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 يف الفنُة الرتبُة معلمٍ لدي التدرَسُة املمارسات
 وعالقتها املعرفُة، النظرَة ضىء علً األساسُة املرحلة

التدرَسُة واخلربة اجلنس مبتغريٌ  

الممارسات  ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى _صخممال
التدريسية لمعممي التربية الفنية في المرحمة االبتدائية والمتوسطة 
بمدينة الرياض وعالقتيا بالجنس والخبرة التدريسية، تكون مجتمع 
الدراسة من جميع معممي التربية الفنية لمصفوف األساسية )المرحمة 

، رياضال االبتدائية والمتوسطة( في المدارس الحكومية التابعة لمنطقة
( معممًا ومعممة ممن يدرسون 123) عمىواحتوت عينة المعممين 
( من المعممات. وقد 84( من المعممين، )39الصفوف األساسية: )

صنفت ىذه العينة إلى ست مجموعات حسب عاممي الجنس )ذكر، 
أنثى( والخبرة في التدريس )قصيرة، متوسطة، طويمة(. ولجمع 

ُأعدت لقياس  –بانة الكترونيةاست –تم تطوير أداة  ،البيانات
الممارسات التدريسية ألفراد العينة. وقد أظيرت نتائج الدراسة أن 
مستوى الممارسات التدريسية لمعممي التربية الفنية في المرحمة 

%( وىي 81.22قد جاء بنسبة مئوية مقدارىا ) ،األساسية بشكٍل عام
بذلك تمثل مستوًى مرتفعًا لواقع الممارسات التدريسية. كما أظيرت 
النتائج عدم وجود فروق ذو داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية 
في الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية في المرحمة 

معممة(. وعدم وجود فروق ذات  األساسية يُعزى إلى الجنس )معمم /
داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في الممارسات التدريسية 
لدى معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية يُعزى إلى الخبرة. وعدم 
وجود فروق ذو داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في 

المرحمة األساسية  الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية في
 .تُعزى إلى التفاعل بين الجنس والخبرة

: الممارسات التدريسية، معممي التربية الفنية، الكممات المفتاحية
 .المرحمة األساسية، النظرية المعرفية

 المقدمة. 1
 ة ـة واالقتصاديــاع السياسيـع لألوضـــور السريــأدى التطلقــد       

إلى ظيور الحاجة في معظم البمدان إلى واالجتماعية في العالم 
إعادة النظر جذريًّا في أىداف التعميم، ومحتواه، وطرائقو، 
ووسائمو. وكان من الطبيعي أن تتأثر الدول العربية بيذا التوجو؛ 
فجاء تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية منسِجًما ومعّبًرا عن 

ؤكٍّد تطوير مناىج ىذه االتجاىات والتوجيات الحديثة التي ت
إعداد المعمٍّمين والمتعمٍّمين، وتدريبيم، ورفع كفاياتيم وقدراتيم، 

 .لمنيوض بمياّميم عمى أحسن وجو
 2030وفي المممكة العربية السعودية رّكزت رؤية المممكة      

عمى أىمية تطوير المنظومة التربوية بجميع مكّوناتيا، وعمى 
دريبو، سواء وىو عمى مقاعد أىمية تطوير المعمم وتأىيمو وت

الدرس في الجامعات، أو في أثناء عممو معمًٍّما، ولذا تبّنت 
كسابيم  الرؤية فكرة البرامج التدريبية النوعية لممعممين لتأىيميم وا 

 ].1ميارات جديدة، لزيادة الوعي بأىمية مشاركتيم ]
وتبًعا لذلك فقد وضعت وزارة التعميم، ضمن خطتيا لمتحول      

، مبادرة تتضّمن تحسين فرص استقطاب 2020وطني ال
المعممين وتطوير مياراتيم وقدراتيم؛ ألنيم حجر األساس في 

 ].2أداء الرسالة التعميمية ]
وتحاول الدراسة الحالية التعّرف إلى الممارسات التدريسية      

لدى معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية )االبتدائي 
ضوء النظرية المعرفية، ومتغّيرْي الجنس والخبرة والمتوسط(، في 

التدريسية، كمقّدمة لمتعرف عمى واقع الممارسات التدريسية 
لمعممي التربية الفنية بشكل خاص؛ وكذلك لمتعرف عمى 
احتياجاتيم ومتطّمباتيم التدريبية المستقبمية، ولموقوف عمى 

 .معّوقات تأىيميم وتدريبيم بشكل عام
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 سةمشكمة الدرا. 2
 :تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي    

ما الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية في المرحمة 
األساسية )االبتدائي والمتوسط(، في ضوء النظرية المعرفية، 

 ومتغّيرْي الجنس والخبرة التدريسية؟
 أسئمة الدراسةأ. 

تحاول الدراسة اإلجابة عن  ضمن إطار ىذه المشكمة،     
 :األسئمة البحثية اآلتية

ما واقع الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية في  -1
المرحمة األساسية )االبتدائي والمتوسط(، في ضوء النظرية 

 المعرفية؟
ىل تختمف الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية  -2

 )االبتدائي والمتوسط(، باختالف الجنس؟في المرحمة األساسية 
ىل تختمف الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية  -3

في المرحمة األساسية )االبتدائي والمتوسط(، باختالف الخبرة 
 التدريسية؟

ىل ىناك أثر لمممارسات التدريسية لدى معممي التربية  -4
إلى  ىمتوسط(، ُيعز الفنية في المرحمة األساسية )االبتدائي وال

 التفاعل بين الجنس والخبرة التدريسية؟
 فرضيات الدراسةب. 

لإلجابة عن أسئمة الدراسة السابقة، حاولت الدراسة        
 :اختبار الفرضيات الصفرية التالية

بين  (α = 0.05) ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية -1
معممي المتوسطات الحسابية في الممارسات التدريسية لدى 

التربية الفنية في المرحمة األساسية )االبتدائي والمتوسط(، عمى 
 (.ضوء النظرية المعرفية، تعزى إلى الجنس )معمم/ معممة

بين  (α = 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -2
المتوسطات الحسابية في الممارسات التدريسية لدى معممي 

االبتدائي والمتوسط(، عمى التربية الفنية في المرحمة األساسية )
 .ضوء النظرية المعرفية، تعزى إلى الخبرة

 ن ــــبي (α = 0.05) ةــــائيــة إحصــــــروق ذات داللـــــد فــــوجــال ي -3

المتوسطات الحسابية في الممارسات التدريسية لدى معممي 
التربية الفنية في المرحمة األساسية )االبتدائي والمتوسط(، عمى 

 .ضوء النظرية المعرفية، تعزى إلى التفاعل بين الجنس والخبرة
 أهمية الدراسةج. 
 :تتمثل األىمية النظرية والعممية لمدراسة الراىنة فيما يمي     

تكمن األىمية النظرية في اإلضافة المعرفية من خالل  -1
 .اإلجابة عن أسئمة الدراسة

عمى  –ة السعودية قمة الدراسات والبحوث في المممكة العربي -2
التي تناولت واقع الممارسات التدريسية  –حد عمم الباحثة 

الصفية لدى معممي التربية الفنية وعالقتيا بالجنس والخبرة في 
 (.المرحمة األساسية )االبتدائي والمتوسط

يمكن ليذه الدراسة أن تسيم في معرفة مستوى الممارسات  -3
رسات لدى المعممين الصفية، لمعمل عمى تعديل ىذه المما

وتحسينيا، إن كان ىناك ضعف بسبب الجنس أو الخبرة 
 .التدريسية

سيستفيد من ىذه الدراسة المسؤولون في وزارة التعميم، فيي  -4
ستساعد القائمين عمى برامج التطوير التربوي في الوقوف عمى 
الواقع التدريسي ألحد مباحث مقررات التعميم في المدارس، وىو 

 .ربية الفنيةمبحث الت
ستستفيد منيا الكوادر اإلدارية والفنية المسؤولة عن تنفيذ  -5

عممية التعّمم والتعميم، بما فييم المشرفون التربويون والمعممون، 
باطالعيم عمى حقيقة ممارسات المعممين الفعمية. وكذلك 

التربية الفنية، في تطوير  وأقسامستستفيد منيا كميات التربية 
 .طرائق وأساليب إعداد المعممين وتأىيميم

 التعريفات اإلجرائيةد. 
الممارسات التدريسية: تعّرفيا الباحثة إجرائيًّا بأنيا: سموك المعمم  

وتصرفاتو وأنشطتو في الغرفة الصفية، ومن بينيا استراتيجيات 
المعمم لعرض  التدريس، ووسائل ووسائط التعميم التي يستخدميا

محتوى المادة التعميمية، وطرق عرض المادة وتقديميا لمطمبة في 
غرفة الصف، واألىداف األساسية والفرعية من عممية التدريس، 

 ي المعتمدة في الدراسة ـــداف، وىــذه األىــم ليــاز المعمـــدى إنجــــوم
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 .الحالية من خالل استبانة تّوزع عمى المعممين والمعممات
لخبرة التدريسية: ويقصد بيا خبرة المعّمم في تدريس منياج ا

 :التربية الفنية، وتقاس إجرائًيا بالسنوات التي يمكن تقسيميا إلى
 .خبرة قصيرة: أقل من أربع سنوات -1
 .خبرة متوسطة: من خمس سنوات إلى تسع -2
 .خبرة طويمة: عشر سنوات فأكثر -3

 حدود الدراسةه. 
 :دراستيا في ضوء الحدود والمحدٍّدات اآلتيةأجرت الباحثة      

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة عمى معممي التربية الفنية  •
في مدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية )المرحمة األساسية: 

 (.االبتدائي والمتوسط
 .الحدود المكانية: ستجرى الدراسة في منطقة الرياض التعميمية •
نية: أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني الحدود الزما •

 .ه1437/ 1436
الحدود الموضوعية: تتحدد نتائج الدراسة في ضوء ما تم  •

توفيره من شروط فيما يتعمق باختيار العينة وحجميا، أو أدوات 
الدراسة، من حيث صدقيا وثباتيا وفاعمية فقراتيا، وما توافر 

 .لتطبيق أدوات الدراسة
  اإلطار النظري. 3

 :أدوار المعّمم
[ إلى أىمية دور المعمم في العممية التعميمية 3] يشير برونر

التعمُّمية، باعتباره أحد المتغّيرات الميّمة في تحقيق األىداف 
 :التربوية، ويرى أن سموكات المعمم تّتخذ ثالثة أشكال رئيسة
يتوّجب الشكل األول: وفيو يعتبر المعمم موصاًل لممعرفة، كما 

عمى المعمم فيو أن يكون مممًّا بالمادة الدراسية ومتقًنا ألساليب 
 .تدريسيا

، إذ يتوّجب (Model) الشكل الثاني: وفيو يعتبر المعمم نموذًجا
عمى المعّمم أن يكون ذا كفايٍة عاليٍة، وشخصيًة قادرًة عمى َحْفز 

ثارة تفكيرىم  .الطمبة وا 
، مؤثًرا في (Symbol) رمًزا الشكل الثالث: وفيو يعتبر المعّمم

 .تشكيل اتجاىات الطمبة وميوليم وقَيميم

إن ُحسن إعداد المعمم لمادتو الدراسية يكون بأالا َيْخُرَج إلى      
ميدان العمل المينّي إال ُمِجيًدا ليا إجادة تامة، تسيم في بناء 
عقول سميمة. ولقد ُوِضَعْت لذلك مجموعة من األسس والمعايير 

ُيْختار المعمُم عمى أساسيا؛ ففي الواليات المتحدة، مثاًل، التي 
يكون األساس في اختيار المعّمم في المدارس العامة: أن يكون 
حاصاًل عمى درجة البكالوريوس عمى أقل تقدير، وحضوره 
ومشاركتو في برنامج تربوي معتَرف بو يؤىمو لمعمل كمعّمم، وأن 

 ].4يمتمك إجازة )رخصة( تعميم ]
أما عالقة المعمم بطمبتو فينبغي أن تُبنى عمى االنفتاح      

والثقة واالحترام، وأن يساعدىم عمى النمّو المتكامل، ويراعي 
الفروق الفردية بينيم، ويشّجعيم عمى التعاون في اختيار 
األنشطة وممارستيا، واتخاذ أدوار متغّيرة متجّددة، ويرشد الطمبة 

 ].5ويوّجييم ]
 :التربية الفنية

إن الحاجة لمتربية الفنية تبرز ابتداًء من أن األطفال ال      
ية ] [، وال 6يمكنيم اكتشاف العالقات الشكمية دون خبرة موجا

تتحقق ىذه األمور إال من خالل الممارسة الموجية لألنشطة 
الفنية، والمدرسة ىي المؤسسة الجديرة بتوجيو ىذه الخبرات 

 ].7وتطويرىا ]
التربية الفنية تطويًرا مستمرًّا، منذ صدور أول وقد شيدت      

م، حتى إصدار آخر 1968منياج لمتربية الفنية في عام 
م، غير أن تمك التعديالت لم تشمل 1988التعديالت عميو عام 

إضافات جوىرية، وقد ظيرت عدة دراسات تدعو إلى تطوير 
، [؛ الشيري8مناىج التربية الفنية كما في دراسات )النجادي، ]

[(. ومن خالل المشروع 11[؛ النممة، ]10[؛ العمودي، ]9]
الشامل لتطوير المناىج، كان لمبحث التربية الفنية نصيٌب من 
حركة التطوير، أثمر عن صدور منياج جديد، يعكس التغييرات 
والتطورات في عالمنا المعاصر، وكذلك يعكس شخصية الطالب 

بية الفنية ىي وسيمة المراد بناؤه في المجتمع السعودي؛ فالتر 
لتعويد الطمبة عمى التحميل، وتعمم طرائق الوصول إلى حل 
المشكالت، وتنمية ميارات التفكير المستقّل. وبناًء عمى 
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التطّورات الحاصمة في منياج التربية الفنية فإن االىتمام لن 
بل سيشمل  -كما في السابق  -يترّكز فقط عمى اإلنتاج الفني 

تجاه التنظيمي في التربية الفنية: )تاريخ الفن، جميع مكّونات اال
التذوق الفني، واإلنتاج الفني(، وقد  -والنقد الفّني، وعمم الجمال 

 ]:12ورد في وثيقة المنياج من ضمن أسس بناء المنيج، ]
 :عمم النفس المعرفي

 Cognitive Psychology إن نظرية عمم النفس المعرفي    
د )المدرسة التنظيمية( الذي يشكل تتناسب مع االتجاه المعتم

 .فمسفة التأليف"، والتي يقوم عمييا المنيج
وقد اىتّمت نظريات عمم النفس المعرفي، متمّثمة في      

بياجيو، وبرونر، وأوزبل، بالتركيز عمى المتعّمم وِبناه المعرفية 
العقمية، باعتباره المحوَر األساسيا الذي تدور حولو عممية 

عّرفيا نظرية بياجيو عمى أنيا أبنية أو تركيبات إدراكية، التعّمم، وت
[. أما أوزبل فيرى أنيا الحقائق 13أو كميات منّظمة داخمية ]

والمفاىيم والتعميمات والقضايا في تنظيم ذي طبيعة ىرمية، تمّثل 
قّمتو المفاىيم األكثر شمواًل وعمومًية، وتتدّرج نحو األقل عمومية 

[. وعّرفتيا نظرية برونر عمى أنيا 14دتو ]كمما اتجينا نحو قاع
مجموعة من المفاىيم والعموميات والنظريات الخاصة بالبناء 

 ].15المعرفي ]
وقد حّدد برونر خاصيتين رئيستين لمنظرية التدريسية في       
 (Toward a Theory of Instruction,1996) كتابو

 :[ ىي16المشار إليو في سالمة ]
التوصيف: وىو أن تكون النظرية توصيفية، فتحتوي عمى  -1

طرق تحقيق األىداف التدريسية، وتعديل استراتيجيات التعميم، 
 .وأىم طرق التقويم وعممياتو

المعيارية: وىو تحديد معايير واضحة لنوع السموك المقبول  -2
 .الذي يمكن أن يحدث فيو أفضل أنواع التعمم

 :ية طبًقا لبرونر فييأما مالمح النظرية التدريس
الدافعية: حيث يجب أن تحّفز النظرية المتعممين وتدفعيم  -1

 .في مواقف التدريس
 ف ـة أن تصـــة التدريسيــالتنظيم والتسمسل: فيجب عمى النظري -2

لممعممين طرق تنظيم المحتوى المنيجي لممادة الدراسية 
 .وتسمسمو

ىم طرق تتابع التتابعية: ويقصد بيا أن تخصص وتحدد أ -3
 .المفاىيم والحقائق والميارات ليسيل عمى المتعممين تعّمميا

الثواب والعقاب: وىو أن تخصص وتختار لممعممين أفضل  -4
أنواع الثواب والعقاب المناسبة لمتالميذ في مواقف التعمم بشكل 

 ].16] متتابع ومنظم ومناسب لمستوياتيم وأعمارىم
عرفة ووعي المعممين بنظريات وبذلك يّتضح مدى أىمية م     

التعمم والتعميم التي طّورىا عمماء النفس التربوي ومناىج التدريس 
التي يقوم المنيج عمييا، وعدم اختيار أساليب وطرق تدريس 

 .تقميدية، بل اختيار طرق التدريس المناسبة لذلك
 الدراسات السابقة. 4

بوجو عام عمى الرغم من كثرة الدراسات حول المعمم       
عربًيا وعالمًيا إال أنو لم يعثر عمى دراسة سعودية، في حدود 
معرفة الباحثة، تحدد واقع الممارسات التدريسية عمى ضوء 
النظرية المعرفية التي يقوم بيا معممو التربية الفنية وعالقتيا 
بالجنس والخبرة. وسيتم عرض الدراسات ذات العالقة بالدراسة 

 :ا الزمني كالتاليالحالية بحسب تسمسمي
[ إلى تحديد الممارسات 17ىدفت دراسة األحمدي ]     

التدريسية البنائية التي تستخدميا معممات الرياضيات في المرحمة 
الثانوية في الرياض، وىل يوجد فروق تعزى إلى عدد سنوات 
الخدمة، وقد أعّدت الباحثة بطاقة مالحظة لمممارسات التدريسية 

   الرياضيات تعبأ من قبل المشرفة المختصة.  البنائية لمعممات
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن معممات الرياضيات يمارسن       

الممارسات التدريسية البنائية بدرجة متوسطة، وأّنو كمما ارتفع 
عدد سنوات الخبرة لدى المعممات ارتفعت درجة ممارستين 

ات الالتي عدد لمممارسات التدريسية البنائية، كذلك فإن المعمم
( سنوات ُكنا األقلا أداًء لمممارسات 10-6سنوات خبرتينا )

 .البنائية بكل مجاالتيا في ضوء ما سبق
[ الممارسات 18واستعرضت دراسة ىندي والتميمي ]     

التدريسية لمعممي التربية اإلسالمية في المرحمة الثانوية في 
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ببعض المتغيرات،  محافظة الزرقاء من منظور بنائّي، وعالقتيا
وىدفت إلى تقّصي درجة تقدير الممارسات التدريسّية عند معممي 
التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية في المدارس الحكومية 
وعالقتيا بمتغيرْي الجنس والخبرة من منظور بنائّي، وتكونت 

( معمًما ومعممًة. وكشفت الدراسة عن 88عينة الدراسة من )
أن مجال تنفيذ التدريس قد احتّل المرتبة األولى،  النتائج التالية:

يميو مجال التخطيط لمتدريس، ثم اإلدارة، وأخيًرا تقويم التدريس، 
وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات التدريسية 
لدى معممي التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية ُتعزى إلى التفاعل 

فروق ذات داللة إحصائية  بين الجنس والخبرة، وعدم وجود
 .ُتعزى إلى متغّيرْي الجنس والخبرة

[ استكشاف مدى تحقق 19واستيدفت دراسة التويجري ]     
أىداف المشروع الشامل لتطوير المناىج في المممكة العربية 
السعودية من خالل الممارسات التدريسية لمعممي التربية 

سطة بمنطقة القصيم اإلسالمية في المرحمتين االبتدائية والمتو 
التعميمية، ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحث المنيج الوصفي، 

( فقرة تتضمن 15حيث بنى بطاقة مالحظة تكّونت من )
الممارسات التدريسية لممعممين، وتتوافق إلى حدٍّ كبير مع أىداف 
المشروع الشامل لتطوير المناىج، وطّبقيا عمى عينة الدراسة 

( معمًما اختيروا عشوائيًّا من مجتمع الدراسة، 32البالغ عددىم )
وتوّصل إلى تحقق ىدف واحد فقط بدرجة كبيرة، وىو التزام 

 .المعمم بآداب الحوار مع طالبو
[ عن أحد العوامل 20وكشفت دراسة قرفيز وبندرقاست ]     

المؤثرة في فاعمية المعمم الذاتية، وىو )الخبرات السابقة في 
حيث قسمت الباحثتان مراحل الحياة إلى سّت التربية الفنية(، 

مراحل أساسية ىي: )الطفولة، المراىقة، الشباب، المقررات 
المرتبطة بالفن في الجامعة، التدريب الميداني، أول شير تدريس 
فعمي، التدريس الحالي(، وقد ُطبٍّقت الدراسة عمى عينة من 

حمة من معمم ومعممة يدرسون المر  201المعممين لمفنون بمغت 
في مدينة كوينزالند بأستراليا، وصممت الباحثتان  8 -4الصف 

استبانة ذات نيايات مفتوحة، وحممت البيانات بالبحث النوعي 

إلى صنفين: خبرات إيجابية، وخبرات سمبية. وقد أظيرت 
االستبانات تبايًنا بشكل كبير عمى مدى مراحل الحياة المحددة، 

بية في مرحمة الطفولة، بينما حيث ظيرت أعمى الخبرات اإليجا
ظيرت أعمى الخبرات السالبة في مرحمة الجامعة والتدريب 
الميداني وأول شير تدريس فعمي، بينما ظير االستقرار بين 

 .الخبرات اإليجابية والسمبية في المرحمة الحالية
[ الوصفية االرتباطية إلى الكشف 21وىدفت دراسة نونمي ]     

قدات المعممين والوعي الثقافي لمون عن العالقة بين معت
الطالب، وِعرق المعممين، ومستوى شيادة التدريس، وسنوات 
الخبرة في مجال التدريس، والجنس، جمعت البيانات خالل 

من المعممين في إحدى مناطق تكساس  2006-2005عامي 
التعميمية، لمكشف عن معّممين يدّرسون مجموعة متنوعة من 

ت متنوعة، ولمعرفة مخزون الوعي الثقافي التالميذ في مجتمعا
والمعتقدات جمعت البيانات من المعممين الذي مع الطالب ذوي 
األصول األفريقية والعرقيات األخرى، وكانت البيانات التي 
جمعت بناًء عمى أربع خصائص وصفية، ىي: ِعرق المعمم، 
وجنسو، ومستوى التدريس وشيادتو )ابتدائي أو إعدادي(، وعدد 

نوات الخبرة، أيًضا جمعت البيانات من معّممين ذوي أصول س
أفريقية وأصول أوربية، وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
في المعتقدات والوعي الثقافي لدى المعممين، ولم يكن ىناك 
فروق داّلة في جنس المعممين ومستوى التدريس أو سنوات 

 .الخبرة
التعرف إلى الفروق بين  [ إلى22وىدفت دراسة اليمول ]     

األساسّي( والمقررات الدراسية )المغة  –تعيين المعمم )المساند 
العربية، الرياضيات، االجتماعيات، العموم، المغة اإلنجميزية(، 
لى أثر التفاعل بين متغّيرْي تعيين المعمم والمقررات الدراسية  وا 

ونر من في بنية المعمم المعرفية في التدريس، في ضوء نظرية بر 
وجية نظر المتعّممين بالمدارس الحكومية، وتكّونت عّينة الدراسة 

( طالًبا وطالبًة من المرحمتين األساسية العميا والثانوية 562من )
بالمدارس الحكومية بشمال غزة، وقد أعدا الباحث أداة لقياس 
نظرية "برونر". وتوّصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 
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بين المعّممين األساسيين والمعممين المساندين في  داللة إحصائية
 .بنية المعمم المعرفية في التدريس، لصالح المعّممين األساسيين

[ دراسة ىدفت إلى التعرف 23ومحمود ] وأجرى األحبابي     
إلى مدى تطبيق مدرسي ومدرسات المرحمة اإلعدادية في مدينة 
تكريت العراقية لمبادئ التدريس الفّعال وعالقة ذلك بكّل من 

( مدّرًسا 50التخصص والجنس، وتكّونت عينة الدراسة من )
( فقرة موزعة 44ومدّرسة، واستخدمت االستبانة أداًة تضّمنت )

( مجاالت. وأظيرت نتائج الدراسة بأنو ال توجد فروق 8عمى )
ذات داللة إحصائية بين مستوى تطبيق العّينة لمفاىيم التدريس 
الفّعال، وعدم وجود فروق بين مستوى تطبيق العينة لمبادئ 

 .التدريس الفّعال ومتغيرْي الجنس والتخصص
مم [ فقد بحثت في فعالية المع24أما دراسة تجيدا ]     

وتسامحو، وجنس المعمم، ثم استكشاف العالقة مع عدد من 
المعممين الطالب في التربية الخاصة، حيث طّبقت البحث عمى 

معمًما في المدارس االبتدائية في  167عينة من المعممين تبمغ 
والية تكساس، ولم تظير فروٌق ذات داللة بين فعالية المعمم 

 .نسوتسامحو، وبين سنوات الخبرة أو الج
[ إلى التعرف إلى مدى إلمام 25وىدفت دراسة الثبيتي ]     

معمم المرحمة المتوسطة باألساليب التدريسية المتنّوعة، ومدى 
اىتمامو بالميارات المعرفية ذات العالقة بميارات التفكير العميا 
في أثناء تعاممو مع طالبو، وتوضيح أىمية ميارات التفكير في 

ي عامة، ولتحقيق أىداف الدراسة وّجو تحسين الناتج التعميم
الباحث استبانة إلى كّل من مدير المدرسة والمشرف التربوي 
المتخّصص، ورّكز عمى بعض ميارات التفكير العميا، وقد 
ُطبٍّقت الدراسة عمى معممي محافظة الطائف في تخصصات 
الرياضيات والعموم واالجتماعيات. وقد أظيرت نتائج ىذه 

ا ذات داللة إحصائية بين وجية نظر المشرفين الدراسة فروقً 
التربويين والمعممين، لصالح المشرفين، حيث يرى المشرف أن 
المعمم يقوم ببعض الممارسات التدريسية المتنوعة، في أثناء 

 .عرضو لمدروس، ويسيم في تنمية بعض ميارات التفكير
 م الحاجات ــى أىـــّرف إلــــ[ لمتع26] اديــــة النجــاءت دراســوج     

التدريبية لمعممي التربية الفنية بالمرحمة المتوسطة في الجوانب 
التالية: األكاديمية، والمينية، والتقويمية؛ حيث طور الباحث 
استبانة لمعرفة الحاجات التدريبية، وقد تأّلف مجتمع الدراسة من 
 معممي التربية الفنية بالمرحمة المتوسطة بمدينة الرياض البالغ

معمًما. ومن أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة  120عددىم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية لتأثير سنوات الخبرة في 
الحاجات التدريبية في جانب الحاجات األكاديمية والحاجات 
المينية، وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في جانب 

 .ويمالتخطيط واإلعداد والتنفيذ، أو جانب التق
[ إلى التعّرف إلى 27وىدفت دراسة الصغير والنصار ]      

ممارسات المعممين التدريسية في ضوء نظريات التعّمم. ولتحقيق 
ىذا اليدف فقد وزٍّعت استبانة عمى عينة عشوائية مؤلفة من 

معمًما لجمع البيانات الخاصة بالدراسة. وقد أظيرت نتائج  350
عممين التدريسية إلى النظرية الدراسة استناد ممارسات الم

اإلنسانية أكثر من النظريات األخرى، كما أظيرت نتائج الدراسة 
فروًقا ذات داللة إحصائية بين المعممين ذوي المؤىالت األعمى 
من البكالوريوس والمعممين ذوي المؤىالت األقل من 
البكالوريوس، فيما يتعّمق بالنظرية المعرفية، لصالح المعّممين 

المؤىالت األعمى من البكالوريوس، أما متغير المرحمة ذوي 
التعميمية فمم يكن لو أثر يذكر في ممارسات المعّممين في ضوء 
نظريات التعمُّم. وأخيًرا أظير متغّير التخصص فروًقا بين 
المجموعات، حيث جاءت الفروق بين معّممي التربية البدنية 

ية أخرى فيما والفنية من جية، ومعممي االجتماعيات من ج
 .يتعمق بالنظرية اإلنسانية، لصالح معممي االجتماعيات

[ دراسة ىدفت إلى تعرُّف 28كما وأجرى مسمار ]     
الممارسات التدريسية لمعممي التربية الرياضية في المرحمة 
االبتدائية بدولة قطر كما يقدرونيا بأنفسيم، من خالل استجابتيم 

ّيرات: نوع المدرسة، وجنس المعمم، عمى أداة الدراسة، وفًقا لمتغ
ومؤىمو العممي، وسنوات خبراتو في التدريس، وقد طوٍّرت أداة 

( موقًفا تدريسيًّا تعكس الممارسات التدريسية 16الدراسة لتشمل )
( معمًما ومعممًة اختيروا 90الفعمية، وقد بمغت عينة الدراسة )
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فوف بشكل قصدي ممن يدّرسون مادة التربية الرياضية لص
المرحمة االبتدائية. وأظيرت النتائج أن استجابات المعممين عمى 
مواقف الدراسة ومحاورىا كانت في معظميا إيجابية المنحى، 
كما ظير ىناك أفضمية في االستجابات تعزى إلى نوع المدرسة، 
لصالح معممات المدارس النموذجية، كما ظيرت فروق لصالح 

لي، ومن أصحاب الخبرة ألكثر المعّممين من حممة الدبموم العا
 .سنوات 10من 

[ إلى استقصاء آراء معممي 29وىدفت دراسة أبو دلبوح ]     
التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفّعال في التربية الرياضية في 
مدارس إربد ولواء الرمثا والكورة، في األردن، ومدى تأثيرىا في 

من معممي التربية  العممية التدريسية، تكونت عّينة الدراسة
( معمًما 199الرياضية في تمك المديريات البالغ عددىم )

( فقرة موزعة 64ومعممًة، كما استخدمت استبانة مكونة من )
عمى ستة مجاالت، فأظيرت النتائج أن ىناك فروًقا ذات داللة 

سنة فأكثر(  11إحصائية، لصالح المعممين ذوي الخبرة الطويمة )
خبرة القصيرة، وعدم وجود فروق ذات داللة من المعممين ذوي ال
 .حسب متغّير الجنس

[ فقد ىدفت إلى تشخيص الواقع 30] أما دراسة عماري     
التدريسي لمنيج التربية الفنية في المرحمة األساسية في ضوء 
برنامج التطوير التربوي، عن طريق معرفة درجة فاعمية 

ة التعمُّم والتعميم، مدخالت التعميم ذات األثر المباشر في عممي
كما طمحت إلى اكتشاف مواقع الخمل، والتعّرف إلى المعّوقات 
التي قد تحدُّ من فاعمية تمك المدخالت، لوضع الحمول المناسبة، 
وتدارك الخطأ قبل حصولو. تكّون مجتمع الدراسة من جميع 
المدارس الحكومية التي يتوافر فييا شعبة عمى األقل لمستوى 

األساسي في محافظة إربد، أما عّينات الدراسة  الصف العاشر
فكانت متنّوعة، وما ييمنا منيا في ىذه الدراسة ىو معممو 

( معمًما 40ومعممات التربية الفنية، حيث تأّلفت العّينة من )
( معممًة. وأعدا الباحث أربع استبانات تتضّمن كلٌّ منيا 44و)

، منيا فئة مجموعة من مدخالت التعميم لكّل فئة عمى حدة
المعممين. وكان من أىم نتائج الدراسة التي تتعمق بالدراسة 

الحالية: أن كالًّ من مدخل ممارسات معمم التربية الفنية في أثناء 
الدرس، كان بدرجة فاعمية متوسطة، بحسب رأي الطمبة أنفسيم، 
وأنو ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجات تقدير 

مية مدخالت التعميم تعزى إلى المؤىل المعممين لمدى فاع
العممي، أو إلى جنس المعمم، أو إلى المديرية التي يتبع ليا، أو 

 .إلى التفاعل بين الجنس والمديرية
[ إلى التأكد من خبرة 31ه ]ؤ وىدفت دراسة سكمب وزمال     

المعمم في معرفة الموضوع والمحتوى، حيث أجريت مقابالت مع 
التربية البدنية في الواليات المتحدة  ( معّممين لمادة10)

األمريكية، رّكزت عمى خمفية المعمم في المادة التي يدّرسيا 
ومدى تكيُّفو مع موضوعين من المحتوى، وفيمو لمتخطيط أو 
التحضير لمدرس والتدريس وخبراتو في تعميميما. وأشارت النتائج 

ممبادئ، إلى أن المعممين من ذوي الخبرة كان لدييم فيم أعمق ل
وىؤالء الخبراء من المعممين كانوا أفضل في تمبية احتياجات 

 .الطالب والتغمب عمى الصعوبات التي تواجييم
[ إلى تقصي أثر الجنس 32كما ىدفت دراسة القضاة ]      

والمؤىل العممي والخبرة التعميمية في تحصيل طمبة الصفوف 
األردن، ودّلت الثالثة األساسية األولى في المغة العربية في 

النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى إلى جنس المعمم، 
لصالح اإلناث والخبرة العالية، ووجود فروق دالة إحصائيًّا 
لتفاعل الجنس والخبرة، لصالح الطالب مّمن يدّرسيم معممات 

 .ومعممون خبرتيم عالية
المصدر [ مدى فاعمية نظرية 33وتقّصت دراسة كارول ]     

في رفع األداء  DBAE المعرفي بوصفو أساًسا لمتربية الفنية
الميني لمعمم التربية الفنية قبل الخدمة وفي أثنائيا، وأثر ذلك 
في ىؤالء المعممين وفي تطورىم الميني، وقد استفتي في ذلك 
معممون من والية كانساس. باإلضافة إلى ذلك تقّصت العالقة 

والمستوى التعميمي، والقوة في التدريس. بين الخبرة في التدريس، 
ومن النتائج التي توّصمت إلييا أنو ليس ىناك عالقة بين الخبرة 
في التدريس، والمستوى التعميمي، والقوة في التدريس. ومن 
النتائج أيًضا أن لنظرية المصدر المعرفّي كأساس لمتربية الفنية 
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نتائج تؤثر في برامج تأثير قميل في معممي التربية الفنية. وىذه ال
التطوير الميني لممعممين قبل الخدمة وفي أثنائيا لمرفع من 

 .كفاءة المعممين
[ دراسة لتقييم األىمية النسبية لمكفايات 34وأجرت المفمح ]     

التعميمية التي يرى معممو التربية الفنية لزوم توافرىا لدييم، 
ى أثر اإلعداد ومدى ممارستيم لتمك الكفايات، كذلك التعرف إل

والجنس في تحديد درجات معممي التربية الفنية عمى قائمة 
الكفايات التعميمية، وحاولت أيًضا التعرف إلى أثر اإلعداد 
والجنس في تحصيل طمبة الصف العاشر. وتكّونت عينة الدراسة 
من عينتين: عّينة المعممين والمعممات، وعينة الطالب. ولتقدير 

لمعممين والمعممات لمكفايات طّورت درجة أىمية ممارسة ا
الباحثة استبانّة اشتممت عمى ثماني وثالثين كفاية تعميمية. 
وأشارت النتائج إلى مجموعة من الكفايات التعميمية الالزم 
توافرىا لدى المعممين، ولم يكشف تحميل التباين عن فروق تعزى 
إلى عامل الجنس، أو إلى عامل اإلعداد. بينما كشف تحميل 
التباين الثنائي عن وجود فروق في تحصيل الطمبة تعزى إلى 
عامل الجنس، لصالح المعممات، وفروق ذات داللة تعزى إلى 

 .عامل اإلعداد، لصالح اإلعداد الجامعي
[ بدراسة ىدفت إلى الكشف عن أثر 35وقام مقابمة ]     

الجنس والخبرة التعميمية والموضوع الدراسي الذي يدّرسو المعّمم، 
والدرجة العممية، وتقييم المدير لممعمم بحسب إدراكو لفعاليتو، في 
ممارسة الكفايات التعميمية، وكذلك في تحديد مصدر الكفاية 

( معمًما ومعممًة 167اسة عمى )لدى المعّمم. اشتممت عّينة الدر 
في المدارس التابعة لمحافظتي إربد وجرش، واستخدم الباحث 
ليذه الغاية االستبانة أداة قياس. وأظيرت نتائج الدراسة أن 
المعّممين أكثر فاعمية من المعّممات في ممارسة الكفايات 
التعميمية، خاصة في معرفة الموضوع الدراسية، واستخدام 

ألنشطة التعميمية، وأنو ليس من فروقات تعزى إلى الوسائل وا
الخبرة التدريسية لممعّمم، وموضوع تخصصو، والدرجة العممية، 
ودرجة فاعمية المعّممين في ممارساتيم لمكفايات التعميمية في كل 
مجال من المجاالت السبعة؛ كذلك أظيرت النتائج أن نحو 

يتيم لمكفايات % من معممي المرحمة األساسية طّوروا فاعم50
 .التعميمية من خالل الخبرة والتدريس

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
تبّين من العرض السابق لمدراسات ذات الصمة، أن ىناك     

نقًصا في البحوث والدراسات، خاصة المحمية، من جية، 
ولإلجابة عن تساؤالت طرحتيا تمك الدراسات من جية ثانية؛ 

م بيذا البحث الذي تتأكد أىميتو في مما شّجعيا عمى القيا
اإلجابة عن أسئمتو، من حيث واقع الممارسات التدريسية عمى 
ضوء النظرية المعرفية وعالقتيا بالجنس والخبرة، باإلضافة إلى 

سوف تساعد وزارة التعميم  -إن وجدت  -ذلك، فإن ىذه العالقة 
بيم قبل والجامعات في برامج إعداد معممي التربية الفنية وتدري

الخدمة أو في أثنائيا، كما أّن التعّرف إلى الممارسات التدريسية 
الفعمية لمعممي التربية الفنية يعطي تغذية راجعة لمكاتب 
اإلشراف التربوي عن مدى تطبيق ىذه الممارسات وفاعميتيا. 
كما ترى ضرورة اكتشاف مستوى الواقع التدريسي لمادة التربية 

يم األساسي عمى ضوء النظرية المعرفية الفنية في مرحمة التعم
 .في المممكة العربية السعودية

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منهج الدراسةأ. 

تم استخدام المنيج الكمي في ىذه الدراسة، حيث تم تطوير      
 ،استبانة لمعرفة الواقع التدريسي الصفي لمعممي التربية الفنية

واستخراج المتوسطات  ،وثباتيا ،وتم التحقق من صدقيا
 .الحسابية

 مجتمع الدراسةب. 
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي التربية الفنية      

لمصفوف األساسية )المرحمة االبتدائية والمتوسطة( في المدارس 
معمًما ومعممة  1408الحكومية التابعة لمنطقة الرياض وعددىم 

 .( معممات1702معممين و) (706)
 اسةعينة الدر ج. 

( معمًما ومعممة ممن 123تشكمت عينة المعممين من )      
( من 84( من المعممين، )39يدرسون الصفوف األساسية: )
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المعممات. وأما حول آلية اختيار المعممين والمعممات فقد تمت 
مخاطبة إدارة التعميم الشؤون التعميمية بمدينة الرياض. بعدىا تم 

اف )بنين وبنات( وتواصمت مع تحويل الباحثة عمى مكاتب اإلشر 
المشرفين الذين بدورىم تواصموا مع المعممين. وتم ارسال 

 .االستبانة بشكل الكتروني وتعبئتيا كذلك
 أداة الدراسةد. 
لغاية جمع بيانات الدراسة تم استخدام استبانة معمم / معممة     

وىي استبانة لمعرفة الواقع التدريسي الصفي  ،التربية الفنية
 .لمعممي التربية الفنية لمصفوف األساسية

 :وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية لبناء وتطوير االستبانة
االطالع عمى األدب التربوي في مجال تدريس التربية  -1

 .الفنية
االطالع عمى الدراسات، والرسائل الجامعية، والدوريات،  -2
فادة منيا في تطوير االستبانة، واالستفادة من خبرات ذوي واإل

االختصاص في ىذا المجال )أساتذة جامعات، وأعضاء مناىج، 
 .ومعممين( بأخذ آرائيم في كافة مراحل بناء االستبانة

( فقرة، لتحديد مستوى فاعمية 24وقد بمغ عدد فقرات االستبانة )
 ن خمسة مستويات فقرات االستبانة، اتبعت الباحثة مقياس م

 (.مطمًقا ،نادًرا ،أحياًنا ،غالًبا ،وىي )دائًما
 :صدق أداة الدراسة

تم عرض االستبانة وىي في صورتيا األولية عمى مجموعة      
من المحكمين؛ من أعضاء ىيئة التدريس في قسم المناىج، 
ومشرفين تربويين في التربية الفنية في منطقة الرياض، وأخذ 

 :االختصاص بالنسبة لالستبانة وفقراتيا من حيثآراء ذوي 
 (.المغة )وضوحيا وسالمتيا -
 .إضافة أو حذف، أو تعديل ما يرونو مناسًبا -
 .إبداء أية مالحظات أخرى -
وقد أجمعوا عمى مناسبة األداة بشكل عام، كما أبدوا       

بعض المالحظات عمى بعض الفقرات مما تطمب إعادة 
ضافة بعض الفقرات الضرورية، الصياغة،  واستبعاد وتعديل وا 

حتى أصبحت األداة مالئمة لتحقيق أىداف الدراسة، واإلجابة 
 .عن أسئمتيا بدقة وموضوعية

 :ثبات األداة 
تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمتأكد       

 :ذلكمن االتساق الداخمي لفقرات األداة، والجدول التالي يوضح 

 1 جدول
 معامل الثبات لممقياس

 التجزئة النصفية الفا كرونباخ المقياس
 جتمان براون - سبيرمان

 0.859 0.862 0.892 مقياس الممارسات التدريسية عند معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية
( 0.892يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات بمغ )     

كرونباخ، وبالتجزئة النصفية المصححة بمعادلة  –بمعادلة ألفا 
(، والمصححة بمعادلة جتمان 0.862براون ) - سبيرمان

( وىو معامالت مرتفعة، مما يدل عمى تمتع األداة 0.859)
 .من الثبات بدرجة عالية

 :تصحيح أداة الدراسة
تقسيم درجة الممارسات التدريسية إلى ثالثة أقسام عمى تم 

بحسب األىمية ىي: )مرتفع، متوسط، ضعيف(؛ وتم التقسيم 
 :عمى مبدأ مدى الفئة )طول الفئة(، وتم حساب ذلك كالتالي

الفرق بين )أعمى وزن مئوي وأدنى  Rang تم حساب المدى -
 .3وزن مئوي( /

الممارسات التدريسية وبناًء عميو، فقد تم تقسيم مستوى  -
 (64%-%87) متوسط، فأعمى( - 88% مرتفع)  :كالتالي
 فأقل( 63%) ضعيف

 نتائج. ال6
 :أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول 

ينص ىذا السؤال عمى: ما واقع الممارسات التدريسية لدى       
 معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية؟
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 الممارسات التدريسية لدى معممي التربيةولمتعرف عمى واقع  
لفنية في المرحمة األساسية. تم استخراج المتوسطات ا

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ومستوى األىمية ورتبة كل 
 :مفردة من مفردات الدراسة، كما يبين الجدول التالي

 2 جدول
 لمممارسات التدريسية عند معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويةقيم التكرارات 

  البنود م
 

المتوسط  مطمقاً  نادراً  أحياًنا غالباً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى  الترتيب
 األهمية

الفصمية أو أعد الخطة  1
السنوية لتنظيم تعمم منيج 
التربية الفنية بجميع مجاالتو 

 من األسيل إلى األصعب.

      5 4 16 33 65 ك
 مرتفع 15 84.23 1.06 4.21 4.07 3.25 13.01 26.83 52.85 %

أركز عمى التطبيق العممي  2
 وأىمل المفاىيم األساسية.

      15 16 52 23 17 ك
 متوسط 21 61.79 1.17 3.09 12.2 13.01 42.28 18.7 13.82 %

أوفر جو نفسي إيجابي في  3
الفصل من خالل تشجيع 
الطمبة عمى المبادرة الحرة 

 وطرح األسئمة.

      1 2 8 24 88 ك
 مرتفع 2 91.87 0.76 4.59 0.81 1.63 6.5 19.51 71.54 %

ال أشجع اكتشاف الطالب  4
 ألخطائو.

      19 19 54 18 13 ك
 منخفض 24 57.89 1.16 2.89 15.45 15.45 43.9 14.63 10.57 %

أستخدم مصادر تعمم مختمفة  5
 لمساعدة الطالب عمى الفيم.

      1 2 13 28 79 ك
 مرتفع 7 89.59 0.81 4.48 0.81 1.63 10.57 22.76 64.23 %

أستطيع التعامل مع أجيزة  6
الحاسوب وتطبيق بعض 

 البرامج الفنية.

      1 4 16 27 75 ك
 مرتفع 12 87.8 0.89 4.39 0.81 3.25 13.01 21.95 60.98 %

أنمي روح االكتشاف لدى  7
 الطالب في الصف.

      1 3 5 33 81 ك
 مرتفع 5 90.89 0.76 4.54 0.81 2.44 4.07 26.83 65.85 %

      16 17 58 25 7 ك ال أنوع في أساليب التدريس. 8
 منخفض 23 58.37 1.04 2.92 13.01 13.82 47.15 20.33 5.69 %

أساعد الطالب ليتوصموا  9
بأنفسيم لحل المشكالت التي 

 يواجيونيا أثناء الحصة.

      1 1 22 49 50 ك
 مرتفع 17 83.74 0.81 4.19 0.81 0.81 17.89 39.84 40.65 %

أساعد الطالب عمى بناء  10
المعرفة تدريجيا من خالل 

المفاىيم بطريقة عرض 
 متسمسمة

      1 3 15 37 67 ك
 مرتفع 13 86.99 0.85 4.35 0.81 2.44 12.2 30.08 54.47 %

أنمي لدى الطالب الثقة  11
بالنفس لالعتماد عمى خبراتيم 
ومعارفيم السابقة لبناء فيميم 
الشخصي أثناء القيام 

 باألعمال الفنية.

      2 2 5 25 89 ك
 مرتفع 1 92.03 0.79 4.6 1.63 1.63 4.07 20.33 72.36 %

اعتقد أن تنمية ميارات  12
التفكير مثل حل المشكالت 
 يجعل التعمم خبرة ذات معنى.

      1 2 6 34 80 ك
 مرتفع 5 90.89 0.74 4.54 0.81 1.63 4.88 27.64 65.04 %
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أثير حب االستطالع لدى  13
 طالبي.

      1 0 14 35 73 ك
 مرتفع 9 89.11 0.76 4.46 0.81 0 11.38 28.46 59.35 %

أركز عمى تفاعل الطالب مع  14
المشكمة المعروضة بشكل 

 إيجابي.

      1 1 13 40 68 ك
 مرتفع 11 88.13 0.78 4.41 0.81 0.81 10.57 32.52 55.28 %

أراعي في شرح الدرس أن  15
أوضح لمطالب جميع 

 المفاىيم واألفكار الجديدة.

      1 0 9 29 84 ك
 مرتفع 3 91.71 0.7 4.59 0.81 0 7.32 23.58 68.29 %

أقدم الحمول لمطالب بسرعة  16
عند وقوعيم في مشكمة أثناء 

 العمل الفني.

      1 2 21 35 64 ك
 مرتفع 14 85.85 0.87 4.29 0.81 1.63 17.07 28.46 52.03 %

عند بداية الدرس أربط بين  17
والمعرفة  المعرفة الحالية

السابقة ليكون التعمم ذو 
 معنى.

      1 0 11 28 83 ك
 مرتفع 4 91.22 0.73 4.56 0.81 0 8.94 22.76 67.48 %

أعرض اإلطار النظري  18
بتسمسل من التذكر إلى الفيم 

 إلى التطبيق العممي.

      1 1 10 38 73 ك
 مرتفع 8 89.43 0.75 4.47 0.81 0.81 8.13 30.89 59.35 %

أعرض المفاىيم من  19
المحسوس إلى المجرد 
والعكس حسب المرحمة 

 العمرية.

      1 1 20 50 51 ك
 مرتفع 15 84.23 0.8 4.21 0.81 0.81 16.26 40.65 41.46 %

أىتم بتصحيح اإلجابة  20
 الخاطئة لمطالب مباشرة.

      1 2 17 28 75 ك
 مرتفع 10 88.29 0.85 4.41 0.81 1.63 13.82 22.76 60.98 %

أبدأ مع الطالب باالنتاج  21
الفني لمدرس، ثم اتعرض 
لممفاىيم واألسس النظرية 

 الحًقا.

      22 10 30 41 20 ك
 متوسط 20 64.39 1.32 3.22 17.89 8.13 24.39 33.33 16.26 %

اعتقد أن تاريخ الفن والنقد  22
والتذوق الفني ال ينمي 

لمتفكير مثل الميارات العميا 
 االنتاج الفني.

      24 8 51 20 20 ك
 متوسط 22 60.65 1.29 3.03 19.51 6.5 41.46 16.26 16.26 %

أقيم الطالب من خالل  23
القطعة الفنية التي ينتجونيا 
بغض النظر عن اإلطار 

 النظري الذي اكتسبوه.

      13 7 29 42 32 ك
 متوسط 18 71.87 1.23 3.59 10.57 5.69 23.58 34.15 26.02 %

أركز عمى اتقان الطالب  24
لألىداف الحركية أكثر من 
 األىداف المعرفية في الدرس.

      15 11 32 38 27 ك
 متوسط 19 68.29 1.27 3.41 12.2 8.94 26.02 30.89 21.95 %

 
 المجموع الكمي

 مرتفع  81.22 0.92 4.06 146 118 527 780 1381 ك
% 46.78 26.42 17.85 4 4.95      

يتضح من الجدول السابق ارتفاع مستوى األىمية لمممارسات    
التدريسية عند معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية إذ بمغ 

( وبنسبة 0.99( وبانحراف معياري )4.06وسطو الحسابي )
 :العبارات كالتالي%(، وجاء ترتيب 81.22مئوية )
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في الترتيب األول جاءت عبارة " أنمي لدى الطالب الثقة  -
بالنفس لالعتماد عمى خبراتيم ومعارفيم السابقة لبناء فيميم 

( 4.6الشخصي أثناء القيام باألعمال الفنية. " بمتوسط حسابي )
 (.%( ومستوى أىمية )مرتفع92.03وبنسبة مئوية )

عبارة " أوفر جو نفسي إيجابي في في الترتيب الثاني جاءت  -
الفصل من خالل تشجيع الطمبة عمى المبادرة الحرة وطرح 

%( 91.87( وبنسبة مئوية )4.59األسئمة. " بمتوسط حسابي )
 (.ومستوى أىمية )مرتفع

في الترتيب قبل األخير جاءت عبارة " ال أنوع في أساليب  -
%( 58.37)( وبنسبة مئوية 2.92التدريس. " بمتوسط حسابي )

 (.ومستوى أىمية )منخفض
في الترتيب األخير جاءت عبارة " ال أشجع اكتشاف الطالب  -

%( 57.89( وبنسبة مئوية )2.89بمتوسط حسابي ). "ألخطائو
 (.ومستوى أىمية )منخفض

 :ثانيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
ينص السؤال عمى: ىل تختمف الممارسات التدريسية لدى 

  التربية الفنية في المرحمة األساسية باختالف الجنس؟معممي 
ولإلجابة عن السؤال الثاني تم التحقق من الفرض األول والذي 

 (α = 0.05) ينص عمى: " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية
بين المتوسطات الحسابية في الممارسات التدريسية لدى معممي 

ضوء النظرية المعرفية التربية الفنية في المرحمة األساسية عمى 
 (".ُيعزى إلى الجنس )معمم / معممة

لمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( 
لممقارنة بين المتوسطات الحسابية في الممارسات التدريسية لدى 
معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية عمى ضوء النظرية 

عممة(، ويتضح ذلك من المعرفية ُيعزى إلى الجنس )معمم / م
 :الجدول التالي

 3 جدول
عمى قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية لمفرق بين المتوسطات الحسابية في الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية 

 (ضوء النظرية المعرفية ُيعزى إلى الجنس )معمم / معممة
 البيانات اإلحصائية

 الجنس
 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي )م(

االنحراف 
 المعياري )ع(

درجة 
 الحرية

 قيمة)ت( قيمة )ت( الجدولية
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 0.01 0.05 اإلحصائية

 غير دالة 0.16 2.63 1.98 121 12.75 97.58 84 معمم
 11.01 97.21 39 معممة

 المحسوبة( ت) قيمة أن السابق الجدول من يتضح      
 ثقة مستوى عند (1.98) تساوي الجدولية( ت) وقيمة( 0.16)

 حرية درجة عند 0.01 ثقة مستوى عند( 2.63) وتساوي 0.05
(121.) 

 قيمة من أقل المحسوبة( ت) قيمة أن يتضح سبق مما     
 إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: عمى يدل مما الجدولية( ت)

(α = 0.05) الممارسات في الحسابية المتوسطات بين 
 عمى األساسية المرحمة في الفنية التربية معممي لدى التدريسية

 وذلك ،(معممة/  معمم) الجنس إلى ُيعزى المعرفية النظرية ضوء
 واقع فإن وبالتالي األولى، الصفرية الفرضية قبول يعني

  ال األساسية لممرحمة الفنية التربية لمعممي التدريسية الممارسات
 (.معممة/  معمم) الجنس باختالف يختمف

 :الثالث السؤال عن باإلجابة المتعمقة النتائج: ثالثًا
 التدريسية الممارسات تختمف ىل: عمى السؤال ىذا ينص     

 الخبرة باختالف األساسية المرحمة في الفنية التربية معممي لدى
 التدريسية؟

 الصفرية الفرضية من التحقق تم السؤال ىذا عن ولإلجابة     
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو عمى تنص والتي، الثانية

(α = 0.05)  الممارسات في الحسابية المتوسطات بين 
 ُيعزى األساسية المرحمة في الفنية التربية معممي لدى التدريسية

 التدريسية الخبرة ذوي من العينة ألفراد التدريسية الخبرة إلى
 تحميل اختبار بتطبيق وذلك والطويمة والمتوسطة، القصيرة،
 المجموعات عمى (One Way ANOVA) األحادي التباين
          الداللة مستوى عند( طويمة متوسطة، قصيرة،) الثالث
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(α = 0.05) ( 0.40) =( ف) قيمة أن( 5) الجدول يبين وكما
 الفرضية نقبل وىنا (α = 0.05) الداللة مستوى عند دال وغير

 إحصاًئيا دالة فروق يوجد ال أنو تظير والتي الثانية الصفرية

 مختمفة خبرات من المعممين ان عمى ويدل الخبرة إلى تعزى
 في الفنية التربية معممي لدى التدريسية الممارسات عمى يتوافقون
 .الخبرة إلى ُتعزى المعرفية النظرية ضوء عمى األساسية المرحمة

 4 جدول
 األساسية المرحمة في الفنية التربية معممي لدى التدريسية لمممارسات الفروق لداللة (One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل نتائج

 الخبرة إلى ُتعزى المعرفية النظرية ضوء عمى
درجات  مجموع المربعات البيان المقياس

 الحرية
متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

لممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية ا
في المرحمة األساسية عمى ضوء النظرية 

 المعرفية ُتعزى إلى الخبرة

 غير دالة 0.40 60.24 2.00 120.48 بين المجموعات
   149.78 120.00 17974.11 داخل المجموعات

    122.00 18094.59 المجموع

دلت نتائج الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة       
( في الممارسات التدريسية لدى 0.05إحصائيا عند مستوى )

معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية عمى ضوء النظرية 
 .الخبرةالمعرفية ُتعزى إلى 

 :ثالثا: النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع
ينص ىذا السؤال عمى: ىل ىناك أثر لمممارسات       

التدريسية لدى معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية ُيعزى 
 إلى التفاعل بين الجنس والخبرة التدريسية؟

الصفرية ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرضية       
   الثالثة، والتي تنص عمى أنو ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية

(α = 0.05)  بين المتوسطات الحسابية في الممارسات
التدريسية لدى معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية ُتعزى 
إلى التفاعل بين الجنس والخبرة، فقد تم إجراء تحميل التباين 

ذي التصميم العاممي  (Two – Way ANOVA) الثنائي
( لبيان الداللة اإلحصائية كما ىو موضح في الجدول 3×2)

 :التالي
 5جدول 

 سنوات فأكثر( فى 10سنوات / 9-5سنوات فما دون / من  4انثي( والخبرة التدريسية ) -نتائج تحميل التباين الثنائي لتفاعل بين الجنس )ذكر 
 الممارسات التدريسية لدى معممي التربية الفنية في المرحمة األساسية عمى ضوء النظرية المعرفية

درجة  مجموع المربعات  المصدر
 الحرية 

مستوى الداللة  النسبية قيمة )ف(  متوسط المربعات
 اإلحصائية 

 0.53 0.83 123.69 5 618.43 النموذج المعدل 
 0.00 1940.87 289905.98 1 289905.98 التقاطع 

 0.53 0.83 123.69 5 618.43 الجنس * الخبرة
   149.37 117 17476.16 الخطأ
    123 1186486.00 المجموع

    122 18094.59 المجموع المصحح
 الجنس بين تفاعل يوجد ال أن السابق الجدول من يتضح       

 9-5 من/  دون فما سنوات 4) التدريسية والخبرة( انثي - ذكر)
 أن يعنى وىذا. كبير تأثيره وحجم ،(فأكثر سنوات10/ سنوات

 المرحمة في الفنية التربية معممي لدى التدريسية الممارسات
 الجنس بتفاعل تتأثر ال المعرفية النظرية ضوء عمى األساسية

  9-5 من/  دون فما سنوات 4) التدريسية والخبرة( انثى - ذكر)

 (.فأكثر سنوات 10/ سنوات
 النتائج مناقشة. 7

 عند التدريسية الممارسات واقع أن الدراسة نتائج أظيرت     
 بمغ إذ مرتفعا يعد األساسية المرحمة في الفنية التربية معممي
( 0.99) معياري وبانحراف( 4.06) الكمي الحسابي وسطو
 مستوى ارتفاع عمى داللة ىذا وفي%( 81.22) مئوية وبنسبة
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 نظر وجية من المعرفية النظرية ضوء في التدريسية الممارسات
 النتائج ىذه وتتوافق الرياض، مدينة في والمعممات المعممين
 ممارسات متوسط أن أظيرت التي النصار دراسة مع جزئيا

 ذلك في السبب أن الباحثة وترى مرتفًعا، جاء التدريسية المعممين
 عمى حاصمين الدراسة عينة أفراد من كبيرة نسبة ألن يكون قد

 مما%( 64) أعمى أو الفنية التربية في متخصص بكالوريوس
 الممارسات؛ في المتخصص العممي لممؤىل ظاىر أثر عمى يدل
 مرتفعا كان والمعممات المعممين ممارسات مستوى كون أن كذلك
 أنفسيم وأعطوا بأنفسيم أجابوا المعممين ألن يكون قد السبب فإن

 بالضرورة ذلك يعني ال كذلك الممارسة، لمستوى عالية تقديرات
 الممارسات، لتمك النظرية لمخمفية والمعممات المعممين إدراك
نما  .الصفية الغرفة داخل التدريسية ممارساتيم درجة وا 

 عمى حصمت التي الفقرات بعض فإن آخر جانب ومن     
 عمى تدل 24-23-22 -21فقرة مثل متوسطة أىمية درجة
 والقائمة الفنية التربية تدريس في السابقة السموكية النظرية أىمية
 نظرية من أكثر الظاىر، السموك ورصد الفني االنتاج عمى
 يقوم التي( المعرفية النظرية عمى القائمة) النظامية الفنية التربية
 التفصيل بشيء دراستو تجدر مؤشر وىذا الحالي، المنيج عمييا
 .أخرى دراسات في
 يوجد ال أنو عمى الدراسة ىذه في األولى الفرضية نصت     

 الممارسات درجة متوسط بين( 0005) إحصائية داللة ذو فرق
 المتوسطة أو الطويمة الخبرة ذوي الفنية التربية لمعممي التدريسية

 الحصول تم التي المعمومات تحميل نتائج أيدت وقد القصيرة، أو
 ال وبالتالي الفرضية، ىذه صحة( ت) اختبار باستخدام عمييا
 لمعممي التدريسية الممارسة مستوى عمى السابقة لمخبرة أثر

 التعميم في الطويمة الخبرة أن إلى ذلك يعزى وقد. الفنية التربية
 الممارسات تجاه المعممين حماس في إيجابي أثر ليا يكو ال قد

 المعممين ليا يتعرض التي الخبرات أن إلى باإلضافة التدريسية؛
 التنظيمات في التعميمية، البيئة لتشابو نظًرا متشابية والمعممات
 ما مع تتوافق النتيجة وىذه. والتدريب المتبعة والسياسات
 ؛[35] مقابمة دراسة مثل السابقة الدراسات بعض إليو توصمت

 تيجيدا ؛[26] النجادي ؛[33] كارول ؛[36] ويحيى الكخن
 ]).18] والتميمي ىندي ؛[21] نونمي ؛[24]

 إليو توصمت ما مع تتفق ال ذلك في الدراسة نتيجة أن غير     
 المعممين تقدير درجة في فرًقا ىنالك أن أظيرت أخرى دراسات

 ؛[32] القضاة) كدراسة الخبرة لمتغير تعزى التدريسية لمممارسات
 األحمدي ؛[28] مسمار ،[29] دلبوح أبو ؛[31] هوزمالؤ  سكمت

 يتم التي المادة الختالف ذلك في السبب يعود وقد[( 17]
 .التدريسية الممارسات عمييا تقوم التي والنظرية تدريسييا

 داللة ذو فرق يوجد ال أنو عمى الثانية الفرضية ونصت     
 الفنية التربية ومعممات معممي تقدير درجة في( 0005) إحصائية
 لمتغير تعزى التدريسية الصفية لمممارسات األساسية بالمرحمة
( 0005) من أكبر المحسوبة( ت) قيمة كانت حيث الجنس
 نفس إلى والمعممات المعممين تعرض إلى ذلك تفسير ويمكن
 العممية الخبرات ونفس المدرسة، وفي الجامعة في الخبرات
 نفس لدييا واحدة لوزارة جميعيا تتبع حيث التدريبية، والبرامج

 النتيجة وىذه. مؤثر غير الجنس عامل يجعل مما السياسات
 دلبوح أبو ؛[30] عماري ؛[34] المفمح) دراسة نتائج مع تتفق

 ؛[21] نونمي ؛[23] ومحمود األحبابي ؛[24] تيجيدا ؛[29]
 ]).18] والتميمي ىندي
 الكخن ؛[35] مقابمة) مع تتفق ال الدراسة نتيجة أن غير     
 المادة الختالف يعزى وذلك[( 32] القضاة ؛[36] ويحي

 .وطبيعتيا الدراسية
 داللة ذو فرق يوجد ال أنو عمى الثالثة الفرضية ونصت     

 الفنية التربية ومعممات معممي تقدير درجة في( 0005) إحصائية
 بين لمتفاعل تعزى التدريسية لمممارسات األساسية بالمرحمة
 ال أن السابق الجدول من ويتضح التدريسية، والخبرة الجنس
      التدريسية والخبرة( انثي - ذكر) الجنس بين تفاعل يوجد

 ،(فأكثر سنوات 10/ سنوات 9-5 من/  دون فما سنوات 4)
 لدى التدريسية الممارسات أن يعنى وىذا. كبير تأثيره وحجم
 النظرية ضوء عمى األساسية المرحمة في الفنية التربية معممي
 التدريسية والخبرة( انثى - ذكر) الجنس بتفاعل تتأثر ال المعرفية
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( فأكثر سنوات 10/ سنوات 9-5 من/  دون فما سنوات 4)
 لمخبرة أثر األساس من يوجد ال أنو بما أنو الباحثة وترى

 لممعممين التدريسية الممارسات درجة في والجنس التدريسية
 والخبرة الجنس بين لمتفاعل أثر يوجد ال بالتالي والمعممات،
 التي[ 18] والتميمي ىندي دراسة مع الدراسة ىذه نتيجة وتختمف
 .التدريسية والخبرة الجنس بين لمتفاعل أثر وجود أظيرت

 التوصيات. 8
 التوصيات تقترح الدراسة فإن الدراسة، نتائج ضوء في       

  :يمي كما
 اإلعداد أثر مدى عمى واألبحاث الدراسات من مزيد إجراء -

 التربية في التخصصي الميني والتطوير والتربوي األكاديمي
 الفنية التربية لمعممي التدريسية الممارسات مستوى عمى الفنية
 .السعودية العربية المممكة أرجاء كافة في
 وذلك الفنية، التربية معممي عمى أخرى وأبحاث دراسات إجراء -

 أكثر أخرى قياس أدوات تطوير أو الحالية القياس أداة بتطبيق
 .األداء تقييم أو النظراء، تقييم أو كالمالحظة مناسبة

 منياج عمييا يقوم التي التدريسية النظريات فيم وتعزيز تعميق -
 .التربوي وتأىيميم إعدادىم برامج في الفنية التربية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

 .http://vision2030.gov.sa. 2030رؤية السعودية  [1]

. زيارة 2020. التحول الوطني 2030رؤية السعودية [2] 
 http://vision2030.gov.sa/sitesالموقع اإللكتروني. 

/default/files/NTP_ar.pdf 

(. المناىج التربوية 2002مرعي، توفيق؛ والحيمة، محمود ) [5]
(، 2الحديثة، مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا )ط

 يرة لمنشر والتوزيع والطباعة.األردن. عّمان: دار المس

(. التربية عن طريق الفن. ترجمة: 1970ريد، ىربرت )[7] 
عبدالعزيز جاويد. القاىرة: الييئة العامة لمكتب واألجيزة 

 العممية. 

(، رؤية جديدة في تطوير 1994النجادي، عبدالعزيز ) [8]
مناىج التربية الفنية في التعميم العام في المممكة العربية 
السعودية، مجمة جامعة الممك سعود، العموم التربوية 

 .210-189(: 1)6والدراسات اإلسالمية، 

(. تقويم 1432الشيري، عبداهلل؛ وبن عاصم، ناصر ) [9]
ممارسة ميارات التدريس لدى معممي التربية الفنية في 
المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير 

 عود، الرياض.منشورة، جامعة الممك س

(، تطور اتجاه التربية الفنية المبنية 2003العمود، يوسف ) [10]
" وأثره في حقل  DBAEعمى الفن بوصفو مادة دراسية 

التربية الفنية، مجمة جامعة الممك سعود، العموم التربوية 
 .332-297(: 1) 15والدراسات اإلسالمية، 

ة أىداف (، دراسة نظرية لصياغ2004النممة، محمد ) [11]
التربية الفنية لممرحمة المتوسطة لمبنين بمفيوم نظرية التربية 

، مجمة دراسات تربوية واجتماعية، DBAEالفنية المنظمة 
10 (3 :)225-241. 

(، وثيقة منيج مادة التربية 1425وزارة التربية والتعميم ) [12]
الفنية لممرحمتين االبتدائية والمتوسطة في التعميم العام. 

 اض.الري

 لمطفل، العقمي النمو(: 1995) عبداهلل عادل محمد، [13]
 .35:ص الشرقية، الدار القاىرة،

(: 1997) محمد عبدالسميع أحمد، والبيي فتحي، الزيات [14]
 التفكير قدرات عمى وأثارىا المعرفية البنية أبعاد بعض

 مجمة السابع، المجمد ،"استكشافية دراسة" االبتكاري
 .154-77ص يونيو، ،16 العدد المصرية، الجمعية

 التعميم، نظريات( 1993) ناجي وخميل، العجمي سركس، [15]
 .طرابمس الوطنية، الكتب دار
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(. نحو نظرية لمتدريس، المجمة 1993سالمة، حسن ) [16]
 ، مصر.1(، ج8التربوية، ع)

(. الممارسات التدريسية البنائية 2014األحمدي، سعاد ) [17]
لدى معممات رياضيات المرحمة الثانوية. مجمة تربويات 

 .92-39، 1، ج3(، العدد 17لمجمد )الرياضيات، ا

(. الممارسات 2013ىندي، صالح، والتميمي، إيمان ) [18]
التدريسية لمعممي التربية االسالمية في المرحمة الثانوية في 

حافظة الزرقاء من منظور بنائي وعالقتيا ببعض م
، 1ع -14المتغيرات. مجمة العموم التربوية والنفسية، مج 

 البحرين. 247-280

(. مدى تحقق أىداف المشروع 2012التويجري، أحمد ) [19]
الشامل لتطوير المناىج في ضوء الممارسات التدريسية 
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THE CLASSROOM TEACHING PRACTICES 

FOR TEACHERS IN ART EDUCATION IN 

LIGHT OF COGNITIVE THEORY AND ITS 

RELATIONSHIP TO GENDER AND 

TEACHING EXPERIENCE AT THE BASIC 

STAGE 

INTESAR HAMAD ALMUGREN 

Princess Nora bint Abdul Rahman University 

ABSTRACT_ This study aimed to determine the level of classroom teaching practices for teachers 

in art education at the intermediate stage of Saudi Arabia and its relationship to gender and 

teaching experience. Be a community school teachers in all art education in Riyadh, the number of 

members of this community (800) teachers (male and female). And contained the same study 123 

teachers this sample have been classified into six working groups according to gender (Male, 

Female). The data collection was developed Questionnaire prepared for the measurement of 

classroom practices to members of the sample. The results showed: The level of teaching practices 

for teachers in art education at the basic stage in general, had come by a percentage amount 

(81.22 %) and thus represents a high level of the reality of classroom teaching practices, There is 

no statistically significant difference between the arithmetic averages in the classroom teaching 

practices to teachers in art education at the basic stage is due to the teacher's gender (male / 

female), No statistically significant differences between the averages in accounting practices in the 

classroom teaching art education teachers at the basic stage is due to the experience. And There is 

no significant difference between the arithmetic averages in the classroom teaching practices to 

teachers in art education at the basic stage is due to the interaction between gender and 

experience. 

KEYWORD: Classroom Teaching Practices, Teachers in Art Education, basic stage, cognitive 

theory. 

 

 

 

 


