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 :ص البحثلخم
 

   جمعيةمعايير  ل وفقًا  حول أهمية تدريس الفنون  طالبات التدريب الميدانيهات  لكشف عن توج  ى الإهدفت الدراسة  
[NAEYC] لكشف عن الفروق ذات  ى الإوسعت الدراسة    ،من جودة التدريس  حول المعوقات التي تحد    ن وتصوراته

عدد  والمنطقة الجغرافية التي تقع بها الجامعة    ي  متغير  ى  لإى  عز  تدريس الفنون والتي ت  حول أهمية  الداللة اإلحصائية  
الفنون. تدريس  التي تستهدف  الدراسية  تم    المقررات  المسحي وكذلك  اتباولتحقيق األهداف  الوصفي  المنهج  بناء  ع 

  : . وقد أظهرت النتائج ( طالبة ٤٤٦على )   هاتطبيق  ثم  والتحقق من صدقها وثباتها  NAEYC  جمعيةوفقًا لمعايير    ةاستبان
وجود فروق ذات داللة إحصائية    وكذلك  ،عدد من المعوقات   وجود   وعلى   على أهمية تدريس الفنون   الطالبات اتفاق  

بالفنون   ي  متغير  ى  لإ  زىتع الخروج بعدة توصيات منها  وبالتالي تم    المنطقة الجغرافية وعدد المقررات التي تتعلق 
، واقتراح دراسات  التعاون بين الوزارات المعنية لتكثيف الجهود لتوعية المجتمع في مناطق المملكة بأهمية الفنون

 ثر الفنون على تعلم األطفال. تجريبية أل
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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. 

 
 

 :و أهميتها والحاجة إليهامقدمة الدراسة  

والوعيُُُُاإلبداعالُفيُتنميةُمناحيُُسهمُبشكلُفعُ ثقافيةُتُ ُُامُأنشطةُوقيمُ قد ُ تدريسُالفنونُمنُالمناهجُالتيُتُ ُُدُ عُ يُ 
ُُ،والرقُصُُ،والموسيقىُُ،الفنونُالبصريةُُ:أهمهاُُ،جوانُبأربعةُُتشتملُالفنونُعلىُُُوالجماليُوالحكمُالنقدي،ُُُُحساسواإل

ملحوظُفيُأثرُُُُنُممارساتُالمعلمينُلهاالُسيماُأُُ،تساعدُالدماغُعلىُاالستعدادُللتعلمُوالتفكيرُُيهفُُ؛والتمثيلُالدرامي
ُُ المقابل وفيُ للطفل،ُ واالجتماعيُ المعرفيُ ُُالتطورُ فيُُُُلهامإمن الفنونُ دمجُ بكيفيةُ األطفالُ رياضُ معلمةُ تدريبُ
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ُُالفنوُنُُالمعلماتُوتدريبهنُعلىُتدريسُجوانُبُُعداُدُإنُُإ.ُُ(Greene & Sawilowsky, 2018)ممارساتهمُاليوميةُُ
ثراءُالمقرراتُالدراسيةُللطالباتُُإب.ُويوصيُالباحثونُُ(Power & Klopper, 2011)ُُفيُالروضاتُمحدوُدُُاألربعة
)Seyhan, -Bilirُُتهاباإلضافةُإلىُذلكُرفعُمستوىُالوعيُبأهمُيُُ،يهاعُلُُُنوتدريبُهُُ،بكافةُمناحيُالفنوُنُُاُتالجامعي

& Sakire, 2018).  (ُيذكرُبوالردBullard, 2017ُُ)مناسبةُُنهُينبغيُتقديمُالمحتوىُالفنيُلألطفالُوفقُمعاييرُُأ
تُ ُإنُيتمُتشجيعهمُعلىُالتعبيرُعنُُأُوُُ،لقدراتهم رُمهاراتُطو ُ بداعاتهمُوإظهارُمناحيُالشخصيةُلديهمُوالتيُبدورهاُ

لألطفال الفنونُ لتدريسُ معاييرُ بتخصيصُ الجهاتُ منُ العديدُ قامتُ المجالُ هذاُ وفيُ معاييرُُُُ،التفكير.ُ أهمهاُ منُ
ُالوطنيةُُ ُالصغارالجمعية ُاألطفال  National Association for the Education of Young Childrenُُلتدريس

[NAEYC].ُ
ُاهتمُ  ُالمقابل ُالفنونُُوفي ُبتدريس ُالسعودية ُالعربية ُالمملكة ُفي ُالتعليم ُوزارة ُمُُ،ألطفاللت ُتخصيصُُوذلك نُخالل

التعلمُالذاتيُُ)ركنُالتعبيرُالفنيُُ إليهُفيُدليلُالمعلمةُالخاصُبمنهجُ الفنونُُُُإنتاُجملُعلىُُتويُشُُ،(2015المشارُ
ُُُ،وذلكُمنُخاللُأنشطةُمحددةُالخاماتُمسبق اُُ،أماُفنونُالتمثيلُالدراميُفاقتصرتُعلىُمركزُالتعبيرُالفنيُُ،البصرية

ماُُالزياراتُالميدانيةُللروضاتُخاللُعملهُُأثناءنُُيُ ومنُمالحظاتُالباحثتُ ُُ.والُيوجدُتوضيحُلدورُالتمثيلُوالمسرح
األعمالُالفنيةُبعدُُإنتاجمفهومُالفنونُيقتصرُعلىُُُأنُ ُ،للطالباُتُمُايبُالميدانيُوكذلكُتدريسهلطالباتُالتدُرُت ي نمشرف

أماُبقيةُالجوانبُفإنُاالهتمامُُُُ،دهُاألطفاُلقل ُ تحديدُالمعلمةُلألطفالُاألدواتُوعرضُشكلُالمنتجُالنهائيُكنموذجُليُ 
دهاُاألطفالُبحركاتُيحفظونهاُمسبق ا،ُوغيابُُرد ُ موسيقى،ُبلُأناشيدُيُ دُُوجُ حيثُالُتُ ُُ،لحدُالمطلوُبىُالإبهاُلمُيصلُُ

ُالدرامي ُالتمثيل ُأو ُالطفل ُالجامعاتُُُ؛مسرح ُفي ُالميداني ُالتدريب ُتصوراتُطالبات ُلمعرفة ُالحالية ُالدراسة وبالتاليُجاءت
ُ.[NAEYC]السعوديةُحولُأهميةُتدريسُالفنونُوفق اُلمعاييرُجمعيةُُ

 أسئلة الدراسة: 

ُ؟NAEYC]ُ[تصوراتُطالباتُالتدريبُالميدانيُحولُأهميةُتدريسُالفنونُوفق اُلمعاييرُجمعيةُُُما 1
ُُ؟NAEYC]تصوراتُالطالباتُحولُالمعوقاتُالتيُتحد ُمنُفعاليةُتدريسُالفنونُوفق اُلمعاييرُجمعيةُ]ماُ 2
تُ  3 عز ىُإلىُ)اختالفُُهلُتوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُتصوراتُالطالباتُحولُأهميةُتدريسُالفنونُ

ُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعة،ُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبة(؟ُُ
 الدراسة: هدف
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ُُ الدراسة ُُتسعىُ ُُُُةترجمإلى من عالميةالقائمةُ ممارساتُ علىُ المبنيةُ معتمُدُوُُمعاييرُ حديثةُ مندراساتُ جمعيةُُُُةُ
[NAEYC]،ُُُُُُنتاُجاإلوكذلكُتقديرُُُُ،الفنونُالبصرية،ُالرقص،ُالموسيقى،ُالتمثيلُالدراميُُالفنون:والتيُتشملُمناحي

ُُُ،سُالفنوُنحولُتدريعنُتصوراتُطالباتُالتدريبُالميدانيُُُُالكشُفهمُفيُُكماُتس.ُُلآلخرينُُالفنيُوالتذوقُالجمالي
يجاتُبأهميةُُُروىُإدراكُالخميُبرامجُإعدادُالمعلماتُفيُتطويرُالمناهجُلرفعُمستصم ُ لفتُنظرُمُ ُوُُ،عوباتُذلكصُو

 تدريسُالفنونُ.
 مصطلحات الدراسة: 

هيُتلكُالعمليةُالتيُيعبرُفيهاُالطفلُعنُمشاعرهُوأحاسيسهُالداخليةُبدونُأيُضغطُخارجيُأوُُُ:الفنون 
توجيهاتُمنُالكبار،ُوذلكُفيُإطارُخبراتهُومهاراته،ُوأثناءُالتعبيرُتظهرُاتجاهاتهُوميولهُالمختلفة،ُويستخدمُالطفلُ

طة؛ُفيتعرفُبذلكُعلىُخصائصهاُوأنواعهاُوكيفيةُُفيُتلكُالعمليةُالعديدُمنُالخاماتُالمتنوعةُأثناءُممارستهُلألنش
ُ(.8ُ،ُص:2018استخدامها"ُ)طلبةُوالزهار،ُُ

ملموسُثنائيُُُُإنتاُجوتعنيُكلُُ-ُُقُالجمالُفيُالفنونُالبصريةإنتاجُوتذوُ ُُ[NAEYC]جمعيةُجمعيةُُُُوتعرفها
األبعاُد واحترامُُ-وثالثيُ الدراميُ التمثيلُ الموسيقى،ُ الحركي،ُ والتعبيرُ الرقصُ الفنيُُإنتاج،ُ ُُتقديرهُوُُاآلخرينُ

(NAEYC,2019).ُُ
الطالباتُالملتحقاتُببرنامجُالبكالوريوسُفيُتخصصُرياضُاألطفال/ُُُُندُبهقص ُ:ُيُ طالبات التدريب الميداني

 (. مقررُالتدريبُالميدانيُ)المستوىُالثامنفيُالطفولةُالمبكرةُبالجامعاتُالسعوديةُوالمسجالتُ

 : وأهميتها ماهية الفنون 
ممارسةُالفنونُمنُأجلُتغييرُُشراكُالطفلُفيُتدريباتُُإُُ:(ُتدريسُالفنونُبأنه2020فُغنيمُوالحمراويُُ)عر ُ تُ 

تسهيلُاكتسابهُللقيمُواالتجاهات.ُُويشتملُتدريسُُوُُ،وتزويدهُبالمعارفُوالمفاهيمُُ،ةُمهاراُتدُ وتدريبهُعلىُعُ ُُ،سلوكه
بوقتُومكانُُُُاالفنونُعلىُإعمالُجميعُحواسُالطفلُفيُالتعلم.ُويرىُالباحثونُأنُتعلمُالفنونُيجبُأنُيكونُمحددُ 

حيثُُُ؛باإلضافةُإلىُالتعلمُمنُخاللُممارسةُأنشطةُالفنوُنُُ،ملُالتدريسُالتعلمُعنُجوانبُالفنوُنم،ُويجبُأنُيشئمال
ملُعلىُُتيشتملُعلىُالرسمُوالدهانُوالتلوينُوغيرهاُمنُاألعمالُثنائيةُاألبعاد،ُوكذلكُالمجسماتُثالثيةُاألبعاد،ُويش

اُفنوُنُُنويتضمُ فنونُالموسيقىُوالغناء،ُُ التركيزُُُفيتدريسُالفنونُلألطفالُُُُينحصُروكذلكُُُُتمثيل.الدراماُوالُُالفنُأيض 
ينتجهاُُُوذلكُاكتسابُمهارةُتقديرُالفنونُالتيُيمارسهاُُُُىإنماُيضافُإلُُ،األعمالُالفنيةُُإنتاجعلىُممارسةُاألنشطةُأوُُ
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سُفنيةُُُوُرلتخطيطُُدهالتُوالكفاءاتُالالزمةُُاآلخرون.ُويبرزُدورُالمعلمةُفيُذلكُمنُناحيةُامتالكهاُللمعارفُوالمُؤ
ُ(.Upitis, 2018ُُومنُثمُتقييمُمستوىُالنموُوالتعلمُ)ُ،علىُتقديرُالمنتجاتُالفنيةُنوتدريبُهُ،امةُنمائيُ ئمال

األكاديميُوقدراتهمُعلىُاكتسابُالمعلوماتُُهمُُرفعُمنُمستوىُتحصيلالهمُفيُُتدريسُالفنونُلألطفالُيسُُنإ
(Poldberg et al., 2013) .ُُُالمعارفُُُأنُُالباحثوُندُُيؤكُو ُبقاء ُتعلموهُوضمان ُلتثبيتُما ُفرصة ُلهم ُيوفر ُالفنون دمج

فعلىُسبيلُالمثال،ُتساعدُالتدريباتُالخاصةُبالتمثيلُوالبروفاتُبشكلُكبيرُُُُ،)et al., 2014ُُHardimanُُ)ُُلديهم
Rinneُُُتثبيتُماُتعلموهُعندماُيتمُربطُالمسرحياتُبالعلومُاألخرىُوالمعارفُالسابقةُالتيُتمُتقديمهاُلألطفالُ)ُُعلى

et al., 2011ُُ التعلم اختصارُجوانبُ تمُتطويرُ وقدُ والهندسةSTEMُُُُ"ستيم"(.ُ والتكنولوجياُ العلومُ تعنيُ والتيُ ُ،
"ُ ُالحرف ُإضافة ُالفُن"Aُُوالرياضيات،ُمنُخالل ُيعني Artsُُُونُ)الذي ُلتصبح )STEAMُُالدراسات ُأثبتت ُأن ُبعد .ُوذلك

ثبتتُُأوفيماُيتعلقُبتدريسُالموسيقىُلألطفالُفقدُُُ(.Wynn & Harris, 2012تعلمُ)الُةأنُدمجُالفنونُيزيدُمنُمتُع
يسالدُر أنهُ الطوليةُ )اساتُ اللغويُ النموُ مثلُ المستقبلُ فيُ لألطفالُ الشموليُ النموُ تطويرُ فيُ Lorenzo etُُهمُ

al., 2014ُُالرفاهُُُوُُيجاب اُبالتكيفُالنفسيإ(،ُُويرتبطُكذلك(Gong., Xu & Han, 2016ُكماُيس،)ُهمُالرقصُفي
ُالفصل ُاإليجابيةُداخل ُالعالقات ُيوصYetti, 2021)ُُتقوية ُالتعبيريةُُُُى(.ُوبالتالي ُالموسيقىُوالحركات ُبمنهج باالهتمام

 .(Barrett et al, 2021)ُاألطفالنُالمناهجُالرئيسةُفيُمرحلةُرياضُمُ وتضمينهُض ُ
 مجاالت الفنون: 

ُمجاالتُرئيسةُ:ُةنُتدريسُالفنونُألطفالُمرحلةُرياضُاألطفالُأربعيتضمُ 
عتبرُُتشملُالرسمُوالطباعةُوالقصُواللصقُوأعمالُالصلصالُوالعجينُوغيرهاُمنُالحرفُاليدوية.ُتُ الفنون البصرية: 

اُاألطفالُللتواصلُرسومُاألطفالُاللغةُاألولىُالتيُيستخدمهاُاألطفالُمنذُبدايةُمسكهمُللقلم.ُُ تدعمُالفنونُالمرئيةُأيض 
اُلهمُللعملُفيُمشاريعُمشتركةُأوُالستكشافُاالهتماماتُالمشتركةُفيماُبينهم ،ُالُسيماُعندماُيخلقُالمعلمونُفرص 

ُُُ،لُاألفكارُوالنظرُفيُالحلولُوتطويرُالمعانيُالمشتركةُمنُخاللُالتعاوُنلىُتبادُ عُهذهُالفرصُاألطفالُعشج ُ مع ا.ُتُ 
اُعلىُتطويرُلغتهمُاللفظيةُشج ُ قدُتُ ُو  (.Kirkland, 2009)ُُ&Christensenُعُهذهُالتجاربُاألطفالُأيض 

تقانُمهارةُُإحيثُيتطلبُُُُ،النموُالموسيقيُيشتملُعلىُمهاراتُنمائيةُكماُهوُالحالُفيُالعلومُاألخرُى:  الموسيقى
(ُالغناء1ُُ)ُُ:نمائي انُالممارساتُالمالئمةُُ.ُوتتضمُ )Kostelnik et. al, 2017لمهارةُالتيُتليهاُ)ىُالإمحددةُلالنتقالُُ

األغاني بها٢ُُُ)ُُ،واستخدامُ يقومُ التيُ األنشطةُ فيُ والموسيقىُ األغانيُ استخدامُ ويتمُ الموسيقية،ُ األدواتُ استخدامُ ُ)
ُبالرياضياُتاألطفالُُ ُالخاصة ُاألنماطُوالتكرار ُاللغوية،ُوتعلم  (ُ.Kassner, 2014-Campbell & Scott)ُُكاألنشطة
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ثالثُ.ُاألطفالُماُبينُعمرُُبالتدريجُُإتقانهابُمنُاألطفالُُتطلُ مهاراتُنمائيةُيُ ُُُنعُُعبارة  الرقص والتعبير الجسدي:
أربعُسنواتُيستطيعونُالمشيُوالجريُوالرقصُوالقفزُعلىُنغماتُالموسيقى،ُولكنُالُيمكنهمُالسيرُأوُالتصفيقُبدقةُُو

لىُآخرُهوُاألنسبُلهم.ُوفيُعمرُُلذلكُفإنُالرقصُغيرُالمنظمُوبدونُقيودُأوُانتقالُمنُإيقاعُإُُونتيجةُ ُُ؛عالية
اُُ،يُالمكانخمسُسنواتُيدركُاألطفالُكيفيةُالسيطرةُعلىُحركاتهمُف وبإمكانهمُالركضُُُُ،ويوازنونُأجسادهمُأيض 

بُإيقاعُالموسيقىُُوالتحركُحسُ ُُ،متزامنُةوالقيامُبحركاتُُُُ،رقصاتُوحركاتُدوائرُوخطوطأداءُُُوُُ،الحبلُُوالتربيتُونطُ 
 (ُ.Edwards 2013؛Campbell and Scott-Kassner 2014ُُوالُيزالونُيستمتعونُبالرقصُالحرُ)ُُ،معُأقرانهم

إلىُغيرُُُتوجدُالعديدُمنُاألنشطةُتحتُمظلةُالدراما،ُوتتراوحُهذهُاألنشطةُمنُاألكثرُرسميةُ : التمثيل الدرامي
وذلكُفيُسلسلةُمنُاألنشطةُالفنيةُالتيُيمارسهاُاألطفال؛ُفاألنشطةُالرسميةُهيُالتيُيتمُفيهاُلعبُُ،الرسمية
ويتمُُُ،االجتماعيةوتعكسُالحياةُُ،بثقافةُالمجتمعُالمحيطُوتكونُمنُخاللُسيناريوهاتُمجهزةُمسبق اُتتعلقُ،األدوار
وذلكُمنُخاللُاستعراضهاُفيُمسرحُالروضة،ُوفيُُ،العرضُللجمهورُباستعراضاتُوحركاتُوكلماُتُةمشارك

وتتسمُبالمرح.ُيمكنُلألطفالُتأليفُسيناريوُباستخدامُخيالهمُالخصب،ُويمثلونُُةارتجاليُةالمقابلُهناكُأنشطةُعفوي
كسسواراتُمنُاختيارهم،ُمستخدمينُأزياءُوإُ،اللعبُالدراميُوذلكُفيُالملعبُالخارجيُأوُركنُ،األدوارُبعفويتهم

 .ُ((Cremin,2015استخدامُالدمىُكدمىُالكفُواألصابعُفيُركنُالقصةُُوباإلمكان
 التي تواجه تدريس الفنون: التحديات 

منُُُُتدريسُالفنونُالبصريةُُُُجهيواُُماُُمثلُُ،أظهرتُالدراساتُمجموعةُمنُالتحدياتُالتيُتواجهُتدريسُالفنوُن
حيثُُُ،(Product-oriented or product focusedسيطرةُفكرةُالمنتجُالنهائيُكمركزُاهتمامُللعملُ)كُُتحدياُت

ُالنهائيةُُ ُالنتيجة ُيعرفُشكل ُالفنيُوهو ُالعمل ُالطفل .ُُ(Leung, 2020ُ)ُامسبقُ ُُةيسيرُوفقُخطواتُوخاماتُمحدُدُويبدأ
ُالفنوُنثأوكذلكُُ ُلتدريس ُالدراساتُضرورةُوجودُتجهيزات ُالتدريسُُارئيسُ ُُاعتبرُعنصرُ تُ أنُوفرتهاُُُوُُ،بتت حيثُُُ،فيُنجاح

ُُ على ُُيتعذرُ الفنية المهاراتُ اكتسابُ تُواألطفالُ محدُدف ُادونُ شروطُ ذاتُ أدواتُ ومنُُُ(ُ.Okonkwo, 2014)ُُةرُ
حيثُوجدُالباحثونُأنُمعلماتُالطفولةُالمبكرةُُُُ،التحدياتُكذلكُضعفُالتأهيلُاألكاديميُفيُبرامجُإعدادُالمعلماُت

علىُالرغمُُ.ُُ)Seyhan, & Sakire,2018-Bilir)ُُاُعنُتدريسُالفنوُنلبرنامجُولديهنُخبرةُضئيلةُجدُ ىُالإنُُُمينضم
دراساتُأظهرتُوجودُالعديدُُالنُُفإ(Särkämö et alُُ.(2014 ,حساسُاألطفالُتجاهُالجمالُُإمنُُُُتزيُدُُلموسيقىاأنُُ

ُتع ُالتي ُوالصعوبات ُالتحديات ُتدريسهُومن ُرياضُُُُ:مثلُُ،اق ُمعلمات ُاستعداد ُالموسيقياألطفالُُنقص انخفاضُُوُُُ،لتدريس
ويرىُالباحثونُُُُ.Ehrlin & Gustavsson, 2015; Liao & Campbell, 2015)المهنيةُلذلكُ)ُُنكفاياتُهمستوىُُ
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وكذلكُُُُ،عدادُالمعلماُتُإأنُضعفُاالستعدادُلتدريسُالموسيقىُقدُيعودُإلىُعدمُكفايةُالتدريبُالموسيقيُفيُبرامجُُ
ضعفُثقةُُنُُأُُكما.ُُ)(Wong & Lau, 2018مؤسساتُالتعليمُللمعلماتُلتدريسُالموسيقىُُُُهمقد ُ قلةُالدعمُالذيُتُ 

ُالموسيقىُُُإالمعلماتُفيُمرحلةُاإلعدادُفيُبرامجُُ ىُعدمُتأهيلهنُلإيعودُُعدادُمعلماتُالطفولةُالمبكرةُبقدراتهنُلتدريس
ُكافُ  ُالموسيُُبشكل ُدروس ُ)قلتصميم ُمعرفتهُُ،(Heimer & Winokur, 2015ى ُالموسيقىُُُُنوقلة ُتدريس ُبمعايير ا أيض 

ُُ(.(Rajan, 2017ُأوُعدمُوجودُهذهُالمعاييرُفيُمناهجُالطفولةُالمبكرةُ،نمائي امةُُئومؤشراتهاُوممارساتهاُالمال
حيثُيحملُالعديدُمنُُُُ،نُنظرةُالمجتمعُوالجهاتُالعلياُفيُمؤسساتُالتربيةُلهاُدورُفيُجودةُتدريسُالفنوُنإ

ُأكاديمية ُأكثرُمنُكونهُمعرفة ُأنهُمهارةُعملية ُافتراض ُالفنُعلى ُالمجتمعُنظرةُغيرُدقيقةُحول ُيعتقدونُُُُ،أفراد وبالتالي
ُالفنيةاعدمُجدوىُُ ُالدراساتُضعفُُ؛(Okonkwo, 2014)ُُألنشطة ُأكدت ُمقارنةُ ُُحيث ُالفنون ُبتدريس بتدريسُُُاالهتمام

رفاهيةُأوُأنشطةُُُُأنهاُُعلىُاعتبارمنُالمجتمعُبأهميةُالفنونُودورهاُفيُتعلمُاألطفالُُُاقتناعالعلومُاألخرى،ُوضعفُُ
حتاجُإلىُتنُممارسةُالمعلماتُللرقصُمعُاألطفالُُإُُ.(Christophersen & Ferm Thorgersen, 2015)ثانويةُُ

المعلماُت ق بلُ وقناعةُمنُ ُُُوُُ،إعدادُمسبقُ تؤثر الرقصُ تجاهُ المجتمعُ أفرادُ ثقافيةُيحملهاُ اعتباراتُ فعاليةُُُفيهناكُ
ُ،فريقياُتمنُالحياةُاالجتماعيةُفيُبيئةُالمعلماتُاإلُُاحيثُأثبتتُالدراسةُأنُممارسةُالرقصُكانتُجزءُ ُُ،الممارسة

بالمجتمعاتُالتيُالُيظهرُُُالمنهجُالذيُيتمُتدريسهُلألطفال،ُمقارنةُ ُُعلىُُوبالتاليُانعكستُعلىُممارساتُالرقُص
العامةُُ ُُ((Russell-Bowie, 2013الرقصُفيُحياتهمُ المحيطُوقلةُأنُُُُكما. التربويُ المجتمعُ الدعمُمنُ ضعفُ

يُدراجُالرقصُفإحجامُالمعلماتُعنُُفيُإُُسةُالرقصُكنشاطُتربويُلهُدورُ مماُرعلىُُتشجيعهمُللمعلماتُواألطفالُُ
ُنشاطُ ُُ.األنشطة ُيتقنهُواعتباره ُلمن ُمحصور ُالرقص ُأن ُفكرة ُبإبعاد ُالدراسة ُاألطفالُُامُ ئمالُُاوتوصي  ,Esteban)ُُلجميع
2016).ُ
ُلتدريس الفنون ألطفال الروضة:  نمائيًّامة  ئ( والممارسات المال NEYEC)جمعية 

ُالجمعيةُعلىُُ  ُالمبكرةُوتقييمُهُُعشرةصدارُُإعملت ُالطفولة ُبرامجُمؤسسات ا،ُويعملُكلُمعيارُُمعاييرُالعتماد
مُمعُالمعاييرُالتسعةُاألخرىُتعريف اُللجودةُالمطلوبةُفيُبرامجُالطفولةُالمبكرة.ُيقعُُقدُ ليُ ُُعلىُوصفُعنصرُرئيس

ُُُ،تقديرُالفنوُنُوُُبيرُاإلبداعييشرحُالدليلُأنُتدريسُالفنونُيعنيُالتعُوُُ،تدريسُالفنونُفيُالمعيارُالثانيُ)المناهج(
والمالحُ  الملموسةُ الفنيةُ األعمالُ بصريُ ويشملُ األبعاد(ظةُ وثالثيةُ )ثنائيةُ الموسيقيةُُُُ:اُ اآلالتُ واستخدامُ الموسيقىُ

تأليفُالشخصياتُالخالية.ُويركزُعلىُتقديمُالبرنامجُلجميعُُُوُُالرقص،ُوالتمثيلُالدراميُُكتقمصُاألدوارُوواإليقاعات،ُُ
اُمتنوع ُالفنيةُُةاألطفالُفرص  ُاألنشطة ُثالثةُعشرُُُُ،لالنخراطُفي ُالفنون.ُواشتملُعلى ُتقدير ُاألطفالُعلى وكذلكُتدريب
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(Portfolioُالتعلمُفيُملفُاإلنجازُ)ُُةجمعُأدلُوُُبينُمالحظاتُالمعلمةُالصفيةُُويتنوعُقياسُمدىُتحقيقهاُماُُ،اعنصرُ 
(NAEYC,2019)ُوفيماُيليُعناصرُتدريسُالفنونُالواردةُفيُدليلُالجمعيةُ:ُ؛

 ( NAEYCعناصر تدريس الفنون وفقًا لجمعية )  : (١جدول ) 

 مصدر الدليل للقياس  العنصر  
ُمالحظةُصفيُةُ.اُفيُبيئةُالتعلمُالخاصةُبهميتمتعُاألطفالُبفرصُتقديرُالفنونُالبصريةُالمتنوعةُثقافيُ ُ .1
ُمالحظةُصفيُةُُ.فيُبيئةُالتعلمُالخاصةُبهمثقافي اُيتمتعُاألطفالُبفرصُتقديرُالفنونُالدراميةُالمتنوعةُُ .٢
ُمالحظةُصفيُةُ.واستكشافهاُللتعاملُمعُالموادُالفنيةُالمناسبةُللعمرُالرضعُواألطفالُالصغارُفيُعمرُالثانيةُفرص ُايعطىُُ .3
ُمالحظةُصفيُةُالفنيةُوممارستهاُ.يتمتعُاألطفالُبفرصُتطويرُالمهاراتُُ .4
ُمالحظةُصفيُةُُ.يتمتعُاألطفالُبفرصُإنشاءُفنُثنائيُاألبعادُوثالثيُاألبعادُ .5
ُملفُاإلنجاُزُُ.علىُتقديرُالفنونُالمرئيةُمنُثقافاتُمختلفةُتساعدُاألطفالعرضُخطتينُمنُالدروسُالتيُُُ .6
ُملفُاإلنجاُزُ.فنونُالدراماُمنُثقافاتُمختلفةعرضُخطتينُمنُالدروسُالتيُتساعدُاألطفالُعلىُتقديرُُ .7
ُملفُاإلنجاُزُ.الستكشافُالموادُالفنيةُوالعملُبهاُادرسُتوفرُللرضعُأوُاألطفالُفيُعمرُالثانيةُفرص ُُةعرضُخطُ .8
ُملفُاإلنجاُزُُ.أوُمفاهيمُتتعلقُبالفنونُالمرئيةُ/وُمفرداتُتقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُتدريسُ .9

ُملفُاإلنجاُزُُ.أوُالمفاهيمُالمتعلقةُبالموسيقىُ/وُلمفرداتاتقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُقيامكُبتدريسُُ .10
ُملفُاإلنجاُزُ.أوُمفاهيمُتتعلقُبالدراماُ/وُتقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُتدريسُمفرداتُ .11
ُملفُاإلنجاُزُ.المفاهيمُالمتعلقةُبالرقصأوُلمفرداتُو/ُاتقديمُمثالينُيوضحانُأوُيصفانُكيفيةُتدريسُُ .1٢
ُملفُاإلنجاُزُُُثالثيُاألبعاد.ُادُالتيُتوفرهاُلألطفالُلصنعُفنعرضُثالثةُأمثلةُللفرصُوالمُوُ .13

 تدريس الفنون في رياض األطفال في المملكة العربية السعودية:  
ُُُ،حرصتُوزارةُالتعليمُعلىُتطويرُمناهجُرياضُاألطفاُل (ُعلى2015ُوزارةُالتعليم،ُُمنهجُالتعلمُالذاتيُ)ُُوقدُنص 

باإلضافةُإلىُوجودُأنشطةُُُ،اليومُالدراسيُُأثناءكذلكُركنُاللعبُاإليهاميُلتعزيزُتدريسُالفنونُُُوُُوجودُركنُالفن
(ُلتصميمُمعاييرُالتعلمNAEYCُُقامتُوزارةُالتعليمُ)بالتعاونُمعُجمعيةُُ)ُوُُأناشيدُخاللُاليومُوفيُفترةُاللقاءُاألخير.

نُالطفلُمنُالمهاراتُالواردةُفيُمنُالمعاييرُويتبعهاُمؤشراتُلقياسُمدىُتمكُ ُاعددُ  وشملُتُ،(ُسنواُت6-3النمائيةُ)
مُ ُُ،كلُمعيار تحتُ العامةُ والمعلوماتُ المعرفيةُ العملياتُ الفنونُفيُمعيارُ اإلبداعيةسمُ وجاءتُ الفنونُ : وشملُ ُُ،ىُ

خاللُاللعبُالدراميُسواءُبذاتهمُأوُُستكشافُمنُُااُل  ،قُأعمالُاآلخرينالتعبيرُالفنيُويشملُصنعُاألعمالُالفنيةُوتذوُ 
ُاآلخرين ُاألناشيُدإاألناشيدُوتشملُُ،  مع ُتذوق ُاألطفال ُالتعبيريةُُ،ُُظهار ُالحركات ُتذوق ُالفنيُوتشمل ُالتعبير أشكال/ُطرق
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للتعبيرُعنُأحاسيسهمُوأفكارهم. ويتمُإعدادُمعلماتُرياضُاألطفالُفيُمؤسساتُالتعليمُالعالي،ُ  واستكشافُطرقُ
ريوسُفيُالتخصص.ُوبالبحثُفيُمواقعُُوارةُالتعليمُحصولُمعلمةُرياضُاألطفالُعلىُشهادةُالبكالحيثُتشترطُوُز

ُيسعىُُ ُاألقل ُيظهرُوجودُمقررُعلى ُالسعودية ُالجامعات ُالخدمةُعددُ ُُتدريسُمعلماتُماىُُلإعددُمن ُالساعاتُُُُاقبل من
الفنونُلألطفالُشاملةُجزء اُنظريُ ُُ(4ُ-٢ُ)تتراوحُبينُُ )الخطةُالدراسيةُلبرنامجُُُُاعمليُ ُُاُوآخرُ وحداتُدراسيةُلتدريسُ

المجمعة،ُجامعةُُ القرى،ُجامعةُ أمُ نورة،ُجامعةُ األميرةُ الطائف،ُجامعةُ الملكُسعود،ُجامعةُ بجامعةُ البكالوريوسُ
 لجوف(.شقراء،ُجامعةُاألميرُسطام،ُجامعةُنجران،ُجامعةُالباحة،ُجامعةُا

 :الدراسات السابقة
 وفيماُيليُأهمُالدراساتُالتربويةُفيُهذاُالمجالُ:ُ؛تدريسُالفنونُلألطفالُبالبحثُفيقامُالعديدُمنُالباحثينُ

ونيرماُنهدفتُُُ كنانُ ُُلإُُ)Neriman&Canan, 2020)ُُدراسةُ ُُُُتأثيُرُُمعرفةى على الفنونُ ُ.األطفالُُإبداعبرنامجُ
ُالمنهجُشُبُو ُالباحثان ُأعمارهمُمُنفيُُُُطفال ُُُ(51ُ)ُُعينةُمنالتجريبي،ُعلىُُُُهاستخدم ُُ.سنواُتُُ(5-6)ُُدولةُتركياُتراوحت
العقليةُوالمعرفيةُوالجسديةُلدىُُُاإلبداعُُوالرسومُعلىُُللفنوُنُُاواضحُ ُُاتأثيرُ هناكُُأنُُُُ:النتائجُُُتأظهُرُو المهاراتُ فيُ

ُُالمهارات.اُعلىُدورُالمعلمةُومدىُأهميتهُفيُتنميةُهذهُوأكدتُأيض ُُ،األطفال
بيئةُمحببةُُتكوينُُفييقاعاتُالموسيقيةُاإلُدورُمعرفةاستخالصُإلىُ(2020ُنُ)ُيخُرآمامُُودراسةُاإلهدفتُ

ُُ(1٢0)منُُةتُالدراسةُمنهجيةُالبحثُالمختلطُعلىُعينةُمكونتبنُ ُُ.لممارسةُالمهاراتُالرياضيةُةللتعلمُلطفلُالروض
اُيلي:ُانخراطُاألطفالُخاللُممارسةُأنشطةُوكشفتُالنتائجُعمُ ُ(ُسنوات.5-4)ُوطفلةُتراوحتُأعمارهمُبينُطفال ُ

تُاألنشطةُُأُ فقدُهيُ ؛ُالموسيقيةُفيُممارسةُالعديدُمنُالمهاراتُالرياضيةُالمبكرةُوالكسورُوالهندسةاإليقاعاتُ
ُُلألطفالُللجمعُةفرصُُتتاحأنهاُأإلىُُ،ُباإلضافةلموسيقىُكفنينُالرياضياتُكعلمُواالموسيقيةُبيئةُمتكاملةُجمعتُب

ُُ.بينُالعلمُوالمتعةُفيُنفسُالوقُت

الوعيُالسياحيُلدىُطفلُُرفعُدورُاألنشطةُالفنيةُفيعلىُُلىُالتعرفإُ(٢019دراسةُالعمروُوباحاذقُ)تُسع
.ُلجمعُالبياناُتُُأداةُ (ُمعلمةُوا ستخدمتُاالستبانة41٢ُُالمنهجُالوصفيُالمسحي،ُلعينةُمنُ)تمُاستخدامُُُوُُ.الروضة

منُ)دورُاألنشطةُالفنيةُفيُتنميةُالمعرفةُُُأنُتقديراتُالمعلماتُجاءتُبدرجةُمرتفعةُتجاهُكل ُ ُُ:أظهرتُنتائجُالدراسةُو
قطاعُُالسياحيةُلدىُطفلُالروضة،ُدورُاألنشطةُالفنيةُفيُتكوينُسلوكُإيجابيُلدىُطفلُالروضةُفيُالتعاملُمعُُ

ُ.فيُتنميةُالوعيُالسياحيُلدىُطفلُالروضة(ُأكثرُاألنشطةُالفنيةُدور ا السياحة،ُوكذلك
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العالقةُبينُدمجُالفنونُفيُُعلىُُُللتعرفُ)Greene &Sawilowky, (2018ُينُوسواليوكيقُرُدراسةجاءتُ
منُُُةعلىُعينةُمكونُ،استخدمُالباحثانُالمنهجُشبهُالتجريبيُالدراسية.نتائجُالطالبُُومرحلةُرياضُاألطفالُ

دمجُالفنونُفيُالمنهجُيزيدُأنُُُ:وكشفتُنتائجُالدراسةُمريكية.األفيُواليةُميشيغانُبالوالياتُالمتحدةُُطفال ُ (4٢4)
ضرورةُتفعيلُاألنشطةُالفنيةُخاللُفقراتُبوصتُالدراسةُأُوُ.مستقبال ُكاديميةُتُالطفلُاألامنُفرصُتنميةُمهاُر

ُالتعلمُ.ُأثناءتوفيرُاألدواتُوالخاماتُالمناسبةُلألطفالُالستخدامهاُإلىُُباإلضافةُالروضةُ،الجدولُاليوميُفيُ
دورُالمسرحُفيُتنميةُبعضُالمهاراتُالموسيقيةُلطفلُُُمعرفةىُلإُ(2017نُ)يخُرآُوأحمدُُدراسةهدفتُ

ُُالروضةُمتضمنةعلىُعددُمنُأطفالُُ،بالمهاراتُالموسيقيةُالخاصةاستخدمُالباحثونُبطاقاتُالمالحظةُُ.الروضة
فيُتنميةُالمهاراتُُفعاالُ ُاللمسرحُدورُ أنُُ:تُنتائجُالدراسةأظهُر،ُالقصةُالموسيقية،ُالعزف،ُاالبتكار(.ُُو)الغناء

ُأدائهمُالمسرحي.ُأثناءدخالُالمهاراتُالغنائيةُوالموسيقيةُُإمنُاألطفالُعندُُعاليةُ ُهناكُاستجاباتُ أنُُُوالموسيقية،ُ
اُمنهاُيتفقُمعُالدراسةُالحاليةُمنُحيثُالمنهجُُُي الحظُأنالدراساتُالسابقةُبالنظرُإلىُ وبعضهاُاختلفُُعدد 

تطرقتُإلىُعدةُُُفيأنهاُالدراسةُالحاليةُوكذلكُتتفقُعدةُدراساتُمعفيُذلكُباستخدامُمناهجُوكذلكُأدواتُمختلفةُ
ُبعضهاُركزُعلىُأحدُجوانبُالفنونُوعالقتهُُمحاورُلهاُعالقةُبالفنوُن ية،ُوذراسةُأخرىُُبتعلمُالمهاراتُالرياضمثال 

معاييرُُىُلإدراسةُتطرقتُدُوجُ تُ الُُُمنُخاللُالتمعنُبهاُفإنهولكنُُ،استهدفتُدورُالفنونُفيُرفعُالوعيُالسياحي
(ُباإلضافةُإلىُتقديرُالفنونُوُإنتاجُُوالرقص،ُالفنونُالبصرية،ُالتمثيلُالدراميُ،األربعةُ)الموسيقىتدريسُالفنونُ

وكذلكُُُ[ُوُأهميةُذلكُمنُوجهةُنظرُطالباتُالتدريبُالميدانيNAEYCمعاييرُجمعيةُ]اآلخرينُوفقُمانصتُعليهُُ
هاتُطالباتُالتدريبُالميدانيُوفقُألدبُالتربويُتوجُ ىُالإبالتاليُستضيفُالدراسةُالحاليةُمعوقاتُالتدريس،ُُو

والموسيقىُوالرقصُفيُبناءُشخصيةُكالمسرحُوالرسمُأهميةُتدريسُالفنونُمنُناحيةُُُ]NAEYCُ]ُمعاييرُجمعية
ُُ.فلُوتكوينهاُمنُجميعُنواحيُالنموالط

 : الدراسة يةمنهج 

ستخدمُفيُالبحوثُالوصفيةُُةُالتيُتُ ؛ُكونهُأحدُالمناهجُالرئيُسيُالوصفياعتمدتُالباحثتانُعلىُاستخدامُمنهجُالمسُح
 نُمنُخاللُجمعُالبياناتُوالمعلومات.ُُعيُ مُ ُموقفُ أوُُُماُبهدفُوصفُظاهرةُ 

 مجتمع وعينة الدراسة: 
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ُالمبكرةُُيتمثُ  ُالطفولة ُأقسام ُالحاليةُمنُطالبات ُالدراسة ُالدراسيُُلُمجتمع ُ)المستوى ُالميداني ُالتدريب ُفيُمقرر المسجالت
والبالغُُُرياضُأطفالُُالتيُتطرحُبرامجُإعدادُمعلماُتُُفيُالجامعاتُالسعوديةُُ(1088)ُُبالغُعددهنالثامنُواألخير(ُوال

وذلكُُُ-عنُطريقُالتواصلُمعُأقسامُالطفولةُالمبكرةُبالجامعاتُُاُُإلكترونيُ توزيعُاالستباناتُُتمُُ.ُُ(ُجامعة16عددهاُ)
وقدُتمُاستردادُُُُ،-الدراسُةأداةُُُُعلىُتطبيقُُالملكُسعوُدبعدُالحصولُعلىُموافقةُلجنةُأخالقياتُالبحثُالعلميُبجامعةُُ

ُ.(ُمنُمجتمعُالدراسُة%(41ُبنسبةُبلغُتُُ،(ُطالبة446عينةُ)البلغُحجمُوبذلكُُ،صالحةُللتحليل(ُاستبانة446ُُ)
 أداة الدراسة:

ُُ،البياناُتُُمنُُعدُدُُأكبرُُوجمعُُ،الدراسةُُمنُُالغرُضُُتحقيقُُوفيُُ،الدراسةُُلمشكلةُُاألنسُبُُألنهاُُوذلكُُ؛االستبانةُُاستخدامُُتم
ُمنُقسمينُ:ُةانالشكلُالنهائيُلالستبنُقدُتكوُ ُوُ؛لمستجيبيناُىلإُالوصولُوإمكانية

بُُمقرراُت)المنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعة،ُعددُُُُمعلوماتُعامةالقسمُاألول:ُُ الفنونُالتيُدرستهاُالخاصةُ
ُ.الطالبة(

ُُ:هماُمحورينُإلىُوينقسمُ؛االستبانةُمحاورُيشملالقسمُالثاني:ُ
ُ(ُعبارةُ.17ويشتملُعلىُ)ُ؛NAEYC]ُ[معيةُُالمحورُاألول:ُأهميةُتدريسُالفنونُوفق اُلمعاييرُج •

ُُ.(ُعبارة15تملُعلىُُ)ُشويُ؛منُفعاليةُتدريسُالفنوُنُالمعوقاتُالتيُتحدُ المحورُالثاني:ُ •

 

 الدراسة وثباتها: أداة  صدق

المختصينُفيُمجالُالطفولةُالمبكرةُُُُ(ُمن6ُ)داةُالدراسةُمنُخاللُعرضهاُعلىُُالظاهريُألصدقُُالتمُالتحققُمنُُ
ُللحُك ُالبحثُوتحقيقهاُألهدافهُوالعباراتُُُُجودةمُعلىُُوالمناهج ُبموضوع ُاألُُ،ارتباطها ُبمقترحاتهموتم ُالعباراتُُُُخذ وتعديل

(ُلمعرفةُالصدقُالداخليُلالستبانةُبينُدرجةُكلُعبارةPearsonُُتمُحسابُمعاملُاالرتباطُبيرسونُ)وكذلكُُُُ،لهاوفق اُُ
قيمُُُُأنُُ:النتائجُُوأظهرُتُُ.لكالُالمحورينوذلكُُُُ،الدرجةُالكليةُللمحورُالذيُتنتميُإليهُالعبارةُومنُعباراتُاالستبانةُُ

ُُُُموجبةُُاالرتباطُُُتمعامال تراوحتُُإحصائي اودالة حيثُ ُ،(ُ ُُُُ؛(0.685ُ)وُُُ(0.430بينُ يؤكد ُُمماُ ُُاالستبانُةصالحية
معاملُالثباتُلمحاورُُُُوأظهرتُالنتيجةُأنُُ،ألفاُُتمُقياسُثباتُأداةُالدراسةُباستخدامُمعاملُثباتُكرونباخُوُُللتطبيق.
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، ُقيمةُمعاملُالثباتُالعاُمُُوكذلكُُُ،(0.827(ُوالمحورُالثانيُ)0.900ُ)ُُحيثُبلغتُدرجةُالمحورُاألولُُالدراسةُعال 
ُصالحيةُأداةُالدراسةُللتطبيقُالميدانيُ.حُوض  ُيُمماُ؛(0.902)

 اإلحصائية: األساليب

 ُُاالختباراتُالتالية:وتمُاختيارُُ، SPSSالحزمُاإلحصائيةُللعلومُاالجتماعيةُُتاناستخدمتُالباحُث

ُللبياناتُ.ُالوصفيُالتحليلُعنُدُالمئويةُوالنسُبُُوالتكراراُتُالمعياريةُواالنحرافاُتُالحسابيةُالمتوسطاُتُ-
ُُ.(Kolmogorov-Smirnov Test)ُسمرنوفُ(ُ-كولمجروفُ)اختبارُالطبيعيُالتوزيعُاختبار-
ُالفنونُُ حول ُُالطالباُتُُآراءُُاختالفُُمدىُُلمعرفةُُ؛(Kruskall-Wallis)ُُواليسُُكروسكالُُاختبار- ُتدريس ُفباختالأهمية

الجغرافيةُالتيُُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبة،ُالمنطقةُُ)ُ:فئتينُمنُأكثرُإلىُتنقسمُالتي المتغيراُت
ُمتوفر.ُغيرُاالعتداليةُُشرطُألنُتقعُبهاُالجامعة(؛

ُ:تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
ا ُُُ،لنتائجُالبحثُالتيُتمُالتوصلُإليها،ُبعدُمعالجةُالبياناتُباستخدامُاألساليبُاإلحصائيُةُُيتناولُهذاُالجزءُعرض 

ُكماُيلي:ُسئلةُالدراسةأُلوسيتمُعرضُالنتائجُوفق اُ
ُلمعاييرُجمعيةُُُُمانتائج السؤال األول:   ُالفنونُوفق ا ُتدريس ُأهمية ُالميدانيُحول ُالتدريب ُُ؟NAEYC]ُُ[تصوراتُطالبات

لإلجابةُعنُهذاُالسؤالُفقدُتمُحسابُالتكراراتُوالنسبُالمئويةُوالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبُُ
ُاُيوضحهاُالجدولُالتالي:وجاءتُالنتائجُكمُ،علىُمحورُأهميةُتدريسُالفنوُنالطالباتُالستجاباتُ

 األوُلمحورُالاستجاباتُطالباتُالتدريبُالميدانيُعلىُعباراتُ: (2جدول )
المتوسط   درجة األهمية العبارة م

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

ب
تي
ر
لت
ا

    
جة
ر
د أل
ا

ية
هم

 

 هام جدا نوًعا ما هام  غير مهم 

 %  ك %  ك %  ك

منح األطفال فرصة   3

اكتشاف مهاراتهم الفنية 

 من خالل التجربة. 

 ام جد  هم 1 0.28 2.92 91.9 410 7.8 35 0.2 1

  اإعطاء األطفال فرصً  5

للتعامل مع المواد 

ألدوات الفنية المالئمة  وا

 اهم جد  م 2 0.29 2.91 91 406 9 40 0 0
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المتوسط   درجة األهمية العبارة م

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

ب
تي
ر
لت
ا

    
جة
ر
د أل
ا

ية
هم

 

 هام جدا نوًعا ما هام  غير مهم 

 %  ك %  ك %  ك

رش الرسم،  ف  لعمرهم )

 .لخ(إ الدهان، العجائن،..

مجهزة  توفير أماكن  4

لممارسة أنشطة الفنون  

 في الصف والمالعب. 

 اهم جد  م 3 0.30 2.90 90.6 404 9.2 41 0.2 1

إتاحة فرص متوازنة   2

لألطفال في االنخراط  

 باألنشطة الفنية المتنوعة. 

 اهم جد  م 4 0.34 2.87 87.7 391 12.1 54 0.2 1

تزويد األطفال بفرص   12

متنوعة لتقدير منتجات 

اآلخرين الملموسة  

كأعمال الصلصال  

 والعجين.

 اهم جد  م 5 0.38 2.85 86.3 385 12.8 57 0.9 4

تزويد األطفال بفرص   13

متنوعة لتقدير الفنون التي  

تعكس التنوع الثقافي في  

بيئة التعلم الخاصة بهم 

)كالتي تبرز ثقافات 

 أطفال الفصل(. 

 اهم جد  م 6 0.39 2.84 84.3 376 15 67 0.7 3

تزويد األطفال بفرص   11

متنوعة لتقدير الفنون  

البصرية )مثل رسومات  

 اآلخرين(. 

 اهم جد  م 7 0.40 2.83 83.2 371 16.1 72 0.7 3

تزويد األطفال بفرص   9

 ةإنتاج أعمال فنية ثنائي 

اللوحات   :األبعاد )مثل

 والرسومات(. 

 اهم جد  م 8 0.41 2.80 81.2 362 18.2 81 0.7 3

تكامل تدريس الفنون مع  15

اللغة من خالل تجهيز  

مفردات جديدة يتم تقديمها 

لألطفال أثناء تقديم 

 األنشطة الفنية.

 اهم جد  م 9 0.46 2.77 78.9 352 19.3 86 1.8 8

ل تدريس الفنون مع تكام   16

العلوم من خالل تجهيز  

مفاهيم علمية جديدة يتم  

تقديمها لألطفال أثناء 

 . األنشطة الفنيةتقديم 

 اهم جد  م 10 0.50 2.75 77.6 346 19.5 87 2.9 13

تفعيل   توفير فرص 14

األنشطة الفنية الوطنية 

الرقصات   :مثل)

 اهم جد  م 11 0.53 2.72 75.6 337 20.4 91 4 18
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على أهمية  طالبات التدريب الميداني في الجامعات السعودية في استجابات    اأن هناك تقاربً ُ(2رقمُ)يتضحُمنُالجدولُُ

ُ: ج كما يليويمكن تفسير النتائ ؛NAEYC] [تدريس الفنون وفقًا لمعايير جمعية 
عبارةُ"إعطاءُاألطفالُلفنيةُمنُخاللُالممارسةُوالتجربة"ُُواكتشافُمهاراتهمُامنحُاألطفالُفرصةُُعبارةُ"ُُحصلُت •

المالُُافرص ُ الفنيةُ الموادُواألدواتُ العجائن،فُ لعمرهمُ)ُُمةئللتعاملُمعُ الدهان،ُ الرسم،ُ ُُإُُ..ُُرشُ علىُأهميةُلخ("
أنُتوفيرُالخاماتُالخاصةُباألعمالُالفنيةُوإتاحةُالفرصُلألطفالُالستكشافهاُُُُةوقدُأكدتُالدراساتُالسابق.ُُةعالي

المتوسط   درجة األهمية العبارة م

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

ب
تي
ر
لت
ا

    
جة
ر
د أل
ا

ية
هم

 

 هام جدا نوًعا ما هام  غير مهم 

 %  ك %  ك %  ك

رقصات   -  الوطنية

المناطق( في بيئة التعلم 

 الخاصة بهم.

ل تدريس الفنون مع تكام   17

الرياضيات من خالل  

مفاهيم رياضية جديدة يتم  

األنشطة   معتقديمها 

 .الفنية

 اهم جد  م 12 0.51 2.71 73.5 328 23.8 106 2.7 12

ع األطفال بفرص مت  ت   10

إنتاج أعمال فنية ثالثية 

  :األبعاد )مثل

 مجسمات(. ال

 اهم جد  م 13 0.52 2.71 74.2 331 22.6 101 3.1 14

 التيتنويع األنشطة الفنية  1

  :يتم تقديمها بحيث تشمل

)الفنون البصرية،  

األنشطة الموسيقية،  

 . الرقص، التمثيل(

نوًعا  مهم 14 0.55 2.31 41.1 188 53.4 238 4.5 20

 ما

إتاحة الفرصة لممارسة   8

 ؛الرقصات اإليقاعية

، هكتحريك الجسم، البالي 

 الجسم.  القفز، هز  

نوًعا هم م 15 0.65 2.29 38.1 170 52.9 236 9 40

 ما

إتاحة فرصة لألطفال   7

تأليف إيقاعاتهم  ل

 الموسيقية الذاتية. 

نوًعا هم م 16 0.75 2.27 25.3 113 58.2 260 16.4 73

 ما

إتاحة فرصة التدريب   6

على األدوات الموسيقية  

 المتنوعة.

نوًعا هم م 17 0.78 2.23 21.9 98 58.9 263 19.1 85

 ما

 اجد  هم م 0.31 2.68 المتوسط الحسابي العام
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ُاجتماعيةُُعلىيساعدهمُُ شاركةُمنُُأُوُُ،(Kirkland, 2009)ُُُُ&Christensenُُاكتشافُمهاراتهمُوتشكيلُعالقات
 ,Smith & Samarakoonُ)همُفيُتعزيزُفهمُأطفالُالروضةُللظواهرُالطبيعيةُُاألطفالُفيُالفنونُكالرسمُتس

اُعلىُأهميةُمشاركةُاألطفالُاألنشطةُالفنيةُا(ُيتفق2020وغنيمُوالحمراويُُ)ُُ(.2017 لُاكتسابُسه ُ ألنهاُتُ ُُ؛نُأيض 
ُوالمهارات. ُالباحثُُالقيم ُيُ ُُانُتوترى ُالخاماتُال ُتوفير ُواكتشافهُاُُ،كافي اُُدُ عُ أن ُالمالئمةُالستخدامها ُللفرص ُالتخطيط ُ،بل

ُوهذهُالنتيجةُتؤكدُزيادةُالوعيُلدىُالطالباتُالمتدرباتُبأهميةُذلكُفيُتدريسُالفنون.

إتاحةُُ"ُُعبارةُوُُ،"ةُالفنونُفيُغرفةُالصلللللفُوالمالعُبزةُلممارسلللللةُأنشلللللطأةُومجهُ توفيرُأماكنُمهيُ عبارةُ"ُحصللللللُت •
ُُيميلياإوذلكُيؤيدُتجربةُريجيوُُُُ.علىُأهميةُعاليةُُ"نخراطُباألنشلللللللللطةُالفنيةُالمتنوعةاالفرصُمتوازنةُلألطفالُفيُ

ُ،أكثرُللطفلُللتعبيرُعنُذاتهُوُُطريقةُإبداعية100ُُوجدُُتترىُأنُتدريسُالفنونُالُيقتصرُعلىُنوعُواحدُبلُُالتيُُ
ُ,Malaguzzi, Ceppi, & Zini)ُُوكذلكُالُيوجدُمكانُواحدُمخصلللللصُللفنُبلُيكونُفيُمحيطُالطفلُبأكمله.

(ُبدمجGreene &Sawilowky, 2018ُُ(.ُوكذلكُتتفقُالنتيجةُمعُتوصللللليةُدراسلللللةُقرينُوسلللللويليووكيُ)1987
ا دراكُالطالباتُالمتدرباتُالمشللللاركاتُفيُالدراسللللةُالحاليةُُإمماُيدلُعلىُُُُ؛الفنونُفيُكلُالمناشللللطُوتنوعهاُأيضلللل 

ُاتُالتدريسيةُللفنون.ُيحدثُاالستراتيجأل
ُالملموسةُكُأ"ُُُعبارةُُحصلُت • ُاآلخرين ُلتقديرُمنتجات ُبفرصُمتنوعة ُاألطفال ُالصلصالُوالعجين"،ُُوتزويد ُعبارُةعمال

)كالتيُتبرزُتزويدُاألطفالُبفرصُمتنوعةُلتقديرُالفنونُالتيُتعكسُالتنوعُالثقافيُفيُبيئةُالتعلمُالخاصةُبهمُُ"
:ُرسوماتُاآلخرين("ُوعةُلتقديرُالفنونُالبصريةُ)مثلتزويدُاألطفالُبفرصُمتن"ُُعبارةثقافاتُأطفالُالفصل("ُُو

رقصاتُالمناطق(ُفيُبيئةُالتعلمُُ-ُالرقصاتُالوطنيةُُ:توفيرُفرصُتفعيلُاألنشطةُالفنيةُالوطنيةُ)مثُل"ُُعبارةُو
همُفيُالتفاعلُتدريسُالفنونُيسُُأن فيجوتسكيماُذكرهُُُمعا.ُوتتفقُهذهُالنتيجةُجدُ ُمُ مُهالخاصةُبهم"ُعلىُدرجةُ

فيُُُفعاالُ ُُُا(ُأنُللفنونُدورُ 2014(.ُوقدُأكدتُدراسةُعثمانُ)Brooks,2017)ُُثقافتهُُُلتقبُ ُومعُالمجتمعُالخارجيُُ
اُوجودُإدراكُعالُ أنُالُُانُتمُاآلخرين.ُوترىُالباحثتكوينُعالقاتُاجتماعيةُوتفهُ  لدىُالطالباتُُُنتيجةُأكدتُأيض 

ُُ.الوطنيةالروحُدورُالفنونُفيُنقلُاإلرثُالثقافيُوكذلكُأهميتهُفيُتأصيلُل
• ُُ بدرجة بالتعلمُفجميعهاُجاءتُ الفنونُ تدريسُ تربطُ التيُ العباراتُ )ُُ،امُجدُ مهأماُ العبارةُرقمُ ُ(16ُ)وُُ(15وهيُ

ُللفنونُدورُ ُُوتتفقُُُ،(17)و ُإيجابُيالفيُُُُفعاالُ ُُاالنتيجةُمعُنتائجُدراساتُعديدةُبأن ُاألكاديميُورفعهُبشكل ُتحصيل
(Poldberg et al., 2013) ،ُُُُوقدُتمُإضافةُالفنونُفيُجوانبُالتعلمSTEMُُُُُلتصبحSTEAMدمجُُُُنأُلُُ؛
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(.ُوكذلكُ ;Smith & Samarakoon, 2017Wynn & Harris, 2012)ومتعتهُُُُتعلُمالالفنونُيزيدُمنُجاذبيةُُ
ُ& Campbellهمُفيُنموُاألطفالُاللغويُ)أستتفقُالنتيجةُالحاليةُمعُالدراساتُاألخرىُبأنُتدريسُالموسيقىُُ

Kassner, 2014-Scott)(2020ُ،اإلمامُوآخروُن)همُالموسيقىُفيُتعليمُالرياضياتُ،ُوكذلكُتس.ُ
ُُمُ مهالمراتبُاألخيرةُبدرجةُُفيُُُُ(6)وُُ(7ُ)وُُ(8)وُُ(1رقمُ)ُُيقُىالرقصُوالموسُُأنشطةنُُالتيُتتضمُ اتُُجاءتُالعباُر •

ُيُ فسُ ويُ ،ُُنوع اُما ُلم ُبأنه ُالبرنامجُُُُصراحةُ ُإليهاُُرُ شُ رُذلك ُأنشطة ُفي ُإدراجها ُأدائيةُوتتطلب ُلهاُمؤشرات ُفنية كأنشطة
ُالذاتيُ) ُالتعلم ُالمالئمةُالذيُيُ ُُ(2015اليوميُفيُمنهج ُالممارسات ُاألطفالُوكذلك ُالرسميُفيُرياض ُالمنهج عتبر

للمجتمعُونظرتهُللفنونُُالصادرةُمنُوزارةُالتعليم.ُوتتفقُهذهُالنتيجةُمعُماُجاءُفيُالدراساتُالسابقةُمنُأنُُُُنمائي ا
ُيُ كالمجتمعُاإلُُ،يُممارساتُفنيةُأوُاإلحجامُعنهااُفيُتبن ُ مُ مهدور اُُ ظهرُالرقصُوالغناءُبشكلُكبيرُفيُفريقيُمثال 

ُُ.(Bowie, 2013-Russell)ُالممارساتُالتربويةُوالفنيةُنظر اُألنهُجزءُمنُثقافةُالمجتمع
 

 

منُفعاليةُتدريسُالفنونُوفق اُلمعاييرُجمعيةُُُُطالباتُحولُالمعوقاتُالتيُتحدُ التصوراتُُُُما:ُُنتائج السؤال الثاني
[[NAEYCُ؟

لإلجابةُعنُهذاُالسؤالُفقدُتمُحسابُالتكراراتُوالنسبُالمئويةُوالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُوالرتبُُ
ُُ:كالتاليوجاءتُالنتائجُُُُ،منُفعاليةُتدريسُالفنوُنُُعلىُمحورُالمعوقاتُالتيُتحدُ طالباتُالتدريبُالميدانيُُالستجاباتُُ

 الثانُيُمحورالعباراتُعلىُطالباتُالتدريبُالميدانيُاستجاباتُ :(3جدول )
المتوسط   درجة الموافقة  العبارة م

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

ب
تي
ر
لت
ا

 

قة 
اف
مو
 ال
ة 
ج
ر
د

 

أوافق بدرجة   نوًعا ماأوافق  ال أوافق 

 ةمرتفع

 %  ك %  ك %  ك

تحتاج العديد من األنشطة   3

الفنية إلى مساحة مكانية  

 . الرقص( :مثلكبيرة )

17 3.8 119 26.7 310 69.5 2.66 0.55 

أوافق   1

بدرجة  

 مرتفعة

يتطلب تدريس الموسيقى  5

اشتراطات مكانية ذات  

 مواصفات محددة. 

32 7.2 125 28 289 64.8 2.58 0.62 

أوافق   2

بدرجة  

 مرتفعة
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المتوسط   درجة الموافقة  العبارة م

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

ب
تي
ر
لت
ا

 

قة 
اف
مو
 ال
ة 
ج
ر
د

 

أوافق بدرجة   نوًعا ماأوافق  ال أوافق 

 ةمرتفع

 %  ك %  ك %  ك

ة  عد  عرض نماذج فنية م    1

دها األطفال  قل  ا لي  مسبقً 

   .كنشاط فني

18 4 154 34.5 274 61.4 2.57 0.57 

أوافق   3

بدرجة  

 مرتفعة

يتطلب تدريس الموسيقى  4

عالية   أدوات  و مواد  

 التكلفة.

37 8.3 121 27.1 288 64.6 2.56 0.64 

أوافق   4

بدرجة  

 مرتفعة

تجهيزات األنشطة الفنية   2

ميزانية  إلى حتاجت 

 .مرتفعة

32 7.2 141 31.6 273 61.2 2.54 0.63 

أوافق   5

بدرجة  

 مرتفعة

قلة المقاييس المعتمدة التي  13

تقييم نمو  علىتساعد 

وتعلم األطفال في مجال  

 الفنون.

24 5.4 161 36.1 261 58.5 2.53 0.60 

أوافق   6

بدرجة  

 مرتفعة

ازدحام البرنامج اليومي  6

ة أنشطة ويتم اختزال  بعد  

األنشطة الفنية على 

 حساب أنشطة أخرى. 

36 8.1 155 34.8 255 57.2 2.49 0.64 

أوافق   7

بدرجة  

 مرتفعة

تفاوت وجهات نظر    15

أولياء األمور حول  دور  

الرقص في تعلم ونمو  

 . األطفال

20 4.5 198 44.4 228 51.1 2.47 0.58 

أوافق   8

بدرجة  

 مرتفعة

تفاوت وجهات نظر   14

أولياء األمور حول أهمية  

 .تعلم أبنائهم للموسيقى

19 4.3 205 46 222 49.8 2.46 0.58 

أوافق   9

بدرجة  

 مرتفعة

ضعف تأهيل المعلمات   10

ا لتدريس الفنون  أكاديمي  

 . اللألطف

46 10.3 149 33.4 251 56.3 2.46 0.68 

أوافق   10

بدرجة  

 مرتفعة

تقييم نمو وتعلم األطفال    12

في المهارات الفنية ليس  

 باألمر اليسير.

53 11.9 153 34.3 240 53.8 2.42 0.69 

أوافق   11

بدرجة  

 مرتفعة

نظرة المجتمع السلبية   8

نحو الفنون وأهميتها في 

  نمو وتعلم األطفال مقارنةً 

 بالعلوم األخرى. 

44 9.9 214 48 188 42.2 2.32 0.65 

أوافق   12

 نوًعا ما

تفاوت التصورات    9

الثقافية نحو الموسيقى   

والرقص واألعمال الفنية  

 المجسمة )ثالثية األبعاد(.

31 7 250 56.1 165 37 2.30 0.59 

أوافق   13

 نوًعا ما
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طالباتُالتدريبُالميدانيُفيُالجامعاتُفيُاستجاباتُعينةُأفرادُالدراسةُمنُُُُاتشيرُالنتيجةُالسابقةُإلىُأنُهناكُتقاربُ ُ
ُُُُالسعودية ُُالعلى عُ ُُ؛الثانيمحور وجودُ يعنيُ تحدُ دُ مماُ معوقاتُ الفنوُنُُةُ تدريسُ فعاليةُ جمعيةُُُُُمنُ لمعاييرُ وفق اُ

(AEYC][Nُُُيليُ:،ُويمكنُتفسيرُالنتائجُكما

ُ"جاءتُُ • ُإلىُمساحةُمكانيةُكبيرةُ)مثلعبارة ُالفنية ُاألنشطة ُالعديدُمن يتطلبُتدريسُُ"ُُُُعبارةوُُُ"الرقصُ(ُُ:تحتاج
أنُُب.ُويمكنُتفسيرُهذهُالنتيجةُُاجدُ ُُمرتفعةبدرجةُموافقةُُُُ"الموسيقىُاشتراطاتُمكانيةُذاتُمواصفاتُمحددة

تشتملُعلىُُأنُالفنونُُُُ،ُخاصةُ روضاُتتتوافرُبالشكلُالكافيُبالُُالمساحةُالمكانيةُبتجهيزاتهاُالالزمةُقدُال
ُالدراميدُ عُ  ُالبصريةُوالموسيقىُوالرقصُوالتمثيل ُالفنون ُأهمها ُاألمرُيُ ُُ؛ةُجوانب لتدريسُُُُمعوق ادُ عُ مماُجعلُهذا

عتبرُُتُ وأنُوفرتهاُُُُ،الدراساتُضرورةُوجودُتجهيزاتُلتدريسُالفنوُنُُأثبتُتقدُُُوُُ.الطالباُتُُالفنونُمنُوجهةُنظر
ُالتدريسُُارئيسُ ُُاعنصرُ  ُنجاح ُيتعذُ ُُ،في ُاكحيث ُاألطفال ُالفنيةُُرُعلى ُالمهارات ُالعديدُمن ُتوفُ تساب ُأدواتُُدون ر

ذاتُشروطُمحدُد هذهُُُُ؛(Okonkwo, 2014 ;Liao & Campbell, 2015)ُُةوخاماتُ فغيابُ ثمُ ومنُ
 بدرجةُكبيرةُلتدريسُالفنونُلألطفالُكماُأثبتتُالنتائجُذلك.ُُمعوق ادُ عُ زاتُأوُعدمُكفايتهاُيُ يالتجه

ُُُقيتُفُوُُا،جدُ ُُمرتفعةموافقةُُ"ُبدرجةُُاُليقلدهاُاألطفالُكنشاطُفنيةُمسبقُ عرضُنماذجُفنيةُمعدُ عبارةُُ"جاءتُُ •
ُلوينقُ)معُُذلكُُ ُالنهائيُُُُفيُُ(Leung, 2020دراسة ُالمنتج ُفكرة ُتحديُسيطرة ُيواجه ُالبصرية ُالفنون ُتدريس أن

 ُ.هوُيعرفُشكلُالنتيجةُالنهائيةُوُحيثُيبدأُالطفلُالعملُالفنيُ،كمركزُاهتمامُللعمل

المتوسط   درجة الموافقة  العبارة م

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

ب
تي
ر
لت
ا

 

قة 
اف
مو
 ال
ة 
ج
ر
د

 

أوافق بدرجة   نوًعا ماأوافق  ال أوافق 

 ةمرتفع

 %  ك %  ك %  ك

صعوبة تحديد أهداف   11

 . سلوكية لألنشطةو تربوية
84 18.8 142 31.8 220 49.3 2.30 0.77 

أوافق   14

 نوًعا ما

انخفاض درجة اقتناع   7

اإلدارات العليا بأهمية 

الموسيقى،  :مثلالفنون )

 الرقص، التمثيل(. 

114 25.6 169 37.9 163 36.5 2.11 0.78 

أوافق   15

 نوًعا ما

 المتوسط الحسابي العام
2.45 0.35 

أوافق بدرجة  

 مرتفعة
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ُُإلُىُُحتاجتتجهيزاتُاألنشطةُالفنيةُُُ"عبارةُُُوُُ"التكلفةُُعاليةُ ُُأدواتُ ُوُُيتطلبُتدريسُالموسيقىُموادُ "ُُعبارةجاءتُُ •
مرتفعة ُُميزانيةُ ُُُُبدرجة" ُُُُا.جدُ ُُمرتفعُةموافقة ما النتيجةُ هذهُ الدراساُتعُُأكدُتويدعمُ ُُُُليهُ وجودُُمن ضرورةُ

ُالفنونُُ ُلتدريس ُيُ وهُذُُ(.Okonkwo, 2014 ;Liao & Campbell, 2015)تجهيزاتُوخامات محدوديةُرُُفس ُ ا
مماُيجعلُاألمرُُ؛الفنونُلألطفالُفيُالوقتُالذيُيتطلبُفيهُتدريسهاُنفقاتُمرتفعةالميزانيةُالموجهةُلتدريسُ

حيثُُُ؛لتدريسها،ُولعلُضعفُهذهُالميزانيةُالمحددةُلتدريسُالفنونُيرتبطُبنظرةُالمجتمعُلهاُلُمعوق اُكبير امث ُ يُ 
فُاإليمانُوالقناعةُمنُُبتدريسُالعلومُاألخرى،ُوضعُُاالهتمامُبتدريسُالفنونُمقارنةُ ُُأكدتُالدراساتُضعف

حيثُيعتبرونُتدريسُالفنونُرفاهيةُأوُُُُ،مُاألطفالوتعلُ ُُق بلُالمجتمعُبأهميةُالفنونُالجماليةُودورهاُفيُنموُ 
 ُ.(Christophersen & Ferm Thorgersen, 2015)ُأنشطةُلتمضيةُالوقُت

موافقةُُ"ُبدرجةُُاألطفالُفيُمجالُالفنوُنقلةُالمقاييسُالمعتمدةُالتيُتساعدُفيُتقييمُنموُوتعلمُُعبارةُ"جاءتُُ •
ُُُُوُدوتعُُ،اجدُ ُُمرتفعة النتيجة تتطلُ ىُُلإهذهُ التطبيقيُ الجانبُ يغلبُعليهاُ التيُ المقاييسُ هذهُ بُكونُطبيعةُ

أكدتهُبعضُالدراساتُالتيُأشارتُإلىُوجودُنقصُفيُاستعدادُُُُوهوُماُُ،مهاراتُوكفاياتُمحددةُإلعدادها
ُلتدريسُُ ُ)ُُنانخفاضُمستوىُكفاياتُهُوُُالفنوُنمعلماتُرياض ُلذلك  ;Ehrlin & Gustavsson, 2015)المهنية

Liao & Campbell, 2015ُُ.ُُُُا رُارتفاعُدرجةُالموافقةُعلىُُوذلكُأيض  تقييمُنموُوتعلمُاألطفالُُعبارةُ"ي فس  
ُُ اليسيرفي باألمرُ ليسُ الفنيةُ ُُالمهاراتُ انُخ" أوُ التقييمُ لصعوبةُ سبب اُ تكونُ قدُ المقاييسُ جودتهُ،فقلةُ ُُفاضُ

الجانبُاألكبرُفيُتقييمُنموُوتعلمُاألطفالُفيُالمهاراتُالفنيةُيعتمدُعلىُالجانبُالواقعيُالتطبيقيُوليسُُف
ُُ.الجانبُالنظرُي

ُ"جاءتُُ • ُبعُ عبارة ُاليومي ُالبرنامج ُأخرُىةُُدُ ازدحام ُأنشطة ُالفنيةُعلىُحساب ُاألنشطة ُاختزال ُيتم ُُُ"أنشطةُوبالتالي
التوجهُالمجتمعيُالعامُوتوجهُإلىُُُُهذهُالنتيجةىُُعزُ تُ أنُُُُويمكنا،ُُجدُ ُُمرتفعةموافقةُُبالمرتبةُالسابعةُبدرجةُُ

القناعةُبأهميةُُبُعلىُكلُذلكُمنُضعفُوماُترتُ ُ،عدادُللمعلماُتوكذلكُضعفُالتأهيلُواإلُ،اإلداراتُالعليا
لهاُفيُالبرنامجُاليوميُوتغليبُُصةُبُعلىُذلكُقلةُالمدةُالمخص ُوجدوىُتدريسُالفنونُلألطفال،ُومنُثمُترتُ 

 بقيةُاألنشطةُوالمهامُالتعليميةُاألخرىُعليهاُفيُالبرنامجُالدراسيُاليوميُ.
ُُُوُُ"األطفالُُتفاوتُوجهاتُنظرُأولياءُاألمورُحولُُدورُالرقصُفيُتعلمُونمو"ُُُةعباُرجاءتُُ • تفاوتُُُ"عبارة

.ُويمكنُتفسيرُهذهُاجدُ ُُمرتفعُة"ُبدرجةُموافقةُُوجهاتُنظرُأولياءُاألمورُحولُأهميةُتعلمُأبنائهمُللموسيقى
ُُُ،فعاليةُالممارسةُُفياعتباراتُثقافيةُيحملهاُأفرادُالمجتمعُتجاهُالرقصُوالتيُبدورهاُتؤثرُُالنتيجةُفيُضوءُُ
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علىُُ(ُُ ,Bowie, 2013-Russellُُ;2014Okonkwo, ; 2016 Estebanُ) مثلُُاُتدراسالُُأكدُتحيثُُ
ةُتغييرُُويوصونُبأهميُُ،فيُتطبيقهُفيُالمناهجُالدراسيُةُُمنُأثرلهُُُُلماُُُ؛قُصدعمُالمجتمعُلممارسةُالُرُُضرورة

 ُ.علومُاألخرُىالنظرةُالمنخفضةُلهُومعاملتهُكال
ُُُ،مرتفعُةُُموافقة"ُبالمرتبةُالعاشرةُبدرجةُاُلتدريسُالفنونُلألطفالضعفُتأهيلُالمعلماتُأكاديميُ عبارةُ"جاءتُُ •

ُُُىمعلماتُلتدريسُالموسيقالويمكنُتفسيرُهذهُالنتيجةُفيُضوءُماُأشارتُإليهُالدراساتُمنُنقصُاستعدادُُ
ُلذلُكُُُنوانخفاضُمستوىُكفاياتُه ُُُ، ,Ehrlin & Gustavsson, 2015; Liao & Campbell)2015)ُُالمهنية

كفايةُالتدريبُالموسيقيُفيُبرامجُُكماُيرىُالباحثونُأنُضعفُاالستعدادُلتدريسُالموسيقىُقدُيعودُإلىُعدمُُ
ُالمعلماُت ُتُ ُُ،إعداد ُالذي ُالدعم ُقلة ُيجبُُُُهمقد ُ وكذلك ُالموسيقىُكما ُلتدريس ُللمعلمات ُالتعليم  Wong)مؤسسات

& Lau, 2018)ُُ.ُُضعفُثقةُالمعلماتُفيُمرحلةُاإلعدادُفيُبرامجُإعدادُمعلماتُالطفولةُالمبكرةُكذلك
لتصميمُدروسُالموسيقىُوبناءُالخططُالالزمةُُالموسيقىُيعودُإلىُعدمُتأهيلهنُبشكلُكافُ ُبقدراتهنُلتدريس

(ُ ُالباحثتُ (.Heimer & Winokur, 2015ُُلذلك ُتدريسُُُُي نومنُواقعُعمل ُفإن ُاألكاديمي ُالمجال الموسيقىُُفي
دونُتفاصيلُُيُبعضُاألحيانُيتمُاإلشارةُإليهُُوفُُ،عتبرُمغيب اكأحدُأنشطةُالفنونُيُ والتمثيلُالدراميُُوالرقصُُ

ُُ.ةوتدريباتُمتعمق
ُُُةعباُرُو"ُنظرةُالمجتمعُالسلبيةُنحوُالفنونُوأهميتهاُفيُنموُوتعلمُاألطفالُمقارنةُبالعلومُاألخرُى"ُعبارُةجاءتُ •

ُالموسيقىُُتفاوُت" ُالثقافيةُنحو ُاألبعاد(ُُالتصورات ُالمجسمةُ)ثالثية ُالفنية نوع اُُ"ُبدرجةُموافقةُُوالرقصُواألعمال
(ُمنُأنُنظرةُالمجتمعُوالجهاتOkonkwo, 2014ُأكونكاوُُ)ُُجاءُفيُدراسةُُوتتفقُهذهُالنتيجةُمعُما.ُُما

بتدريسُالعلومُُُُاالهتمامُبتدريسُالفنونُمقارنةُ ُُأكدتُالدراساتُضعفُوالعلياُلهاُدورُفيُجودةُتدريسُالفنون.ُُ
ولكنُالالفتُللنظرُأنُالموافقةُعلىُكونُُُ،(Christophersen & Ferm Thorgersen, 2015األخرىُ)

بأهميةُالفنونُودورهاُفيُتعلمُالعلومُُمماُيعنيُازديادُوعيُالمجتمعُُُُ؛نظرةُالمجتمعُالسلبيةُكانتُنوع اُما
ُعلىُأهميةُالفنونُالمختلفة.2030ُُذلكُبعدُتأكيدُرؤيةُالسعوديةُُوُ،األخرُى

نوع اُُبدرجةُأوافقُُُُة"ُبالمرتبةُالرابعةُعشُرصعوبةُتحديدُأهدافُتربويةُوسلوكيةُلألنشطةُالفنية"ُُعبارةجاءتُُ •
التربويةُُُُأنبعدمُاتفاقُالطالباتُبشكلُكبيرُُُُيمكنُتفسيرُوُُ،ما لُعائق اُفيُتدريسُُشك ُ ي ُُُالتحديدُاألهدافُ

العديدُمنُالطالباتُأصبحُلديهنُالقدرةُعلىُتحديدُاألهدافُالتربويةُوصياغتهاُفيُضوءُالمستجداتُُفُُالفنون،
ُاألطفالالتربويةُُ ُاألولىُفيُعُ ُُ،واحتياجاتُنمو ُالمستويات ُالطالباتُمنذ ةُمقرراتُدراسيةُعلىُُدُ حيثُيتمُتأهيل
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وفيُالتدريبُالميدانيُتعملُالطالباتُبشكلُعمليُعلىُتحديدُاألهدافُومنُُُُ،بأنواعهاكيفيةُصياغةُاألهدافُُ
 ثرهاُعلىُاألطفالُبشكلُمباشرُ.أثمُتطبيقهاُوقياسُ

ُُعلُى"ُُالموسيقى،ُالرقص،ُالتمثيل(ُُ:انخفاضُدرجةُاقتناعُاإلداراتُالعلياُبأهميةُالفنونُ)مثل"ُُعبارةُُحصلُت •
لمُتتفقُالطالباتُبسببُتغيرُوجهةُنظرُالقياداتُالعلياُحولُالفنونُوالموسيقىُوالرقصُُُوُُ،نوع اُماأوافقُُدرجةُُ

اُبعدُإصدارُعددُمنُاألنظمةُمؤخر اُحولُخططُ ُُُ.دراجُمقرراتُالموسيقىُفيُالمناهجإوالتمثيل،ُخصوص 

 
 
 
 
 
 
 

ىُإلىُعزُ طالباتُحولُأهميةُتدريسُالفنونُتُ الوجدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُفيُتصوراتُهلُتنتائج السؤال الثالث: 
ُ؟ُُ(اختالفُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعة،ُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبة)

 : الجامعةالمنطقة الجغرافية التي تقع بها أواًل: الفروق حسب 
ُلمتغيرُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعُةُتوزيعُأفرادُالدراسةُوفق ا :(4جدول )

 النسبة  التكرار  المنطقة الجغرافية التي تقع بها الجامعة

 33.٤ 1٤9 المنطقة الوسطى 

 12.٦ 5٦ المنطقة الشرقية 

 10.1 ٤5 المنطقة الغربية 

 20.٤ 91 المنطقة الشمالية 

 23.5 105 المنطقة الجنوبية 

 ٪ 100 ٤٤٦ المجموع 

لمتغيرُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعة،ُوقدُاتضحُأنُُُ(ُتوزيعُأفرادُعينةُالدراسةُوفق ا4يوضحُالجدولُرقمُ)
(ُمنُإجماليُ%10.1فيُحينُأنُأقلُعددُكانُفيُالمنطقةُالغربيةُ)ُُ،(ُمنُإجماليُالطالباُت%33.4الكبرىُ)الفئةُُ

ُعددُالطالبات.
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ُالمنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعةلمتغيرُُالفروقُذاتُالداللةُاإلحصائية :(5جدول )
 مستوى الداللة  2قيمة مربع كا متوسط الرتب  العدد  المنطقة الجغرافية 
 ٢٢8.33 149 المنطقةُالوسطُى

70.61 0.01 
 316.٢4 56 المنطقةُالشرقيُة
 ٢89.94 45 المنطقةُالغربية

 167.69 91 المنطقةُالشماليُة
 187.09 105 المنطقةُالجنوبية

طالباتُحولُالتصوراتُُدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُُُووجُُ(5)نُفيُالجدولُُأظهرتُنتائجُالدراسةُكماُهوُمبيُ 
نُأنُُ،ُومنُخاللُمتوسطاتُالرتبُتبيُ المنطقةُالجغرافيةُالتيُتقعُبهاُالجامعةمتغيرُُىُُلإت عزىُُُُُنأهميةُتدريسُالفنُو

يليهنُُُُ،أهميةُتدريسُالفنوُنهنُأكثرُموافقةُعلىُُبأنُُالمنطقةُالشرقيةهذهُالفروقُلصالحُالطالباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُُ
،ُثمُالطالباتُالمنطقةُالوسطىباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُُالطاليليهنُُ،ُُالمنطقةُالغربيةالطالباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُُ

هنُأقلُُُُالمنطقةُالشماليةالطالباتُالالتيُجامعتهنُتتبعُُاتضحُأنُُ،ُفيُحينُُالمنطقةُالجنوبيةالالتيُجامعتهنُتتبعُُ
ةُعواملُأبرزهاُُدُ تدريسُالفنونُلألطفالُيتأثرُبعُ ُُألنُُ؛هذهُالنتيجةُتبدوُمنطقيةُُرىُالباحثتانُأنتُُوُُاألهمية.ُُموافقةُعلى

ُأخرى،ُفقدُيكونُتوجهُالمجتمعُبالمنطقةُالشرقيُةىُُلإوهذاُاألمرُيختلفُبطبيعةُالحالُمنُمنطقةُُُُ،التوجهُالمجتمعي
الخارجيُُُوذلكُبسببُقربهماُمنُالسواحلُالشرقيةُوالغربيةُوانفتاحهماُعلىُالعالمُُ،نحوُتدريسُالفنوُنُُإيجابي اُُوالغربية

لهاُُُللفنوُن(ُمنُأنُنظرةُالمجتمعOkonkwo, 2014ُُأكونكاوُ)ماُأشارتُإليهُُذلكُُويدعمُُُُ.بالمناطقُاألخرُىُُمقارنةُ 
(ُأنُممارسةُالمعلماتُللرقصBowie, 2013)-Russellُُوفيُهذاُالمجالُيذكرُرسلُباويُُُُتدريس.الدورُفيُجودةُُ
باإلضافةُإلىُأنُهناكُاعتباراتُُُ،وثقةُمنُق بلُالمعلماتُبأهميةُذلكحتاجُإلىُإعدادُمسبقُوقناعةُُتكنشاطُتربويُُ

ُُ.فعاليةُالممارسةُفيُمماُيؤثرُبدورهُ؛أفرادُالمجتمعُتجاهُالرقُصُمنُامجتمعيُ ُاودعمُ ثقافيةُ
 :عدد المقررات الخاصة بالفنون التي درستها الطالبةب : الفروق حس  ثانًيا

ُاُلمتغيرُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبُةالدراسةُوفقُ توزيعُأفرادُ :(6جدول )

 النسبة  التكرار  عدد المقررات الخاصة بالفنون التي درستها الطالبة 
 17.7 79 الُيوجُد

 61.9 ٢76 ُنامقرُرُ–مقررُ
 10.3 46 مقررات3ُُ–مقررانُ
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 10.1 45 مقرراُت3ُأكثرُمنُ
 ُ%100 446 المجموع

نسبةُلمنُدرسنُأقلُُبينماُُُُ،لفنوُنُلمقررينُُُُ-ُاأنُأعلىُنسبةُكانتُللطالباتُاللواتيُدرسنُمقررُ ُُ(6)يوضحُالجدولُُ
 أكثرُمنُثالثةُمقررات.

ُعددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبُةاُلمتغيرُطبقُ ُُالفروقُذاتُالداللةُاإلحصائيةُ:(7جدول )
 مستوى الداللة  2قيمة مربع كا الرتب متوسط  العدد  عدد المقررات 

 15٢.60 79.00 الُيوجُد

45.06 0.01 
 ٢5٢.9٢ ٢76.00 مقرراُنُ–مقررُ
 197.36 46.00 مقررات3ُُ–مقررانُ

 194.٢3 45.00 مقرراُت3ُأكثرُمنُ
ىُلإىُُت عزُ طالباتُحولُأهميةُتدريسُالفنونُُالتصوراتُُدُفروقُذاتُداللةُإحصائيةُبينُُُووجأظهرتُنتائجُالدراسةُُ

نُأنُهذهُالفروقُلصالحُُومنُخاللُمتوسطاتُالرتبُتبيُ ُُ.عددُالمقرراتُالخاصةُبالفنونُالتيُدرستهاُالطالبةمتغيرُُ
أهميةُتدريسُهنُأكثرُموافقةُعلىُُ،  (للفنوُنمقررات3ُُُُُُ–)مقررينُُوُُ(للفنوُنمقررينُُُُ–ُُامقررُ )ُُنالطالباتُالالتيُدرس

فيُزيادةُُُاكبيرُ ُُاتتفقُالنتيجةُالحاليةُمعُعددُمنُالدراساتُالسابقةُبأنُلإلعدادُالمهنيُفيُبرامجُالمعلماتُدورُ ُو.ُُالفنوُن
( لألطفالُ وتدريسهاُ الفنونُ ممارسةُ بأهميةُ المعلماتُ لدىُ أوصىُُُ،(Power & Klopper, 2011الوعيُ وكذلكُ

ُبشمولية ُالفنيةُوتضمُ ُُالباحثون ُالمناحي ُلجميع ُاألطفالُواألهدافُالنهاُُالمقررات ُاهتمامات ُتتالءمُمع ُتربوية ستراتيجيات
ُ(.Seyhan, & Sakire, 2018-Bilirةُ)المرجوُ 

  :التوصيات
عدادُطالباتُالجامعاتُمنُُُإالتركيزُعلىُلذاُنوصيُبُ؛تدريسُالفنوُنُهميةألالطالباتُُإدراكأظهرتُالنتائجُ •

ُمختلفةُ.البتدريسُالفنونُُالمتعلقةخاللُتكثيفُالموادُ
ُُ،الفنوُنتوصيُالدراسةُبتكثيفُاالهتمامُبتجهيزاتُُُمنُثمُوُ؛لفعاليةُالتدريسأهميةُالبيئةُالماديةُالنتائجُُُكشفُتُ •

 أهميةُكالعلومُاألخرى.ُانُالدراسةُأكدتُأنُلهإحيثُ
 .بتوعيةُالمجتمعُبأهميتهامنُفعاليةُتدريسُالفنونُُُوجودُمعوقاتُثقافيةُاجتماعيةُتحدُ أثبتتُالنتائجُ •
لذاُُ؛ضعفُنجاحُالتدريسمنُالتحدياتُالتيُتُ ُدُ عُ يُ الفنونُاألطفالُفيُأنشطةُأداءُأظهرتُالنتائجُأنُتقييمُ •

ُُُ.علىُتدريسُوتقييمُالفنونُالمختلفةُنمناهجُإعدادُالمعلماتُوتدريبهتطويرُبُُنوصي
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لتوعيةُالمجتمعُفيُجميعُُالجهودُكثيفُالثقافةُوالفنونُلتالتعليمُووزارةُالتعاونُبينُالوزاراتُالمعنيةُمثلُوزارةُ •
 حيثُأكدتُالدراسةُعلىُأنُبعضُالمناطقُترىُأهميةُالفنونُأكثرُمنُغيرهاُ.ُ،مناطقُالمملكةُبأهميةُالفنوُن

 :المقترحات
 ُ:تمُعملُدراسةيأنُ
 فيُالروضاتُ.تدريسُالفنونُلمقارنةُبينُالروضاتُالحكوميةُواألهليةُوالعالميةُفيُىُالإتسعىُ •
 .ةدُ تسليطُالضوءُعلىُكلُنوعُمنُأنواعُالفنونُعلىُحُ إلىُُتسعى •
 .ثرُالفنونُعلىُتعلمُالمهاراتُالرياضيةُوالعلميةُأتسعىُلقياسُ •
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