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تدريس الفنون لألطفال وفق معايير جمعية  NAEYCمن وجهة نظر طالبات
التدريب الميداني بالجامعات السعودية

نجالء بنت عيسى البيز

أستاذ الطفولة المبكرة المساعد بكلية التربية ،جامعة الملك
سعود

ثريا بنت عبد الخالق بن كدسة

أستاذ الطفولة المبكرة المساعد بكلية التربية ،جامعة
الملك سعود

(قدم للنشر  ، 2022/4/19قبل للنشر )2022/5/19

ملخص البحث:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن توجهات طالبات التدريب الميداني حول أهمية تدريس الفنون وف ًقا لمعايير جمعية
][NAEYCوتصوراتهن حول المعوقات التي تحد من جودة التدريس ،وسعت الدراسة إلى الكشف عن الفروق ذات
الداللة اإلحصائية حول أهمية تدريس الفنون والتي تعزى إلى متغيري المنطقة الجغرافية التي تقع بها الجامعة وعدد
المقررات الدراسية التي تستهدف تدريس الفنون .ولتحقيق األهداف تم اتباع المنهج الوصفي المسحي وكذلك بناء
استبانة وفقًا لمعايير جمعية  NAEYCوالتحقق من صدقها وثباتها ثم تطبيقها على ( )٤٤٦طالبة .وقد أظهرت النتائج:
اتفاق الطالبات على أهمية تدريس الفنون وعلى وجود عدد من المعوقات ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى إلى متغيري المنطقة الجغرافية وعدد المقررات التي تتعلق بالفنون وبالتالي تم الخروج بعدة توصيات منها
التعاون بين الوزارات المعنية لتكثيف الجهود لتوعية المجتمع في مناطق المملكة بأهمية الفنون ،واقتراح دراسات
تجريبية ألثر الفنون على تعلم األطفال.
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Abstract:

This study aimed to reveal the attitudes of pre-service teachers about the importance of
teaching arts based on the standards of the [NAEYC], as well as the obstacles that limit the
quality of teaching. It also sought to reveal the statistically significant differences about the
importance of teaching arts, which are attributed to the variable of the geographical area in
which the university is located and the number of arts courses. To achieve the goals, a
survey was built according to the NAEYC standards. A number of (446) students answered
the survey. The results showed the students’ agreement degree was high about the
importance of teaching arts, as well as there were number of obstacles.. The results also
showed that there were statistically significant differences due to the variable of the
geographical area and the number of arts courses. Therefore a number of proposals and
recommendations were presented.
:مقدمة الدراسة و أهميتها والحاجة إليها
ُقدمُأنشطةُوقيمُاُثقافيةُتُسهمُبشكلُفعُالُفيُتنميةُمناحيُاإلبداعُوالوعي
ُ ُيُعُُدُتدريسُالفنونُمنُالمناهجُالتيُت

ُ،ص
ُ ُوالرق،ُوالموسيقى،ُالفنونُالبصرية:ُأهمها،ب
ُ ُ ُوتشتملُالفنونُعلىُأربعةُجوان،واإلحساسُالجماليُوالحكمُالنقدي
ُُالُسيماُأنُممارساتُالمعلمينُلهاُأثرُملحوظُفي،والتمثيلُالدرامي؛ُفهيُتساعدُالدماغُعلىُاالستعدادُللتعلمُوالتفكير
ُُ وفيُ المقابلُُمنُُإلهامُُتدريبُ معلمةُ رياضُ األطفالُ بكيفيةُ دمجُ الفنونُ في،التطورُ المعرفيُ واالجتماعيُ للطفل
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نُ
بُالفنو ُ
ممارساتهمُاليومية ُ(ُ .)Greene & Sawilowsky, 2018إن ُُإعداُدُالمعلماتُوتدريبهنُعلىُتدريسُجوان ُ

األربعةُفيُالروضاتُمحدوُدُ(ُ.)Power & Klopper, 2011ويوصيُالباحثونُبإثراءُالمقرراتُالدراسيةُللطالباتُ
نُعُليهاُ،باإلضافةُإلىُذلكُرفعُمستوىُالوعيُبأهمُيتهاُ (Bilir-Seyhan,
تُبكافةُمناحيُالفنونُُ،وتدريب ُه ُ
الجامعيا ُ

) .& Sakire, 2018يذكرُبوالردُ(ُ)Bullard, 2017أنهُينبغيُتقديمُالمحتوىُالفنيُلألطفالُوفقُمعاييرُمناسبةُ

طورُمهاراتُ
لقدراتهمُُ ،وأنُيتمُتشجيعهمُعلىُالتعبيرُعن ُُإبداعاتهمُ وإظهارُمناحيُالشخصيةُلديهمُ والتيُبدورهاُتُ ُ

التفكير ُ.وفيُ هذاُ المجالُ قامتُ العديدُ منُ الجهاتُ بتخصيصُ معاييرُ لتدريسُ الفنونُ لألطفالُُ،منُ أهمهاُ معاييرُ

الجمعيةُالوطنيةُلتدريسُاألطفالُالصغارُ National Association for the Education of Young Children
]ُ .[NAEYC

وفيُالمقابلُاهتمُتُو ازرةُالتعليمُفيُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُبتدريسُالفنونُلألطفالُ،وذلكُمنُخاللُتخصيصُ

ج ُالفنونُ
شتملُعلى ُإنتا ُ
ركنُالتعبيرُالفني ُالمشارُإليهُفيُدليلُالمعلمةُالخاصُبمنهجُالتعلمُالذاتيُ ُ(ُ ،)2015وي ُ

البصريةُ،أماُفنونُالتمثيلُالدراميُفاقتصرتُعلىُمركزُالتعبيرُالفنيُ،وذلكُمنُخاللُأنشطةُمحددةُالخاماتُمسبقاُُ،

ومنُمالحظاتُالباحثتيُن ُأثناء ُالزياراتُالميدانيةُللروضاتُخاللُعملهماُ
ُ
والُيوجدُتوضيحُلدورُالتمثيلُ والمسرحُ .

تُ،أنُُمفهومُالفنونُيقتصرُعلىُإنتاجُاألعمالُالفنيةُبعدُ
لطالباتُالتدريبُالميدانيُوكذلكُتدريسهمُاُللطالبا ُ
ُ
مشرفتينُ

تحديدُالمعلمةُلألطفالُاألدواتُوعرضُشكلُالمنتجُالنهائيُكنموذجُليُقلُدهُاألطفا ُلُ ،أماُبقيةُالجوانبُفإنُاالهتمامُ

رددهاُاألطفالُبحركاتُيحفظونهاُمسبقاُ،وغيابُ
بُ،حيثُالُتُوجُدُموسيقىُ،بلُأناشيدُيُ ُ
بهاُلمُيصلُإلىُالحدُالمطلو ُ

مسرحُالطفلُأوُالتمثيلُالدرامي؛ُوبالتاليُجاءتُالدراسةُالحاليةُلمعرفةُتصوراتُطالباتُالتدريبُالميدانيُفيُالجامعاتُ

السعوديةُحولُأهميةُتدريسُالفنونُوفقاُلمعاييرُجمعيةُ]ُ .[NAEYC
أسئلة الدراسة:
 1ماُتصوراتُطالباتُالتدريبُالميدانيُحولُأهميةُتدريسُالفنونُوفقاُلمعاييرُجمعيةُ]ُ[NAEYC؟ ُ

 2ماُتصوراتُالطالباتُحولُالمعوقاتُالتيُتحدُمنُفعاليةُتدريسُالفنونُوفقاُلمعاييرُجمعيةُ[ُ [NAEYC؟ ُ

 3هلُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُتصوراتُالطالباتُحولُأهميةُتدريسُالفنونُتُعزىُإلىُ(اختالفُ
المنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعةُ،عددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبة)؟ُ ُ

هدف الدراسة:
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تسعىُ الدراسةُُإلىُُترجمةُُقائمةُ منُُالمعاييرُ المبنيةُ علىُ ممارساتُ عالميةُُ ُودراساتُ حديثةُ معتمُدةُ منُُجمعيةُ

جُ
]ُ ،[NAEYCوالتيُتشملُمناحي ُالفنونُ :الفنونُالبصريةُ،الرقصُ،الموسيقىُ،التمثيلُالدراميُ ،وكذلكُتقدير ُاإلنتا ُ
ف ُعنُتصوراتُطالباتُالتدريبُالميداني ُحولُتدريسُالفنونُُُ،
الفنيُ والتذوقُالجمالي ُلآلخرينُ .كماُتسهمُفي ُالكش ُ

ُوصعوباتُذلكُ ُ،ولفتُنظرُمُصمُميُبرامجُإعدادُالمعلماتُفيُتطويرُالمناهجُلرفعُمستوىُإدراكُالخُريجاتُبأهميةُ
تدريسُالفنونُ.

مصطلحات الدراسة:

الفنونُ:هيُتلكُالعمليةُالتيُيعبرُفيهاُالطفلُعنُمشاعرهُوأحاسيسهُالداخليةُبدونُأيُضغطُخارجيُأوُ

توجيهاتُمنُالكبارُ،وذلكُفيُإطارُخبراتهُومهاراتهُ،وأثناءُالتعبيرُتظهرُاتجاهاتهُوميولهُالمختلفةُ،ويستخدمُالطفلُ

فيُتلكُالعمليةُالعديدُمنُالخاماتُالمتنوعةُأثناءُممارستهُلألنشطة؛ُفيتعرفُبذلكُعلىُخصائصهاُوأنواعهاُوكيفيةُ
استخدامها"ُ(طلبةُوالزهارُ،2018ُ،صُ ُ.)8:

جُملموسُثنائيُ
إنتاجُوتذوقُالجمالُفيُالفنونُالبصريةُ-وتعنيُكلُإنتا ُ
ُ
وتعرفهاُجمعيةُجمعيةُ]ُ[NAEYC

وثالثيُ األبعاُد ُ،-الرقصُ والتعبيرُ الحركي ُ،الموسيقى ُ،التمثيلُ الدراميُ واحترامُُإنتاجُُاآلخرينُ الفنيُُ ُوتقديرهُ

(ُ .ُ)NAEYC,2019

طالبات التدريب الميدانيُ:يُقصُدُبهنُالطالباتُالملتحقاتُببرنامجُالبكالوريوسُفيُتخصصُرياضُاألطفالُ/

الطفولةُالمبكرةُبالجامعاتُالسعوديةُوالمسجالتُفيُمقررُالتدريبُالميدانيُ(المستوىُالثامن).
ماهية الفنون وأهميتها:

عرفُغنيمُوالحمراويُُ(ُ)2020تدريسُالفنونُبأنهُ:إشراكُالطفلُفيُتدريباتُممارسةُالفنونُمنُأجلُتغييرُ
تُ ُ

تُ ،وتزويدهُبالمعارفُ والمفاهيمُ ُ ،وتسهيلُاكتسابهُللقيمُ واالتجاهاتُُ.ويشتملُتدريسُ
سلوكهُ ،وتدريبهُعلىُعُُدةُمها ار ُ

الفنونُعلىُإعمالُجميعُحواسُالطفلُفيُالتعلمُ.ويرىُالباحثونُأنُتعلمُالفنونُيجبُأنُيكون
ُمحددا ُبوقتُومكانُ
ُ

ن؛ُحيثُ
نُ،باإلضافةُإلىُالتعلمُمنُخاللُممارسةُأنشطةُالفنو ُ
مالئمُ،ويجبُأنُيشملُالتدريسُالتعلمُعنُجوانبُالفنو ُ

يشتملُعلىُالرسمُوالدهانُوالتلوينُوغيرهاُمنُاألعمالُثنائيةُاألبعادُ،وكذلكُالمجسماتُثالثيةُاألبعادُ،ويشتملُعلىُ

فنونُالموسيقىُوالغناءُ،ويتضمُنُالفنُأيضاُفنونُُالدراماُوالتمثيلُ.وكذلكُينحص ُرُتدريسُالفنونُلألطفالُفيُالتركيزُ

علىُممارسةُاألنشطةُأوُإنتاجُاألعمالُالفنيةُ،إنماُيضافُإلىُذلكُاكتسابُمهارةُتقديرُالفنونُالتيُيمارسهاُُوينتجهاُ
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المؤهالتُوالكفاءاتُالالزمةُلتخطيطُُد ُرُوسُفنيةُ
اآلخرونُ.ويبرزُدورُالمعلمةُفيُذلكُمنُناحيةُامتالكهاُللمعارفُو ُ

مةُنمائياُ،وتدريب ُهنُعلىُتقديرُالمنتجاتُالفنيةُ،ومنُثمُتقييمُمستوىُالنموُوالتعلمُ(ُ ُ.)Upitis, 2018
ُ
مالئ

إنُتدريسُالفنونُلألطفالُيسهمُفيُالرفعُمنُمستوىُتحصيلهمُاألكاديميُوقدراتهمُعلىُاكتسابُالمعلوماتُ

نُأنُدمجُالفنونُيوفرُلهمُفرصةُلتثبيتُماُتعلموهُوضمانُبقاءُالمعارفُ
)ُُ.(Poldberg et al., 2013ويؤكدُالباحثو ُ

لديهمُ(ُ،(ُHardimanُet al., 2014فعلىُسبيلُالمثالُ،تساعدُالتدريباتُالخاصةُبالتمثيلُوالبروفاتُبشكلُكبيرُ

علىُتثبيتُماُتعلموهُعندماُيتمُربطُالمسرحياتُبالعلومُاألخرىُوالمعارفُالسابقةُالتيُتمُتقديمهاُلألطفالُ(ُُRinne
 ُ.)et al., 2011وقدُ تمُتطويرُاختصارُ جوانبُالتعلمُُ"ستيمُ"ُُ ُ،STEMوالتيُ تعنيُالعلومُ والتكنولوجياُ والهندسةُ
والرياضياتُ،منُخاللُإضافةُالحرفُ"ُ"Aالذيُيعنيُالفُنونُ(ُ)Artsلتصبحُُُ.STEAMوذلكُبعدُأنُأثبتتُالدراساتُ

أنُدمجُالفنونُيزيدُمنُمت ُعةُالتعلمُ(ُ.)Wynn & Harris, 2012وفيماُيتعلقُبتدريسُالموسيقىُلألطفالُفقدُأثبتتُ
الدراساتُ الطوليةُ أنهُ يسهمُ فيُ تطويرُ النموُ الشموليُ لألطفالُ فيُ المستقبلُ مثلُ النموُ اللغويُ (ُLorenzo et
ُ

ُُ،)al., 2014ويرتبطُكذلكُإيجاباُبالتكيفُالنفسيُُوالرفاهُ(ُ،)Gong., Xu & Han, 2016كماُيسهمُالرقصُفيُ

تقويةُالعالقاتُاإليجابيةُداخلُالفصلُ(ُ.)Yetti, 2021وبالتاليُيوصىُباالهتمامُبمنهجُالموسيقىُوالحركاتُالتعبيريةُ

وتضمينهُضُ ُمنُالمناهجُالرئيسةُفيُمرحلةُرياضُاألطفالُ(.)Barrett et al, 2021

مجاالت الفنون:

يتضمنُتدريسُالفنونُألطفالُمرحلةُرياضُاألطفالُأربعةُمجاالتُرئيسةُُ :
ُ

هاُمنُالحرفُاليدويةُ.تعتبرُ
ُ
الفنون البصرية :تشملُالرسمُوالطباعةُوالقصُواللصقُوأعمالُالصلصالُوالعجينُوغير
رسومُاألطفالُاللغةُاألولىُالتيُيستخدمهاُاألطفالُمنذُبدايةُمسكهمُللقلمُ.تدعمُالفنونُالمرئيةُأيضاُاألطفالُللتواصلُ

فيماُبينهمُ،الُسيماُعندماُيخلقُالمعلمونُفرصاُلهمُللعملُفيُمشاريعُمشتركةُأوُالستكشافُاالهتماماتُالمشتركةُ

لىُتبادلُاألفكارُوالنظرُفيُالحلولُوتطويرُالمعانيُالمشتركةُمنُخاللُالتعاونُُُ،
ُ
معاُ.تُشجُعُهذهُالفرصُاألطفالُع
ُوقدُتُشجُعُهذهُالتجاربُاألطفالُأيضاُعلىُتطويرُلغتهمُاللفظيةُ)ُ.)Christensenُ&ُKirkland, 2009

الموسيقى :النموُالموسيقيُيشتملُعلىُمهاراتُنمائيةُكماُهوُالحالُفيُالعلومُاألخرىُُ ،حيثُيتطلب ُإتقانُمهارةُ
ُ.وتتضمنُالممارساتُالمالئمةُنمائياُ)1(ُ:الغناءُ
ُ
محددةُلالنتقالُإلىُالمهارةُالتيُتليهاُ((Kostelnik et. al, 2017
واستخدامُ األغاني ُ) ٢(ُُُ،استخدامُ األدواتُ الموسيقية ُ،ويتمُ استخدامُ األغانيُ والموسيقىُ فيُ األنشطةُ التيُ يقومُ بهاُ

تُ(.ُ)Campbell & Scott-Kassner, 2014
األطفالُكاألنشطةُاللغويةُ،وتعلمُاألنماطُوالتكرارُالخاصةُبالرياضيا ُ
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اتُنمائيةُيتطلُبُمنُاألطفالُإتقانهاُبالتدريجُ.األطفالُماُبينُعمرُثالثُ
ُ
نُمهار
الرقص والتعبير الجسدي :عبارةُع ُ

ُوأربعُسنواتُيستطيعونُالمشيُوالجريُوالرقصُوالقفزُعلىُنغماتُالموسيقىُ،ولكنُالُيمكنهمُالسيرُأوُالتصفيقُبدقةُ

عالية؛ ُونتيجةُ ُلذلكُفإنُالرقصُغيرُالمنظمُوبدونُقيودُأوُانتقالُمنُإيقاعُإلىُآخرُهوُاألنسبُلهمُ.وفيُعمرُ
خمسُسنواتُيدركُاألطفالُكيفيةُالسيطرةُعلىُحركاتهمُفيُالمكانُ ،ويوازنونُأجسادهمُأيضاُُ ،وبإمكانهمُالركضُ

بيتُونطُالحبلُُ،وأداءُرقصاتُوحركاتُدوائرُوخطوطُ،والقيامُبحركاتُمتزامن ُةُ،والتحركُحسُبُإيقاعُالموسيقىُ
ُ
والتر

معُأقرانهمُ،والُيزالونُيستمتعونُبالرقصُالحرُ(Campbell and Scott-Kassner 2014؛ُ.ُ)Edwards 2013
التمثيل الدرامي :توجدُالعديدُمنُاألنشطةُتحتُمظلةُالدراماُ،وتتراوحُهذهُاألنشطةُمنُاألكثرُرسميةُُإلىُغيرُ
الرسميةُ،وذلكُفيُسلسلةُمنُاألنشطةُالفنيةُالتيُيمارسهاُاألطفال؛ُفاألنشطةُالرسميةُهيُالتيُيتمُفيهاُلعبُ

األدوارُ،وتكونُمنُخاللُسيناريوهاتُمجهزةُمسبقاُتتعلقُبثقافةُالمجتمعُالمحيطُ،وتعكسُالحياةُاالجتماعيةُ،ويتمُ

تُ،وذلكُمنُخاللُاستعراضهاُفيُمسرحُالروضةُ،وفيُ
مشاركةُالعرضُللجمهورُباستعراضاتُوحركاتُوكلما ُ

المقابلُهناكُأنشطةُعفويةُارتجاليةُوتتسمُبالمرحُ.يمكنُلألطفالُتأليفُسيناريوُباستخدامُخيالهمُالخصبُ،ويمثلونُ

األدوارُبعفويتهمُ،وذلكُفيُالملعبُالخارجيُأوُركنُاللعبُالدراميُ،مستخدمينُأزياءُوإكسسواراتُمنُاختيارهمُ،
وباإلمكانُاستخدامُالدمىُكدمىُالكفُواألصابعُفيُركنُالقصةُ)ُ.)Cremin,2015

التحديات التي تواجه تدريس الفنون:

أظهرتُالدراساتُمجموعةُمنُالتحدياتُالتيُتواجهُتدريسُالفنونُُ،مثلُماُيواجهُتدريسُالفنونُالبصريةُُمنُ

ت ُكسيطرةُفكرةُالمنتجُالنهائيُكمركزُاهتمامُللعملُ(ُ ،)Product-oriented or product focusedحيثُ
تحديا ُ

يبدأُالطفلُالعملُالفنيُوهوُيعرفُشكلُالنتيجةُالنهائيةُُويسيرُوفقُخطواتُوخاماتُمحدُدةُمسبقُاُ(ُ.)Leung, 2020

عتبرُعنصرُرئيسُاُفيُنجاحُالتدريسُ،حيثُ
ُا
وكذلكُأثبتتُالدراساتُضرورةُوجودُتجهيزاتُلتدريسُالفنونُُُ،وأنُوفرتهاُتُ
توافُرُ أدواتُ ذاتُ شروطُ محدُدةُُ(ُُ.ُ)Okonkwo, 2014ومنُ
يتعذرُ علىُُاألطفالُ اكتسابُ المهاراتُ الفنيةُُدونُ ُ
تُ،حيثُوجدُالباحثونُأنُمعلماتُالطفولةُالمبكرةُ
التحدياتُكذلكُضعفُالتأهيلُاألكاديميُفيُبرامجُإعدادُالمعلما ُ

ةُضئيلةُجداُعنُتدريسُالفنونُُ(ُ.(Bilir-Seyhan, & Sakire,2018علىُالرغمُ
ُ
ينضم ُمنُإلىُالبرنامجُولديهنُخبر

أنُالموسيقىُتزيُدُمنُإحساسُاألطفالُتجاهُالجمالُ)ُ)Särkämö et al., 2014فإنُالدراساتُأظهرتُوجودُالعديدُ
منُالتحدياتُوالصعوباتُالتيُتع ُوقُتدريسهاُ،مثلُ:نقصُاستعدادُمعلماتُرياضُاألطفالُلتدريسُالموسيقيُُ،وانخفاضُ

مستوىُكفايات ُهنُالمهنيةُلذلكُ(ُ.(Ehrlin & Gustavsson, 2015; Liao & Campbell, 2015ويرىُالباحثونُ
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تُ ،وكذلكُ
أنُضعفُاالستعدادُلتدريسُالموسيقىُقدُيعودُإلىُعدمُكفايةُالتدريبُالموسيقيُفيُبرامج ُُإعدادُالمعلما ُ

قدمه ُمؤسساتُالتعليمُللمعلماتُلتدريسُالموسيقى ُ)ُ .(Wong & Lau, 2018كما ُأن ُضعفُثقةُ
قلةُالدعمُالذيُتُ ُ
المعلماتُفيُمرحلةُاإلعدادُفيُبرامجُُإعدادُمعلماتُالطفولةُالمبكرةُبقدراتهنُلتدريسُالموسيقىُيعودُإلىُعدمُتأهيلهنُ
بشكلُكافُُلتصميمُدروسُالموسيقىُ(ُ،)Heimer & Winokur, 2015وقلةُمعرفتهنُأيضاُبمعاييرُتدريسُالموسيقىُ
ومؤشراتهاُوممارساتهاُالمالُئمةُنمائياُ،أوُعدمُوجودُهذهُالمعاييرُفيُمناهجُالطفولةُالمبكرةُ)ُ ُ.)Rajan, 2017

إنُنظرةُالمجتمعُوالجهاتُالعلياُفيُمؤسساتُالتربيةُلهاُدورُفيُجودةُتدريسُالفنونُُ،حيثُيحملُالعديدُمنُ

أفرادُالمجتمعُنظرةُغيرُدقيقةُحولُالفنُعلىُافتراضُأنهُمهارةُعمليةُأكثرُمنُكونهُمعرفةُأكاديميةُ،وبالتاليُيعتقدونُ

عدمُجدوىُاألنشطةُالفنيةُ()Okonkwo, 2014؛ُحيثُأكدتُالدراساتُضعفُاالهتمامُبتدريسُالفنونُمقارنةُُبتدريسُ

العلومُاألخرىُ،وضعفُاقتناعُمنُالمجتمعُبأهميةُالفنونُودورهاُفيُتعلمُاألطفالُعلىُاعتبارُأنهاُرفاهيةُأوُأنشطةُ
ثانويةُ(ُ.)Christophersen & Ferm Thorgersen, 2015إنُممارسةُالمعلماتُللرقصُمعُاألطفالُتحتاجُإلىُ

تُُُ،وهناكُاعتباراتُ ثقافيةُيحملهاُأفرادُالمجتمعُ تجاهُالرقصُ تؤثرُُفيُُفعاليةُ
إعدادُ مسبقُ وقناعةُ منُقبلُ المعلما ُ

تُ،
الممارسةُ ،حيثُأثبتتُالدراسةُأنُممارسةُالرقصُكانتُجزءُا ُمنُالحياةُاالجتماعيةُفيُبيئةُالمعلماتُاإلفريقيا ُ
ص ُعلى ُالمنهجُالذيُيتمُتدريسهُلألطفالُ،مقارنةُ ُبالمجتمعاتُالتيُالُيظهرُ
وبالتاليُانعكستُعلىُممارساتُالرق ُ

الرقصُفيُحياتهمُالعامة ُ)ُ .)Russell-Bowie, 2013كما ُأن ُضعفُالدعمُمنُالمجتمعُالتربويُالمحيطُوقلةُ
ممارسةُالرقصُكنشاطُتربويُلهُدورُ ُفيُإحجامُالمعلماتُعن ُإدراجُالرقصُفيُ
تشجيعهمُللمعلماتُ واألطفال ُعلى ُ ُ

األنشطةُ.وتوصيُالدراسةُبإبعادُفكرةُأنُالرقصُمحصورُلمنُيتقنهُواعتبارهُنشاطُاُمالئمُاُلجميعُاألطفالُ (Esteban,

)ُ .2016

نمائيا لتدريس الفنون ألطفال الروضةُ :
جمعية ( )NEYECوالممارسات المال ئمة
ًّ

عملتُالجمعيةُعلىُإصدارُعشرةُمعاييرُالعتمادُبرامجُمؤسساتُالطفولةُالمبكرةُوتقييم ُهاُ،ويعملُكلُمعيارُ

قدمُمعُالمعاييرُالتسعةُاألخرىُتعريفاُللجودةُالمطلوبةُفيُبرامجُالطفولةُالمبكرةُ.يقعُ
علىُوصفُعنصرُ رئيس ُليُ ُ

تدريسُالفنونُفيُالمعيارُالثانيُ(المناهج)ُ ُ ،ويشرحُالدليلُأنُتدريسُالفنونُيعنيُالتعبيرُاإلبداعي ُ ُوتقديرُالفنونُُُ،

ويشملُ األعمالُ الفنيةُ الملموسةُ والمالحُظةُ بصريُاُ (ثنائيةُ وثالثيةُ األبعاد)ُُ:الموسيقىُ واستخدامُ اآلالتُ الموسيقيةُ
واإليقاعاتُُ،والرقصُ،والتمثيلُالدراميُُكتقمصُاألدوارُُوتأليفُالشخصياتُالخاليةُ.ويركزُعلىُتقديمُالبرنامجُلجميعُ

األطفالُفرصاُمتنوعةُلالنخراطُفيُاألنشطةُالفنيةُ،وكذلكُتدريبُاألطفالُعلىُتقديرُالفنونُ.واشتملُعلىُثالثةُعشرُ
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عنصرُ،ويتنوعُقياسُمدىُتحقيقهاُماُبينُمالحظاتُالمعلمةُالصفيةُُوجمعُأدلةُالتعلمُفيُملفُاإلنجازُ(ُ)Portfolio
ُا

()NAEYC,2019؛ُوفيماُيليُعناصرُتدريسُالفنونُالواردةُفيُدليلُالجمعيةُُ :

جدول ( :)١عناصر تدريس الفنون وفقًا لجمعية ()NAEYC
العنصر

مصدر الدليل للقياس

.1

يةُالمتنوعةُثقافياُفيُبيئةُالتعلمُالخاصةُبهمُ .
ُ
ُيتمتعُاألطفالُبفرصُتقديرُالفنونُالبصر

مالحظةُصفي ُة ُ

.٢

ُيتمتعُاألطفالُبفرصُتقديرُالفنونُالدراميةُالمتنوعةُثقافياُفيُبيئةُالتعلمُالخاصةُبهمُُ .

مالحظةُصفي ُة ُ

.3

ُيعطىُالرضعُواألطفالُالصغارُفيُعمرُالثانيةُفرصُاُللتعاملُمعُالموادُالفنيةُالمناسبةُللعمرُواستكشافهاُ .

مالحظةُصفي ُة ُ

.4

ُيتمتعُاألطفالُبفرصُتطويرُالمهاراتُالفنيةُوممارستهاُ ُ.

مالحظةُصفي ُة ُ

.5

ُيتمتعُاألطفالُبفرصُإنشاءُفنُثنائيُاألبعادُوثالثيُاألبعادُ ُ.

مالحظةُصفي ُة ُ

.6

ُعرضُخطتينُمنُالدروسُالتيُُتساعدُاألطفالُعلىُتقديرُالفنونُالمرئيةُمنُثقافاتُمختلفةُُ .

ملفُاإلنجا ُز ُ

.7

ُعرضُخطتينُمنُالدروسُالتيُتساعدُاألطفالُعلىُتقديرُفنونُالدراماُمنُثقافاتُمختلفةُ .

ملفُاإلنجا ُز ُ

.8

ُعرضُخطةُدرسُتوفرُللرضعُأوُاألطفالُفيُعمرُالثانيةُفرصُاُالستكشافُالموادُالفنيةُوالعملُبهاُ .

ملفُاإلنجا ُز ُ

.9

ُتقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُتدريسُمفرداتُوُ/أوُمفاهيمُتتعلقُبالفنونُالمرئيةُ ُ.

ملفُاإلنجا ُز ُ

ُ .10تقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُقيامكُبتدريسُالمفرداتُوُ/أوُالمفاهيمُالمتعلقةُبالموسيقىُ ُ.

ملفُاإلنجا ُز ُ

ُ .11تقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُتدريسُمفرداتُوُ/أوُمفاهيمُتتعلقُبالدراماُ .

ملفُاإلنجا ُز ُ

ُ .1٢تقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُتدريسُالمفرداتُوُ/أوُالمفاهيمُالمتعلقةُبالرقصُ .

ملفُاإلنجا ُز ُ

الموادُالتيُتوفرهاُلألطفالُلصنعُفنُثالثيُاألبعادُ ُ.
ُ .13عرضُثالثةُأمثلةُللفرصُو ُ

ملفُاإلنجا ُز ُ

تدريس الفنون في رياض األطفال في المملكة العربية السعودية:

وقدُنصُمنهجُالتعلمُالذاتيُ(و ازرةُالتعليمُ)2015ُ،علىُ
ُ
حرصتُو ازرةُالتعليمُعلىُتطويرُمناهجُرياضُاألطفا ُلُ،

وجودُركنُالفن ُ ُوكذلكُركنُاللعبُاإليهاميُلتعزيزُتدريسُالفنون ُأثناء ُاليومُالدراسيُ ،باإلضافةُإلىُوجودُأنشطةُ

أناشيدُخاللُاليومُوفيُفترةُاللقاءُاألخيرُُ.وقامتُو ازرةُالتعليمُ(بالتعاونُمعُجمعيةُُ(ُ)NAEYCلتصميمُمعاييرُالتعلمُ
عدداُمنُالمعاييرُويتبعهاُمؤشراتُلقياسُمدىُتمكُنُالطفلُمنُالمهاراتُالواردةُفيُ
ت ُ
تُ،وشمل ُ
النمائيةُ(ُ)6-3سنوا ُ

كلُ معيارُُ،وجاءتُ الفنونُفيُ معيارُ العملياتُ المعرفيةُ والمعلوماتُ العامةُ تحتُمُسمُىُ الفنونُ اإلبداعيةُُ،وشملُ:

الستكشافُمنُخاللُاللعبُالدراميُسواءُبذاتهمُأوُ
التعبيرُالفنيُويشملُصنعُاألعمالُالفنيةُوتذوقُأعمالُاآلخرين ،ا ُ
ُ
معُاآلخرين ،األناشيدُوتشملُإظهارُاألطفالُتذوقُاألناشيُدُ،أشكالُ/طرقُالتعبيرُالفنيُوتشملُتذوقُالحركاتُالتعبيريةُ
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واستكشافُطرقُللتعبيرُعنُأحاسيسهمُ وأفكارهم .ويتمُإعدادُمعلماتُ رياضُاألطفالُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليُ،

حيثُتشترطُوزرةُالتعليمُحصولُمعلمةُ رياضُاألطفالُعلىُشهادةُالبكالُوريوسُفيُالتخصصُ.وبالبحثُفيُمواقعُ
ُا
قبلُالخدمةُعدداُمنُالساعاتُ
ُ
عددُمنُالجامعاتُالسعوديةُيظهرُوجودُمقررُعلىُاألقلُيسعىُإلىُتدريسُمعلماتُماُ

عمليا ُ(الخطةُالدراسيةُلبرنامجُ
ُ )4وحداتُدراسيةُلتدريسُالفنونُلألطفالُشاملةُجزءاُنظريُاُ وآخرُ ُ ُتتراوحُبين ُُ(ُ ٢
البكالوريوسُ بجامعةُ الملكُ سعود ُ،جامعةُ الطائف ُ،جامعةُ األميرةُ نورة ُ،جامعةُ أمُ القرى ُ،جامعةُ المجمعةُ،جامعةُ

شقراءُ،جامعةُاألميرُسطامُ،جامعةُنجرانُ،جامعةُالباحةُ،جامعةُالجوف).
الدراسات السابقة:

قامُالعديدُمنُالباحثينُبالبحثُفيُتدريسُالفنونُلألطفال؛ُوفيماُيليُأهمُالدراساتُالتربويةُفيُهذاُالمجالُ:

نُُ(ُُ(Canan&Neriman, 2020إلىُُمعرفةُُتأثي ُرُُبرنامجُ الفنونُ علىُُإبداعُُاألطفالُ.
ُهدفتُُدراسةُ كنانُ ونيرما ُ

تُُ.
نُ(ُ)5-6سنوا ُ
ُواستخدمُالباحثانُالمنهجُشُبهُالتجريبيُ،علىُعينةُمنُُ(ُ)51طفالُُفيُدولةُتركياُتراوحتُأعمارهمُم ُ
تأثير ُواضحُا ُللفنونُ ُوالرسومُعلى ُاإلبداع ُفيُالمهاراتُالعقليةُ والمعرفيةُ والجسديةُلدىُ
ت ُالنتائجُ :أن ُهناك ُ ُا
أظهر ُ
ُو ُ
األطفالُ،وأكدتُأيضُاُعلىُدورُالمعلمةُومدىُأهميتهُفيُتنميةُهذهُالمهاراتُ ُ.

خرُينُ(ُ)2020إلىُاستخالصُمعرفةُدورُاإليقاعاتُالموسيقيةُفيُتكوينُبيئةُمحببةُ
مامُوآ ُ
هدفتُدراسةُاإل ُ

للتعلمُلطفلُالروضةُلممارسةُالمهاراتُالرياضيةُ.تبنُتُالدراسةُمنهجيةُالبحثُالمختلطُعلىُعينةُمكونةُمنُ(ُ)1٢0
وكشفتُالنتائجُعماُيليُ:انخراطُاألطفالُخاللُممارسةُأنشطةُ
ُ
طفالُُوطفلةُتراوحتُأعمارهمُبينُ(ُ)5-4سنواتُ.
اإليقاعاتُالموسيقيةُفيُممارسةُالعديدُمنُالمهاراتُالرياضيةُالمبكرةُوالكسورُوالهندسة؛ُفقدُهيُأُتُاألنشطةُ

تُفرصةُلألطفالُللجمعُ
الموسيقيةُبيئةُمتكاملةُجمعتُبينُالرياضياتُكعلمُوالموسيقىُكفنُ،باإلضافةُإلىُأنهاُأتاح ُ
تُ ُ.
بينُالعلمُوالمتعةُفيُنفسُالوق ُ
سعتُدراسةُالعمروُوباحاذقُ(ُ)٢019إلىُالتعرفُعلىُدورُاألنشطةُالفنيةُفيُرفعُالوعيُالسياحيُلدىُطفلُ

تُ.
أداة ُلجمعُالبيانا ُ
الروضةُ ُ .وتمُاستخدام ُالمنهجُالوصفيُالمسحيُ،لعينةُمنُ(ُ)41٢معلمةُ واستخدمتُاالستبانة ُ ُ
ُوأظهرتُنتائجُالدراسةُ:أنُتقديراتُالمعلماتُجاءتُبدرجةُمرتفعةُتجاهُكلُُمنُ(دورُاألنشطةُالفنيةُفيُتنميةُالمعرفةُ

السياحيةُلدىُطفلُالروضةُ،دورُاألنشطةُالفنيةُفيُتكوينُسلوكُإيجابيُلدىُطفلُالروضةُفيُالتعاملُمع ُقطاعُ

أكثرُاألنشطةُالفنيةُدورُفيُتنميةُالوعيُالسياحيُلدىُطفلُالروضة)ُ .
ا
السياحةُ،وكذلك
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قرينُوسواليوكيُ)ُ(Greene &Sawilowky, 2018للتعرفُعلىُالعالقةُبينُدمجُالفنونُفيُ
جاءتُدراسةُ ُ

مرحلةُرياضُاألطفالُ ُونتائجُالطالبُالدراسيةُ.استخدمُالباحثانُالمنهجُشبهُالتجريبيُ،علىُعينةُمكونةُمنُ

( )4٢4طفالُُفيُواليةُميشيغانُبالوالياتُالمتحدةُاألمريكيةُ.وكشفتُنتائجُالدراسةُُ:أنُدمجُالفنونُفيُالمنهجُيزيدُ
منُفرصُتنميةُمهارتُالطفلُاألكاديميةُمستقبالُُُ.وأوصتُالدراسةُبضرورةُتفعيلُاألنشطةُالفنيةُخاللُفقراتُ
ُا

الجدولُاليوميُفيُالروضةُُ،باإلضافةُإلىُتوفيرُاألدواتُوالخاماتُالمناسبةُلألطفالُالستخدامهاُأثناءُالتعلمُُ .
خرينُ(ُ)2017إلىُمعرفةُدورُالمسرحُفيُتنميةُبعضُالمهاراتُالموسيقيةُلطفلُ
هدفتُدراسةُأحمدُُوآ ُ

الروضةُ.استخدمُالباحثونُبطاقاتُالمالحظةُالخاصةُبالمهاراتُالموسيقيةُ،علىُعددُمنُأطفالُالروضةُمتضمنةُ
حُدورُفعاالُُفيُتنميةُالمهاراتُ
أظهرتُنتائجُالدراسةُ:أنُللمسر ُا
ُ،القصةُالموسيقيةُ،العزفُ،االبتكار)ُ.و ُ
ُ
(الغناء

هناكُاستجاباتُعاليةُُمنُاألطفالُعندُُإدخالُالمهاراتُالغنائيةُوالموسيقيةُأثناءُأدائهمُالمسرحيُ .
ُ
الموسيقيةُُ،وأنُ
بالنظرُإلىُالدراساتُالسابقةُيالحظُأنُعدداُمنهاُيتفقُمعُالدراسةُالحاليةُمنُحيثُالمنهجُوبعضهاُاختلفُ

فيُذلكُباستخدامُمناهجُوكذلكُأدواتُمختلفةُوكذلكُتتفقُعدةُدراساتُمعُالدراسةُالحاليةُفيأنهاُتطرقتُإلىُعدةُ

محاورُلهاُعالقةُبالفنونُُمثالُبعضهاُركزُعلىُأحدُجوانبُالفنونُوعالقتهُبتعلمُالمهاراتُالرياضيةُ،وذراسةُأخرىُ

استهدفتُدورُالفنونُفيُرفعُالوعيُالسياحيُ،ولكنُمنُخاللُالتمعنُبهاُفإنهُالُتُوجُدُدراسةُتطرقتُإلىُمعاييرُ
تدريسُالفنونُاألربعةُ(الموسيقىُ،والرقصُ،الفنونُالبصريةُ،التمثيلُالدرامي)ُباإلضافةُإلىُتقديرُالفنونُوُإنتاجُ

اآلخرينُوفقُمانصتُعليهُمعاييرُجمعيةُ[ُ]NAEYCوُأهميةُذلكُمنُوجهةُنظرُطالباتُالتدريبُالميدانيُوكذلكُ
معوقاتُالتدريسُ ُ،وبالتاليُستضيفُالدراسةُالحاليةُإلىُاألدبُالتربويُتوجُهاتُطالباتُالتدريبُالميدانيُوفقُ

معاييرُجمعيةُ[ُُ[NAEYCمنُناحيةُأهميةُتدريسُالفنونُكالمسرحُوالرسمُوالموسيقىُوالرقصُفيُبناءُشخصيةُ
الطفلُوتكوينهاُمنُجميعُنواحيُالنموُُ .
منهجية الدراسة:
سةُالتيُتُستخدمُفيُالبحوثُالوصفيةُ
حيُالوصفي؛ُكونهُأحدُالمناهجُالرئي ُ
اعتمدتُالباحثتانُعلىُاستخدامُمنهجُالمس ُ
بهدفُوصفُظاهرةُُماُأوُموقفُُمُعيُنُمنُخاللُجمعُالبياناتُوالمعلوماتُ.
مجتمع وعينة الدراسة:
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يتمثُلُمجتمعُالدراسةُالحاليةُمنُطالباتُأقسامُالطفولةُالمبكرةُالمسجالتُفيُمقررُالتدريبُالميدانيُ(المستوىُالدراسيُ

تُرياضُأطفالُوالبالغُ
الثامنُواألخير)ُوالبالغُعددهنُ)ُ(1088فيُالجامعاتُالسعوديةُالتيُتطرحُبرامجُإعدادُمعلما ُ
وذلكُعددهاُ(ُ)16جامعةُ.تمُتوزيعُاالستباناتُإلكترونيُاُعنُطريقُالتواصلُمعُأقسامُالطفولةُالمبكرةُبالجامعاتُ ُ
بعدُالحصولُعلىُموافقةُلجنةُأخالقياتُالبحثُالعلميُبجامعةُالملكُسعوُدُعلىُتطبيقُأداةُالدراس ُةُ،-وقدُتمُاستردادُ

تُ)ُ)%41منُمجتمعُالدراس ُةُ .
(ُ)446استبانةُصالحةُللتحليلُ،وبذلكُبلغُحجمُالعينةُ(ُ)446طالبةُ،بنسبةُبلغ ُ
أداة الدراسة:

تُُ،
ضُمنُالدراسةُ،وجمعُأكبرُعدُدُمنُالبيانا ُ
بُلمشكلةُالدراسةُ،وفيُتحقيقُالغر ُ
تمُاستخدامُاالستبانة؛ُوذلكُألنهاُاألنس ُ

قدُتكونُالشكلُالنهائيُلالستبانةُمنُقسمينُُ :
ُ
وإمكانيةُالوصولُإلىُالمستجيبين؛ُ ُو

ت ُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُ
القسمُاألولُ :معلوماتُعامة ُ(المنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعةُ،عدد ُمقر ار ُ

الطالبة)ُ .

القسمُالثانيُ:يشملُمحاورُاالستبانة؛ُوينقسمُإلىُمحورينُهماُُ :

• المحورُاألولُ:أهميةُتدريسُالفنونُوفقاُلمعاييرُجمعيةُ]ُ[NAEYC؛ُويشتملُعلىُ(ُ)17عبارةُُ .
شتملُعلىُُ(ُ)15عبارةُُ .
المعوقاتُالتيُتحدُمنُفعاليةُتدريسُالفنونُ؛ُوي ُ
ُ
• المحورُالثانيُ:

صدق أداة الدراسة وثباتها:
تمُالتحققُمن ُالصدق ُالظاهريُألداةُالدراسةُمنُخاللُعرضهاُعلى ُُ(ُ)6من ُالمختصينُفيُمجالُالطفولةُالمبكرةُ
والمناهجُللح ُكمُعلىُجودةُالعباراتُُوارتباطهاُبموضوعُالبحثُوتحقيقهاُألهدافهُ،وتمُاألخذُبمقترحاتهمُوتعديلُالعباراتُ

وفقاُلهاُ،وكذلكُتمُحسابُمعاملُاالرتباطُبيرسونُ(ُ)Pearsonلمعرفةُالصدقُالداخليُلالستبانةُبينُدرجةُكلُعبارةُ
ت ُالنتائجُ :أن ُقيمُ
منُعباراتُاالستبانة ُُوالدرجةُالكليةُللمحورُالذيُتنتميُإليهُالعبارةُ ،وذلك ُلكالُالمحورينُ .وأظهر ُ

تُُاالرتباطُُموجبةُُودالةُُإحصائيا ُ،حيثُ تراوحتُُبينُ ُ(ُُ)ُ0.430وُ()0.685؛ُُمماُ يؤكدُُصالحيةُُاالستبان ُةُ
معامال ُ

للتطبيقُ ُ.وتمُقياسُثباتُأداةُالدراسةُباستخدامُمعاملُثباتُكرونباخُألفاُ،وأظهرتُالنتيجةُأنُمعاملُالثباتُلمحاورُ
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الدراسةُعالُ،حيثُبلغتُدرجةُالمحورُاألولُُ(ُ)0.900والمحورُالثانيُ(ُ،ُ)0.827وكذلكُقيمةُمعاملُالثباتُالعاُمُ
()0.902؛ُمماُيوضُحُصالحيةُأداةُالدراسةُللتطبيقُالميدانيُُ .
األساليب اإلحصائية:
استخدمتُالباحُثتانُالحزمُاإلحصائيةُللعلومُاالجتماعيةُ ُ،SPSSوتمُاختيارُاالختباراتُالتاليةُ:
بُالمئويةُعنُدُالتحليلُالوصفيُللبياناتُُ .
تُوالنس ُ
تُالمعياريةُوالتك ار ار ُ
تُالحسابيةُواالنحرافا ُ
ُالمتوسطا ُ-اختبارُالتوزيعُالطبيعيُ(اختبارُكولمجروفُ-سمرنوفُ)ُ(ُ .ُ)Kolmogorov-Smirnov Test

تُ حول أهميةُتدريسُالفنونُباختالفُ
-اختبارُكروسكالُواليسُ()Kruskall-Wallis؛ُلمعرفةُمدىُاختالفُآراءُالطالبا ُ

ت التيُتنقسمُإلىُأكثرُمنُفئتين(ُ:عددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبةُ،المنطقةُالجغرافيةُالتيُ
المتغي ار ُ
تقعُبهاُالجامعة)؛ُألنُشرطُاالعتداليةُغيرُمتوفرُ .
تحليل نتائج الدراسة وتفسيرهاُ :

يتناولُهذاُالجزءُعرضا ُ لنتائجُالبحثُالتيُتمُالتوصلُإليهاُ،بعدُمعالجةُالبياناتُباستخدامُاألساليبُاإلحصائي ُةُُ،
ألسئلةُالدراسةُكماُيليُ :
وسيتمُعرضُالنتائجُوفقاُ ُ

نتائج السؤال األول :ماُتصوراتُطالباتُالتدريبُالميدانيُحولُأهميةُتدريسُالفنونُوفقاُلمعاييرُجمعيةُ]ُُ [NAEYC؟ ُ
لإلجابةُعنُهذاُالسؤالُفقدُتمُحسابُالتك ارراتُ والنسبُالمئويةُ والمتوسطاتُالحسابيةُ واالنحرافاتُالمعياريةُ والرتبُ

الستجاباتُالطالباتُعلىُمحورُأهميةُتدريسُالفنونُُ،وجاءتُالنتائجُكماُيوضحهاُالجدولُالتاليُ :
جدول ( :)2استجاباتُطالباتُالتدريبُالميدانيُعلىُعباراتُالمحورُاألو ُل

5

الترتيب

3

منح األطفال فرصة
اكتشاف مهاراتهم الفنية
من خالل التجربة.
صا
إعطاء األطفال فر ً
للتعامل مع المواد
واألدوات الفنية المالئمة

غير مهم
%
ك

هام جدا
%
ك

درجة
األهمية

م

العبارة

درجة األهمية
هام نوعًا ما
%
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

0.2

35

7.8

410

91.9

2.92

0.28

1

مهم جدا

0

0

40

9

406

91

2.91

0.29

2

مهم جدا
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2
12

13

11

9

15

16

14

الترتيب

4

لعمرهم (فرش الرسم،
الدهان ،العجائن ..،إلخ).
توفير أماكن مجهزة
لممارسة أنشطة الفنون
في الصف والمالعب.
إتاحة فرص متوازنة
لألطفال في االنخراط
باألنشطة الفنية المتنوعة.
تزويد األطفال بفرص
متنوعة لتقدير منتجات
اآلخرين الملموسة
كأعمال الصلصال
والعجين.
تزويد األطفال بفرص
متنوعة لتقدير الفنون التي
تعكس التنوع الثقافي في
بيئة التعلم الخاصة بهم
(كالتي تبرز ثقافات
أطفال الفصل).
تزويد األطفال بفرص
متنوعة لتقدير الفنون
البصرية (مثل رسومات
اآلخرين).
تزويد األطفال بفرص
إنتاج أعمال فنية ثنائية
األبعاد (مثل :اللوحات
والرسومات).
تكامل تدريس الفنون مع
اللغة من خالل تجهيز
مفردات جديدة يتم تقديمها
لألطفال أثناء تقديم
األنشطة الفنية.
تكامل تدريس الفنون مع
العلوم من خالل تجهيز
مفاهيم علمية جديدة يتم
تقديمها لألطفال أثناء
تقديم األنشطة الفنية.
توفير فرص تفعيل
األنشطة الفنية الوطنية
(مثل :الرقصات

درجة
األهمية

م

العبارة
غير مهم
%
ك

درجة األهمية
هام نوعًا ما
%
ك

هام جدا
%
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

1

0.2

41

9.2

404

90.6

2.90

0.30

3

مهم جدا

1

0.2

54

12.1

391

87.7

2.87

0.34

4

مهم جدا

4

0.9

57

12.8

385

86.3

2.85

0.38

5

مهم جدا

3

0.7

67

15

376

84.3

2.84

0.39

6

مهم جدا

3

0.7

72

16.1

371

83.2

2.83

0.40

7

مهم جدا

3

0.7

81

18.2

362

81.2

2.80

0.41

8

مهم جدا

8

1.8

86

19.3

352

78.9

2.77

0.46

9

مهم جدا

13

2.9

87

19.5

346

77.6

2.75

0.50

10

مهم جدا

18

4

91

20.4

337

75.6

2.72

0.53

11

مهم جدا
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17

10

1

8

7
6

الوطنية  -رقصات
المناطق) في بيئة التعلم
الخاصة بهم.
تكامل تدريس الفنون مع
الرياضيات من خالل
مفاهيم رياضية جديدة يتم
تقديمها مع األنشطة
الفنية.
تمتع األطفال بفرص
إنتاج أعمال فنية ثالثية
األبعاد (مثل:
المجسمات).
تنويع األنشطة الفنية التي
يتم تقديمها بحيث تشمل:
(الفنون البصرية،
األنشطة الموسيقية،
الرقص ،التمثيل).
إتاحة الفرصة لممارسة
الرقصات اإليقاعية؛
كتحريك الجسم ،الباليه،
القفز ،هز الجسم.
إتاحة فرصة لألطفال
لتأليف إيقاعاتهم
الموسيقية الذاتية.
إتاحة فرصة التدريب
على األدوات الموسيقية
المتنوعة.

الترتيب

العبارة
غير مهم
%
ك

درجة
األهمية

م

درجة األهمية
هام نوعًا ما
%
ك

هام جدا
%
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

12

2.7

106

23.8

328

73.5

2.71

0.51

12

مهم جدا

14

3.1

101

22.6

331

74.2

2.71

0.52

13

مهم جدا

20

4.5

382

3.45

881

1.14

.312

0.55

14

مهم نوعًا
ما

40

9

362

2.95

701

8.13

.292

0.65

15

مهم نوعًا
ما

73

16.4

602

8.25

131

5.32

.272

0.75

16

مهم نوعًا
ما

85

19.1

632

8.95

89

1.92

2.23

0.78

17

مهم نوعًا
ما

82.6

0.31

المتوسط الحسابي العام

مهم جدا

يتضحُمنُالجدولُرقمُ(ُ)2أن هناك تقاربًا في استجابات طالبات التدريب الميداني في الجامعات السعودية على أهمية
تدريس الفنون وفقًا لمعايير جمعية ] [NAEYC؛ ويمكن تفسير النتائج كما يليُ :

بة"ُوعبارةُ"إعطاءُاألطفالُ
تُعبارةُ"منحُاألطفالُفرصةُاكتشافُمهاراتهمُالفنيةُمنُخاللُالممارسةُوالتجر ُ
• حصل ُ
فرصُا ُللتعاملُمعُالموادُ واألدواتُالفنيةُالمالئمة ُلعمرهمُ(فُرشُالرسمُ،الدهانُ،العجائنُ ..ُ ،إلخ)" ُعلىُأهميةُ
عاليةُ.وقدُأكدتُالدراساتُالسابق ُةُأنُتوفيرُالخاماتُالخاصةُباألعمالُالفنيةُوإتاحةُالفرصُلألطفالُالستكشافهاُ
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يساعدهمُعلىُاكتشافُمهاراتهمُوتشكيلُعالقاتُاجتماعيةُ)ُُ،)Christensenُ&ُKirkland, 2009وأنُمشاركةُ

األطفالُفيُالفنونُكالرسمُتسهمُفيُتعزيزُفهمُأطفالُالروضةُللظواهرُالطبيعيةُُ( Smith & Samarakoon,

ُ.)2017وغنيمُوالحمراويُُ(ُ)2020يتفقُانُأيضاُعلىُأهميةُمشاركةُاألطفالُاألنشطةُالفنية؛ُألنهاُتُسهُلُاكتسابُ

القيمُوالمهاراتُ.وترىُالباحثُتانُأنُتوفيرُالخاماتُالُيُعُُدُكافياُ،بلُالتخطيطُللفرصُالمالئمةُالستخدامهاُواكتشافهُاُ،
وهذهُالنتيجةُتؤكدُزيادةُالوعيُلدىُالطالباتُالمتدرباتُبأهميةُذلكُفيُتدريسُالفنونُ .

ب"ُُ،وعبارةُ"إتاحةُ
تُعبارةُ"توفيرُأماكنُمهيُأةُومجهُزةُلممارس ل للةُأنش ل للطةُالفنونُفيُغرفةُالص ل للفُوالمالع ُ
• حص ل للل ُ
فرصُمتوازنةُلألطفالُفيُاالنخراطُباألنش ل ل ل للطةُالفنيةُالمتنوعة"ُعلىُأهميةُعاليةُ.وذلكُيؤيدُتجربةُريجيوُإيميلياُ

التيُترىُأنُتدريسُالفنونُالُيقتصرُعلىُنوعُواحدُبلُتوجدُُ100طريقةُإبداعيةُُوأكثرُللطفلُللتعبيرُعنُذاتهُ،
وكذلكُالُيوجدُمكانُواحدُمخص ل للصُللفنُبلُيكونُفيُمحيطُالطفلُبأكملهُMalaguzzi, Ceppi, & Zini,(ُ.

ُ.)1987وكذلكُتتفقُالنتيجةُمعُتوص ل لليةُد ارس ل للةُقرينُوس ل للويليووكيُ(ُ)Greene &Sawilowky, 2018بدمجُ

الفنونُفيُكلُالمناشل للطُوتنوعهاُأيض ل لا؛ُمماُيدلُعلىُإدراكُالطالباتُالمتدرباتُالمشل للاركاتُفيُالد ارسل للةُالحاليةُ
ألحدثُاالستراتيجياتُالتدريسيةُللفنونُ ُ.

العجين"ُ،وعبارُةُ
ُ
تُعبارةُُ"تزويدُاألطفالُبفرصُمتنوعةُلتقديرُمنتجاتُاآلخرينُالملموسةُكُأعمالُالصلصالُو
• حصل ُ
"تزويدُاألطفالُبفرصُمتنوعةُلتقديرُالفنونُالتيُتعكسُالتنوعُالثقافيُفيُبيئةُالتعلمُالخاصةُبهم ُ(كالتيُتبرزُ
ثقافاتُأطفالُالفصل)"ُوعبارة ُ"تزويدُاألطفالُبفرصُمتنوعةُلتقديرُالفنونُالبصريةُ(مثلُ:رسوماتُاآلخرين)"ُ
ُ

ُوعبارة ُ"توفيرُفرصُتفعيلُاألنشطةُالفنيةُالوطنيةُ(مث ُلُ :الرقصاتُالوطنيةُُ-رقصاتُالمناطق)ُفيُبيئةُالتعلمُ
جداُ.وتتفقُهذهُالنتيجةُمعُماُذكرهُُفيجوتسكي أنُتدريسُالفنونُيسهمُفيُالتفاعلُ
الخاصةُبهم"ُعلىُدرجةُم ُهمُُ ُ
فعاالُفيُ
ُدورُ ُ
معُالمجتمعُالخارجيُ ُوتقبُ ُلُثقافتهُ(ُ.)Brooks,2017وقدُأكدتُدراسةُعثمانُ(ُ)2014أنُللفنون ُُا
تكوينُعالقاتُاجتماعيةُوتفهُمُاآلخرينُ.وترىُالباحثُتانُأنُالنتيجةُأكدتُأيضاُوجودُإدراكُعالُُلدىُالطالباتُ

لدورُالفنونُفيُنقلُاإلرثُالثقافيُوكذلكُأهميتهُفيُتأصيلُالروحُالوطنيةُُ .

مُجداُ ،وهيُالعبارةُ رقمُ(ُ )15وُ(ُ)16
• أماُالعباراتُالتيُتربطُتدريسُالفنونُبالتعلمُفجميعهاُجاءتُبدرجة ُمه ُ
يُ
ُدورُفعاالُُفيُالتحصيلُاألكاديميُورفعهُبشكلُإيجاب ُ
و(ُُ،)17وتتفقُالنتيجةُمعُنتائجُدراساتُعديدةُبأنُللفنون ُا

ألن ُدمجُ
)ُ ،(Poldberg et al., 2013وقدُتمُإضافةُالفنونُفيُجوانبُالتعلم ُُ STEMلتصبحُ ُSTEAM؛ ُ ُ
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الفنونُيزيدُمنُجاذبيةُالتعلُمُومتعتهُ(ُ.)Wynn & Harris, 2012; Smith & Samarakoon, 2017وكذلكُ
تتفقُالنتيجةُالحاليةُمعُالدراساتُاألخرىُبأنُتدريسُالموسيقى ُأسهمُفيُنموُاألطفالُاللغويُ(& ُCampbell

ُ،)Scott-Kassner, 2014وكذلكُتسهمُالموسيقىُفيُتعليمُالرياضياتُ(اإلمامُوآخرونُُ .)2020ُ،

ىُرقمُ(ُ)1و(ُ)8وُ(ُ)7و(ُ)6فيُالمراتبُاألخيرةُبدرجةُمهمُُ
التيُتتضمنُأنشطةُالرقصُوالموسيق ُ
ُ
جاءتُالعباراتُ
ُ
•
نوعاُماُ،ويُفسُرُذلكُبأنهُلمُيُشُرُُإليهاُصراحةُُكأنشطةُفنيةُلهاُمؤشراتُأدائيةُوتتطلبُإدراجهاُفيُأنشطةُالبرنامجُ
اليوميُفيُمنهجُالتعلمُالذاتيُ(ُ)2015الذيُيُعتبرُالمنهجُالرسميُفيُرياضُاألطفالُوكذلكُالممارساتُالمالئمةُ

نمائياُالصادرةُمنُو ازرةُالتعليمُ.وتتفقُهذهُالنتيجةُمعُماُجاءُفيُالدراساتُالسابقةُمنُأنُللمجتمعُونظرتهُللفنونُ
دورُمهمُاُفيُتبنُيُممارساتُفنيةُأوُاإلحجامُعنهاُ،كالمجتمعُاإلفريقيُمثالُيُظهرُالرقصُوالغناءُبشكلُكبيرُفيُ
ا

الممارساتُالتربويةُوالفنيةُنظراُألنهُجزءُمنُثقافةُالمجتمعُ(ُ .ُ)Russell-Bowie, 2013

طالباتُحولُالمعوقاتُالتيُتحد ُمنُفعاليةُتدريسُالفنونُوفقاُلمعاييرُجمعيةُ
ُ
نتائج السؤال الثانيُ :ما ُتصورات ُال

[[NAEYC؟ ُ

لإلجابةُعنُهذاُالسؤالُفقدُتمُحسابُالتك ارراتُ والنسبُالمئويةُ والمتوسطاتُالحسابيةُ واالنحرافاتُالمعياريةُ والرتبُ

علىُمحورُالمعوقاتُالتيُتحدُمنُفعاليةُتدريسُالفنونُُ،وجاءتُالنتائجُكالتاليُُ :
ُ
الستجاباتُطالباتُالتدريبُالميدانيُ
ي
جدول ( :)3استجاباتُطالباتُالتدريبُالميدانيُعلىُعباراتُالمحورُالثان ُ

5

الترتيب

3

تحتاج العديد من األنشطة
الفنية إلى مساحة مكانية
كبيرة (مثل :الرقص).
يتطلب تدريس الموسيقى
اشتراطات مكانية ذات
مواصفات محددة.

ك

%

ك

%

1
17

3.8

119

26.7

310

69.5

2.66

0.55

32

7.2

125

28

289

64.8

2.58

0.62

2

375

درجة الموافقة

م

العبارة
ال أوافق

درجة الموافقة
أوافق نوعًا ما

أوافق بدرجة
مرتفعة
%
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أوافق
بدرجة
مرتفعة
أوافق
بدرجة
مرتفعة
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4
2
13

6

15

14
10
12
8

9

18

4

154

34.5

274

61.4

2.57

0.57

37

8.3

121

27.1

288

64.6

2.56

0.64

32

7.2

141

31.6

273

61.2

2.54

0.63

الترتيب

1

عرض نماذج فنية معدة
مسبقًا ليقلدها األطفال
كنشاط فني.
يتطلب تدريس الموسيقى
مواد وأدوات عالية
التكلفة.
تجهيزات األنشطة الفنية
تحتاج إلى ميزانية
مرتفعة.
قلة المقاييس المعتمدة التي
تساعد على تقييم نمو
وتعلم األطفال في مجال
الفنون.
ازدحام البرنامج اليومي
بعدة أنشطة ويتم اختزال
األنشطة الفنية على
حساب أنشطة أخرى.
تفاوت وجهات نظر
أولياء األمور حول دور
الرقص في تعلم ونمو
األطفال.
تفاوت وجهات نظر
أولياء األمور حول أهمية
تعلم أبنائهم للموسيقى.
ضعف تأهيل المعلمات
أكاديميا لتدريس الفنون
لألطفال.
تقييم نمو وتعلم األطفال
في المهارات الفنية ليس
باألمر اليسير.
نظرة المجتمع السلبية
نحو الفنون وأهميتها في
نمو وتعلم األطفال مقارنةً
بالعلوم األخرى.
تفاوت التصورات
الثقافية نحو الموسيقى
والرقص واألعمال الفنية
المجسمة (ثالثية األبعاد).

ك

%

ك

%

3

أوافق
بدرجة
مرتفعة
أوافق
بدرجة
مرتفعة
أوافق
بدرجة
مرتفعة
أوافق
بدرجة
مرتفعة

7

أوافق
بدرجة
مرتفعة

8

أوافق
بدرجة
مرتفعة

9

أوافق
بدرجة
مرتفعة
أوافق
بدرجة
مرتفعة
أوافق
بدرجة
مرتفعة
أوافق
نوعًا ما

4
5
6
24

36

5.4

8.1

161

155

36.1

34.8

261

255

58.5

57.2

2.53

2.49

0.60

0.64

20

4.5

198

44.4

228

51.1

2.47

0.58

19

4.3

205

46

222

49.8

2.46

0.58

46

10.3

149

33.4

251

56.3

2.46

0.68

53

11.9

153

34.3

240

53.8

2.42

0.69

10
11
12
44

9.9

214

48

188

42.2

2.32

0.65
13

31

7

250

56.1

376

165

37

2.30

0.59

درجة الموافقة

م

العبارة
ال أوافق

درجة الموافقة
أوافق نوعًا ما

أوافق بدرجة
مرتفعة
%
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أوافق
نوعًا ما
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ك

%

ك

%

84

18.8

142

31.8

220

49.3

2.30

0.77

الترتيب

11

صعوبة تحديد أهداف
تربوية وسلوكية لألنشطة.
انخفاض درجة اقتناع
اإلدارات العليا بأهمية
الفنون (مثل :الموسيقى،
الرقص ،التمثيل).

ال أوافق

14
15

114

25.6

169

37.9

المتوسط الحسابي العام

163

36.5

2.11

0.78

2.45

0.35

درجة الموافقة

م

العبارة

درجة الموافقة
أوافق نوعًا ما

أوافق بدرجة
مرتفعة
%
ك

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أوافق
نوعًا ما
أوافق
نوعًا ما

أوافق بدرجة
مرتفعة

ُتشيرُالنتيجةُالسابقةُإلىُأنُهناكُتقارُباُفيُاستجاباتُعينةُأفرادُالدراسةُمنُطالباتُالتدريبُالميدانيُفيُالجامعاتُ

تحدُُمنُ فعاليةُ تدريسُ الفنونُُُوفقاُ لمعاييرُ جمعيةُُ
السعوديةُُعلىُُالمحورُُالثاني؛ُُمماُ يعنيُ وجودُ عُُدةُ معوقاتُ ُ

(]ُ،[NAEYCويمكنُتفسيرُالنتائجُكماُيليُُ :
• جاءتُعبارةُ"تحتاجُالعديدُمنُاألنشطةُالفنيةُإلىُمساحةُمكانيةُكبيرةُ(مثلُ:الرقص)ُ"ُُوعبارةُ"ُيتطلبُتدريسُ
جداُ.ويمكنُتفسيرُهذهُالنتيجةُبأنُ
الموسيقىُاشتراطاتُمكانيةُذاتُمواصفاتُمحددة"ُبدرجةُموافقةُمرتفعةُ ُ

تُ،خاصةُ ُأنُالفنون ُتشتملُعلىُ
المساحةُالمكانيةُبتجهيزاتهاُالالزمةُقدُال ُتتوافرُبالشكلُالكافيُبالروضا ُ

عُُدةُجوانبُأهمهاُالفنونُالبصريةُوالموسيقىُوالرقصُوالتمثيلُالدرامي؛ُمماُجعلُهذاُاألمرُيُعُُدُمعوقاُلتدريسُ

تُالدراساتُضرورةُوجودُتجهيزاتُلتدريسُالفنونُُ،وأنُوفرتهاُتُعتبرُ
تُُ.وقدُأثبت ُ
الفنونُمنُوجهةُنظرُالطالبا ُ

حيثُيتعذرُعلىُاألطفالُاكتسابُالعديدُمنُالمهاراتُالفنيةُدونُتوفُرُأدواتُ
ُ
عنصرُرئيسُاُفيُنجاحُالتدريسُ،
ُا
وخاماتُ ذاتُشروطُ محدُدةُُ()Okonkwo, 2014 ;Liao & Campbell, 2015؛ُُومنُثمُ فغيابُ هذهُ

التجهيزاتُأوُعدمُكفايتهاُيُ ُعُدُمعوقاُبدرجةُكبيرةُلتدريسُالفنونُلألطفالُكماُأثبتتُالنتائجُذلك.

قُ
جداُ ُ ،ويتُف ُ
ةُمسبقاُليقلدهاُاألطفالُكنشاطُفني"ُبدرجة ُموافقة ُمرتفعة ُ ُ
ُ
عرضُنماذجُفنيةُمعد
ُ
• جاءت ُعبارةُُ"

ذلكُمعُدراسةُلوينقُ(ُ)Leung, 2020فيُأنُتدريسُالفنونُالبصريةُيواجهُتحديُسيطرةُفكرةُالمنتجُالنهائيُ

كمركزُاهتمامُللعملُ،حيثُيبدأُالطفلُالعملُالفنيُُوهوُيعرفُشكلُالنتيجةُالنهائيةُ.
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ىُ
اتُعاليةُُالتكلفة"ُُوعبارةُُ"تجهيزاتُاألنشطةُالفنيةُتحتاجُإل ُ
ادُُوأدو ُ
• جاءتُعبارةُ"يتطلبُتدريسُالموسيقىُمو ُ

تُُمنُُضرورةُ وجودُ
تُُعليهُ الدراسا ُ
جداُُ.ويدعمُ هذهُ النتيجةُ ماُُأكد ُ
ميزانيةُ مرتفعة"ُُبدرجةُُموافقةُُمرتفع ُةُُ ُ
تجهيزاتُوخاماتُلتدريسُالفنونُ(ُ.)Okonkwo, 2014 ;Liao & Campbell, 2015وهُذاُيُفسُرُمحدوديةُ

الميزانيةُالموجهةُلتدريسُالفنونُلألطفالُفيُالوقتُالذيُيتطلبُفيهُتدريسهاُنفقاتُمرتفعة؛ُمماُيجعلُاألمرُ

اُكبيرُلتدريسهاُ،ولعلُضعفُهذهُالميزانيةُالمحددةُلتدريسُالفنونُيرتبطُبنظرةُالمجتمعُلها؛ُحيثُ
ا
يُمثُلُمعوق
أكدتُالدراساتُضعف ُاالهتمامُبتدريسُالفنونُمقارنةُُبتدريسُالعلومُاألخرىُ،وضعفُاإليمانُ والقناعةُمنُ

قبلُالمجتمعُبأهميةُالفنونُالجماليةُودورهاُفيُنموُ ُوتعلُمُاألطفالُ ،حيثُيعتبرونُتدريسُالفنونُ رفاهيةُأوُ
تُ(.ُ)Christophersen & Ferm Thorgersen, 2015
أنشطةُلتمضيةُالوق ُ

ن"ُبدرجةُموافقةُ
• جاءتُعبارةُ"قلةُالمقاييسُالمعتمدةُالتيُتساعدُفيُتقييمُنموُوتعلمُاألطفالُفيُمجالُالفنو ُ
جداُُ،وتعوُدُُهذهُالنتيجةُُإلىُُكونُ طبيعةُ هذهُ المقاييسُ التيُ يغلبُعليهاُ الجانبُ التطبيقيُتتطلُبُ
مرتفعةُُ ُ

مهاراتُوكفاياتُمحددةُإلعدادهاُ ،وهوُما ُأكدتهُبعضُالدراساتُالتيُأشارتُإلىُوجودُنقصُفيُاستعدادُ

معلماتُرياضُلتدريسُالفنونُُُوانخفاضُمستوىُكفايات ُهنُالمهنيةُلذلكُ( ;(Ehrlin & Gustavsson, 2015

ُ.ُLiao & Campbell, 2015وذلكُأيضاُيفسرُارتفاعُدرجةُالموافقةُعلىُعبارةُ"تقييمُنموُوتعلمُاألطفالُ

خفاضُ جودتهُُ،
فيُُالمهاراتُ الفنيةُ ليسُ باألمرُ اليسير"ُُفقلةُ المقاييسُ قدُ تكونُ سبباُ لصعوبةُ التقييمُ أوُ ان ُ

ف الجانبُاألكبرُفيُتقييمُنموُوتعلمُاألطفالُفيُالمهاراتُالفنيةُيعتمدُعلىُالجانبُالواقعيُالتطبيقيُوليسُ
الجانبُالنظريُُُ .

• جاءتُعبارةُ"ازدحامُالبرنامجُاليوميُبعُُدةُأنشطةُوبالتاليُيتمُاختزالُاألنشطةُالفنيةُعلىُحسابُأنشطةُأخرىُُ"ُ

عزى ُهذهُالنتيجة ُإلى ُالتوجهُالمجتمعيُالعامُوتوجهُ
جداُ ،ويمكن ُأن ُتُ ُ
بالمرتبةُالسابعةُبدرجة ُموافقة ُمرتفعة ُ ُ

تُ،وماُترتُبُعلىُكلُذلكُمنُضعفُالقناعةُبأهميةُ
اإلداراتُالعلياُ،وكذلكُضعفُالتأهيلُواإلعدادُللمعلما ُ
وجدوىُتدريسُالفنونُلألطفالُ،ومنُثمُترتُبُعلىُذلكُقلةُالمدةُالمخصُصةُلهاُفيُالبرنامجُاليوميُوتغليبُ
بقيةُاألنشطةُوالمهامُالتعليميةُاألخرىُعليهاُفيُالبرنامجُالدراسيُاليوميُ.

عبارُة ُ"تفاوتُوجهاتُنظرُأولياءُاألمورُحولُُدورُالرقصُفيُتعلمُونمو ُاألطفال" ُُوعبارة ُُ"تفاوتُ
• جاءت ُ ُ
جداُ.ويمكنُتفسيرُهذهُ
وجهاتُنظرُأولياءُاألمورُحولُأهميةُتعلمُأبنائهمُللموسيقى"ُبدرجةُموافقة ُمرتفع ُة ُ ُ

النتيجةُفيُضوء ُاعتباراتُثقافيةُيحملهاُأفرادُالمجتمعُتجاهُالرقصُ والتيُبدورهاُتؤثر ُفي ُفعاليةُالممارسةُُ،
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ت ُمثل (ُُ ) Esteban, 2016; Okonkwo, 2014;ُ Russell-Bowie, 2013علىُ
ت ُالدراسا ُ
حيث ُأكد ُ

ص؛ُُلماُلهُمنُأثرُفيُتطبيقهُفيُالمناهجُالدراسي ُةُ،ويوصونُبأهميةُتغييرُ
دعمُالمجتمعُلممارسةُالرق ُ
ُ
ضرورةُ
النظرةُالمنخفضةُلهُومعاملتهُكالعلومُاألخرىُُ.

• جاءتُعبارةُ"ضعفُتأهيلُالمعلماتُأكاديميُاُلتدريسُالفنونُلألطفال"ُبالمرتبةُالعاشرةُبدرجةُموافقةُمرتفع ُةُُ،
ىُ
ويمكنُتفسيرُهذهُالنتيجةُفيُضوءُماُأشارتُإليهُالدراساتُمنُنقصُاستعداد ُالمعلماتُلتدريسُالموسيق ُ

كُ(ُ،ُ(Ehrlin & Gustavsson, 2015; Liao & Campbell, 2015
نُالمهنيةُلذل ُ
وانخفاضُمستوىُكفايات ُه ُ

كماُيرىُالباحثونُأنُضعفُاالستعدادُلتدريسُالموسيقىُقدُيعودُإلىُعدمُكفايةُالتدريبُالموسيقيُفيُبرامجُ
قدمهُمؤسساتُالتعليمُللمعلماتُلتدريسُالموسيقىُكماُيجبُ (Wong
تُ،وكذلكُقلةُالدعمُالذيُتُ ُ
إعدادُالمعلما ُ

)ُ .& Lau, 2018كذلك ُضعفُثقةُالمعلماتُفيُمرحلةُاإلعدادُفيُبرامجُإعدادُمعلماتُالطفولةُالمبكرةُ
بقدراتهنُلتدريسُالموسيقىُيعودُإلىُعدمُتأهيلهنُبشكلُكافُُلتصميمُدروسُالموسيقىُوبناءُالخططُالالزمةُ

لذلكُ(ُ.)Heimer & Winokur, 2015ومنُواقعُعملُالباحثتُينُفيُالمجالُاألكاديميُفإنُتدريسُالموسيقىُ
والرقصُوالتمثيلُالدراميُكأحدُأنشطةُالفنونُيُعتبرُمغيباُ،وفيُبعضُاألحيانُيتمُاإلشارةُإليهُدونُتفاصيلُ
وتدريباتُمتعمقةُُ .

عبارُةُ
• جاءتُعبارُةُ"نظرةُالمجتمعُالسلبيةُنحوُالفنونُوأهميتهاُفيُنموُوتعلمُاألطفالُمقارنةُبالعلومُاألخرىُ"ُُو ُ
تُالتصوراتُالثقافيةُنحوُالموسيقىُوالرقصُواألعمالُالفنيةُالمجسمةُ(ثالثيةُاألبعاد)"ُبدرجةُموافقةُنوعاُ
"تفاو ُ

ماُ.وتتفقُهذهُالنتيجةُمعُماُجاءُفيُدراسةُأكونكاوُُ(ُ)Okonkwo, 2014منُأنُنظرةُالمجتمعُوالجهاتُ

العلياُلهاُدورُفيُجودةُتدريسُالفنونُُ.وأكدتُالدراساتُضعفُاالهتمامُبتدريسُالفنونُمقارنةُُبتدريسُالعلومُ
األخرىُ(ُ،)Christophersen & Ferm Thorgersen, 2015ولكنُالالفتُللنظرُأنُالموافقةُعلىُكونُ
نظرةُالمجتمعُالسلبيةُكانتُنوعاُما؛ ُمماُيعنيُازديادُوعيُالمجتمع ُبأهميةُالفنونُودورهاُفيُتعلمُالعلومُ

األخرىُُ ُ،وذلكُبعدُتأكيدُرؤيةُالسعوديةُُ2030علىُأهميةُالفنونُالمختلفةُ ُ.

ابعةُعشرة ُبدرجةُأوافق ُنوعاُ
ُ
• جاءت ُعبارة ُ"صعوبةُتحديدُأهدافُتربويةُوسلوكيةُلألنشطةُالفنية"ُبالمرتبةُالر
ماُ ُ ،ويمكنُتفسير ُعدمُاتفاقُالطالباتُبشكلُكبير ُبأن ُتحديدُاألهدافُالتربوية ُال ُيُشكُلُعائقاُفيُتدريسُ

الفنونُ،فالعديدُمنُالطالباتُأصبحُلديهنُالقدرةُعلىُتحديدُاألهدافُالتربويةُوصياغتهاُفيُضوءُالمستجداتُ
التربويةُواحتياجاتُنموُاألطفالُ،حيثُيتمُتأهيلُالطالباتُمنذُالمستوياتُاألولىُفيُعُُدةُمقرراتُدراسيةُعلىُ
379

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

كيفيةُصياغةُاألهدافُبأنواعهاُ،وفيُالتدريبُالميدانيُتعملُالطالباتُبشكلُعمليُعلىُتحديدُاألهدافُومنُ
ثمُتطبيقهاُوقياسُأثرهاُعلىُاألطفالُبشكلُمباشرُ.

ىُ
تُعبارة ُ"انخفاضُدرجةُاقتناعُاإلداراتُالعلياُبأهميةُالفنونُ(مثلُ :الموسيقىُ،الرقصُ،التمثيل)" ُعل ُ
• حصل ُ

درجةُأوافقُنوعاُماُُ،ولمُتتفقُالطالباتُبسببُتغيرُوجهةُنظرُالقياداتُالعلياُحولُالفنونُوالموسيقىُوالرقصُ
والتمثيلُ،خصوصاُبعدُإصدارُعددُمنُاألنظمةُمؤخراُحولُخططُإدراجُمقرراتُالموسيقىُفيُالمناهجُ ُ.

عزىُإلىُ
نتائج السؤال الثالث :هلُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُتصوراتُالطالباتُحولُأهميةُتدريسُالفنونُتُ ُ

(اختالفُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعةُ،عددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبة)؟ُ ُ
أوالً :الفروق حسب المنطقة الجغرافية التي تقع بها الجامعة:
جدول ( :)4توزيعُأفرادُالدراسةُوفقاُلمتغيرُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامع ُة ُ
التكرار
1٤9
5٦
٤5
91
105
٤٤٦

المنطقة الجغرافية التي تقع بها الجامعة
المنطقة الوسطى
المنطقة الشرقية
المنطقة الغربية
المنطقة الشمالية
المنطقة الجنوبية
المجموع

النسبة
33.٤
12.٦
10.1
20.٤
23.5
٪100

يوضحُالجدولُرقمُ(ُ)4توزيعُأفرادُعينةُالدراسةُوفقاُلمتغيرُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعةُ،وقدُاتضحُأنُ

تُ ،فيُحينُأنُأقلُعددُكانُفيُالمنطقةُالغربيةُ(ُ)%10.1منُإجماليُ
الفئة ُالكبرىُ(ُ)%33.4منُإجماليُالطالبا ُ
عددُالطالباتُ .
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جدول ( :)5الفروقُذاتُالداللةُاإلحصائيةُلمتغيرُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعة ُ
المنطقة الجغرافية

العدد

متوسط الرتب

ى
المنطقةُالوسط ُ

149

٢٢8.33

المنطقةُالشرقي ُة

56

316.٢4

المنطقةُالغربية

45

٢89.94

المنطقةُالشمالي ُة

91

167.69

المنطقةُالجنوبية

105

187.09

مستوى الداللة

قيمة مربع كا2

0.01

70.61

اسةُكماُهوُمبينُفيُالجدول ُ(ُ )5وج ُودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبين ُتصورات ُالطالباتُحولُ
ُ
أظهرتُنتائجُالدر

تبُتبينُأنُ
ُ
أهميةُتدريسُالفن ُونُُتعزى ُإلى ُمتغيرُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعةُ،ومنُخاللُمتوسطاتُالر
هذهُالفروقُلصالحُالطالباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُالمنطقةُالشرقيةُبأنهنُأكثرُموافقةُعلىُأهميةُتدريسُالفنونُُ،يليهنُ
الطالباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُالمنطقةُالغربيةُ،يليهنُالطالباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُالمنطقةُالوسطىُ،ثمُالطالباتُ

الالتيُجامعتهنُتتبع ُالمنطقةُالجنوبيةُ،فيُحينُاتضحُأن ُالطالباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُالمنطقةُالشماليةُهنُأقلُ

موافقةُعلىُاألهميةُُ.وُترىُالباحثتانُأنُهذهُالنتيجةُتبدوُمنطقية؛ُألنُتدريسُالفنونُلألطفالُيتأثرُبعُُدةُعواملُأبرزهاُ

التوجهُالمجتمعيُ،وهذاُاألمرُيختلفُبطبيعةُالحالُمنُمنطقةُإلىُأخرىُ،فقدُيكونُتوجهُالمجتمعُبالمنطقةُالشرقي ُةُ
والغربيةُإيجابياُنحوُتدريسُالفنونُُ،وذلكُبسببُقربهماُمنُالسواحلُالشرقيةُوالغربيةُوانفتاحهماُعلىُالعالمُالخارجيُ

مقارنةُُبالمناطقُاألخرىُُ.ويدعمُذلكُماُأشارتُإليهُأكونكاوُ(ُ)Okonkwo, 2014منُأنُنظرةُالمجتمعُللفنونُُلهاُ

دورُفيُجودةُالتدريسُ.وفيُهذاُالمجالُيذكرُرسلُباويُ)ُ)Russell-Bowie, 2013أنُممارسةُالمعلماتُللرقصُ

كنشاطُتربوي ُتحتاجُإلىُإعدادُمسبقُوقناعة ُوثقةُمنُقبلُالمعلماتُبأهميةُذلكُ ،باإلضافةُإلىُأنُهناكُاعتباراتُ
ص؛ُمماُيؤثرُبدورهُفيُفعاليةُالممارسةُ ُ.
ثقافيةُودعمُاُمجتمعيُاُمنُأفرادُالمجتمعُتجاهُالرق ُ

ثانيا :الفروق حسب عدد المقررات الخاصة بالفنون التي درستها الطالبة:
ً
جدول ( :)6توزيعُأفرادُالدراسةُوفقُاُلمتغيرُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالب ُة ُ
عدد المقررات الخاصة بالفنون التي درستها الطالبة

التكرار

النسبة

الُيوجُد

79

17.7

مقررنُ
مقررُ–ُ ُا

٢76

61.9

مقررانُ–ُُ3مقررات

46

10.3
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ت
أكثرُمنُُ3مقر ار ُ

45

10.1

المجموع

446

ُ%100

نُ ،بينما ُأقل ُنسبةُلمنُدرسنُ
اتيُدرسنُمقررُ -مقررين ُُللفنو ُ
ُُا
يوضحُالجدول ُ(ُ )6أنُأعلىُنسبةُكانتُللطالباتُاللو
أكثرُمنُثالثةُمقررات.
جدول (ُ:)7الفروقُذاتُالداللةُاإلحصائيةُُطبقُاُلمتغيرُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالب ُة ُ
عدد المقررات

العدد

متوسط الرتب

الُيوجُد

79.00

15٢.60

مقررُ–ُمقر ارنُ

٢76.00

٢5٢.9٢

مقررانُ–ُُ3مقررات

46.00

197.36

ت
أكثرُمنُُ3مقر ار ُ

45.00

194.٢3

قيمة مربع كا2

45.06

مستوى الداللة

0.01

عزى ُإلىُ
أظهرتُنتائجُالدراسة ُوج ُودُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبين ُتصورات ُالطالباتُحولُأهميةُتدريسُالفنون ُت ُ

تبُتبينُأنُهذهُالفروقُلصالحُ
ُ
متغيرُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبةُ.ومنُخاللُمتوسطاتُالر
مقررُ–ُمقررينُللفنونُ)ُو(مقررينُ–ُُ3مقرراتُللفنونُ) ،هنُأكثرُموافقةُعلىُأهميةُتدريسُ
الطالباتُالالتيُدرسنُ( ُا

كبيرُفيُزيادةُ
امجُالمعلماتُدورُ ُا
ُا
الفنونُُُ.وتتفقُالنتيجةُالحاليةُمعُعددُمنُالدراساتُالسابقةُبأنُلإلعدادُالمهنيُفيُبر
الوعيُ لدىُ المعلماتُ بأهميةُ ممارسةُ الفنونُ وتدريسهاُ لألطفالُ (ُُ،)Power & Klopper, 2011وكذلكُ أوصىُ

اتُلجميعُالمناحيُالفنيةُوتضمنهاُالستراتيجياتُتربويةُتتالءمُمعُاهتماماتُاألطفالُواألهدافُ
ُ
الباحثونُبشموليةُالمقرر
المرجوةُ(ُ .)Bilir-Seyhan, & Sakire, 2018
ُ

التوصيات:

• أظهرتُالنتائجُإدراكُالطالباتُألهميةُتدريسُالفنونُ؛ُلذاُنوصيُبالتركيزُعلىُُإعدادُطالباتُالجامعاتُمنُ
خاللُتكثيفُالموادُالمتعلقةُبتدريسُالفنونُالمختلفةُُ .

نُ،
تُالنتائجُأهميةُالبيئةُالماديةُلفعاليةُالتدريس؛ُ ُومنُثمُتوصيُالدراسةُبتكثيفُاالهتمامُبتجهيزاتُالفنو ُ
• ُكشف ُ
حيثُإنُالدراسةُأكدتُأنُلهاُأهميةُكالعلومُاألخرى.

وجودُمعوقاتُثقافيةُاجتماعيةُتحدُمنُفعاليةُتدريسُالفنونُبتوعيةُالمجتمعُبأهميتها.
ُ
• أثبتتُالنتائجُ

• أظهرتُالنتائجُأنُتقييمُأداءُاألطفالُفيُأنشطةُالفنونُُيعُُدُمنُالتحدياتُالتيُتُضعفُنجاحُالتدريس؛ُلذاُ
نوصيُُبتطويرُمناهجُإعدادُالمعلماتُوتدريبهنُعلىُتدريسُوتقييمُالفنونُالمختلفةُُ ُ.
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• التعاونُبينُالو ازراتُالمعنيةُمثلُو ازرةُالتعليمُوو ازرةُالثقافةُوالفنونُلتكثيفُالجهودُلتوعيةُالمجتمعُفيُجميعُ

مناطقُالمملكةُبأهميةُالفنونُُ،حيثُأكدتُالدراسةُعلىُأنُبعضُالمناطقُترىُأهميةُالفنونُأكثرُمنُغيرهاُ.

المقترحات:

أنُيتمُعملُدراسةُ:

• تسعىُإلىُالمقارنةُبينُالروضاتُالحكوميةُواألهليةُوالعالميةُفيُتدريسُالفنونُفيُالروضاتُ.
• تسعىُإلىُتسليطُالضوءُعلىُكلُنوعُمنُأنواعُالفنونُعلىُحُُدة.
• تسعىُلقياسُُأثرُالفنونُعلىُتعلمُالمهاراتُالرياضيةُوالعلمية.
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