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 الملخص

، والبحث عن اغبلول العربية السعودية بأقسام الًتبية الفنية يف اؼبملكةلاللتحاق  والرغبةمعرفة واقع القبول إىل  الدراسة تىدف
اؼبأمولة لتطوير آليات ترغيب اؼبلتحقُت دبهنة التدريس، وباستخدام منهجُت نبا اؼبنهج الوصفي ؼبعرفة أعداد اؼبلتحقُت 

التواصل مع صبيع أقسام الًتبية الفنية القائمة الثمانية واليت سبثل عينة الدراسة، واؼبنهج النوعي اؼبعتمد على اؼبقابالت ب
واؼبتقدمُت إىل أقسام الًتبية اؼبلتحقُت أن  (1مت التوصل إىل أبرز النتائج التالية: )و األقسام الثمانية،  ألعضاء منالشخصية 

( يفرض على 3( معظم اؼبلتحقُت ذكور/إناث يدخلون التخصص من غَت رغبة بو. )2من اإلناث. )من الذكور أقل الفنية 
( اختبارات القدرات الفنية غَت مقننة، وربتاج ألسس 4قدراهتا البشرية واؼبادية. )استيعاب اؼبلتحقُت فوق قسام األبعض 

من الفن مهنة تدريس ب يف رغ  ت  تضمُت فبارسات ( 1) وكان من أبرز التوصيات: معيارية، ويغلب عليها الشكلية يف القبول.
اإلعالم  ( على2) اؼبقررات اؼبرتبطة دبهنة تدريس الًتبية الفنية مثل الًتبية اؼبيدانية ومناىج الًتبية الفنية وطرق تدريسها. خالل

على ( 3) اؼبرحلة الثانوية كبو مهنة التدريس بشكل عام، وتعليم الفن بشكل خاص. خرهبيالرغبة لدى  ربفيزمهمة الًتبوي 
إمكانياهتا البشرية  اً صناع القرار يف اعبامعات احًتام قرارات أقسام الًتبية الفنية، وعدم ربميلها فوق طاقتها االستيعابية وفق

ذبويد وتقنُت اختبارات قبول  اؼبقًتحات:وكان من أبرز  فنية.واؼبادية، لكي ينعكس إهبابيًا على ذبويد إعداد معلم الًتبية ال
 علمية.معلمي الًتبية الفنية وإخضاعها ؼبعايَت 

 

 الًتبية الفنية، مهنة التدريس، الرغبة، اؼبعلم قبل اػبدمة، أعضاء ىيئة التدريس. كلمات مفتاحية:
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Abstract  

The desire to teach art education in Saudi Arabia  

between reality and hope 

 
Abstract—The objectives of this research were: (1) to know the reality of 

acceptance and desire to choose the Departments of Art Education in Saudi Arabia. (2) To 

look for solutions that are hoped to develop the mechanisms of encouraging students 

enrolled in the teaching profession. I used two approaches: the descriptive approach to 

limit the numbers of enrolled students by communicating with all eight Departments of art 

education that represent the study sample. The qualitative approach was based on the 

personal interviews of the faculty members in eight departments. The main results of the 

research: (1) Females want to enroll in art education departments more than males. (2) 

Most male / female enrollments enter the specialization involuntarily. (3) Some 

departments were required to accommodate the participants above their human and 

material capacities. (4) Technical capacity tests were not standardized, and Informal 

measures predominate in acceptance. The main recommendations were: (1) Development 

of practices that wish to teach art through courses related to the teaching profession of art 

education such as field education and curricula of art education and teaching methods. (2) 

Educational media should stimulate the desire of high school graduates towards the 

teaching profession in general, and the teaching of art in particular. (3) The decision-

makers in the universities must respect the decisions of the art education departments, and 

not overload them according to their human and material potential, in order to reflect 

positively on the improvement of the preparation of the teacher of art education. Among 

the most prominent proposals: To improve and standardize the acceptance tests of art 

education teachers and subject them to scientific standards. 

 

Keywords—Art Education, Teaching profession, Desire, Pre-service teacher, Faculty 

members. 
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 : مقدمة
التدريس مهنة ذات أنبية بالغة يف تقدم األمم والشعوب، بدًء من عملية اختيار وإعداد اؼبعلم وانتهاء دبتطلبات   

 م(2113م؛ الشايب، 2112)طياب، باؼبعلم فقد أشارت دراسة كل من  وضمن إطار االىتمامالعملية التعليمية واؼبناىج. 
 التدريس يبكنو من ربقيق نوعاً جيد من اإلداء التدريسي يف ـبتلف اؼبهارات. إىل أن امتالك اؼبعلم االذباه اإلهبايب كبو مهنة

أن دوافعهم  عامة لاللتحاق دبهنة التدريس؛ إالا ويف كل عام يتقدم إىل كليات الًتبية العديد من خرهبي الثانوية ال
على وجو اػبصوص نسعى إىل  الفنية ًتبيةال، وكبن يف اجملال الًتبوي بشكل عام وؾبال ألسباب ـبتلفة زبتلف من فرد إىل آخر

 الًتبيةذبويد عملية التعليم اليت يعد فيها إعداد اؼبعلم أحد أبرز أركاهنا، ومن أبرز القضايا اليت تشغل ذىن اؼبفكرين من علماء 
 (Hetrick, 2013)ىيًتيك  ة، وحول ىذا أشارت دراسراغباً يف مهنة التدريسىو أن يكون اؼبتقدم على ىذا النحو؛  الفنية

الرغبة يف مهنة التعليم. وىو ما قضية بشكل مستمر من أبرزىا  الفنية الًتبيةأنو ال تزال الدراسات تتناول مسائل يف أدبيات 
أكدت عليو معايَت مهنة التدريس اجمللس الوطٍت األمريكي، على أن "الرغبة يف مهنة التدريس أحد السمات األساسية للمعلم" 

(Unrath & Kerridge, 2009, p. 278). 

وبناء على التوجهات اؼبعاصرة يسعى التعليم العام والعايل يف العامل اليوم كبو اؼبعايَت من أجل ربقيق اعبودة والرقي 
حيث تعتمد مؤسسات التعليم العايل يف العامل عند قبوؽبا للمنتسبُت على صبلة من اؼبعايَت  ملية التعليم على ـبتلف النواحي.بع

عبمعية الوطنية االستشارية أن ا (م2117)اإلبراىيم، ون عوائق، وحول ىذا أشارت دراسة لضمان إكماؽبم للمرحلة اعبامعية د
يف  National Association for College Admission Counseling (NACAC, 2001) للكليات األكاديبية

معيارًا لقبول اؼبتقدمُت لرباؾبها، وزبتلف ىذه اؼبعايَت تبعاً  12دراسة استطالعية ؽبا تبُت أن الكليات اعبامعية تستخدم 
للتخصص. وىو اغبال ذاتو يف كليات الًتبية حيث زبتلف كل كلية عن األخرى بل أن كل قسم يف الكلية الواحدة ىبتلف عن 

غالبًا ما تضع بعض االختبارات النظرية باإلضافة إىل اختبار للقدرات الفنية واؼبقابلة  فنيةال الًتبيةاآلخر، إال أن أقسام 
من قبل الشخصية، فيما عبأت بعض األقسام مؤخرًا إىل ملفات اإلقباز اليت يتم فيها رقمنة األعمال الفنية وتقدًن شواىد 

 تثبت اغبقوق اؼبلكية لتلك األعمال.اؼبتقدمُت 

ضمن الدراسات اليت تسرب يف الكشف عن الرغبة يف االلتحاق مهنة تدريس اغبالية الدراسة  بشكل عام تسَتو 
مسبق ، باإلضافة إىل تسليط الضوء على األسباب اليت قد تدعوا إىل العزوف عنها. ألن الرغبة دافع قوي وتنبأ الفنية الًتبية

)اجمليدل والشريع، ومن جانب آخر أشارت دراسة  .(م2117م، )اإلبراىيكما أشارت دراسة يف اؼبرحلة اعبامعية  لنجاح اؼبتقدم 
إىل أن الرغبة يف التعليم من أعظم عوامل قباح اؼبعلم يف مهنة التدريس، فاؼبعلم مامل يكن مدفوعًا حبب التعليم  م(2112

 .ولديو رغبة يف أداء ما ضبل من أمانة التعليم فلن يتحمس ؼبهنتو وبالتايل لن ينجح فيها

 : الدراسة شكلةم
باؼبملكة عددًا من الطالب والطالبات اؼبتخرجُت حديثًا من الثانوية العامة، وتتباين  الفنية الًتبيةيلتحق بأقسام 

خلفياهتم االجتماعية والثقافية والشخصية حول الرغبة يف مزاولة مهنة التدريس بشكل عام وطبيعة الفن والًتبية الفنية بشكل 
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وحول ىذا تشَت من بُت خاص، وتعد ىذه احملاور من احملاور اؽبامة يف ربسُت اختيار معلم اؼبستقبل وذبويد مهنة التدريس، 
تطوير معايَت فبارسة مهنة التعليم  واليت يبكن أن تسهم يف النهوضالتوصيات العامة ؼبؤسبر معلم اؼبستقبل إعداده وتطويره، 

 .م(2115ؾبلة العلوم الًتبوية،  ) اؼبناسبُت ؼبزاولة ىذه اؼبهنةشيح اؼبعلمُتووضع أدوات قياس مقننة تضمن تر 

إىل ضرورة قيام اعبامعات بالتعرف على ميول اؼبلتحقُت برباؾبها كبو التدريس  م(2115)الشعالن، وتوصي دراسة 
ىذه الدعوة والبحث على رغبات  قبل مباشرة الدراسة، وإدراج ذلك ضمن استمارات القبول. ولذا تأيت ىذه الدراسة يف تلبية

باؼبملكة واألسباب وراء التحاقهم، واستطالع  الفنية الًتبيةإىل معرفة واقع اؼبلتحقُت دبهنة تدريس  اؼبلتحقُت من خالل السعي
 إن وجد. هاآرائهم حول أسباب العزوف عن

 :  أسئلة الدراسة
 الًتبيةدبهنة تدريس االلتحاق  لرغبةما ىو الواقع واؼبأمول  ويبكن حصر مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل:

 ويتفرع من ىذا السؤال السؤالُت التاليُت: اؼبملكة؟ يف الفنية

 يف اؼبملكة؟ الفنية الًتبيةااللتحاق دبهنة تدريس رغبة ما واقع  :0س

 يف اؼبملكة؟ الفنية الًتبيةااللتحاق دبهنة تدريس  رغبة ما اؼبأمول من :2س

  : الدراسة أىداف -

 ، وآليات القبول.يف اؼبملكة الفنية الًتبيةاللتحاق دبهنة تدريس الرغبة لالكشف عن واقع   (0)

من حيث )اعبمع بُت إتقان الفن والدور الًتبوي، تفعيل  الفنية الًتبيةالكشف عن اؼبأمول من الًتغيب دبهنة تدريس   (2)
 .اإلعالم الًتبوي، تثقيف صناع القرار، سبحيص اؼبتناقضات ذات العالقة(

 : الدراسة أىمية -

 يف اؼبملكة. الفنية الًتبيةالكشف عن واقع االلتحاق دبهنة تدريس  الجانب التشخيصي:

، من خالل عرض أبزر اؼبعاعبات اليت قدمتها الفنية الًتبيةتطوير فبارسات االلتحاق دبهنة تدريس الجـــانب التنِفيذي: 
 الدراسات اؼبرتبطة والسابقة.

من  الفنية الًتبيةتقدًن بعض اغبلول واؼبقًتحات اليت تسهم يف الكشف عن اؼبأمول للًتغيب دبهنة تدريس  الجـــانب العالجي:
 .فن والدور الًتبوي، تفعيل اإلعالم الًتبوي، تثقيف صناع القرار، سبحيص اؼبتناقضات ذات العالقة(حيث )اعبمع بُت إتقان ال

وفقاً  الفنية الًتبيةدبهنة تدريس  االلتحاقالًتكيز على تعزيز اؼبمارسات والتطبيقات اؼبالءمة لتطوير  الجـانب التطويري:
 للخربات والتوجهات العاؼبية.
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 :الدراسة مصطلحات .أ 

وىو  (Vocational Choice)االختيار اؼبهٍت "ويقصد بو (: اصطالحا) :الفنية التربيةمهنة تدريس بااللتحاق  رغبة
 ىي )إجرائيًا(:و (.151م، ص 2117)اإلبراىيم،  هنة ؿبددة من بُت اؼبهن احملددةالعملية اليت يقوم الفرد من خالؽبا بانتقاء م

  مستقبالً. العمليات واؼبمارسات اؼبتبعة يف أقسام الًتبية الفنية لقبول الطالب ليصبحوا معلمي تربية فنية

 حدود الدراسة: .ب 

 رغبة االلتحاق دبهنة تدريس الًتبية الفنية باؼبملكة بُت الواقع واؼبأمول.الحد الموضوعي: 

باؼبملكة ومقابلة شخصية مع عضو من القسم على دراية بآليات اقتصرت الدراسة على أقسام الًتبية الفنية الحد البشري: 
 االلتحاق والقبول بالقسم.

 اؼبملكة العربية السعودية. الحد الجغرافي:

 م شهري نوفمرب وديسمرب.2117طبقت أداة ىذه الدراسة هناية عام الحد الزمني: 

 منهج الدراسة وخطواتها:

 منهج البحث:أ( 

ي واؼبنهج النوعي، وحول ونبا اؼبنهج الوصف منهجُت حبثيُت، حملددة سلفًا فرضت استخدامطبيعة الدراسة وأىدافها ا
"أنو يتجو بعض العلماء يف الدراسة الواحدة أو اؼبوقف أو اؼبشكلة البحثية الواحدة  (78م، ص2115)يونس، ىذا ذكر 

حيث يتطلب صبع اؼبعلومات وتفسَتىا وربليلها أكثر من طريقة واحدة، وذلك حسب نوع إجراء أكثر من منهج حبثي، 
 وطبيعة مشكلة البحث ومتطلبات دراستها". 

اعتماداً على الظاىرة  ربديدعلى  م(2115)يونس،  راالذي يعتمد كما أشاؼبنهج الوصف ي، وبالفعل طبق الباحث 
ؼبوضوع الدراسة الظاىري، ولذلك  واقع هبدف اغبصول على وصف موضوعي دقيقصبع اغبقائق واؼبعلومات اؼبتعلقة هبا يف ال

وباستخدام طريقة اؼبسح االجتماعي؛ مت النزول للميدان وإجراء على األساليب الكمية واالحصائية. أن وبتوي بالضرورة 
مع اؼبنهج النوعي هبدف الظاىرة وربط ىذه اإلحصائيات الكمية إحصائية عن أعداد اؼبلتحقُت بأقسام الًتبية الفنية باؼبملكة، 

فمن ومقدارىا ومدى ارتباطها بظواىر أخرى.  لوصف ظاىرة الرغبة لاللتحاق دبهنة تدريس الًتبية الفنية وحجمهاالتعبَت كيف ياً 
والقائمُت على آليات القبول  خالل البحث النوعي اؼبعتمد على اؼبقابالت الشخصية ألعضاء ىيئة التدريس يف تلك األقسام

البحث  . وحولمت معرفة آليات القبول وأبعاد الرغبة لاللتحاق يف تلك األقسام وربطها بإحصائيات البحث الوصفي وااللتحاق
أنو توجو حبثي يبكن الباحث من التعلم بشكل مباشر عن العامل االجتماعي الذي  م(2112)العبدالكرًن، النوعي أشار 
يق االلبراط واؼبشاركة فيو من خالل الًتكيز على ما يقولو األفراد بالظاىرة اؼبدروسة وما يفعلونو، كما أن البحث يدرسو عن طر 

النوعي ىبتلف عن الوصفي يف كونو ال يكتفي فقط بالسبب والنتيجة، وإمبا السؤال اؼبطروح يف البحث النوعي مفتوح النهاية 
 و بالسبب والنتيجة.ويهتم بالعملية واؼبعٌت أكثر من اىتمام
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 مجتمع البحث وعينتوب( 

باؼبملكة، مع إجراء مقابلة شخصية يف كل قسم مع أحد األعضاء  الفنية الًتبيةىي أقسام اجملتمع العام للبحث   
اؼبهنية يف دليل التخصصات ما ورد يف ويبثل ذلك اجملتمع نظيمها، تبالقسم و  وااللتحاقالقائمُت واؼبشاركُت يف عمليات القبول 

وذلك وفقاً للجدول رقم  م(.2119)اؽبيئة الوطنية للتقوًن واالعتماد األكاديبي، ىـ 1436/ 1435، مؤسسات التعليم العايل
 ( كما ىو يف صفحات الدليل كالتايل:1)

 ( حصر أقسام التربية الفنية في التعليم العالي بالمملكة0)جدول 
 الجامعة م

University 

 الكلية

College 

 القسم

Department 

 وضع

 القسم

 الصفحة

page 

 36 قائم الفنية الًتبية الًتبية القرى أم جامعة 0

 59 قائم الفنية الًتبية الًتبية سعود اؼبلك جامعة 2

 79 ملغي الفنون اإلسالمية والًتبوية االقتصاد اؼبنزيل جامعة اؼبلك عبدالعزيز 2

 99 قائم الفنية الًتبية الًتبية فيصل اؼبلك جامعة 4

 121 قائم الفنية الًتبية بربيدة اؼبنزيل واالقتصاد التصاميم القصيم جامعة 3

 127 تصفيو اػبرهبُت الفنية والًتبية اؼبنزيل االقتصاد بالبكَتية واآلداب العلوم القصيم جامعة 3

 133 قائم الفنية الًتبية الًتبية طيبة جامعة 3

 133 قائم الفنية الًتبية الًتبية جازان جامعة 3

 161 قائم الفنية الًتبية الًتبية حائل جامعة 2

 169 بالواقع ملغي الفنية الًتبية الًتبية اعبوف جامعة 00

 177 قائم الفنية الًتبية الًتبية الباحة جامعو 02

 

أما العينة اؼبقصودة فقد مت التواصل مع األقسام الثمانية القائمة )مت استثناء االقسام اؼبلغية أو الغَت قائمة، أو اليت 
واغبقيقة أن أقسام الًتبية الفنية باؼبملكة تصفي اػبرهبُت(، للحصول على أعداد اؼبلتحقُت بالقسم من الذكور واإلناث، 

من األقسام الثمانية بشرط أن  قسماؼبقابلة الشخصية مع عضو يبثل كل  إجراءمت  كما ،مشكورة كانت متفاعلة مع الباحث
 إجراءات القبول وااللتحاق بو.ب يكون ملماً 
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 أدوات الدراسة:  جـ( 

باؼبملكة آلخر ثالث  الفنيةألعداد اؼبلتحقُت بأقسام الًتبية  صبع بياناتىي استبانة وفق اؼبنهج الوصفي أداة البحث   
ألعضاء ىيئة من األسئلة مفتوحة اإلجابة موجو مت صياغة عدد ومن خالل البحث النوعي  ،(2سنوات ويبثلو اعبدول )

، مث العودة إىل دبهنة التدريس اللتحاقالرغبة ل التدريس بتلك األقسام، هبدف الوصول إىل أدق التفاصيل حول واقع ظاىرة
"أنو كلما زادت وتنوعت . (113م، ص2112)العبد الكرًن،  مأمولة، وكما أشارت دراسة الدراسات للبحث عن حلول

أساليب صبع اؼبعلومات يف البحث النوعي كان ذلك أقوى للبحث وزاد مصداقيتو، حيث يستخدم الباحث أكثر من أسلوب 
 يف صبع اؼبعلومات لضمان توفر معلومات شاملة وكافية للبحث". 

 :  الدراسات السابقة
بشكل  (Teaching profession) معرفة اسباب اختيار مهنة التدريسإىل ىدفت ىناك بعض الدراسات اليت 

 :، واليت كان من أبرزىا الدراسات التاليةعام

أن أغلبية افراد العينة التحقوا بقسم الًتبية الفنية بسبب التمتع حبرية  م(2111)الشهري، نتائج دراسة  كانت أبرز
أكرب يف الدراسة وفبارسة العمل اليدوي والرغبة يف تدريس اؼبادة وتوفَت فرص العمل اغبر بعد التخرج، كان اقل الدوافع أنبية 

ثانوية. إال أن الباحث يسعى من خالل البحث ىو عدم قبولو بقسم أخر أو توجيو من الكلية أو لضعف درجاهتم يف اؼبرحلة ال
نسب وأعداد اؼبلتحقُت من اليت تفسر دراسة ىذه الظاىرة بناء على اؼبقابالت الشخصية مع أعضاء ىيئة التدريس إىل اغبايل 

 الشهري والدراسة اغبالية.ناث واؼبقارنة بُت نتائج دراسة الذكور واال

إبراز الدور التواصلي واالذباه كبو مهنة التدريس ودور اؼبقابالت  إىل م(2117دراسة )اإلبراىيم، ىدفت كما 
االذباه كبو اؼبهنة يلعب دوراً إهبابياً أن أبرز النتائج يف  الشخصية اليت تعقدىا كليات الًتبية يف اختيار اؼبلتحق برباؾبها، وكانت
ؽبا خصوصية اجتماعية خصوصاً  مهنة التدريساختيار يف بناء القرار اؼبهٍت، وعند مقابلة أفراد عينة الدراسة عزوا ذلك إال أن 

 .واػبربات اؼبًتاكمة للمرأة، باإلضافة إىل طبيعة األعمال اؼبرتبطة ببيئة العمل

ىدفت إىل تأثَت العديد من العوامل اليت تؤثر على اؼبواقف والرغبات  (Aiken, 2002) أيكن يف حُت أن دراسة
منها ما يكون ذو بنية نفسية ومنها ما يكون اجتماعية، وكان من أبرز النتائج أثر طبيعة العمل مكان العمل على الرغبة 

ب دور يف تشكيل الرغبات وازباذ على أن اؼبوروث االجتماعي يلعالدراسة أكدت وبعض اؼبوضوعات االجتماعية حيث 
 مواقف حياتية. 

للفصل بُت اعبنسُت حفز إىل أن خصوصية مهنة التدريس ( Nazir, 2005نذير ) أشارت دراسةمن جانب آخر 
الرغبة اإلقبابية كبو اؼبهنة تسهم يف  أنإىل ( Breckler, 1997بريكلَت ) لاللتحاق دبهن مثل التدريس. كما أشارت دراسة

فرص اختيار اؼبهنة والنجاح فيها بينما االذباىات السلبية تعمل على تبٍت الفرد جملموعة من األفكار والسلوكيات اليت زيادة 
  تقود إىل تقليل فرص اختيار اؼبهنة بشكل فعال وسوء التوافق اؼبهٍت.
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فاؼبعلم  (.Bhargava & Pathy, 20014)كما أن الرغبة اإلهبابية يف مهنة التعليم يعترب مؤشراً قوياً على كفاءتو 
ويكون أكثر  ،نفسية إهبابية اذباىاتالذي يتمتع برغبة جيدة كبو اؼبهنة يشع اؼبتعلمُت على رسم شخصيتهم؛ ويكون لديهم 

ولذلك يعزو النجاح يف مهنة  م(.2112)اجمليدل والشريع،  اؼبعرفة اكتسابفائدة لدى اؼبتعلمُت من التعلم القائم فقط على 
والشعور بأنبية اؼبهنة  .(Devi, 2005)التدريس واألداء اؼبميز إىل عدة عوامل منها الرغبة اإلهبابية يف اؼبهنة والرضا الوظيفي 

اؼبهنة على أن االذباه كبو  (Cornelius, 2000كما أكد كورنيالس ) (.Suja, 2000) واػبربات اؼبهنية اليت يبر هبا اؼبعلم
 .من العوامل اليت تؤثر بشكل كبَت على الكفايات التدريسية للمعلم

ويالحظ من الدراسات السابقة أن ىناك تأكيد على األنبية دبا كان بالعناية الختيار اؼبهنة بشكل عام، ومهنة 
ري يتطلب امتالك التدريس بشكل خاص، بل ردبا تدريس الفن لو جانب أكثر خصوصية، ألن فيو قدرات فنية وجانب مها

حول  (Holland, 1992ىوالند )الفرد اؼبلتحق دبثل ىذه الربامج أن يكون لديو استعداد كبوىا. وىذا ما أشارت إليو نظرية 
السلوك اإلنساين باعتباره حصلة التفاعل بُت مبط الشخصية وخصائص البيئة، حيث أكدت النظرية أن الشخصية الفنية 

(Artistic)  ،لكي تنجح مهنيًا زبتار البيئة اليت تتشابو مع طبيعة ىذه الشخصية للتمتع بالرضا والنجاح أكثر من غَتىم
فعندما يعمل األفراد ذوو الشخصية الفنية معًا فإهنم يقومون ببناء بيئة فنية تكافئ على السلوك والتفكَت اإلبداعي والقيم 

 الفنية.

بالرغبة يف والعوامل اؼبؤثرة ه الدراسة يف سبحيص األسباب والدوافع اؼبرتبطة وبشكل عام تتفق ىذه الدراسات مع ىذ
، للدراسة اغبالية مهنة التدريس بشكل عام وتدريس الفن بشكل خاص، ويستفاد من ىذه الدراسات يف بناء اإلطار النظري

االلتحاق دبهنة تدريس الًتبية الفنية اقع و معاعبة مشكلة الدراسة للوصول إىل أفضل التطبيقات واغبلول لتطوير باإلضافة إىل 
وتضيف الدراسة اغبالية إىل ىذه الدراسات معرفة واقع وإجراءات  وتوضيح طريقة معاعبة سلبيات الواقع إىل ما ىو مأمول.

فة إىل االلتحاق دبهنة تدريس الًتبية الفنية من خالل اإلحصائيات اؼبيدانية ألعداد اؼبقبولُت من الذكور واإلناث باإلضا
إجراءات القبول بناء على اؼبقابالت الشخصية مع أعضاء ىيئة التدريس والقائمُت على إجراءات وواقع االلتحاق هبذه 

 الربامج.
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 والمعالجات اإلحصائية اإلطار النظري

 :  بمهنة التدريس االلتحاقواقع 

 تاؼبهنة تعترب الوسيلة األكثر أماناً لتوفَت متطلبايعد االختيار اؼبهٍت جزء ىام من حياة الفرد، والسبب يعود إىل أن 
واحتياجات اغبياة لدى شروبة كبَتة من األفراد، كما أن تقدير الفرد لذاتو وإمكاناتو يعتمد بشكل كبَت على نوعية اؼبهنة اليت 

 واضحة ودقيقة فإهنا ستؤثر حيث أن عملية االختيار اؼبهٍت إذا سبت وفق معايَتىبتارىا، ومدى مناسبتها إلمكانياتو وطموحو، 
م؛ 2112)اجمليدل والشريع،  كثَت من الدراسات مثلوىذا ما أكدتو  إهبابيا على الفرد وذبعلو متقباًل للمسؤوليات اؼبهنية، 

 م(.2117م؛ اإلبراىيم، 2115الشعالن، 

يف اؼبقابل من خالل اؼبقابلة الشخصية مت التواصل مع فبثلُت ألقسام الًتبية الفنية باؼبملكة من أعضاء ىيئة التدريس، 
 التايل:( 2)وقد زودوا الباحث بالبيانات اؼبتعلقة بأعداد اؼبلتحقُت بتلك األقسام، ويبثلها اعبدول 

 أقسام الًتبية الفنية يف التعليم العايل باؼبملكةبربامج  االلتحاقواقع ( 2)جدول 

 القسم م

 اؼبقبولُت لعام
1436-
 ىـ1437

 اؼبقبولُت لعام
1437-
 ىـ1438

 اؼبقبولُت لعام
1438-
 ىـ1439

 اجملموع الكلي
النسبة اؼبئوية 

 الكلية

 

 طالبات طالب الكل طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب طالبات طالب

1 
جامعة اؼبلك 

 سعود
27 236 13 191 24 161 64 588 652 9.82 91.18 

2 
جامعة أم 

 القرى
68 48 11 23 1 5 79 77 156 51.64 49.36 

3 
جامعة اؼبلك 

 فيصل
78 41 115 45 91 51 273 135 418 67.91 33.19 

 59.61 41.41 411 239 162 48 67 91 43 111 52 جامعة طيبة 4

 51.79 48.21 281 145 135 45 35 51 55 51 45 جامعة الباحة 5

 51.11 49.91 511 256 255 31 31 121 121 115 115 جامعة جازان 6

7 
جامعة 

 القصيم بريدة
- 72 - 175 - 61 - 317 317 11 111 

 92.31 7.69 91 84 7 31 1 29 2 25 4 جامعة حائل 8

  65.25 34.75 2816 1831 975 اجملموع الكلي 
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% من 65.25% من اؼبلتحقُت طالب بينما يشكل الطالبات 34.75أن من اعبدول السابق بشكل عام ي لحظ 
أعداد الطالبات يف أقسام الًتبية الفنية اػباضعة للدراسة صبيعها أكثر من أعداد الطالب أعداد اؼبلتحقُت؛ وبذلك يكون 

 وللكشف عن طبيعة االلتحاق واختيار مهنة تدريس الًتبية الفنية، باستثناء جامعة اؼبلك فيصل، 

 الًتبيةأجرى الباحث عددًا من اؼبقابالت الشخصية مع بعض أساتذة اعبامعات القائمُت على إعداد معلم وقد 
؛ يف حوارات مقننة ؼبعرفة طبيعة الظاىرة وحدودىا، يف الفنية الًتبيةباؼبملكة واؼبعنيُت بقضايا القبول وااللتحاق يف أقسام  الفنية

 على اؼبنهج النوعي. بناءً  واقع الظاىرةأبرز مالمح سعي جاد ؼبعرفة 

أنو يتم اإلعالن بشكل سنوي عن أعداد ؿبددة لقبول الطالب  يف اؼبقابلة الشخصية م(2117، السعود) وضح
 25فمثاًل رفع القسم بإمكانية قبول  تبعًا إلمكانيات القسم البشرية واؼبادية الفنية الًتبيةوالطالبات لاللتحاق يف بكالوريوس 

دون إجراء اختبارات القبول سواء يف  الفنية الًتبية قسمعلى  فرض طالب حيث مت، طالباً  91طالبًا إال أن الكلية قبلت 
ا ، لعدة أسباب من أبرزىا ؿباولة اؼبساواة يف القبول بُت األقسام فبالقدرات كما ىو معمولاؼبقابلة الشخصية أو اختبارات 

كما أن عدد الطالب مع بداية الدراسة.   الفنية الًتبيةهبعل كلية الًتبية تقوم بتحويل بعض الطالب من أقسام أخرى إىل قسم 
الطالبات أخذ ىذه  ويفضلناؼبلتحقُت يف الربنامج أكثر من البنات، وذلك ألنو يوجد قسم اقتصاد اؼبنزيل ورياض األطفال 

وبذلك يتضح ؼباذا عدد الطالب أكثر من عدد الطالبات خبالف بقية م الًتبية الفنية. التخصصات أكثر من االلتحاق بقس
 األقسام يف اعبامعات األخرى.

معظم الطالب والطالبات اؼبتقدمُت مل يرغبوا بااللتحاق بقسم الًتبية الفنية أن  م(2117، الشمري)يف حُت أشار 
التخصصات من قبل عمادة القبول والتسجيل، باإلضافة إىل أن اختبار ومل يسجلوه بالرغبات، ولكن مت توزيع الطالب على 

، ويتطلع القسم حاليًا إىل ضرورة القدرات الفنية الذي يقدمو القسم ىو شكلي فقط، ألنو يتم قبول صبيع اؼبتقدمُت بالقسم
 .وضع اختبار قدرات م لزم عبميع اؼبتقدمُت

أن صبيع الطالب والطالبات اؼبتقدمات ىبضعوا الختبار القدرات الفنية،  م(2117، الغامدي)ويف اذباه آخر يشَت 
رب اؼبلتحق هبومن مل هبتاز االختبار يتم استبعاده، وال هبرب القسم على قبول الطالب احملولُت إال باجتياز ىذا االختبار، كما ال 

 على التخصص تبعاً للنسبة، وإمبا تبعاً لسلم الرغبات.

أن اؼبلتحق يف قسم الًتبية الفنية يأيت مباشرة بعد إسبام السنة التحضَتية، ولألسف ال  م(2117 ،السروبي)وقد ذكر 
يوجد أي اختبار للقدرات الفنية، وال يوجد إي نوع من انواع االختبارات النظرية أو اؼبقابالت الشخصية، وما يزيد األمر سوًء 

اقل اؼبلتحقُت معداًل تراكميًا يف اعبامعة يكون من نصيب كلية اجملتمع اليت  على رغبة الفرد وإمبا ىو أنو ال يتم االلتحاق بناءً 
تعد يف ذيل القائمة، مث يف كلية الًتبية، ولألسف يكون أسوء اؼبلتحقُت معداًل تراكميًا من نصيب قسمي الًتبية الفنية 

ى مستوى اعبامعة تبعًا للمعدل؛ فأفضل الطالب والرياضية. كما ال يتم مراعاة رغبة الطالب وإمبا يتم توزيع الطالب آليًا عل
% من اؼبلتحقُت ليس لدية رغبة يف زبصص 95-91يذىبون إىل كليات الطالب مث اؽبندسة وىكذا... ولذلك ما نسبتو من 

 الًتبية الفنية، بل الطالب اصحاب النسب العالية والراغبون يف التخصص وبرمون منو، وهبب عليهم أخذ سنة على االقل يف



 د. قماش علي حسين قماش     رغبة االلتحاق بمهنة تدريس التربية الفنية في المملكة 
 

 222   م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

التخصصات األخرى مث بعد ذلك يتم ربويلهم. ويعد ىذا الوضع كارثياً الن بعض الطالب معاق حركياً والبعض فبن درستهم 
 .، كما يفرض أعداد على القسم فوق طاقتو االستيعابية؛ وليس للقسم أي رأي أو إجراء يف رفض مثل ىؤالءلديو عمى ألوان

ؼبلتحقُت بقسم الًتبية الفنية يتم قبوؽبم دون أجراء أي شروط قبول، أن ا م(2117، الرزين) ذكر ويف وضع مشابو
من فال يوجد ىناك اختبار قدرات فنية، كما ال يوجد اختبار نظري، وال يوجد مقابلة شخصية، على الرغم من الطلب القسم 

على سلم الرغبات ويكون يف ذيل ، ويتم القبول بناء ضرورة مراعاة ووجوب مثل ىذه االختبارات واالشًتاطاتاعبهات اؼبعنية 
القائمة اؼبلتحقُت بقسم الًتبية الفنية. كما أن التحويل إىل القسم متاح ألي ملتحق بدون أي شرط أو قيد سوى اؼبعدل 

 الًتاكمي كما يف الئحة اعبامعة.

يعتمد على النسبة اؼبكافئة أو ما يعرف يف  الفنية الًتبيةفقد أشار إىل أن االلتحاق بقسم  م(2117، اغبريب)أما 
بعض اعبامعات بالنسبة )اؼبوزونة(، واليت تشمل النسبة اؼبئوية لشهادة الثانوية العامة، واالختبار التحصيلي، والقدرات العامة، 

الرغبات، ويبدو أنو رغبة على سلم  21حيث تقوم اعبامعة بتوزيع اؼبتقدمُت إلكًتونيًا حبيث يقوم اؼبلتحق باعبامعة بتحديد 
بناء على ىذا أن القليل من اؼبلتحقُت يرغبون بالتخصص كرغبة أوىل. وبعد ذلك يتم إجراء اختبار قدرات فنية، ولكن يكون 

مرجعي ويعتمد على معايَت علمية، بشكل صوري، ألنو يوجد لدينا إشكالية، وقد طالبنا يف القسم ببناء بنك أسئلة الختبار 
ونلحظ أن عدد اإلناث اؼبلتحقُت بالقسم أكثر من  عة اؼبوىبة الفنية يصعب صياغة مثل ىذه االختبارات.ولكن نظرًا لطبي

الذكور وذلك بسبب ميلهن إىل ىذا التخصص؛ حيث يرى ؾبتمعنا أن زبصص مثل الفن والتزيُت يكون أنسب ؽبن، عالوة 
خبالف االنقطاع عند البنُت يف اؼبرحلة الثانوية وضعف تكوين  على أنو يوجد مقرر الًتبية الفنية لإلناث يف اؼبرحلة الثانوية،

 وانتقاءفيعود إال تطبيق قرار وزارة التعليم يف ذبويد  األخَتةأما سبب قلو اؼبلتحقُت يف السنة  اذباه كبو الفنون وتدريسها.
كيان وجود قسم الًتبية الفنية   اصحاب اؼبعدالت اؼبرتفعة، وبذلك أثر بشكل كبَت على أعداد اؼبقبولُت، وأثر أيضًا على

 وجدول األعضاء بالقسم.

أن سبب قلة اؼبلتحقُت يف القسم من الذكور ىو أن الوزارة فرضت على اعبامعة عدم  م(2117، الشائع)فيما ذكر 
زبصص الًتبياة الفنياة من التخصصات النوعية  بحيف كلية الًتبية، وبذلك أص 4من  2,5قبول أصحاب اؼبعدالت اليت تقل عن 

اليت ال يتقدم ؽبا إال الراغب يف التخصص، أما اختبارات القدرات فهي شكلية، ألن من يتقدم للقسم ىم قليل جداً وراغبُت 
 .ويهتم بالفن يف اؼبنطقة بشكل فعال، وذلك ألنو ال يوجد من يشجع يف التخصص

أن القسم ىو من وبدد أعداد اؼبلحقُت، إاًل أنو يفرض على القسم  م(2117، يظعبد اغبف)ويف سياق فباثل وضح 
أحيانًا زيادة يف أعدادىم ألن عدد اؼبتقدمُت يكون كبَتًا على الكلية واعبامعة، فبا يربك القسم ويزيد األنصبة واألعباء على 

أن ىناك ذباوزات يف النظام، فيتفاجأ القسم  أعضاء التدريس، وعلى الرغم من وجود اختبارات قدرات ومقابالت شخصية إالً 
 أن أنظمة القبول تقبل ملتحقُت كانوا متغيبُت يف األصل عن ىذه االختبارات واؼبقابالت أو مل هبتازوا، وفيما يتعلق بالرغبة

كثَت من اؼبلتحقُت   القليل فقط من اؼبلتحقُت لديو الرغبة، وجعل النسبة اؼبوزونة مقدمة على اختبار القدرات غَت منطقي، ألن
يذكر يف اؼبقابلة أنو التحق يف القسم ألن نسبتو اؼبوزونة ىي من أجربه على ىذا التخصص، عالوة على أن الطالب الذين 
يبتلكون مهارات فنية ومعدالت موزونة منخفضة ال يتاح ؽبم االلتحاق بالقسم، وتكون اػبيارات ؿبدودة يف أقسام أخرى، فبا 
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ة من الزمن يف تلك األقسام يف ؿباوالت لرفع اؼبعدل والتحويل إىل أقسام الًتبية الفنية الحقاً، باإلضافة إىل هبعلهم يقضون فًت 
أن بعض اؼبلتحقُت يضع يف ذىنو مسبقًا أنو يدخل يف برنامج الًتبية الفنية كمرحلة لرفع اؼبعدل والذىاب إىل زبصص آخر 

أ منذ الفصل الدراسي األول وجود مواد زبصصية مهارية يف االستديو فبا وبول الحقًا على اعتبار انو برنامج سهل، مث يتفاج
بسبب االنقطاع يف اؼبرحلة الثانوية وضعف اؼبهارات الفنية لدى اؼبلتحقُت  ،دون رغبتهم عند عدم امتالكم ىذه اؼبهارات

  خصوصاً من الذكور.

الف نتائج ؛ خببااللتحاق دبهنة تدريس الًتبية الفنيةفيما يتعلق سليب نوعًا ما الواقع أن بناء على ما سبق يتضح 
األقسام ما يلزم اؼبلتحقُت باجتياز اختبار القدرات الفنية؛  من ن يالحظ يف الدراسة اغبالية، أ م(.2111)الشهري، دراسة 

د بالتخصص ؛ حيث يلتحق األفراكشرط القبول، ومنها من يضع اختبارات قدرات شكلية، ومنها ما ال يسمح لو بفعل ذلك
. وفيما سبق يتضح أن معظم اؼبلتحقُت ليس لديهم رغبة يف االلتحاق بالتخصص، وىذا بال شك سينعكس دون أدى معايَت

سلبيًا على أداءىم كمعلمُت مستقبليُت، على الرغم من أن ىناك دراسات تشَت إىل أنو يبكن ان تنمي اؼبقررات اؼبهنية مثل 
، Arnett & Freeburg, 2008دراسة )والًتبية العملية مثل ىذه االذباىات، مثل  الفنية الًتبيةمناىج وطرق تدريس 

  .م(2116الدوسري، 

يف أن الدراسة اغبالية تناقش  م(2111)الشهري، الدراسة اغبالية مع نتائج دراسة لذلك يعود االختالف بُت نتائج 
 ةُت وطالب الًتبية العملية، وردبا يعود االذباه االهبايب كبو اؼبهنبينما دراسة الشهري ركزت على الطالب اػبرهب االلتحاقبداية 

 م(2117)اؼبصري، وحول ىذا أشارت دراسة إىل معرفة التخصص عن كثب من خالل الدراسة اعبامعية. يف دراسة الشهري 
إلعداد الذي تلقاه، حيث ينعكس أن الًتبويُت يؤكدون على أن قباح اؼبعلم يف القيام بأدواره اؼبهنية يعتمد على نوع وطبيعة ا

اإلعداد العلمي والًتبوي السليم على قيام اؼبعلم باألدوار اؼبكلف هبا على أكمل وجو، خاصة يف ظل التغيَتات اؼبستحدثة يف 
 النظام التعليمي.

الواقع، وما ويف اعبزء التايل سيناقش الباحث من خالل االعتماد على الدراسات السابقة كيف يبكن معاعبة ىذا 
ىو مأمول لتجاوز إقحام اغلب اؼبلتحقُت يف زبصص الًتبية الفنية، وكيف يبكن ربقيق االنتماء اؼبهٍت والًتغيب يف مهنة 

 .التعليم
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 :  النتائجو  الحلولمناقشة 

 :  المأمول لاللتحاق بمهنة التدريس

 :  أدبيات الحداثة التي عمدت إلى التجزئة والتصنيف

؛ إىل جوار علوم الًتبية، وعند إجراء الفنية الًتبيةيعترب الفن على ـبتلف جوانبو ىو اؼبادة األساسية يف ؾبال تعلم 
تظهر ردود غريبة يف الوسط التعليمي، عند يدور اغبديث عن طبيعة الفن،  الفنية الًتبيةبعض اغبوارات مع معلمي ومعلمات 

 ا ىبتم اؼبعلم اغبوار بقولو: "أنا معلم تربية فنية ولست فناناً..."حيث يكون الردود ؿببطة نوعاً ما عندم

م؛ 1995)ؿبمد، : مثل دراسة الفنية الًتبيةيف كثَت من الدراسات جذور الالعودة إىل يبدوا أن السبب يتضح عند 
سرد العموميات الكربى اليت تبنت الفكر اغبداثي والذي يبيل إىل و  م(2112م؛ إظباعيل، 2111م؛ أبو اػبَت، 1998عزام؛ 

والفنان، مع سرد قوائم تطول باؼبقارنة،  الفنية الًتبيةي لحظ أهنا ىدفت إىل إهباد فرق جوىري بُت معلم و  ،اليت تتسم بالوصاية
 الفنية الًتبيةأو أصول  الفنية الًتبيةوتدريس ضمن مقررات إجبارية عند إعداد اؼبعلمُت قبل اػبدمة يف مقررات مثل مدخل إىل 

وال ي نكر أثرىا . وعلى أن ىذه اؼبقارنة ىي حقيقة مطلقة غَت قابلة للجدال. الفنية الًتبيةأو نظريات  الفنية الًتبيةأو فلسفة 
 -ليس عيبًا فيهم  وىذا -العميق على اؼبيدان الًتبوي للًتبية الفنية، خصوصًا أن مثل ىذا التصنيف صدر من الرعيل األول 

ليس على مستوى اؼبعلمُت فقط، وإمبا الحظو  حىت اآلن.ىو فكر كان فبتد يف ذلك الوقت إاًل أن جذوره ال زالت  بل
 الباحث ايضاً عند حواره مع بعض األكاديبيُت القائمُت بتدريب اؼبعلمُت قبل اػبدمة.

ويف حقيقة األمر أن تعليم الفن وإعداد معلم الًتبية الفنية يف ربوالت وتطورات مستمرة فمثاًل، عند مسح اؼبعايَت 
، National Art Education Association (NAEA, 2009)الوطنية للفنون يف اعبمعية الوطنية لتعليم الفنون 
 National Association of Schools of Artيف الواليات اؼبتحدة واؼبعايَت يف الرابطة الوطنية ؼبدارس الفنون والتصميم 

and Design (NASAD, 2016) ، هبب أن يكون لديو القدر الكايف من فبارسة الفنون، حيث  الفنية الًتبيةقبد أن معلم
يف التعبَت الفٍت باستخدام اشارت ىذه اؼبعايَت إىل ضرورة الفهم شامل للفنون، واليت تتمثل يف امتالك اؼبعلم ؼبهارات متطورة 

وسائط ـبتلفة. عالوة على امتالكو للجانب اؼبعريف اؼبتمثل يف القدرة على نقد وقراءة وتفسَت األعمال الفنية، واؼبعرفة بتاريخ 
 الفن وفق السياق الثقايف واالجتماعي والسياسي، ولديو فهم دباىية الفن ومعرفة بالقضايا الفلسفية واعبمالية خلف تكوين

وإنتاج أعمال الفنون البصرية، باإلضافة إىل اؼبقدرة العالية على استخدام التقنيات التقليدية واغبديثة واألدوات الرقمية يف 
 الفنون البصرية. وعند التأمل يف ىذه اؼبعايَت قبد أهنا مل هتمل حىت الفنون البصرية اؼبعاصرة واؼبرتبطة بالتقنية.

القبول والتحقق من امتالك اؼبتقدمُت للحد األدىن من الكفاءات والتحقق من أن  من جانب آخر يعد تطوير معايَت
)اغبريب، لذلك يف اؼبقابلة الشخصية أقًتح إمكانياهتم الشخصية وقدراهتم الفردية سبكنهم من السَت والنجاح يف الفنون. و 

أن كلنا أمل يف أن يكون ىناك التعاون بُت اؼبركز الوطٍت لقياس وأقسام الًتبية الفنية من أجل بناء مقياس يتناول  م(2117
لقدرة الفنية يف الفنون، وىبدم زبصصات الفنون والعمارة والتصميم الداخلي، باإلضافة إىل كل قسم يرتبط بالصورة واػبيال 

ة الفنية لدى اؼبلتحقُت قابل للتطبيق، يف حُت أن اختبار اؼبهارة الفنية صعب؛ نظراً واالبداع، ويبدو أن بناء معيار اؼبعرف
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الختالف اؼبدارس واالذباىات الفنية اليت تعترب صبيع أنواع اػبطوط واؼبساحات مقبولة، ألن معاير الفن مرنة، أما وصف 
ىذه االستجابة سبييز اؼببدع من غَته، وىذا ما يعرف  االشكال يبكن قياسو نظراً الستجابة اؼبتعلم وخيالو اليت يبكن من خالل

بقياس اؼبعرفة أو الثقافة الفنية. ويبدو أن مثل ىذا اغبل قد يكون مفيداً، أما أن يتبناه اؼبركز الوطٍت لقياس أو يكون مشروعاً 
 حبثياً.

 :  دور اإلعالم التربوي

اؼبدرسية كبو الفن وتعليمو يف أوساطنا ن كبقق رغبة وعند ورود مثل ىذه العبارات يتبادر إىل الذىن كيف يبكن أ
واالجتماعية من خالل اغبوار؛ خصوصًا أننا مطالبون بأن لبتار األفضل وقبل من مهنة التدريس مهنة جاذبة، وعلى مستوى 

 ,Zook & Schlender, 2003وسايندر )دراسة زوك  وقد ىدفتمتقدم من الثقافة التخصصية بشقيها العملي واؼبعريف. 

p. 71تتمثل يف: الشخصية واؼبهنية والًتبوية حول الرغبة  ستجواباالاألسئلة و  ىذا النوع منطريقة واحدة ؼبعاعبة  اقًتاح ( إىل
خيالية رغبات عرض كيفية   عن"التفكَت تساعد يف من شأهنا أن  التعليم واليتكبو مهنة  للمعلمُت قبل اػبدمةساعدة تقدًن اؼب

وىنا يربز الدور اإلعالمي الًتبوي  ."التلفزيون، والسينمامقابالت مصورة يف مطبوعة و نصوص من خالل معلمُت مقابلة مع لل
 إهبابية مسبقاً يف التعليم العام كبو الفن ومهنة التعليم. اذباىاتاؼبنوط بالقطاع اعبامعي، عالوة على تكوين 

ا يتجاوز اؼبقًتح القيام دب يبدو أن ىناك حاجة لتشجيعيف الواقع، نظرًا للمهام اليت تستدعي ذبويد مهنة التعليم؛ 
ما ىو أبعد من ذلك ومناقشة ؾبموعة التحديات اليت يبكن أن يواجهها اؼبعلمون يف الفصول الدراسية اؼبستقبلية، السابق، إىل 

 وتعلمهم.وتعليمهم  تدريسهمواستكشاف الكيفية اليت يبكن أن تؤثر هبا رغباهتم يف قراراهتم وتصوراهتم حول 

 التايل:بُت معلم تربية فنية وطالب يف اؼبرحلة الثانوية كتلفزيوين حول ما ط رح سابقاً جرى حوار 

 ؟يا معلمي[: ىل تعيش أحالمك الفن]طالب 

 ، أنا فنان.بأفضل حال]معلم الفن[: 

 حسنا، أليس أنت معلم؟ ]طالب الفن[:

أنا قمت بتعليم الناشئة كيف يتم اإلنتاج، وأقوم يف عطلة لعاؼبُت. من كال احال : نعم، ولكن أحصل على أفضل ]معلم الفن[
 إنشاء أعمال فنية.و الصيف بالتفكَت يف الرغبة دبمارسة التعبَت باللون 

 .سيكون جيداً أن حصل ما ترغب يف ربقيقوقباح باىر، ]طالب الفن[: 

يتصورون ىذا االقتباس سوف يضحكون ضحكة حائرة، ألهنم  الفنية الًتبيةعندما يقرأ العديد من اؼبختصُت يف 
ىذا اؼبشهد القصَت  وذلك ألهنم يكرسون كل الوقت ألداء واجباهتم يف تدريس الفن. أنفسهم يف نفس اؼبوقف من معلم الفن، 

راسة كما أشارت د  (Strangers with Candy) الغرباء مع كانديالذكر حلقة من اؼبسلسل التلفزيوين السابق كان 
(Colbert, Dinello, Sedaris, & Lauer, 2000). 
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 :  المعلم القدوة

ينظر إىل  مع ضيق الوقت ن اؼبعلمإلتفاعل اغبقيقة أن ما دار بُت اؼبعلم وطالب اؼبرحلة الثانوية ىو أكثر من ؾبرد 
قبل  الفنية الًتبيةحول تدريس اؼبعلمُت  الفنية الًتبية ياتمن أدب عمل فٍت شخصي. وىو حملة عما ىو مفقود أصالً  إنتاج

وىذا ما يعرف بزرع القيم من خالل اؼبواقف الًتبوية  رغبات اؼبعلمُت الوليدة الشخصية والًتبوية واؼبهنية. ؼبعاعبة -اػبدمة 
 اؼبختلفة، فاؼبعلم من خالل ىذا اؼبوقف ىو قدوة، فبا وبقق اذباه إهبايب كبو الفن.

ولكن  تتمحور يف ؿبًتفو اػباص وىو إنتاج الفن،رغبة معلم الفن أن ، السابقسيناريو اليف  ردةي لحظ يف احملاكاة الوا
ربقيق التوازن بُت اؼبعلم وىويات الفنان ورغبتو  يوجد مثل ىذه الرغبات اليتال  ؼباذاعن رغبات اؼبعلمُت،  يكون اغبديثعندما 

يلجأ اؼبعلمُت إىل عدم االعًتاف والبوح دبثل ىذه من ذلك،  يف كثَت من األحيان. وبدالً  التعبَت باللون وإنتاج أعمال الفنيف 
يف  بشأن ىوياهتم اػباصة، ميوؽبمالتكتم عن ، ورغباهتم يف واالنتماء للفنيف اغبب  اؼبمارسات، ويتحفظون على رغباهتم

ل مثال ذلك اللقاء التلفزيوين الذي حدث يف ولع (.Hetrick, 2010a) اؼبواقف التعليمية مع طالهبم داخل فصول الفن
اهلل جابر والذي يرسم يف  السعودي عبد الكاريكاتَتالعربية مع فنان  (MBC1م( على قناة )2117برنامج )باؼبختصر، 

الذي ال  الكاريكاتَتوىي ىوية ـبتلفة سباماً عن ىوية فنان  الفنية الًتبيةمعلم أعيش مع طاليب ىوية صحيفة مكة عندما قال: "
 يعلم عنها طاليب شيئاً".

 :  صناعة التغيير

أن من  م(1992؛ أبو اػبَت/ب، 1992م؛ أبو اػبَت/أ، 1984دراسة )أبو اػبَت، أشارت بعض الدراسات مثل 
 ة نوعية تقللـافـأن العمل اليدوي من مظاىر السلوكية للحرفُت ذات اؼبستوى اؼبنحط يف ثق أسباب العزوف عن الًتبية الفنية

ولذلك يرى الباحث أنو يبكن معاعبة ىذا  .، وىذا ليس فقط يف الثقافة العربية بل لو جذور تعود إىل الثقافة اليونانيةمن قيمهم
اػبوف من خالل النقاشات اليت يطرحها االستاذ اعبامعي بشكل متكرر حول الًتغيب أو الرغبة يف اؼبهنة التخصص واالنتماء 

 يت تثار يف ىذا اعبانب سيتم تناوؽبا بالتفصيل.لو، وىناك بعض التساؤالت ال

كبو معلمي اؼبستقبل رغبة من معاعبة موضوع ىناك خوف ىل ماىي أىم ىذه التساؤالت، بناء على ىذه اؼبعطيات 
ؾبتمع اليوم؟  ذا مل تكن ىذه اؼبفاىيم بارزة يفؼباو ، يف اجملال؟ اؼبعلمُت والرغباتىناك خشية من ذكر مفهوم ؟ ىل اؼبهنة

عالقة بُت أو ، خرقشهية جنسية أو  ايبكن اعتبارىكمفهوم عام الرغبة  أن  (Hetrick, 2013ىيًتيك )أشارت دراسة 
، مرومثأن يفهم يف معٌت ـبتلف  يبكن أيضاً عالوة على أنو أو حنُت على أساس نقص أو شهوة،  اؼبباحعشاق، والشوق غَت 

القوى التعليمية، دبا يف ذلك اؼبيل إىل مساعدة اآلخرين، والعاطفة للتعلم، أو اؼبيل إىل تعليم وتشكيل صالت و تحفيز المثل 
حيان، عندما تظهر يف كثَت من األأكدت أنو  (McWilliam, 2004, p. 137مكويليام )إال أن دراسة مع الطالب. 

 اإلشارة إىل من الً لتحرش اعبنسي ... بدبالطالب بشأن ا اؼبرتبطةف تعلق باؼبخاو تالًتبوية "من اؼبرجح أن  الدراساتالرغبة يف 
 ."التدريسمهنة رغبة اؼبعلم يف 
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( أنو لعل كلمة "الرغبة" تثَت القلق بالنسبة لبعض Watkins, 2008, p. 113من جاب آخر رأى واتكينز )
األفراد بسبب دالالهتا الضمنية والضمنية الصروبة؛ وعندما تذكر كلمة الرغبة يف سياق التعليم، وخاصة يف اغبوار بُت االستاذ 

غبة تعد جانبًا حاظباً اعبامعي وطالبو يف احملاضرات فأنو يساء تفسَته على أنو شيء ـبل باآلداب، ىذا أمر مؤسف ألن "الر 
(. ليس بالضرورة أن تعرف بأهنا رغبة جنسية Stavrakakis, 2007يف العملية الًتبوية". إن الرغبة، بالنسبة لـستافراكاكيس )

أو أن ربث على اعتبارىا رغبة عنصرية ؿبتملة ونقص يف اآلخر. ولكن الرغبة ىي القوة التحويلية اليت "تسَت يف تدفق مستمر 
(. والرغبة أيضاً ىي ما يدفعنا للتدريس، ويثر اىتمامنا للعودة إىل التدريس حىت رغم Zembylas, 2007, p. 336)ودائم" 

(. ولذلك هبب على معلمي الفنون Stavrakakis, 2007; Jagodzinski, 2002خلفيتنا السيئة اليت عشناىا صبيعًا )
 -أن يوقفوا التحفظات يف معاعبة اؼبوضوع، وأن يوجهوا الرغبة عدم ذبنب استخدام مصطلح الرغبة يف اؼبناقشات الصفية، و 

 (.Hetrick, 2013إىل الصدارة، ال سيما يف برامج إعداد اؼبعلم الًتبوي ) -الشخصية واؼبهنية والًتبوية 

 ريس،أن أسلوب الًتغيب يف مهنة التعليم يعد منهج تربوي يستخدمو اإلستاد اعبامعي ليحفز طالبو كبو مهنة التد
حب التخصص والوالء لو. كما من اؼبلهم ذبنب اؼبمارسات السلبية؛ ولعل الباحث يستعرض ويغرس يف نفوسهم من خاللو 

ند مناقشة موضوع مشابو؛ حيث كان كمثال لتلك اؼبواقف السلبية اليت مرت عليو أثناء دراستو العليا، وذلك ع  اللقاءاتأحد 
بية على مرأى ومسمع من طالبو، وتلك الرسائل تدور عن خجلو من ذكر ستاذ اؼبقرر يبث العديد من الرسائل السلأ

  التخصص عند سؤالو من قبل اشخاص يلتقيهم ألول مرة أو يف االجتماعات الرظبية اليت تكون خارج اعبامعة.

 : تضمين ىذه القيم عند إعداد المعلمين قبل الخدمة

اؼبقررات اؼبرتبطة دبهنة التعليم مثل مقرر مناىج وطرق تدريس وعند التأمل يف برامج إعداد اؼبعلمُت [وربديدًا يف 
الًتبية الفنية والًتبية اؼبيدانية] والنصوص اؼبصاحبة ؽبا؛ ربتوي عادة على نصائح حول كوهنم معلمُت حديثي العهد، وغالبًا ما 

مل مع اؼبواقف اليومية داخل الفصول يتم معاعبة ـباوف اؼبناىج الدراسية، والتعرف على إدارة الصف وأعداد الطالب، والتعا
 & .Salas & Tenorio & Walters & Weiss, 2004; Schwebel, S.L & Schwebel, D.Cالدراسية )

Schwebel, B.L. & Schwebel, CR., 2002; Roe & Ross, & Smith, 2006 ،م؛ 2116، الدوسري
لتدريس على أهنا معايَت مرجعية شاقة ومثَتة لتحدي اؼبعلمُت م(. وكثَتًا ما تقدم اؼبناقشات اؼبتعلقة بعمل ا2116اؼبهدي، 

اؼببتدئُت من أجل التحقق من مسارىم الشاق إلصدار الشهادات. ومن ضمن أدبيات الًتبية الفنية اليت ال تزال تتجو كبو ىذه 
دريس اجمللس الوطٍت األمريكي، اؼبسائل ما ورد يف البحوث عن السمات األساسية يف معلم الًتبية الفنية حول معايَت مهنة الت

 (.Unrath & Kerridge, 2009, p. 278على أن "الرغبة يف مهنة التدريس أحد السمات األساسية للمعلم" )

 من ولذلك أرى، اعبامعات أساتذةـباوف حقيقية ينبغي أن يعرب عنها  ىذا الطرح قد يشكل ردباويف حُت أن 
 الشخصية، ودبعٌتبناء ب ألهنا تتعلقية اليت ىي أكرب وأكثر أنبو  اؼبعلمإعداد  عند الكبَتةعلى معاعبة القضايا  ضرورة اغبث

من اؼبقلق حيث قال بأنو  [69] (Aoki)وىو ما أكده أوكي . آخر، تعد من القضايا اليت ربقق أمانًا حقيقيًا للملتحقُت
سوف يؤدي ردبا الذي و  ؛"تكاملةاؼب شخصيةال" الذي يدعو إىل ربقيق اغب لملكشف عن اؼبفاىيم اليت قد تؤدي إىل تعطيل ا

تكوين  مثلبعدم األمان يف معاعبة قضايا يكون ىناك شعور قد  وعلى الرغم من أنو مزعجة.  أو انفعاليةن شخصية يتكو إىل 
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 تدريسال يف أن يرغبللمعلم اؼببتدئ : ماذا يعٍت ىناك أسئلة ملحة مثلال يزال إال أنو ، اذباه إهبايب كبو اؼبهنة والرغبة فيها
وىل معرفة البشر رغبات؟ وىل لدى صبيع معلم، بأن أكون رغب وىل من اػبطأ أن أ؟ بالتعليم العام الفصول الدراسيةداخل 

كيف يبكن أن نبدأ يف اغبديث عن تلك الرغبات وجعلها و اؼبعلمُت أفضل؟  قد يكون ؽبا قوة ؿبفزة ذبعلاػباصة ىذه الرغبات 
 ؟منذ بداية االلتحاقاػباصة  الشخصية نامفيدة يف فهم أمباط

( أن الطريقة الوحيدة ؼبعاعبة ىذه األسئلة Zook & Schlender, 2003, p. 71لقد اقًتح زوك وسليندر )
واستجواب الرغبة الشخصية واؼبهنية والًتبوية ىي من خالل مساعدة اؼبلتحقُت دبهنة التعليم "التفكَت يف كيفية عرض رغبات 

يتم تقديبها كمقابالت ونصوص مطبوعة من خالل وسائط اإلعالم كالتلفزيون، والسينما. وهبذا يرى الباحث حاؼبة ؼبعلمُت 
أن إحدى الطرق اليت يبكن ألساتذة الفنون يف اعبامعات استخدامها للمساعدة يف الكشف عن الرغبات ىي استخدم صور 

ة اؼبلتحقُت يف برامج الًتبية الفنية والفنون؛ وذلك الستكشاف الثقافة البصرية ؼبعلمي )الفن( كمحفزات ؼبساعدة طالب اعبامع
والكشف عن كيف يتخيلون ىؤالء الطالب مهنة التعليم، وبذلك يتم فتح مساحة داعمة حيث يبكنهم اغبديث عن 

ة زبلق شاشة من االحتياجات احملتملة، واآلمال، واؼبلذات اليت قد تصاحب ذلك اػبيال اغبامل. ىذه اؼبراجع من الثقافة البصري
اػبيال الذي يشَت بدوره إىل ذبنب اإلشارة اؼبباشرة كبو النفس والتعبَت عما قد يكون صعبًا ومقلقًا للتعبَت عنو واالعًتاف بو. 

( أنو يف الواقع أنا أشجع وأقوم بتجاوز ومناقشة ؾبموعة التحديات احملتملة Bracher, 2002وحول ىذا اؼبعٌت قال براشر )
اجهها اؼبعلمون يف الصفوف الدراسية مستقباًل، واستكشاف كيف يبكن أن تؤثر رغباهتم على قراراهتم وتصوراهتم اليت قد يو 

وتدريسهم وتعلمهم، ويبكننا حينئذ تشجيع اؼبعلمُت على التفكَت يف مشاعرىم واستثماراهتم العاطفية وأوىامهم الًتبوية 
 الرغبة. )شفهياً أو كتابياً( كوسيلة لبدء احملادثة بشأن

تعد مثل ىذه األفكار جديرة باؼبمارسة، وذلك لربط اؼبعلم اؼبستقبلي دبهنتو اؼبستقبلية، ولعل من اؼبفيد باعبوار إىل 
مارسات حث الطالب على الزيارات اؼبيدانية للمدارس واؼبناقشات مع اؼبعلمُت يف اؼبيدان؛ مث بعد ذلك يتم ومناقشة ىذه اؼب

صباعي مع االستاذ اعبامعي، وكيفية معاعبة بعض الرسائل السلبية اليت قد يالحظوهنا خالل  اؼبوضوعات ذات الصلة بشكل
 تلك الزيارات اؼبيدانية.

 :  التجارب والخبرات السابقة

عالوة على النظرة االجتماعية يف بعض الثقافات إىل ازدراء العمل اليدوي كما ذ كر سابقاً، فقد أكد ىيًتيك 
(Hetrick, 2010b أن إمعان النظر إىل طبيعة التفكَت الفردي للطالب يكشف شخصيتهم، وذلك من خالل إهباد )

مساحة للحوار اليت تكشف عن األوىام الواعية والرغبات حول تدريس الفن؛ واليت تكون مدعومة بسبب االضطرابات اؼبؤثرة 
تدعم مهنة التدريس من خالل عرض الصعوبات اليت اليت ال يبكن ذباىلها. وبغض النظر عن توفَت وإهباد مساحة من اغبوار 

قد يواجهها اؼبعلمون، سيكون من اؼبهم أيضا أن يتناقش اؼبلتحقون مع اؼبعلمون أو اؼبشرفون يف ؾبال الًتبية الفنية عن كيفية 
اغباالت، قد تؤدي تأثَت ىويات ورغبات اؼبعلمُت الشخصية واؼبهنية على كيفية بناء اؼبعرفة لدى طالهبم وتعليم. ويف بعض 

معتقداهتم الشخصية وذبارهبم اغبياتية إىل توظيف أساليب تدريس خفية أو دون وعي ؽبم بالتعرف على صراعاهتم السابقة 
 (. Hetrick, 2013أثناء عرضها على طالهبم )
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يف وزارة  حول اػبلفيات السلبية ويف ذبربة شخصية للباحث عند االلتقاء يف اجتماع رظبي مع أحد صناع القرار
م التعليم قال ما نصو "مل نعرف عن الًتبية الفنية يف التعليم العام عندما كّنا طالباً إال أنو كان يدخل علينا اؼبعلم ويطالبنا بالرس

دون أدنا شرح منو" فرددت عليو: ال ربملٍت وال ربمل التعليم العام نتائج إخطاء حدثت يف ذبربتك الشخصية، كان سببها 
هج غَت فعال، وبعد حوار مطول أستمر ثالث ساعات كان لو أثر إهبايب على تفهم أدوار الًتبية الفنية اؼبعاصرة من معلم أو من

خالل اغبوار وإيضاح بعض جوانب الغموض. ولذلك نلقي على عاتق معلمي الًتبية الفنية دور كبَت يف تصحيح الكثَت من 
ة الفنية كمادة يف التعليم العام عانت الكثَت من خالل تارىبها اغبافل األخطاء اليت شاعت يف فًتة ما خصوصًا أن الًتبي

بالصراع ليس ؿبليًا فقط وإمبا إقليميًا ودوليًا أيضًا كما أشارت إليو دراسات تاريخ الًتبية الفنية، مثل دراسة )النجادى، 
 م(.2116؛ آل قماش، Efland, 2002م؛ 1996؛ الزىراين، 1994

 :  إساءة بحسن نية

ظراً غبيوية الفن وارتباطو بالشخصية اإلنسانية اؼبتغَتة واؼبتجددة ومتقلبة اؼبزاج، قد نقوم بزرع بعض القيم أو تدريس ن
بعض اؼبتناقضات حبسن نية إاًل أن ؽبا أثر سليب على اؼبدى البعيد، ومثال تلك اؼبفارقات ما أشارت لو دراسة روث ونيويل 

(Roth & Newell, 2003أنو يف فلم ) ( قامت معلمة مقرر تاريخ الفن تدعى منة ليزا ظبيلMona Lisa Smile )
بتغيَت منهج تاريخ الفن الدراسي لتحرير طالباهتا من السطوة الذكورية يف األكاديبيات والفن يف طبسينيات القرن التاسع عشر. 

 والذي عرفت ىذه اغبركة بالنسوية. 

ر أن بعض اؼبمارسات الًتبوية اليت نستخدمها ونتبناىا عند تعليم ولذلك هبب علينا سبحيص ما نقدمو، على اعتبا
 ,Hetrickاآلخرين، غَت نافعة أو حىت ضارة لطالبنا أو للمجتمع بشكل عام. فعلى سبيل اؼبثال أشارت دراسة ىيًتيك )

بداًل من تعزيز العدالة ( أن أحيانا مشاريعنا متعددة الثقافات تعزز القوالب النمطية واليت تزيد من هتميش صباعات 2013
االجتماعية، وبعبارة أخرى فإن فهم رغبات وميول اؼبعلمُت اؼبختلفة واؼبتضاربة يف بعض األحيان، والتعرف على الكيفية اليت 

عة يبكن أن تؤثر هبا عاداهتم وأساليبهم التعليمية قد يساعد اؼبعلمُت على االمتناع عن اؼبمارسات الًتبوية اليت قد تكون غَت ناف
 أو ردبا ضارة بطالهبم )كالعنصرية، أو االنتماء لنوع اعبنس...(.

 : تعليق على الحلول المقترحة

بناء على العرض السابق جملموعة من العناوين اعبانبية اليت تناولت بعض اغبلول اليت يوصي الباحث بتبنيها، وايل 
يف برامج إعداد معلم الًتبية  الدعم ؼبعلمي اعبدد أثناء تعاملهمألكاديبيُت القائمُت بإعداد اؼبعلمُت قبل اػبدمة تقدًن يبكن ل

( أن يكون ىناك سباسك يف الربامج اؼبقدمة حبيث تدعم االذباه االهبايب بُت الفن وتدريس الًتبية 1واليت من أنبها: ) الفنية
هم الفن أصل من أصول الًتبية الفنية، الفنية وعدم الفصل بينها نتيجة التصنيف العلمي إىل ىدفو فقط دراسة الظاىرة، ألن مف

ويتم ذلك من خالل بعض اؼبقررات اليت تنمي مهنة التعليم مثل الًتبية اؼبيدانية، مناىج الًتبية الفنية، طرق تدريس الًتبية 
الل جوالت ( لإلعالم الًتبوي دور كبَت يف ربفيز خرهبي الثانوية العامة دبهنة التدريس، ويبكم أن يتم ذلك من خ2الفنية. )

دعائية وتوضيحية يشرف عليها قسم الًتبية الفنية من خالل زيارات للمدارس القريبة، أو تصميم مادة علمية توضح طبيعة 
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الربنامج وؾباالت اػبرهبُت ومزايا اغباصلُت على درجة البكالوريوس من ىذا التخصص فبكن أن كون: على موقع القسم، أو 
( إجراء لقاءات وورش عمل 3مواقع اإلنًتنت اؼبختلفة، أو حتة على القنوات التعليمية الرظبية. )عرب براج التواصل االجتماعي و 

بشكل متكرر بُت اؼبعلمُت يف اؼبيدان واؼبعلمُت قبل اػبدمة ؼبناقشة القضايا اليت تدعم التحفيز واالعتزاز باؼبهنة من خالل 
 وكيف مت التغلب على بعض الصعوبات من خالل تقدًنووضوح  القضايا اليت تتعلق بتهميش تعليم الفن بشفافيةمناقشة 

( تدريب الطالب على ازباذ قرارات إهبابية كبو القضايا االجتماعية اؼبختلفة، حبيث هبعل اؼبلتحق دور الفن 4) حلول عملية.
أقسام الًتبية الفنية إجراءات ( أن تتبٌت 5بارز ومؤثر يف اغبياة االجتماعية والًتبوية، واليت تنعكس على االنتماء للتخصص. )

واشًتاطات لتجويد اؼبدخالت من الطالب وجعل اؼبهارات الفنية يف مقدمة األولويات، ويبدو أنو لن ينجح مثل ىذا التوجو 
اهتا صناع القرار يف اعبامعات قرارات أقسام الًتبية الفنية، وعدم ربميلها فوق طاقتها االستيعابية وفق إمكانيإالًّ عندما وبًتم 

 البشرية واؼبادية، لكي ينعكس إهبابياً على ذبويد إعداد معلم الًتبية الفنية.

 : تلخيص أبرز النتائج
عدد  الدراسة ، حيث حصرتالفنية الًتبيةإىل أقسام وااللتحاق الطالب البنُت أقل من اإلناث يف التقدم الواقع أن  .1

% من اؼبلتحقُت 34.75أن  ، أتضحفرد 2816الطالب والطالبات اؼبلتحقُت يف برامج الًتبياة الفنياة والبالغ عددىم 
% من أعداد اؼبلتحقُت؛ وبذلك يكون أعداد الطالبات يف أقسام الًتبية الفنية 65.25طالب بينما يشكل الطالبات 

ب باستثناء جامعة اؼبلك فيصل، وللكشف عن طبيعة االلتحاق اػباضعة للدراسة صبيعها أكثر من أعداد الطال
 .واختيار مهنة تدريس الًتبية الفنية

أعضاء  8أعضاء من أصل  7، وىذا ما أكده الواقع معظم اؼبلتحقُت ذكور/إناث يدخلون التخصص من غَت رغبة بو .2
 .يبثلون أقسام الًتبية الفنية باؼبملكة من خالل اؼبقابلة الشخصية

 8تبعًا لسلم الرغبات واؼبعدل الًتاكمي، وىذا ما أكده يفرض على بعض أقسام الًتبية الفنية قبول طالب  الواقع .3
 أعضاء من أصل شبانية أقسام من خالل اؼبقابلة الشخصية.

 البشرية واؼبادية.الواقع ىناك ثالثة أقسام من أصل شبانية أقسام أكدوا قبول طالب أكثر من قدرات القسم  .4

، والبقية يوجد هبا قدرات الفنيةللاختبارات األقسام الثمانية عينة الدراسة، ىناك ثالثة اقسام ال يوجد هبا  منالواقع  .5
 غَت مقننة، وربتاج ألسس معيارية، ويغلب عليها الشكلية يف القبول. ولكنها

 التوصيات:
أثناء  اعبددبفرصة متميزة لتقدًن الدعم ؼبعلمي  القائمُت بإعداد اؼبعلمُت قبل اػبدمة األكاديبيُتيتمتع بشكل عام 

من خالل . فصل دراسيإىل معلم  جامعياؼبعقدة واؼبتغَتة باستمرار أثناء انتقاؽبم من طالب  رغباهتم وىواياهتمتعاملهم مع 
 من أنبها:واؼبأمول ربقيقها و عدد من التوصيات 

مثل الًتبية  الفنية الًتبيةكبو الفن يف اؼبقررات اؼبرتبطة دبهنة تدريس وترغيب تضمُت فبارسات ذات قيمة واذباه إهبايب  -
 وطرق تدريسها. الفنية الًتبيةاؼبيدانية ومناىج 
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اؼبأمول أن يقوم اإلعالم الًتبوي بتحفيز رغبة اػبرهبُت من اؼبرحلة الثانوية كبو مهنة التدريس بشكل عام، وتعليم الفن  -
 بشكل خاص.

 مناقشة القضايا اليت تتعلق بتهميش تعليم الفن بشفافية ووضوح والبحث عن حلول عملية.التغيَت اؼبأمول ىو  -
واختيار اؼبواقف اؼبناسبة ؽبا مع تبيان اعبانب اؼبظلم فيها، وتعزيز  الفنية الًتبيةاؼبأمول سبحيص اؼبتناقضات يف تعليم  -

 االنتماء للتخصص لدى طالب اعبامعة.

احًتام قرارات أقسام الًتبية الفنية، وعدم ربميلها فوق طاقتها االستيعابية وفق على صناع القرار يف اعبامعات  -
 إمكانياهتا البشرية واؼبادية، لكي ينعكس إهبابياً على ذبويد إعداد معلم الًتبية الفنية.

 المقترحات:

كبو الفنون وإتقان العمل للطالب إهبايب  اذباهكمادة إجبارية يف اؼبرحلة الثانوية لتكوين   الفنية الًتبيةإدخال مادة  -
 م.2131ملكة مأحد ؿباور الرؤية الوطنية لل تعد يتوالالكسب الصناعي و 

استكمال اؼبعايَت الوطنية من خالل البحث عن طرق تزيد من فاعلية وأثر وأنبية تدريس الفنون، واليت غالبًا ما  -
 تكون قضايا مقلقة للباحثُت.

ة كبو الفنون وتبيان أثرىا وتصحيح اػبربات السيئة السابقة لديهم فبا يزيد تكامل تثقيف اؼبعلمُت قبل وبعد اػبدم  -
 الشخصية وزيادة الثقة.

يعلق على عاتق اؼبختصُت تثقيف إصحاب القرار واعبهات ذات العالقة وتصحيح اػبربات السابقة كبو تدريس الفن  -
 والًتبية الفنية.

وإخضاعها ؼبعايَت واضحة، وأن ربتوي على جانب ثقايف نظري،  الفنية معلمي الًتبية قبولوتقنُت اختبارات  ذبويد -
 وجانب مهاري يرتبط بالقدرات الفنية.
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 المراجع

 أ. المراجع العربية:

م(. دراسة تنبئية الختيار مهنة التدريس يف ضوء كل من الكفاية التواصلية وكف التواصل واالذباىات كبو مهنة 2117اإلبراىيم، صاحل علي ضبزة )
، 192-143، ص164، ع43، سمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةالتدريس لدى طالبات كلية الًتبية جبامعة الكويت: 

 الكويت.

 ، الشركة العربية العصرية للطباعة، جدة، السعودية.2، طتاريخ التَّربية الفنَّيةم(. 2111ال )أبو اػبَت، صب

، جامعة اإلمام ؿبمد بن مجلة كلية العلوم االجتماعيةم(. دراسة ربليلية للقيم السلبية كبو العمل اليدوي: 1984أبو اػبَت، صبال عبد الرزاق )
 السعودية. ، الرياض،398-373سعود اإلسالمية، ص 

م(. تقوًن الربامج: إعداد معلم الًتبية الفنية بُت الواقع والتطلع، دراسة تقويبية لربامج اإلعداد بكليات 1992أبو اػبَت/أ، صبال عبد الرزاق )
م، 18/5/1992-21، اللقاء السنوي الرابع )التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بين، الواقع والتطلعات(اؼبعلمُت: 

 . الرياض، السعودية.23-1ص

م(. دراسة ميدانية ؼبعرفة مدى إدراك الفئات العمرية للمواطن يف اؼبملكة العربية السعودية لًتاثو الفٍت 1992أبو اػبَت/ب، صبال عبد الرزاق )
 . حلوان، مصر.51-27، كلية الًتبية الفنية، صمجلة بحوث في التربية الفنية والفنونالشعيب: 

 ، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية.2، طمدخل إلى التَّربية الفنَّية م(.2112شوقي إظباعيل ) إظباعيل،

(. مدى مالءمة برامج بكالوريوس الًتبية الفنية باؼبملكة مع منهج التعليم العام اغبايل وفق اذباه 2116آل قماش، قماش بن علي حسُت )
(DBAE :)يف جامعة اؼبلك خالد، بعنوان: "اؼبعلم وعصر اؼبعرفة: الفرص التربية المؤتمر التربوي الدولي األول بكلية ،

 .1978 -1915، ص 4م، اجمللد31/11/2116-29والتحديات، ربت شعار معلم متجدد لعامل متغَت"، يف 

 .51اغبلقة ظهراً،  1م، الساعة 2117-3-14، بتاريخ MBC1قناة م(. لقاء مع رسام الكاركاتَت عبداهلل جابر: 2117باؼبختصر )

م، الساعة 2117ديسمرب  11حول االلتحاق بقسم الًتبية الفنية جبامعة أم القرى، يوم األحد  مقابلة شخصية:م(. 2117اغبريب، سهيل سامل )
 صباحاً. 11

مُت بكلية الًتبية جبامعة م(. مدى فاعلية مقررات اػبربات اؼبيدانية يف إعداد طالب وطالبات الًتبية الفنية اؼبعل2116الدوسري، ؿبمد بن مفلح )
، ش مارس، ص 1، ع17، البحرين، مجمجلة العلوم التربوية والنفسية: NCATEاؼبلك سعود مهنيًا وفق معايَت األنكيت 

451-415. 

 6ساعة م، ال2117ديسمرب  9حول االلتحاق بقسم الًتبية الفنية جبامعة القصيم بربيدة، يوم السبت  مقابلة شخصية:م(. 2117الرزين، بدر )
 مساًء.

 ، دار اؼبسافر للنشر والتوزيع، جدة، السعودية.في تاريخ التَّربية الفنَّية ونظرياتهام(. 1996الزىراين، علي بن وبي )

ديسمرب  9ىـ، يوم السبت 1436حول االلتحاق بقسم الًتبية الفنية جبامعة جيزان يف عام  مقابلة شخصية:م(. 2117السروبي، خالد )
 صباحاً. 11 م، الساعة2117

 2م، الساعة 2117أكتوبر  29حول االلتحاق بقسم الًتبية الفنية جبامعة اؼبلك فيصل، يوم األحد  مقابلة شخصية:م(. 2117السعود، خالد )
 ظهراً.
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باعبزائر "دراسة  م(. قياس االذباه كبو مهنة التدريس لدى معلمي اؼبرحلة االبتدائية يف ظل اإلصالحات الًتبوية اعبديدة2113الشايب، ؿبمد )
 .13، اعبزائرـ عمجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةميدانية استكشافية دبدينة ورفلة"، 

 مساًء. 6م، الساعة 2117ديسمرب  11حول االلتحاق بقسم الًتبية الفنية جبامعة حائل، يوم اإلثنُت  مقابلة شخصية:م(. 2117الشائع، فوزي )

مدى الرغبة يف التدريس وعالقتها باؼبتغَتات الشخصية والوظيفية: دراسة مسحية على اؼبلتحقُت بربامج م(. 2115الشعالن، فهد بن أضبد )
، 62، ع24مج مجلة البحوث األمنية )السعودية(،الدراسات العليا )قسم العلوم اإلدارية( جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية: 

 .111-73ص

نوفمرب  27حول االلتحاق بقسم الًتبية الفنية جبامعة اؼبلك سعود، يوم اإلثنُت  مقابلة شخصية:م(. 2117الشمري، فهمد بن ؿبمد مثيب )
 صباحاً. 8م، الساعة 2117

مجلة لقراءة م( الدوافع الواقعية اللتحاق الطالب بقسم الًتبية الفنية يف كلية الًتبية جامعة اؼبلك سعود: 2111الشهري، عبداهلل ظافر علي )
 .89-66، ش ديسمرب، ص 12اىرة، مصر، ع، القوالمعرفة

مجلة م(. االذباه كبو مهنة التدريس وعالقتو باألداء التدريسي لدى أستاذ الًتبية البدنية والرياضية دبرحلة التعليم الثانوي، 2112طياب، ؿبمد )
 ، 8، اعبزائرـ عاألكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية

 : إدارة النشر العلمي اؼبطابع جبامعة اؼبلك سعود، الرياض، السعودية.البحث النوعي في التربيةم( 2112العبدالكرًن، راشد بن حسُت )

 ، دار ابن سينا للنشر، الرياض، السعودية.1، طتاريخ التَّربية الفنَّية ونظرياتهام(. 1998عزام، أبو العباس ؿبمود )

 1م، الساعة 2117نوفمرب  19اق بقسم الًتبية الفنية جبامعة الباحة، يوم األحد حول االلتح مقابلة شخصية:م(. 2117الغامدي، مسفر أضبد )
 ظهراً.

، كلية الًتبية، جامعة اؼبلك سعود، الرياض، السعودية. مجلة العلوم التربويةإعداده وتطويره: -م(. معلم اؼبستقبل 2115ؾبلة العلوم الًتبوية )
 .515-513، ص 3، ع27م. مج  2115/ 7/11-6بتاريخ: 

جامعة الكويت  -م(. اذباىات طلبة كلية الًتبية كبو مهنة التعليم. دراسة ميدانية مقارنة بُت كلية الًتبية 2112اجمليدل، عبداهلل؛ الشريع، سعد )
 .57-17(، ص4)28 مجلة دمشقجامعة الفرات أمبوذجاً:  –وكلية الًتبية باغبسكة 

 ، دار اؼبفردات، الرياض، السعودية.1، طلفنيةمدخل إلى التربية ام(. 1995ؿبمد، مصطفى حنفي )

، اؼبركز الوطٍت للقياس معايير معلمي التربية الفنية، مشروع المعايير المهنية للمعلمين وأدوات التقييمم(. 2113اؼبركز الوطٍت للقياس والتقوًن: )
، على شبكة اإلنًتنت: 2117مايو  14والتقوًن يف التعليم العايل )قياس(، زيارة 

http://www.qiyas.sa/Tests/ProfessionalTesting/DocLib1%الفنية21الًتبية%21معلمي%21/معايَت
.pdf 

م(. برنامج قائم على التفكَت يف تنمية اؼبهارات التدريسية واالذباه كبو اؼبهنة لدى طالب الدبلوم العام يف 2117اؼبصري، تامر علي عبداللطيف )
 .84-37ص6، ع21، مصر، مج العلمية مجلة التربيةالًتبية زبصص علوم: 

الطالب اؼبعلم( لفًتة التدريب اؼبيداين بكلية الًتبية الفنية  -م(. تقييم األداء اؼبهٍت لكل من )اؼبشرف األكاديبي 2116اؼبهدي، زينب حسن )
مصر ،  -جامعة حلوان  -ة ، كلية الًتبية الفنيمجلة بحوث في التربية الفنية والفنونجامعة حلوان يف ضوء االعتماد واعبودة: 

 .22 – 1، ص 48ع
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بية الفناية يف التعليم العام يف اؼبملكة العربية السعودية: 1994النجادى، عبد العزيز راشد ) مجلة جامعة م(. رؤية جديدة يف تطوير مناىج الًتا
بية، النشر العلمي واؼبطابع، جامعة اؼبلك 6، مالملك سعود  .211-189سعود، الرياض. ص ، العلوم والداراسات الًتا

، اإلطار الوطني للمؤىالت للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية(. 2119: )(NCAAA)اؽبيئة الوطنية للتقوًن واالعتماد األكاديبي 
 شهر مايو.

 ، عامل الكتب، القاىرة، مصر.البحث العلمي في الفن والتربية الفنيةم( 2114يونس، عيد سعد )
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