهتا أربـــع ســـنوات وهـــي لعـــام 

مع عـدة موضـوعات  بعدها أن مادة الرسم ألغيت بعد ذلك% لكل منهما، مث أشار 4والرابعة بنسبة 
 أخرى.

هـــ، بواقــع حصــة 24.3أمــا يف املــرحلتني املتوســطة والثانويــة فقــد دخلــت مــواد الرســم يف عــام   
ــــه مــــنهج  ةواحــــد ــــث، وهــــو مــــا أشــــار إلي يف األســــبوع للصــــفني األول والثــــاين، وحصــــتان للصــــف الثال

وتــاريخ  ..././0عــارا العامــة مبملكــة احلجــاز املتــوج بــرقم الدراســات الثانويــة الصــادر عــن إدارة امل
هــــ، وقـــد كـــان تعلـــيم الرســـم يعتمـــد علـــى النقـــل واحملاكـــاة ورســـم بعـــض املنـــاظر الطبيعيـــة 24/4/24.3

 (0)ملعاجلة الظل والنور، إضافة لبعض الرتكيبات اهلندسية والزخرفية ومزج األلوان.

عنـدما ذكـر أن الرتبيـة الفنيـة يف اململكـة العربيـة  (4)ريوالتواريخ السـابقة تنـاقض مـا أورده الدوسـ  
الســــعودية أدخلــــت كمــــادة دراســــية ضــــمن املــــنهج الدراســــي يف نفــــس الفــــرتة تقريبــــاً العتمادهــــا كمــــادة 

هـ، وهو تاريخ ينقصه الدقة 2432م أي عام 2..2أساسية يف الدول الغربية وخباصة يف بريطانيا عام 
يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية كمــــادة تـــدرس يف املـــدارس؛ وكـــان عليــــه مـــن حيـــث بدايـــة الرتبيـــة الفنيــــة 

التوضـــيح بـــأن هـــذا التـــاريخ التقـــرييب لبدايـــة الرتبيـــة الفنيـــة يف عهـــد وزارة املعـــارا ولـــيس قبلهـــا. وكـــذلك 
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 .12صالفنية،  الرتبية تاريخ الزهراين، مرجع سابق، يف 0
الدوسري، بدر سامل، دور املشرا الرتبوي يف رفع كفاءة األداء الوظيفي ملعلمي الرتبية الفنية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر  4

 .00م(، ص 0223، )الرياض: جامعة امللك سعود: كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية، منشورة غري ماجستري رسالةاملعلمني، 



 

22. 
 

م بعـد موافقـة الربملـان اإلجنليـزي علـى اعتمـاد برنـامج 23.2بدايات الرتبية الفنية يف اجنلرتا كان يف عام 
 مدرسة بعدها. 3332املدارس االبتدائية يف الرتبية الفنية وطبق يف يف 

 

 هـ(5354ـ هـ 5474زارة التربية والتعليم )ثالثاً: مرحلة و 

م صــدر مــن إدارة رعايــة الشــباب بــوزارة الرتبيــة .2.1هـــ/..24أنــه يف عــام  (2)أشــار الزهــراين  
د بــدأ تــدريس الرســم كموضــوع يف صــلب مـــنهج والتعلــيم تقريــراً ســنوياً للرتبيــة الفنيــة يتضــح منــه أنــه قــ

دقيقــة.   31معاهــد املعلمــني االبتدائيــة ومنــاهج املرحلــة الثانويــة العامــة، وكــان الوقــت املخصــص للرســم 
هـ اعتمدت مادة الرسم كموضوع أساسي يف مناهج املرحلة االبتدائية واملتوسطة بواقـع 24.3ويف عام 

هــ ُعـنيِّ ..24، وحصـة واحـدة للمرحلـة املتوسـطة. ويف عـام ثالث حصص أسبوعياً للمرحلة االبتدائية
مفتشــني ملتابعــة أنشــطة مــادة الرتبيــة الفنيــة، وذلــك نتيجــة العتمــاد مــادة الرســم يف مجيــع مراحــل التعلــيم 
العــام.  ويف نفـــس العـــام اعتمـــدت مـــادة األشـــغال اليدويـــة يف معاهـــد إعـــداد املعلمـــني االبتدائيـــة كمـــادة 

م قامــت وزارة لدراســية. ومــع تعمــيم مــادة الرســم علــى مجيــع مراحــل التعلــيم العــادراســية ضــمن اخلطــة ا
عشر موجهاً ملادة الرسم هبدا التخطيط والتوجيه واإلشراا على املادة وذلك يف  املعارا بتعيني اثين

مبعاهـــد إعــــداد  هـــــ، ويف نفـــس الســــنة بـــدأ تطبيــــق االمتحانـــات العمليــــة يف مـــادة األشــــغال2432عـــام 
 املعلمني.

أدخلت مادة األشغال يف مجيع مراحل التعلـيم العـام، هـ 2430أنه يف عام  (0)ويضيف الزهراين  
واســـتبدل مســـمى "الرســـم واألشـــغال" باســـم "الرتبيـــة الفنيـــة"، ومسيـــت "إدارة الرتبيـــة الفنيـــة" بـــدالً مـــن 

ســتقبلت الــوزارة "مكتــب الفنــون" يف اإلدارة العامــة لرعايــة الشــباب بــوزارة املعــارا.  ويف هــذه الســنة ا

                                                           
 .14-12جع السابق، ص صالزهراين، املر  2
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عـــدد كبـــري مـــن املبعـــوثني يف ختصصـــات الرتبيـــة الفنيـــة العائـــدين مـــن مصـــر فســـامهت عـــودهتم يف إجـــراء 
 ج الرتبية الفنية وأنشطتها.التعديالت على برام

أنشئ للرتبية الفنية مكتباً خاصاً ضـمن التنظـيم اإلداري إلدارات التعلـيم يف هـ 2434ويف عام 
لتعيــــني متخصصــــني لتــــدريس الرتبيــــة الفنيــــة يف مــــدارس املرحلــــة املتوســــطة اململكــــة، وبــــدأت الطلبــــات 

هــ أنشـئ معهـد الرتبيـة 2431والثانوية، وموجه متخصص يف الرتبيـة الفنيـة لكـل إدارة تعلـيم.  ويف عـام 
الفنية مبدينة الرياض لتوفري املعلمني املتخصصني يف الرتبية الفنيـة للتـدريس يف مراحـل التعلـيم العـام وفـق 

 (2)..42/03/243لقرار الوزاري رقم ا

هـــ 2433أن أول مــنهج متطــور للرتبيــة الفنيــة وضــعته وزارة املعــارا كــان يف عــام  (0)وأورد ثقــة  
يصاحبه توجيهات تربوية توضح أهداا املرحلة وأهداا بتدائي ملدارس البنني، و وهو منهج التعليم اال

طـــور توجيهـــات ملعلـــم الرتبيـــة الفنيـــة بـــاحرتام أســـلوب عامـــة ختـــص مـــادة الرتبيـــة الفنيـــة، ومشـــل املـــنهج املت
 بية الفنية يف كل مدرسة.الطفل، واالهتمام بإقامة املعارض، وتوفري حجرة خاصة بالرت 

تـــــأثرت مجيـــــع النـــــواحي أن نتيجـــــة للتطـــــورات االقتصـــــادية يف اململكـــــة فقـــــد  (4)مث ذكـــــر احلـــــريب  
مســية األوىل والثانيــة وجــد االهتمــام بالرتبيــة الفنيــة الثقافيــة، وضــمن اخلطتــني اخلاالجتماعيــة والتعليميــة و 

ومصـــر إلكمـــال والفنـــون التشـــكيلية، فقـــد بعثـــت الدولـــة عـــدد كبـــري مـــن املدرســـني إىل أمريكـــا وإيطاليـــا 
 هـ.24.2-2.اخلمسية األوىل يف عام التخصصية وذلك مع بداية اخلطة دراساهتم اجلامعية و 

 :(3)هـ كما ذكر الزهراين24.3ويف عام 

                                                           
 ..1الزهراين، املرجع السابق، ص 2
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مت إلغاء الرتبية الفنية )الرسم( مـن منـاهج الثانويـة العامـة وخطتهـا الدراسـية لغـرض  
االستفادة من وقتها يف تدريس املواد األخرى ولعدم الشعور بأمهيتها يف تربية الفـرد  

هــــــ 24.1كمـــــا يـــــرى األغلبيـــــة يف جمتمعنـــــا. بينمـــــا أدخلـــــت هـــــذه املـــــادة يف عـــــام 
 طورة لتكون مادة اختيارية.مج املدارس املم أُدخلت هذه املادة ضمن برا1..2/

أن سبب إلغاء الرتبية الفنية من اخلطة الدراسية للمرحلة الثانوية هو لالستفادة  (2)وذكر فلمبان
أن عدم الشعور بأمهيتهـا هـو السـبب لـدى األغلبيـة  0الزهراينأشار وقتها يف تدريس املواد األخرى و  من

ي يليـه يف اخلطـة الدراسـية للمـدارس الثانويـة املطـورة حـىت وإن كانـت يف اجملتمع مث أدخلت يف العام الذ
 اختيارية.

كما يرى الباحث أن الشعور بأمهية مـادة الرتبيـة الفنيـة املفقـود يف اجملتمـع يرجـع سـببه إىل عـدم   
 يرتكز على أسـاليب حديثـة يف تـدريس الرتبيـة الفنيـة، وحـرية -سابقاً – وجود منهج علمي للرتبية الفنية

املعلمني يف ترمجة األهـداا العامـة الـيت وضـعتها هلـم الـوزارة ملـادة الرتبيـة الفنيـة وكيفيـة ترمجتهـا وتطبيقهـا 
 وتقوميها، إضافة إىل ضعف إعداد املعلمني القائمني بتدريس املادة وعدم ختصص الكثري منهم.

لفنيــــة يف هـــــ( بــــدأت أقســــام الرتبيــــة ا2322-24.1ومــــع اخلطــــة اخلمســــية الثانيــــة للمملكــــة )
هــــ، 24.1الكليـــات املتوســـطة، وأنشـــئ قســـم الرتبيـــة الفنيـــة يف جامعـــة امللـــك ســـعود بالريـــاض يف عـــام 

، مث بـدأت األخـري يف تقــدمي هــ..24لقـرى مبكــة املكرمـة يف عـام وتالهـا قسـم الرتبيـة الفنيـة جبامعـة أم ا
 (4)هـ.2324برامج ختصصية للحصول على درجة املاجستري يف الرتبية الفنية يف عام 
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 هـ(:5341 -هـ 5354رابعاً: مرحلة وزارة التربية والتعليم وضم تعليم البنات لها )

هـ بضم الرئاسة العامة لتعلـيم البنـات 22/2/2304 تاريخو  0رقم أ/ إن صدور القرار امللكي ب  
الفنيـة علـى نفـس  لوزارة الرتبية والتعليم قـد أحـدث حتـوالً يف مسـرية الرتبيـة الفنيـة، فبعـد أن ظلـت الرتبيـة

أن مـنهج الرتبيـة الفنيـة مل حيـظ بـأي تطـور  (2)النمط األخري الذي كانت تسري عليه، وكما أشـار احلـريب
شــامل وبقــي املــنهج علــى حالــه مــع تغيــري بســيط بــالرتكيز علــى طــرق التــدريس، وتوجيــه املعلمــني بــرتك 

 من أجل تنمية روح اإلبداع.م احلرية للطالب ليعربوا عن أنفسهم فنياً، وعدم التدخل يف أعماهل

يف عهـد وزارة الرتبيـة وسيقوم الباحث بإلقاء الضوء على أهم التطورات على مادة الرتبية الفنيـة   
 اإلشـارة إىلهو املسمى اجلديد بعد أن كانت باسم مديرية املعارا مث وزارة املعـارا، وسـيتم والتعليم و 

نـــات قبـــل دمـــج الرئاســـة العامـــة لتعلـــيم البنـــات بـــوزارة الرتبيـــة تطـــوير الرتبيـــة الفنيـــة يف تعليمـــي البنـــني والب
دمه الباحـث مل تتطـرق لـه والتعليم، مث بعد الدمج والتطور على مادة الرتبية الفنية، وذلك كـون مـا سـيق

، إضـافة إىل أن الباحـث قـد شـارك يف آخـر هـذه املشـاريع، وتعتـرب (0)وهي دراسة احلـريب سوى دراستان
 لرتبية الفنية يف اململكة العربية السعودية.إضافة إىل تأريخ ا

ُكلفــت جلنــة بتطــوير مقــررات الرتبيــة الفنيــة بــاإلدارة العامــة لتعلــيم البنــات مبكــة املكرمــة مــن قبــل   
هــــ، ونفـــذ التكليـــف 21/22/2302/ط وتـــاريخ 2/...4الـــرئيس العـــام لتعلـــيم البنـــات بـــالقرار رقـــم 

الرتبيــة الفنيــة جمموعــة مــن املشــرفات واملعلمــات مــن  هـــ، وقــام بتطــوير مقــررات02/20/2302بتــاريخ 
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مشلـــت آليـــة عمـــل اللجنـــة تطـــوير كتـــب الرتبيـــة الفنيـــة مـــن الصـــف الرابـــع م البنـــات مبكـــة املكرمـــة، و تعلـــي
 (2) الصف الثاين الثانوي.ابتدائي وحىت

، وذلـك أنه مت إعداد خطط املدى والتتابع للكتب اليت سـتقوم اللجنـة بتأليفهـا (0)ويذكر احلريب  
على هيئة وحدات تتضمن اجملال ومسمى الوحدة، واألهداا العامة، وموضـوعات اخلطـة، واألهـداا 

واخلامات، اخلاصة، واحملتوى )على هيئة نقاط(، واألنشطة والوسائل، وأنشطة التعلم الذايت، واألدوات 
 وأساليب التقومي.

علــيم البنــات بــوزارة الرتبيــة والتعلــيم، واســتمر العمــل يف هــذه اللجنــة رغــم دمــج الرئاســة العامــة لت  
 هـ(.2303إىل أن أهنت اللجنة معظم مقررات الرتبية الفنية للطالبات يف عام )

ويف نفــس املرحلــة تقريبــاً كــان هنــاك مشــروع قــائم يف وزارة الرتبيــة والتعلــيم لتطــوير مــنهج الرتبيــة   
ملنــاهج بشــكل عــام وكامــل تطــويراً جــذرياً الفنيــة للبنــني، وهــذا املشــروع هــو ضــمن خطــة الــوزارة لتطــوير ا

هــ بنـاء علـى .232وقد انطلق هذا املشروع بوزارة الرتبيـة والتعلـيم يف العـام  لكافة مناهج التعليم العام،
باعتمـاد مشـروع تطـوير املنـاهج  (4)هــ.01/1/232وتـاريخ  .2/0223/3/./40القرار الوزاري رقـم 

شروع الشـامل لتطـوير املنـاهج(، وكـان للرتبيـة الفنيـة نصـيب مـن الدراسية وأطلق عليه فيما بعد اسم )امل
هـ واخلـاص بالئحـة 3/2323/.0وتاريخ  .30/1/22.1/2هذا التطوير، فصدر القرار الوزاري رقم 

تنظـــــيم األســـــر الوطنيـــــة وتشـــــكيل جلنـــــة الرتبيـــــة الفنيـــــة واملهنيـــــة، مث شـــــكلت اللجنـــــة مـــــن جمموعـــــة مـــــن 
ناهج ومشرا تربوي إلعداد وثيقة منهج الرتبية الفنية، وانتهـت اللجنـة املتخصصني يف الرتبية الفنية وامل

                                                           
، آلية العمل بلجنة تطوير مقررات الرتبية الفنية، مسودة، )مكة املكرمة: اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة والتعليم الرتبية وزارة 2
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وتــــــــــاريخ  .2/.133هـــــــــــ واعتمــــــــــدت بــــــــــالقرار الــــــــــوزاري رقــــــــــم 2304مــــــــــن إعــــــــــداد الوثيقــــــــــة عــــــــــام 
 .(2)هـ بعد أن قام بتحكيمها جلنة حتكيم متخصصة20/22/2304

ثيقة للرتبية الفنيـة، يقـوم بتأليفهـا أنه "وألول مرة يف تاريخ الرتبية الفنية، تظهر و  (0)ويعلق احلريب  
ومراجعتهـــا فريـــق متخصـــص، حتـــوي أهـــدافاً، ومفـــردات للمـــنهج، وأنشـــطة ووســـائل تعليميـــة، وأســـاليب 

 وحىت الصف الثالث املتوسط. للتقومي، وذلك بشكل تفصيلي من الصف األول االبتدائي

مشـروعان لتطـوير مـنهج  ظهـريم، الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة الرتبيـة والتعلـ وبعد اندماج
ة بتوحيــد منــاهج البنــني والبنــات، التوجــه لــدى الــوزار  ومــعالرتبيــة الفنيــة أحــدمها للبنــات واآلخــر للبنــني، 

صـــدرت موافقـــة معـــايل وزيـــر الرتبيـــة والتعلـــيم بتشـــكيل جلـــان لدراســـة دمـــج كتـــب البنـــني والبنـــات بـــرقم 
ة مـن مشـرفني ومشـرفات ومعلـم مـن تعلـيم هـ، ومت تشكيل جلنة مكونـ03/0/2303وتاريخ  4.23.

ــــاريخ  ــــني الصــــادرة بت ــــة الفنيــــة واملهنيــــة ملراحــــل التعلــــيم العــــام للبن البنــــني، وأدرجــــت وثيقــــة مــــنهج الرتبي
هـ(، وجداول املدى والتتابع وبعض الكتب الدراسية املنتهية للبنـات، ضـمن خطـة عمـل هـذه 2304)

الـــيت كـــان  ـ و( يومـــًا 02ا الـــيت اســـتمرت ملـــدة )هلـــاللجنـــة لدراســـتها، وخلصـــت اللجنـــة يف هنايـــة أعما
ـ إىل نتيجة واحدة " هي عـدم إمكانيـة دمـج منـاهج ومقـررات البنـني والبنـات الباحث ضمن أعضائها 

يف مــادة الرتبيــة الفنيــة " كمــا أشــارت اللجنــة إىل عــدم مناســبة مــا مت تأليفــه مــن كتــب الرتبيــة الفنيــة الــيت 
ـ مـن تأليفهـا مقارنـة بوثيقـة مـنهج الرتبيـة الفنيـة واملهنيـة بية الفنيـة ـ بنـات تطوير مقررات الرت  انتهت جلنة

 .(4)هـ2302( عام اليت أعدهتا وزارة الرتبية والتعليم )بنني

                                                           
ة واملهنية، )الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي، اإلدارة ، وثيقة منهج مادة الرتبية الفنيالفنية الرتبية ملادة العلمية اللجنة 2

 .0-2هـ(، ص ص 2304العامة للمناهج، 
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وبناء علـى هـذه التغـريات والتطـورات كـان لزامـاً إعـداد وثيقـة جديـدة للرتبيـة الفنيـة تتناسـب مـع   
لرتاعـي هـذه الوثيقـة التغـري يف اخلطـة الدراسـية والـوزن =البنـات، و التوجه اجلديد بتوحيد مناهج البنـني و 

 .(2)النسيب للمواد بني تعليم البنني وتعليم البنات

ويف نفس الوقت الذي بدأ فيه العمل على وثيقة جديـدة للرتبيـة الفنيـة، صـدر قـرار معـايل وزيـر   
فني علــى فــرق تــأليف الكتــب هـــ بتكليــف مشــر 23/3/2303وتــاريخ  22.403الرتبيــة والتعلــيم بــرقم 

ومـــا يـــتم تزويـــدهم بـــه مـــن  املدرســـية وإعـــداد املـــواد التعليميـــة األخـــرى بنـــاء علـــى وثـــائق املـــنهج املعتمـــدة
مـن املتخصصـني مـن  ومت تشـكيل جلنـةمرجعيـات ومعـايري للعمـل مـن قبـل التطـوير الرتبـوي، مدخالت و 
قسـم علـم الـنفس، ومشـرفني ق التـدريس، و القرى من قسم الرتبيـة الفنيـة، وقسـم املنـاهج وطـر  جامعة أم

ومشــــرفات ومعلمــــني ومعلمــــات للرتبيــــة الفنيــــة، وبــــدأت الــــدورات التدريبيــــة التخصصــــية هلــــذه اللجــــان 
 استعداداً الستقبال وثيقة الرتبية الفنية والبدء يف استكمال منهج الرتبية الفنية للبنات.

الفنيـة الــيت قـام بإعــدادها اللجنـة العلميــة  هــ مت االنتهــاء مـن وثيقــة مـنهج الرتبيــة2301ويف عـام   
قد احتوت الوثيقة علـى إطـارين. األول نظـري يشـمل دارة العامة للمناهج بالوزارة، و املكلفة من قبل اإل

الفلســـفة املختـــارة للمـــنهج اجلديـــد )املدرســـة التنظيميـــة(، وأســـس بنـــاء املـــنهج، األهـــداا العامـــة للرتبيـــة 
وى مــادة الرتبيــة الفنيــة، وأســاليب التعلــيم والــتعلم يف مــنهج الرتبيــة الفنيــة، الفنيــة، املعاجلــة اخلاصــة مبحتــ

واألنشطة، وأساليب التقييم والتقومي يف منهج الرتبية الفنية. واإلطار الثـاين إجرائـي وحيتـوي علـى ثـالث 
بيــــة الفنيــــة وثــــائق األول ملــــنهج الرتبيــــة الفنيــــة للصــــفوا األوليــــة باملرحلــــة االبتدائيــــة، والثــــاين ملــــنهج الرت 

 (0)للصفوا العليا باملرحلة االبتدائية، والثالث ملنهج الرتبية الفنية للمرحلة املتوسطة.

ونظراً ملشاركة الباحث ضمن فريق تأليف مـنهج الرتبيـة الفنيـة، فالباحـث سـيوجز بعـض النقـاط   
 :آليتااهلامة واملميزة يف أعمال مشروع تطوير منهج الرتبية الفنية منذ بدايته، وهي ك

                                                           
 .3.املرجع السابق، ص 2
 .3هـ، ص2301سابق، وثيقة اللجنة العلمية ملادة الرتبية الفنية، مرجع  0
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  ،التخطيط للمشروع بدأ بتشكيل جلان متخصصة إلعداد وثيقـة مـنهج الرتبيـة الفنيـة وحتكيمهـا
مث تشكيل جلان أخرى متخصصة للتأليف واملراجعة ومت تدريبهم وإعدادهم للمهـام الـيت سـيقومون 

 هبا من قبل اإلدارة العامة للمناهج بوزارة الرتبية والتعليم.

 ة املدرسة التنظيمية كصبغة عامة ملنهج الرتبية الفنية.وثيقة املنهج اختارت فلسف 

  ،وثيقــة املــنهج اختــارت ةــان جمــاالت معتمــدة لــدروس وموضــوعات الرتبيــة الفنيــة وهــي: الرســم
والزخرفـــة، والنســـيج، واخلـــزا، والطباعـــة، وأشـــغال اخلشـــب، وأشـــغال املعـــادن، والتشـــكيل املباشـــر 

 باخلامات.

 تب للطالب والطالبات وأدلة للمعلمني واملعلمات.نصت وثيقة املنهج على إعداد ك 

  أوصـــت الوثيقـــة علـــى أن يتضـــمن حمتـــوى دليـــل املعلـــم دروســـاً جـــاهزة لإلعـــداد والتنفيـــذ بنســـبة
% علـــى شـــكل قوالـــب جـــاهزة يقـــوم املعلـــم بإعـــدادها يف ضـــوء 02%، وأن تكـــون نســـبة الــــ 32

 احلاجات واإلمكانات واخلربات املكتسبة.

 لبـــة هــو كتــاب إثرائـــي حيتــوي علـــى أنشــطة قابلــة للتطبيـــق خــارج املدرســـة كتــاب الطالــب والطا
 بدون إشراا املعلم وتليب األبعاد املهنية.

  حــذا مــن الوثيقــة مســمى املهنيــة ومت اإلبقــاء علــى مســمى الرتبيــة الفنيــة مــع التأكيــد علــى أن
  اجلوهر واملظهر.البعد املهين قائم يف مادة الرتبية الفنية وال ميكن فصله منها، وهو واضح يف

  مــن األهــداا الرئيســة للمــنهج تعلــيم الطالــب كيــف يــتعلم وكيــف يفكــر ذكــرت الوثيقــة أن مــن
ـــــق البحـــــث واإلستكشـــــاا  ـــــف يولـــــدها أو يبنيهـــــا ويطورهـــــا عـــــن طري ـــــف يصـــــل للمعرفـــــة وكي وكي

 .والتجريب

  العـــرض  ، أســـاليبالـــيت عـــددهتا الوثيقـــةأســـاليب التعلـــيمExpository Teaching Strategy، 
  Inquiry Approachاالستقصـــاء، وأســـاليب Questioning Strategyالتســـاؤل  وأســـاليب
األمنـاط تعـرا  ، وأسـاليببنـاء املعرفـة وأسـاليب Problem - Solvingحل املشـكالت  وأساليب
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Pattern Recognition املفــرد التعلــيم  وأســاليبIndividualized Instruction: التعــاوين لــتعلم وا
Cooperative. 

هـــ مت االنتهــاء مــن تــأليف كامــل منتجــات مشــروع تطــوير مــنهج الرتبيــة الفنيــة .230ويف عــام 
ومتــت مراجعتهــا، وصــدرت املوافقــة علــى جتريــب مــنهج الرتبيــة الفنيــة اجلديــد يف مخــس مــدن يف اململكــة 

هـــ مــع املنــاهج املطــورة األخــرى .230-03العربيــة الســعودية مــع بدايــة الفصــل الدراســي األول لعــام 
بني مدارس البنني ومدارس البنات وانتهـت مرحلـة جتريـب املنتجـات خـالل مدرسة مقسمة  أربعنيويف 

 هـ.2342-2342ثالث سنوات يف العام 

-5345المشروع الشامل لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم )تعميم خامساً: مرحلة 
 هـ(:5344

ت املشروع الشامل لتطوير املناهج بوزارة ويقصد هبذه املرحلة الفرتة اليت عمم فيها منتجا  
 الرتبية والتعليم واليت من ضمنها كتب الطالب والطالبات وأدلة املعلمني واملعلمات ملادة الرتبية الفنية.

 42403412هـ صدر قرار مسو وزير الرتبية والتعليم ذي الرقم 3/2342/.2ففي التاريخ   
شامل لتطوير املناهج على مجيع مدارس اململكة العربية بشأن تطبيق احللقة األوىل من املشروع ال

، والذي استهدا الصفوا الدراسية: األول االبتدائي (2)هـ2342/2340السعودية للعام الدراسي 
 والرابع االبتدائي واألول املتوسط.

هـ استمر التطبيق املرحلي ملنتجات 2344/2343هـ و2340/2344ويف العامني التاليني   
الشامل لتطوير املناهج للحلقة الثانية )الثاين االبتدائي، واخلامس االبتدائي، والثاين املتوسط( املشروع 

واحللقة الثالثة )الثالث االبتدائي، والسادس االبتدائي، والثالث املتوسط(، مع االهتمام بتقييم مراحل 
 التطبيق وتدريب املعلمني واملعلمات واملشرفني واملشرفات.

                                                           
 2340/ 2342( تعميم وزاري ببداية تطبيق املشروع الشامل لتطوير املناهج يف العام الدراسي .42أنظر املالحق )ص:  2
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 هـ(:5343ة التربية الفنية لنظام المقررات )سادساً: مرحل

للهيئة العليا للمناهج بوزارة الرتبية والتعليم يطالب فيه بإعادة  2تقدم الباحث مبقرتح علمي  
هـ كما ذكرنا 24.3حيث أهنا قد ألغيت من العام – (0)مادة الرتبية الفنية للمرحلة الثانوية للبنني

بية الفنية يف هذه املرحلة، وقد تضمن املقرتح مربرات وأمهية عودة مادة إمياناً بأمهية تدريس الرت  -سابقاً 
الرتبية الفنية للمرحلة الثانوية، واستعراض ملناهج الرتبية الفنية يف بعض الدول املتقدمة يف هذا اجملال 

توصيف هلا، )بريطانيا، أمريكا، كوبا، فنلندا، الصني، األردن(، مث اقرتح مفردات ملقرر الرتبية الفنية و 
 مع توضيح لطرق التدريس وأساليب التقومي املتبعة يف املقرر.

وبناء على املقرتح متت املوافقة من اللجنة الدائمة للكتب املدرسية بوزارة الرتبية والتعليم على   
تكليف عدد من املتخصصني بتأليف )وثيقة للمنهج، دليل للمعلم، كتاب للطالب(، وصدر قرار 

هـ بتأليف كتب مقرر الرتبية الفنية للمرحلة 3/3/2340بتاريخ  .40.2113ي الرقم ذ (4)التكليف
 الثانوية )نظام املقررات(.

هـ انتهت أعمال التأليف واملراجعة وسلمت املنتجات للمطابع لتصميم 2344ويف العام   
هـ وبدأ 2344/2343الكتب وإخراجها استعدادًا لتعميمها، وهو ما حتقق مع بداية العام الدراسي 

 .(3)الطالب بدراسة مقرر الرتبية الفنية يف املرحلة الثانوية )نظام املقررات(

هي املتبعة يف  D-B.A.Eوالبد هنا من اإلشارة  إىل أن نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية   
 االبتدائية واملتوسطة. تدريس هذا املقرر؛ امتداداً لنفس النظرية املتبعة يف مناهج الرتبية الفنية للمرحلتني

                                                           
ة (، )مكة املكرمة: اإلدارة العاممقرتح الرتبية الفنية ضمن املواد االختيارية للمرحلة الثانوية )نظام املقرراتفلمبان، باسم، حسن،  2

 هـ(.2342للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، 
 ( صورة غالا املقرتح املقدم. 422أنظر املالحق )ص:  0
 .( خطاب تكليف جلنة تأليف مقرر الرتبية الفنية للمرحلة الثانوية نظام املقررات422أنظر املالحق )ص:  4
 رحلة الثانوية مقررات على مدارس البنني والبنات.( بداية تعميم مقرر الرتبية الفنية للم422أنظر املالحق )ص:  3
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 :الفنية التربية لمادة العامة األهداف

 وفًقا الفنية الرتبية ملادة العامة األهداا (2)جاء يف وثيقة الرتبية الفنية للتعليم األساسي  
 :ةاآلتي للمحاور

 تحقيق الذات:
ه الفـــين وذلـــك إتاحـــة الفرصـــة للـــدارس ملمارســـة العمـــل الفـــين تأكيـــداً لقـــراءة أفكـــاره ومشـــاعره وتعبـــري  .2

 باستخدام األدوات واخلامات املناسبة والتقنيات احلديثة.
إنتـــاج أعمـــال فنيـــة ذات طبيعـــة مجاليـــة ونفعيـــة تســـاهم يف تلبيـــة حاجـــات املـــتعلم يف مراحـــل التعلـــيم  .0

 املختلفة، مما ميكن الدارس من تقدمي املنتج اجلمايل والنفعي جملتمعه.

فنون التشـكيلية والتعـرا علـى طـرق تـذوقها ونقـدها، وذلـك تكوين اجتاهات إجيابية للحوار حول ال .4
 باستخدام لغة فنية بناء على أسس ومعايري ذات مرجعية علميه. 

لفــــين مــــن خــــالل األنشــــطة أصــــالة اإلنتـــاج ابــــداعي مــــن حيـــث الطالقــــة واملرونــــة و تنميـــة التفكــــري اإل .3
 غري املنهجية.املنهجية و 

يعـــة مـــن خـــالل إدراك العناصـــر الشـــكلية )اللـــون واخلـــط التعـــرا علـــى القـــيم اجلماليـــة يف الفـــن والطب .1
توظيــف العناصــر الشــكلية إلحــداث االتــزان اإليقــاع الوحــدة وأســس التصــميم ) والشــكل .... إ (
 التكرار .... ا (. 

تزويد املتعلمني بقدر مناسب من الثقافـة الفنيـة وتكـوين اجتاهـات إجيابيـة حنـو الفنـون التشـكيلية مـن  ..
ى املنجزات الفنية للحضارات املختلفة واالستفادة من املنجز اإلنسـاين الفـين عـرب خالل التعرا عل

 التاريخ.

                                                           
 .04 -02اللجنة العلمية، مرجع سابق، وثيقة الرتبية الفنية للتعليم األساسي، ص ص  2
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 نقل الموروث الثقافي:
تأكيد أمهية املوروث الفين اإلسالمي والشعيب ونقله، من حيث املمارسة والتعبري والفكر فيما خيدم  .2

 اجملتمع ويليب احتياجاته األساسية بأساليب ورؤى فنية.

الــرتاث الفــين األصــيل وإعــادة بلورتــه فيمــا خيــدم االجتاهــات الفنيــة احلديثــة بــرؤى معاصــرة ممــا تطــوير  .0
 حيقق اهلوية واخلصوصية للمجتمع املسلم.

تعريــف الــدارس برمــوز العمــل الفــين اجلمــايل يف الفنــون اإلســالمية والشــعبية والعربيــة املعاصــرة حــىت  .4
 بية واإلسالمية.يتمكن الناشئة من معرفة إجنازات احلضارة العر 

االســـتفادة مـــن املفـــاهيم الفكريـــة واجلماليـــة للفنـــون اإلســـالمية والشـــعبية، والتعـــرا علـــى األســـاليب  .3
 املعاصرة املرتبطة هبذه املفاهيم.

توجيــه الطــالب لزيــارة املتــاحف واملهرجانــات الفنيــة وزيــارة القــرى الرتاثيــة لالطــالع علــى منــاذج مــن  .1
 ة.الرتاث واحلرا اليدوية املختلف

التأكيــــد علــــى دور املتحــــف التعليمــــي، هبــــدا إطــــالع الطــــالب علــــى التحــــف الفنيــــة اإلســــالمية  ..
 ومكانتها يف السياق التارخيي واالقتصادي والسياسي للمرحلة اليت عملت فيها.

 
 

 فهم دور الفن في المجتمع:
املتعلمـــني،  ربـــط الفنـــون التشـــكيلية حبيـــاة املتعلمـــني وفـــتح آفـــاق رحبـــة للعمـــل الفـــين وتوظيفـــه أمـــام .2

 واإلحساس بأمهية الفن يف جمتمعهم ودوره يف خدمتهم.

إنتاج أعمال فنية ذات طبيعة نفعيـة ومجاليـة تسـاهم يف تلبيـة حاجـات املتعلمـني يف تختلـف املراحـل  .0
 التعليمية، ويتيح الفرصة هلم يف املسامهة يف تقدمي املنتج اجلمايل النفعي جملتمعهم.

 فنية اجلماعية لتعزيز قيم التعاون وتقبل اآلخرين والعمل بروح الفريق.دمج املتعلم يف األنشطة ال .4
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فهــم دور الفــن يف توجيــه الســلوك اجلمــايل للفــرد واجملتمــع، ممــا يعــزز مــن فــرص احملافظــة علــى البيئــة  .3
 الطبيعية والبيئة املصنوعة من قبل اإلنسان.

 من فنون الدعاية واإلعالن املرئي. الشرائي( مبا حيويهلفن يف توجيه السلوك االقتصادي )فهم دور ا .1

ــــة واالقتصــــادية والسياســــية(  .. التعــــرا علــــى دور الفــــن يف التعريــــف بالقضــــايا اإلنســــانية )االجتماعي
 وحماولة معاجلتها بشكل فين.

 أهداف التربية الفنية الخاصة للمرحلة الثانوية:
للمرحلة الثانوية، وقد سردت  املادة  أهداا (2)الرتبية الفنية للتعليم الثانوي مقررأوردت وثيقة 

 :ما يأيت (0)كذلك يف دليل معلم الرتبية الفنية
 إتاحة الفرصة للمتعلم ملمارسة نقد وتذوق الفنون والتعرا على األعمال الفنية. .2

 تلبية حاجات ورغبات املتعلم بإنتاج أعمال فنية مجيلة ونافعة. .0

 ة الفن للمجتمعات ودوره يف خدمتهم.ربط الفنون التشكيلية حبياة املتعلمني وتعريفهم بأمهي .4

 تنمية التفكري اإلبداعي )الطالقة، املرونة واألصالة( من خالل األنشطة الفنية. .3

التعرا على املنجزات الفنية للحضـارات املختلفـة وأمهيـة االسـتفادة مـن املنجـز الفـين اإلنسـاين عـرب  .1
 التاريخ.

 .تأكيد أمهية املوروث الفين اإلسالمي ممارسة وفكراً  ..

 إحياء املوروث الشعيب ونقله مبا خيدم اجملتمع ويؤصل الرتاث. ..

تعزيــز قــيم التعــاون وتقبــل اآلخــرين، والعمــل بــروح اجلماعــة مــن خــالل دمــج املتعلمــني يف األنشــطة  .3
 الفنية.

                                                           
 ، )الرياض: وزارة الرتبية والتعليم،(املقررات نظام) الثانوي للتعليم الفنية الرتبية مقرر ، وثيقةالفنية الرتبية ملادة العلمية اللجنة 2

 ..2هـ(، ص2340التطوير الرتبوي، اإلدارة العامة للمناهج، إدارة التعليم الثانوي، 
نوي، فريق من املختصني، الرتبية الفنية )التعليم الثانوي، نظام املقررات(، دليل املعلم، )الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التعليم الثا 0

 .3هـ(، ص2344
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النمـو االقتصـادي جملتمـع، واحملافظـة علـى البيئـة، و فهم دور الفـن يف توجيـه السـلوك اجلمـايل للفـرد وا ..
 الصناعة والتسويق.وعالقته ب

 املخرتعات احلديثة يف جمال الفنون الرقمية واجلرافيك.مواكبة التطور التقين و  .22

 مناهج تدريس يف ةمعتمد كفلسفة D-B.A.E نظرية االجتاه التنظيمية اختيار نويرى الباحث أ
 حملياً  وتوظيفه املياً،ع ومنتشر وناجح شائع االجتاه فهذا عشوائياً، اختياراً  يكن مل اجلديدة الفنية الرتبية
 حيث واألدوات، اخلامات كنقص الفنية؛ الرتبية تدريس مشكالت من العديد على القضاء يف يسهم
 اإلنتاج على كلياً  يعتمد الذي احلر التعبريي االجتاه هو املادة تدريس يف قدمياً  السائد االجتاه كان
. للمادة الدراسية اخلطط تنفيذ اوالتحم معظم ختفق كانت واألدوات اخلامات توفر وبدون الفين،
 املادة معارا ربط على والطالبات الطالب قدرة عدم من الرتبوي امليدان عاىن أخرى جهة ومن

 املادة تخرجات بني ملحوظ فصل ذلك عن فنجم احلياة، متطلبات من بكثري املكتسبة ومهاراهتا
 أن كما. املادة تخرجات بعبثية اجملتمع رائحش بني السائد االنطباع إىل ذلك وأدى بأمهيتها، والقناعة
 أخرى دراسية مادة أي فيها ينازعها ال والطالب؛ للطالبات جليلة خدمة تقدم التنظيمية املدرسة هذه
 وتطبيق الفين والتذوق النقد فنون دراسة خالل من اآلخر الرأي وتقبل احلوار فنون تعلم وهي أال

 .التنظيمية املدرسة انبجو  ترمسها علمية أسس وفق مهاراهتما
 خاتمة المبحث الثاني:

بعد تناول اإلطار النظري اخلاص بالرتبية الفنية ونظرياهتا ومراحل التطور يف تدريسها، والرتكيز 
، كونه املعتمد يف مناهج الرتبية الفنية ملراحل D-B.A.Eعلى نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

املتوسط( واملرحلة الثانوية نظام املقررات، وجد الباحث العديد من األدوار التعليم العام )االبتدائي و 
اليت تتصل بأداء معلمة ومعلم الرتبية الفنية، ليستخلص منها احلاجات التدريبية األساسية اليت 
جيتاجها معلمة ومعلم الرتبية الفنية، واليت ستعرض عليهما الختيار احلاجات اليت حيسون أهنا تنقصهم 

 خالل تدريسهم ملناهج الرتبية الفنية اجلديدة، من
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وقد تنوعت احلاجات التدريبية حبسب جوانب النظرية من حيث جوانب االجتاه التنظيمي 
للرتبية الفنية األربعة )تاريخ الفن، نقد الفن، علم اجلمال، إنتاج الفن(، فلكل جانب منها متطلبات 

بية الفنية، وتقنا تدريس كل جانب بتكامل ومشولية مع ومهارات البد أن يلما هبا معلم ومعلمة الرت 
اجلوانب األخرى، وهي احتياجات خاصة بالنظرية حيتاجها كل من يقوم بتدريس املناهج اجلديدة 

 سواء كان متخصصا يف الرتبية الفنية أو غري متخصص ومكلف بتدريسها.

داد األويل للمعلمني وبعد حتديد جمموعة االحتياجات األولية فالبد من التطرق لإلع
واملعلمات ودراسة وحتليل الدورات التدريبية اليت تلقوها قبل عملية حصر االحتياجات املتوقعة، فقد 
يكونوا معدين مسبقًا من خالل تأهيلهم ودراساهتم اجلامعية، أو قد يكونوا قد تلقوا دورات تدريبية 

ية، كما أهنم حباجة ماسة أيضًا حلاجات متخصصة يف التدريس وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفن
تدريبية متوقعة ختص طرق تدريس الرتبية الفنية وأساليب تقوميها، مع البحث عن املعايري والكفايات 
اليت وضعتها هلم املنظمة واملمثلة يف وزارة الرتبية والتعليم أو من قد كلف من قبلها أو تعاون معها، 

قع املزيد من االحتياجات التدريبية حلصرها وتقدميها للمعلمني فهي تقودنا كذلك وتساعدنا على تو 
 واملعلمات لالختيار منها وإقرارها.
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 المبحث الثالث
 التدريب في التربية الفنيةإعداد المعلم و 

 .برامج إعداد معلم الرتبية الفنية قبل اخلدمة 

 .التدريب الرتبوي للمعلمني واملعلمات 

  الرتبية الفنية.التدريب ملعلمي ومعلمات 

 .كفايات ومعايري معلم الرتبية الفنية 
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 تمهيد:

 من :التقليدية النظم همراحل يف جيمع موحد نظام ىلإ املعلم وتدريب عدادإ يف االجتاه أصبح

 هذه ىلإ ضافةوباإل .وتدريبه عدادهإ ونظام املتخصصة، والكليات املعاهد يف املعلم قبول نظام مثل

 يأيت والذي العملية، للممارسة التهيئة نظام األول، :مها حديثني عاملياً  اجتاهني هناكف التقليدية، النظم

 يف عملي تدريب برامج شكل على ذلك ويكون العملية، للحياة اخلروج وقبل عداداإل نظام بعد
 (2).الذايت التعليمب أو مايعرا املهنية احلياة مدى املستمر التعليم نظام: هو والثاين ،املدارس

ومعلمي ومعلمات الرتبية الفنية ميثلون أحد العناصر األساسية اليت إذا ما أدت دورها بكفاءة 
وفاعلية، ومت االهتمام هبا من قبل املؤسسات التعليمية من حيث الدعم والتدريب، ستتحقق أهداا 

يمي والنفسي مادة الرتبية الفنية وسينعكس جناحهم على تخرجات املادة، ويظهر ذلك على النمو التعل
لدى طالهبم وطالباهتم. وإعداد معلمي ومعلمات الرتبية الفنية مير مبرحلتني أساسيتني قبل اخلدمة 
وأثناءها كما ذكرنا سابقاً، ولو عدنا إىل ما قبل توليهم ملهام تدريس الرتبية الفنية، فهم قد تأهلوا يف 

م الرتبية الفنية، وهي مرحلة تستحق العناية برامج إعداد املعلم يف املعاهد والكليات واجلامعات وأقسا
 هبا واإلشارة إليها.

وختتلف تخرجات تلك اجلهات األكادميية من حيث تنوع براجمها األكادميية، ومفردات 
مقرراهتا التدريسية؛ فمنها ما يراعي التطورات احمللية وامليدانية، وحياول جماراة العاملية، ومنها ما ظل 

ة، واملقررات اليت يُعد هبا معلم ومعلمة الرتبية الفنية، مث يعينا يف مدارس التعليم لعقود بنفس املنهجي
العام ليصطدما بواقع مغاير عن الربنامج الذي درساه قبل التعيني، مما يسبب هلما االحباط والتشويش 

 وعدم القدرة على القيام باملهام التدريسية بكفاءة وفاعلية.

                                                           
 .22م(، ص1..2، العيبكان مكتبة : الرياضوالعشرين، ) احلادي للقرن املعلم ، تربيةحممد وسعيد، حممود شوق، 2
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ة وشـائعة يف معظـم دول العـامل وليسـت تخصوصـة بإعـداد املعلـم يف ومثل هذه القضـية تعتـرب عامـ
برامج الرتبية الفنية فحسب، بل قد تكون يف مجيع التخصصات، ومايهم الباحث هنا هو إعداد معلم 

عــن "املقــاييس الوطنيــة: ملــاذا وألي  Harlan Hoffa (2)هــارلن هوفــاالرتبيــة الفنيــة؛ فقــد أشــارت دراســة 
ة املقـاييس الوطنيـة للرتبيـة الفنيـة وتضـمني هـذه املقـاييس يف إعـداد املعلمـني قبـل سبب" وتنـاقش الدراسـ

منهـا قبـل اخلدمـة املعلمـني الـربامج الـيت ختـرج ، إىل أن اخلدمة وتدريب معلمي الرتبية الفنيـة أثنـاء اخلدمـة
حيـــة معظــم الــربامج تركــز عــل النا، و قــد تكــون قويــة ولكنهــا تركــز علــى جوانـــب دون اجلوانــب األخــرى

اإلنتاجية ويكون املعلم قوياً يف هذه الناحية ولكنة قد يكون ضعيف اإلعداد يف اجلوانب األخرى مثـل 
 تاريخ الفن، والنظريات ، والنقد.

أن برامج إعداد معلمي الرتبية الفنية جيب أن تتالءم مع النظام  إىل (0)أشار املسعريوقد 
عمول به واحملتوى العلمي للمادة يف التعليم األساسي التعليمي العام، حبيث تتطابق فلسفة املنهج امل

مع منطلقات وتوجهات ومفردات املقررات اليت يدرسها املعلم املنتظر من جهة، والكوادر التدريسية 
وأضاا أن البعد باملعلم اجلديد  يف املعاهد واجلامعات اليت تقوم بتدريس املقررات من جهة أخرى.

عام يؤدي إىل ضعف أداء املعلم ورمبا املعاناة الشديدة اليت قد تؤدي به إىل عما هو مطبق يف التعليم ال
 التسيب من املهنة أو تقدمي أداء تدريسي يغشاه العشوائية و الفشل.

وعلى ماتقدم فيظهر جليًا وأكيدًا أمهية مواكبة برامج إعداد املعلم قبل التعيني مع ما هو 
 هي املعلم إعدادبأن " (4)اً، وهو ما أكدتاه املفرج و املطرييمطبق فعليًا يف الواقع الرتبوي ميداني

 املهنية التنمية فإنوعلية  اخلدمة أثناء يف والتدريب اخلدمة قبل اإلعداد تشمل مستمرة عملية
. وبدون ذلك ستكون "الكلية من الطالب خترج عند تنتهي وال بالدميومة تتصف عملية للمعلم

                                                           
1 Harlan, Hoffa. “National Standards: The Whys and What Fors." Arts 

Education Policy Review, 92, no.2 (1994), p16. 
 .040املسعري، مرجع سابق، ص 0
 مهنًيا، )الكويت: وزارة الرتبية، إدارة وتنميته املعلم إعداد يف املعاصرة ، االجتاهاتدةمحا حممد وَ  عفاا املطريي، وَ  بدرية املفرج، 4

 .1م(، ص.022الرتبوي،  التجديد حبوث الرتبوي، وحدة والتطوير البحوث
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ام املعلمني واملعلمات ملهامهم املطلوبة منهم، وعدم حتقق األهداا برية حتول دون إمتهناك فجوة ك
الرتبوية املنشودة، فيقع على عاتق املسؤولني وقتها السعي إىل ردم أو تقليص تلك الفجوة مبا يعرا 

 بالتدريب للمعلمني و املعلمات أثناء اخلدمة.

 برامج إعداد معلم التربية الفنية قبل الخدمة:
 العربية اململكة يف يرتكز واملعلمات املعلمني "إعداد إىل أن (2)أشار احلريب

 جامعات ببعض الرتبية كليات يف تتمركز أكادميية مؤسسات على السعودية،
 األقسام بعض يف إعدادهم فيتم الفنية الرتبية ومعلمات معلمي أما اململكة،

 وجامعة ى،القر  أم وجامعة سعود، امللك جامعة ومها جامعات، بثالث املتخصصة
 مدن يف منتشرة املعلمني بكليات قسماً  عشر سبعة( .2)و املنورة، باملدينة طيبة

 قسماً  عشر إحدى( 22)و كلية، عشر ةانية( 23) أصل من اململكة ومناطق
 مئة( 220) أصل من اململكة ومناطق مدن يف منتشرة للبنات، الرتبية بكليات
 الرتبية وكليات املعلمني، كليات) نياألخريت واملؤسستني. للبنات كلية واثنني
 والتعليم". الرتبية وزارة ضمن كانتا أن بعد العايل، التعليم وزارة إىل انضمتا( للبنات

قد تغريت مع صدور قرار ضم كليات املعلمني  (0)والباحث وجد أن املعلومات اليت أوردها احلريب
وزارة التعليم العايل وجامعاهتا بعد أن  ل -هي كليات متخصصة بإعداد معلمي املرحلة االبتدائية–

هـ.. فكليات املعلمني توزعت على جامعات اململكة .230كانت تتبع وزارة الرتبية والتعليم يف العام 
العربية السعودية، وأقسام الرتبية الفنية يف تلك الكليات منها ما ألغي ومنا مامت ضمه لكليات الرتبية 

 وأقسام الرتبية الفنية.

                                                           
 .1احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين، ص 2
 .1املرجع السابق، ص 0
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د علم الباحث أن اجلامعات اليت ُتضمن براجمها إعداد معلمي الرتبية الفنية وأقسام هلا وعلى ح
هي: جامعة أم القرى مبكة املكرمة، وجامعة امللك سعود بالرياض، وجامعة طيبة باملدينة، وجامعة 
 امللك عبدالعزيز جبدة، وجامعة امللك فيصل بالدمام، وجامعة الطائف بالطائف، وجامعة الباحة
بالباحة، وجامعة جيزان جبنوب اململكة العربية السعودية؛ وهو مايتضح عند االطالع على املواقع 

 االلكرتونية الرمسية لتلك اجلامعات.

وقد قام الباحث باالطالع على برامج الرتبية الفنية يف أكرب وأهم أقسام للرتبية الفنية باململكة 
ن خرجيي الرتبية الفنية واملعينني يف التعليم العام هم خرجيي العربية السعودية؛ حيث أن العدد األكرب م

جامعيت أم القرى مبكة املكرمة وجامعة امللك سعود بالرياض باإلضافة إىل برنامج الرتبية الفنية جبامعة 
 امللك فيصل بالدمام.

 وفيما يلي برامج أقسام الرتبية الفنية ببعض اجلامعات:

 :(2)امعة الملك سعود بالرياضبرنامج قسم التربية الفنية بج

يعلن موقع جامعة امللك سعود عرب موقعه الرمسي لقسم الرتبية الفنية عن برناجمه املعتمد  
إلعداد معلمي ومعلمات الرتبية الفنية، وفيما يلي أمساء املقررات وعدد ساعاهتا املعتمد وتوصيفها 

ظرية االجتاه التنظيمي األربعة )تاريخ وقام الباحث بعد مراجعة مفرداهتا بتصنيفها حسب جوانب ن
 :اآليتالفن، نقد الفن، علم اجلمال، إنتاج الفن( ك

 (: برنامج الرتبية الفنية يف جامعة امللك سعود4جدول رقم )

 المقرر م
 عدد الساعات

 إنتاج فن علم الجمال نقد الفن تاريخ الفن نظرية عامة
 عملي نظري

      0 0 يةاملدخل إىل الرتبية الفن  .2
      0 2 الرسم التشكيلي  .0
      2  الرسم اهلندسي  .4

                                                           
1 http://education.ksu.edu.sa/Art-CoursesDesrption 
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 المقرر م
 عدد الساعات

 إنتاج فن علم الجمال نقد الفن تاريخ الفن نظرية عامة
 عملي نظري

      0 2 التشكيل باخلامات البيئية  .3
       2 مصطلحات يف الرتبية الفنية  .1
       0 رسوم األطفال ومراحل منوها  ..
      0 0 الزخرفة اإلسالمية واخلط العريب  ..
      0 2 تكوينات خطية  .3
      0 2 الزخارا اخلزفيةالطالءات و   ..
      0 2 النسيج  .22
       0 الفنون اإلسالمية  .22
      0 2 دراسات يف اللون  .20
       0 أصول الرتبية الفنية ونظرياهتا  .24

 271  271   0 2 أسس تكوين الصورة  .23

      0 0 التصوير التشكيلي  .21

      0 2 التشكيل باخلامات املستهلكة  ..2

      0 0 شبأشغال اخل  ..2

      0 0 أشغال املعادن  .23

   271 271   0 فنون عصر النهضة والفنون احلديثة  ..2

      0 2 التجريب يف التصوير التشكيلي  .02

      0 0 احلفر  .02

      0 2 التصميم الداخلي  .00

       0 معارض الرتبية الفنية  .04

      0 2 طباعة املنسوجات  .03

      0 2 لقوالبأفران احلريق وصب ا  .01

       2 الرتبية الفنية للفئات اخلاصة  ..0

      0 2 تطبيقات يف التصميم اإليضاحي  ..0

      0 0 الرسوم اجلدارية  .03

      0 0 الصياغة واملينا  ..0

      0 2 رسوم احلاسب  .42

 0071 2 2 271 1 31 30 اجملموع والتكرارات

  ساعة .1 الساعات املعتمدة
 %1. %2 %4،4 %1 %.2.7 ويةالنسب املؤ 
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ومما سبق يتضح للباحث أن جمموع عـدد املقـررات لربنـامج إعـداد معلـم الرتبيـة الفنيـة يف قسـم   
الرتبية الفنية جبامعة امللك سعود هو ثالثون مقرراً، وجممـوع السـاعات املعتمـدة سـت ومخسـون سـاعة، 

لــيت هتــتم بتــدريس تــاريخ الفــن ال تتجــاوز ومــن خــالل حتليــل مفــردات املقــررات يتضــح لنــا أن املقــررات ا
% 474% من جمموع عدد املقـررات، واملقـررات الـيت هتـتم يتـدريس النقـد الفـين هـي نسـبتها 1نسبتها 

واملقررات من جمموع عدد املقررات، واملالحظ أنه ال توجد أي مقررات اهتمت بالعناية بعلم اجلمال، 
والتوجد أي مقررات تعتين بتدريس طـرق تـدريس الرتبيـة ، %1.اليت هتتم يتدريس إنتاج الفن نسبتها 

الفنيــة بوجــه اخلصــوص يف القســم، كمــا اليوجــد يف توصــيف املفــردات مــادة تخصصــة بتــدريس نظريــة 
 االجتاه التنظيمي وكيفية تدريس جوانبها األربعة.

 :(5)برنامج قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

عرب موقعه الرمسي لقسم الرتبية الفنية عن برناجمه املعتمد إلعداد معلمي  القرىأم يعلن موقع جامعة 
ومعلمات الرتبية الفنية، وفيما يلي أمساء املقررات وعدد ساعاهتا املعتمد وتوصيفها وقام الباحث بعد 

، علم )تاريخ الفن، نقد الفن نظرية االجتاه التنظيمي األربع مراجعة مفرداهتا بتصنيفها حسب جوانب
 :اآليتاجلمال، إنتاج الفن( ك

 (: برنامج الرتبية الفنية يف جامعة أم القرى3جدول رقم )

 المقرر م
 عدد الساعات

 إنتاج فن علم الجمال نقد الفن تاريخ الفن نظرية عامة
 عملي نظري

       0 تاريخ الفن القدمي  .2
      4  الرسم  .0
      4  التشكيل واخلزا  .4
      4  يجالنس  .3
      4  أسس التصميم  .1
       0 ظرية اللونن  ..
      4  أشغال اخلشب  ..

                                                           
1 https://uqu.edu.sa/page/ar/158064 
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 المقرر م
 عدد الساعات

 إنتاج فن علم الجمال نقد الفن تاريخ الفن نظرية عامة
 عملي نظري

      4  التعبري باأللوان  .3
      4  الرسم اهلندسي  ..
      4  الزخرفة اإلسالمية  .22
      4  الطباعة  .22
      4  أشغال معادن  .20
       0 تاريخ الفن اإلسالمي  .24
       0 تكنولوجيا خامات  .23
      4  4الرسم  .21
      4  مقدمة يف التصميم باحلاسب  ..2
      4  املنظور اهلندسي  ..2
      4  4التعبري باللون  .23
      4  4أشغال اخلشب  ..2
      4  4التشكيل واخلزا  .02
      4  4اخلط العريب  .02
      4  4الزخرفة اإلسالمية  .00
      4  4الطباعة  .04
      4  0النسيج  .03
       0 تاريخ الرتبية الفنية ونظرياهتا  .01
      4  0أشغال املعادن  ..0
       0 تاريخ الفن احلديث  ..0
       0 الرتبية الفنية يف التعليم العام  .03
      4  فن اجلداريات  ..0
       0 معتالفن واجمل  .42
       0 طرق تدريس الرتبية الفنية  .42
      4  الزجاج املعشق  .40
      0 2 يق معارضتنس  .44
      0 2 اإلعالن وفن الكتب  .43
       0 علم نفس يف الرتبية الفنية  .41
      4  التشكيل باخلط العريب  ..4
      4  أشغال فنية  ..4
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 المقرر م
 عدد الساعات

 إنتاج فن علم الجمال نقد الفن تاريخ الفن نظرية عامة
 عملي نظري

       0 التذوق الفين  .43
       0 فنون األطفال  ..4
      0  تربية عملية تربية فنية  .32
       3 طرق تدريس الرتبية الفنية  .32

 01 4 0 3 . 30 42 المجموع والتكرارات
  33 الساعات المعتمدة

 %2. %74. %373 %.7. %.2 النسب المؤوية

ومما سبق يتضح أن جمموع عدد املقررات لربنامج إعداد معلم الرتبية الفنية يف قسم الرتبية  
ساعة، ومن  أربع وةانونة مقرراً، وجمموع الساعات املعتمد واحد وأربعونهو  أم القرىالفنية جبامعة 

خالل حتليل مفردات املقررات يتضح لنا أن املقررات اليت هتتم بتدريس تاريخ الفن ال تتجاوز نسبتها 
% من 373% من جمموع عدد املقررات، واملقررات اليت هتتم يتدريس النقد الفين هي نسبتها .7.

% من جمموع عدد 74.هي نسبتها  مالعلم اجلجمموع عدد املقررات، واملقررات اليت هتتم يتدريس 
بتدريس طرق  اخلاصة قرراتوامل%، 2.املقررات ، واملقررات اليت هتتم يتدريس إنتاج الفن نسبتها 

، كما اليوجد يف توصيف املفردات مادة تخصصة ثالث مقررات تدريس الرتبية الفنية يف القسم
 األربعة.بتدريس نظرية االجتاه التنظيمي وكيفية تدريس جوانبها 

 :(5)برنامج التربية الفنية بجامعة الملك فيصل بالدمام

عرب موقعه الرمسي لقسم الرتبية الفنية عن برناجمه املعتمد إلعداد  فيصليعلن موقع جامعة امللك 
معلمي ومعلمات الرتبية الفنية، وفيما يلي أمساء املقررات وعدد ساعاهتا املعتمد وتوصيفها وقام 

                                                           
1 
http://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/Education/Departments/Pages/Departmentof

ArtEducation3.aspx 
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عة مفرداهتا بتصنيفها حسب جوانب نظرية االجتاه التنظيمي األربعة )تاريخ الفن، الباحث بعد مراج
 :اآليتنقد الفن، علم اجلمال، إنتاج الفن( ك

 جلامعة امللك فيصل لقسم الرتبية الفنية هيكل اخلطة الدراسية(: 1جدول رقم )

 المعتمدة الساعاتعدد  نوع المتطلب
 3 اإلجباريةمتطلبات اجلامعة 

 3 االختياريةبات اجلامعة متطل
 4 الساعات احلرة

 .4 متطلبات الكلية اإلجبارية
 . متطلبات الكلية االختيارية
 2. متطلبات القسم أو التخصص

 .20 وع متطلبات التخرجمجم

 فيصل(: برنامج الرتبية الفنية يف جامعة امللك .جدول رقم )

 المقرر م
 عدد الساعات

 إنتاج فن علم الجمال د الفننق تاريخ الفن نظرية عامة
 عملي نظري

       0 املدخل إىل الرتبية الفنية  .2
      3  أشغال اخلزا  .0
      3  أسس التصميم وعناصره  .4
      3  رسم تشكيلي  .3
      3  رسم هندسي  .1
       2 مصطلحات يف الرتبية الفنية  ..
       0 الفنون البدائية، وفنـون احلضارات  ..
      3  التصميم باستخدام احلاسب اآليل  .3
      3  الرسم باستخدام احلاسب اآليل  ..
 271  271   3  أسس تكوين الصورة  .22
      3  تقنيات اخلزا  .22
      3  تصميمات زخرفية  .20
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 المقرر م
 عدد الساعات

 إنتاج فن علم الجمال د الفننق تاريخ الفن نظرية عامة
 عملي نظري

      3  تصميم داخلي  .24
      3  فن اخلط العريب  .23
       0 الفنون اإلسالمية  .21
      3  باخلامات البيـئية واملستهلكةالتشكيل   ..2
       0 رسوم األطفال ومراحل منوها  ..2
   271 271   0 فنون عصر النهضة واحلديثة  .23
       0 أصول الرتبية الفنية  ..2
      3  أشغال املعادن   .02
      3  احلفر والطباعة  .02
      3  تصميم ديكور  .00
      3  تطبيقات يف التصميم واإلعالن  .04
      3  تدريب عملي  .03
       0 متاحف ومعارض فنية  .01
   271 271   0 النقد الفين وعلم اجلمال  ..0
       0 تربية فنية للفئات اخلاصة  ..0
      3  تشكيل جمسم  .03
      3  تصوير تشكيلي  ..0
      3  مقرر ختصص اختياري  .42
      0 2 التصوير الرقمي وحترير الصور  .42
      0 2 ال اخلشبأشغ  .40
      0 2 نسيج وسجاد  .44
      0 2 رسوم جدارية  .43

 0471 2 271 4 . 33 04 المجموع والتكرارات

  2. الساعات المعتمدة

 %72.. %2 %373 %.37 %.2.7 النسب المؤوية

 (: مقررات القسم االختيارية.جدول رقم )
رقم 
 المقرر

 مسمـى المقـرر رمز المقرر
 الوحــدات

 عملي نظري المعتمدة
 3  0 أشغال املينا والصياغة     ترا .32
 3  0 التجريب يف التصوير التشكيلي ترا 323
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رقم 
 المقرر

 مسمـى المقـرر رمز المقرر
 الوحــدات

 عملي نظري المعتمدة
 3  0 أشغال الزجاج ترا .32
 3  0 أشغال الورق واجللود ترا 322

 ومما سبق يتضح أن جمموع عدد املقررات لربنامج إعداد معلم الرتبية الفنية يف قسم الرتبية الفنية
ساعة، ومن خالل  ستونثالثون مقرراً، وجمموع الساعات املعتمدة أربع و هو  فيصلجبامعة امللك 

% .37حتليل مفردات املقررات يتضح لنا أن املقررات اليت هتتم بتدريس تاريخ الفن ال تتجاوز نسبتها 
من جمموع  %373من جمموع عدد املقررات، واملقررات اليت هتتم يتدريس النقد الفين هي نسبتها 

عدد املقررات، واملالحظ أنه ال توجد أي مقررات اهتمت بالعناية بعلم اجلمال، واملقررات اليت هتتم 
،  مدجمة مع مقرر أصول الرتبية الفنيةطرق تدريس الرتبية الفنية و  ،%72..نسبتها  الفن إنتاجيتدريس 

التنظيمي وكيفية تدريس  كما اليوجد يف توصيف املفردات مادة تخصصة بتدريس نظرية االجتاه
 جوانبها األربعة.

  ملخص ومقارنة بني برامج أقسام الرتبية الفنية يف اجلامعات الثالث:وفيما يأيت

 (: مقارنة بني برامج أقسام الرتبية الفنية يف اجلامعات3جدول رقم )

 اجلامعة م
الساعات 
 املعتمدة

مقررات 
 عامة

تاريخ 
 فن

نقد 
 الفن

علم 
 اجلمال

إنتاج 
 نالف

طرق 
 تدريس

االجتاه 
 التنظيمي

   0071 2 2 271 1 .1 امللك سعود 2
  4 01 4 0 3 . 33 أم القرى 0
   0471 2 271 4 . 2. امللك فيصل 4

ومما سبق يتضح للباحث ومن خالل مراجعة مفردات مقررات أقسام الرتبية الفنية باجلامعات  
ج الفن بنسبة أكرب من باقي اجلوانب األخرى، كما أهنا الثالث أن مجيع الربامج تركز على جانب إنتا 

 . D-B.A.Eمل تتضمن مقرراً واحداً يركز على االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 
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 برنامج كليات المعلمين:

 الفنية الرتبية أقسام يف املقدمة برامج إعداد املعلمني مقررات لتحليل قائمة (2)قماش آل أعد
 اململكة قبل انضمامها لوزارة التعليم العايل من وزارة الرتبية والتعليم، أحناء يف كلية( .2) يف املتواجدة
 التقومي وأساليب عرضها وطرق وحمتوياهتا املقررات أهداا وحتليل وكيفاً، كماً  النتائج حتليل وبعد
 االجتاه االتجم مجيع املقررات اليت تدرس للطالب املعلمني مل تغطي أن إىل منها توصل فيها، املتبعة

 الفنية. الرتبية التنظيمي األربعة يف

للمقررات اخلاصة بالرتبية الفنية يف كليات املعلمني حسب ما أوردها  اً عرض اآليتويف اجلدول 
 :(0)قماش

 (4)(: مقررات الرتبية الفنية لكليات املعلمني.جدول رقم )
 تصنيف المقررات حسب طبيعتها )نظري / عملي (

 القسم العملي  يالقسم النظر  

 . الرسم التشكيلي2 : مدخل إىل الرتبية الفنية2

 . مدخل يف اخلزا0 . مدخل التذوق والنقد الفين0

 . أشغال فنية خبامات متعددة4 الفين عند األطفال . التعبري4

 . أسس التصميم وعناصره3 . تاريخ الرتبية الفنية ونظريالتها3

 شكيلي. التصوير الت1 . رسوم األطفال1

 . أشغال اخلشب. . التذوق وتاريخ الفن.

 . التصميم والزخرفة. . تصميم املتاحف واملعارض.

                                                           
 .233آل قماش، مرجع سابق، ص 2
 .224املرجع السابق، ص 0
 .224املرجع السابق، ص 4
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 تصنيف المقررات حسب طبيعتها )نظري / عملي (

 القسم العملي  يالقسم النظر  

 . الطباعيات3 . الفنون اإلسالمية3

 . النسجيات. . أصول الرتبية الفنية.
 . أشغال اخلزا22 . الرتبية الفنية اخلاصة22
 ينا. أشغال املعادن وامل22 . طرق تدريس الرتبية الفنية.22

 . فن اخلط العريب20 

وبعد مراجعة الربامج السابقة ألقسام الرتبية الفنية باجلامعات وكليات إعداد املعلمني، يتضح 
أن هناك تفاوت وقصور يف تلك الربامج بينها وبني التطورات امليدانية والرتبوية، فاملناهج اجلديدة 

هـ، 2301اليت بدأ العمل عليها وجتريبها منذ العام املعتمدة للرتبية الفنية يف مدارس التعليم العام و 
هـ، رغم 2342وعممت يف املدارس على مستوى اململكة العربية السعودية من بداية العام الدراسي 

ذلك مل تتواكب هذه الربامج مع التطوير للمناهج لتلبية متطلباهتا يف إعداد املعلمني واملعلمات 
دريس الرتبية الفنية يف التعليم العام، وخرجيي هذه الربامج من وتأهيلهم وتدريبهم قبل اخلدمة لت

معلمني ومعلمات سيجدون أنفسهم مضطرين التباع مهاراهتم اليت اكتسبوها خالل التعليم اجلامعي 
وغالبيتها يرتكز على إنتاج الفن، رغم أن النظرية املتبعة تلزم املعلمني واملعلمات بتدريس اجلوانب 

تكاملة مع بعضها البعض دون فصل بينها خالل احلصة الدراسية الواحدة. وهنا تربز األربعة مصورة م
 أمهية التخطيط لربامج تدريبية تغطي وتكمل هذا القصور. 

 للمعلمين والمعلمات: التربوي التدريب

 وتطبيق، البشرية للطاقات أفضل حبشد بالقيام إال يتأتى ال الرتبوية بالعملية النهوضإن 

 وتقين، معريف تدفق يف املعاصرة التطورات نأ ذلك ، منها العمليةو والنظرية  الرتبوية تجداتاملس حدثأ

 يف احلياة مدى التعليم مفهوم تطبيق الضروري من جعل قويًا استثمارًا التعليم استثمار ىلإ احلاجة نأو 
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ألحد أهم عناصرها ة والتدريب الرتبوي يتحمل مسؤولية هذا النهوض للعملية الرتبوي (2).املعلم تربية
 املعلمني واملعلمات. وهم

 املتزايدة واالجتماعية الفردية للحاجات ونظًرا ،املتسارعة يف امليدان الرتبوي لتطوراتلًا نظر و 

 اجليد والكم النوع من بشري مصدر لوجود البشرية تاريخ يف مسبوقة غري بصورة ونوًعا كًما وامللحة

 آن يف والسكاين املعريف التفجر عن الناتج النقص تطلباتم لتغطيةو  التعليم، مهنة ملزاولة والفعال

فالتدريب الرتبوي هو السبيل لتسديد الفجوات وحتسني األداء واالهتمام باملعلمني واملعلمات  (0)واحد
 ملساعدهتم يف تطورهم املهين.

ودية تقع على عاتق اململكة العربية السعبيف وزارة الرتبية والتعليم  للمعلمني مسؤولية التدريبو 
تعد تدريب وتصمم الربامج التدريبية و اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي واالبتعاث، فهي اليت تطور ال

 .(4)التقومي للربامج التدريبيةتشرا عليها مث تقوم باملتابعة و  احلقائب ملختلف التخصصات أو

و  ..2و 2.2و  2.1واد )يف امل (3)وقد نصت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية
 يلي: ( على التوايل ما2.3و  ..2

(: تويل اجلهات املختصة عنايتها بإعداد املعلم املؤهل علميًا ومسلكيًا لكافة مراحل 2.1املادة )
 التعليم حىت يتحقق االكتفاء الذايت وفق خطة زمنية.

لرفع مستواهم وجتديد معلوماهتم  (: تدريب املعلمني عملية مستمرة، وتوضع لغري املؤهلني2.2املادة )
 وخرباهتم.

                                                           
 .04شوق و سعيد، مرجع سابق، ص 2
 .20م(، ص...2، الفكر دار : عمانالفعال، ) والتدريس الفعال ، املعلمالرحيم دعب حممدعدس،  0
 ..هـ(، 2300، دليل التدريب الرتبوي واالبتعاث، )الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، واالبتعاث الرتبوي للتدريب العامة اإلدارة 4
 هـ(.2322، )الرياض، 4، سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، طاملعارا وزارة 3
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دورات التوعية (: تعطي اجلهات املختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدية و ..2املادة )
 املهارات اجلديدة.لرتسيخ اخلربات، وكسب املعلومات و 

فيها وتوضع برامج األجهزة العاملة كافة جوانب العملية التعليمية و   (: يتناول التدريب..2املادة )
للدورات حيدد فيها غرض الدورة ومنهاجها وطرق تقوميها والشروط اليت ينبغي أن تتوفر يف القائمني 

 عليها.

(: جتري بعد إقرار أي منهج دورة توعوية وتوضح معامله وأسسه وتربز أهدافه وتبني طرق 2.3املادة )
واملعلمني األوائل ومن يشارك يف تأليف الكتاب تنفيذه، ويشرتك فيها واضعوه مع املشرفني الرتبويني، 

 املدرسي و كتاب املعلم.

ويشمل مادة الرتبية الفنية ما خيص املواد التعليمية واملقررات الدراسية األخرى فيما خيص 
 التطوير والتدريب أثناء اخلدمة.

 التربية الفنية: لمعلمي ومعلماتالتدريب 

 وذلك قبلها عدادإ من حيتاجه مما بكثري أكثر اخلدمة أثناء للتدريب حيتاج املعلم نأ القول ميكن

 بـد ال الـيت ائيـةمالن نشـطةواأل الفعاليـات مـن لسلسـلة مقدمـة إال هـو مـا اخلدمـة، قبـل  مـا عـداداإل ألن

 .(2)جديدة وتقنيات وعلوم معارا هناك دام وما اخلدمة يف دام ما املعلم مع تستمر نأ منها

 الـيت املهنـة حنـو جيابيـةاإل واجتاهاتـه قابليتـه مـدى علـى كبـري حـد ىلإ يتوقـف املعلـم جنـاح نأو 

 سؤال يظهر وهنا ثنائها،أو  اخلدمة قبل تدريسية ومهارات ومعلومات معارا من له يتوافر وما ميارسها،

 القيـام مـن يـتمكن حـىت املعلم أداء تطوير خالهلا من ميكن اليت الوسائل هي ما :وهو نفسه يطرح مهم

 هـي الوسـائل هـذه أهـم بـأن والرتبـويني اخلـرباء مـن العديـد جييـب وقـد ومنـتج؟ فعـال رسكمـد بـدوره

                                                           
 غي ماجستري رسالة، نابلس حمافظة يف وىلاأل ساسيةاأل ربعةاأل الصفوا ملعلم التدريبية االحتياجات حتديد، فضل الروس، أبو 2

 .01م(، ص0222، الوطنية النجاح جامعة : ابلس، )منشورة
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 املعلمـني مسـتوى رفـع هـو اخلدمـة ثنـاءأ التـدريب من ساسياأل اهلدا نأ حيث اخلدمة، اثناء التدريب

  (2)ممكن حد قصى أ ىلإ

تنظيمـــي عـــدد مـــن أن أمـــام تطبيـــق املنـــاهج اجلديـــدة الـــيت تتبـــع االجتـــاه ال (0)وقـــد أشـــار احلـــريب
 املعوقات كان منها:

  اســتمرار االجتاهــات التقليديــة، بســبب قناعــة املعلمــني حــول مقاومــة التغيــري لتبــين مثــل
هذا االجتاه، فالزال الكثري منهم يؤمنون بأن أسلوب التعبري الذايت والرسـم مـن الـذاكرة 

 هو الطريق األمثل يف الرتبية الفنية.
 فــبعض املعلمــني يتظــاهرون بتطبيــق هــذا االجتــاه، لكــنهم الفجــوة بــني التنظــري والتطبيــق ،

يف الواقــع ينهجــون طريقــاً آخــر يف التــدريس ال يُراعــي التــوازن بــني اجلوانــب األربعــة، إذا 
 يقومون بتدريس املادة العلمية فقط، أو يتوجهوا لالهتمام باألجزاء النظرية.

نية حتتاج إىل تغيري من خالل وهو ما يشري إىل أن قناعات معلمي ومعلمات الرتبية الف
 الفنية الرتبية جمال يف املختصنيأن بعض " (4)التدريب أثناء اخلدمة. ويؤكد ذلك أيضًا ما أورده احلريب

 ارتكزت االنتقادات معظمو  االجتاه، هذا يؤيدون ال( وأكادمييني تربويني ومشرفني معلمني) ومناهجها
 ومن( األمريكية املتحدة الواليات من" )مستورد" اجتاه أنه أو الستينات، يف بدأ قدمي اجتاه أنه على
 .  "االجتاه هلذا والواضح الكامل فهمهم عدم ويعود ذلك إىل ،الرتبوية نظمنا مع تتفق ال قد نظم

 التعليمية العملية على القائمني بعض حيتج قد:" بقوله اآلراء تلك على (3)النجادي رد وقد
 واإلسالمية، العربية بالدنا عن ختتلف وظروا مناخ هلا لدول أصالً  صمم منهج تبين جناح مدى على

                                                           
، التدريس مهنة حنو واالجتاهات التدريسي داءاأل من كل على اخلدمة ثناءأ التدريب أثر، جنوى العزيز، عبد و اجلميل شعلة، 2

 .232-203 ص صم(، 3..2، )33 ع النفس، علم جملة
 ..1احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين، ص 0
 .2.احلريب، املرجع السابق، ص 4
 ..02النجادي، مرجع سابق، رؤية جديدة، ص 3
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 املنهج، وعناصر املنهج وتنظيم املنهج بناء يف العامة األطر من نستفيد أن املمكن من إنه فنقول
 ".والدين باألخالق خيل ما كل وننبذ وعقيدتنا مناهجنا يناسب ما منه نأخذ أن ميكن احملتوى ولكن

الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق لى رأي النجادي وأن "والباحث يؤكد ع
وأن مثل هذا االدعاء ال يهدا إال إىل تعطيل التطوير، ويؤدي للركون لألفكار والتجارب  (2)"بها

والتطبيقات القدمية، وأن األجدى عند مناقشة مثل هذه األفكار تناوهلا بأسلوب علمي من حيث 
 خرجات ودعم كل اآلراء مبا يسند أو يدحض كل فكرة.الفلسفة واالجراءات وامل

 مهما إذ له، بالنسبة وفائدته بأمهيته مياناإل من للمعلم بد ال تدرييب برنامج أي ينجح وحىت

 ساليبأو  طرقو  ج،مناه ىلإ وترمجت فلسفات حتددت ومهما جديدة، وتقنيات أساليب استخدمت

 املؤمن املعلم يوجد مل إذا املتوقعة هداااأل حتقيق ىلإ يؤدي ال كله هذا فإن وتدريب، عدادإ وبرامج

  .(0)للتدريب والضرورية امللحة حباجته يشعر والذي التدريبية الربامج وهذه الفلسفات هبذه

 األسس من عدد ذكر حيث ، Young & Adams (1990) آدمزوَ  يونغ عن نقالً  (4)عمرو وأورد
 دورات وضرورة تنظيم الرتبوي، امليدان يف العاملني لمعلمنيل املستمر التدريب املهم من أنه بينها، من

 تطبيقها مث ومن ،األربع اجملاالت يف الالزمة واملهارات املفاهيم بأهم تزويدهم هبدا للمعلمني تدريبية
 .تطويرهم استمرارية هبدا الراجعة التغذية وتلقي امليدان، يف

                                                           
 .3.0.حديث نبوي، السيوطي، اجلامع الصغري، ص 2
 رسالة، فلسطني مشال حمافظات يف احلكومية املدارس يف الرياضيات ملعلمي التدريبية االحتياجات حتديد، وجيه حجازي، 0

 ..0م(، ص0220، الوطنية النجاح جامعة : نابلس، )منشورة غري ماجستري
 ...عمرو، مرجع سابق، ص 4
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ان متحرك غري مستقر ومتطور بشكل يومي  أن "الرتبية الفنية ليست ميد (2)وذكر املسعري  
كميدان الطب، ولكنها ليست ساكنة بل تتطور مادهتا العلمية على مر الزمن، واملنتسبني هلا حباجٍة 

  إىل التنشيط الدوري على حموري املادة العلمية والقدرات الرتبوية".

 أمهية الفنية الرتبية جمال يف واملشرفني املختصني على خافياً  يعد إىل أنه "مل (0)وأشار احلريب
 تدريب أو التدريبية االحتياجات حول دراسة جند أن النادر من لذا اخلدمة، أثناء التدريب برامج
 بضرورة توصي أن دون الفنية، الرتبية جمال يف الرتبوي اإلشراا أو اخلدمة، أثناء الفنية الرتبية معلمي
 بالبيئة االهتمام أو القائمة، التدريبية الربامج يف لنظرا إعادة أو اخلدمة، أثناء للتدريب برامج وجود

 ".عام بشكل التدريبية

أن مهنة التدريس يف حالة تغري وتطور مستمر، ومن أجل مواكبة Sabol  (4)وقد أكد سابل
التغريات املستمرة فالبد من التطوير املهين ملعلمي الرتبية الفنية يف كل مايؤثر على تعلم طالهبم 

التدريس، ومن جوانب االهتمام يف تطوير املعلمني: التقنيات احلديثة، والقوانني واألنظمة، وتخرجات 
ومواد التدريس، وأساليب التدريس، وكل مايؤثر على طرق التدريس وحيتاج املعلمني إىل معرفتها 

 وفهمها وتطبيقها. 

تقاعسًا )احرتاقاً( هم أن "أكثر املعلمني يف األنظمة الرتبوية تقادمًا و  (3)كما ذكر املسعري
معلموا مادة الرتبية الفنية واليت هلا طبيعة جائرة تساهم بشكٍل مباشر يف هذا الرتدي الذي يغشاه 
ضعف املوارد وندرة برامج التدريب أثناء اخلدمة ... مما حاصر املعلم ونأى به عن التطوير ملهاراته 

قدم للمنتسبني هلا تلك الفرصة إلنعاش و هتذيب وقدراته الفنية والرتبوية". وأضاا أن "أي مهنة ال ت
                                                           

 .043املسعري، مرجع سابق، ص 2
 .221احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين، ص 0

3 Sabol, F. Robert, Professional Development in Art Education: A Study of 

Needs, Issues, and Concerns of Art Educators, Sponsored by the National Art 

Education Foundation, (Indiana: West Lafayette, Purdue University 2006), p6. 
 .044املسعري، مرجع سابق، ص 3
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قدراهتم املهنية واالطالع على ما هو جديد يف املهنة، فإن مصريها التهالك وتردي منتجاهتا و ضجر 
 القائمني عليها".

Sabolوقدم 
م( أفاد فيها أن 0222م، ...2م، 3..2)عددا من التقارير يف األعوام  (2)

يكا يشكون من الربامج التدريبية اليت تقدم هلم بأن حضورها إجباري هلم، معلمي الرتبية الفنية يف أمر 
  وأن الدورات املقدمة ال متس أو تليب احتياجاهتم التدريبية.

 التدريب في التربية الفنية قبل المناهج الجديدة:

 هـ على عقد الدورات التدريبية ملعلمي املرحلة24.3دأبت وزارة الرتبية والتعليم منذ عام 
االبتدائية الذين فرضتهم احلاجة آنذاك ومل يكونوا يتمتعوا بقدر كاا من التأهيل الرتبوي واملهين، 
ومنهم املعلمون األوائل للرتبية الفنية وكانوا غري متخصصني، تال ذلك التحاق معلمي الرتبية الفنية 

ريكا وأوروبا وهو منحًا جديد مبعهد الرتبية الفنية بالرياض وابتعاث الوزارة لعدد من املعلمني إىل أم
 (0)وقتها يف إعداد وتأهيل املعلمني أثناء اخلدمة.

ا على ، سواء أثناء اإلشرااملتعددة ملدارس التعليم العام هزياراتمن خالل أنه  (4)أشار النجاديو 
 ي اإلشـــراا الفـــين، ومـــوجهمناقشـــة بعـــض معلمـــي الرتبيـــة الفنيـــة، أو أثنـــاء الطـــالب يف الرتبيـــة العمليـــة

، تبــني أن هنــاك حاجــة لتــدريب هــؤالء املعلمــني أثنــاء اخلدمــة حلاجــاهتم لتجديــد بعــض والرتبــوي للمــادة
 املعلومات واملهارات وطرائق وأساليب التدريس والتقومي.

وقـــد تركـــزت الـــدورات التدريبيـــة حســـب الـــدورات الـــيت شـــارك فيهـــا الباحـــث كمتـــدرب مـــن العـــام 
علـى إنتـاج الفـن؛ وهـو أمـر طبيعـي كـون  -رغم قلتها-هـ 2301هـ إىل العام الدراسي 2320الدراسي 

                                                           
2 Sabol4، مرجع سابق، ص. 
، تدريب معلم الرتبية الفنية أثناء اخلدمة بني الواقع واملأمول، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية عبدالرمحن باجوده، محزة 0

 .24هـ(، ص2304الرتبية، 
 . 322النجادي، مرجع سابق، احلاجات التدريبية ملعلمي الرتبية الفنية، ص 4
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املنهج السابق للرتبية الفنية كان يركز علـى إنتـاج الفـن ويتبـع نظريـة إجتـاه التعبـري احلـر، وقـد تنوعـت بـني 
دورات تدريبيــــة يف جمــــاالت الرســــم املتنوعــــة، والتشــــكيل باخلامــــات املســــتهلكة، والطباعــــات النســــجية، 

 اجملسمات اجلمالية.وأشغال املعادن، و 

والباحــث مل جيــد أي برنــامج إلزامــي معتمــد مــن قبــل إدارة التــدريب واالبتعــاث تخصــص ملعلمــي 
الرتبيــة الفنيـــة، ويهــدا إىل تنميـــة مهــاراهتم التدريســـية يف جمــاالت الرتبيـــة الفنيــة املتنوعـــة، والــربامج الـــيت  

فيهـا املعلـم ذاتيـاً أو يرشـح مـن قبـل كانت تعـرض وتخصصـة للرتبيـة الفنيـة هـي بـرامج اختياريـة، يسـجل 
املشـــرا الرتبـــوي الـــذي يـــزوره يف املدرســـة، وبالتـــايل مل يكـــن هنـــاك بـــرامج معممـــة علـــى مجيـــع املعلمـــني 
للرتبية الفنية تشملهم مجيعاً وبنيت وفق خطة لربنامج تدرييب وحتديد احتياجـات تدريبيـة بصـورة علميـة 

 مقننة.

العامة اليت تشمل مجيع التخصصات وللمعلمني واملعلمات، أما فيما خيص الربامج التدريبية  
فقد ركزت يف بعض مناطق اململكة )مخس إدارات تعليمية( على اسرتاتيجيات التدريس )برنامج 
علمين كيف أتعلم( ويتم فيه تدريب املعلمني واملعلمات على بعض االسرتاتيجيات التدريسية  

التعاوين، ومتثيل األدوار ... وغري ذلك من طرق التدريس،  كالتفكري الناقد، وحل املشكالت، والتعلم
إال أن تقدمي هذه االسرتاتيجيات يتم بصور عامة قد ال تناسب معلمي الرتبية الفنية وقد ال يتمكنون 

دراسة للتعرا على أسباب  (2)من تطبيقها داخل الصف الدراسي مع طالهبم، وقد أجرى الزهراين
ة مبدينة الطائف التعليمية عن استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف عزوا معلمي الرتبية الفني

وتوصل  -وقد أشار يف دراسته إىل برنامج اسرتاتيجيات التدريس علمين كيف أتعلم–تدريس املادة 
إىل أن كثري من االسرتاتيجيات قد أصيب املعلمني حنوها حبرية واليعرفون كيفية تطبيقها، وأوصى 

 ورات تدريبية متخصصة ملعلمي الرتبية الفنية تساعدهم على تدريس املادة.بضرورة عقد د
                                                           

أسباب عزوا معلمي الرتبية الفنية مبحافظة الطائف التعليمية عن استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة  الرمحن،الزهراين، عبد 2
يف تدريس املادة ووضع سبل لعالجها، رسالة ماجستري غري منشورة، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الرتبية، قسم املناهج 

 هـ(..230وطرق التدريس، 
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 التدريب على المناهج الجديدة للتربية الفنية:

ضمن أعمال مشروع تطوير الرتبية الفنية ويف الفرتة النهائية ألعماله، أعد بعض أعضاء جلنة 
التعاون مع اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي التأليف حقيبة التدريب األوىل ملنهج الرتبية الفنية اجلديد وب

، وقد بنيت احلقيبة على أساس جمموعة من االحتياجات التدريبية اليت (2)بوزارة الرتبية و التعليم
 :اآليترصدها أعضاء املشروع ومتثلت يف 

 التنظيمية الفلسفة على التعرا D-B.A.E توظيفها وكيفية. 

 وتفعيله خدامهاست وكيفية املعلم دليل على التعرا. 

 وحتضريها الدروس، إعداد مهارة على التدرب. 

 واملرحلة للتخصص املناسبة احلديثة التدريس اسرتاتيجيات توظيف على التدرب. 

 الطالب قبل من استخدامه تفعيل وكيفية الطالب، بكتاب التعريف. 

 للتعلم أخرى جماالت وفتح الطالب، دروس يف اإلثرائية األنشطة تعزيز. 

  راجعة تغذية ألخذ اآلخرين واملعلمني التأليف جلان مع التواصل على ةالقدر. 

 املطور املنهج يف احلديثة العلمية التقنيات توظيف من التمكن. 

 واملرحلة للتخصص املناسبة احلديثة التقومي وأساليب القياس أدوات استخدام. 

 الفرعية التخصص باجملاالت اخلاصة واملبادئ باألسس اإلملام. 

  وتوظيفها معها التعامل وإمكانيات األساسية واألدوات اخلامات فةمعر. 

 منها االستفادة املمكن من اليت والتطبيقية املهنية باألبعاد اإلملام. 

 عاملية حملية أكانت سواءً  املنتجة الفنية األعمال تذوق. 

 فنياً  مقبولة مستويات ذات فنية أعمال إلنتاج الفنية القدرة. 

                                                           
احلقيبة األوىل ملنهج الرتبية الفنية من جلنة التأليف كل من: د. محزة باجودة، د. سهيل احلريب، أ. باسم فلمبان. ومن قام بإعداد  2

 اإلدارة العامة للتدريب كل من: د. فريز السلعوط، و د. ممدوح العقيل.



 

23. 
 

هـ( استعدادًا لتدريب املشرفني الرتبويني من مناطق تختلفة يف .230ة يف العام )واعتمدت احلقيب 
السابقة أهنا تستهدا التعريف باملنهج االحتياجات التدريبية اململكة العربية السعودية. ويالحظ على 

رتكيز على اجلديد للمشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات واملعلمني واملعلمات للرتبية الفنية دون ال
بكافة جماالته وبشكل دقيق مبا يساعد  D-B.A.Eتفاصيل التدريس لالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

املعلمني واملعلمات على تأديه أدوارهم بكفاءة لتحقيق أهداا املنهج والتدريس على الوجه املطلوب. 
 :اآليتويتضح ذلك جلياً من خالل أهداا احلقيبة التدريبية ك

 بأهداا الربنامج التدرييب.التعريف  .2

 التعريف بنبذة عن الفلسفة التنظيمية. .0
 استنتاج املشكالت اليت تواجه املعلم يف مادة الرتبية الفنية قدمياً. .4
 استنتاج احللول والبدائل اليت ميكن اخلروج هبا من الفلسفة التنظيمية لتدريس الرتبية الفنية. .3

 أن يتعرا املتدرب على عناصر دليل املعلم. .1

 أن يتعرا املتدرب على عناصر كتاب الطالب. ..

 أن يستنتج املتدرب مسات دليل املعلم، وأمهيتها. ..

 أن يتعرا املتدرب على حمتويات البطاقة التقوميية. .3

 أن يتمكن املتدرب من استخدام البطاقة التقوميية. ..

 أن يستنتج املتدرب أمهية استخدام بطاقة التقييم والتقومي. .22
 لى عناصر اجلدول التحصيلي.أن يتعرا املتدرب ع .22

 أن يتمكن املتدرب من استخدام اجلدول التحصيلي. .20

 أن يستنتج املتدرب أمهية استخدام اجلدول التحصيلي. .24
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، حيث دعي للدورة (2)هـ عقد الربنامج التدرييب األول مبنطقة عسري00/2/2342-02ويف 
العام أقيمت ورشة تدريبية مبكة املكرمة  مشرفًا تربويًا وملدة يومان، وعلى إثره ويف نفس 30التدريبية 

بعنوان تدريس الرتبية الفنية وصل عدد املشاركني فيها من تختلف مناطق اململكة العربية السعودية إىل 
 هـ.03/4/2342-03مشرفاً تربوياً وملدة أربعة أيام  4.

حيـث أن الباحـث كـان ومن خالل اللقائني السابقني ومتابعة تطبيق املنهج يف مـدارس التجربـة       
مكلف من قبل الوزارة مبتابعة جتربة املنهج يف مدارس التجربة املكونة من أربعني مدرسة للبنـني والبنـات 
موزعــة علــى مخـــس مــدن هـــي الريــاض، ومكـــة املكرمــة، وجــدة، واملدينـــة املنــورة، والـــدمام وبواقــع مخـــس 

ل املعلمــني واملعلمــات يف تطبيــق مــدارس للبنــني ومخــس مــدارس للبنــات، اتضــح أن هنــاك قصــور مــن قبــ
املــنهج، ونقــص يف كيفيــة تــدريس الرتبيــة الفنيــة، وتركــزت استفســاراهتم علــى جمــال إنتــاج الفــن دون غــريه 

 من جوانب االجتاه التنظيمي.

بنــاء علــى امللحوظــات الســابقة طــور الباحــث آنــذاك احلقيبــة التدريبيــة األوىل بعــد الرجــوع لــإلدارة    
 -مـن بقـي مـنهم يف اململكـة وأمكـن الوصـول إليـه–أخـذ اإلذن مـن املعـدين السـابقني العامة للتدريب و 

ومت تعــديل وتطــوير احلقيبــة يف األهــداا للحقيبــة وأنشــطتها التدريبيــة ملعاجلــة القصــور الســابق، فكانــت 
 :اآليتاألهداا اجلديدة ك

 أن يراجع املتدرب خرباته السابقة يف تدريس املنهج )احللقة األوىل(. .2

 يشارك املتدرب يف تقييم املنهج يف للحلقة األوىل. أن .0

 أن يعدد املتدرب املزايا والعيوب اليت الحظها على االجتاه التنظيمي. .4

 أن يتعرا املتدرب على مفهوم تصميم التدريس. .3

 أن يطلع املتدرب على منتجات احللقة الثانية للمنهج. .1

                                                           
 مبنطقة عسري. 2342ل ( الربنامج التدرييب األول للرتبية الفنية ضمن املشروع الشام424أنظر املالحق )ص: 2
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 أن يصمم املتدرب درساً وفق االجتاه التنظيمي. ..

 دد املتدرب التحديات اليت تواجه تطبيق املنهج.أن يع ..

 أن يقرتح املتدرب البدائل واحللول لصعوبات تطبيق املنهج. .3

 أن يعاجل املتدرب عناصر اجلداول التحصيلية لتناسب املواقف الصفية. ..

 أن يستوعب املتدرب حمتويات ملف املعلم وأمهيته. .22

 لفنية.أن يعد املتدرب اخلطة األسبوعية لدروس الرتبية ا .22

ـــــــدورة التدريبيـــــــة الثانيـــــــة يف 2342ومت اعتمـــــــاد احلقيبـــــــة املطـــــــورة يف العـــــــام        هــــــــ، مث عقـــــــدت ال
 31وكـان عـددهم  (2)هـ و ملدة يومني يف املنطقة الشرقية )الظهران( ملشريف الرتبية الفنيـة2/2342/.2

 مشرفاً تربوياً.

بويني واملشرفات الرتبويات واعتمدت خطة التدريب على التدريب العنقودي للمشرفني الرت  
واملعلمني واملعلمات على مستوى الوزارة؛ حبيث يعود كل مشرا ومشرفة إىل اإلدارة التابعني هلا 
فيدربا زمالءمها من املشرفني واملشرفات، وعلى إثر ذلك يدرب كل مشرا معلميه وتدرب كل مشرفة 

 معلماهتا حىت يكتمل تدريب كافة املعلمني و املعلمات.

بإجراء دراسة ميدانية خالل تعميم املنهج اجلديد يف مدينة مكة املكرمة،  (0)قد قام فلمبانو  
حيث أعد بطاقة مالحظة ملراقبة مدى حتقيق أهداا التدريب على تدريس املنهج اجلديد للرتبية 

الصف، الفنية، ومدى التزام معلمي الرتبية الفنية بتدريس اجلوانب األربعة لالجتاه التنظيمي داخل 

                                                           
 هـ بالظهران.2342( الربنامج التدرييب الثاين للرتبية الفنية ضمن املشروع الشامل 423أنظر املالحق )ص: 2
هـ، )مكة املكرمة: اإلدارة 2340-2342فلمبان، باسم حسن، تقرير عن تطبيق منهج الرتبية الفنية للفصل الدراسي األول  0

 هـ(.2340طقة مكة املكرمة، الشؤون التعليمية، إدارة اإلشراا الرتبوي، العامة للرتبية والتعليم مبن
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معلماً(، وكانت  03مدرسة(، وعدد معلمي الرتبية الفنية ) .2وكان عدد املدارس املنتقاة عشوائيًا )
 :اآليتأهم النتائج ك

 .173 مل يتدربوا.372% من املعلمني قد تدربوا على املناهج وطرق تدريسها، و % 

  222كتب الطالب وأدلة املعلم وصلت إىل املعلمني والطالب بنسبة.% 

 متعاونني بصورة كبرية، .7..تعاون املعلمني يف تنفيذ وتفعيل املنهج اجلديد  مدى %
 قليلي التعاون بشأن تفعيل املنهج. 2071% تعاون متوسط، و 0273و

  قد وصلهم تعاميم و تعليمات املنهج من اإلدارة العامة.222مجيع املعلمني وبنسبة % 

  أداءهم 4.71متوسطي األداء،  %071.مستوى تدريب املعلمني على املنهج اجلديد %
 ضعيف.

  222إملام اإلدارة املدرسية بتطبيقات املنهج اجلديد كان معدوماً بنسبة.% 

  1.املعلمون الذين مل يلتزموا باخلطة الزمنية للتدريس نسبتهم.% 

  222املعلمون الذين مل يطبقوا بطاقات التقييم و التقومي يف الدروس نسبتهم.% 

 2.يستخدموا اجلداول التحصيلية يف تقومي الطالب نسبتهم  املعلمون الذين مل.% 

  واليعرفون 0.70%، ومتوسطة 374مدى إملام املعلمون باالجتاه التنظيمي: بنسبة عالية ،%
 %.071.االجتاه التنظيمي بنسبة 

  بنسبة عالية،  2071مقاومة ومعارضة تطبيق املنهج من قبل املعلمني كانت بنسبة %
 لة.% بنسبة قلي01و

 :اآليتنتائج التقرير كان أمهها ومبا يتوافق مع أهداا الدراسة احلالية ك (2)وقد أورد فلمبان
 .مستوى تدريب املعلمني على املنهج اجلديد حيتاج إىل مراجعة 

                                                           
 .22فلمبان، مرجع سابق، تقرير، ص 2
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  غالبية املعلمني لديهم االستعداد لتقبل املنهج اجلديد وهم حباجة إىل توعية أكرب وتأهيل
 اجلديد. مكثف على تطبيقات املنهج

  املعلمني حباجة إىل دورات تدريبية متخصصة يف اجلوانب األربعة لالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية
D-B.A.E .)تاريخ الفن، النقد الفين، علم اجلمال، إنتاج الفن( 

هي إعداد دورات مكثفة ومتخصصة يف املنهج اجلديد وفق حاجات  (2)وكانت أهم توصية لفلمبان
 طار اجلوانب التنظيمية.املعلمني ويف إ

وقد عمم املدير العام للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة على مكاتب الرتبية والتعليم ومدارس  
موصيًا باالستفادة من نتائجه وتوصياته، والعمل على إجياد حلول عاجلة  (0)مكة التقرير السابق

وتاريخ  40322.33رقم  لتحسني أوضاع تدريس منهج الرتبية الفنية اجلديد باخلطاب
 هـ.4/2340/.

إال أن الباحث وبعد متابعته لإلجراءات اليت متت فيما خيص تعميم املدير العام مل جيد أي  
حتسن يف مستوى أداء املعلمني؛ وقد يكون ذلك ناتج عن أن احللول اليت اختذت مل تكن فعالة مبا 

الرتبية والتعليم مبكة  ية الفنية ومكاتبيكفي، أو أن احللول املناسبة خارج صالحيات قسم الرتب
 املكرمة.

 كفايات ومعايير معلم التربية الفنية:

يف جمال تطوير أداء املعلم التدريسي قبل اخلدمة وأثناءها، تقوم العديد من اجلهات احلكومية   
 ميكن احلكم هبا واخلاصة حمليًا وعامليًا وبعض اجلهود البحثية الفردية جبهود كبرية يف وضع املعايري اليت

على جودة أداء معلم الرتبية الفنية وقياس كفاءته يف التدريس، فالبعض اعتمد على املعايري العامة 

                                                           
 .20فلمبان، مرجع سابق، ص 2
 .( تعميم نتائج تقرير تقومي تطبيق املنهج اجلديد على مكاتب التعليم421أنظر املالحق )ص: 0
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املتعلقة جبوانب عامة واملتمثلة يف اإلعداد الرتبوي والنفسي والتقين، إىل جانب اجلوانب التخصصية 
لباحث أن العديد من الدراسات ذات العالقة بتخصص املعلم الدقيق. وضمن هذا احلراك وجد ا

العلمية واجلهود املؤسسية اعتمدت على دراسة كفايات معلم الرتبية الفنية اليت جيب أن يتقنها كحد 
أدىن لتكون كافية له يف أداء عمله يف التدريس داخل الصف، وجهود أخرى اقرتحت معايري مهنية 

خالهلا ميكن التعرا على أوجه القصور ومؤشرات ملعلم الرتبية الفنية تضمن جودة أدائه، ومن 
 والنقص فيه.

والباحث آثر االطالع على هذه اجلهود حلصر التوقعات والنتائج اليت ختص معلم الرتبية الفنية   
 فيما يثري هذه الدراسة.

وعند البحث عن تعريف مفهوم الكفايات مل جيد الباحث تعريف اصطالحي دقيق هلا، 
بأهنا "جمموعة  (2)ال الرتبية والتعليم، وتعرا الكفايات عند كمال َو احلُرلكنها كانت متقاربة يف جم

من املهارات واملعلومات والسلوكيات جيب أن تتوافر لدى املعلم ليصبح قادرًا على أداء دوره يف 
 التدريس".

ق بأهنا تعين: "تختلف أشكال األداء اليت متثل احلد األدىن الذي يلزم لتحقي (0)ويعرفها طعيمة
هدا ما ... أو جمموع االجتاهات وأشكال الفهم واملهارات اليت من شأهنا أن تيسر للعملية التعليمية 

 حتقيق أهدافها العقلية والوجدانية والنفسحركية".

ويشري لفظ كفاية يف معاجم اللغة إىل معاين القدرة واجلودة والقيام باألمر، وحتقيق املطلوب، 
 .(2)كفي، كفاية، أي استغىن عن غريهوالقدرة عليه، وفعلها كفى ي

                                                           
ات الكفايات التدريسية واالحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة اإلعدادية يف التعليم كمال، أمينة عباس َواحلر، عبدالعزيز، "أولوي 2

 .32م(، ص 0224، )02، العدد 23العام"، جملة كلية الرتبية، اإلمارات العربية املتحدة: جامعة اإلمارات العربية املتحدة، السنة 
 .01م(، ص...2ان: دار الفكر للطباعة والنشر، ، )عمتدريبه اعداده، كفاياته،: املعلمطعيمة، رشدي أمحد،  0
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أهداا سلوكية إجرائية حمددة : يقصد هبا Educational Competencies الكفايات التعليميةو 
بقة ألداء حتديدًا دقيقاً، يؤديها املعلم بدرجة عالية من اإلتقان واملهارة، ناجتة عن معارا وخربات سا

، املطلوبة منه لتحقيق دارية، واالجتماعية، واإلنسانية، واإل، الرتبوية، والتعليميةجوانب أدواره املختلفة
 (0).تعليميةجودة عالية ملخرجات العملية ال

جمموعة من الكفايات الضرورية للمعلم  (4)وقد اختار مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج
 :اآليتوصنفها إىل ثالثة جماالت رئيسية ك

اليت يفرتض توفرها يف مجيع املعلمني بغض النظر الكفايات األساسية العامة وهي الكفايات  .2
 عن ختصصاهتم كالكفايات اللغوية، والكفايات العددية، والكفايات التقنية.

الكفايات األساسية الرتبوية وتشمل جمموعة املعارا واملهارات الرتبوية اليت يفرتض توفرها يف  .0
وتشمل املعرفة بأصول الرتبية  مجيع املعلمني للقيام بعملية التدريس داخل الصف بفعالية،

واملناهج، وطرق التدريس، ومفاهيم علم النفس الرتبوي، والقياس و التقومي، وتقنيات التعليم، 
 وإدارة الصف، والثقافة العامة.

 الكفايات األساسية يف مادة التخصص وطرق تدريسها. .4

االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية عددًا من الكفايات ملعلم الرتبية الفنية يف ضوء  (3)واقرتح احلريب
D-B.A.E :يرى الباحث أمهية استعراضها وهي كما يلي ، 

                                                                                                                                                               
م(، 0222مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، اإلطار النظري لتحديد الكفايات األساسية للمعلمني، )الرياض: املؤلف،  2
 .22ص
0 http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=6872  موقع مكتب الرتبية العريب

 هـ.2343/./01ريخ الدخول لدول اخلليج. تا
 .44مكتب الرتبية العريب، مرجع سابق، اإلطار النظري، ص 4
 ..24-241احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين، ص ص  3
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 ( :D-B.A.Eأوالً / فيما يتعلق بكفاية معرفة االتجاه التنظيمي )

  معرفة مفهوم االجتاه التنظيمي .(D-B.A.E) 

  معرفة كل جزء من األجزاء املكونة لالجتاه التنظيمي (D-B.A.E): 

o .تأريخ الفن 

o .النقد الفين 

o .علم اجلمال 

o .اإلنتاج الفين 

 .معرفة التداخل بني تلك األجزاء، وتنظيمها يف دروس الرتبية الفنية 

  القــدرة علــى إبــراز إجيابيــات هــذا االجتــاه، مــن خــالل املقارنــة مــع الوضــع احلــايل والســائد لتــدريس
 الرتبية الفنية.

 : (D-B.A.E)اه التنظيمي ثانياً/ كفاية التخطيط وإعداد الدروس في ضوء االتج

 :القدرة على صياغة اخلربة يف جمال الرتبية الفنية، حبيث تكون 

o  .مناسبة للمتعلمني واهتماماهتم وقدراهتم وإمكانياهتم 

o .تتماشى مع التطورات احلاصلة يف أدوات وخامات الرتبية الفنية 

 ،يف جوانبها الثالث : القدرة على حتديد اجملاالت الضرورية والالزمة لتحقيق تلك اخلربة 

o .املعرفية 

o .املهارية 

o .الوجدانية 

  الـتمكن مـن صــياغة أهـداا الــدرس مـن خــالل اجملـاالت الضــرورية للخـربة صــياغة علميـة، مشــتملة
 على اجلوانب الثالث )اجلانب املعريف، اجلانب املهاري، اجلانب الوجداين(.
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 ،وذلـك مـن خـالل االعتمـاد علـى املصـادر  القدرة على إجياد بـدائل للوسـائل التعليميـة الغـري منجـزة
 املتاحة.

  وضــع ســيناريو "عــرض أويل مقــرتح" لتحقيــق تلــك األهــداا، حبيــث يشــتمل علــى املبــادئ احلديثــة
 للتعليم والتعلم، والطرق واألساليب التدريسية املناسبة، واستخدام الوسائل التعليمية.

  ثالثاً/ كفاية التقييم :

 إلجيابية اليت حدثت يف الدرس.مالحظة اجلوانب السلبية وا 

 .وضع تصور مناسب لتدعيم اجلوانب اإلجيابية، وتاليف اجلوانب السلبية 

 .حتقيق التنامي والتتابع يف األهداا 

 .قياس جممل ما اكتسبوه املتعلمني من معارا ومهارات واجتاهات يف زمن الدرس 

 لتعليم، تطوير، قياس(المعايير المهنية لمعلمي التربية الفنية )وزارة التربية وا

وراً ملا جيـب أن ويعين أمنوذجاً متحققاً أو متص ،املعيار لغوياً: " ما يقدر به غريه (2)يعرا أنيس
أو بأنـه: "مقيـاس خـارجي للحكـم علـى األشـياء  (0)جممع اللغـة العربيـةكما يعرفه  .يكون عليه الشيء"
 تقدير صحتها".

ملة يف جمال إعداد املعلم وتطويره، وهو املدخل أصبحت املعايري ضرورة لضمان اجلودة الشا
الذي من خالله تتمكن األقسام والكليات واجلامعات والوزارات من توفري املستويات واملؤشرات 
العامة واملوضوعية اليت يتم يف ضوئها إقامة برامج التقومي املستمر الذي ينهض بالعمل، ويهدا إىل 

ىل أعلى مستويات اجلودة سواء يف املدخالت أو املخرجات أو حتسينه باستمرار حىت ميكن الوصول إ

                                                           
 ..4.م( ص0..2، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت، )3، طاملعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، 2
 ..4م(، ص.2.3، )القاهرة: 2، جوالرتبية النفس علم معجم، جممع اللغة العربية 0
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العمليات الرتبوية. واملعايري خالصة للبحث الرتبوي وآراء املختصني ورؤى الرتبويني تسهل ملتخذي 
 (2)القرار قراءهتا وتطبيقها أو العمل على تطبيقها.

إىل  – لتطوير التعليم العام يف مشروع امللك عبداهلل -"سعت وزارة الرتبية والتعليم ممثلة وقد 
استقطاب أكفأ املتقدمني من خرجيي اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس، وطورت هلذا الغرض 

يفرتض أن يتمكن منه املعلم املبتدئ ليكون قادرًا على تدريس  معايري مهنية جديدة لتحديد ما
 (0)ختصصه يف مراحل التعليم بكل كفاءة واقتدار".

ومشل العمل يف مشروع املعايري املهنية اجلديدة للرتبية الفنية مراحل متعددة كالتخطيط 
واإلعداد، وتشكيل فرق العمل الذي مشل تختص علمي يف الرتبية الفنية بدرجة دكتوراه، وتختص 
تربوي يف مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية بدرجة دكتوراه، ومشرا تربوي للرتبية الفنية. وبعد 
تدريبهم وإعدادهم ملسودات املعايري اجلديدة مستفيدين من التجارب العاملية والعربية املتاحة مث 
فحصها وحتكيمها من قبل فريق آخر من املختصني إىل التوصل إىل املعايري املهنية املطلوب توفرها يف 

 معلم الرتبية الفنية.

العامة الذي يشرتك فيه مجيع معلمي  وقد تكونت املعايري املهنية من قسمني: األول للمعايري
بتخصص الرتبية الفنية  ة( معياراً، والثاين للمعايري التخصصية املتعلق22التخصصات األخرى ومشلت )

 .(4)( معياراً لبنية التخصص وطرق تدريسه23مشلت )
ضمنتها ت اليت ت، وبعض املؤشرا(3)وفيما يلي املعايري املهنية اليت وردت يف مسودة مركز القياس والتقومي

ومع طرق تدريس الرتبية  D-B.A.Eتوافقها مع االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية مما وجد الباحث أمهيتها و 
                                                           

 .3.م(، ص0222، التكوين املهين للمعلم "اإلطار النظري"، )الرياض: املؤلف، اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب 2
املركز الوطين للقياس والتقومي، معايري معلمي الرتبية الفنية، )الرياض: مشروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام )تطوير(،  0

 .0هـ(، ص2344
 .4املركز الوطين للقياس والتقومي، مرجع سابق، ص 4
 .22-1املرجع السابق، ص ص  3
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الفنية وأساليب التقومي املناسبة هلا واليت قد تدخل ضمن االحتياجات التدريبية املتوقعة من خالل 
 حتليل مهام وظيفة معلم الرتبية الفنية:

 املعلم من املفاهيم واملهارات الفنية األساسية للفنون التشكيلية: ومن املؤشرات:املعيار: متكن  .2

 مايتناسب معها من أدوات وخامات إلنتاج الفين للفنون التشكيلية و يعرا أساليب ا
 فنية.

 قاهتا يف الفنون التشكيلية.يسس الفن وعناصره وتطبيعرا أ 

 جماالت الفنون التشكيلية. يعرا الطرق الصحيحة الستخدام األدوات الفنية يف 

  يعرا طرق السالمة يف استخدام األدوات والعدد واخلامات الفنية اخلاصة مبجاالت
 الفنون التشكيلية.

 املعيار: متكن املعلم من املفاهيم واملهارات الفنية األساسية للفنون التطبيقية: ومن املؤشرات: .0

 يتناسب معها من أدوات  ماة و إلنتاج الفين للفنون التطبيقيساليب ايعرا ويفهم أ
 وخامات فنية.

 يف الفنون التطبيقية. يقاتهسس الفن وعناصره وتطبيعرا أ 

املعيار: متكن املعلم من املفاهيم واملهارات الفنية األساسية لفلسفة الرتبية الفنية: ومن  .4
 املؤشرات:

  للفن من خالل يعرا جمال النقد والتذوق الفين وله قدرة على التفسري والتقييم الناقد
 املناقشات الشفوية والكتابية.

 .يعرا تاريخ الفن واألطر الثقافية والتارخيية اليت حتيط باألعمال الفنية 

 .يعرا أسس الفن وعناصره وتطبيقاهتا يف دروس الرتبية الفنية 

 .قادر على استكشاا القضايا الفلسفية واألخالقية املرتبطة بالفنون البصرية 
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علم من التعرا على مسميات واستخدامات العدد واألدوات، واخلامات املعيار: متكن امل .3
 الفنية اخلاصة بالفنون التشكيلية: ومن املؤشرات:

  يتعرا على مسميات العدد واألدوات ووظائفها اإلنتاجية يف تنفيذ األعمال الفنية يف
 جماالت الفنون التشكيلية.

 جماالت الفنون التشكيلية.يعرا الطرق الصحيحة الستخدام األدوات الفنية يف  

املعيار: معرفة املعلم املستجدات والتطورات يف الرتبية الفنية واملستجدات يف التقنيات احلديثة  .1
 يف جمال الرتبية الفنية: ومن املؤشرات:

 .يتمكن من توظيف برامج احلاسب اآليل يف تنمية املهارات يف الرتبية الفنية 

  تدريس الرتبية الفنية وتوظيفه يف عمليات يعرا بعض استخدامات احلاسب يف
 التعلم.

 املعيار: معرفة املعلم مصادر املعلومات احمللية والعاملية للرتبية الفنية: ومن املؤشرات: ..

 .ميتلك معرفة مبصادر املناهج الفنية الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم 

 الرتبية الفنية من املصادر  القدرة على اختيار املعلومات املناسبة لتحقيق أهداا منهج
 املختلفة.

املعيار: إملام املعلم بتطور الرتبية الفنية ودورها يف تنمية التفكري اإلبداعي واالبتكاري: ومن  ..
 املؤشرات:

 .يعرا طرق الستثارة تفكري الطالب يف مواضيع الرتبية الفنية 

  الرتبية الفنية.معرفة اسرتاتيجية تنمية التفكري االبتكاري وتطبيقاهتا يف دروس 

  تطوير بعض املواضيع يف الرتبية الفنية اليت تشجع الطالب على قادر على إعداد و
 التفكري الناقد والتأملي.

 .فهم طبيعة اإلبداع ونظرياته يف العملية الفنية، واكتشافها وتنميتها لدى الطالب 

 ن املؤشرات:املعيار: معرفة املعلم ألهداا التخصص وعالقته بالتخصصات األخرى: وم .3
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 .يتمكن من ربط ختصص الرتبية الفنية ببقية التخصصات 

  ،يعرا عالقة أهداا املنهج بعناصره األخرى )احملتوى، والتدريس، واألنشطة
 والتقومي(

 املعيار: معرفة املعلم باألساليب اخلاصة بتعلم وتعليم الرتبية الفنية: ومن املؤشرات: ..

  توظيفها لتدريس الرتبية الفنية.يعرا طريقة البيان العملي وإجراءات 

 .اإلملام بنظريات التعلم واألحباث املعاصرة املرتبطة بتدريس الرتبية الفنية 

 طرق التدريس املختلفة.لتنويع يف استخدام اسرتاتيجيات و يعرا ويقدر أمهية ا 

  يعرا أمهية استخدام سلسلة من مصادر تدريس الفنون بناء على احتياجات اجملتمع
 يز املهام التدريسية.هبدا تعز 

 املعيار: قدرة املعلم على توظيف طرق تدريس الرتبية الفنية: ومن املؤشرات: .22

  يتمكن من استخدام تعليم الرتبية الفنية يف إجياد مواقف تعليمية تنمي مهارات
 التفكري العليا )طرائق التدريس االستنتاجية واملناقشة واحلوار(.

 لتعلم عن طريق اللعب لتنمية التفكري التأملي يتمكن من استخدام اسرتاتيجية ا
 والتخيلي لدى الطالب.

  قادر على توظيف األسئلة اليت تنمي مهارات التفكري التباعدي والتخيل لدى
 (و؟...ماذا ل – ؟ملاذا – ؟الطالب )كيف

 يعزز قدرة التالميذ على احلوار وتوليد  يستخدم أساليب التعليم يف الرتبية الفنية ما
 ر ومناقشة املشكالت مما يعزز ثقة التالميذ بأنفسهم وربط التعلم بالواقع.األفكا

  قادر على ختطي العقبات اليت تواجه الطالب، وتعوق فهمهم ملوضوعات منهج الرتبية
 الفنية، وميلك طرقاً للتغلب عليها.

ن املعيار: متكن املعلم من شرح ارتباط جماالت الرتبية الفنية باجملتمع وحاجاته: وم .22
 املؤشرات:
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  قادر على ربط جماالت الرتبية الفنية حبياة الطالب وفتح آفاق رحبة للعمل الفين
 وتوظيفه، واالحساس بأمهية الفن يف اجملتمع.

 .يعرا القيمة الوظيفية واجلمالية لألعمال الفنية املنتجة يف اجملتمع احمللي 

 .يظهر فهماً لطرق ربط املواضيع الفنية حباجات اجملتمع 

عيار: متكن املعلم من توضيح العمليات العقلية وأساليب التفكري املنطقي وأسلوب امل .20
 حل املشكالت املرتبطة بالرتبية الفنية: ومن املؤشرات:

 .يعرا خطوات حل املشكلة وطرق توظيفها يف دروس الرتبية الفنية 

 طالب.يقرتح بعض املواضيع الفنية اليت ميكن أن تساعد على تنمية إبداع وخيال ال 

  يعرا طرق لتنمية قدرات الطالب التخيلية ويصف بعض األنشطة الفنية اليت تساعد
 على تنمية تلك القدرات.

 املعيار: متكن من مواجهة املشكالت والقضايا املتعلقة بالتخصص: ومن املؤشرات: .24

 .يقرتح بدائل للخامات الفنية الغري متوفرة 

 كلفة.يعرا طرق لتوفري أدوات وخامات فنية غري م 

 .ميتلك رؤية حول تنمية الوعي الفين يف البيئة املدرسية ولدى أولياء األمور 

املعيار: استفادة املعلم من املوروث الفين اإلنساين بشكل عام واإلسالمي واحمللي  .23
 بشكل خاص يف دروس الرتبية الفنية لتصميم خربات تعليمية ودروس فنية: ومن املؤشرات:

 سالمي والشعيب يف اململكة العربية السعودية ويضمنه يف يعرا املوروث الفين اإل
دروس الرتبية الفنية، من حيث املمارسة والتعبري والفكر فيما خيدم اجملتمع ويليب 

 احتياجاته األساسية ورؤى فنية مناسبة.

 بلورته فيما خيدم االجتاهات الفنية  قادر على تطوير الرتاث الفين األصيل وإعادة
 عاصرة.احلديثة برؤى م
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  يعرا املفاهيم الفكرية واجلمالية للفنون، والتعرا على األساليب املعاصرة املرتبطة
 هبا.

 .قادر على توجيه الطالب لزيارة املتاحف واملعارض واملهرجانات الثقافية وزيارة القرى 
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 خاتمة المبحث الثالث:

اجلامعات السعودية  توصل الباحث من خالل استعراض برامج إعداد املعلمني يف بعض  
، (0)، ودراسة احلريب(2)قماش وكليات إعداد املعلمني، وما اطلع عليه من دراسات هبذا الشان كدراسة

أن برامج إعداد املعلمني باجلامعات والكليات اليت خترج معلمي ومعلمات الرتبية الفنية مل تركز يف 
، وظلت براجمهم يف D-B.A.Eي للرتبية الفنية تأهيلهم على تدريس الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيم
 غالبيتها تؤكد على جماالت إنتاج الفن بأنواعها املختلفة.

وقد عرض الباحث جهود بعض اجلهات املختصة يف حتديد الكفايات واملعايري املهنية املهمة   
ها ملساعدهتم على ملعلم ومعلمة الرتبية الفنية، يف سبيل توجيه اجلهات األكادميية إىل التعرا علي

تطوير براجمهم وجتويد تخرجاهتم من املعلمني واملعلمات وتأهيلهم التأهيل الكايف لقيامهم بأعمال 
 التدريس يف مدارس التعليم العام التابع لوزارة الرتبية والتعليم.

ومن خالل تلك اجلهود استخلص الباحث جمموعة من االحتياجات التدريبية املتوقعة، واليت   
تلزم كل املعلمني واملعلمات للسعي إىل اكتساهبا لتحسني أدائهم، حيث أهنم مل يأهلوا يف دراساهتم تس

اجلامعية عليها، ومل يتم تدريبهم عليها بعد تعميم املناهج اجلديدة فأدى ذلك إىل نقص وقصور يف 
 أدائهم.

والدراسات ويف الفصل الثالث سيتناول الباحث ما يتعلق مبوضوع الدراسة من البحوث 
العلمية اليت تناولت موضوع االحتياجات التدريبية ومدى معاجلتها هلا مبا يتوافق مع نظرية االجتاه 

، أو حيتاجه املعلمني واملعلمات لتدريس املناهج اجلديدة مبا يناسب D-B.A.Eالتنظيمي للرتبية الفنية 
 التخصص والنظرية.

                                                           
 آل قماش، مرجع سابق. 2
 احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين للتدريب. 0
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 تمهيد:
من النظريات الشائعة والناجحة عاملياً، والدراسات  D-B.A.Eاالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية   

اليت أجريت يف جماهلا وميادينها وجوانبها عديدة ومتنوعة، منها ما تناول االجتاه التنظيمي كفلسفة 
تها وحتليل نواجتها، ملناقشة أفكارها ورؤاها، ومنها ما درسها كنظرية وإمكانية تطبيقها وإثبات أمهي

كنظرية معتمدة يف مناهج   D-B.A.Eوالباحث حبسب الدراسة احلالية سريكز على االجتاه التنظيمي 
الرتبية الفنية يف اململكة العربية السعودية، ويعرض الدراسات والبحوث اليت هتم موضوع الدراسة 

ثري االهتمام األول اخلاص وتتناول االجتاه وعالقته بالتدريب قدر اإلمكان، وما ميكن أن ي
 باالحتياجات التدريبية املستخلصة من جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية.

كما سيعرض الباحث الدراسات والبحوث اليت هلا عالقة مبنهج الرتبية الفنية اجلديد يف   
رتبية الفنية السابقة، اململكة العربية السعودية، مستبعداً الدراسات والبحوث اليت أجريت على مناهج ال

فيما عدا ما يعرض بعض اجلوانب املهمة يف تدريب املعلمني واملعلمات وختدم موضوع الدراسة 
 احلالية، كالتدريب واالحتياجات التدريبية والكفايات املهنية.

وفيما يلي سيتبع الباحث قدر االمكان منهجية موحدة يف عرض الدراسات السابقة حماولة   
فكار املطروحة، فيعرض االسم للباحث والعنوان للدراسة وتارخيها، مث األهداا للدراسة لرتتيب األ

واملنهج البحثي املتبع، فالنتائج وأبرز التوصيات، معلقًا على كل دراسة على حدة، إىل االنتهاء 
 بالتعليق على جمموعة الدراسات السابقة، وقد مت تقسيم الدراسات إىل ثالث جمموعات رئيسة هي:

دراسات عاملية، وترتيب الدراسات سيكون من األقدم  4دراسات إقليمية و 0دراسات حملية و  2
 لألحدث. 
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 الدراسات المحلية:

 هـ(2302النجادى ) راشد العزيز دراسة عبد .2

 .يف املرحلة املتوسطة احلاجات التدريبية ملعلمي الرتبية الفنيةعنوان الدراسة: 

 الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجات أهم على التعرا إىل ةالدراس أهداا الدراسة: هدفت
 .والتقوميية واملهنية األكادميية،: ةاآلتي اجلوانب يف املتوسطة باملرحلة

تألف جمتمع الدراسة من معلمي الرتبية الفنية باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض عينة الدراسة: 
م الباحث املتوسطات احلسابية وحتليل التباين . وقد استخد( معلماً 202)البالغ عددهم 

 ومعامل االرتباط حلساب الصدق والثبات.

 طور الباحث استبانة ملعرفة احلاجات التدريبية .أدوات الدراسة: 

 : اآليتاليت أسفرت عنها الدراسات كانت على النحو أهم نتائج الدراسة: 

  تقريبًا من 12ألكثر من يوجد اتفاق بني أفراد العينة يف حتديد مدى احلاجة %
 احلاجات التدريبية ملعلم الرتبية الفنية لتلبيتها.

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لتأثري املؤهل التعليمي على احلاجات
التدريبية بالنسبة للجانب األكادميي، أو اجلانب املهين )أ،ب(. وهناك فروق ذات 

 داللة إحصائية يف جانب التقومي.

 د فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لتأثري سنوات اخلربة على احلاجات التدريبية توج
يف جانب احلاجات األكادميية واحلاجات املهنية )أ(، وال توجد فروق ذات داللة 

 إحصائية يف اجلانب املهين )ب( أو جانب التقومي.
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وكفاياهتا املطلوبة من تعترب دراسة النجادي من الدراسات اليت طبقت على املناهج القدمية 
ا طبقت على املناهج اجلديدة حلصر هنمعلمي الرتبية الفنية، وختتلف الدراسة احلالية عنها بأ

احتياجات التدريب الالزمة للمعلمني واملعلمات ملساعدهتم على تدريس مادة الرتبية الفنية 
بعًا يف السابق، واإلفادة احلر الذي كان مت وليس اجتاه التعبري D-B.A.Eوفق االجتاه التنظيمي 

 من دراسة النجادي كانت من االطالع على الكفايات األكادميية ملعلم الرتبية الفنية.

 م(0221دراسة قّماش على حسني آل قّماش ) .0

عنوان الدراسة: حتليل برنامج الرتبية الفنية بكليات املعلمني يف ضوء اجتاه الرتبية الفنية النظامية 
D-B.A.E. 

راسة: هدفت الدراسة إىل حتليل ودراسة برنامج اإلعداد التخصصي ملعلم الرتبية أهداا الد
الفنية واملمثل يف واحد وعشرين مقرر باإلضافة إىل مقررين آخرين يف كليات املعلمني باململكة 

 العربية السعودية.

وكان ضمن األهداا التعرا على مدى متشى هذا الربنامج مع االجتاهات العاملية 
 .D-B.A.E صرة يف الرتبية الفنية لبعض الدول املتقدمة يف اجملال، القائم علىاملعا

أبرز نتائج الدراسة: اإلنتاج الفين هو اجملال األكثر سيطرة يف أهداا وحمتوى الربنامج، يليه يف 
الرتتيب التذوق الفين فتاريخ الفن، مث نقد وحتليل األعمال، وهنا جيب اإلشارة إىل أن جمال 

الفين ميثل نسبة قليلة يف الربنامج، ويف هذا الصدد مل يشتمل أي مقرر على مجيع  التذوق
 جماالت الرتبية الفنية النظامية يف أهدافه.

 

 وكان من أهم التوصيات:
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ضرورة تطوير برامج إعداد معلم الرتبية الفنية بشكل دوري ومستمر، وذلك وفق االجتاهات 
 احلديثة وجمال الرتبية الفنية. املعاصرة يف جمال الفلسفات الرتبوية

أوصي الباحث بزيادة نصاب مقرر تاريخ الرتبية الفنية ونظرياهتا من ساعة واحدة إىل ساعتني، 
 ألمهيتها وإدراج النظريات احلديثة يف حمتوى ذلك املقرر.

وقد أفادت هذه الدراسة الباحث يف التعرا على برنامج إعداد املعلمني يف كليات املعلمني 
قماش حيث تطبيقها لالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية، وحمتوى مفردات مقرراهتا اليت توصل  من
أهنا تركز على إنتاج الفن بدرجة أكرب من باقي جوانب االجتاه التنظيمي، وبالتايل سيؤثر ب فيها

ذلك على خرجيي كليات املعلمني ويتخرج منها معلمني غري ملمني باالجتاه التنظيمي 
 .الثالثة )تاريخ الفن، نقد الفن،علم اجلمال(ون تدريس اجلوانب والجييد

 هـ(:2303دراسة سهيل سامل احلريب ) .4

ب  معلمي ومعلمات الرتبية الفنية عنوان الدراسة: فاعلية أمنوذج للتدريب اإللكرتوين إلكسا
 .D-B.A.Eالكفايات الالزمة يف ضوء االجتاه التنظيمي 

 أهداا الدراسة:

 علم واملعلمة املأمول يف ظل التغيـريات واالجتاهـات احلديثـة ملـنهج الرتبيـة الفنيـة، معرفة دور امل
 .D-B.A.Eوحتديداً تبين االجتاه التنظيمي 

  حتديد مدى حاجة املعلمني واملعلمات الكتساب كفايات االجتاه التنظيميD-B.A.E. 

 ــــدريب اإللكــــرتوين عــــرب االنرتنــــت، لتلبيــــة تلــــك االحتي ــــة تصــــميم أمنــــوذج للت اجــــات التدريبي
ـــة علـــى اكتســـاب الكفايـــات الالزمـــة يف ضـــوء االجتـــاه  وتـــدريب معلمـــي ومعلمـــات الرتبيـــة الفني

 .D-B.A.Eالتنظيمي 



 

2.. 
 

 االختبارين ذات الواحدة اجملموعة وتصميم التجرييب، املنهج الباحث اتبععينة الدراسة: 
 وُحددت الفنية، بيةالرت  ومعلمات معلمي مجيع من الدراسة جمتمع وتكون والبعدي، القبلي
 .اجلنسني من ُمتدرباً ( .3) يف الدراسة عينة

 لدراسته. كأداة االختبار الباحث استخدمأدوات الدراسة: 

 أهم نتائج الدراسة:

  أن معلــــم ومعلمــــة الرتبيــــة الفنيــــة حباجــــة إىل اكتســــاب الكفايــــات الالزمــــة يف ضــــوء االجتــــاه
 .  D-B.A.Eالتنظيمي 

 دريب االلكـــــرتوين، وتفعيلـــــه علـــــى هيئـــــة موقـــــع علـــــى شـــــبكة إمكانيـــــة تصـــــميم أمنـــــوذج للتـــــ
 اإلنرتنت، وقام بتجربته على عينة تطوعية من معلمي ومعلمات الرتبية الفنية.

  توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف متوســط حتصــيل املتــدربني )املعلمــني واملعلمــات( بــني
توســـط االختبـــار متوســـط اختبـــارهم القبلـــي ومتوســـط اختبـــارهم البعـــدي، وذلـــك لصـــاحل م

 البعدي.  
  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصــــائية بـــني متوســـطي االختبــــار البعـــدي جملموعـــة املعلمــــني

 كور( وجمموعة املعلمات )اإلناث(.)الذ 

دراسة احلريب من الدراسات اليت اتفقت مع اختيـار الباحـث ملسـمى االجتـاه التنظيمـي للرتبيـة   
تبار البعدي للمعلمني واملعلمات أثبت عدم وجود فـروق ، ونتائج االخ D-B.A.Eالفنية لنظرية 

ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى للجـــنس )ذكـــور وإنـــاث(، وهـــو مؤشـــر إىل أن هنـــاك إمكانيـــة بـــأن 
، كما أن -إىل حد ما وفق رأي الباحث-تكون االحتياجات التدريبية هلم متشاهبة أو متقاربة 
مـات إلكرتونيــاً علـى املـنهج اجلديـد للرتبيــة دراسـة احلـريب قـد أســهمت يف تـدريب املعلمـني واملعل

-Dالفنيـــة وســـرد فيهـــا جمموعـــة مـــن الكفايـــات املتعلقـــة بنظريـــة االجتـــاه التنظيمـــي للرتبيـــة الفنيـــة 

B.A.E. 
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 هـ(.230دراسة بدر سامل الدوسري ) .3

 يف الفنية ملعلمي الرتبية الوظيفي األداء كفاءة رفع يف الرتبوي املشرا عنوان الدراسة: دور
 املعلمني. نظر وجهة من االبتدائية رحلةامل

 الفنية الرتبية ملعلمي الوظيفي األداء كفاءة رفع يف الرتبوي املشرا دور أهداا الدراسة: معرفة

 والكتب السبورة واستخدام وتطبيقها الدروس إعداد يف الرتبوية باإلملام باألسس املتعلقة

 املستمر. بالتقومي واالهتمام صلالف األخرى وإدارة التعليمية والوسائل املدرسية

 ( معلماً.31عينة الدراسة: اختيار عشوائي )

 ختدم اليت املعلومات واحلقائق جلمع كأداة االستبانة الدراسة أدوات الدراسة: استخدمت

 . تساؤالهتا على واإلجابة الدراسة، أهداا

 الفنية الرتبية معلمي يهتوج يف املشرفني بعض قصور الدراسة نتائج أظهرت أهم نتائج الدراسة:

 واالهتمام التعليمية الوسائل واستخدام التحضري دفرت يف لوحده صف دراسي كل فصل إىل

 واليت إليه مايصبو الرتبوي املشرا حتقيق دون معوقات حتول هناك كان ولقد املستمر بالتقومي

 منها:

 الرتبوي. املشرا بتقرير املسؤولني اهتمام عدم  

 اإلدارية. عمالباأل املشرا إلزام 

تناولت دراسة الدوسري أعمال املشرفني الرتبوي بالوصف والتحليل للتعرا على مدى 
فاعليتهم يف رفع كفاءة األداء الوظيفي ملعلمي الرتبية الفنية، وقد مجعت املهام الوظيفية 
ية املطلوبة من معلمي الرتبية الفنية من حيث التحضري للدروس، واستخدام الوسائل التعليم

إعدادًا وتنفيذاً، ومتطلبات التقومي املستمر يف املرحلة االبتدائية. وختتلف الدراسة احلالية مع 
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، واملناهج اجلديدة  D-B.A.E للرتبية الفنية دراسة الدوسري يف كوهنا تتناول االجتاه التنظيمي
أعد هلا  على عكس دراسة الدوسري حبثت يف متطلبات املنهج السابق؛ فاملناهج اجلديدة قد

دليل عام للمعلم حيتوي على أهداا وإجراءات تنفيذ وتقومي لكل درس على حدة، وهو 
التحضري الذهين وقراءة  إىليغين عن دفرت التحضري اليومي والحيتاج من املعلم واملعلمة إال 

، ورغم ذلك فاملشرا الرتبوي هو معلم يف األصل والبد من الدليل لالستعداد للتدريس
ى احتياجاته التدريبية أيضًا للوفاء هبا ومتكينه مهنيًا عند زيارته وتوجيهه للمعلمني التعرا عل

 .الذين يطبقون املنهج اجلديد للرتبية الفنية

 هـ(.230دراسة عبداخلالق هجاد الغامدي ) .1

تواجه منهج الرتبية الفنية باملرحلة املتوسطة مبنطقة الباحة  اليت توباالصععنوان الدراسة: 
 مية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملعلمني.التعلي

 بالمرحلة لفنيةا لتربيةا منهج جهاتو لتيا تلصعوباا على التعرأهداا الدراسة: ا
 ر املشرفني الرتبويني و املعلمني.نظ جهةو من لتعليميةا لباحةا بمنطقة لمتوسطةا

باحة الرتبية الفنية مبنطقة ال عينة الدراسة: تكون جمتمع وعينة الدراسة من مجيع مشريف ومعلمي
 .( فرداً 2.التعليمية وعددهم )

أدوات الدراسة:اختار الباحث املنهج الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة كأداة للدراسة 
 عبارة. 224تتكون من حمورين األول يف صعوبات التنفيذ والثاين يف صعوبات التقومي مبجموع 

 أهم نتائج الدراسة:

  بشكل بارز يف تواجه منهج الرتبية الفنية يف املرحلة املتوسطة تتضح وجود صعوبات
 اخلربات التعليمية واسرتاتيجيات التدريس والوسائل التعليمية.األهداا واحملتوى و 
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  وجود صعوبات يف تقومي منهج الرتبية الفنية للمرحلة املتوسطة تتضح بشكل بارز يف
 املنهج مبستويات التالميذ وأمهيته هلم. قلة االهتمام بكشف نواحي القصور يف حمتوى

 .عدم وجود معايري قياسية مقننة لتقومي نتائج املنهج وحتسينه 

 .عدم االهتمام بكشف نواحي القصور يف مراحل العملية التعليمية وعالجها 

 .ضعف اهتمام بعض مديري املدارس يف متابعة أثر املنهج على حتسني أداء الطالب 

عنها دراسة الغامدي يف منطقة الباحة التعليمية كانت مبكرة يف الصعوبات اليت كشفت 
عمر املنهج اجلديد، فالتعميم للمناهج على مستوى اململكة العربية السعودية بدأ يف نفس 
عام الدراسة، وبالتايل فالتدريب مل يكتمل بعد، واملتطلبات مل تستوىف وقت إجراء الدراسة، 

شف نواحي القصور ومتابعة األثر على الطالب كلها سابقة ونتائج الدراسة حول املعايري وك
ألواهنا، فلم يكمل املنهج عامه األول، ولذلك فالباحث اليتفق مع نتائج هذه الدراسة ويرى 
أن من األفضل اكتمال املتطلبات أواًل كاملواد التعليمية املصاحبة، وتدريب املعلمني، ومرور 

أي دراسة تقوميية للمنهج، للوقوا على تخرجاته  مدة التقل عن ثالث سنوات قبل إجراء
 والتعرا عليها بوضوح.

 

 هـ(2342دراسة بندر سعيد الزهراين ) ..

عنوان الدراسة: دور الدورات التدريبية يف تطوير املهارات التدريسية ملعلمي الرتبية الفنية من 
 وجهة نظرهم.

 أهداا الدراسة:

 لمي الرتبية الفنية من وجهة نظرهم.التعرا على أمهية الدورات التدريبية ملع 
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  حتديد مدى استفادة معلمي الرتبية الفنية من الدورات التدريبية يف تطوير مهاراهتم
 التدريسية.

  الكشف عن أبرز املعوقات اليت حتد من استفادة معلمي الرتبية الفنية من الدورات
 التدريبية.

( معلم، 222ية من مدينة مكة املكرمة )عينة الدراسة: عشوائية بسيطة ملعلمي الرتبية الفن
 ( معلم.12ومن حمافظة الليث )

على عينة  امن مقياس ثالثي متدرج وطبقه ةمكون استبانةأدوات الدراسة: صمم الباحث 
 الدراسة.

 أهم نتائج الدراسة:

 .أشارت نتائج الدراسة إىل أمهية الدورات التدريبية ملعلمي الرتبية الفنية بدرجة كبرية 

 ستفادة معلمي الرتبية الفنية من الدورات التدريبية بشكل عام كان بدرجة كبرية أن ا
 يف أغلب املهارات التدريسية.

  أن هناك أربع معوقات حتد من استفادة معلمي الرتبية الفنية من االستفادة من
الدورات التدريبية بدرجة كبرية أبرزها: غياب احلوافز املادية واملعنوية، وقصر املدة 

لزمنية للدورات التدريبية، واالعتماد على أسلوب اإللقاء يف معظم تلك الدورات، ا
 غلبت اجلانب النظري على اجلانب العملي.

الحظ الباحث على دراسة الزهراين أن دراسته تركز على الدورات التدريبية اليت قدمت 
رغم تأكيدها –صصات للمعلمني بصورة عامة مشلت الدورات العامة اليت يدرب عليها كافة التخ

واالختالا بني دراسة الزهراين والدراسة احلالية  -على أمهية الدورات التدريبية ملعلمي الرتبية الفنية
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هو الرتكيز على االحتياجات التدريبية التخصصية يف ضوء نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 
D-B.A.E . 

 هـ(2340دراسة باسم حسن فلمبان ) ..

 .هـ2340-2342 األول الدراسي للفصل الفنية الرتبية منهج تطبيق اسة: مدىعنوان الدر 

 أهداا الدراسة:

 .متابعة سري منهج الرتبية الفنية اجلديد مبكة املكرمة 

 .مالحظة مدى توفر اإلمكانات اليت تساعد على حتقيق أهداا املنهج 

 .تذليل الصعوبات اليت تواجه املعلمني يف تدريس املنهج 

 ات املعلمني وإجياد احللول هلم مبا يتوافق مع مرونة املنهج.تلمس حاج 

 .قياس أثر التدريب يف تطبيق املعلمني لعناصر تدريس املنهج 

مدرسة موزعة  .2معلمًا وفق العينة العشوائية الطبقية، يف  03عينة الدراسة: اختار الباحث 
 على مكاتب الرتبية و التعليم اخلمسة مبكة املكرمة.

راسة: صمم الباحث بطاقة مالحظة مباشرة للمعلمني داخل املدرسة والصف تعبأ من أداة الد
قبله خالل الزيارات اإلشرافية وعند مقابلة املعلمني، وكانت حماور البطاقة مكونة من: 
التجهيزات الالزمة لتطبيق املنهج، إملام اإلدارة املدرسية بتطبيقات املنهج، تدريب املعلم على 

، تطبيق  D-B.A.E، اجتاه املعلم حنو املنهج، إملام املعلم بنظرية االجتاه التنظيمي تدريس املنهج
 املعلم لتعليمات املنهج، التخطيط والتدريس لدروس الرتبية الفنية يف املنهج اجلديد.

 :الدراسةأهم نتائج 

 مراجعة إىل حيتاج اجلديد املنهج على املعلمني تدريب مستوى. 
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 معدومة تطبيقاته و الفنية للرتبية اجلديد باملنهج املدارس مدراء إملام. 
 املنهج أهداا حتقيق إعاقة يف تتسبب قد الفنية للرتبية كافية ومعامل غرا تتوفر ال 

 .اجلديد
 شرح يف املعلمني على ملحوظة صعوبة سبب املصاحبة التعليمية املواد توفري عدم 

 .الدروس
 أكرب توعية إىل حباجة وهم اجلديد نهجامل لتقبل االستعداد لديهم املعلمني غالبية 

 .اجلديد املنهج تطبيقات على مكثف وتأهيل
 التنظيمي لالجتاه األربعة اجلوانب يف متخصصة تدريبية دورات إىل حباجة املعلمني 

 إنتاج اجلمال، علم الفين، التذوق و النقد الفن، تاريخ) D-B.A.E الفنية للرتبية
 (.الفن

الدراسة يف التعرا على مدى تطبيق وتدريس املنهج اجلديد استفاد الباحث من هذه 
وتوصل إىل أن هناك قصور واضح يف  D-B.A.Eوفق النظرية املتبعة وهي االجتاه التنظيمي 

التدريس، وأن املعلمني حباجة لدورات تدريبية متخصصة يف جوانب النظرية األربعة )تاريخ 
مما يستلزم حصر االحتياجات التدريبية لكل الفن، نقد الفن، علم اجلمال، إنتاج الفن(، 

 جانب من جوانب النظرية.

 هـ(2340دراسة ليلى عبدالرمحن الزامل ) .3

عنوان الدراسة: احلاجات التدريبية ملعلمات الرتبية الفنية غري املتخصصات يف املرحلة 
 االبتدائية.
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ة اليت حتتاجها أهداا الدراسة: هدفت الدراسة إىل التعرا على أهم احلاجات التدريبي
معلمات الرتبية الفنية غري املتخصصات يف املرحلة االبتدائية يف اجملاالت )املعرفية، املهارية، 

 الوجدانية( من وجهة نظر املعلمات أنفسهن.

عينة الدراسة: متثل جمتمع الدراسة من مجيع مشرفات ومعلمات الرتبية الفنية يف منطقة الرياض 
معلمة، وكانت عينة الدراسة مكونة  (010)مشرفة و  (.3)مجايل: التعليمية وكان عددهن اإل

 معلمة تربية فنية. (2.2)مشرفة تربوية و  (.3)من 

 هج الوصفي التحليلي.بعت الباحثة يف هذه الدراسة املنمنهج الدراسة: ات

توي على قائمة من احلاجات التدريبية موجهة الدراسة: صممت الباحثة استبانة حتأدوات 
 رفات واملعلمات.للمش

 أهم النتائج اليت توصلت هلا الباحثة:

  اتفقت مجيع اآلراء لعينة الدراسة من املشرفات الرتبويات على أن احلاجات التدريبية
يف مجيع اجملاالت )املعرفية واملهارية والوجدانية( الواردة يف أداة الدراسة مهمة جداً 

 حلة االبتدائية.ملعلمة الرتبية الفنية غري املتخصصة يف املر 

  اتفقت مجيع اآلراء لعينة الدراسة من املعلمات على أن احلاجات التدريبية يف مجيع
اجملاالت )املعرفية واملهارية والوجدانية( الواردة يف أداة الدراسة مهمة جداً ملعلمة الرتبية 

 الفنية غري املتخصصة يف املرحلة االبتدائية.

لتدريبية بصورة دورية، وبناء الربامج التدريبية وفق وأوصت الدراسة بتحديث احلاجات ا
احلاجات املهنية الفعلية، كما أوصت بأن تعيد مراكز التدريب الرتبوي النظر يف الربامج 
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التدريبية اليت تقدمها للمعلمات أثناء اخلدمة لتلبية احلاجات التدريبية للمعلمات غري 
 املتخصصات.

حيث أن املعلمات غري املتخصصات حباجة إىل يتفق الباحث مع دراسة الزامل من 
تدريب أكثر من املعلمني املتخصصني واملعلمات املتخصصات، ويعترب املعلمني واملعلمات 
غري املتخصصني يف الرتبية الفنية عبء كبري على تدريس املادة وأعدادهم ليست بالقليلة، 

ريس الرتبية الفنية، وبالتايل وتزيد يف املدن الصغرية والقرى؛ حيث اليتوفر متخصصني لتد
فتدريب الغري متخصصني واحتياجاهتم التدريبية البد أن تكون أكثر من املتخصصني 

 واملتخصصات.

 م(0220دراسة حممد سعيد عبدالرمحن الغامدي ) ..

عنوان الدراسة: اجتاهات معلمي ومشريف الرتبية الفنية مبحافظة جدة حنو منهج الرتبية الفنية 
 لة االبتدائية )دراسة ميدانية(اجلديد للمرح

 أهداا الدراسة:

  التعرا على اجتاهات معلمي ومعلمات مادة الرتبية الفنية، ومشريف ومشرفات مادة
 الرتبية الفنية حنو منهج الرتبية الفنية اجلديد مبحافظة جدة.

 ( التعرا على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa=0.05 )
ات معلمي ومشريف الرتبية الفنية حنو منهج الرتبية الفنية اجلديد تُعزى ملتغري يف اجتاه

 اجلنس، العمر، املؤهل التعليمي، سنوات اخلربة، جمال العمل الرتبوي.

%، وبلغ عدد العينة 21عينة الدراسة: اختار الباحث عينة حمددة من جمتمع الدراسة بنسبة 
 . معلماً  (..2)
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لقياس اجتاهات معلمي ومشريف مادة الرتبية الفنية، االستبانة ر الباحث أدوات الدراسة: اختا
 .(2)إىل  (1)مقياس ليكرت اخلماسي حبيث كان املقياس من االستبانة واستخدم يف 

 أهم النتائج:

  كشفت نتائج الدراسة أن اجتاهات معلمي ومشريف الرتبية الفنية حنو منهج الرتبية
 تدائية كانت إجيابية.الفنية اجلديد باملرحلة االب

  أظهرت نتائج الدراسة أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات معلمي
ومعلمات ومشريف ومشرفات مادة الرتبية الفنية حنو منهج الرتبية الفنية اجلديد للمرحلة 
االبتدائية تُعزى ملتغري )اجلنس، العمر، املؤهل التعليمي، عدد سنوات اخلربة، ونوع 

 وظيفة(.ال

وقد أفادت دراسة الغامدي الباحث يف االطالع على مدى تقبل املعلمني واملعلمات 
واملشرفني واملشرفات ملادة الرتبية الفنية للمنهج اجلديد، وتدريس املادة وفق االجتاه التنظيمي 

يد ، وكما ظهر من النتائج للدراسة أن الفروق ذات داللة إحصائية تف D-B.A.Eللرتبية الفنية 
بتغري يف استجابات عينة الدراسة حنو منهج الرتبية الفنية اجلديد يف مجيع املتغريات السابقة 
الذكر، وهي نتائج مناسبة للدراسة احلالية من حيث تقبل املعلمني واملعلمات واملشرفني 

والرغبة واملشرفات للمنهج اجلديد مبدئياً، مما يعطي انطباعًا بأن جمتمع الدراسة لدية االستعداد 
يف التطوير املهين والتدريب لرفع كفاءة تدريس املادة بعد إجياد جوانب القصور والنقص 

 )االحتياجات التدريبية(.

 هـ(2344دراسة عبداهلل الشهري، َو ناصر عاصم ) .22
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 املتوسطة املرحلة الفنية يف الرتبية معلمي لدى التدريس مهارات عنوان الدراسة: تقومي ممارسة

 اض.الري مبدينة

 أهداا الدراسة:
 للمرحلة الرتبية الفنية معلمي يف توفرها الواجب املهارات التدريسة أهم على التعرا 

 .املتوسطة

 هلذه  وفقا مبدينة الرياض املتوسطة املرحلة يف الرتبية الفنية معلمي أداء مستوى حتديد
 املهارات التدريسية.

 للرتبية الفنية من معلمي املرحلة املتوسطة. معلماً  (01)عينة الدراسة: متثلت عينة الدراسة يف 

أدوات الدراسة: صمم الباحثان بطاقة مالحظة وزعت على مخسة مشرفني موزعني على 
 مخسة مكاتب للرتبية والتعليم مبدينة الرياض.

 أهم نتائج الدراسة:

 بلغت ة،املتوسط املرحلة يف الرتبية الفنية ملعلمي التدريسية باملهارات قائمة إىل التوصل 

هي: مهارات التخطيط  ،مهارات رئيسية ست حتت تندرج وثالثني مهارة فرعية ست
 الوسائل استخدام الفصل، إدارة ،املهارات الفنية الدرس، عرض للدرس،

 .مهارات التقومي،التعليمية

 وَ ( ...2) بني تراوح مبدينة الرياض املتوسطة املرحلة يف الرتبية الفنية معلمي أداء أن 
 عالية. بدرجة متحقق ومستوى متوسطة بدرجة متحقق مبستوى (0.10)

 متثل حيث عال أداء مبستوى الدراسة عينة لدى مهارة فرعية عشرة إحدى حتققت 
 .مهارات التدريس من % تقريباً 42
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 حيث متوسط أداء مبستوى الدراسة عينة لدى مهارة فرعية وعشرون مخسة حتققت 

 يس.مهارات التدر  من % تقريباً 2. متثل

 أداء مستوى درجة الدراسة عينة لدى الفرعية مهارات التدريس من أي تأخذ مل 
 .ضعيفة

 إدارةمهارات  حمور هو الدراسة عينة لدى املهارات التدريسية فيه حتققت حمور أفضل 
 عالية. حتقق وبدرجة (0.10) عام حسايب مبتوسط حتقق حيث الفصل

 مهارات  حمور هو الدراسة عينة دىل املهارات التدريسية فيه حتققت حمور أضعف
 حتقق وبدرجة (...2) عام حسايب مبتوسط حتقق حيث التعليمية الوسائل استخدام

 .متوسطة

 الطالب بأسئلة الرتحيب :هي الدراسة عينة لدى حتققت مهارة فرعية أعلى. 

 حديثة لتحقيق  وسائل استخدام :هي الدراسة عينة لدى حتققت مهارة فرعية أضعف
 .درسال أهداا

ركزت دراسة الشهري َوعاصم على مهارات التدريس العامة واملطلوبة من كافة معلمي      
لرتبية الفنية فقط، وبرأي الباحث أن عينة الدراسة املكونة من ملواد األخرى وليست خاصة باا

، والدراسة احلالية هتتم غري ممثلة للمجتمع وتعترب قليلة مخسة وعشرين معلمًا هي عينة
كما   حتياجات التدريبية التخصصية ملادة الرتبية الفنية وليست عامة جلميع املواد التعليمية.باال

أن مهارات التدريس اليت اختاراها الباحثان قد أمهلت املناهج اجلديدة للرتبية الفنية، وأمهال  
اجلديدة  كذلك النظرية املتبعة يف تدريس املناهج اجلديدة )االجتاه التنظيمي(، كما أن املناهج

قد قدمت للمعلمني دلياًل إجرائيًا يرشدهم إىل طرق التدريس وأساليب التقومي وتساعدهم 
على التأكد من حتقق أهداا الدروس وهو ما مل يؤخذ باالعتبار يف دراسة الشهري وعاصم 

 يف جوانب التخطيط والتقومي ومهارات التدريس.
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 م(0224دراسة ماجد إبراهيم الزايدي ) .22

لدى معلمي الرتبية الفنية  D-B.A.Eراسة: مستويات تطبيق االجتاه التنظيمي عنوان الد
 باملرحلة املتوسطة مبدينة الطائف من وجهة نظر املشؤفني الرتبويني واملعلمني.

-Dأهداا الدراسة: هدفت الدراسة إىل التعرا على مستوى تطبيق االجتاه التنظيمي 

B.A.E ة املتوسطة مبدينة الطائف.لدى معلمي الرتبية الفنية باملرحل 

جمتمع الدراسة وعينته: املشرفون الرتبويون ومعلموا الرتبية الفنية مبدينة الطائف، ومتثلت عينة 
معلمًا مت اختيارهم بطريقة  (42)مشرفني تربويني ملادة الرتبية الفنية، و  (22)الدراسة يف 
 عشوائية.

على املشرفني الرتبويني ومعلمي الرتبية  ابقهالباحث وط اقام بتصميمه استبانةأداة الدراسة: 
 الفنية.

 النتائج:
  0.تطبيق جانب تاريخ الفن يف التدريس كان بدرجة متوسطة.% 

  2.تطبيق جانب نقد الفن يف التدريس كان بدرجة متوسطة.% 

  4. يف التدريس كان بدرجة متوسطة علم اجلمالتطبيق جانب.% 

  2.عالية كان بدرجة الفن يف التدريس   إنتاجتطبيق جانب.% 

أبرز التوصيات: التأكيد على ضرورة تدريب معلمي الرتبية الفنية على مهارات تدريس  
 جوانب االجتاه التنظيمي.
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اتفقت نتائج دراسة الزايدي مع الدراسة احلالية يف أن املعلمني مييلون إىل الرتكيز على  
إىل عدم قدرهتم  -ثحبسب رأي الباح–جانب إنتاج الفن، وقد يكون سبب ذلك 

 الكافية على تدريس اجلوانب الثالث األخرى، أو عدم معرفتهم بكيفية تدريسها.

والباحث وجد أن نتائج التطبيق للجوانب الثالث )تاريخ الفن، نقد الفن، علم  
اجلمال( يف دراسة الزايدي كانت كبرية يف تطبيقها بالنسبة للمعلمني وقد يكون السبب يف 

هـ( واملسعري 2303م( واحلريب )3..2عليه كل من النجادي ) ذلك ما أكدوا
هـ( بان املعلمني يعتقدون أهنم يدرسون هذه اجلوانب ضمن تدريسهم إلنتاج الفن 2342)

 دون وعي باملفاهيم الدقيقة لتدريسها.
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 الدراسات اإلقليمية:

 م(0224دراسة أمينة عباس كمال َو عبدالعزيز احلر ) .2

: أولويات الكفايات التدريسية واالحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة اإلعدادية عنوان الدراسة
 يف التعليم العام بدولة قطر من وجهة نظر املعلمني واملوجهني.

 أهداا الدراسة:

  التعرا على أولويات الكفايات التدريسية واالحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة
 جهة نظر املعلمني واملوجهني.اإلعدادية يف التعليم العام من و 

  ،التعرا على االختالفات يف جمال أولويات هذه الكفايات وفق العوامل: التخصص
 اجلنسية، املؤهل الدراسي، اجلنس، سنوات اخلربة، املكانة الوظيفية.

 معلماً وموجهاً ومت اختيارها بطريقة عشوائية. (3.4)عينة الدراسة: تكونت من 

من جماالت  من تسع جماالت رئيسية ًا مكونةاستبانة الباحثان أدوات الدراسة: صمم 
: الفلسفة الرتبوية، التخصص العلمي اآليتاالحتياجات التدريبية كالكفايات التدريسية و 

والنمو املهين، اإلعداد والتخطيط، عرض الدرس، واملناخ الصفي والعالقات اإلنسانية، إدارة 
 منو التالميذ، التقومي الذايت. الدرس، إدارة الفصل والنظام، تقومي

 أهم نتائج الدراسة:

  إدراك أفراد العينة بأمهية الكفايات التدريسية واحلاجات التدريبية مبختلف ختصصاهتم
 وجنسياهتم ومستوى تأهيلهم.

 .احلاجة إىل تدريب املعلمني بكافة فئاهتم على مجيع جماالت الكفايات التدريسية 
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أمهية التدريب أثناء اخلدمة لكافة املعلمني مبختلف  دراسة كمال واحلر أكدت على
ختصصاهتم، وأعمارهم، ونوعية جنسهم، ومستويات تأهيلهم. وأوصت بتحديد الكفايات 
التدريسية األساسية للمعلمني بصورة عامة والتخصصية بوجه خاص. وهو ما يدعم توجه 

 واملعلمات وفق الفلسفة الباحث يف دراسته من حيث حصر االحتياجات التدريبية للمعلمني
 الرتبوية والنظرية اخلاصة بتدريس الرتبية الفنية. 

 م(0221دراسة زياد بركات ) .0

 مهنة حنو املعلم واجتاهاته بفعالية ذلك وعالقة اخلدمة أثناء التدريبية عنوان الدراسة: الدورات

 التدريس.

 هبا يلتحق اليت التأهيلية يبيةالتدر  الدورات تأثري ملعرفة الدراسة هذه هدفتأهداا الدراسة: 

 .املهنة حنو واجتاهه للتدريس الالزمة للكفايات وممارسته امتالكه يف اخلدمة أثناء املعلم

 جمتمع الدراسة: املعلمني واملعلمات يف املدارس احلكومية مبحافظ طولكرم بفلسطني.

 (.43)نت العينة من عينة الدراسة: اختار بركات العينة العشوائية الطبقية لدراسته، وتكو 
 معلمة. (2.0)معلماً َو  (231)معلماً ومعلمة، منهم 

 االجتاه ومقياس التدريسية، الكفايات قائمةأدوات الدراسة: صمم بركات لدراسته أداتني مها: 

 .التدريس مهنة وحن

 أهم نتائج الدراسة:

  الرتبية وزارة مهاتنظ اليت التدريبية الدوراتب املعلمني اللتحاق جوهري تأثري وجودعدم 

 .التدريسية للكفايات امتالكهم مدى يف اخلدمة أثناء والتعليم

 الكفايات هلذه املعلمني ممارسة مدى يف الدورات هلذه جوهري أثر وجود. 
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 اىل عزوها ميكن التدريس مهنة حنو املعلمني اجتاهات يف جوهرية فروق وجود عدم 

 .خلدمةا أثناء التدريبية الدورات هذه يف التحاقهم

 ميكن للتدريس الالزمة للكفايات املعلمني وممارسة امتالك ملدى جوهرية فروق توجد ال 

 .التدريس مهنة حنو اجتاهاهتم اىل عزوها

 التوصيات للدراسة كان منها:
 ذايت بدافع املعلم عليها يقبل حبيث التدريب برامج آلية تطوير. 

  ومتابعتها التدريبية الربامج هذه على االقبال منهم اجلدد وخباصة املعلمنيتوصية 

 واملتوقعة املنشودة االهداا الربامج هذه حتقق حىت واالهتمام املسؤولية من بشعور

 .منها

 اجلامعات يف الرتبية كليات وبني املختلفة رياهتايومد والتعليم الرتبية وزارة بني التنسيق 

 .املهنة ناءأث املعلمني احتياجات تليب حبيث التدريبية الربامج لتنظيم

دراسة بركات أكدت ضمنيًا على أمهية وضرورة حصر وحتديد االحتياجات التدريبية 
للمعلمني قبل الشورع يف تنفيذ الربامج التدريبية، كما أهنا أظهرت أمهية مشاركتهم يف 

 اللتحاق جوهري تأثري وجودعدم حتديد االحتياجات فعلياً، وقد يكون السبب يف 

 مدى يف اخلدمة أثناء والتعليم الرتبية وزارة تنظمها اليت التدريبية الدوراتب املعلمني

هو عدم قناعتهم بأن مايقدم يف هذه الدورات حيقق   التدريسية للكفايات امتالكهم
 كفاياهتم اليت يطمحون إىل حتقيقها. وهو اتفاق مع ما ذهب إليه الباحث.
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 م(.022ة )دراسة بدرية املفرج َو عفاا املطريي َو حممد محاد .4

 مهنًيا. وتنميته املعلم إعداد يف املعاصرة االجتاهاتعنوان الدراسة: 

 املعلم إعداد املعاصرة يف االجتاهات على التعرا إىلهدفت الدراسة أهداا الدراسة: 
 .مهنًيا وتنميته

 منهج الدراسة: دراسة وصفية مكتبية.

 نتائج الدراسة:
 يف  احلديثة باالجتاهات والنامية املتقدمة للدول املتزايد االهتمام الدراسة أظهرت

 العام. التعليم مراحل يف مهنًيا وتنميته املعلم إعداد جمال
 أثناء يف والتدريب اخلدمة قبل اإلعداد تشمل مستمرة عملية هي املعلم إعداد 

 عند تنتهي وال بالدميومة تتصف عملية للمعلم املهنية التنمية وعلية فإن اخلدمة
 الكلية. من الطالب خترج

 يتناسب مهنًيا مبا وتنميته املعلم إعداد نظام لتطوير مقرتح تصور بتقدمي الدراسة اختتمت
 ضوء يف التوصيات اإلجرائية من جمموعة البحث فريق طرح وقد املعاصرة ااالجتاهات مع

 يلي: ما أمهها من فيها املستخدم واملنهج وأسئلتها الدراسة أهداا

 جمال يف املتقدمة البالد يف املعاصرة العاملية االجتاهات على السبل بكل الوقوا 
 نظام وإمكانيات ظروا مع يتناسب مبا منها واالستفادة املعلم تدريبو  إعداد
 الكويت. يف التعليم
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 رسم من بدءً  سليمة علمية أسس على ونوعا كما املعلم إعداد ختطيط ضرورة 
 يف نفسها اإلعداد عملية وىمست وإىل الوصفي التحليل إىل اسرتاتيجية إعداده

 والثقافية. العلمية النواحي
 كلية داخل ومهنيا أكادميًيا يعد حبيث للمعلم املتكامل اإلعداد بنظام األخذ 

 سنوات. خالل مخس الرتبية

أجريت دراسة املفرج واملطريي ومحادة يف البيئة الرتبوية اخلليجية وتطرقت إىل إعداد 
ريب أثناء اخلدمة، وأظهرت أمهية التكامل بني ما قبل وما املعلمني قبل اخلدمة مث التد

بعد، كما أشارت إىل أمهية األخذ باالعتبار مبناسبة الربامج التدريبية مع بيئة التعليم داخل 
النظام التعليمي، فال ميكن حتقيق أهداا التدريب مامل يكن واقعيًا يلمسه املعلمون 

 القصور يف تدريسهم. ويدركون أن فيه احللول املمكنة لنواحي

 م(0222دراسة عبدالكرمي حممد لبد ) .3

عنوان الدراسة: الكفايات األساسية لدى معلمي الرتبية الفنية وعالقتها بالتذوق الفين يف 
 ضوء بعض املتغريات.

 أهداا الدراسة: هدفت الدراسة إىل:

 الفين التذوق اتومهار  الفنية الرتبية معلمي لدى األساسية الكفايات توافر مدى عن الكشف 
 .بينهما والعالقة لديهم

 والتذوق األساسية الكفايات من كل يف املعلمني من اجلنسني بني فروق وجود من التحقق 

 .الفين
 لتخصص تبعاً  الفين التذوق ومهارات األساسية الكفايات توافر مدى يف الفروق عن الكشف 

 .املعلم
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 التذوق مبهارات ويتعلق والثاين الفنية الرتبية ملعلم األساسية للكفايات األول مقياسني إعداد 
 .الفنية الرتبية معلمي لدى الفين

 املرحلة مدارس يف الفنية الرتبية مقرر ومعلمات مبعلمي الدراسة جمتمع حددعينة الدراسة: 
 معلمي من( .24)كانت العينة عبارة عن ، و ومشاهلا غزة مبحافظيت والعليا الدنيا األساسية
 .ومشاهلا غزة حمافظيت من معلمة (12و ) معلماً  (.3) منهم نيةالف الرتبية

لتقدير الكفايات األساسية ملعلمي الرتبية الفنية،  استبانةأدوات الدراسة: صمم الباحث 
 ومقياس مهارات التذوق الفين لدى معلمي الرتبية الفنية.

 أهم نتائج الدراسة:

 327الفنية  الرتبية ملعلم األساسية للكفايات النسيب الوزن..% 
 كفايات وأدناه واإلدارية الشخصية الكفايات أعاله سلم يف تتدرج الكفايات 

 .التقومي وكفايات التعلم، مصادر استخدام
 373. عند يقع الفين التذوق ملهارات النسيب الوزن.% 
 الكفايات يف واملعلمات املعلمني درجات متوسطي بني إحصائياً  دالةتوجد فروق  ال 

 .الفنية الرتبية ملعلم الفين التذوق مهارات ويف األساسية
 وغري متخصصي املعلمني درجات متوسطي بني إحصائياً  دالة فروقاً  الدراسة وجدت 

 مهارات ويف الفنية الرتبية معلم لدى األساسية الكفايات يف الفنية الرتبية متخصصي
 .املعلمني من الفنية الرتبية متخصصي لصاحل الفين التذوق

 معلمي لدى األساسية الكفايات بني إحصائياً  دالة موجبة عالقةلدراسة ا وجدت 

 .لديهم الفين التذوق ومهارات الفنية الرتبية
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أفادت دراسة لبد الباحث يف جمال النقد الفين و علم اجلمال، من حيث أن متخصصي 
عي إىل الرتبية الفنية ختتلف كفاياهتم األساسية عن غري املتخصصني، وبالتايل فعند الس

حتديد االحتياجات التدريبية البد من مراعاة هذا اجلانب، والتدقيق يف صياغة عبارات 
االحتياجات التدريبية لتكون واضحة على املتخصصني وغري املتخصصني. كما أن دراسة 
لبد مجعت بعض املهارات اخلاصة بكفايات معلمي الرتبية الفنية يف جانب النقد الفين 

 ساعد الباحث على استخالص املناسب منها.وعلم اجلمال مما 

 م(0222دراسة رحاب نور الدين محيد ) .1

 الفين. للتذوق كمدخل الفنية الرتبية معلم إعداد جودة لتطوير مقرتح برنامجعنوان الدراسة: 

أهداا الدراسة: تطبيق برنامج إلكساب طالب الرتبية الفنية جمموعة من املهارات التذوقية 
 هوم العملية التذوقية لتطوير وحتسني أداءهم التذوقي جتاه الفن.األساسية حول مف

 داا الربنامج املقرتح.راسة املنهج التحليلي الوصفي لتحقيق أهمنهجية البحث: اتبعت الد

 أبرز نتائج الدراسة:
 .التذوق الفين واإلحساس باجلمال، يرقى باإلنتاج إىل مستوى عايل من اجلودة الفنية 

 ب الرتبية الفنية وجدانياً بالقيم اجلمالية واإلحساس باجلمال الفين.ترسيخ وإشباع طال 

 .إكساب الطالب مهارة التذوق الفين واكتشاا اجلمال يف جمال الفن 

  حدوث تطور يف أسلوب الرؤية الفنية لدى الطالب، ينشأ عنه طابع فين، يالئم فكرة
 استيعاب األعمال الفنية ويرتقي هبا.

  ة اجلمالية التذوقية يف اإلبداع الفين.إكساب الطالب اخلرب 

 أبرز التوصيات:
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  التأكيد على دراسة علم اجلمال والتذوق للفن يف جماالت كلية الرتبية الفنية، مما
 يساعد على تطوير وتنمية القدرة التذوقية لدى الطالب.

 التخلي عن اإلدراك والفهم اجلامد خلريج معلم تربية فنية خاص بعصر ما، بل تتطور 
 وتنمي قدراته التذوقية مع فن السنوات املقبلة.

  االهتمام ببناء الربامج واملناهج واملقررات لضمان جودة العملية التعليمية بأقسام تاريخ
 النقد والتذوق الفين حىت يكون له مردود تعليمي متطور دائماً. –الفن 

رغم أهنا مل  D-B.A.Eلفنية أثبتت دراسة رحاب محيد أمهية فلسفة االجتاه التنظيمي للرتبية ا
تشر إليها صراحًة، فمن خالل مقرتحها لربنامج يدرس للطالب يف التذوق الفين استنتجت 

هو أداة  -الذي يتقاطع مع نقد الفن وعلم اجلمال ويطبق يف التاريخ–أن التذوق الفين 
ة علم اجلمال فعالة لرفع مستوى اإلنتاج الفين. والذائقة الفنية يتم تدريسها من خالل دراس

 ونقد الفن.
والباحث من خالل االطالع على دراسة محيد يتفق معها يف أمهية تدريس التذوق الفين، 
وخيتلف معها يف جعله مادة منفصلة عن جوانب الفن األخرى كعلم اجلمال ونقد الفن 

ن من وتارخيه وكذلك اإلنتاج، وقد يكون ذلك مناسبًا نوعًا ما يف الدراسات اجلامعية إال أ
أنه عند  D-B.A.Eرأي الباحث وحسب ما رمت إليه نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 تكامل مجيع اجلوانب ستكون املخرجات أفضل وأضمن.
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 الدراسات األجنبية:

 مHarlan Hoffa (2..3)دراسة هارلن هوفا  .2

 National Standards: The Whys“"املقاييس الوطنية: ملاذا وألي سبب" عنوان الدراسة: 

and What Fors."   وتناقش الدراسة املقاييس الوطنية للرتبية الفنية وتضمني هذه املقاييس يف
 إعداد املعلمني قبل اخلدمة وتدريب معلمي الرتبية الفنية أثناء اخلدمة. 

وبينت الدراسة أن معظم املعلمني بعد التحاقهم باخلدمة ملدة حيتاجون إىل صقل وتدريب 
اء اخلدمة؛ ألن الربامج اليت خترجوا منها قبل اخلدمة قد تكون قوية ولكنها تركز على أثن

جوانب دون اجلوانب األخرى؛ فعلى سبيل املثال، معظم الربامج تركز عل الناحية اإلنتاجية 
ألخرى مثل ويكون املعلم قويًا يف هذه الناحية ولكنة قد يكون ضعيف اإلعداد يف اجلوانب ا

 ، والنقد.، والنظرياتتاريخ الفن

ومن مهمات التدريب أثناء اخلدمة يف جمال الرتبية الفنية استخدام املقاييس الوطنية ليتم على 
ضوئها حتدديد االحتيجات التدريبية مث تصحيحها عن طريق برامج تقدم يف الصيف عن طريق 

 املؤسسات املعنية. 

يع املعلمني كل مخس سنوات، وبناء : عمل اختبارات شاملة جلمللدراسةومن أهم التوصيات 
، فذلك يعطى إدارة املقاييس دى احلاجات للتدريب أثناء اخلدمةعلى نتائجها حيدد م

 .واالختبارات بإدارة التعليم التحكم بدرجة معتدلة يف التدريب أثناء اخلدمة

س يتم دراسة هارلن هوفا تناولت املقاييس الوطنية للرتبية الفنية يف حماولة لوضع أسا  
على أساسه توقع االحتياجات التدريبية للمعلمني، وقد الحظ الباحث أن مثل هذه 
الدراسات كانت تتواكب مع بدايات تطبيق نظرية التعلم البنائية يف النظام التعليمي 
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األمريكي، مما استوجب وضع أطر عامة حتدد نظم التعليم ككل بصورة عامة وللمواد بصفة 
 املخرجات التعليمية ومقارنتها بني املدارس على املستوى الوطين. ختصصية، فيسهل متابعة

وقد أكدت هذه الدراسة أن املعلمني للرتبية الفنية مل يـَُعّدوا قبل اخلدمة لتدريس   
اجلوانب الثالث لالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية )تاريخ الفن، نقد الفن، علم اجلمال( بنفس 

 وهو مشابه لواقع الدراسة احلالية يف اململكة العربية السعودية.قوة إعدادهم يف إنتاج الفن، 

 مCarol, Jeffers S (2...)دراسة كارول  .0

التطور املهين يف الرتبية الفنية للوقت احلاضر: مسح ملعلمي الرتبية الفنية بوالية  عنوان الدراسة: 
 .ساكانس

-Dللرتبية الفنية  جتاه املعريفاالهدفت الدراسة إىل تقصي مدى فاعلية نظرية أهداا الدراسة: 

BAE  وأثر ذلك على هؤالء  ،يف رفع األداء املهين ملعلم الرتبية الفنية قبل اخلدمة وأثناءها
تقصي العالقة بني اخلربة يف التدريس، واملستوى . إضافة إىل املعلمني وعلى تطورهم املهين
 التعليمي، والقوة يف التدريس.

 يع معلمي الرتبية الفنية بوالية كنساس األمريكية.جمتمع الدراسة وعينتها: مج

 أبرز النتائج:
 ليس هناك عالقة بني اخلربة يف التدريس ، واملستوى التعليمي، والقوة يف التدريس. 

  للرتبية الفنية  االجتاه التنظيميأن نظريةD-BAE  هلا تأثري قليل على معلمي الرتبية
 الفنية.
ني قبل اخلدمة وأثناءها للرفع من كفاءة ملتطوير املهين للمعثر يف برامج الوهذه النتائج تؤ 

 .املعلمني
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م( من حيث ضعف 3..2تؤكد نتائج دراسة كارول النتائج لدراسة هارلن هوفا )
إعداد املعلمني قبل اخلدمة يف تدريس تاريخ الفن ونقد الفن وعلم اجلمال، وهو ما تسبب 

التنظيمي للرتبية الفنية القليل على املعلمني يف والية  بالتأثري على فاعلية تأثري نظرية االجتاه 
كانساس. وهو ما يؤكد على ضرورة وأمهية تدريب املعلمني واملعلمات أثناء اخلدمة على 
تدريس اجلوانب األربعة جمتمعة وخصوصًا لو أظهرت عمليات التحقق وحتديد االحتياجات 

 التدريبية ضعف اإلعداد قبل اخلدمة.

 مF. Robert Sabol (2006) (022.:)دراسة  .4

 ,Professional Development in Art Education: A Study of Needs, Issuesعنوان الدراسة: 

and Concerns of Art Educators  التنمية املهنية يف الرتبية الفنية: دراسة احتياجات وقضايا(
 (.معلمي الرتبية الفنية واهتمامات

التعرا على احتياجات معلمي الرتبية الفنية و سة إىل حصر هدفت الدرا أهداا الدراسة:
  م.اهتماماهتتلمس  و همقضايا

من  ةمكون استبانةاستخدم الباحث املنهج الوصفي االستقصائي، وصمم  أدوات الدراسة:
االستبانة  توزيع مت وقد( فقرات أسئلة مفتوحة. .( فقرة مغلقة، و )43( فقرة: )32)

 اميكن الدخول عليه حبيث ال ةونية مرتبطة مبوقع على اإلنرتنت مشفر بصورتني: األوىل إلكرت 
ورقيًا ومت  ةمطبوعاستبانة إال مرة واحدة للفرد الواحد )ذاتية االختيار(، والصورة األخرى 

إىل أفراد تختارين عشوائيًا )للنسخة الورقية(، ومشلت العينة العشوائية الطبقية النسب  اإرساهل
عضاء الوكالة الوطنية للرتبية الفنية يف الدولة. ومت مجع الردود خالل فرتة ثالثة املئوية املمثلة أل

 فرداً(. .401أشهر. وبلغ جمموع أفراد العينة )إلكرتونياً و ورقياً 
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باستثناء والية لويزيانا )قد يكون السبب إعصار كاترينا االستبانة ( والية .3استجابت )
% 03% من املرحلة املتوسطة، 00حلة االبتدائية، % من املر .0مشلت العينة  م(.0221

% من 3% من التعليم العايل، 24% من اإلشراا واإلدارة، 3من املرحلة الثانوية، 
%، متوسط ..سنة، ونسبة اإلناث املشاركات  (33)املتاحف، متوسط أعمار املشاركون 

% يف 01ا % منهم يدرسون يف الضواحي، بينم42سنوات،  2.72اخلدمة يف التدريس 
 العينة أفراد٪( ..) ثلثي من أكثر% يف مدارس الريف، 00املدن واملدارس املتحضرة، و 

 ، ومخسة عشر منهم حيملون درجة الدكتوراه.املاجستري درجة على حاصلني

 :الدراسةأهم نتائج 

 أواًل: عند السؤال عن مدى حضور أفراد العينة لربامج للتنمية املهنية:
 حضروا دورات يف التنمية املهنية مبتوسط من ثالث إىل مخس  أجابت العينة أهنم

 ساعات خالل العام املاضي.

 .3 ،خالل العطلة األسبوعية، 0.% من الدورات عقدت خالل اليوم املدرسي %
 % خالل عطلة الصيف.2.% بعد الدوام املدرسي، 2.

  رات % مؤمت43% ورش عمل، .3دورة تختلفة،  .0كان جمموع الدورات التدريبية
 للرتبية الفنية على مستوى الدولة.

  1%، والتعاون مع معلمني آخرين بنسبة 0.اجتماعات اإلدارات مثلت..% 

 ثانياً: عند السؤال عن ملاذا حضروا برامج التنمية املهنية؟ أجابوا:
 .4.منهم أجابوا للتزود باملعرفة % 

 3..منهم لتحسني تدريسهم وتنمية قدراهتم كمعلمني % 

 3.ني املناهج وتعلم تقنيات جديدة.% لتحس 

 (33) أفضل بشكل التعلم على الطالب ملساعدة٪. 
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 (32) املهاراتو ٪( 34) باجلديد يف التخصص علم على ظللن٪. 

 .3.من باب قبول التحدي مع النفس % 

  :ًألخذ قسط من الراحة 02% لتلبية توقعات املسؤولني، 04األسباب األقل ذكرا %
 دة تساعد على رفع معايري اجمللس الوطين.% لنيل شها3من الصفوا، 

 ثالثاً: عند السؤال عن عيوب حضور أنشطة التنمية املهنية. أجابوا:
 .2.مل جيدوا أي عيوب يف أنشطة التنمية املهنية % 

 41.من أفراد العينة ذكروا أن األنشطة اخلاصة بالتنمية املهنية كانت مكلفة % 

 42 عن مقر عملهم.% ذكروا أن الفعاليات كانت بعيدة 

 03.مل يقدم هلم أي دعم مادي حلضور األنشطة % 

 03.مل يقدم هلم دعم للتخطيط ألنشطة التنمية املهنية % 

 0..حضور األنشطة كلفهم البعد عن فصوهلم % 

 01.أثر على انضباطهم يف فصوهلم % 

  رسوم3.أنواع الدعم اليت حصل عليها بعض أفراد العينة متثلت يف: إجازة مهنية ،% 
 %.32%، نفقات السفر 14تسجيل للمؤمتر 

 رابعاً: اجتاهات العينة حنو املشاركة يف األنشطة املهنية:
 2..شعروا بأهنم حتسنوا كمعلمني % 

 31.غريوا من أساليب تدريسهم % 

 32.يرون أن طالهبم استفادوا أكثر بسبب األنشطة اليت شاركوا فيها % 

 ...رأوا أن جتارب طالهبم حتسنت % 

 32روا بأن التجارب اليت مروا هبا مكررة.% شع 

 4..من مدراءهم أبدوا عدم إحساسهم بفائدة التنمية املهنية % 
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 خامساً: عند السؤال عن املواضيع واخلربات اليت عادة ما يواجهوهنا. أجابوا:
 43.التكنولوجيا % 

 40.تطوير املناهج % 

 01.تقنيات إنتاج الفن % 

 04.أساليب التقومي % 

 عناوين األنشطة للتنمية املهنية اليت ترغبون فيها: سادساً: حول
 04.تطوير املناهج الدراسية % 

 00.التكنولوجيا % 

 2..تقنيات إنتاج الفن % 

 21.أساليب التقومي % 

سابعاً: عندما سئلوا عما ميكن جلمعيات الرتبية الفنية يف الدولة أن تفعل ملساعدهتم؟ أجابوا 
 طريقة متنوعة: (3.)مبا يصل إىل 

 01.البقاء كما حنن عليه % 

 04.إشراكنا يف املؤمترات احمللية % 

 20.تقدمي املزيد من ورش العمل % 

 22.مد جسور التواصل مع اجلمعيات % 

 

 استنتاجات الدراسة:
 التنمية املهنية للمعلمني تزداد أمهية مع ازدياد التعقيدات يف جمال التعليم. .2
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لتمويل، واجلدولة، واملساءلة، واملشاركة يف برامج من املتوقع مستقبليًا ان تزداد مشكالت ا .0
 التنمية املهنية ملعلمي الرتبية الفنية.

 معلمي الرتبية الفنية يزدادون تطلعاً للمشاركة يف أنشطة التنمية املهنية. .4

البد أن تتضافر جهود الوكالة الوطنية للرتبية الفنية، ومجعيات الرتبية الفنية، واملدارس للعمل  .3
 توفري برامج للتنمية املهنية لتلبية رغبات معلمي الرتبية الفنية. جبد حنو

 برامج التطوير املهين حباجة إىل تلبية احتياجات معلمي الرتبية الفنية يف جمال التكنولوجيا. .1

بغض النظر عما سيجلبه املستقبل للرتبية الفنية، على معلمي الرتبية الفنية حتمل املسؤولية حنو  ..
 ية املهنية.التطوير والتنم

يف هناية املطاا، فإن نوعية التعليم وجودة املخرجات تعتمد على مدى التزامنا بكيفية تثقيف  ..
 أنفسنا كمعلمني للرتبية الفنية.

من الدراسات احلديثة واملهمة بالنسبة للباحث، فالعينة اليت طبقت عليها  Sabolدراسة  
وعت نتائج الدراسة بني االحتياجات والقضايا معلمًا ومعلمة، وتن (.401)الدراسة كبري وصل إىل 

واالهتمامات واملشكالت اليت يعاين منها املعلمني واملعلمات للرتبية الفنية، وقد وجد الباحث أن 
الكثري من النتائج تتشابه إىل حد كبري مع واقع معلمينا ومعلماتنا، رغم الفارق احلضاري والثقايف بني 

هر بأن مهوم الرتبية الفنية وقضاياها متشاهبة، والتباين بينهما بدرجات اجملتمعني، إال أن ذلك قد أظ
متفاوتة لكنها تظل مشكالت خاصة بالتخصص من حيث األدوات واخلامات واحلاجة للتنمية املهنية 
املستمرة والتدريب، ونوعية األنشطة الفنية، ومقاومة التطوير املهين، وتوظيف التقنيات احلديثة، 

 زيادة املعرفة... وغري ذلك.والسعي إىل 

وبناء على ماسبق فالباحث يتوقع أن االحتياجات التدريبية قد يكون بينها تشابه إىل حد ما  
 Sabolيف حالة كانت الظروا الرتبوية والتعليمية متقاربة، وميكن االستفادة من نتائج الدراسة لسابل 

بقتها للبيئة التعليمية والظروا الرتبوية يف يف استخالص بعض االحتياجات التدريبية والتأكد من مطا
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مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية وضمها ضمن عناصر حصر االحتياجات التدريبية 
 للدراسة احلالية.
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 خاتمة الفصل الثالث:
االحتياجات التدريبية والكفايات التدريسية واملعايري املهنية مصطلحات تتشاهبة وتتطابق عند 

طالقها على مستوى التطوير املهين للمعلمني. والدراسات السابقة اليت عرضها الباحث يف هذا إ
الفصل، وتنوعت بني احمللية واإلقليمية والعاملية، وتناولت االحتياجات التدريبية وأمهية التدريب أثناء 

ت يف جمال الرتبية الفنية، وماخيدمها من دراسا D-B.A.Eاخلدمة، ونظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 
راعى الباحث فيها موافقتها ملوضوع الدراسة ومسامهتها يف استخالص االحتياجات التدريبية 

 .D-B.A.Eللمعلمني واملعلمات وفق االجتاه التنظيمي 

مجيع الدراسات السابقة اليت تناولت االحتياجات التدريبية اعتمد بعضها على الكفايات  
م( ومنها 0224م(، ودراسة كمال واحلر )0222هـ( ودراسة لبد )2303احلريب )التدريسية كدراسة 

هـ(، وأما ما مت على املنهج 2302ما أجري على منهج الرتبية الفنية السابق كدراسة النجادي )
اجلديد فتناول املوضوع بالكفايات العامة اليت تشمل مجيع التخصصات وليس تخصص للرتبية الفنية 

هـ( الذي تطرق إىل رفع كفاءة األداء الوظيفي. والدراسة احلالية تركز على .230) كدراسة الدوسري
، كفلسفة ونظرية تلزم املعلمني واملعلمات بتدريس D-B.A.Eنظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 جوانب الفن األربعة.
مل تتواكب مع  وقد أكدت بعض الدراسات السابقة على أن برامج إعداد معلم الرتبية الفنية

النظرية اخلاصة باالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية وغلب على تلك الربامج الرتكيز على إعداده لتدريس 
إنتاج الفن أكثر من اجلوانب األخرى )تاريخ الفن، نقد الفن، علم اجلمال(. ومشلت تلك الدراسات  

أقسام الرتبية الفنية يف اجلامعات م( و أشارت إىل برامج 0221كليات املعلمني يف دراسة آل قماش )
 هـ(.2303يف دراسة احلريب )

ومن تلك الدراسات يتضح أن هناك قصور يف جمال تدريس الرتبية الفنية وفق االجتاه 
ناجم عن اإلعداد للمعلمني قبل اخلدمة، وهو ما يعاين منه كل  D-B.A.Eالتنظيمي للرتبية الفنية 
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م( وقد .022يجية كما أكدته دراسة املفرج واملطريي ومحادة )التخصصات يف البيئة الرتبوية اخلل
، والرتكيز يف هذه الدراسة على Sabol (2006)يكون يف بيئات عاملية كما أكدت على ذلك دراسة 
هـ( دراسة للتعرا على مدى تطبيق 2342الرتبية الفنية ومنهجها اجلديد، فعندما أجرى فلمبان )

هـ( .230ة توصل إىل أن هناك قصور، بينما كانت دراسة الغامدي )املنهج وتدريس اجلوانب األربع
اليت استعجلت تقومي املنهج يف عامه األول ومل يكن املعلمني قد تدربوا بعد على التدريس وفق االجتاه 

م( بعدها تقبل معلمي 0220. ويف املقابل أثبتت دراسة الغامدي )D-B.A.Eالتنظيمي للرتبية الفنية 
يف ومشرفات الرتبية الفنية للمنهج اجلديد واجتاهاهتم اإلجيابية حنوه، مما يثبت أن اخللل ومعلمات ومشر 

هـ( 2344يف توقيت التقومي وليس يف املنهج اجلديد، وهو ما تكرر الظهور يف دراسة الشهري وناصر )
ايدي بعد الدراستني السابقتني من حيث تطور املهارات التدريسية لدى املعلمني، مث دراسة الز 

م( اليت ظهر فيها تطور آخر يف جانب تدريس اجلوانب األربعة للفن يف االجتاه التنظيمي 0224)
 .D-B.A.Eللرتبية الفنية 

 Sabolالتدريب أثناء اخلدمة والتنمية املهنية ملعلمي الرتبية الفنية أكد على أمهيته دراسة 

هـ(، 2342هـ(، ودراسة فلمبان )2342)، ودراسة الزهراين Carol, Jeffers (1996)، ودراسة (2006)
هـ فيما خيص املعلمات الغري متخصصات، ودراسة املفرج واملطريي ومحادة 2340ودراسة الزامل )

 م( اليت أكدت على ضرورة التكامل بني إعداد املعلم قبل وأثناء اخلدمة..022)

ر االحتياجات ومجيع الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التدريب مل تغفل أمهية حص
هـ(، ودراسة 2302التدريبية كأساس للتخطيط وتصميم الربامج التدريبية ومنها دراسة النجادي )

 م(.3..2م(، ودراسة هارلن هوفا )0224هـ(، ودراسة كمال واحلر )2303احلريب )

وجوانبه األربعة، فقد استخلص الباحث  D-B.A.Eويف جمال االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 
هـ(، ودراسة فلمبان 2303موعة من االحتياجات التدريبية واستفاد منها كدراسة احلريب )جم
م( أظهرت ...2م( يف التذوق الفين، كما أن دراسة كارول )0222هـ(، ودراسة محيد ).230)
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. D-B.A.Eتقاعس املعلمني للرتبية الفنية يف والية كنساس عن تطبيق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 
فقد استفاد الباحث من تناوهلا  D-B.A.Eمن الدراسات اليت اهتمت بعرض نظرية االجتاه التنظيمي و 

 للجوانب األربع يف تدريس الفنون وعلى طرق تدريسها. 
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 تمهيد:

تعد هذه اخلطوة من اخلطوات اإلجرائية اليت يقوم هبا الباحث. حيث يوضح املنهج الذي  
استخدمه يف الدراسة وطريقة اختيار عينة الدراسة، واملعاجلة االحصائية اليت ستستخدم يف عملية 

د العينة واختيارها، ويتطلب اإلجابة عن أسئلة الدراسة، كما يتعرض إىل جمتمع الدراسة، وطرق حتدي
عملية مجع البيانات مثل:  من الباحث إعطاء تفصيالت دقيقة عن أداة الدراسة اليت استخدمها يف

انات. كما يطلب من الباحث وصف دقيق لكيفية التحقق من اخلصائص السيكومرتية االستب
ها أو تطويرها من قبل )الصدق والثبات( ألدوات مجع البيانات من حيث وصف األداة وكيفية بناء

الباحث نفسه أو من قبل باحثني آخرين، وعدد فقراهتا، وأبعادها، والسمة اليت يقيسها كل بعد من 
 .(2)األبعاد

وسيقوم الباحث يف هذا الفصل بتوضيح آلية استخالص االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات 
، واخلطوات D-B.A.Eالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية الرتبية الفنية واليت تناسب تدريس املادة وفق نظرية ا

اليت اتبعها للوصول إىل االحتياجات التدريبية النهائية، مث يسرد بعدها خطوات إجراءات البحث 
 امليداين اليت اتبعها استعداداً ملرحلة الوصف والتحليل للنتائج.

 مجتمع الدراسة:

حول عدد املدارس  (0)القتصادية يف صحيفة االقتصاديةاليت أعدهتا وحدة التقارير احبسب اإلحصائية 
بلغ عدد مدارس التعليم العام  يف مناطق اململكة اإلدارية ومقارنتها بعدد الطالب وعدد املعلمني،

معلم  (101.21)مدرسة، وعدد املعلمني واملعلمات يف كافة التخصصات بلغ عددهم  (43.33)
                                                           

، )عمان: 4، طعباس، حممد َونوفل، حممد َوالعبسي، حممد َوأبو عواد، فريال، مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس 2
 .224م(، ص0222دار املسرية، 

0 http://www.aleqt.com/2014/05/30/article_853066.html  شعبان  22اجلمعة صحيفة االقتصادية
 .14.العدد  0223مايو  42هـ. املوافق  2341
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طالب  (.10.324)يف مدارس التعليم العام إىل ومعلمة، والطالب والطالبات وصل عددهم 
 وطالبة.

وتستهدا الدراسة احلالية حصر االحتياجات التدريبية ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية يف اململكة 
، ويتألف جمتمع الدراسة من D-B.A.Eالعربية السعودية وفق نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

يقومون فعليًا بتدريس مادة الرتبية الفنية، مبختلف ختصصاهتم ودرجاهتم  املعلمني واملعلمات الذين
العلمية؛ سواء كان التخصص األساس هلم هو الرتبية الفنية أو أي ختصص آخر، وسواء كان مؤهلهم 

 العلمي البكالوريوس أو أدىن أو أعلى.

التعليمي،  بع النظام املركزي يف النظام ونظرًا لكون وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية تت
ويشمل ذلك األنظمة والقوانني والتعليمات وامليزانيات واملناهج واملقررات الدراسية وتعيني وتوزيع 
الكوادر البشرية على مناطق ومدن اململكة يف مدارس التعليم العام، فال يوجد اختالا بني مدارس 

ملدرسية وال تتميز مدينة على قرية يف التجهيزات املدرسية، كما أن التعليم العام من حيث تنوع املباين ا
كافة مدارس اململكة تدرس نفس املقررات الدراسية وحسب التقومي الدراسي العام للدولة، ويشمل 
ذلك عدم التمييز يف تعيني املعلمني واملعلمات اجلدد يف مدارس التعليم العام فحيثما يكون العجز 

املعلمة إىل أي مدينة أو قرية عند التعيني من قبل ديوان اخلدمة املدنية بغض النظر عن يوجه املعلم أو 
مقر اإلقامة للمعلم أو املعلمة، إضافة إىل أن مجيع معلمي الرتبية الفنية ومعلماهتا يف اململكة العربية 

 السعودية من املواطنيني.

متجانس بني اإلدارات الرتبوية العامة يف املدن وعلى ما ذكر فإن االختالفات معدومة تقريبًا واجملتمع 
الكربى وبني اإلدارات الرتبوية ومدارسها يف احملافظات والقرى وينطبق ذلك أيضا على املعلمني 

 واملعلمات وختصصاهتم.
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املعلمني  تعليم للحصول على أعدادإدارة الشؤون املدرسية بوزارة الرتبية والالتواصل مع بعد و 
يدرِّسون مادة الرتبية الفنية مبدارس التعليم العام سواء كانوا متخصصني أو غري  نواملعلمات الذي
وهو برنامج إلكرتوين حديث - اإللكرتوين املسمى برنامج )نور( النظام املركزي ومبراجعةمتخصصني، 

لبنني ومديرات يقوم مدراء املدارس ل، -لوزارة الرتبية والتعليم يربط املدارس واإلدارات التعليمية بالوزارة
ملعلمني واملعلمات داخل ، بإسناد املواد الدراسية إىل ايف بداية كل عام دراسياملدارس للبنات 

، مما ميكن الوزارة من االطالع على االحصائيات احلقيقية والواقعية من داخل املدارس الربنامج
فنية يف اململكة العربية حصل الباحث على األعداد الواقعية ملعلمي ومعلمات الرتبية ال مباشرة.
أعداد املعلمني واملعلمات للرتبية الفنية مبدارس التعليم العام لعام  2احصائيةمن  السعودية
 اآليت: امللخص وتتضح األعداد يف اجلدول هـ2343/2341

 هـ2343/2341(: احصائية أعداد املعلمني واملعلمات للرتبية الفنية مبدارس التعليم العام لعام 22جدول رقم )
 معلمين معلمات التعليمالتربية و  اتإدار جميع 

 6444 3476 العدد

 51698 المجموع الكلي

( أن العدد الكلي جملموع املعلمني واملعلمات الذين يدرِّسون مادة الرتبية 22ويالحظ يف اجلدول )
ة وعشرة آالا معلم الفنية يف مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية هو ةان وتسعون وستمائ

 ( وهم ميثلون اجملتمع األصلي للدراسة.3..22ومعلمة )

 :خطوات تطبيق الدراسة
  قام الباحث بعد اإلطالع على األدبيات والدراسات اليت هلا عالقة وثيقة بالدراسة احلالية

رات تكون من فقرات مغلقة لالختيار منها وتتفق مع املهاوتاالستبانة ببناء أداة الدراسة وهي 
 .D-B.A.Eالالزمة ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية للتدريس وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

                                                           
 (.420أنظر املالحق )ص: 2
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  أرسلت األداة جملموعة من أعضاء هيئة التدريس يف بعض جامعات اململكة العربية السعودية
 .(2)لتحكيمها ضمن خطوات الصدق الظاهري والبنائي لألداة

  ًخلرباء التطوير املهين للرتبية الفنية وعرض أداة الدراسة على  حضر الباحث اجتماعًا وزاريا
( خرباء من مناطق اململكة لتحكيم األداة للمرة الثانية ومن قبل .اخلرباء املكون عددهم من )

 .(0)املتخصصني يف مناهج الرتبية الفنية امليدانيني

  رسل خبطاب رمسي إىل بصورتني األوىل ورقية تاستبانة بعد خطوات التحكيم صمم الباحث
ميكن  (4)اإلدارات التعليمية يف مناطق وحمافظات اململكة العربية السعودية، والثانية إلكرتونية

إرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين للمعلمني واملعلمات وعرب املواقع الرمسية للرتبية الفنية يف اململكة 
 العربية السعودية.

 االستبانة هـ لتعبئة 2343/ 22/ 21تعليمية بتاريخ إىل اإلدارات ال (3)أرسل خطاب رمسي
 يف مدة أقصاها شهرين. اواسرتجاعه

 إلكرتونيًا إىل رؤساء أقسام الرتبية الفنية عن طريق الربيد اإللكرتوين ووسائل  ةانت االستبأرسل
على مواقع الرتبية  اومت نشره Facebook، و Whatsappالتواصل االجتماعية ومواقعها مثل 

 .(1)ة الرمسية بإدارات التعليمالفني

                                                           
 (.403، و )ص:(404أنظر املالحق )ص: 2
 (.401أنظر املالحق )ص: 0
 (.442ر املالحق )ص:أنظ 4
 (.442أنظر املالحق )ص:  3
 (.441أنظر املالحق )ص: 1
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  أرسل رابط األداة اإللكرتوين أيضا يف بعض اإلدارات كالرياض ومكة املكرمة وجدة واملدينة
من حزمة رسائل اإلدارات الرمسي إىل أرقام جواالت  SMSاملنورة واملنطقة الشرقية عرب رسائل 

 .(2)املعلمني واملعلمات للرتبية الفنية املتوفرة لديهم

 عليهم االستبانة الباحث حبضور بعض االجتماعات العامة ملعلمي الرتبية الفنية، وتوزيع  قام
لتعبئتها ومجعها مباشرة منهم، وأما خبصوص املعلمات فقد اتبع الباحث نفس األسلوب 

انات وأرسلت يف إدارات متنوعة مث مجعت االستببالتعاون مع مشرفات تربويات للرتبية الفنية 
 إىل الباحث.

 انات الليت مجعت من عدة قنوات )ورقية، إلكرتونية( ووصل عددها النهائي إىل مت فرز االستب
 ة.اناستب (124)

  قام الباحث وبعد استشارة املتخصصني يف اإلحصاء بتطبيق العمليات اإلحصائية املطلوبة
 على أداة الدراسة الستخالص النتائج الكمية وتفسريها.

 طريقة حساب عينة الدراسة:
ختار الباحث يف حتديد حجم عينة الدراسة العينة العشوائية الطبقية وذلك بتصنيف أعداد املعلمني ا

إدارة تعليمية، مث تقسيمهم إىل  (31)واملعلمات حسب اإلدارات التعليمية اليت يعملون هبا وعددها 
 :اآليتمخس مناطق كما يوضحها اجلدول 

 علمات حبسب املناطق اليت يعملون فيها(: تقسيم أعداد املعلمني وامل22جدول رقم )
 المنطقة التعليمالتربية و  اتإدار عدد  م
 اجلنوبية 22  .2
 الشرقية 0  .0
 الشمالية 22  .4
 الغربية 1  .3
 الوسطى .2  .1

                                                           
 ( مناذج من اإلعالنات عن تطبيق أداة الدراسة يف املنتديات الرمسية..44و  441أنظر املالحق ) ص  2
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وبذلك يكون توزيع وأعداد املعلمني واملعلمات حسب املناطق اخلمسة كما يوضحها اجلدول  
 :اآليت

 املعلمني واملعلمات حبسب املناطق (: توزيع وجمموع أعداد20جدول )
 النسبة اجملموع معلمات معلمني املنطقة م
 %2.74 02.1 2102 133 الشمالية  .2
 %2270 22.4 .2. .33 الشرقية  .0
 %.017 .0.3 2332 ..20 الوسطى  .4
 %0.71 .0.4 2132 24.3 الغربية  .3
 %2.74 2.13 22.4 32. اجلنوبية  .1

 %511 51698 400. ..34 اجملموع
ونظرًا لعدم وجود اتفاق بني الباحثني على وضع حد معني على أساس علمي حيدد احلجم  

–املناسب أو األمثل للعينة لكي متثل اجملتمع الذي تسحب منه متثياًل جيداً، فإن تقدير حجم العينة 
يعترب واحدة من املشكالت اخلاصة بأسلوب املعاينة  -على مستوى معظم الدراسات والبحوث

 (2)األساليب اإلحصائية. وتطبيق

أن هناك اجتاهني متبعني عند تقدير حجم العينة: األول: يعتمد على اخلربة  (0)وأضاا فهمي 
%( من حجم اجملتمع األصلي يبدو مالئمًا يف معظم 21%( إىل )22السابقة للباحث وهو أن )

د العوامل اليت يتوقف الدراسات والبحوث. والثاين: يرتبط بنظرية االحتماالت، ويعتمد على حتدي
عليها حجم العينة واعتبارها دالئل رئيسة أو مؤشرات أساسية هلذا الغرض، وهو ما يغفله االجتاه 
األول، ويعتمد االجتاه الثاين على توافر بعض املعلومات عن معامل اجملتمع األصلي عن طريق العينة 

 وتتمثل يف: Pilot Sampleاالستطالعية 

                                                           
: معهد اإلدارة ، )الرياض2(، جSPSSفهمي، حممد شامل، اإلحصاء بال معاناة )املفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج  2

 ..22م(، ص0221العامة، مركز البحوث، 
 .202 -.22فهمي، مرجع سابق، ص ص  0
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 ( حبيث يزيد حجم العينة املطلوب كلما قل اخلطأ يف 2721سمح به )أكرب خطأ للتقدير ي
 التقدير املسموح.

 ( حيث يزيد احلجم املطلوب للعينة كلما زادت درجة الثقة 2-∝درجة الثقة املطلوبة )
 املطلوبة.

 .نوع العينة املستخدمة: فحجم العينة خيتلف من نوع آلخر 

كرجييسي ومورجان يسهل اختاذ قرار جيد عند اختيار جدواًل قّدمه كل من   (2)وقد أدرج سيكاران
وحتديد حجم العينة )ن( جملتمع معني )ت(. وقد استخرج الباحث من هذا اجلدول ما أفاد بأنه 

 (4.1( فإن )ن= 21222(، وعندما يكون )ت=4.2( فإن )ن=22222عندما يكون )ت= 

وعند اعتبار أن جمتمع الدراسة عددهم  وحلساب حجم العينة )يف الدراسات العشوائية( املطلوبة أيضاً 
( 4.2( فيجب أال يقل عدد العينة عن )2721( وتقدير خطأ )27.1( وبدرجة ثقة )3..22)

 لتحديد حجم العينة: (0)معلماً ومعلمة، وذلك حسب معادلة روبريت ماسون
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ر بأنه ومراعاة الشرتاط استيفاء أشا (4)وبعد استشارة متخصص يف االحصاء الرتبوي والنفسي
افرتاض اعتدالية توزيع املتغري التابع عند استخدام حتليل التباين واختبار )ت( فقد حرص الباحث 

 تبعاً  أي الدراسة، يف املستقلة املتغريات من مستوى لكل ( فرداً 42) على أال يقل عدد األفراد عن
)حلساب االختالا بينهم يف االحتياجات  علمةم (42)+  معلم (42) اجلنس. وأال يقل عن ملتغري

                                                           
سيكاران، أوما، طرق البحث يف اإلدارة: مدخل بناء املهارات البحثية، ترمجة: بسيوين، إمساعيل، )الرياض: مطابع جامعة امللك  2

 .433م(، ص3..2سعود، 
 بصيغة ملف إكسل على الرابطمتوفرة على موقع جامعة امللك سعود  0

http://faculty.ksu.edu.sa/70810/DocLib18/Forms/DispForm.aspx?ID=2 
 د.حسني فلمبان ختصص إحصاء تربوي ونفسي بإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة. 4
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 (42)+  بكالوريوس (42) الدراسي جيب أال يقل عدد األفراد عن املؤهل ملتغري التدريبية(. وتبعاً 
 دبلوم )حلساب االختالا بينهم يف االحتياجات التدريبية(. (42)+  عليا دراسات

 عينة الدراسة:

 :ةاآلتيمت اختيار أفراد العينة بالطريقة 

  مت حتديد عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقيةStratifed Random  تبعاً لنسبة تواجدها يف
 جمتمع الدراسة مع مراعاة متغريات الدراسة قدر اإلمكان.

  مفردة. 4.2احلد األدىن حلجم العينة جيب  أال يقل عن 

 ( معلمًا ومعلم124وصل حجم العينة يف صورهتا النهائية إىل )على مستوى مدارس اململكة  ة
 .هـ2341-2343العربية السعودية للعام الدراسي 

 وصف خصائص عينة الدراسة:

وذلك من خالل متغريات الدراسة )اجلنس، املنطقة التابع هلا، املؤهل، التخصص، املرحلة  
افية لعينة الدراسية اليت يدرسها، جهة التخرج، سنوات اخلربة( بغرض التعرا على اخلصائص الدميوغر 

 الدراسة:
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 اجلنس: معلمني ومعلمات: .2

 (: توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس24جدول )
 النسبة املئوية التكرار اجلنس م
 %.،32 023 معلمني 2
 %1374 ..0 معلمات 0

 %222 124 اجملموع

 
 (: توزيع عينة الدراسة بني املعلمني واملعلمات.2شكل )

( توزيع عينة الدراسة بني املعلمني واملعلمات، حيث النسبة األكرب 2( والشكل )24يوضح اجلدول )
%. وهي نسبة مماثلة تقريبًا لتوزيع حجم .،32% تالها املعلمني بنسبة 1374للمعلمات بنسبة 

 %.1.722%، ونسبة املعلمات 327.2اجملتمع الذي كان فيه نسبة املعلمني 
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 املنطقة التابع هلا: .0

 ة الدراسة حسب املنطقة.(: توزيع عين23جدول )
 النسبة املئوية العينة املنطقة م
 %2170 3. الشمالية  .2
 %0073 .22 الشرقية  .0
 %04 223 الوسطى  .4
 %42 .21 الغربية  .3
 %3 32 اجلنوبية  .1

 %222 124 اجملموع

 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب املناطق.0شكل )

حسب املنطقة التابعني هلا أفراد العينة، حيث ( توزيع عينة الدراسة 0( والشكل )23يوضح اجلدول )
نظرًا لوجود أكثر من مدينة كثافة سكاهنا –% وهي النسبة األكرب 42جاءت املنطقة الغربية بنسبة 

% وهي املنطقة اليت هبا 3عالية كمكة املكرمة وجدة والطائف، والنسبة األقل للمنطقة اجلنوبية بنسبة 
ضمن جمتمع الدراسة األصلي، كما أن املنطقة اجلنوبية متتاز بكثرة أقل عدد من املعلمني واملعلمات 

 قراها وتباعدها ووعورة تضاريسها الذي قد يكون السبب يف تدين عدد أفراد العينة.
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 درجة املؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(: .4

 (: توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل الدراسي21جدول )

 لنسبة املئويةا العدد املؤهل م
 %2.71 2. دبلوم 
 %074. 4.2 بكالوريوس 
 %2270 10 دراسات عليا 

 %222 124 اجملموع

 
5771               %7474       %       5174% 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي.4شكل )

فراد عينة الدراسة، ( توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي أل4( والشكل )21يوضح اجلدول )
%، يليها محلة درجة الدبلوم بنسبة 074.وجاءت النسبة األكرب حلملة درجة البكالوريوس بنسبة 

 %.2270%، والنسبة األقل حلملة الدراسات العليا بنسبة 2.71
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 التخصص: .3

 (: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص..2جدول )

 النسبة املئوية التكرار التخصص م
 %.027 .22 زيلاقتصاد من 2
 %074 20 فنون 0
 %71.. 432 تربية فنية 4
 %471 23 مناهج تربية فنية 3
 %. .4 أخرى 1

 %222 124 اجملموع

 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص.3شكل )

( توزيع عينة الدراسة حسب التخصص ألفراد عينة الدراسة، حيث 3( والشكل ).2يوضح اجلدول )
% هو األعلى، مث ختصص االقتصاد املنزيل ثانيًا بنسبة 71..الفنية بنسبة  جاء ختصص الرتبية

%، وختصص مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنية .%، تاله ختصصات متنوعة )أخرى( بنسبة .027
 %.074%، والنسبة األقل كانت لتخصص الفنون بنسبة 471بنسبة 
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 املرحلة الدراسية: .1

 سب املرحلة الدراسية.(: توزيع عينة الدراسة ح.2جدول )

 النسبة املئوية التكرار املرحلة الدراسية م
 %.317 043 االبتدائية 2
 %4371 ..2 املتوسطة 0
 %3 32 الثانوية 4
 %.227 2. مشرتك 3

 %222 124 اجملموع
 

 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب املرحلة الدراسية.1شكل )

الدراسة حسب املرحلة الدراسية اليت يعمل فيها أفراد  ( توزيع عينة1( والشكل ).2يوضحا اجلدول )
%، تالها املرحلة املتوسطة بنسبة .317عينة الدراسة، وكانت املرحلة االبتدائية بالنسبة األكرب بنسبة 

%، والنسبة األقل كانت .227%، واألفراد الذين يشرتكون يف أكثر من مرحلة دراسية بنسبة 4371
 %.3املرحلة الثانوية بنسبة  لألفراد الذين يعملون يف
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 جهة التخرج: ..

 (: توزيع عينة الدراسة حسب جهة التخرج.23جدول )

 النسبة املئوية التكرار جهة التخرج م
 %273 3 معهد الرتبية الفنية  .2
 %2372 4. الكلية املتوسطة  .0
 %2274 14 كلية املعلمني  .4
 %2172 .. جامعة أم القرى  .3
 %.37 33 جامعة امللك عبدالعزيز  .1
 %2371 1. جامعة امللك سعود  ..
 %.037 .23 أخرى  ..

 %222 124 اجملموع

 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب جهة التخرج..شكل )

( توزيع عينة الدراسة حسب جهة التخرج، حيث جاءت النسبة .( والشكل )23يوضحا اجلدول )
%، وخرجيي 2371بة %، مث خرجيي جامعة امللك سعود بنس.037األعلى جلهات أخرى بنسبة 

%، مث كلية املعلمني 21%، تالهم خرجيي جامعة أم القرى بنسبة 2372الكلية املتوسطة بنسبة 
 %.273%، وجاءت النسبة األقل خلرجيي معهد الرتبية الفنية بنسبة 2274بنسبة 
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 سنوات اخلربة: .3

 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة..2جدول )
 النسبة املئوية التكرار سنوات اخلربة م
 %4474 2.2 سنوات 1أقل من   .2
 %2.70 34 سنوات 22إىل  1من   .0
 %.2.7 0. سنة 21إىل  22من   .4
 %.237 1. سنة 02إىل  .2من   .3
 %.2.7 0. سنة 02أكثر من   .1

 %222 124 اجملموع

 

 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة..شكل )

يع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة ألفراد عينة ( توز .( والشكل ).2يتضح من اجلدول )
%، والنسبة 4474سنوات بنسبة  1الدراسة، حيث جاءت النسبة األعلى للذين خدمتهم أقل من 

 %..237سنة بنسبة  02إىل  .2األقل كانت للذين خربهتم من 
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 أداة الدراسة:

-Dتنظيمي للرتبية الفنية احملاور، وفق جوانب نظرية االجتاه ال ةمتعدداستبانة صمم الباحث  

B.A.E  تاريخ الفن، النقد الفين، علم اجلمال، إنتاج الفن(، باإلضافة إىل حمور خاص بتدريس الرتبية(
 عتمد على االختيارات املغلقة.ا تيف حماورهاالستبانة  تالفنية العام )طرقه وأساليب تقوميه(، وكان

 :(2)دئياً مب اآلتيةصمم الباحث أداة الدراسة حسب احملاور 

 حاجة تدريبية للمعلم واملعلمة. 21جانب تاريخ الفن ومشل  .2

 حاجة تدريبية للمعلم واملعلمة. 21جانب النقد والتذوق الفين ومشل  .0

 حاجة تدريبية للمعلم واملعلمة. 21جانب علم اجلمال ومشل  .4

 حاجة تدريبية للمعلم واملعلمة. 21جانب إنتاج الفن ومشل  .3

حاجة تدريبية للمعلم  21فنية )الطرق وأساليب التقومي( ومشل جانب تدريس الرتبية ال .1
 واملعلمة.

 صدق أداة الدراسة:

 :اآليتاتبع الباحث اجتاهني للتأكد من صدق أداة الدراسة ك

: للتحقق من صدق األداة الظاهري والبنائي لتحكيمه من حيث صحة العبارات لفقرات أوالً 
إىل عدد من االستبانة الدراسة، فقد قام الباحث بإرسال ومدى انتماءها حملاور أداة االستبانة 

املتخصصني كخطوة أوىل، وهم أساتذة أعضاء هيئات تدريس يف بعض اجلامعات السعودية، 
، واخلطوة D-B.A.Eومتخصصني يف الرتبية الفنية وهلم حبوث يف جمال االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

                                                           
 .( األداة يف صورهتا األولية.42أنظر املالحق )ص: 2
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واصل مع خرباء التطوير املهين للرتبية الفنية يف وزارة الرتبية والتعليم، الثانية اليت اتبعها الباحث هو الت
واالستعانة هبم يف حتكيم األداة وعددهم سبعة خرباء، لديهم اخلربة امليدانية والتخصصية يف مادة 

كما يوضحه اجلدول   (2)متخصصاً  21الرتبية الفنية وبرامج التدريب التخصصي هلا.وكان عددهم 
 :اآليت

 (: أعداد احملكمني ألداة الدراسة من اجلامعات السعودية ووزارة الرتبية والتعليم.02ل )جدو 
 العدد اجلامعة م
 3 جامعة أم القرى مبكة املكرمة  .2
 0 جامعة امللك سعود بالرياض  .0
 2 جامعة امللك عبدالعزيز جبدة  .4
 2 جامعة الطائف بالطائف  .3
 . زارة الرتبيةخرباء التطوير املهين للرتبية الفنية بو   .1

ثانياً: اتبع الباحث للتأكد من صدق األداة إضافة إىل الصدق الظاهري والبنائي أسلوب إحصائي 
يستخدم للتأكد من صدق األداة وللتأكد كذلك من ثبات األداة وهو: اختبار االتساق الداخلي 

بات احملور لو تأثر عند لكل فقرة من فقرات املقياس بالنسبة للمحور اليت تتبعه، مبعىن أن معامل ث
داللة  احملور ومبعىن آخرأثر الفقرة إجيايب على ات احملور بالنقص فسيدل هذا على أن فقر أحد حذا 
، ويف حالة التأكد من مجيع احملاور الذي تنتمي له احملورأن الفقرة هلا اتساق داخلي مع  على

ذا األسلوب كما سيتضح الحقًا يف والفقرات لألداة فهذا يؤكد صدق األداة. وقد أجرى الباحث ه
 قياس ثبات أداة الدراسة.

وفيما خيص نتائج التحكيم ألداة الدراسة فقد مشلت احلذا لبعض الفقرات والتعديل على 
صياغة البعض اآلخر وإضافة فقرات جديدة، مع تأكيد غالب اآلراء على ضرورة اختصار عدد 

. وأهم املالحظات والتعديالت  االستبانةهولة تعبئة الفقرات ملساعدة املفحوصني عينة البحث على س
 :اآليتكانت ك

                                                           
 .ساتذة حمكموا أداة الدراسة( قائمة األ401أنظر املالحق )ص:  2
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 أواًل: البيانات العامة:
 متت إضافة متغريين رأى احملكمني ضرورة توفرها ومها: 
 املرحلة اليت يدرِّس فيها املعلم أو املعلمة. .2

 إدارة الرتبية والتعليم التابع هلا. .0

لة واإلدارة لضمان التوازن بني املراحل واملناطق واإلدارات وكان مربر اإلضافة: التعرا على متغري املرح
 التعليمية عند حتديد العينة.

 :االستبانةثانياً: 

 حمور تاريخ الفن: .2

 ( ربط 3(: )وصف العمل الفين وفق السياق التارخيي(، و)0مت حذا الفقرة( :)
(: )تقدمي 2فقرة )العمل الفين باحلقبة التارخيية السائدة وقتها( لكوهنما متضمنان يف ال

 املعلومات التارخيية اخلاصة بالعمل الفين(.

 ( 22(: )شرح عالقة الفن و الفنان بالثقافات املختلفة(، و)1دجمت الفقرتان :)
 ( لتصبح: )التفاعل.)تقدمي الفنانني و تأثريهم يف العصور اليت عاشوها( مع الفقرة )

 الرتاث(. مع املوروث التارخيي و

 ( لكون تدريسها يف 22ألغيت الفقرة )تشجيع املتعلمني على التفاعل مع الرتاث( :)
 الرتاث( يشملها. مع املوروث التارخيي و (: )التفاعل.الفقرة )

 ( إثراء رؤية املتعلمني من خالل املقارنات التارخيية 20عدلت صياغة الفقرة( :)
 التارخيية قارناتامل خالل من الفنية الرؤية (: )إثراء3لألعمال الفنية( إىل الفقرة )

 الفنية(. لألعمال
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 ( التدريب على تصنيف األعمال الفنية حسب 24عدلت صياغة الفقرة( :)
 التطورات حسب الفنية األعمال (: )تصنيف.التطورات التارخيية( إىل الفقرة )

 التارخيية(.

 ( فقرات.51وبذلك أصبح مجموع فقرات محور تاريخ الفن )

 حمور النقد الفين: .0

  تعليم كيفية مشاهدة األعمال الفنية واالستجابة هلا(، والفقرة 2الفقرة )مت دمج( :)
(: )متكني 4(: )مساعدة املتعلمني على إدارك قيم األعمال الفنية(، والفقرة )0)

( يف 2املتعلم من وصف األعمال الفنية مبصطلحات فنية( ثالثتهم لتصاغ الفقرة )
 الفين(. بالعمل اخلاصة ارخييةالت املعلومات الصورة النهائية: )تقدمي

 ( تدريب املتعلمني على تقييم خصائص العمل الفين(، و).عدلت الفقرتان( :). :)
( يف 3)عقد حلقات نقاش بني املتعلمني للتحدث عن األعمال الفنية( إىل الفقرة )

 الثقافة(. و التاريخ متغريات يف الفنون دور الصورة النهائية: )شرح

 ( 22عدلت الفقرة:)  )إجياد عالقات تفاعلية للعمل الفين بني املوضوع و العناصر(
 داخل املتنوعة العالقات ( يف الصورة النهائية: )وصف1يف صياغتها لتكون الفقرة )

 الواحد(. الفين العمل

 ( :لكوهنا 22حذفت الفقرة )تدريب املتعلمني للوصول إىل تفسري العمل الفين( )
 العالقات (: )توضيح.الفنية( و) لألعمال والتذوق (: )النقد3مضمنة يف الفقرتان )

 الفنية(. األعمال بني حسية
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 ( 20مت حذا الفقرة )إتاحة الفرصة للمتعلم إلضفاء معاين مجالية للعمل الفين( :)
 لكوهنا ال تنتمي حملور النقد الفين وتنتمي لعلم اجلمال.

 ( إىل (: )تعويد املتعلمني على النقد باستخدام 24عدلت الفقرة )املصطلحات الفنية
 الفنية( لألعمال والتذوق ( يف الصورة النهائية: )النقد3الفقرة )

  ُ(.21( و)23( و).( و)3( و)1( و)3بقي على الفقرات: )أ 

 ( فقرات.51وبذلك أصبح مجموع فقرات محور النقد الفني )

 حمور علم اجلمال: .4

 ( على تذوق اجلمال يف  ( يف الصورة األولية: )مساعدة املتعلمني2عدلت الفقرة
 يف اجلمال ( يف الصورة النهائية: )تذوق2الطبيعة والرتاث( يف صياغتها إىل الفقرة )

 والرتاث(. الطبيعة

 ( ( يف الصورة األولية: )تشجيع املتعلمني على احلديث عن الفن وأثره 3عدلت الفقرة
 يف وأثره الفن عن دث( يف الصورة النهائية: )التح3يف احلياة( يف صياغتها إىل الفقرة )

 احلياة(.

 ( ( يف الصورة األولية: )التدريب على مناقشة القيم اجلمالية لألعمال 1إعادة صياغة
 الفنية(. لألعمال اجلمالية القيم ( يف الصورة النهائية: )مناقشة1الفنية( إىل الفقرة )

 ( البصرية ( يف الصورة األولية: )تعليم كيفية احلكم على اخلصائص .إعادة صياغة
 للبيئة البصرية اخلصائص ( يف الصورة النهائية: )توضيح.للبيئة احمليطة( إىل الفقرة )

 احمليطة(.
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 ( :تعليم كيفية 3(: )حتفيز عاطفة املتعلمني حنو الفنون إجيابياً( و).دمج الفقرات( :)
مال(، (: )تعريف املتعلمني مبقاييس اجل.ممارسة اخلربة اجلمالية يف احلياة اليومية(، و)

(: )تدريب املتعلمني على تفسري القيم اجلمالية لألعمال الفنية( يف فقرة واحدة 22و)
 الفنية للخربات األبعاد اجلمالية (: )تقدمي.وهي الفقرة )االستبانة يف الصورة النهائية 

 املتنوعة(.

 ( كوهن24إلغاء الفقرة )ا (: )تبسيط علم اجلمال لتقدميه للمراحل الدراسية املختلفة
 عامة وليست حاجة تدريبية.

 ( وتوضيح الفنية اخلربات (: )شرح.( لتكونا الفقرتني )20، 22اإلبقاء على الفقرتني 
 تغري وفق املعاين اختالا عالقة مدى (: )توضيح3االجتماعية(، و) ابعادها

 الثقافات(.

 ( مع ال23دمج الفقرة )( .فقرة )(: )تقدمي األبعاد الثقافية للخربات الفنية املتنوعة
 االجتماعية(. ابعادها توضيح و الفنية اخلربات لتصبح: )شرح

 ( يف 22(: )تدريس اثر البيئة وعالقتها باملوروث الفين( إىل الفقرة )21عدلت الفقرة )
 الفين. باملوروث وعالقتها اجلمالية البيئة اثر : )توضيحةالنهائي ةانالستبصورة ا

 

 ( فقرات.51لجمال )وبذلك أصبح مجموع فقرات محور علم ا

 حمور إنتاج الفن: .3

 ( :( لتكونا: )تنمية اإلحساس 0و 2اإلبقاء مع تعديل الصياغة على الفقرتني
 باخلامات الفنية يف إنتاج الفن( و)إجياد احللول املتنوعة يف إنتاج األعمال الفنية(.
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 ( لتكون صياغتها يف 4عدلت الفقرة )الفقرة (: )ترمجة اخليال إىل أعمال فنية مبتكرة
 اإلبداعي(. اإلنتاج (: )تنمية20)

 ( 3دجمت الفقرتني )توفري البدائل املمكنة لنقص األدوات الفنية لتحقيق األهداا( :)
(: )إجياد احللول لنقص اخلامات املطلوبة لتدريس إنتاج الفن( يف فقرة واحدة يف 1و)

وعة يف إنتاج األعمال (: )إجياد احللول املتن0وهي الفقرة ) ةانلالستبالصورة النهائية 
 الفنية(.

 ( لعموميتها، .ألغيت الفقرة )الوصول باملتعلمني إىل االستمتاع بإنتاج الفنون( :)
(: )تعليم كيفية التخطيط لألفكار قبل ترمجتها إىل أعمال .وألغيت كذلك الفقرة )

 فنية( لبديهيتها.

 ت الثمانية للرتبية الفنية يف متثل اجملاال ةانية فقرات للصورة النهائية لالستبأضيفت ةان
 (.22( إىل الفقرة )3إنتاج الفن من الفقرة )

 يف احلديثة التقنيات (: )توظيف24الفقرة ) ةانأضيفت للصورة النهاشية لالستب 
 الفين( ألمهية التدريب عليها مستقبلياً للمعلمني واملعلمات. اإلنتاج

 

 رة.( فق54وبذلك أصبح مجموع فقرات محور إنتاج الفن )

 حمور طرق التدريس والتقومي للرتبية الفنية: .1

 ( مع تعديل طفيف يف 21و 23و .و 3و .و 1و 3و 0و2اإلبقاء على الفقرات )
 الصياغة.
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 ( كون هذه 4حذفت الفقرة )أطبق الطرق احلديثة للتدريس الناقد للمتعلمني( :)
 املهارة مضمنة يف حمور النقد الفين.

 ( فقد كان هناك رأي بأن (: )أحفز املتعل.حذفت الفقرة )م على التعلم املفرد
املقصور هو حتديد احلاجات التدريبية ملهارات تدريسية داخل الصف للمعلمني 

 واملعلمات.

 ( يف الصورة ال.أضيفت الفقرة )طرق يف احلديثة التقنيات : )توظيفةاننهائية لالستب 
 التدريس(.

 ( ؛ نظراً (: )أعزز قدرة املتعلمني على احل20حذفت الفقرة )وار و مناقشة املشكالت
 ألن هذه املهارة مضمنة يف طرق التدريس األخرى.

 ( فقرات.51وبذلك أصبح مجموع فقرات محور طرق التدريس والتقويم )

 :كانت كاآليت  (2)الستبانة لوالصورة النهائية 
 حاجات تدريبية للمعلم واملعلمة. 22جانب تاريخ الفن ومشل  .2

 حاجات تدريبية للمعلم واملعلمة. 22الفين ومشل جانب النقد والتذوق  .0

 حاجات تدريبية للمعلم واملعلمة. 22جانب علم اجلمال ومشل  .4

 حاجة تدريبية للمعلم واملعلمة. 24جانب إنتاج الفن ومشل  .3

حاجات تدريبية للمعلم  22جانب تدريس الرتبية الفنية )الطرق وأساليب التقومي( ومشل  .1
 واملعلمة.

احث مقياس ليكرت مخاسي لالختيار من قبل املفحوصني لتفسري االحتياج التدرييب وقد اختار الب
 :اآليت لديهم ك

 .مساعدة بدون أو مبساعدة مرضي بشكل اجلانب هذا تدريس على قادر غري: مرضي غير أداء .2
                                                           

 .( األداة بصورهتا النهائية بعد التحكيم.40أنظر املالحق )ص:  2
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 .املشرا من كامل وتوجيه مبساعدة جيد شكلب اجلانب هذا تدريس على قادر: متوسط أداء .0
 .عليه للتدريب حاجيت مدى أعرا وال اجلانب هذا بتدريس قمت أن يل يسبق مل: ايدمح .4
 .املشرا من قليلة مبساعدة جداً  جيد بشكل اجلانب هذا تدريس على قادر: جداً  جيد أداء .3
 .الرتبوي املشرا من مساعدة بدون ممتاز بشكل اجلانب هذا تدريس على قادر: ممتاز أداء .1

 ة:ثبات أداة الدراس

( وهي درجة 2..27عند التحقق من درجة ثبات أداة الدراسة الكلي بطريقة ألفا كرونباخ بلغ = )
 عالية إحصائياً.

( فقرة .0يوضح املتوسطات احلسابية عند تقسيم فقرات األداة إىل جزئني: األول ) اآليتواجلدول 
 ( فقرة:.0والثاين )

 الكلي بطريقة التجزئة النصفية.(: حساب معامل ثبات أداة الدراسة 02جدول رقم )
 اجلزء املتوسط احلسايب عدد العناصر

 2اجلزء  4732.3. .0
 0اجلزء  073212. .0
 اجلزئني اإلثنني 23.70203 14

كانت   اس االحتياجات التدريبية بطريقة التجزئة النصفيةيثبات درجات مق معامل سابوحل 
 :النتائج طبق الباحث األسلوب اإلحصائي اآليت

 (: حساب ثبات درجات أداة الدراسة الكلي بألفا كرونباخ وسبريمان براون وجومتان.00جدول رقم )
 إحصاءات الثبات

 ألفا كرونباخ

 2اجلزء 
 27.34 القيمة

 .0 عدد الفقرات

 0اجلزء 
 27.32 القيمة

 .0 عدد الفقرات

 14 جمموع العناصر
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 273.4 االرتباط بني الصيغ

 ن براونمعامل سبريما
 27.34 عند تساوي الطول

 27.34 عند عدم تساوي الطول

 27.30 معامل جومتان التجزئة النصفية

اس االحتياجات التدريبية يثبات درجات مق معامل حساب(: وعند 00ويتضح من اجلدول رقم )
ء الثاين (، وللجز 27.34) للجزء األول = طريقة ألفا كرونباخكانت نتيجة   بطريقة التجزئة النصفية
بطريقة سبريمان براون يف حالة عدم ( وكالمها درجيت ثبات عالية. و 27.32بطريقة ألفا كرونباخ = )
 كانت النتيجة التجزئة النصفية بطريقة جومتان(، و 27.34) كانت النتيجةتساوي طول اجلزئني  

 (.  وتعترب النتائج السابقة ملعامل ثبات أداة الدراسة عالية.27.30)

جلأ الباحث الستخدام طريقة ألفا كرونباخ  صدق وثبات أداة الدراسةإضايف للتأكد من وكإجراء 
للتحقق من االتساق الداخلي لدرجات عبارات املقياس لكّل بعد )حمور( على حدة )وتعترب طريقة 

ثبات االتساق الداخلي مؤشرًا مزدوجًا للثبات والصدق البنائي لعبارات املقياس(؛ حيث أن معامل ال
علم  (، وحملور2..27) =نقد الفن  (، وحملور.27.1) =تاريخ الفن  حملورطريقة ألفا كرونباخ ب

 (، وحملور طرق التدريس والتقومي =3..27) =إنتاج الفن (، وحملور ...27= )اجلمال الفن 
 ات احملور مثفقر أحد حذا  يتم ور بطريقة ألفا كرونباخحساب معامل ثبات احمل وبعد (،.27.1)

ككل، فإذا كان معامل الثبات بعد حذا الفقرة أقل من   محورمعامل الثبات لل ة حسابإعاد
أي أن الفقرة هلا اتساق داخلي  احملورمعامل الثبات ككل فهذا يدل على أن أثر الفقرة إجيايب على 

 .، والعكس صحيحالذي تنتمي له احملورمع 

 ور تاريخ الفن(: حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حم04جدول رقم )

 احتياجات حمور تاريخ الفن
معامل ثبات ألفا كرونباخ للمحور بعد 

 حذا الفقرة
2 27.13 

0 27.10 

4 27.14 
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3 27.13 

1 27.14 

. 27.12 

. 27.10 

3 27.10 

. 27.10 

22 27.10 

 (.27.1) لفن=ور لتاريخ اقيمة ثبات احمل ( جند بعد اعتبار أن04يف اجلدول رقم ) وبإجراء املقارنة
وهذا يدل على أن مجيع  من فقرات احملور، فقرة أي ينخفض بعد حذا احملورجند أن معامل ثبات 

إليه، وهو داللة على مي تالذي تن فقرات احملور وأثرها إجيايب على باقيالفقرات هلا اتساق داخلي 
 ثبات وصدق مجيع فقرات حمور تاريخ الفن.

 لداخلي لفقرات مقياس حمور نقد الفن(: حساب االتساق ا03جدول رقم )

 احتياجات حمور النقد الفين
معامل ثبات ألفا كرونباخ للمحور بعد 

 حذا الفقرة
2 27... 

0 27... 

4 27... 

3 27..3 

1 27... 

. 27... 

. 27... 

3 27... 

. 27..3 

22 27... 

 حمور النقد الفين =ثبات  قيمة ( جند بعد اعتبار أن03يف اجلدول رقم ) وبإجراء املقارنة
وهذا يدل  من فقرات احملور، فقرة أي ينخفض بعد حذا احملورجند أن معامل ثبات  (2..27)
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إليه ، وهو داللة مي تالذي تن فقرات احملور وأثرها إجيايب على باقيعلى أن مجيع الفقرات هلا اتساق 
 على ثبات وصدق مجيع فقرات حمور النقد الفين.

 : حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور علم اجلمال(01جدول رقم )

 احتياجات حمور علم اجلمال
معامل ثبات ألفا كرونباخ للمحور بعد 

 حذا الفقرة
2 27... 

0 27... 

4 27... 

3 27... 

1 27..1 

. 27..1 

. 27..1 

3 27... 

. 27... 

22 27..1 

 حمور علم اجلمال =قيمة ثبات  عد اعتبار أن( جند ب01يف اجلدول رقم ) وبإجراء املقارنة
من فقرات احملور، فيما عدا  فقرة أي ينخفض بعد حذا احملورجند أن معامل ثبات  (...27)

فقرات  وأثرها إجيايب على باقيوهذا يدل على أن مجيع الفقرات هلا اتساق داخلي  الفقرة الثانية ثابتة،
 ثبات وصدق مجيع فقرات حمور علم اجلمال. إليه ، وهو داللة علىمي تالذي تن احملور

 

 (: حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور إنتاج الفن.0جدول رقم )

 احتياجات حمور إنتاج الفن
معامل ثبات ألفا كرونباخ للمحور بعد 

 حذا الفقرة
2 27..0 

0 27..0 

4 27..2 

3 27..2 
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1 27..2 

. 27..4 

. 27..0 

3 27..0 

. 27..0 

22 27..2 

22 27..2 
20 27..2 
24 27..0 

 حمور إنتاج الفن =قيمة ثبات  ( جند بعد اعتبار أن.0يف اجلدول رقم ) وبإجراء املقارنة
من فقرات احملور، فيما عدا  فقرة أي ينخفض بعد حذا احملورجند أن معامل ثبات  (3..27)

فقرات  وأثرها إجيايب على باقيهلا اتساق داخلي وهذا يدل على أن مجيع الفقرات  الفقرة الثانية ثابتة،
 إليه ، وهو داللة على ثبات وصدق مجيع فقرات حمور إنتاج الفن.مي تالذي تن احملور

 (: حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور طرق التدريس والتقومي.0جدول رقم )

 احتياجات حمور التدريس والتقومي
ور بعد معامل ثبات ألفا كرونباخ للمح

 حذا الفقرة
2 27.1. 

0 27.1. 

4 27.11 

3 27.1. 

1 27.13 

. 27.13 

. 27.13 

3 27.13 

. 27.1. 

22 27.13 

حمور طرق التدريس قيمة ثبات  ( جند بعد اعتبار أن.0يف اجلدول رقم ) وبإجراء املقارنة
من فقرات احملور،  فقرة أي ينخفض بعد حذا احملورجند أن معامل ثبات  (.27.1) والتقومي =
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وأثرها إجيايب على وهذا يدل على أن مجيع الفقرات هلا اتساق داخلي  فيما عدا الفقرة الثانية ثابتة،
إليه ، وهو داللة على ثبات وصدق مجيع فقرات حمور طرق التدريس مي تالذي تن فقرات احملور باقي

 والتقومي.

لثبات والصدق ألداة الدراسة مبحاورها ووفق األساليب اإلحصائية السابق شرحها يتضح أن ا
 وفقراهتا قد حتققت بدرجات عالية.

 األساليب اإلحصائية:
األساليب اإلحصائية الوصفية مثل: التكرارات والنسب املئوية والرسوم البيانية، ومقاييس  .2

 النزعة املركزية كاملتوسط احلسايب واالحنراا املعياري.

 األساليب اإلحصائية االستداللية: .0

  )اختبار )تT-test  لعينتني مستقلتني وذلك الختبار الفروق بني متوسطي االحتياجات
 التدريبية لكل من املعلمني واملعلمات )اجلنس(.

  اختبار حتليل التباين األحاديANOVA  وذلك الختبار الفروق بني متوسطات
اسات العليا( وتبعاً االحتياجات التدريبية تبعاً للمؤهل الدراسي )دبلوم، البكالوريوس، الدر 

 للمرحلة الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي(.
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 تمهيد:

حتليل البيانات اليت بعد  تساؤالت الدراسةعلى  الباحث يف هذا الفصل باإلجابة سيقوم  
الرتبية الفنية باململكة  حصل عليها من خالل استجابات جمتمع الدراسة املكونة من معلمي ومعلمات
معلم +  023= 124العربية السعودية، ومن خالل عينة ممثلة للمجتمع وصل عددها إىل )

 :اآلتي هدفت الدراسة إىل وحيثمعلمة(، ..0
  التعرا على االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس جانب تاريخ

 .D-B.A.Eاه التنظيمي للرتبية الفنية الفن يف مادة الرتبية الفنية وفق االجت

  التعرا على االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس جانب النقد
 .D-B.A.Eوالتذوق الفين يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 دريس جانب علم التعرا على االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لت
 .D-B.A.Eاجلمال يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

  التعرا على االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس جانب إنتاج
 .D-B.A.E الفن يف مادة الرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 ت التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية يف التعرا االحتياجا
 طرق تدريس الرتبية الفنية وأساليب تقوميها.

  اختبار الفروق يف االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة لتدريس مادة الرتبية
 غريات الدراسة.تبعاً ملت D-B.A.Eالفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة سيعرض الباحث يف هذا الفصل نتائج التحليل مع تفسري و 
 ومناقشة النتائج يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 :كاآليت( فقرة موزعة  14تكونت أداة الدراسة من مخسة حماور رئيسة وجمموع فقراهتا )وقد 
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 على حماور أداة الدراسة(: توزيع الفقرات 03جدول )
 عدد الفقرات احملور م
 22 تدريس تاريخ الفن األول
 22 تدريس نقد الفن الثاين
 22 تدريس علم اجلمال الثالث
 24 تدريس إنتاج الفن الرابع
 22 طرق التدريس وأساليب التقومي يف الرتبية الفنية اخلامس
 14 حماور 1 اجملموع

( واالحنراا املعياري 471243ئي لألداة ككل بلغ املتوسط احلسايب هلا )وبعد إجراء التحليل اإلحصا
(272344) 

 تقدير أوزان المتوسطات الحسابية:
 :اآليت)أداة الرسالة( االستبانة ه تحسب الرتميز الذي اتبع

 بدون أو مبساعدة مرضي بشكل اجلانب هذا تدريس على قادر غري: مرضي غير أداء .2
 .مساعدة

 .املشرا من كامل وتوجيه مبساعدة جيد يشكل اجلانب هذا تدريس على قادر: سطمتو  أداء .0
 .عليه للتدريب حاجيت مدى أعرا وال اجلانب هذا بتدريس قمت أن يل يسبق مل: محايد .4
 .املشرا من قليلة مبساعدة جداً  جيد بشكل اجلانب هذا تدريس على قادر: جداً  جيد أداء .3
 .الرتبوي املشرا من مساعدة بدون ممتاز بشكل اجلانب هذا تدريس على قادر: ممتاز أداء .1

 :اآليتوزان املتوسطات على النحو وبناء عليه ميكن تقدير أ 
 :MEANإذا كان املتوسط احلسايب )م( 

 تدريبية احتياجاتهي  مرضي غري ترتكز حول استجابة أداءاليت االحتياجات التدريبية  271>م>2
 .عالية جداً 
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احتياجات هي  متوسط ترتكز حول استجابة أداءاليت االحتياجات التدريبية  071>م>2712
 .عاليةتدريبية 
؛ ضرورية تدريبية احتياجات ترتكز حول استجابة حمايداليت االحتياجات التدريبية  471>م>0712

وضرورية وقد اختار الباحث ضرورية هذه االحتياجات نظرًا لكوهنا مهمة بالنسبة ملنهج الرتبية الفنية 
ورغم ذلك فاملعلمني واملعلمات  D-B.A.Eللتدريس وفق نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 .اليطبقون هذه األسس واملهارات واليستخدموهنا يف التدريس
 االحتياجاتتكون  جداً  جيد أداء استجابة حول ترتكزاليت  التدريبية االحتياجات 371>م>4712

 .منخفضة التدريبية
عدم وجود هي  ممتاز أداء استجابة حول ترتكزاليت  التدريبية فاالحتياجات  1>م>3712  

 .تدريبية احتياجات

 :التساؤالتإجابة 

 األول: التساؤلإجابة 
 الرتبية مادة يف الفن تاريخ جانب لتدريس الالزمة واملعلمات للمعلمني التدريبية االحتياجات هي ما

 ؟D-B.A.E الفنية رتبيةلل التنظيمي االجتاه وفق الفنية

من خالل بناء أداة الدراسة معتمدة على اخللفية النظرية التساؤل وقد متت اإلجابة عن هذا 
حاجات تدريبية جلانب تاريخ الفن ضمن جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية ( 22راسة، وبلغت )للد

جات التدريبية يف صورة األداة يف أداة الدراسة، وهي احلا 22إىل  2، مت ترقيمها من D-B.A.Eالفنية 
النهائية وقد جاء ترتيب احلاجات تنازلياً حسب املتوسط احلسايب لدرجة احلاجة هلا، ومت عمل جدول 

 :فراد جمتمع الدراسة وجاءت كما يأيتيتضمن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة أ

 Art History الفن ريختالمحور األول: : نتائج األداة ل(.0جدول رقم )
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 م احتياجات تاريخ الفن م
 درجة االحتياج التدرييب

سط
ملتو
ا

 

االحنراا 
جة املعياري

النتي
ب  

لرتتي
ا

ب 
حس

ب 
لرتتي
ا

سطا
ملتو
ا

 1 3 4 0 2 ت

2 
 اخلاصة التارخيية املعلومات تقدمي

 الفين بالعمل
 202 2.4 2. .20 42 ت

 . ضرورية 27014.3 473022
% 173 0172 247. 4273 047. 

 الفين العمل تنفيذ أسلوب شرح 0
 التارخيية وعالقاته

 234 .21 33 3. 44 ت
 0 منخفضة 27033.1 471111

% .73 2374 2.73 42 0.7. 

 إنتاج وقصة ظروا توضيح 4
 تارخيياً  الفين العمل

 202 2.2 34 .22 32 ت
 1 ضرورية .270.21 4732.3

% 3 0270 2.70 4270 0473 

 متغريات يف الفنون دور شرح 3
 والثقافة التاريخ

 242 243 .22 .3 14 ت
 . ضرورية .274222 474.23

% 2274 2.74 027. 0.72 0171 

 يف الفنانني مبسامهات التعريف 1
 واجملتمعات الثقافات

 224 .24 2. 200 12 ت
 . ضرورية 2742100 470.33

% .7. 0473 2.7. 0.7. 00 

. 
 للفنون التارخيي التطور سرد

 املتنوعة
 222 211 2. 221 2. ت

 3 ضرورية ..274.1 470143
% 2473 0271 2473 4270 027. 

. 
مع املوروث التارخيي  التفاعل

 والرتاث
 241 .21 3. .. 3. ت

 3 ضرورية 274.113 4732.2
% 2474 2373 2170 4273 0.74 

3 
 خالل من نيةالف الرؤية إثراء

 لألعمال التارخيية املقارنات
 222 .24 .. .. 2. ت

 4 ضرورية ...2743 .47032
% 247. 237. 237. 0.72 027. 

. 
 حسب الفنية األعمال تصنيف

 التارخيية التطورات
 1. 231 .. 222 .. ت

 22 ضرورية 27420.2 472320
% 207. 0273 237. 0374 2371 

22 
 الفنية واتاألد تعريف

 تارخيياً  املستخدمة
 .21 213 .. 31 30 ت

 2 منخفضة 270.142 .471.3
% 370 2.7. 2373 42 4273 

 م: املقياس، ت: التكرار، %: النسبة املئوية

( اخلاص مبحور تاريخ الفن كأحد جوانب تدريس الرتبية الفنية وفق .0من خالل اجلدول )
 :ما يأيت ، يتضحD-B.A.Eاالجتاه التنظيمي 

  جاء االحتياج التدرييب إىل تعريف األدوات الفنية املستخدمة تارخييًا للمتعلمني أواًل بدرجة
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4713منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )
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التدريب يف هذا العنصر من درجات االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة 
 %(..7..ع = )مبجمو 

   للمتعلمني التارخيية وعالقاته الفين العمل تنفيذ أسلوب شرحكيفية جاء االحتياج التدرييب إىل 
(، وكانت النسبة املئوية 4711بدرجة منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) ثانياً 

رية االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرو لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..7..= )مبجموع ومنخفضة 

  للمتعلمني لألعمال  التارخيية املقارنات خالل من الفنية الرؤية إثراءجاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج 4703وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) ضروريةاً بدرجة ثالث

لية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة االحتياج: عاإىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.373.مبجموع = )

 ًا بدرجة ضرورية وفق رابعمع املوروث التارخيي والرتاث  جاء االحتياج التدرييب إىل التفاعل
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا 4730املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = عالية وضرورية ومنخفضة االحتياج: عالية جدًا و العنصر من درجات 
(.47..)% 

 اً للمتعلمني خامستارخييًا  الفين العمل إنتاج وقصة ظروا جاء االحتياج التدرييب إىل توضيح
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4732بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة  االحتياج: عاليةالتدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..7..مبجموع = )

  والثقافة للمتعلمني  التاريخ متغريات يف الفنون دور شرحالقدرة على جاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية .474سًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )ساد
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االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ات لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درج
 %(.371.مبجموع = )ومنخفضة 

 واجملتمعات  الثقافات يف الفنانني مبسامهات جاء االحتياج التدرييب إىل القدرة على التعريف
(، وكانت النسبة .470ًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )سابعللمتعلمني 

االحتياج: عالية جدًا وعالية ريب يف هذا العنصر من درجات املئوية لالحتياج إىل التد
 %(.33مبجموع = )وضرورية ومنخفضة 

  اً للمتعلمني ثامناملتنوعة  للفنون التارخيي التطور سردجاء االحتياج التدرييب إىل القدرة على
إىل  (، وكانت النسبة املئوية لالحتياج4701بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.373.مبجموع = )

 الفين  بالعمل اخلاصة التارخيية املعلومات جاء االحتياج التدرييب إىل القدرة على تقدمي
نسبة (، وكانت ال4730ًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )تاسعللمتعلمني 

االحتياج: عالية جدًا وعالية املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.73..مبجموع = )وضرورية ومنخفضة 

 التارخيية  التطورات حسب الفنية األعمال جاء االحتياج التدرييب إىل القدرة على تصنيف
(، وكانت النسبة 4723لغ )ًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بعاشر للمتعلمني 

االحتياج: عالية جدًا وعالية املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.3271مبجموع = )وضرورية ومنخفضة 

  وهو احتياج  471كانت نتيجة العنصرين الثاين والعاشر حسب املتوسط احلسايب أكثر من
كاهنم التدريس وفق احلاجتني التدريبيتني بشكل منخفض للتدريب، ويعين أن أفراد العينة بإم
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جيد جدًا ومبساعدة قليلة من املشرا الرتبوي؛ وهو داللة على أن حاجتهم منخفضة 
للتدريب يف تدريس الطالب على األدوات الفنية املستخدمة تارخيياً، إضافة إىل تدريبهم على  

 رخيية.كيفية شرح أسلوب تنفيذ العمل الفين وتوضيح عالقاته التا

 ( 3، .، .، 1، 3، 4، 2جاءت نتائج العناصر ،. ) لكل عنصر حسب املتوسط احلسايب
بدرجة احتياجات ضرورية، وهذا يعين أن أفراد العينة مل يسبق هلم التدريس بأي من تلك 
العناصر، وهي درجة احتياجات ضرورية هم حباجة إليها للتدريس وفق نظرية االجتاه التنظيمي 

 خ الفن.يف جانب تاري

 الثاني:التساؤل إجابة 
 مادة يف نقد وتذوق الفن جانب لتدريس الالزمة واملعلمات للمعلمني التدريبية االحتياجات هي ما

 ؟D-B.A.E الفنية للرتبية التنظيمي االجتاه وفق الفنية الرتبية

لنظرية للدراسة، امن خالل بناء أداة الدراسة معتمدة على اخللفية  التساؤلوقد متت اإلجابة عن هذا 
ضمن جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية  نقد وتذوق الفنحاجات تدريبية جلانب ( 22وبلغت )
D-B.A.E يف أداة الدراسة، وهي احلاجات التدريبية يف صورة األداة  22إىل  2، مت ترقيمها من

احلاجة هلا، ومت عمل جدول النهائية وقد جاء ترتيب احلاجات تنازلياً حسب املتوسط احلسايب لدرجة 
 :فراد جمتمع الدراسة وجاءت كما يأيتيتضمن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة أ

 

 

 

 Criticism الفين والتذوق : النقدالثاين(: نتائج األداة للمحور 42جدول رقم )
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 م احتياجات النقد الفين م
 درجة االحتياج التدرييب

سط
ملتو
ا

 

ا االحنرا
جة املعياري

النتي
يب 

الرتت
 2 0 4 3 1 

 العامة التشكيلية للقيم إدراكه 2
 223 2.2 1. 202 34 ت

 . ضرورية .27033 474103
% 374 047. 237. 4270 0070 

 املعاجلة يف الرأي إبداء كيفية 0
 الفين للعمل الفنية

 212 .23 0. 203 42 ت
 1 منخفضة 2...270 4712.3

% . 0370 2072 0371 0.70 

 لألعمال الناقد التفكري تنمية 4
  الفنية

 .24 2.1 3. .3 33 ت
 3 منخفضة .270332 .47122

% 37. 2.74 2170 4070 0.7. 

 عن للتحدث زمالؤه مع النقاش 3
 الفنية األعمال

 233 240 11 .. 32 ت
 0 منخفضة 27412.4 47.324

% 3 237. 227. 017. 4.7. 

 داخل املتنوعة العالقات وصف 1
 الواحد الفين العمل

 242 2.0 3. 221 32 ت
 . ضرورية .270312 .473.2

% 3 0271 2373 427. 0171 

. 
 للعمل املكونة األشكال حتليل

 الفين
 233 233 4. .22 30 ت

 . ضرورية 2742224 1..473
% 370 027. 2370 0373 2372 

. 
 للعمل تفاعلية تعالقا إجياد
 والعناصر املوضوع بني الفين

 223 232 .. .22 .4 ت
 3 ضرورية .270133 474.23

% .7. 0073 2471 4172 0272 

 الفنية لألعمال والتذوق النقد 3
 2.2 212 .1 3. .4 ت

 4 منخفضة 2742144 .47.04
% . 2.72 2271 0.70 4472 

. 
 بني سيةاحل العالقات توضيح
 الفنية ألعمالا

 203 .24 3. 243 43 ت
 22 ضرورية 2742224 4744.0

% .73 0.7. 2373 0.72 0370 

22 
 األعمال على األحكام إصدار

 الفنية
 ..2 214 2. 33 41 ت

 2 منخفضة 27033.3 3...47
% .73 2.70 227. 0.73 4374 

 م: املقياس، ت: التكرار، %: النسبة املئوية  

( اخلاص بتدريس جانب نقد الفن واحتياجاته التدريبية كأحد جوانب 42ن اجلدول )يتضح م
 :ما يأيت D-B.A.Eاالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 أوالً الفنية للمتعلمني  األعمال على األحكام إصدار تعليم كيفية جاء االحتياج التدرييب إىل 
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج ..47بدرجة منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )
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االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..17.مبجموع = )

  األعمال عن للتحدث مزمالؤه معللمتعلمني  النقاشإتاحة فرصة جاء االحتياج التدرييب إىل 
(، وكانت النسبة املئوية 47.3ايب الذي بلغ )ًا بدرجة منخفضة وفق املتوسط احلسثانيالفنية 

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.473.مبجموع = )ومنخفضة 

  ًا بدرجة ثالث للمتعلمني الفنية لألعمال والتذوق النقدتدريس جاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 47.0يب الذي بلغ )منخفضة وفق املتوسط احلسا

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..7..مبجموع = )

 ًا بدرجة رابعملتعلمني ا لدى الفنية لألعمال الناقد التفكري جاء االحتياج التدرييب إىل تنمية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4712حلسايب الذي بلغ )منخفضة وفق املتوسط ا

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.474.مبجموع = )

  اً خامس الفين للعمل الفنية املعاجلة يف الرأي إبداء كيفيةتدريس  جاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج 4712املتوسط احلسايب الذي بلغ )بدرجة منخفضة وفق 

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.273.مبجموع = )

  ضروريةساً بدرجة سادالفين  للعمل املكونة األشكال حتليلجاء االحتياج التدرييب إىل تدريس 
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف .473ط احلسايب الذي بلغ )وفق املتوس



 

032 
 

مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة هذا العنصر من درجات 
(327..)% 

 الواحد الفين العمل داخل املتنوعة العالقات جاء االحتياج التدرييب إىل تدريس وصف 
(، وكانت النسبة .473رورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )ًا بدرجة ضسابع للمتعلمني

االحتياج: عالية جدًا وعالية املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.371.مبجموع = )وضرورية ومنخفضة 

 والعناصر  املوضوع بني الفين للعمل تفاعلية عالقات جاء االحتياج التدرييب إىل تدريس إجياد
(، وكانت النسبة .474ًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )ثامنللمتعلمني 

االحتياج: عالية جدًا وعالية املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..37.مبجموع = )وضرورية ومنخفضة 

  ًا بدرجة تاسعلمتعلمني العامة ل التشكيلية لقيما إدراكجاء االحتياج التدرييب إىل تدريس
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4741ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.73..مبجموع = )

 الفنية للمتعلمني  الاألعم بني سيةاحل العالقات جاء االحتياج التدرييب إىل تدريس توضيح
(، وكانت النسبة املئوية 4744ًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )عاشر 

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.173.مبجموع = )ومنخفضة 

 ( 1، 2جاءت نتائج العناصر ،. ،. ،. )لتدريب يف تدريس املتعلمني ل ضرورية احتياجات
كيفية إدراكهم للقيم التشكيلية العامة، وتعليم الطلبة كيفية وصف العالقات املتنوعة داخل 
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 الفين، وتدريبهم على إجياد للعمل املكونة األشكال العمل الفين الواحد، وكيفية حتليل
 بني حسية عالقاتال والعناصر، وكيفية توضيح املوضوع بني الفين للعمل تفاعلية عالقات
 الفنية. األعمال

 ( بدرجة 22، 3، 3، 4، 0بينما جاءت نتائج العناصر )منخفضة وهذا ات تدريبيةاحتياج 
يعين إمكانية تدريس تلك احلاجات مبساعدة قليلة من املشرا الرتبوي. وبذلك تكون 

 لعناصر.احلاجات التدريبية هلذه العناصر أقل احتياجاً للمعلمني واملعلمات من باقي ا

 الثالث: التساؤلإجابة 
 الرتبية مادة يف علم اجلمال جانب لتدريس الالزمة واملعلمات للمعلمني التدريبية االحتياجات هي ما

 ؟D-B.A.E الفنية للرتبية التنظيمي االجتاه وفق الفنية

ية النظر من خالل بناء أداة الدراسة معتمدة على اخللفية  التساؤلوقد متت اإلجابة عن هذا 
ضمن جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية  علم اجلمالحاجات تدريبية جلانب ( 22للدراسة، وبلغت )

يف أداة الدراسة، وهي احلاجات التدريبية يف صورة األداة  22إىل  2، مت ترقيمها من D-B.A.Eالفنية 
ا، ومت عمل جدول النهائية وقد جاء ترتيب احلاجات تنازلياً حسب املتوسط احلسايب لدرجة احلاجة هل

 :فراد جمتمع الدراسة وجاءت كما يأيتيتضمن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة أ
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 Aesthetics اجلمال : علمالثالث(: نتائج األداة للمحور 42جدول رقم )

 م اجلمال احتياجات علم م
 درجة االحتياج التدرييب

سط
ملتو
ا

 

االحنراا 
 املعياري

ا
جة
لنتي

يب 
الرتت

 2 0 4 3 1 

2 
 الطبيعة يف اجلمال تذوق

 والرتاث
 ..2 221 .0 220 41 ت

 0 منخفضة 2744441 47.0123
% .73 2.7. 17. 0.70 4373 

0 
 حنو الفلسفية النظرة تنمية

 عامة بصفة الفنون
 .3 .20 240 221 13 ت

 22 ضرورية .270302 .4723.2
% 2271 0073 017. 037. 2.73 

4 
 السلوك إلكساب احلواس تربية

 اجلمايل
 .23 230 3. .22 41 ت

 1 ضرورية 2...270 4733434
% .73 007. 2373 0.7. 0371 

3 
 يف وأثره الفن عن التحدث

 احلياة
 2.4 .23 12 .3 41 ت

 2 منخفضة 2742431 47.40.3
% .73 2. .7. 037. 4.7. 

1 
 لألعمال ماليةاجل القيم مناقشة

 الفنية
 233 233 3. 30 .4 ت

 4 منخفضة 2742343 47.3.21
% .7. 2. 2071 0372 417. 

 للبيئة البصرية اخلصائص توضيح .
 احمليطة

 .23 .20 .3 224 .4 ت
 . ضرورية 2742.00 473.4.4

% .70 00 2. 0373 0. 

 وتوضيح الفنية اخلربات شرح .
 االجتماعية ابعادها

 .24 244 .22 .. 43 ت
 . ضرورية .270.24 473.4.4

% .73 237. 027. 017. 0.72 

 اختالا عالقة مدى توضيح 3
 الثقافات تغري وفق املعاين

 224 241 .22 202 43 ت
 3 ضرورية 27011.2 3..4742

% .73 047. 027. 0.74 00 

 للخربات األبعاد اجلمالية تقدمي .
 ةاملتنوع الفنية

 4. 2.3 220 222 33 ت
 . ضرورية .270423 .0..470

% 37. 0273 2.7. 40 2372 

22 
وعالقتها  البيئة ثرأ توضيح

 الفين باملوروث اجلمالية
 ..2 .23 .3 .. 41 ت

 3 منخفضة 270.4.3 0..47.1
% .73 21 2.73 0371 407. 

 م: املقياس، ت: التكرار، %: النسبة املئوية

اءت نتائج احملور الثالث اخلاص بتدريس جانب علم اجلمال كأحد جوانب تدريس الرتبية ج     
 :كما يأيت  (42، وكما يوضحها اجلدول )D-B.A.Eالفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 بدرجة منخفضة أوالً للمتعلمني احلياة  يف وأثره الفن عن التحدث جاء االحتياج التدرييب إىل 
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف 47.4توسط احلسايب الذي بلغ )وفق امل
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مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة هذا العنصر من درجات 
(.073.)% 

  ًا بدرجة ثانيوالرتاث للمتعلمني  الطبيعة يف اجلمال تذوقتدريس جاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 47.0ملتوسط احلسايب الذي بلغ )منخفضة وفق ا

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..27.مبجموع = )

  ًا بدرجة منخفضة ثالثملتعلمني مع ا لألعمال اجلمالية القيم مناقشةجاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف 47.3وسط احلسايب الذي بلغ )وفق املت

مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة هذا العنصر من درجات 
(.372.)% 

   لمتعلمني لالفين  باملوروث وعالقتها اجلمالية البيئة أثر توضيحكيفية جاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية 47.1درجة منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )ًا برابع

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.72..مبجموع = )ومنخفضة 

 اً خامسملتعلمني دى ااجلمايل ل السلوك إلكساب احلواس جاء االحتياج التدرييب إىل تربية 
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4733وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) ضروريةبدرجة 

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.271.مبجموع = )

  ساً سادمني للمتعلاالجتماعية  ابعادها وتوضيح الفنية اخلربات شرحجاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل .473وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) ضروريةبدرجة 
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االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..07.مبجموع = )

 ًا بدرجة سابعلمني احمليطة للمتع للبيئة البصرية اخلصائص جاء االحتياج التدرييب إىل توضيح
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل .473ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.2.مبجموع = )

  للمتعلمني قافات الث تغري وفق املعاين اختالا عالقة مدى توضيحجاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة املئوية 4742ًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )ثامن

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.3.مبجموع = )ومنخفضة 

  املتنوعة  الفنية للخربات ةاألبعاد اجلمالي تقدميالقدرة على جاء االحتياج التدرييب إىل
(، وكانت النسبة .470ًا بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )تاسعللمتعلمني 

االحتياج: عالية جدًا وعالية املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..،32مبجموع = )وضرورية ومنخفضة 

 اً عاشر ملتعلمني دى اعامة ل بصفة الفنون حنو الفلسفية رةالنظ جاء االحتياج التدرييب إىل تنمية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4723بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.34،0مبجموع = )

  ما يعين حاجة املعلمني  احتياجات تدريبية ضرورية،( .، 3 ،.، .، 4، 0العناصر )جاءت
 النظرة ، وذلك يف تدريس املتعلمني على تنميةضروريةواملعلمات للتدريب عليها بصورة 
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اجلمايل، وكيفية  املتعلمني السلوك إلكساب احلواس عامة، وتربية بصفة الفنون حنو الفلسفية
لمتعلمني، وكيفية شرح اخلربات الفنية وتوضيح احمليطة ل للبيئة البصرية اخلصائص توضيح

أبعادها اجلمالية، وتوضيح مدى عالقة اختالا املعاين وفق تغري الثقافات، والتدرب على 
 تقدمي األبعاد اجلمالية للخربات الفنية املتنوعة للمتعلمني.

  نخفضة احتياجات تدريبية بدرجة م( بنتيجة 22، 1، 3، 2جاءت نتائج العناصر املتبقية )و
يدل على إمكانية تدريسهم لتلك العناصر مبساعد قليلة من املشرا الرتبوي، وعليه  وهذا

 فالعناصر املذكورة أقل احتياجاً من العناصر األوىل للمعلمني واملعلمات.

 الرابع:التساؤل إجابة 
 الرتبية مادة يف إنتاج الفن جمال لتدريس الالزمة واملعلمات للمعلمني التدريبية االحتياجات هي ما

 ؟D-B.A.E الفنية للرتبية التنظيمي االجتاه وفق الفنية

من خالل بناء أداة الدراسة معتمدة على اخللفية النظرية للدراسة،  التساؤلوقد متت اإلجابة عن هذا 
-Dضمن جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية  تدريبية جلانب إنتاج الفن حاجة( 24وبلغت )

B.A.E يف أداة الدراسة، وهي احلاجات التدريبية يف صورة األداة  (24)إىل  (2)قيمها من ، مت تر
النهائية وقد جاء ترتيب احلاجات تنازلياً حسب املتوسط احلسايب لدرجة احلاجة هلا، ومت عمل جدول 

 :فراد جمتمع الدراسة وجاءت كما يأيتيتضمن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة أ
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 Studio الفن إنتاج: الرابع(: نتائج األداة للمحور 40جدول رقم )

 م الفن إنتاجاحتياجات  م
 درجة االحتياج التدرييب

سط
ملتو
ا

 

االحنراا 
جة املعياري

النتي
يب 

الرتت
 2 0 4 3 1 

2 
تنمية اإلحساس باخلامات الفنية 

 يف إنتاج الفن
 2.3 .23 42 3. .3 ت

 . منخفضة 2743.42 .....47
% .7. 2374 173 0371 4.73 

0 
إجياد احللول املتنوعة يف إنتاج 

 األعمال الفنية
 233 2.2 30 34 32 ت

 1 منخفضة 2742434 .47.0.2
% .73 2.70 370 4270 4.7. 

4 
 الفين اإلنتاج أدوات استخدام

 الصحيحة بالطرق
 233 .21 34 .3 43 ت

 3 ةمنخفض 270.320 47.4.33
% .7. 2.74 373 42 4.7. 

 الرسم جمال يف الفن إنتاج كيفية 3
 .23 213 .1 32 44 ت

 4 منخفضة .270.03 47.33.4
% .73 217. 2271 42 4.71 

1 
 جمال يف الفن إنتاج كيفية

 الزخرفة
 2.2 232 43 .. 31 ت

 . منخفضة ..274.0 .47.3.2
% 373 2.74 .73 0.71 4. 

 جمال يف الفن إنتاج كيفية .
 النسيج

 233 243 3. 242 .4 ت
 24 ضرورية 2740.04 .473303

% . 0171 2071 0.72 0373 

جمال  يف الفن إنتاج كيفية .
 اخلزا

 2.2 2.3 0. .3 32 ت
 3 منخفضة ..270.2 47.04.3

% .73 2.73 2072 40 4273 

 جمال يف الفن إنتاج كيفية 3
 باخلش أشغال

 241 ..2 33 223 .4 ت
 20 ضرورية 27033.1 20..473

% . 04 .73 4374 0.74 

 جمال يف الفن إنتاج كيفية .
 املعادن أشغال

 .20 2.3 33 222 43 ت
 22 منخفضة 270.203 4713132

% .73 2.71 .73 437. 0172 

22 
 جمال يف الفن إنتاج كيفية

 الطباعة
 2.2 213 13 .. 41 ت

 0 منخفضة 4...270 324..47
% .73 2373 2271 4273 4. 

22 
 جمال يف الفن إنتاج كيفية

 باخلامات املباشر التشكيل
 .23 232 32 0. 40 ت

 2 منخفضة .270320 47300.2
% .70 23 .73 4172 4.73 

 اإلبداعي اإلنتاج تنمية 20
 ..2 .21 13 3. 43 ت

 . منخفضة 2742.02 47.2324
% .73 2.72 2271 427. 4073 

24 
 يف احلديثة التقنيات توظيف

 الفين اإلنتاج
 212 211 3. 224 32 ت

 22 منخفضة ...2742 4714322
% .73 0272 2072 4270 0.73 

 م: املقياس، ت: التكرار، %: النسبة املئوية
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كأحد جوانب تدريس الرتبية   ( جلانب إنتاج الفن40جاءت نتائج احملور الرابع حسب اجلدول )     
 :كما يأيت  D-B.A.Eالفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 باخلامات أواًل بدرجة  املباشر التشكيل جمال يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4730منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة دريب يف هذا العنصر من درجات الت
 %(.470.مبجموع = )

 بدرجة  ثانياً باخلامات  املباشر التشكيل جمال يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
 (، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل..47منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.4.مبجموع = )

 اً بدرجة منخفضة وفق املتوسط ثالثالرسم  جمال يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
لعنصر من (، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا ا47.3احلسايب الذي بلغ )

 %(.471.مبجموع = )االحتياج: عالية جداً وعالية وضرورية ومنخفضة درجات 

 ًا بدرجة رابعالصحيحة  بالطرق الفين اإلنتاج أدوات جاء االحتياج التدرييب إىل استخدام
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 47.4منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة صر من درجات التدريب يف هذا العن
 %(.473.مبجموع = )

 ًا بدرجة خامسالصحيحة  بالطرق الفين اإلنتاج أدوات جاء االحتياج التدرييب إىل استخدام
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 47.0منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )
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االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة من درجات التدريب يف هذا العنصر 
 %(.473.مبجموع = )

  لدى املتعلمني جاء االحتياج التدرييب إىل تنمية اإلحساس باخلامات الفنية يف إنتاج الفن
(، وكانت النسبة املئوية ..47سًا بدرجة منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )ساد

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية هذا العنصر من درجات  لالحتياج إىل التدريب يف
 %(.070.مبجموع = )ومنخفضة 

 ًا بدرجة منخفضة وفق سابعالزخرفة  جمال يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا 47.3املتوسط احلسايب الذي بلغ )

 %(.4.مبجموع = )االحتياج: عالية جداً وعالية وضرورية ومنخفضة ن درجات العنصر م

 ًا بدرجة منخفضة وفق ثامنجمال اخلزا  يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا 47.0املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة  االحتياج:العنصر من درجات 
(.37..)% 

 ًا بدرجة منخفضة وفق لدى املتعلمني تاسعاإلبداعي  اإلنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل تنمية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا 47.2املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = ًا وعالية وضرورية ومنخفضة االحتياج: عالية جدالعنصر من درجات 
(..7..)% 

 ًا بدرجة منخفضة عاشر املعادن  أشغال جمال يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف 4713وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )
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مبجموع = ية وضرورية ومنخفضة االحتياج: عالية جدًا وعالهذا العنصر من درجات 
(.37..)% 

 يف الرتتيب احلادي عشرالفين  اإلنتاج يف احلديثة التقنيات جاء االحتياج التدرييب إىل توظيف 
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج 4714بدرجة منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة االحتياج: عالية إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..27.مبجموع = )

 عشر  الثايناخلشب يف الرتتيب  أشغال جمال يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل .473وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) ضروريةبدرجة 

عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة االحتياج: التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..47.مبجموع = )

 عشر  الثالثيف الرتتيب  النسيج أشغال جمال يف الفن إنتاج جاء االحتياج التدرييب إىل كيفية
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4733وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) ضروريةبدرجة 

حتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة االالتدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(.270.مبجموع = )

 ( بدرجة احتياج منخفض مما يعين أن املعلمني 22، .، .، 1، 3، 4، 0، 2العناصر )
واملعلمات قادرين على تدريس إنتاج الفن يف تلك العناصر مبساعدة قليلة من املشرا 

دمة وتدريبهم أثناء اخلدمة، وخرباهتم من الرتبوي، وهو ما يؤكد أن إعداد املعلمني قبل اخل
خالل ممارساهتم التدريسية قبل تعميم املنهج اجلديد للرتبية الفنية، كانت كلها تركز على 
جانب إنتاج الفن وبالتايل فاالحتياج التدرييب يف تلك املهارات التدريسية أقل من غريه من 

 العناصر.
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مبجايل النسيج وأشغال اخلشب بنتيجة احتياجني ( اخلاصني 3، .بينما جاء العنصران )     
ضروريني، مبعىن أن أفراد العينة مل يدرسوا هذين اجملالني بكفاءة، وحاجتهم التدريبية فيهما عالية، 
والباحث يربر هذه النتيجة إىل اجتاهات وميول اجلنسني حنو هذين اجملالني، فاملعلمني والطالب دائماً 

وفق نظرهتم حنو النسيج إىل أنه جمال مرتبط بفنون اإلناث، ويف املقابل  ما يعرضون عن جمال النسيج
فاملعلمات والطالبات يرين أن جمال أشغال اخلشب هو من الفنون الذكورية وال يصلح تدريسه 

 لإلناث.

 :الخامسالتساؤل إجابة 
يف مادة  التقوميلطرق التدريس وأساليب ما هي االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات الالزمة 

 ؟D-B.A.Eالرتبية الفنية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية "

من خالل بناء أداة الدراسة معتمدة على اخللفية النظرية للدراسة،  التساؤلوقد متت اإلجابة عن هذا 
إىل  2 ، مت ترقيمها منيف الرتبية الفنية لطرق التدريس وأساليب التقومي( حاجات تدريبية 22وبلغت )

يف أداة الدراسة، وهي احلاجات التدريبية يف صورة األداة النهائية وقد جاء ترتيب احلاجات تنازلياً  22
حسب املتوسط احلسايب لدرجة احلاجة هلا، ومت عمل جدول يتضمن املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

 :أيتفراد جمتمع الدراسة وجاءت كما ياملعيارية الستجابة أ
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 التقومي وأساليب التدريس وطرق الفنية الرتبية : تدريساخلامس(: نتائج األداة للمحور 44جدول رقم )

 م
التدريس احتياجات 
 والتقومي

 م
 درجة االحتياج التدرييب

سط
ملتو
ا

 

االحنراا 
جة املعياري

النتي
يب 

الرتت
 2 0 4 3 1 

2 
 بطريقة الدرس أهداا حتقيق

 التعاوين التعلم
 2.3 ..2 10 3. 40 ت

 0 منخفضة .270331 47.3.13
% .70 2170 2272 4371 447. 

0 
 البيان طريقة خطوات تطبيق

 التدريس يف العملي
 ..2 232 30 .. 44 ت

 2 منخفضة 27013.0 23...47
% .73 2173 370 4172 437. 

4 
 تنمي اليت األسئلة توظيف
 والتخيلي التباعدي التفكري

 243 211 223 .. .4 ت
 1 منخفضة 2704220 4710.42

% .70 2173 0272 4270 0.72 

3 
 طريقة باستخدام التدريس

 االستقصاء
 224 240 240 .. .3 ت

 22 ضرورية .270302 47030.1
% .70 2.74 017. 017. 0272 

1 
 تتيح بأشكال الدروس عرض

 املشكالت حلل فرص
 243 233 1. .. 32 ت

 . ضرورية .270322 .473120
% 3 2.74 2371 0372 0.72 

 املرتبطة التعلم نظريات تطبيق .
 بالتدريس

 .22 232 .. 242 .3 ت
 . ضرورية 2742232 470.233

% .70 0174 2173 0.71 007. 

 يف احلديثة التقنيات توظيف .
 التدريس طرق

 ..2 241 .1 222 41 ت
 3 منخفضة 2744233 47.2044

% .73 0273 227. 0.74 4371 

 للدروس التخطيط من التمكن 3
 املناسبة التدريس بطرق

 232 2.3 34 32 32 ت
 4 منخفضة 2742.22 47.2212

% 3 2173 373 407. 4172 

 التعلم اسرتاتيجية استخدام .
 التأملي التفكري لتنمية باللعب

 .20 203 2. 222 31 ت
 3 ضرورية 2743.20 .474222

% 2274 0273 2.7. 01 037. 

22 
 يف احلديثة األساليب تطبيق
 الفنية الرتبية متعلمي تقومي

 233 214 32 .. .1 ت
 . ضرورية .274440 4733.40

% 227. 2173 2173 0.73 0372 

 م: املقياس، ت: التكرار، %: النسبة املئوية

واخلاص بطرق تدريس الرتبية الفنية وأساليب ( 44جاءت نتائج احملور اخلامس حسب اجلدول )     
 :اآليتالتقومي املناسبة هلا ك

 بدرجة أوالً التدريس  يف العملي البيان طريقة خطوات جاء االحتياج التدرييب إىل تطبيق 
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل ..47منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )
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االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة جات التدريب يف هذا العنصر من در 
ويرى الباحث أن االحتياج املنخفض هلذا العنصر ناتج عن معرفة  %(.172.مبجموع = )

املعلمني واملعلمات الكاملة للبيان العملي نتيجة اإلعداد قبل اخلدمة والتدريب أثناءها 
 وممارستهم الدائمة هلذه الطريقة من طرق التدريس.

 بدرجة منخفضة  ثانياً التعاوين  التعلم بطريقة الدرس أهداا حتقيقء االحتياج التدرييب إىل جا
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف 47.3وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة هذا العنصر من درجات 
(..72.)% 

 ًا بدرجة منخفضة ثالثالتعاوين  التعلم بطريقة الدرس أهداا حتياج التدرييب إىل حتقيقجاء اال
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف 47.2وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة هذا العنصر من درجات 
(.37..)% 

 ًا بدرجة منخفضة رابعالتدريس  طرق يف احلديثة التقنيات التدرييب إىل توظيف جاء االحتياج
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف 47.2وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة هذا العنصر من درجات 
(.171.)% 

 اً خامسوالتخيلي  التباعدي التفكري تنمي اليت األسئلة  إىل توظيفجاء االحتياج التدرييب
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج 4710بدرجة منخفضة وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة إىل التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..47.مبجموع = )
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 ساً سادالفنية  الرتبية متعلمي تقومي يف احلديثة األساليب تطبيقدرييب إىل جاء االحتياج الت
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4733وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ ) ضروريةبدرجة 

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..27.مبجموع = )

 ًا بدرجة سابعاملشكالت  حلل فرص تتيح بأشكال الدروس تياج التدرييب إىل عرضجاء االح
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4731ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..47.مبجموع = )

 اً ثامنالتأملي  التفكري لتنمية باللعب التعلم اسرتاتيجية لتدرييب إىل استخدامجاء االحتياج ا
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل 4742بدرجة ضرورية وفق املتوسط احلسايب الذي بلغ )

االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة التدريب يف هذا العنصر من درجات 
 %(..17.مبجموع = )

  ًا بدرجة ضرورية وفق تاسعبالتدريس  املرتبطة التعلم نظريات االحتياج التدرييب إىل تطبيقجاء
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا .470املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة العنصر من درجات 
(..73.)% 

 ًا بدرجة ضرورية وفق عاشر االستقصاء  طريقة باستخدام التدريسالتدرييب إىل  جاء االحتياج
(، وكانت النسبة املئوية لالحتياج إىل التدريب يف هذا 4703املتوسط احلسايب الذي بلغ )

مبجموع = االحتياج: عالية جدًا وعالية وضرورية ومنخفضة العنصر من درجات 
(..7..)% 
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 ( بدرجة احتياجات ضرورية، أي أن املعلمني واملعلمات 22 ،.، .، 1، 3جاءت العناصر )
مل يدرسوا باستخدام هذه املهارات، وعلية فهي متثل حاجات تدريبية عالية تتمثل يف تدريبهم 
على التدريس باستخدام طريقة االستقصاء، وتدريبهم على كيفية عرض الدروس بأشكال 

ظريات التعلم املرتبطة بالتدريس، وكيفية تتيح للمتعلمني فرص حل املشكالت، وتعريفهم بن
استخدام وتوظيف اسرتاتيجية التعلم باللعب لتنمية التفكري التأملي، وكيفية تطبيق األساليب 

 احلديثة يف تقومي متعلمي الرتبية الفنية.

منخفضة أي أن  تدريبية( بدرجة احتياجات 3، .، 4، 0، 2وجاءت نتائج العناصر ) 
 ،يدرسون مبهارات واحتياجات هذه العناصر ومبساعدة قليلة من املشرا الرتبوي املعلمني واملعلمات

ويرجع ذلك على أن املعلمني واملعلمات قد خضعوا للتدريب على اسرتاتيجيات التدريس يف الربنامج 
الوزاري العام املسمى علمين كيف أتعلم، وضمنه دورات تدريبية على التعلم التعاوين، وتوظيف أسئلة 

فكري التباعدي، ومهارات خاصة بتوظيف التقنيات احلديثة يف التدريس، كما أهنم قد تدربوا على الت
طريقة البيان العملي يف تدريس الرتبية الفنية، وعلى كيفية التخطيط لدروس الرتبية الفنية يف الدورات 

 ديد وقبل تعميمه.التخصصية اليت قدمت هلم يف الرتبية الفنية منذ تعميم منهج الرتبية الفنية اجل

 اختبار الفروض:

 :الفرض األول 
 التدريبية االحتياجات( يف 2721هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ؟تبعاً ملتغري اجلنس الفنية الرتبية لتدريس الالزمة واملعلمات للمعلمني
 T-test for towلتنيلعينتني مستق (ت)السابق فقد مت استخدام اختبار  الفرض والختبار

independence sample من استيفاء البيانات لالفرتاضات األساسية الستخدام  وذلك بعد التأكد
 :وقد أظهرت النتائج ما يأيت .ة وجتانس التباين واالستقالليةاختبار )ت( وهي االعتدالي
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الحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية (: نتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني للمقارنة بني متوسطي ا43جدول رقم )
 الفنية للمعلمني و املعلمات )تبعاً ملتغري اجلنس(

أبعاد االحتياجات 
املتوسط  العدد اجلنس التدريبية

 احلسايب
االحنراا 
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( املعياري

 تاريخ الفن
 272241 473.33 023 معلمني

 غري دالة ..272 2..27
 2722.0 2..470 ..0 معلمات

النقد والتذوق 
 الفين

 272423 .47133 023 معلمني
 غري دالة 27212 27343

 272.34 4734.1 ..0 معلمات

 علم اجلمال
 272431 471302 023 معلمني

 غري دالة 27310 27.14
 272403 .473.1 ..0 معلمات

 إنتاج الفن
 .27222 32..47 023 معلمني

 غري دالة 27.22 .2712
 2721.3 47.002 ..0 معلمات

طرق التدريس 
 والتقومي

 2724.3 4712.3 023 معلمني
 غري دالة 3..27 27223

 272320 4712.2 ..0 معلمات

 :ما يأيت مستوى الداللة اإلحصائية( من قيمة )ت( و 43) يتضح من اجلدول

 أنه ال توجد  اً، وبالتايل نستنتجيف حمور تاريخ الفن يتضح أن قيمة )ت( غري دالة إحصائي
مة لتدريس فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطني احلسابيني لالحتياجات التدريبية الالز 

أن االحتياجات  . أيمادة الرتبية الفنية يف حمور تاريخ الفن لكلٍّ من املعلمني واملعلمات
 .ختتلف باختالا اجلنسال  التدريبية حملور تاريخ الفن

 يتضح أن القيم غري دالة إحصائياً، وبالتايل نستنتج أنه ال توجد فروق  النقد الفينور يف حم
ذات داللة إحصائية بني املتوسطني احلسابيني لالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة 

لكلٍّ من املعلمني واملعلمات. أي أن االحتياجات التدريبية  النقد الفينالرتبية الفنية يف حمور 
 ال ختتلف باختالا اجلنس. النقد الفينور حمل
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  يتضح أن القيم غري دالة إحصائياً، وبالتايل نستنتج أنه ال توجد فروق  علم اجلماليف حمور
ذات داللة إحصائية بني املتوسطني احلسابيني لالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة 

لمني واملعلمات. أي أن االحتياجات التدريبية لكلٍّ من املع علم اجلمالالرتبية الفنية يف حمور 
 ال ختتلف باختالا اجلنس. علم اجلمالحملور 

  الفن يتضح أن القيم غري دالة إحصائياً، وبالتايل نستنتج أنه ال توجد فروق  إنتاجيف حمور
ذات داللة إحصائية بني املتوسطني احلسابيني لالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة 

الفن لكلٍّ من املعلمني واملعلمات. أي أن االحتياجات التدريبية  إنتاجبية الفنية يف حمور الرت 
 الفن ال ختتلف باختالا اجلنس. إنتاجحملور 

  يتضح أن القيم غري دالة إحصائياً، وبالتايل نستنتج أنه ال  طرق التدريس والتقومييف حمور
سابيني لالحتياجات التدريبية الالزمة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطني احل

لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور طرق التدريس والتقومي لكلٍّ من املعلمني واملعلمات. أي 
 أن االحتياجات التدريبية حملور طرق التدريس والتقومي ال ختتلف باختالا اجلنس.

يف أنه ال توجد فروق ذات  (2)ريبللدراسة احلالية مع دراسة احل الفرض األولوقد اتفقت نتائج 
 (0)داللة إحصائية تعزى للجنس بني املعلمني واملعلمات. واتفقت هذه النتائج أيضاً مع دراسة لبد

من حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات املعلمني واملعلمات يف 
 جلنسني.الكفايات التدريسية األساسية ويف مهارات التذوق الفين بني ا

                                                           
 احلريب، مرجع سابق، أمنوذج إلكرتوين.2
املتغريات"، جملة  بعض ضوء يف الفين بالتذوق وعالقتها الفنية الرتبية معلمي لدى األساسية الكفايات ، "حممد عبدالكرميلبد،  0

 .003-2.2م(، ص ص 0222، العدد األول، املدينة املنورة، )23سالمية،ج اجلامعة اإل
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يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة  يف ما (2)نتائج الدراسة احلالية مع دراسة الغامدي وختتلف
أن االستجابة حنو  يرىغري اجلنس يف استجابات املعلمني واملعلمات؛ فالباحث إحصائية تعزي ملت

ملعلمات يف الدراسة املنهج اجلديد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأدائهم يف التدريس، ومبا أن املعلمني وا
احلالية حتددت احتياجاهتم التدريبية بالضرورية بصورة عامة يف معظم جوانب االجتاه التنظيمي 
للرتبية الفنية وحماور الدراسة فهذا يدل على أن املعلمني واملعلمات يف دراسة الغامدي كانت 

 جات املناهج اجلديدة.استجاباهتم غري حقيقية أو سطحية ودون معرفة دقيقة مبتطلبات واحتيا

 :الثاني اختبار الفرض
 التدريبية االحتياجات( يف 2721هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 هلم؟ العلمي للمؤهل اً تبع الفنية الرتبية مادة لتدريس الالزمة واملعلمات للمعلمني

 One Way Analysis ofحادي فقد مت إجراء حتليل التباين األ فرضالهذا  اختبارومن أجل 

Variances (ANOVA)  على البيانات ملقارنة املتوسطات احلسابية لالحتياجات التدريبية تبعًا للمؤهل
ي )دراسات عليا، بكالوريوس، دبلوم(، وذلك بعد التحقق من استيفاء البيانات الفرتاضات العلم

 استخدام حتليل التباين )االعتدالية، جتانس التباين(.
نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للمتوسطات احلسابية واالحنرافات لتوضيح  اآليتاجلدول و  

املعيارية ألبعاد مقياس االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية لعينة الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل 
 العلمي.

 
 

                                                           
 للمرحلة اجلديد الفنية الرتبية منهج حنو جدة مبحافظة الفنية الرتبية ومشريف معلمي الغامدي، حممد سعيد عبدالرمحن، اجتاهات 2

ة أم القرى: كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية، ، رسالة ماجستري غري منشورة، )مكة املكرمة: جامع(ميدانية دراسة) االبتدائية
 م(.0220
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بية واالحنرافات املعيارية ألبعاد مقياس االحتياجات (: نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للمتوسطات احلسا41جدول رقم )
 التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية لعينة الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي.

حماور مقياس االحتياجات 
 االحنراا املعياري املتوسط احلسايب العدد املؤهل العلمي التدريبية

 تاريخ الفن

 ..2721 471422 2. دبلوم
 272233 .474.4 4.2 لوريوسبكا

 2722.2 4723.1 10 عليا دراسات
 272221 474.04 124 اجملموع

 علم اجلمال

 272124 ..47.3 2. دبلوم
 .27243 4..473 4.2 بكالوريوس
 270223 4702.4 10 عليا دراسات
 .27243 1..473 124 اجملموع

 نقد الفن

 272.33 00..47 2. دبلوم
 272123 473111 4.2 بكالوريوس
 272.34 4743.0 10 عليا دراسات
 272121 473.30 124 اجملموع

 إنتاج الفن

 23..27 03..47 2. دبلوم
 272432 471.43 4.2 بكالوريوس
 274202 473330 10 عليا دراسات
 ..2724 .47.34 124 اجملموع

 طرق التدريس والتقومي

 .27221 33..47 2. دبلوم
 4..272 471223 4.2 بكالوريوس
 270202 472323 10 عليا دراسات
 272242 4712.3 124 اجملموع
نتائج حتليل التباين األحادي لكشف الفروق بني املتوسطات احلسابية يف وفيما يلي نستعرض 

ول يف اجلد املؤهل العلمي راسة تبعًا ملتغرياالحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية لعينة الد
 :اآليت
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(: نتائج حتليل التباين األحادي لكشف الفروق بني املتوسطات احلسابية يف االحتياجات التدريبية لتدريس مادة .4جدول رقم )
 الرتبية الفنية لعينة الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي.

 االحتياجات
درجات  جمموع املربعات مصدر التباين التدريبية

 احلرية
متوسط 

 عاتاملرب
 قيمة
 F 

الداللة 
 اإلحصائية

 الفن تاريخ
 272.2 07.11 .4701 0 .712. بني اجملموعات
   27003 122 0.7212. داخل اجملموعات

    120 ..4071. اجملموع

 اجلمال علم
 *27200 473.4 .37.2 0 .734. بني اجملموعات
   270.4 122 3.7322. داخل اجملموعات

    120 .1.703. اجملموع

 الفن نقد
 *.2723 ..472 ..372 0 37212 بني اجملموعات
   27421 122 .27.4.. داخل اجملموعات

    120 37333.. اجملموع

 الفن إنتاج
 *.2722 37.42 7201. 0 207212 بني اجملموعات
   270.3 122 .3.7.2. داخل اجملموعات

    120 2..27.. اجملموع

طرق التدريس 
 والتقومي

 *.2722 37.34 2..17 0 227.32  اجملموعاتبني
   272.3 122 227200. داخل اجملموعات

    120 0..007. اجملموع
 2721*دالة عند مستوى < 

( اخلاص بتحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بني .4يتضح من النتائج يف اجلدول )
دريس مادة الرتبية الفنية لدى عينة الدراسة تبعاً املتوسطات احلسابية لالحتياجات التدريبية الالزمة لت

 :مايأيت ملتغري املؤهل العلمي

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية
= F، حيث بلغت قيمة تبعًا ملتغري املؤهل العلميتاريخ الفن  مبحورالفنية فيما يتعلق 

 .( وهي غري دالة إحصائياً 272.2وى الداللة )مست( و 07.11)
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  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية
نقد الفن تبعاً ملتغري املؤهل العلمي )دراسات عليا، بكالوريوس، دبلوم(. مبحور الفنية ملا يتعلق 

. (27200يًا عند مستوى الداللة )( وهي دالّة إحصائ473.4= ) Fحيث بلغت قيمة 
علم بمحور بمعنى أن االحتياجات التدريبية لتدريس مادة التربية الفنية فيما يتعلق 

 .الجمال تختلف تبعا لمستويات المؤهل العلمي

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية
. فن تبعاً ملتغري املؤهل العلمي )دراسات عليا، بكالوريوس، دبلوم(قد النمبحور الفنية ملا يتعلق 

أي أن . (.2723توى داللة )( وهي دالة إحصائياً عند مس..472= ) Fحيث بلغت قيمة 
نقد الفن تختلف محور لاالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة التربية الفنية 

 .باختالف مستويات المؤهل العلمي

  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية وجود
إنتاج الفن تبعًا ملتغري املؤهل العلمي )دراسات عليا، بكالوريوس، مبحور الفنية ملا يتعلق 

( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 37.42= ) Fدبلوم(. حيث بلغت قيمة 
 إنتاجمحور لالتدريبية الالزمة لتدريس مادة التربية الفنية أي أن االحتياجات . (.2722)

 الفن تختلف باختالف مستويات المؤهل العلمي.

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية
هل العلمي )دراسات تبعًا ملتغري املؤ  طرق التدريس والتقومي للرتبية الفنيةمبحور الفنية ملا يتعلق 

( وهي دالة إحصائيًا عند 37.34= ) Fعليا، بكالوريوس، دبلوم(. حيث بلغت قيمة 
أي أن االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة التربية الفنية (. .2722مستوى داللة )
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تختلف باختالف مستويات المؤهل  لمحور طرق التدريس والتقويم للتربية الفنية
 العلمي.

يف وجود فروق ذات داللة إحصائية  2اتفقت النتائج السابقة مع نتائج دراسة النجادي وقد
 . -بقت على املناهج السابقةقد طُ  رغم أن دراسة النجادي–بالنسبة لتأثري املؤهل التعليمي 

ولتحديد أي من مستويات املؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا( توجد الفروق 
ستخدم الباحث اختبار إحصائي بعدي يسمى أقل فرق معنوي فقد ا أي املستويات واجتاهها لصاحل

(L.S.D) Least Significant Different methodاليت كانت فيها قيمة  ضع الفروقاللتعرا على مو  ؛F 
 .دالة

متوسطات االحتياجات اجتاه الفروق بني لتحديد مكان و  (L.S.D)(: نتائج االختبار البعدي أقل فرق معنوي .4جدول رقم )
 (ويات متغري املؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، دراسات علياالتدريبية تبعاً ملست

االحتياجات 
 التدريبية

 مستوى الداللة الخطأ المعياري متوسط الفروق مستويات المؤهل العلمي

 علم الجمال

 دبلوم
 *17134 175446 174713 بكالوريوس

 *17117 175966 171493 دراسات عليا

 بكالوريوس
 *17134 175446 174713 دبلوم
 17544 175675 174191 عليا دراسات

 دراسات عليا
 *17117 175966 171493 دبلوم

 17544 175675 174191 بكالوريوس

 نقد الفن

 دبلوم
 *17144 175438 174167 بكالوريوس

 *17148 175698 173565 دراسات عليا

 بكالوريوس
 *17144 175438 174167 ومدبل

 17141 175698 175193 عليا دراسات

 دراسات عليا
 *17148 175698 173565 دبلوم

 17141 175698 175193 بكالوريوس
 *17116 175446 174686 بكالوريوس دبلوم إنتاج الفن

                                                           
 .الفنية الرتبية ملعلمي التدريبية احلاجاتالنجادي، مرجع سابق،  2
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االحتياجات 
 التدريبية

 مستوى الداللة الخطأ المعياري متوسط الفروق مستويات المؤهل العلمي

 *17119 175966 171534 دراسات عليا

 بكالوريوس
 *17116 175446 174686 دبلوم
 17483 175675 175316 عليا دراسات

 دراسات عليا
 *17119 175966 171534 دبلوم

 17483 175675 171534 بكالوريوس

طرق التدريس 
 والتقويم

 دبلوم
 *17143 175486 174746 بكالوريوس

 *17114 175917 171947 دراسات عليا

 بكالوريوس
 *17143 175486 174746 دبلوم
 *17139 175645 174411 ياعل دراسات

 دراسات عليا
 *17114 175917 171947 دبلوم

 *17139 175645 174411 بكالوريوس
بغرض  (L.S.D)قل فرق معنوي ألنتائج االختبار البعدي واخلاص ب (.4يتضح من اجلدول ) 

 املؤهل العلمي حتديد مكان واجتاه الفروق بني متوسطات االحتياجات التدريبية تبعًا ملستويات متغري
 :مايأيت )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(

 ( جاءت نتيجة االختبار البعدي ألقل فرق معنويL.S.D يف حمور علم اجلمال بني محلة )
( وهي دالة إحصائياً، وبني محلة الدبلوم 27230الدبلوم والبكالوريوس مبستوى داللة = )

هي دالة إحصائياً، وبني محلة البكالوريوس ( و .2722والدراسات العليا مبستوى داللة = )
( وهي غري دالة إحصائياً. وهذا يعين وجود فروق 27200والدراسات العليا مبستوى داللة = )

يف حمور  ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية
ذات داللة إحصائية بني لوم، وال توجد فروق علم اجلمال وفقاً للمؤهل الدراسي لصاحل محلة الدب

متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور علم اجلمال وفقًا للمؤهل 
 بني محلة البكالوريوس والدراسات العليا. الدراسي

 ( جاءت نتيجة االختبار البعدي ألقل فرق معنويL.S.Dيف )  لوم محلة الدبحمور نقد الفن بني
( وهي دالة إحصائياً، وبني محلة الدبلوم والدراسات 27240والبكالوريوس مبستوى داللة = )
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( وهي دالة إحصائياً، وبني محلة البكالوريوس والدراسات العليا 27243العليا مبستوى داللة = )
ية ( وهي غري دالة إحصائياً. وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائ27102مبستوى داللة = )

وفقًا للمؤهل  نقد الفنبني متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور 
الدراسي لصاحل محلة الدبلوم، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات 

لة وفقًا للمؤهل الدراسي بني مح نقد الفنالتدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور 
 البكالوريوس والدراسات العليا.

 ( جاءت نتيجة االختبار البعدي ألقل فرق معنويL.S.D يف حمور )بني محلة  إنتاج الفن
( وهي دالة إحصائياً، وبني محلة الدبلوم .2722الدبلوم والبكالوريوس مبستوى داللة = )

محلة البكالوريوس  ( وهي دالة إحصائياً، وبني.2722والدراسات العليا مبستوى داللة = )
( وهي غري دالة إحصائياً. وهذا يعين وجود فروق 27433والدراسات العليا مبستوى داللة = )

ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور 
داللة إحصائية بني  الفن وفقًا للمؤهل الدراسي لصاحل محلة الدبلوم، وال توجد فروق ذات إنتاج

الفن وفقًا للمؤهل  إنتاجمتوسطات االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور 
 الدراسي بني محلة البكالوريوس والدراسات العليا.

 ( جاءت نتيجة االختبار البعدي ألقل فرق معنويL.S.D يف حمور )بني  طرق التدريس والتقومي
( وهي دالة إحصائياً، وبني محلة الدبلوم 27243لوريوس مبستوى داللة = )محلة الدبلوم والبكا

( وهي دالة إحصائياً، وبني محلة البكالوريوس 27220والدراسات العليا مبستوى داللة = )
( وهي دالة إحصائياً. وهذا يعين وجود فروق ذات .2723والدراسات العليا مبستوى داللة = )

طرق االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور  داللة إحصائية بني متوسطات
أكرب من محلة البكالوريوس  وفقًا للمؤهل الدراسي لصاحل محلة الدبلوم التدريس والتقومي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االحتياجات التدريبية  كما  ،والدراسات العليا
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وفقًا للمؤهل الدراسي بني محلة  طرق التدريس والتقوميحمور لتدريس مادة الرتبية الفنية يف 
 البكالوريوس والدراسات العليا.

ولتفسري النتائج السابقة يرى الباحث أن االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات حلملة 
ر علم درجة الدبلوم جاءت النتائج يف صاحلهم يف مقابل محلة البكالوريوس والدراسات العليا يف حماو 

اجلمال، ونقد الفن، وإنتاج الفن أن برامج إعداد املعلم حلملة الدبلوم كانت تركز على التخصص يف 
إعدادهم أكثر من الربامج اليت تلت النظام القدمي؛ حيث أن برامج الدراسات العليا وبرنامج إعداد 

الفن وعلم اجلمال املعلم ملرحلة البكالوريوس خيتلف يف عدد ساعات تدريس التخصص ومنها نقد 
وإنتاج الفن، ويضم مقررات إعداد تربوي مكثف على حساب عدد ساعات املقررات التخصصية 

وقد تناولت الدراسة احلالية برامج إعداد املعلمني يف اجلامعات  –املتطلبة من املعلمني واملعلمات 
ء يف نتائج ، ويثبت هذا اإلدعاء ماجا-والكليات وعرضت جمموع ساعات التخصص لكل منها

( اخلاص مبحور طرق التدريس والتقومي؛ حيث كانت L.S.Dاالختبار البعدي ألقل فرق معنوي )
الفروق ذات الداللة االحصائية لكل مستويات املؤهالت الدراسية )دبلوم، بكالوريوس، دراسات 

تكررة عليا(، وحبكم عمل الباحث سابقًا كمشرا تربوي للرتبية الفنية ومن خالل الزيارات امل
للمعلمني فقد ملس عمليًا متيز املعلمني للرتبية الفنية من محلة الدبلوم يف تدريس هذه اجلوانب على 
محلة البكالوريوس والدراسات العليا، وقد ملس أيضًا عالمات االستحسان والقبول من مدرائهم 

 املباشرين على أداء معلمي الرتبية الفنية محلة الدبلوم.
 :الثاختبار الفرض الث

 التدريبية االحتياجات( يف 2721هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ؟للمرحلة الدراسية اليت يدرسون فيها تبعاً  الفنية الرتبية مادة لتدريس الالزمة واملعلمات للمعلمني
 One Way Analysis of Variancesفقد مت إجراء حتليل التباين األحادي  فرضهذا ال اختبارومن أجل 

(ANOVA) رحلة الدراسيةعلى البيانات ملقارنة املتوسطات احلسابية لالحتياجات التدريبية تبعًا للم 
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(، وذلك بعد التحقق من استيفاء البيانات الفرتاضات استخدام حتليل ثانوي، متوسط، ابتدائي)
 التباين )االعتدالية، جتانس التباين(.

يف جمال اإلشراا الرتبوي على املعلمني بوزارة الرتبية والتعليم،  ةيونظرًا خلربة الباحث امليدان 
وتنظيم إشراكهم يف التدريس بني مدرستني، فاملعلمني واملعلمات املشرتكني يكونون يف األساس على 
مالك مدارس املرحلة االبتدائية ويشركون يف مدارس املرحلة املتوسطة؛ نظرًا ألن العدد األكرب من 

املعلمات يف املدارس للمرحلة االبتدائية، وهو ختطيط مستقبلي لرتفيع املتميزين عند احلاجة املعلمني و 
للمرحلة املتوسطة فيما بعد، أما املرحلة الثانوية قيشرك املعلمني واملعلمات عند احلاجة يف نفس املرحلة 

 وهو نادر جداً وإن حدث فاليستمر ألكثر من فصل دراسي.
 عداد املعلمني واملعلمات تبعاً للمرحلة الدراسية واملتوسطات احلسابية:يوضح أ اآليتواجلدول 

 (: توزيع املعلمني و املعلمات حبسب املؤهل على املراحل الدراسية واملتوسطات احلسابية.43جدول رقم )

 العدد املتوسط احلسايب املرحلة املؤهل

 دبلوم

 33 47.323 ابتدائي
 43 .47.23 متوسط
 20 .372.2 ثانوي
 2. 00..47 اجملموع

 بكالوريوس

 .02 473.33 ابتدائي
 201 4741.0 متوسط
 .0 ..4730 ثانوي
 4.2 473111 اجملموع

 دراسات عليا

 40 ..4723 ابتدائي
 23 471444 متوسط
 0 373122 ثانوي
 10 4743.0 اجملموع

 اجملموع

 0.1 473.03 ابتدائي
 ..2 473310 متوسط
 32 47.313 ثانوي
 124 473.30 اجملموع
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ح نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واجلدول اآليت يوض
 للمرحلة الدراسية:ألبعاد مقياس االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية لعينة الدراسة تبعاً 

االحنرافات املعيارية ألبعاد مقياس االحتياجات التدريبية و  صفي للمتوسطات احلسابية(: نتائج التحليل اإلحصائي الو .4جدول )
 (للمرحلة الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي لتدريس مادة الرتبية الفنية لعينة الدراسة تبعاً 

أبعاد مقياس االحتياجات 
 االحنراا املعياري املتوسط احلسايب العدد املؤهل العلمي التدريبية

 اريخ الفنت

 3..2722 474331 0.1 ابتدائي
 0...272 .47422 ..2 متوسط

 2723.23 473333 32 ثانوي

 2722210 474.04 124 اجملموع

 علم اجلمال

 .272242 2..473 0.1 ابتدائي

 27233.2 .47324 ..2 متوسط

 2722.31 .0..47 32 ثانوي

 27243.0 1..473 124 اجملموع

 نقد الفن

 27231.3 473.03 0.1 يابتدائ

 27210.2 473310 ..2 متوسط

 .272202 47.313 32 ثانوي

 2721212 473.30 124 اجملموع

 إنتاج الفن

 27221.1 .471.2 0.1 ابتدائي

 ..272.4 .47.14 ..2 متوسط

 .272432 47.342 32 ثانوي

 2724.33 .47134 124 اجملموع

 طرق التدريس والتقومي

 2722322 473313 0.1 ابتدائي

 .2723.2 4733.2 ..2 متوسط

 2722033 473.43 32 ثانوي

 2722421 4712.3 124 اجملموع

للكشف عن الفروق بني املتوسطات احلسابية لالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية  و
 كاآليت:  ليل التباين األحاديحتطبق الباحث  الفنية لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري املرحلة الدراسية
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(: نتائج حتليل التباين األحادي لكشف الفروق بني املتوسطات احلسابية يف االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية 32جدول )
 للمرحلة الدراسية الفنية لعينة الدراسة تبعاً 

 االحتياجات
درجات  جمموع املربعات مصدر التباين التدريبية

 احلرية
وسط مت

 املربعات
 قيمة
F 

الداللة 
 اإلحصائية

 الفن تاريخ
 * 27221 37031 172.2 0 227413 بني اجملموعات
   27002 122 .00702. داخل اجملموعات

    120 ..4071. اجملموع

 اجلمال علم
 * 27220 37333 17.22 0 227320 بني اجملموعات
   270.2 122 3.7331. داخل اجملموعات

    120 .1.703. اجملموع

 الفن نقد
 * 27223 .3723 17424 0 .227.2 بني اجملموعات
   27422 122 37030.. داخل اجملموعات

    120 37333.. اجملموع

 الفن إنتاج
 .2722 072.1 .07.3 0 171.0 بني اجملموعات
   .2703 122 .1.723. داخل اجملموعات

    120 2..27.. اجملموع

س طرق التدري
 والتقومي

 27222 .0702 07.33 0 ..174 بني اجملموعات
   27022 122 2.71.1. داخل اجملموعات

    120 0..007. اجملموع

( اخلاص بتحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بني 32يتضح من النتائج يف اجلدول )
رتبية الفنية لدى عينة الدراسة تبعاً املتوسطات احلسابية لالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة ال

 مايلي: ملتغري املرحلة الدراسية

 يف بعد االحتياجات  ( 2721عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
إنتاج الفن تبعًا للمرحلة جبانب التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق 

 الدراسية.
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 بني متوسطات االحتياجات  (2721عند مستوى الداللة ) لة إحصائيةوجود فروق ذات دال
تبعًا ملتغري املرحلة  تاريخ الفن جبانبالتدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق 
وهي دالة إحصائياً  F = 27221الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي(. حيث بلغت قيمة 

 .(27200عند مستوى الداللة )

 بني متوسطات االحتياجات  ( 2721عند مستوى الداللة ) وجود فروق ذات داللة إحصائية
تبعًا ملتغري املرحلة  علم اجلمالجبانب التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق 

 وهي دالة إحصائياً  F  =27220الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي(. حيث بلغت قيمة 
 (.27200الداللة ) عند مستوى

 بني متوسطات االحتياجات  ( 2721عند مستوى الداللة ) وجود فروق ذات داللة إحصائية
تبعًا ملتغري املرحلة  النقد الفينجبانب التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق 
 إحصائياً  وهي دالة F  =27223الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي(. حيث بلغت قيمة 

 (.27200عند مستوى الداللة )

 يف بعد االحتياجات  ( 2721عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
تبعاً  طرق التدريس والتقوميجبانب التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق 

 للمرحلة الدراسية.

الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق مبحور  ومما سبق يتضح أن االحتياجات التدريبية
)ابتدائي، متوسط،  تاريخ الفن، وحمور علم اجلمال، وحمور نقد الفن ختتلف تبعاً ملتغري املرحلة الدراسية

 (L.S.D)ستخدم الباحث اختبار إحصائي بعدي يسمى أقل فرق معنوي ثانوي(، وا
LeastSignificant Different method حديد بني أي مستويات املؤهل العلمي توجد الفروق واجتاهها لت

 لصاحل أي املستويات.
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اجتاه الفروق بني متوسطات االحتياجات لتحديد مكان و  (L.S.D)(: نتائج االختبار البعدي أقل فرق معنوي 32جدول )
 ، ثانوي(ابتدائي، متوسطالتدريبية تبعاً ملستويات متغري املرحلة الدراسية )

 مستوى الداللة اخلطأ املعياري متوسط الفروق مستويات املؤهل العلمي ياجات التدريبيةاالحت

 الفن تاريخ

 ابتدائي
 .27.1 2722120 3..2723 متوسط
 **.2722 2723322 2712242- ثانوي

 متوسط
 .27.1 2722120 3..2723- ابتدائي

 **27223 272.233 .2713.2- ثانوي

 ثانوي
 **.2722 2723322 2712242 ابتدائي

 **27223 272.233 .2713.2 متوسط

 اجلمال علم

 ابتدائي
 27130 .2722.2 272.130 متوسط
 **.2722 2723.31 27124.2- ثانوي

 متوسط
 27130 .2722.2 272.130- ابتدائي

 **27224 272.143 20..271- ثانوي

 ثانوي
 **.2722 2723.31 27124.2 ابتدائي

 **27224 272.143 20..271 متوسط

 الفن نقد

 ابتدائي
 273.1 2722334 2722.23 متوسط

 .2722** ..272.2 ..27100- ثانوي

 متوسط
 273.1 2722334 2722.23- ابتدائي

 .2722** 272.332 .271322- ثانوي

 ثانوي
 .2722** ..272.2 ..27100 ابتدائي

 .2722** 272.332 .271322 متوسط

 2722** دالة عند مستوى   2721عند مستوى  *دالة

 (L.S.D)نتائج االختبار البعدي أقل فرق معنوي ( اخلاص ب32ويتضح من اجلدول رقم )
لتحديد مكان واجتاه الفروق بني متوسطات االحتياجات التدريبية تبعًا ملستويات متغري املرحلة 

 :ما يأيت الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي(

 جاءت نتيجة ( االختبار البعدي ألقل فرق معنويL.S.D يف حمور )من بني  تاريخ الفن
دالة  غري ( وهي.27.1مبستوى داللة = ) يعملون يف املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة

( .2722مبستوى داللة = ) الثانويةمن يعملون يف املرحلة االبتدائية واملرحلة إحصائياً، وبني 
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مبستوى داللة =  الثانويةمن يعملون يف املرحلة املتوسطة واملرحلة وبني وهي دالة إحصائياً، 
( وهي دالة إحصائياً. وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 27223)

يف حمور تاريخ الفن تبعًا للمرحلة الدراسية  االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية
ذات داللة إحصائية بني متوسطات رحلة الثانوية؛ وال توجد فروق لصاحل من يعملون يف امل

يف حمور االبتدائية واملتوسطة  بني املرحلتني االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية
 تاريخ الفن.

 ( جاءت نتيجة االختبار البعدي ألقل فرق معنويL.S.D يف حمور )بني من  علم اجلمال
( وهي غري دالة 27130االبتدائية واملرحلة املتوسطة مبستوى داللة = ) يعملون يف املرحلة

( .2722إحصائياً، وبني من يعملون يف املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية مبستوى داللة = )
وهي دالة إحصائياً، وبني من يعملون يف املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية مبستوى داللة = 

ة إحصائياً. وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات ( وهي دال27224)
 تبعًا للمرحلة الدراسية علم اجلمالاالحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية يف حمور 

لصاحل من يعملون يف املرحلة الثانوية؛ وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
علم دريس مادة الرتبية الفنية بني املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف االحتياجات التدريبية لت

 .اجلمال

 ( جاءت نتيجة االختبار البعدي ألقل فرق معنويL.S.D يف حمور النقد الفين بني من )
( وهي غري دالة 27130يعملون يف املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة مبستوى داللة = )

( .2722لون يف املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية مبستوى داللة = )إحصائياً، وبني من يعم
وهي دالة إحصائياً، وبني من يعملون يف املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية مبستوى داللة = 

( وهي دالة إحصائياً. وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات .2722)
يس مادة الرتبية الفنية يف حمور النقد الفين تبعًا للمرحلة الدراسية االحتياجات التدريبية لتدر 

لصاحل من يعملون يف املرحلة الثانوية؛ وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 



 

0.2 
 

االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية بني املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف حمور 
 النقد الفين.

سبق تكون النتائج يف جمال حماور تاريخ الفن وعلم اجلمال والنقد الفين قد أثبتت أن هناك ومما 
فروق ذات داللة إحصائية يف االحتياجات التدريبية تبعًا للمرحلة الدراسية لصاحل من يدرسون يف 

املتوسطة؛ ويفسر املرحلة الثانوية؛ أي أهنم حباجة إىل عناية يف التدريب أكثر من املرحلتني االبتدائية و 
ذلك الباحث بأن املناهج اجلديدة ملادة الرتبية الفنية عممت على مدارس اململكة العربية السعودية 

، واملعلمني واملعلمات قد D-B.A.Eهـ، وهي وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية .230منذ العام 
ي، بينما املرحلة الثانوية للبنات مل تكن هلم تدربوا مبدئيًا على حماور الرتبية الفنية املذكورة بشكل مبدئ

مناهج جديدة وظلوا على املناهج السابقة ومل يتدربوا على املناهج اجلديدة وحماور االجتاه التنظيمي 
األربعة، مث كما سبق التطرق إلية أن هناك منهج جديد للمرحلة الثانوية )نظام املقررات( حسب 

هـ، ومل تُنّظم أي دورة 2344الفنية ولكنه عمم يف العام الدراسي نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية 
تدريبية للمعلمني واملعلمات لتدريس املادة حىت تاريخ إعداد هذه الدراسة، وعليه كانت النتيجة 

 لصاحل املعلمني واملعلمات يف املرحلة الثانوية.
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 تمهيد:

يتناول هذا الفصل عرضًا تختصرًا للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة من خالل مجع البيانات 
، وينتهي بقوائم املالحق يراها الباحثوحتليلها وتفسريها، مث توصيات الدراسة واملقرتحات اليت 

 ملراجع للدراسة.واملصادر وا

 ملخص نتائج الدراسة:

بّينت نتائج الدراسة أن مجيع حماور الدراسة مثّلت حاجات تدريبية ترتاوح عناصر كل حمور   
منها ما بني حاجات تدريبية ضرورية وحاجات تدريبية منخفضة وذلك حسب دالالت املتوسطات 

حسب املتوسط احلسايب من حيث  احلسابية لكل عنصر، وفيما يلي ترتيب حماور الدراسة اخلمس
 أولوية االحتياجات التدريبية:

 (: ترتيب أولويات االحتياجات التدريبية حسب حماور أداة الدراسة.30جدول )
 الرتتيب املتوسط احلسايب احملور

 2 474.0 تاريخ الفن
 0 ..473 علم اجلمال
 4 473.3 النقد الفين

 3 .4712 طرق التدريس والتقومي
 1 47.34 الفنإنتاج 

( فاألولوية لالحتياجات التدريبية حسب حماور أداة الدراسة 30وكما يتضح من اجلدول ) 
يت حملور تاريخ الفن أواًل، مث حمور علم اجلمال ثانياً، فمحور النقد ووفق نتائج املتوسطات احلسابية يأ

 يت حمور إنتاج الفن خامساً.الفين ثالثاً، فمحور طرق التدريس والتقومي يأيت رابعاً، وأخرياً يأ

وفيما يلي سيعرض الباحث االحتياجات التدريبية الضرورية مرتبة حسب قيم املتوسطات احلسابية 
 لكل حمور:
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 أواًل: االحتياجات التدريبية لمحور تاريخ الفن مرتبة حسب أولويتها:
مبتوسط حسايب للمتعلمني، و  التارخيية التطورات حسب الفنية األعمال تصنيفتدريس كيفية  .2

(47232.) 

 (.47302للمتعلمني، ومبتوسط حسايب ) الفين بالعمل اخلاصة التارخيية املعلومات تقدمي .0

 (.47014على املتعلمني، ومبتوسط حسايب ) املتنوعة للفنون التارخيي التطور سردكيفية  .4

 (.470.3. ومبتوسط حسايب )واجملتمعات الثقافات يف الفنانني مبسامهاتاملتعلمني  تعريف .3

 (.474.2للمتعلمني، ومبتوسط حسايب ) والثقافة التاريخ متغريات يف الفنون دور شرح .1

 (..4732للمتعلمني، ومبتوسط حسايب ) تارخيياً  الفين العمل إنتاج وقصة ظروا توضيح ..

 (..4732للمتعلمني، ومبتوسط حسايب ) مع املوروث التارخيي والرتاث التفاعلتدريس  ..

، ومبتوسط حسايب لألعمال التارخيية املقارنات خالل منللمتعلمني  الفنية الرؤية إثراء .3
(47032.) 

 ثانياً: االحتياجات التدريبية لمحور علم الجمال مرتبة حسب أولويتها:
 (..4723للمتعلمني، ومبتوسط حسايب )عامة  بصفة الفنون حنو الفلسفية النظرة تنمية .2

 (...470، ومبتوسط حسايب )نوعةاملت الفنية للخربات األبعاد اجلمالية تقدمي .0

 (..4742، ومبتوسط حسايب )الثقافات تغري وفق املعاين اختالا عالقة مدى توضيح .4

 (.473.4، ومبتوسط حسايب )احمليطة للبيئة البصرية اخلصائص توضيح .3

 (.473.4للمتعلمني، ومبتوسط حسايب ) االجتماعية ابعادها وتوضيح الفنية اخلربات شرح .1

 (.47334، ومبتوسط حسايب )اجلمايل السلوك مإلكساهب لمتعلمنيل احلواس تربية ..

 ثالثاً: االحتياجات التدريبية لمحور النقد الفني مرتبة حسب أولويتها:
 (..4744للمتعلمني، ومبتوسط حسايب ) الفنية األعمال بني احلسية العالقات توضيح .2

 (.47410حسايب )، مبتوسط العامة التشكيلية للقيم إدراكهمساعدة املتعلم على  .0
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 (.474.2، ومبتوسط حسايب )والعناصر املوضوع بني الفين للعمل تفاعلية عالقات إجياد .4

، ومبتوسط حسايب الواحد الفين العمل داخل املتنوعة العالقات وصفتدريس كيفية  .3
(473.2.) 

 (...473، ومبتوسط حسايب )الفين للعمل املكونة األشكال حتليلتدريس  .1

 ت التدريبية لمحور طرق التدريس والتقويم مرتبة حسب أولويتها:رابعاً: االحتياجا
 (.47030، ومبتوسط حسايب )االستقصاء طريقة باستخدام التدريس .2

 (.470.2، ومبتوسط حسايب )بالتدريس املرتبطة التعلم نظريات تطبيق .0

 .(47422، ومبتوسط حسايب )التأملي التفكري لتنمية باللعب التعلم اسرتاتيجية استخدام .4

 (.47312، ومبتوسط حسايب )املشكالت حلل فرص تتيح بأشكال الدروس عرض .3

 (..4733، ومبتوسط حسايب )الفنية الرتبية متعلمي تقومي يف احلديثة األساليب تطبيق .1

 خامساً: االحتياجات التدريبية لمحور إنتاج الفن مرتبة حسب أولويتها:
 (.47330) النسيج، ومبتوسط حسايب جمال يف الفن إنتاج تدريس .2

 (...473، ومبتوسط جسايب )اخلشب أشغال جمال يف الفن إنتاجتدريس  .0

كما أوضحت نتائج الدراسة من حيث حساب املتوسطات احلسابية أن املعلمني واملعلمات عينة 
الدراسة مل يدرِّسوا مسبقًا باألسس واملهارات السابق ذكرها وهي اليت متثل احتياجات تدريبية ضرورية 

، D-B.A.Eنهج الرتبية الفنية اجلديد، ومبا يتوافق مع نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية لتدريس م
وكان تركيزهم يف التدريس ينصب يف جانب إنتاج الفن، ورغم أن حمور إنتاج الفن قد جاء منه نتائج 

دريس هذين العنصرين اخلاصني بالنسيج وأشغال اخلشب كاحتياجني تدريبيني ضروريني إال أن عدم ت
اجملالني من جماالت الرتبية الفنية عائد إىل معارضة تدريس هذين اجملالني، وليس لعدم القدرة على 
تدريسه، أو احلاجة إىل التدريب فيهما، فإعداد املعلمني واملعلمات على السواء قبل اخلدمة كما ورد 

 يف برامج اجلامعات والكليات قد اهتم هبذين اجملالني.
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الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية اخلاصة وقد أثبتت 
مبحاور أداة الدراسة )تاريخ الفن، النقد الفين، علم اجلمال، إنتاج الفن، طرق التدريس والتقومي( تعزى 

 ملتغري اجلنس )معلمني، معلمات(.

ذات داللة إحصائية يف  ال توجد فروقوقد أوضحت النتائج اإلحصائية ألداة الدراسة أنه 
تاريخ الفن تبعًا ملتغري  مبحوراالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق 

فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االحتياجات التدريبية الالزمة ، بينما كانت هناك املؤهل العلمي
كانت لصاحل محلة   تبعًا ملتغري املؤهل العلمي الفن نقدمبحور لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق 

فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية الدبلوم، و 
فروق ذات ، و كانت لصاحل محلة الدبلوم تبعًا ملتغري املؤهل العلمي علم اجلمالمبحور فيما يتعلق 

مبحور االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق داللة إحصائية يف بعد 
فروق ذات داللة إحصائية يف بعد ، و كانت لصاحل محلة الدبلوم الفن تبعًا ملتغري املؤهل العلمي إنتاج

ة الفنية طرق تدريس الرتبيمبحور نية فيما يتعلق االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الف
كانت خنتلفة بني محلة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات   تبعًا ملتغري املؤهل العلمي وأساليب التقومي

 العليا.

يف االحتياجات كما أوضحت نتائج الدراسة اإلحصائية بأنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية 
إنتاج الفن وحمور طرق التدريس والتقومي  التدريبية الالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق مبحور

بينما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االحتياجات التدريبية تبعًا للمرحلة الدراسية، 
كانت لصاحل   للمرحلة الدراسيةالفن تبعًا  تاريخالالزمة لتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق مبحور 

فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االحتياجات التدريبية الالزمة ، و من يعملون يف املرحلة الثانوية
تبعًا للمرحلة الدراسية كانت لصاحل من  علم اجلماللتدريس مادة الرتبية الفنية فيما يتعلق مبحور 

فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس و يعملون يف املرحلة الثانوية، 
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تبعًا للمرحلة الدراسية كانت لصاحل من يعملون يف  النقد الفينرتبية الفنية فيما يتعلق مبحور مادة ال
 املرحلة الثانوية، 

 التوصيات:

وفقًا ملوضوع الدراسة الذي اهتم باالحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس الرتبية الفنية للمعلمني 
ة من نتائج، ، وملا توصلت إليه الدراسD-B.A.Eواملعلمات وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

 :فالباحث يوصي باآليت

إجراء مزيد من الدراسات وبصورة مستمرة ملتابعة االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريس الرتبية  .2
الفنية بصورة عامة، وجبوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية كل على حده بصورة خاصة، 

التدريبية لكفايات ومعايري معلمي ومعلمات الرتبية الفنية يف طرق إضافة إىل االحتياجات 
 التدريس وأساليب التقومي.

تزويد اجلامعات والكليات الرتبوية وبرامج إعداد املعلمني باململكة العربية السعودية بنتائج  .0
مع مناهج  الدراسة احلالية للعمل على تطوير برامج إعداد معلم ومعلمة الرتبية الفنية مبا يتوافق

 .D-B.A.Eالرتبية الفنية اجلديدة والتدريس وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 

تزويد وزارة الرتبية والتعليم واإلدارة العامة للتدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية بقائمة  .4
بية تسهم االحتياجات التدريبية اليت توصلت إليها الدراسة للعمل على التخطيط لربامج تدري

يف رفع كفاءة أداء معلمي ومعلمات الرتبية الفنية وتساعدهم على حتقيق أهداا مناهج 
 الرتبية الفنية.

التخطيط لربامج تدريبية نوعّية هتتم بتنمية اجتاهات وتعديل ميول املعلمني واملعلمات للرتبية  .3
 الفنية وعدم االكتفاء باجلوانب املعرفية واملهارية لديهم.
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نظر من قبل اإلدارة العامة للتدريب واإلدارة العامة لإلشراا الرتبوي بوزارة الرتبية إعادة ال .1
والتعليم يف الربامج التدريبية اليت تقدم ملعلمي ومعلمات الرتبية الفنية يف اململكة العربية 

 .السعودية وتقومي أثرها الفعلي على أدائهم إللغاء الربامج اليت ال متثل هلم احتياجات فعلية

إطالع املشرفني الرتبويني للرتبية الفنية باإلدارات التعليمية باململكة العربية السعودية على  ..
االحتياجات التدريبية للمعلمني واملعلمات للعمل على متابعتها واملسامهة يف التطوير املهين 

 هلم ومتابعة تدريس املناهج اجلديدة وحتقيق أهدافها.

على معلمي ومعلمات الرتبية الفنية ومشاركتهم إياها ملساعدهتم  إعالن نتائج الدراسة احلالية ..
على تأمل احتياجاهتم ومتطلبات املنهج الفعلية للتدريس وفق نظرية االجتاه التنظيمي للرتبية 

 .D-B.A.Eالفنية 

عند التحطيط لربامج تدريبية وفق االحتياجات اليت توصلت إليها هذه الدراسة فيوصى بعدم  .3
وضرورة دجمها سويًا وتركيز األنشطة  D-B.A.Eالجتاه التنظيمي للرتبية الفنية فصل جوانب ا

التدريبية على املواقف الصفية احلقيقية وملا سيطبقة معلم ومعلمة الرتبية الفنية مستقباًل داخل 
 حجرة الصف ومع الطلبة.

 المقترحات:

واملعلمات للرتبية الفنية بصورة إجراء دراسات ممائلة يف حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني  .2
 مستمرة على أال تزيد فرتة االنقطاع بني كل دراستني عن ثالث سنوات.

إجراء دراسة مشاهبة لتحديد االحتياجات التدريبية للمشرفني واملشرفات الالزمة إلكساهبم  .0
 .D-B.A.Eاملهارات اإلشرافية وفق االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 
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تحديد االحتياجات التدريبية بشكل منفصل لكل جانب من جوانب االجتاه إجراء دراسات ل .4
)تاريخ الفن، نقد الفن، علم اجلمال، إنتاج الفن( بشكل  D-B.A.Eالتنظيمي للرتبية الفنية 

 أعمق.

األربعة  D-B.A.Eإجراء دراسات للتعرا على أثر دمج جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية  .3
لطالب من حيث: تنمية اإلبداع، وتنمية التفكري، وحل املشكالت، يف التدريس على ا

 والتفاعل االجتماعي، واملواطنة، وغرس القيم.

إجراء دراسات تساعد على ختطيط الربامج التدريبية الفعالة للرتبية الفنية وختدم جوانب االجتاه  .1
ات للرتبية الفنية وعلى وتقيس أثرها على املعلمني واملعلم D-B.A.Eالتنظيمي للرتبية الفنية 

 الطلبة.
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 قائمة الجداول
 الصفحة العنوان اجلدول
 34 جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية 2
منوذج مركز جييت لتوضيح أبعاد جوانب االجتاه التنظيمي للرتبية الفنية  0

 األربعة
3. 

 203 برنامج الرتبية الفنية يف جامعة امللك سعود 4
 242 امج الرتبية الفنية يف جامعة أم القرىبرن 3
 244 لقسم الرتبية الفنية جلامعة امللك فيصل هيكل اخلطة الدراسية 1
 244 برنامج الرتبية الفنية يف جامعة امللك قيصل  .
 243 مقررات القسم االختيارية جبامعة امللك فيصل .
 241 تمقارنة بني برامج أقسام الرتبية الفنية يف اجلامعا 3
 .24 مقررات الرتبية الفنية لكليات املعلمني .
احصائية أعداد املعلمني واملعلمات للرتبية الفنية مبدارس التعليم العام لعام  22

 هـ2343/2341
024 

 021 تقسيم أعداد املعلمني واملعلمات حبسب املناطق اليت يعملون فيها 22
 .02 حبسب املناطقتوزيع وجمموع أعداد املعلمني واملعلمات  20
 .02 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس  24
 022 توزيع عينة الدراسة حسب املنطقة 23
 022 توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي 21
 020 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص .2
 024 توزيع عينة الدراسة حسب املرحلة الدراسية .2
 023 التخرجتوزيع عينة الدراسة حسب جهة  23
 021 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة .2
أعداد احملكمني ألداة الدراسة من اجلامعات السعودية ووزارة الرتبية  02

 والتعليم
02. 
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 الصفحة العنوان اجلدول
 003 ثبات أداة الدراسة الكلي بطريقة التجزئة النصفية معامل حساب 02
 001 ان براون وجومتانحساب ثبات أداة الدراسة الكلي بألفا كرونباخ وسبريم 00
 .00 حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور تاريخ الفن 04
 .00 حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور نقد الفن 03
 .00 حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور علم اجلمال 01
 003 حساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور إنتاج الفن .0
 003 ساب االتساق الداخلي لفقرات مقياس حمور طرق التدريس والتقوميح .0
 044 توزيع الفقرات على حماور أداة الدراسة 03
 Art History 041 الفن نتائج األداة للمحور األول: تاريخ .0
 .Criticism 04 الفين والتذوق نتائج األداة للمحور الثاين: النقد 42
 Aesthetics 034 اجلمال الثالث: علمنتائج األداة للمحور  42
 .Studio 03 الفن نتائج األداة للمحور الرابع: إنتاج 40
 التدريس وطرق الفنية الرتبية نتائج األداة للمحور اخلامس: تدريس 44

 التقومي وأساليب
010 

نتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني للمقارنة بني متوسطي االحتياجات  43
زمة لتدريس مادة الرتبية الفنية للمعلمني و املعلمات )تبعاً التدريبية الال
 ملتغري اجلنس(

01. 

نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للمتوسطات احلسابية واالحنرافات  41
املعيارية ألبعاد مقياس االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية 

 لعينة الدراسة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

01. 

نتائج حتليل التباين األحادي لكشف الفروق بني املتوسطات احلسابية يف  .4
االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية لعينة الدراسة تبعًا ملتغري 

 املؤهل العلمي

0.2 

 0.0لتحديد مكان واجتاه  (L.S.D)نتائج االختبار البعدي أقل فرق معنوي  .4
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 الصفحة العنوان اجلدول
ياجات التدريبية تبعًا ملستويات متغري املؤهل الفروق بني متوسطات االحت

 العلمي )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(
توزيع املعلمني و املعلمات حبسب املؤهل على املراحل الدراسية  43

 واملتوسطات احلسابية
0.. 

نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للمتوسطات احلسابية واالحنرافات  .4
مقياس االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية املعيارية ألبعاد 
 للمرحلة الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي( لعينة الدراسة تبعاً 

0.. 

نتائج حتليل التباين األحادي لكشف الفروق بني املتوسطات احلسابية يف  32
  االحتياجات التدريبية لتدريس مادة الرتبية الفنية لعينة الدراسة تبعاً 

 للمرحلة الدراسية

0.3 

لتحديد مكان واجتاه  (L.S.D)نتائج االختبار البعدي أقل فرق معنوي  32
الفروق بني متوسطات االحتياجات التدريبية تبعًا ملستويات متغري املرحلة 

 الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي(

0.2 

 0.3 ةترتيب أولويات االحتياجات التدريبية حسب حماور أداة الدراس 30
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 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان رقم الشكل

 .02 توزيع عينة الدراسة بني املعلمني واملعلمات 2
 022 توزيع عينة الدراسة حسب املناطق 0
 022 توزيع عينة الدراسة حسب املناطق 4
 020 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص 3
 024 اسيةتوزيع عينة الدراسة حسب املرحلة الدر  1
 023 توزيع عينة الدراسة حسب جهة التخرج .
 021 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة .
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 المراجع العربية

 ( 0223إبراهيم، ليلى حسين، َو فوزي، حممود فوزي .)مناهج وطرق تدريس التربية الفنية م
 بة األجنلو املصرية.. القاهرة: مكتبين النظرية والتطبيق

 ( 0221ابن منظور، مجال الدين املصري األنصاري .)حتقيق: عامر حيدر، لسان العربم ،
 عبداملنعم إبراهيم، بريوت: دار الكتب العلمية.

 ربعةاأل الصفوف لمعلم التدريبية االحتياجات تحديد م(.0222) فضل الروس، أبو 

 النجاح جامعة : نابلس منشورة، غي جستريما رسالة . نابلس محافظة في ولىاأل ساسيةاأل

 .الوطنية

 ( 0223أبو النصر، مدحت .)مراحل العملية التدريبية: تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج م
 . القاهرة: اجملموعة العربية للتدريب والنشر.التدريبية

 ( 2300اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي واالبتعاث .)عاثدليل التدريب التربوي واالبتهـ .
 الرياض: وزارة الرتبية والتعليم.

 ( 2304اإلدارة العامة للمناهج .)وثيقة منهج التربية الفنية والمهنية في مرحلة التعليم هـ
 . الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي.األساسي

 ( 2301اإلدارة العامة للمناهج .)يم وثيقة عمل المشروع الشامل لتطوير مناهج التعلهـ
 . الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي.بالمملكة العربية السعودية

 ( 2300اإلدارة للتدريب الرتبوي واالبتعاث .)الرياض: دليل التدريب التربوي واالبتعاثهـ .
 وزارة املعارا.
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 ( 230آل قماش، قماش علي. .)تحليل برنامج التربية الفنية بكليات المعلمين في هـ
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم  (.DBAEاالتجاه التنظيمي في التربية الفنية ) ضوء

 القرى، مكة املكرمة.

 بريوت ،0ج،0.ط ،دار إحياء الرتاث العريب ،المعجم الوسيط م(.0..2)إبراهيم ، أنيس. 

  ( 2.33باجودة، محزة عبدالرمحن .)نيةجملة الرتبية الف .المعرفة كأساس للتربية الفنيةم ،
 .04-02اجلمعية العربية السعودية للرتبية الفنية، العدد األول، كوملبس، اوهايو، ص

  باجودة، محزة َو احلريب، سهيل َو فلمبان، باسم َو السلعوط، فريز َو العقيل، ممدوح
الحقيبة التدريبية لتدريب معلمي ومعلمات التربية الفنية على المنهج هـ(. .230)

 رة الرتبية و التعليم، اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي واالبتعاث.الرياض: وزاالجديد. 

 تدريب معلم التربية الفنية أثناء الخدمة بين الواقع هـ(. 2304عبدالرمحن ) باجوده، محزة
 . مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الرتبية.والمأمول

  بية الفنية أبان حركة اتجاهات تطوير مناهج التر . (م0222عبدالرمحن )باجوده، محزة
. مصر: إعادة صياغة مناهج التعليم العام كمدخل لتطوير مناهج التربية الفنية بالمملكة

 ، كلية الرتبية، جامعة حلوان..22-4.، ص 3، ع3جملة حبوث وفنون، م

 ( 0221بركات، زياد .)المعلم  بفعالية ذلك وعالقة الخدمة أثناء التدريبية الدوراتم
 . حبث غري منشور. فلسطني: جامعة القدس.التدريس مهنة نحو واتجاهاته

 االنطالقة التعليمية في المملكة العربية السعودية هـ(. .232) دبغدادي، عبداهلل عبداجملي
 .4. جدة: دار الشروق، اجلزء األول، طأولياتها-جذورها -أصولها
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 توسطةالم المرحلة في الرياضيات مدرسي حاجاتم(. 2.31حسني ) بغدادي، حممد 
 القرى، كلية أم منشورة، جامعة غري ماجستري . رسالةالخدمة أثناء المكرمة للتدريب بمكة
 املكرمة. مكة الرتبية،

 ( 2..2تريسي، وليام .)مراجعة اجلبايل، امحد سعد ترمجةوالتطوير ) التدريب نظم تصميمم 
 العامة. االدارة السعودية: معهد الشواا(. اململكة العربية علي سعيد

 ( 4..2توفيق، أمرية إبراهيم .)بناء منهج يعالج مشكالت الممارسات الفنية لطالب م
. رسالة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية غري منشورة، القاهرة: جامعة عني مشس،  المرحلة الثانوية

 كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس.

 ( 0224توفيق، عبدالرمحن .)0. طمبيوتر واإلنترنتالتدريب عن بعد باستخدام الكم .
 القاهرة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك".

 ( 022توفيق، عبدالرمحن. .)تحديد االحتياجات التدريبية بين االستثمار و اإلهدارم .
 . القاهرة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة.3موسوعة التدريب و التنمية البشرية، ج

 ( 2302ثقة، عدنان حسني .)تدريسية مقترحة في التربية الفنية وفقاً  وضع خططهـ
. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم ( باستخدام الحاسب اآلليDBAEالتجاه )

 القرى، كلية الرتبية، مكة املكرمة.

 ،وسياسة التنمية احتياجات بين المعلم يوليو. 00-02 ،(0224) الرمحن عبد جامل 
 ورقة قدمت للمؤمتر .اليمنية الجمهورية في بيةالتر  وكليات معاهد في والتدريب التأهيل
 واإلعداد التعليم مناهج) التدريس وطرق للمناهج املصرية للجمعية عشر اخلامس العلمي
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 دار مشس، عني جامعة . القاهرة:.43-402ص ص األول، اجمللد ،(املعاصرة للحياة
 الضيافة.

 ،في الرياضيات ميلمعل التدريبية االحتياجات تحديدم(. 0220) وجيه حجازي 

 : نابلس منشورة، غري ماجستري رسالة .فلسطين شمال محافظات في الحكومية المدارس

 .الوطنية النجاح جامعة

 ( 2304احلريب، سهيل سامل .)التصوير التشكيلي في المملكة العربية السعوديةهـ .
 الرياض: الفن النقي.

 ،معلمي إلكساب اإللكتروني للتدريب أنموذج فاعليةهـ(. 2303سامل ) سهيل احلريب 
 . رسالةD.B.A.E التنظيمي االتجاه ضوء في الالزمة الكفايات الفنية التربية ومعلمات
 املكرمة. الرتبية، مكة القرى، كلية أم منشورة، جامعة غري دكتوراه

 ( 230احلريب، حممد محيد. .)وسياسة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية نظامهـ ،
 ، وزارة التعليم العايل: جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية.]تقرير[

 ( 230حسنني، حممد حسني. .)األردن: عمان، دار جمدالوي التدريب لغير المدربينهـ .
 للنشر والتوزيع.

 ( 0224حسنني، حممد حسني .)تطوير الحقائب التدريبية مTraining Packages 

Developmentن: عمان، دار جمدالوي للنشر والتوزيع.. األرد 

 ( 0221حسنني، حممد حسني .)تحديد االحتياجات التدريبية / موارد و أدواتم 
Resources and Tools .األردن: عمان، دار جمدالوي للنشر والتوزيع . 
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 ( 0222محيد، رحاب نور الدين حممد .)التربية معلم إعداد جودة لتطوير مقترح برنامجم 

. حبث منشور، كلية الرتبية النوعية باملنصورة: املؤمتر السنوي الفني للتذوق كمدخلالفنية  
الدويل الثاين(، االجتاهات احلديثة يف تطوير األداء املؤسسي واألكادميي يف  –)العريب اخلامس 

مؤسسات التعليم العايل النوعي يف مصر والعامل العريب. جامعة حلوان: كلية الرتبية، مجهورية 
 ر العربية.مص

 ( 0222احليلة، حممد حممود .)األردن: عمان، دار التربية الفنية وأساليب تدريسهام .
 املسرية للنشر والتوزيع.

 ( 0222اخلاطر، فايز )األردن: عمان، دار أسامة للنشر استراتيجية التدريب الفعالم .
 والتوزيع.

 ( 0224خرباء التدريب .)القاهرة: اجملموعة ريبيةتصميم وإعداد وتنفيذ الحقائب التدم .
 العربية للتدريب والنشر.

 ( 022اخلطيب، رداح َو اخلطيب، أمحد. .)الكتب عمان: إربد، عاملالفعال.  التدريبم 
 احلديث.

 ( 0222اخلويل، حممد علي .)األردن: عمان، دار الفالح للنشر تصميم التدريسم .
 والتوزيع.

 ( 022دحروج، عبدالرمحن. .)حبث غري منشور، جامعة ات التدريبيةتحديد االحتياجم ،
 دمشق، كلية االقتصاد، سوريا.
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 ( 0223الدوسري، بدر سامل .)دور المشرف التربوي في رفع كفاءة األداء الوظيفي م
. رسالة ماجستري غري لمعلمي التربية الفنية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين

 بية، قسم الرتبية الفنية. الرياض.منشورة، جامعة امللك سعود: كلية الرت 

 ( 2340الزامل، ليلى عبدالرمحن .)الحاجات التدريبية لمعلمات التربية الفنية غير هـ
منشورة، جامعة امللك سعود،   غري ماجستري . رسالةالمتخصصات في المرحلة االبتدائية

 كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق التدريس، الرياض.

 م(. 0224م )الزايدي، ماجد إبراهي( مستويات تطبيق االتجاه التنظيميDBAE لدى )
معلمي التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة بمدينة الطائف من وجهة نظر المشؤفين 

منشورة، جامعة أم القرى: كلية الرتبية، قسم الرتبية  غري ماجستري . رسالةالتربويين والمعلمين
 الفنية. مكة املكرمة.

 التدريسية المهارات تطوير في التدريبية الدورات دورهـ(. 2342) الزهراين، بندر سعيد 
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى: كلية  .نظرهم وجهة من الفنية التربية لمعلمي

 الرتبية، قسم الرتبية الفنية. مكة املكرمة.

 5ه. طتقويم / تدريبه / إعداده السعودي: المعلمهـ(. 2321حسني ) الزهراين، سعود .
 الوطنية. فهد امللك الرياض: مكتبة

 ( 230الزهراين، عبدالرمحن. .)أسباب عزوف معلمي التربية الفنية بمحافظة الطائف هـ
التعليمية عن استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة ووضع سبل 

لية الرتبية، قسم . رسالة ماجستري غري منشورة، مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلعالجها
 املناهج وطرق التدريس.
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 ،للنشر املسافر . جدة: دارونظرياتها الفنية التربية تاريخ فيهـ(. .232حيي ) علي الزهراين 
 والتوزيع.

 ( م331الزهري، حممد بن سعد بن منيع .)."حتقيق حممد عطا  "الطبقات الكبرى
 م(. دار الكتب العلمية. بريوت.2..2)

 ( 022زيتون، حسن حسني. .)القاهرة: مهارات التدريس: رؤية في تنفيذ التدريسم ،
 عامل الكتب.

 ( 0224زيتون، حسن حسني َو زيتون، كمال عبداحلميد .)التعلم والتدريس من منظور م
 . القاهرة: عامل الكتب.النظرية البنائية

 ( 24زيدان، حممد مصطفى..  .)جدة: 2، طمعجم المصطلحات النفسية والتربويةهـ ،
 ر الشروق.دا

 ( 0222السكارنه، بالل خلف .)عمان: دار تحليل و تحديد االحتياجات التدريبيةم .
 .2املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، ط

 ( 0220السكري، عماد الدين حممد َوالقحطاين، حممد مرتك .)علم النفس التربويم .
 الرياض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع.

 ( 3..2سيكاران، أوما .)طرق البحث في اإلدارة: مدخل بناء المهارات البحثيةم .
 ترمجة: بسيوين، إمساعيل. الرياض: مطابع جامعة امللك سعود.

 ( 022الشامي، رفعت عبداحلميد. .)التعليم والتدريب )منهج نظري و دليل عملي(.م 
 .2، اجمللد 2الرياض: دار قرطبة للنشر والتوزيع، ط
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 ،من كل على الخدمة ثناءأ التدريب أثر م(3..2) وىجن العزيز، عبد و اجلميل شعلة 

 ص ص 33 ع ،النفس علم جملة . التدريس مهنة نحو واالتجاهات التدريسي داءاأل
203-232. 

 ( 2344الشهري، عبداهلل ظافر َو عاصم، ناصر عبداهلل .)مهارات ممارسة تقويمهـ 
الرياض:  .الرياض ينةبمد المتوسطة المرحلة في الفنية التربية معلمي لدى التدريس

 جامعة امللك سعود، قسم الرتبية الفنية.

 ،الرياض .والعشرين الحادي للقرن المعلم تربية م(1..2) حممد وسعيد، حممود شوق : 

 .العيبكان مكتبة

 ( 2.3صاحل، أمحد زكي. .)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية.علم النفس التربويم . 

 ( 2303الضوحيي، حممد حسني .)"التربية الفنية المبنية على المجتمع ومنزلتها بين هـ"أ
. الرياض: جامعة امللك سعود، رسالة الرتبية وعلم النظريات األخرى في هذا المجال

 .243-1.(. ص 00النفس، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية "جسنت"، العدد )

 ( 2303الضوحيي، حممد حسني .)"المبنية على الفن بوصفه نظرية التربية الفنية هـ"ب
. الرياض: جامعة مادة دراسية وإمكانات تطبيقها في مدارس المملكة العربية السعودية

، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ص .2امللك سعود، جملة جامعة امللك سعود، اجمللد
22.-24.. 

 املسرية. . عمان: دارالمعاصر اإلداري التدريبم(. .022أمحد ) الطعاين، حسن 

 ( 022الطعاين، حسن أمحد. .)التدريب: مفهومه و فعالياته / بناء البرامج التدريبية م
 . األردن: عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.وتقويمها
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 ( 2طعيمة، رشدي أمحد... .)عمان: دار الفكر المعلم: كفاياته، اعداده، تدريبهم .
 للطباعة والنشر.

 تقويم دورات تدريب . يوليو 00- 02، (0223ل داود )العاجز، فؤاد علي وجرب، نبي
. ورقة معلمي اللغة العربية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين بمحافظة غزة

)تكوين  لمؤمتر العلمي السادس عشر للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريسمقدمة ل
 .دار الضيافة، سجامعة عني مش: القاهرة. 112-.14ص ، اجمللد األول، املعلم(

 ( 0222عباس، حممد َونوفل، حممد َوالعبسي، حممد َوأبو عواد، فريال .)مدخل إلى مناهج م
 .4. عمان: دار املسرية، طالبحث في التربية وعلم النفس

 ( 0220عبيدات، ذوقان و أبو السميد، سهيلة .)البحث العلمي البحث الكمي م
 زيع،.. األردن: دار الفكر للنشر والتو والنوعي

 دار : عمان .الفعال والتدريس الفعال المعلم م(....2) الرحيم عبد حممد ، عدس 

 .الفكر

 ( املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة .230العساا، صاحل مجد .)هـ
 العبيكان.

 ( 0222عليوة، السيد .)القاهرة: إيرتاك للطباعة والنشر تحديد االحتياجات التدريبيةم .
 التوزيع.و 

 ،الريموك،  األردن: جامعة. الفنية التربية في المعاصرة االتجاهات(. م0220) كايد عمرو
 .224-33العليا، ص والدراسات العلمي البحث عماده ،2 ع ،.0 م دراسات، جملة
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 ( 2304العمود، يوسف إبراهيم .)تطور اتجاه التربية الفنية المبنية على الفن بوصفه هـ
. الرياض: جامعة امللك سعود، جملة وأثره في حقل التربية الفنية DBAEمادة دراسية 

 .442-..0، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ص  21جامعة امللك سعود، اجمللد

 ( 0220عيشي، عمار .)األردن: عمان، دار اتجاهات التدريب وتقييم أداء األفرادم .
 أسامة للنشر والتوزيع.

 مناهجها وطرق -أهدافها-التربية الفنية مفهومهاهـ(. .232ن )الغامدي، أمحد عبدالرمح
 . مكة املكرمة: مطابع الصفا.تدريسها

 ( 230الغامدي، عبداخلالق هجاد. .)الفنية التربية منهج تواجه التي توباالصعهـ 
 التربويين المشرفين نظر وجهة من التعليمية الباحة بمنطقة المتوسطة بالمرحلة

ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى: كلية الرتبية، قسم املناهج وطرق . رسالة والمعلمين
 التدريس. مكة املكرمة.

 ( 0220الغامدي، حممد سعيد عبدالرمحن .)الفنية التربية ومشرفي معلمي اتجاهاتم 
 .(ميدانية دراسة) االبتدائية للمرحلة الجديد الفنية التربية منهج نحو جدة بمحافظة

 غري منشورة، جامعة أم القرى: كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية. مكة املكرمة.رسالة ماجستري 

 ( 2..2غراب، يوسف خليفة .)الرياض: دار أسامة المدخل للتذوق والنقد الفنيم .
 للنشر والتوزيع.

 نموذج مقترح لمركز الدورات  .يناير 01-04. (م0..2) فرحات، حممود حممد السعيد
مؤمتر السنوي األول لكليات . ورقة مقدمة للمة بكليات التربية في مصرالتدريبية أثناء الخد
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. اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، الرتبية يف الوطن العريب يف عامل متغري
 .كلية الرتبية، جامعة عني مشس: القاهرة

 ( 2343فريق من املختصني .)دليل  ظام المقررات(،التربية الفنية )التعليم الثانوي، نهـ
 املعلم، الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التعليم الثانوي.

 ( 0..2فضل، حممد عبد اجمليد .)دور التربية الفنية في تحقيق أهداف التعليم الثانوي م
 . القاهرة: جملة دراسات تربوية.المطور بالمملكة العربية السعودية

 ( 2302فضل، حممد عبداجمليد .)الرياض: ة الفنية مداخلها، تاريخها، وفلسفتهاالتربيهـ .
 مطابع جامعة امللك سعود.

 ( 230فلمبان، باسم حسن. .)دور اإلنترنت في ممارسة النشاط الفني وفق االتجاه هـ
. رسالة ماجستري غري منشورة، لطالب المرحلة الثانوية D.B.A.Eالتنظيمي للتربية الفنية 

 قسم املناهج وطرق التدريس، مكة املكرمة.جامعة أم القرى، كلية الرتبية، 

 ( 2342فلمبان، باسم حسن .)نشرة علمية. مكة املكرمة: تصميم التعليم والتدريسهـ .
 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، إدارة اإلشراا الرتبوي.

 ( 2340فلمبان، باسم حسن .)ل الدراسي تقرير عن تطبيق منهج التربية الفنية للفصهـ
. مكة املكرمة: اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، هـ5344-5345األول 

 الشؤون التعليمية، إدارة اإلشراا الرتبوي.

 ( 2342فلمبان، باسم، حسن .)مقترح التربية الفنية ضمن المواد االختيارية للمرحلة هـ
مة: اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة (، مسودة، مكة املكر الثانوية )نظام المقررات

 املكرمة.
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 ( 2302فلمبان، مرمي حسن الياس .)تطوير منهج التربية الفنية للمرحلة الثانوية هـ
. رسالة ماجستري غري منشورة، للطالبات في ضوء االتجاه القائم على المفاهيم المعرفية

 فنية، مكة املكرمة.جامعه أم القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية ال

 ( 0221فهمي، حممد شامل .)اإلحصاء بال معاناة )المفاهيم مع التطبيقات باستخدام م
 الرياض: معهد اإلدارة العامة، مركز البحوث. 2ج،  (.SPSSبرنامج 

 ( 2.34قطب، حممد .)لبنان: بريوت، دار الشروق للطباعة .. ط منهج الفن اإلسالميم .
 والنشر.

  تحليل برنامج التربية الفنية بكليات المعلمين م(. 0221آل قماش )قماش، علي حسني
. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعه أم (DBAE)في ضوء اتجاه التربية الفنية النظامية 

 القرى، كلية الرتبية، قسم الرتبية الفنية، مكة املكرمة.

 ( 0224كمال، أمينة عباس َواحلر، عبدالعزيز .)التدريسية أولويات الكفايات م
واالحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة اإلعدادية في التعليم العام بدولة قطر من وجهة 

. اإلمارات العربية املتحدة: جملة كلية الرتبية/ جامعة اإلمارات نظر المعلمين والموجهين
 .222-41، ص 02، العدد 23العربية املتحدة، السنة 

 ( 0222لبد، عبدالكرمي حممد .)وعالقتها الفنية التربية معلمي لدى األساسية اياتالكفم 
املدينة املنورة: جملة اجلامعة اإلسالمية/ اجلامعة  .المتغيرات بعض ضوء في الفني بالتذوق

 .003-2.2، العدد األول، ص 23اإلسالمية، اجمللد 

 ( 2301اللجنة العلمية ملادة الرتبية الفنية .)في مرحلة وثيقة منهج مادة التربية الفنية هـ
 . الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي، اإلدارة العامة للمناهج.التعليم األساسي
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 ( 2340اللجنة العلمية ملادة الرتبية الفنية .)الثانوي للتعليم الفنية التربية مقرر وثيقةهـ 
دارة العامة للمناهج، . الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي، اإل(المقررات نظام)

 إدارة التعليم الثانوي.

 ( ،2304اللجنة العلمية ملادة الرتبية الفنية .)واملهنية،  وثيقة منهج مادة التربية الفنيةهـ
 الرياض: وزارة الرتبية والتعليم، التطوير الرتبوي، اإلدارة العامة للمناهج.

 ،التربوية المصطلحات معجم. (م...2) أمحد علي ، و اجلمل حسني أمحد اللقاين 
 .الكتب عامل: القاهرة. 0. طالتدريس وطرق المناهج في المعرفة

 معلمي تدريب برامج تطور يوليو. 00- 02 ،(م0223) سعد الدين عالء ، متويل 
 ورقة مقدمة للمؤمتر .المعاصرة العالمية االتجاهات ضوء في عمان بسلطنة الرياضيات

 اجمللد ،(املعلم تكوين) التدريس وطرق للمناهج ةاملصري للجمعية عشر السادس العلمي
 الضيافة. دار مشس، عني جامعة . القاهرة:3.2- 4.2 ص األول،

  ( م.2.3جممع اللغة العربية) .القاهرة.، اجلزء األولمعجم علم النفس والتربية . 

 الواقع الثانوية المرحلة رياضيات معلمي تدريبم(. 1..2السميع ) عبد حممد، مصطفى 
 ديسمرب، ، 43العدد ، التدريس وطرق املناهج يف دراسات . جملة(ميدانية دراسة)لمأمولوا
 .232-212 ص ص

 ( 2344املركز الوطين للقياس والتقومي .)الرياض: مشروع معايير معلمي التربية الفنيةهـ .
 امللك عبداهلل لتطوير التعليم العام )تطوير(.

 ( 2342املسعري، ناصر عبداهلل .)و طرق تدريس التربية الفنية و اتجاهاتها  مناهجهـ
 . الرياض: دار الصميعي للنشر و التوزيع.الحديثة في التعليم العام
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 ( 2.3مطر، أمرية حلمي. .)القاهرة: دار مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفنم ،
 املعارا.

 للمشرفين التدريبية االحتياجات لتحديد وصفية دراسةم(. ...2) حسني معدي، أمحد 
 غري ماجستري رسالةنظرهم.  وجهة من الخدمة أثناء لتدريبهم الغربية بالمنطقة التربويين

 املكرمة. مكة الرتبية، القرى، كلية أم منشورة، جامعة

 ( 022املفرج، بدرية َو املطريي، عفاا َو حممد محادة. .)في المعاصرة االتجاهاتم 

 الرتبوي، وحدة والتطوير البحوث بية، إدارةالكويت: وزارة الرت مهنًيا.  وتنميته المعلم إعداد

 الرتبوي. التجديد حبوث

 ( 0222مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج .)اإلطار النظري لتحديد الكفايات األساسية م
 الرياض: املؤلف. للمعلمين.

 ( 0222مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج .)التكوين المهني للمعلم "اإلطار النظري".م 
 : املؤلف.الرياض

 ،التربوية النظرية واقع ضوء في المنهج نظرية هـ(.2323) احلكيم مبارك عبد موسى، 
 املكرمة: مكتبة امللك فهد. مكة ،0ط

 فهد امللك الرياض: مكتبة .الخدمة أثناء التدريب. (هـ2323)مبارك  موسى، عبداحلكيم 
 الوطنية.

 ( اكتوبر،1..2ناصر، يونس )ملسئويل التدريبية للدورة مقدمة ورقةالتدريبية.  االحتياجات م 
 للرتبية العربية العربية. املنظمة البالد يف والتعليم الرتبية وزارات يف اخلدمة أثناء املعلمني تدريب
 والعلوم، ليبيا. والثقافة
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 رؤية جديدة في تطوير مناهج التربية الفنية في التعليم م(. 3..2) زالنجادي، عبد العزي
. الرياض: جامعة امللك سعود، جملة جامعة امللك سعود، لعربية السعوديةالعام بالمملكة ا

 ، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية.022-.23، ص .اجمللد 

 ( 2302النجادي، عبدالعزيز راشد .)في  الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الفنيةهـ
 اإلسالمية والدراسات رتبويةال العلوم ،21م سعود، امللك جامعة جملة. المرحلة المتوسطة

 . الرياض: جامعة امللك سعود.(م0..4/  هـ2304)  .34-... ص ،(0)

 ( 2النجادي، عبدالعزيز راشد....)معلمي لدى توافرها المطلوب التدريس كفايات م 
. الكويت: 232-222، ص.4، ع22اجمللة الرتبوية، م .المتوسطة بالمرحلة الفنية التربية

 جامعة الكويت.

 الرياض: معهد اإلدارة العامة.مهارات التدريبنفيعي، عبيد عبداهلل )بدون(. ال . 

 ( 2303النمري، حنان سرحان .)اللغة لمعلمات الالزمة المهنية التدريبية االحتياجاتهـ 
 في ومستجداته العصر متغيرات ضوء في والثانوية المتوسطة المرحلتين في العربية

سة غري منشورة. مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية الرتبية، . دراالسعودية العربية المملكة
 قسم املناهج وطرق التدريس.

 ،ضوء في الثانوية للمرحلة الفنية للتربية منهج تصميمم(. 3..2املنعم ) عبد مي نور 
 الرتبية حلوان، كلية جامعة منشورة، غري ماجستري . رسالةالفنية للتربية معاصرة اتجاهات
 اهرة.الفنية، الق

 ( 022اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. .)وثيقة المستويات المعيارية م
 )مسودة(. مجهورية مصر العربية. لمحتوى مادة التربية الفنية
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 ( 2302وزارة الرتبية والتعليم .)مسودة، آلية العمل بلجنة تطوير مقررات التربية الفنيةهـ ،
للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة )بنات(، إدارة اإلشراا مكة املكرمة: اإلدارة العامة 

 الرتبوي.

  ( 2322وزارة املعارا .)4. الرياض: طسياسة التعليم في المملكة العربية السعوديةهـ. 
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 أواًل: مجتمع الدراسة

 هـ5343/5341احصائية أعداد المعلمين والمعلمات للتربية الفنية بمدارس التعليم العام لعام 
 معلمين معلمات التعليمالتربية و إدارة  م
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 معلمين معلمات التعليمالتربية و إدارة  م

 32 .2 الليث  .40
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 6444 3476 اإلجمالي
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 معلمني معلمات املنطقة التعليمالرتبية و إدارة  م
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 معلمني معلمات املنطقة التعليمالرتبية و إدارة  م

 3. 34 اخلرج  .4

 3. .3 الدوادمي  .3

 34 24 وادي الدواسر  .1

 14 4. الرس  ..

 3.. 3.3 الرياض  ..

 20 3 الزلفي  .3

 33 .2 اجملمعة  ..

 44 20 القويعية  .22

 .2 24 عفيف  .22

 30 03 عنيزة  .20

 ..2 .22 القصيم  .24

 01 22 شقراء  .23
 23 . البكريية  .21

 4 2 غاطال  ..2

 .2 1 املذنب  ..2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42. 
 

 : التعاميم والمخاطبات الرسميةثانياً 
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 نظام املقررات خطاب تكليف جلنة تأليف مقرر الرتبية الفنية للمرحلة الثانوية

 



 

421 
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 مبنطقة عسري 2342الربنامج التدرييب األول للرتبية الفنية ضمن املشروع الشامل 
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 الظهرانب 2342للرتبية الفنية ضمن املشروع الشامل  الثاينالربنامج التدرييب 
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 تعميم نتائج تقرير تقومي تطبيق املنهج اجلديد على مكاتب التعليم
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 ثانياً: أداة الدراسة:

 األداة قبل التحكيم. .5

 خطاب تحكيم أداة الدراسة .4

 قائمة المحكمين ألداة الدراسة. .4

 األداة في صورتها النهائية. .3

 خطاب تعميم األداة الوزاري. .1

 .توزيع األداة إلكترونياً واإلعالن عنها .6
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 خطاب حتكيم أداة الدراسة املوجه ألعضاء هيئة التدريس 2
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 قائمة األساتذة حمكموا أداة الدراسة
 مقر العمل الوظيفة االسم م
أستاذ املناهج وطرق التدريس  د سهيل بن سامل احلريب  .5

 شاركامل
 جامعة أم القرى مبكة املكرمة

 جامعة أم القرى مبكة املكرمة أستاذ الرتبية الفنية املشارك د محزة بن عبدالرمحن باجودة  .4
أستاذ املناهج وطرق التدريس  د عبدالعزيز احلجيلي  .4

 املساعد
 جامعة أم القرى مبكة املكرمة

 جامعة أم القرى مبكة املكرمة أستاذ دكتور الرتبية الفنية ييند عبداهلل بن غازي فت  .3
 جامعة امللك سعود بالرياض أستاذ الرتبية الفنية املساعد د فهد الشمري  .1
 جامعة امللك سعود بالرياض أستاذ دكتور الرتبية الفنية ××××××××××××××××  .6
 لعزيز جبدةجامعة امللك عبدا أستاذ الفنون املساعد د هنادي أمني بدوي  .7
 جامعة الطائف بالطائف أستاذ الرتبية الفنية املساعد ××××××××××××××××  .8
 وزارة الرتبية والتعليم مشرا عموم مناهج د هناء راشد الشبلي  .9
 وزارة الرتبية والتعليم خبري التطوير املهين للرتبية الفنية أ.سعود حممد أبو عباة  .51

 وزارة الرتبية والتعليم ر املهين للرتبية الفنيةخبري التطوي أ.هناء عبداهلل اجلماز  .55

 وزارة الرتبية والتعليم خبري التطوير املهين للرتبية الفنية أ.جنالء حممد قاضي  .54

 وزارة الرتبية والتعليم خبري التطوير املهين للرتبية الفنية أ.أمساء حممد بكري أمني  .54

 وزارة الرتبية والتعليم للرتبية الفنيةخبري التطوير املهين  أ.إميان عبدالرمحن الغاليب  .53

 وزارة الرتبية والتعليم  خبري التطوير املهين للرتبية الفنية  أ.مىن حممد غزايل  .51

 وزارة الرتبية والتعليم  خبري التطوير املهين للرتبية الفنية  أ.سامي راشد عبدالسالم  .56

 باحث رغم تكرار االتصال باحملكم.عاد إىل الاالستبانة مل ُ تعين أن ××××× ملحوظة: اإلشارة 
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 األداة بصورهتا النهائية بعد التحكيم
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 خطاب تعميم أداة الدراسة الوزاري املوجه إىل إدارات الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية
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 األداة اإللكرتونية
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 كرتونية يف منتديات معلمي ومعلمات الرتبية الفنية يف اململكة العربية السعوديةمناذج لإلعالن عن األداة اإلل

 

 

 
 منتدى الرتبية الفنية التابع لوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية

 تفاعل مع األداةويتم إرسال رسائل إلكرتونية إىل جواالت املعلمني واملعلمات والربيد اإللكرتوين اخلاص هبم حلثهم على ال
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 موقع الرتبية الفنية الرمسي ملنطقة عسري
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