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درجة مالءمة البيئة الفعلية للتربية الفنية لمواصفات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية
الفنية النظامية ( )DBAEبالمدارس المتوسطة في مدينة الرياض
تهاني بنت عبدهللا بن إبراهيم المزروع
و ازرة التعليم
tahani8048@gmail.com

الملخص:

لتعرف على درجة مالءمة البيئة الفعلية ،لمواصفات البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية
هدفت الدراسة ،إلى ا ُّ

( ،)DBAEبالمدارس المتوسطة في مدينة الرياض ،وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عنقودية عشوائية من المدارس ،وبلغ أعداد أفراد
الدراسة ( )480طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي؛ لإلجابة على أسئلة الدراسة:



ما مواصفات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ()DBAE؟

ما درجة مالءمة البيئة الفعلية لمواصفات البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( )DBAE؟

وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 إعداد قائمة مواصفات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( ،)DBAEعن طريق ،بناء وتطوير نموذج،
يتضمن محاور البيئة الصفية ( المادية  ،االجتماعية والنفسية).

 كشفت نتائج الدراسة ،أن المتوسط الحسابي العام للبيئة المادية الفعلية للبيئات الصفية للتربية الفنية ،بلغ ( )2.90ونسبة

( ،)% 58وأن عبارات محاور تحليل البيئة المادية الفعلية متوفرة بحالة متوسطة لمواصفات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية
الفنية النظامية ( .)DBAE

أي أن درجة مالئمة البيئة الفعلية المادية ،متوسطة لمواصفات البيئة المادية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ). (DBAE


كشفت نتائج الدراسة ،أن المتوسط الحسابي العام للبيئة االجتماعية والنفسية للبيئة الصفية للتربية الفنية ،بلغ ( )0.60ونسبة

( ،)% 60وأن درجة المالءمة لعبارات محاور مقياس البيئة االجتماعية والنفسية هي نعم  ،أي أن درجة مالءمة البيئة الفعلية
االجتماعية والنفسية ،متوسطة لمواصفات البيئة االجتماعية والنفسية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ). (DBAE

وأوصت الدراسة بـ :
ِّ
َّ
المخطط المقتََرح للبيئة الصفية للتربية الفنية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ) ،(DBAEكأساس لمواصفات البيئة
تبني

الصفية للتربية الفنية ،بالمملكة العربية السعودية ،بعد تجريبه بعينه دراسية أكبر و أكثر تمثيالً.


زيادة الدعم واالهتمام من قبل و ازرة التعليم ،وذلك بتدريب المعلمات ،وتوفير مستلزمات وأدوات ومعدات البيئة الصفية ،لح َجر التربية
وفق نظرية التربية الفنية النظامية ()DBAE؛ لتحقيق أهداف المنهج ،وتنفيذ محتواه
الفنية ،بما يتناسب مع منهج التربية الفنيةَ ،
بالشكل المطلوب.

الكلمات المفتاحية :البيئة الفعلية ،البيئة الصفية ،نظرية التربية الفنية النظامية.

المقدمة:

ركنا م ِّه ًّما في تكوينهم ،كي يستجيبوا للمؤثرات الخارجية
كبير في تشكيل أذواق المتعلمين ،وتعالج ً
دور ٌ
للتربية الفنية ٌ
استجابات صحيحة؛ لذلك ،تعتبر وسيلة من وسائل االرتقاء بسلوكهم ،والتكامل االجتماعي لديهمَ ،وتَ ْرَقى بالوجدان ،وتنمي المهارات،
وتكمل النمو اإلنساني لديهم (العتوم2015 ،م ،ص .)23

انتشار نظرية التربية الفنية النظامية
ًا
ظهرت العديد من النظريات الفنية ،التي تنادي بأهمية التربية الفنية ،وكان أحدثها وأكثرها
(  ،)DBAEالتي تهدف إلى بناء نظرية لتنظيم مناهج وطرق وأساليب تدريس التربية الفنية ،في ضوء أربعة مجاالت متداخلة وهي:
ِّ
الج َمال ،النقد الفني ،اإلنتاج الفني.
تاريخ الفن ،عْلم َ
التطور الحاصل لمادة التربية الفنية ،وتغيُّر مفهومها ،وميلها إلى النهج التربوي ،إلى االهتمام بشخصية المتَ َعلِّ م
أدى هذا
ُّ
وتكاملها أكثر من المهارة ،والدقة ،وإتقان الصنعة ،وأصبح هدفها تنمية المتَ َعلِّم ككل عن طريق الفن (المهنا والحداد2000 ،م ،ص

.)35

ولتحقيق هذا الهدف؛ وجب تهيئة بيئة ص ِّفيَّة فنيةِّ ،
تمكن المتَ َعلِّم من أن يفكر ويحس وينمو بعملياته العقلية ،والجسمية ،من
َ
َ
خالل المشكالت الفنية التي تعالجها؛ ألنه من الضروري ،مع كل تطور تشهده النظريات التربوية والعلمية الحديثة ،تكييف البيئة
الصفية ،بما يتوافق مع الحاجات التعليمية ،والتوجهات التربوية الحديثة.

التعلم أو معيقة له ،لذا فإن إتقان تصميم بيئة ُّ
تعتبر البيئة الصفية سالحا ذو حدين؛ فإما أن تكون داعمة ألهداف ُّ
التعلم من
ً
المخرَجات التربوية المأمولة من العملية التعليمية.
منظور منظومي ،يسهم في تحقيق
َ
عرضت الدراسة بيئة العالقات الصفية ،على أساس تحقيق العالقة اإلنسانية ،بين الم َعلِّم والمتعلم ،والتي في ضوئها ،يتحقق
الف َّعال بدوره في تصميم وهندسة البيئة الصفية اإليجابية ،وفيما يختص بالبيئة الصفية ،فإن أحد
الف َّعال ،حيث يسهم التدريس َ
التدريس َ

جوانبها إنساني َب ْحت ،ويتمثل في العالقات بين المتعلمين بعضهم البعض .أما بقية جوانب البيئة الصفية ،فهي مادية ،كالمحتوى
والطريقة و المعينات.
والجدير بالذكر ،رغم أننا أخذنا بيئة العالقات الصفية كب ْعد مستقل؛ بغرض إبراز العالقة بين الم َعلِّم والمتعلم ،فإن بيئة العالقات
الصفية ذاتها ،هي بيئة جزئية من البيئة الصفية.

بدأ االهتمام بالبيئة الصفية قبل حوالي ( )65عامًا ،من قبل التربويينن على يد العالم موراي ( ، )Murrayحين قام في عام

1938م ،بتقديم نموذجين أطلق عليهما "  " alpha pressلوصف البيئة الفعلية أو الواقعية  ،و"  " beta pressلوصف البيئة التي
يفضلها المتعلم ( أمبو سعيدي والعفيفي2004 ،م  ،ص) 97
لقد كانت دراسة موراي ( ) Murrayبدايات ،لمزيد من الدراسات الستقصاء الجوانب المختلفة للبيئة الصفية ،والعوامل التي تؤثر

عليها.

عرف موس البيئة التعليمية ( ) Moos, 1992, p1بأنها " :شخصية مجال أو بيئة ما ،مثل :مجال العمل ،أو جماعة اجتماعية ،أو
َّ
ِّ
مدرسي ،فلكل مجال اجتماعي شخصية فريدة تعطيه الوحدة والتماسك" .وعرفها سويخين وسوى جو( &SweKhine
صف
َ
 )SweeChiew, 2001على أنها" :المكان أو الفراغ ،الذي يتفاعل فيه كل من الم َعِّلم والمتعلمين ،ويستخدمون فيه أدوات ومصادر
متنوعة في سبيل تحقيق أهداف ُّ
التعلم الموضوعة" .وتعرفها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO ,2006
ُّ
عرَفها ( Frenzel,
بأنها" :البيئة المادية ،بما في ذلك من موارد
التعلم الصفي للدروس ،والبيئة النفسية واالجتماعية" .كما َّ

 )Pekrun& Goetz, 2007, p 478بأنها" :أكثر من مجرد المكان الفيزيقي ،فهي تتألف من مجال ُّ
متضمنا
التعلم الكامل،
ً
العمليات التعليمية ،وعالقات الم َعِّلم بالمتعلمين ،وعال قات المتعلمين ببعضهم ،واتجاهات المتعلمين نحو المكان ،والمواد الدراسية".
عرَفها ( )Peer & Fraser, 2015, p143بأنها" :السياقات االجتماعية ،والنفسية ،والتربوية ،التي يحدث فيها ُّ
التعلم ،وتؤثر
كما َّ
على تحصيل المتعلمين للمواد المختلفة ،وعلى اتجاهاتهم نحوها".
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يت ضح من التعريفات السابقة ،أن بعضها ركز على البيئة النفسية واالجتماعية فقط ،مثل :تعريف موس ( ،)Moos, 1992, p1أما
البقية ،فقد أجمعوا على العناصر الثالث ،المادية واالجتماعية والنفسية ،وأضاف ( Peer & Fraser, 2015؛ Davies et al.,
 )2012, p 80األكاديمية والتربوية والتعليمية ،وتفرد ( )p, 2012,Davies et al.80بذكر تأثير األماكن واألفراد خارج المدرسة.
تعرف الباحثة البيئة الصفية بأنها " :المكونات المادية ،والتأثيرات النفسية للمتعلِّم والمعلم الناتجة عن التفاعالت مع المكونات المادية
واألنشطة التعليمية ،والعالقات االجتماعية بين المتعلمين والمعلم من جهة ،وبين المتعلمين بعضهم البعض من جهة أخرى ،في
حجرة الصف" .وتحدد الدراسة بعد هذه التعريفات مكونات البيئة الصفية :بالبيئة المادية ،والبيئة االجتماعية والبيئة النفسية ،وستتطرق

جميعا.
الدراسة بإسهاب إلى هذه المكونات
ً

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

بالنظر إلى البيئات الصفية الفعلية ،للتربية الفنية ،في المدارس الحكومية من النواحي المادية والنفسية واالجتماعية ،يتضح

التطور ،الذي صاحب منهج التربية الفنية وفق نظرية التربية الفنية النظامية (  ،)DBAEوال تتفق حتى مع
أنها ال تتالءم مع
ُّ
الخصائص ،والمتطلبات المذكورة في وثيقة منهج مادة التربية الفنية ،للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة ،في التعليم العام لعام . 2004
واضعين في االعتبار ،أن هذه الوثيقة ،لم تجدد منذ ذلك الحي ن فإن الفجوة تبدو ملحوظة ومتفاقمة ،بالشكل الذي قد يتسبب ،في عدم
التطبيق الصحيح للمنهج ،من حيث اعتماد بدائل اجتهادية ،وتغيير لعدد من دروس ومحتويات المنهج ،وخاماته وأدواته ،بسبب
النقص في البيئات الصفية للتربية الفنية ،مما قد أدى إلى الحد من تحقيق أهداف المنهج ،وعدم اهتمام المتعلمين بالمادة ،وقلة
الدافعية لديهم في التفاعل مع األنشطة الفنية  ،وهذا ما أشارت إليه دراسة (الكراشي  ،سمر2008 ،م ) .
ِّ
وممارَسة نشاطات
المناسَبة للتدريس
وعلى ذات السياق ،أكدت دراسة (الغامدي2012 ،م) ،ضرورة تهيئة القاعات ،والح َجر
َ
تتماشى مع
التربية الفنية بالمدارس االبتدائية ،ودعا الشاهين (2006م) إلى إعادة النظر في البيئة الصفية لح َجر التربية الفنية؛ حتى
َ
المتطلبات التعليمية في العصر الحديث.

تظهر العديد من األدبيات ،تناول الباحثين لموضوعات البيئة الصفية ودراسة أثرها ،أو عالقتها ببعض المتغيرات مثل(:
التحصيل ،اإلبداع ،التفكير التأملي ،التفكير الناقد ،الدافعية ،االتجاهات وغيرها) .واستكماالً للبحث في موضوع البيئة الصفية ،فسوف
تتناول الدراسة الحالية ،البيئة الصفية الفعلية ،ومالءمتها مع نظرية التربية الفنية النظامية ( ،)DBAEمن خالل الوصول إلى

ال لما انتهى منه الباحثون السابقون.
استنتاجات منطقية ،وتوصيات إجرائية؛ لسد الفراغ المعرفي والمكاني في هذا الموضوع ،استكما ً

الشيء الذي يذكر ،إن الدراسات السابقة ،لم تتناول مواصفات البيئة الصفية بمتغيراتها المادية ،واالجتماعية ،والنفسية في ضوء

المطوَرة؛ لذلك دعت الحاجة إلى هذا البحث.
نظرية التربية الفنية النظامية (  ،)DBAEالتي قامت عليها مناهج التربية الفنية
َّ
و تجيب الدراسة عن السؤالين اآلتيين :


ما مواصفات البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ()DBAE؟



ما درجة مالءمة البيئة الفعلية لمواصفات البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( )DBAE؟

أهداف الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدفين التاليين:
التعرف على مواصفات البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( .)DBAE
.1
ُّ

التعرف على درجة مالءمة البيئة الفعلية لمواصفات البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( .)DBAE
.2
ُّ

أهمية الدراسة:

تمثلت أهمية الدراسة الحالية في إسهامها في تحقيق الجوانب التالية:
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أو ال :األهمية النظرية:
ِّ .1
توفر هذه الدراسة معلومات عن البيئة الصفية بمكوناتها المادية واالجتماعية والنفسية ونظرية التربية الفنية النظامية
( . )DBAE
تفرَدت هذه الدراسة – في حدود علم الباحثة  -بذكر مواصفات البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية
َّ .2
( .)DBAE
 .3تم وضع اختبار ،وأداة؛ لقياس مدى توافر مواصفات البيئة الصفية ،باستخدام قائمة مواصفات البيئة الصفية ،في ضوء
نظرية التربية الفنية النظامية ). )DBAE
ثاني ا :األهمية التطبيقية:
ِّ .1
تصور مقتََرًحا للبيئة المادية للتربية الفنية ،في ضوء مواصفات نظرية التربية الفنية النظامية ( .)DBAE
ًا
تقدم هذه الدراسة
 .2تساهم هذه الدراسة ،في الوقوف على مستوى إدراك المتعلمات للبيئة االجتماعية والنفسية للبيئة الصفية لمادة التربية الفنية؛
األمر الذي يسهم في رسم السياسات والبرامج المالئمة لتحسين البيئة الصفية لمادة التربية الفنية.

 .3تساعد هذه الدراسة ،في إعداد معلمات التربية الفنية للتواصل النفسي ،واالجتماعي الفاعل ،مع المتعلمات.
جميع مكونات البيئة الصفي ة المادية ،واالجتماعية ،والنفسية وبالتالي ،يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة،
 .4تناولت الدراسة
َ
في تحسين البيئة الصفية بكامل مكوناتها.
ِّ
تساهم هذه الدراسة في مساعدة جهات التطوير ،بو ازرة التعليم ،بالمملكة العربية السعودية ،في التخطيط ورسم السياسات
.5
لبيئات صفيةِّ ،
وفق نظرية التربية الفنية النظامية ( .)DBAE
تحقق االستفادة الكاملة ،من المناهج
َّ
المطورة للتربية الفنيةَ ،

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة ،على البحث ،عن درجة مالءمة البيئة الفعلية للتربية الفنية ،لمواصفات البيئة الصفية ،في

ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( ،)DBAEمن خالل العناصر المادية ،واالجتماعية والنفسية.
الحدود المكانية :المدارس الحكومية المتوسطة للبنات في مدينة الرياض.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول للعام (1438-1437هـ).

مصطلحات الدراسة:

درجة المالئمة:

ويعبر عنها بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة اتجاهات استجابات أفراد العينة.

تــم اســتخدام المقيــاس الخماســي؛ ولــذا يــتم توصــيف المتوســط حســب قيمتــه إلــى صــيغة متــوفرة بدرجــة مالءمــة ،تبــدأ مــن عــدم التــوفر،

وتنتهى إلى التوفر بحالة ممتازة.
التربية الفنية:

عرفها المهنا والحداد (2011م ،ص )35بأنها" :مادة دراسية ،تهتم بالنواحي التعبيرية واإلبداعية ،لها أسسها ،وأدوارها،
ِّ
المتطور ،الذي
وأهدافها ،وغاياتها ،التي هي تربية المتَ َعلِّم ككل؛ ليستطيع أن يعيش عيشة جمالية راقية ،في وسط اإلطار االجتماعي
وعرَفها الغامدي (2012م ،ص )37بأنها ":من المقررات الدراسية ،التي تسهم في بناء شخصية المتَ َعلِّم في الجوانب
ينتمي إليه"َّ .
المعرفية والوجدانية والمهارية  ،كما أنها تتميز ،باالهتمام بالجانب الجمالي والوجداني والقيمي".

وتعرفها الدراسة الحالية بأنها ":مادة دراسية ،تعتمد على إعطاء المتعلمين الخبرات البصرية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والعلمية ،عن
طريق األنشطة الفنية بمجاالتها الثمانية (خزف  -رسم  -زخرفة  -طباعة -نسيج  -خامات  -معادن  -خشب) لتنمية الشخصية
المتكاملة لديهم".
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البيئة الفعلية:

عرفها موراي على أنها" :البيئة الصفية الواقعية" كما نقلها ( أمبو سعيدي والعفيفي 2004 ،م ) .وتعرفها الدراسة اصطالحًا بأنها " :

البيئة الواقعية للبيئة الصفية " .كما تعرفها إجرائيًا بأنها " :واقع البيئة الصفية للتربية الفنية وفق نظرية التربية الفنية النظامية

( ." ) DBAE

نظرية التربية الفنية النظامية (:)DBAE

يعرفها آل قماش (2005م ،ص ) 9بأنها" :فكر أو أسلوب ،اتفق عليه جماعة من المتخصصين في مجال التربية الفنية لتعليم
منظمة ،وميادين للتربية الفنية ِّ
الفن ،وفق أسس علمية َّ
متمثلة في التذوق الجمالي ،وتاريخ الفن ،والنقد الفني ،واإلنتاج الفني"ِّ .
ويعرفها
َ
الغامدي (2012م ،ص )54بأنها" :االتجاه ذو األساس المنظم للمعرفة ،في التربية الفنية ،ويطلق عليها محليًّا (االتجاه التنظيمي) ،
وهي مدخل أو مقاربة منهجية شمولية ،في تدريس ُّ
وتعلم الفنون ،تم تطويره في األساس ،بواسطة مجموعة من أساتذة الفن الغربيين،
ََ
ليتناسب مع الحاجة إلى نقل المعارف والخبرات الفنية إلى المتعلمين في التعليم العام" .وتعرفها ثناء أبو زيد (2013م) بأنها" :اتجاه
جديد لمناهج التربية الفنية المعاصرة ،يهدف إلى تدريس الفن باعتباره أسلوبا َّ
منظما داخل عملية ُّ
التعلم" .وتعرفها الدراسة الحالية
ً
ً
َّ
ومنظ َمة وشاملة ،من خالل التركيز على دراسة أربعة مجاالت معرفية
بأنها" :نظرية تقوم على تدريس وتعلم الفنون ،بطريقة منهجية
ِّ
الج َمال والتذوق
ومهارية ،لها عالقة وثيقة بالفنون وهي :إنتاج األعمال الفنية ،نقد األعمال الفنية ،دراسة تاريخ الفن ،دراسة عْلم َ
الجمالي".
المرحلة المتوسطة:

وهي المرحلة التي تقع بين المرحلتين االبتدائية والثانوية ،ويطلق عليها المرحلة اإلعدادية ،أو المتوسطة أو الثانوية الدنيا ،ومدة
الدراسة في هذه المرحلة ثالث سنواتِّ ،
تغطي المرحلة العمرية من ( ،)16 -12وتنقسم أنماط ُّ
التعلم فيها إلى ثالثة أنماط ،وهي:
اء للبنين أو البنات ،ومدارس تحفيظ القرآن للبنين والبنات ،والمعاهد العلمية
العامة ،وهي األكثر
المدارس المتوسطة
َّ
ً
انتشارا ،سو ً
المتوسطة للبنين فقط.
البيئة الصفية:

عرف الحجار والعاجز ( 2007م) البيئة الصفية بأنها " :الظروف البيئية األكاديمية ،واالجتماعية ،والمادية ،التي تسود ح ْج َرة
َّ

الصف ،والتي يولدها المعلمون والمتعلمون ،والمنهج الدراسي ،فضالً عن البيئة المادية" .ويعرفها (:)Davies et al ،2012 ،p.80
"أن البيئة الصفية ،تمتد لما أبعد من الحدود المادية للمكان الذي يجري فيه ُّ
التعلم ،ليشمل الخصائص النفسية واالجتماعية والتعليمية،
ويشمل أيضًا تأثير األماكن واألفراد خارج المدرسة".
ِّ
وتعرفها الباحثة اصطالحا" :بأنها المكونات المادية ،والتأثيرات النفسية للمتعلِّم والمعلِّم الناتجة عن التفاعالت مع المكونات المادية
واألنشطة التعليمية ،والعالقات االجتماعية بين المتَ َعلِّم والمعلم من جهة ،وبين المتعلم والمتعلمين من جهة أخرى في حجرة الصف".
وتعرف الباحثة البيئة الصفية إجرائيًّا بأنها" :اإلطار الذي يتم فيه ُّ
تعلم الفن تحت ظروف مادية ،واجتماعية ،ونفسية تتالءم مع
مواصفات نظرية التربية الفنية النظامية ( .")DBAE
البيئة المادية:

تعرَفها بشرى الجميلي (2007م ،ص )17بأنها" :جميع المؤثرات المادية التي ِّ
تؤثر سلبا أو إيجابا في عملية ُّ
ِّ
التعلم ،مثل:
ً
ً
ترتيب أماكن جلوس المتعلمين ،نوعية اإلضاءة ،التهوية ،مكان السبورة وجودتها ...إلخ".

وعرف الكناني (2007م ،ص  )397البيئة المادية بأنها" :تخطيط وتنظيم فضاءات ِّ
الحيز المكاني ،الذي يلبي حاجات ومتطلبات
الفئة المستهدَفة ،بحيث ِّ
تؤثر في فعاليتهم ،ونشاطاتهم في الموقف التعليمي ،وتضم هذه البيئة مكونات :األثاث ،اإلضاءة ،أماكن
َ
ظة على درجة الح اررة".
التهوية ،المحاَف َ

اصطالحا بأن ها" :تنظيم جميع العناصر المادية في البيئة الصفية من (أثاث ،وجدران ،وإضاءة ،ونوافذ،
وتعرف الدراسة البيئة المادية
ً
وأبواب ،ومعدات وأدوات ،ووسائل تقنية وفنية)؛ لتساعد على ممارسة األنشطة الصفية ،وإتمام عملية ُّ
التعلم".
ََ
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أما التعريف اإلجرائي للبيئة المادية فهي ":مجموعة العناصر المادية التي تتطلبها نظرية التربية الفنية النظامية ()DBAE
وأنشطتها الفنية ،لتحقق أهدافها ،وتتحدد بالدرجة التي تحققها البيئة الصفية المادية ،بحسب األداة المعدَّة ألغراض الدراسة الحالية من
ِّ
المناسب لمادة التربية الفنية ،األدوات والخامات والمعدات
ناحية (المساحة والموقع ،ترتيب المقاعد والطاوالت ،ترتيب وتوفير األثاث
الفنية)".
البيئة الجتماعية:

ِّ
يعرفها أمبو سعيدي والعفيفي (2004م ،ص ) 5بأنها" :المناخ أو الوسط السائد في الصف كمجموعات اجتماعية ،والذي
يمكن أن يؤثر في ُّ
تعلم المتعلمين"ِّ .
وتعرفها بشرى الجميلي (2007م ،ص )18بأنها" :طبيعة العالقات االجتماعية ،بين المتعلمين
والمعلمين من جهة ،وبين المتعلمين بعضهم البعض من جهة أخرى ،في إطار المهمات التعليمية ،التي تجري داخل حجرة الصف".
وتعرفها الدراسة اصطالحا" :بأنها التفاعالت التي تنتج من المواقف التي تجمع المعلمين والمتعلمينِّ ،
عنصر اجتماعيًّا إيجابيًّا
ًا
وتوفر
ً
أو سلبيًّا ،ومن خالل هذه التفاعالت تبرز الشخصيات ،وتتكون شخصيات مؤثرة وشخصيات متأثرة في البيئة الصفية".
أما التعريف اإلجرائي للبيئة االجتماعية" :هو المناخ الحاصل في حجرة التربية الفنية ،نتيجة العالقات بين م َعلِّمة التربية الفنية
والمتعلمات ،وبين المتعلمات بعضهن البعض ،أثناء األنشطة الفنية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( ،)DBAEويتحدد

المشارَكة،
بالدرجة التي تحققها البيئة الصفية االجتماعية ،بحسب األداة المعدَّة ألغراض الدراسة الحالية من ناحية (االنهماك و َ
االنتماء ،دعم المعلمة ،مناقشة المهمة وتوجيهها نحو الهدف ،المناَف َسة ،النظام والتنظيم ،وضوح التعليمات ،ضبط الم َعلِّم)".
البيئة النفسية:

عرفتها مديحة فقها (2000م ،ص ) 10بأنها" :الشروط المعنوية في الصف ،التي تهيئ الفرص الكاملة للمتعلمين؛ للنجاح في

التوافق الداخلي ،بين دوافعهم ونوازعهم المختلفة ،وفي التوافق الخارجي ،في عالقاتهم ببيئتهم المحيطة ،بما فيها من موضوعات
وأشخاص"ِّ .
ويعرفها قطامي وقطامي (2002م ،ص  )189هي "مترتبات التفاعل مع الم َعلِّم ،وتفاعل المتَ َعلِّم مع المتَ َعلِّم ،وتفاعل
المتَ َعلِّم والمعلِّم ،عبر خبرات تعليمية بسيطة".
اصطالحا بأنها" :النتائج الداخلية للمتعلِّم ،جراء تفاعالته القائمة لبيئته المحيطة (المادية والبشرية) ،مما يؤثر على
وتعرفها الباحثة
ً
صحته النفسية ،وسلوكه ،وعالقته بمن حوله".
أما التعريف اإلجرائي" :االنفعاالت المترتبة ،من العال قات المشتركة ،في البيئة الصفية للتربية الفنية ،وتتحدد بالدرجة التي تحققها
البيئة الصفية النفسية ،بحسب األداة المعدَّة ألغراض الدراسة الحالية من ناحية (االنهماك والمشاركة ،االنتماء ،دعم المعلمة ،مناقشة
المهمة وتوجيهها نحو الهدف ،المناَف َسة ،النظام والتنظيم ،وضوح التعليمات ،ضبط الم َعلِّم) ".

الدراسات السابقة:

تصور متعلمين المدارس الثانوية لحالة بيئتهم التعليمة المادية ،في الحجرة
 هدفت دراسة رومينا ( ،)Romina, 2012لبحث
ُّ
الدراسية ،وتأثيرها على ُّ
التعلم ،تم طرح أربعة أسئلة بحثية ،وتمت اإلجابة عليها باستخدام اإلحصاء الوصفي ،في حين أنه تم
صياغة ثالثة فرضيات واختبارها باستخدام إحصاءات اختبار(  ) tعند مستوى 0.05 :من الداللة.
ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثة المنهج المسحي ،وكانت أداة الدراسة استبانة ،وتكونت عينة الدراسة ،من جميع
المدارس الثانوية في والية الدلتا خالل العام الدراسي  2012/2011م .من خالل تقنية بسيطة عشوائية لجمع العينات ،تم اختيار

عامة) ،في مجتمعات "إيكا" من والية الدلتا في نيجيريا ،من
عينة من  800متعلم من ستة عشر مدرسة (ثمانية خاصة وثمانية َّ
ثمانية مدارس في المناطق الحضرية ،وثمانية مدارس في المنا طق الريفية ،كانت عشرة مدارس تعليم مختلط  ،بينما كانت ستة

مدارس من الجنس الواحد.
تصورهم لحالة بيئتهم
كشفت النتائج الناشئة ،عن تحليل البيانات ،أن متعلمين المدارس الخاصة ،اختلفوا بشكل ملحوظ في
ُّ

تصور المتعلمين والمتعلمات لحالة بيئة
العامة ،لم يكن هناك فرق كبير بين
المادية للبيئة الصفية عن المتعلمين في المدارس
ُّ
َّ
كبيرا ،بين التصور عند متعلمين المدارس في المناطق الحضرية والريفية
الصف المادية ،في الح َجر الدراسية ،وجد أن هناك فرًقا ً
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لحالة بيئتهم الصفية المادية ،في الفصل الدراسي ،كذلك كشفت النتائج أن البيئة الصفية في الح َجر الدراسية ،كان لها تأثي ًار كبي ًار
على عملية ُّ
تعلم المتعلمين ،وتحفيزهم بما في ذلك الدافع إلى المشاركة بفعالية في األنشطة األكاديمية ،ويمكن أن تؤثر في
سلوكهم الشخصي والحضور لمدرستهم ،وكشفت الدراسة ،عن ضعف البيئة المادية للبيئات الصفية.

 من جهة أخرى قدمت أمل الشلتي (2009م) دراسة موضوعها :أثَر منظومة البيئة المدرسية  ،في تنمية ِّ
القَيم اإلبداعية التشكيلية
التعرف على منظومة البيئة المدرسية ،ومدى
هدَفت إلى ُّ
 ،لمادة التربية الفنية  ،بالمرحلة الثانوية ،من وجهة َن َ
ظر المعلماتَ ،
تأثيرها في تنمية القيم اإلبداعية للفن التشكيلي المعاصر  ،لدى متعلمات المرحلة الثانوية ،ولتحقيق أغراض الدراسة ،استخدمت
الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( ) 51معلمة من مدينة جدة ،من معلمات التربية الفنية للمرحلة الثانوية
المنهج
الباحثة
َّ
َ
بمدينة جدة ،وكانت أداة الدراسة هي االستبانة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،بين ِّ
متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة ،حول دور البيئة المدرسية ،في تنمية القيم اإلبداعية في مادة التربية الفنية ،من وجهة نظر معلمات التربية

ِّ
لمتغير عدد سنوات الخدمة ،والتخصص والدورات التدريبية.
الفنية ،للمرحلة الثانوية بمحافظة جدةَ ،وْفًقا
هدَفت الدراسة إلى تحديد مدى تأثير المدرسة ،في تعليم منهج
 كذلك تعتبر دراسة سمر الكراشي )2008م) ،دراسة مهمة ،حيث َ
التربية الفنية المعاصر ،وتحديد االتجاهات الفنية  Kالتي يمكن اإلفادة منها في تطوير منهج التربية الفنية ،وتكونت عينة

الدراسة من ) )20مدرسة من المدارس األساسية في القاهرة ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم تصميم استبانة؛ للتعرف على دور
المدرسة ،في تفعيل تعليم منهج التربية الفنية ،وكذلك تحديد االتجاهات الفنية لدى المتعلمين.
تحقيق أهداف المنهج ،وتنفيذ محتواه بالشكل
وتتلخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،في أن أغلب المدارس ،تهمل
َ
المطلوب ،باالضافة ،إلى وجود أثر لدور األنشطة التعليمية اإلثرائية في إكساب المتعلمين ألهداف منهج التربية الفنية.
هدَفت إلى معرفة دور الم َعلِّم والمعلمة المأمول ،في ظل التغيرات واالتجاهات الحديثةK
 أجرى الحربي (2007م) ،دراسة َ
وتحديدا Kتََبِّني نظرية التربية الفنية النظامية ) (DBAEوتحديد مدى حاجة المعلمين والمعلمات،
لمنهج التربية الفنية،
ً

الكتساب كفايات االتجاه التنظيمي ،وتصميم نموذج للتدريب اإللكتروني عبر اإلنترنت ،لتلبية االحتياجات التدريبية ،وتدريب
م َعلِّ ِّمي ومعلمات التربية الفنية  ،على اكتساب الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه التنظيمي ،ولتحقيق أغراض الدراسة ؛ استخدم
ِّ
وتكون مجتمع الدراسة من جميع م َعلِّ ِّمي
الب ْع ِّديَّ ،
الباحث المنهج التجريبي ،وتصميم المجموعة الواحدة ،ذات االختبارين الَقْبلي و َ
ومعلمات التربية الفنية ،وحددت عينة الدراسة في ) )86متدرًبا من الجنسين ،واستخدم الباحث االختبار كأداة لدراسته ،وتأكد من
صدقها وثباتها ،كما استخدم اختبار (ت) بنوعية ،للمجموعتين المترابطة ،والمجموعتين المستقلة.
وأظهرت نتائج الدراسة :حاجة م َعلِّم ومعلمة التربية الفنية ،إلى اكتساب الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه التنظيمي ،وإمكانية
تصميم نموذج للتدريب اإللكتروني ،وتفعيله على هيئة موقع على شبكة اإلنترنت ،وقام بتجربته على عينة تطوعية من م َعلِّ ِّمي
ومعلمات التربية الفنية.

كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،في متوسط تحصيل المتدربين (المعلمين والمعلمات) بين متوسط اختبارهم
َ ِّ
الب ْع ِّدي؛ وذلك لصالح متوسط االختبار.
القْبلي ومتوسط اختبارهم َ
هدَفت إلى دراسة البيئة التنظيمية السائدة ،في
 من جهه اخرى تعتبر دراسة بينتون ) ، (Benton,2002دراسة مهمة ،حيث َ
التعرف على العوامل التي تسهم في قدرتها على
إحدى مدارس مقاطعة " نابر فايل" في الواليات المتحدة األمريكية ،وكذلك ُّ
المقابالت الشخصية وتحليل الوثائق
التميُّز والتفوق على المدارس األخرى ،وقد قامت الباحثة بجمع المعلومات من خالل
َ
المدرسية  .وقد توصلت الدراسة ،إلى أن البيئة المدرسية القوية واإليجابية ،ناجمة عن فعالية المدرسة ،وأن بيئة التميز في

المدرسة تستمد قوتَها من القيادة التعاونية  ،والشراكة والتعاون مع المجتمع المحلي.
أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:


تم االستفادة منها في االستعانة بها في اإلطار النظري.



تم االستفادة منها في التعرف على اإلجراءات المنهجية التي استخدمتها هذه الدراسات.
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أوجه التفرد للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:


تركز الدراسة الحالية على البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ).(DBAE



تتناول الدراسة جميع مكونات البيئة الصفية المادية واالجتماعية والنفسية.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية اْل َم ْس ِّحيَّة؛ حيث إنها تفيد في وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتهتم الدراسات
الوصفية ،بدراسة ،ووصف الظواهر اإلنسانية ،والمشكالت االجتماعية ،والتي ِّ
تمثل بالنسبة للدراسة (درجة مالءمة البيئة الفعلية
للتربية الفنية لمواصفات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( )DBAEبالمدارس المتوسطة في مدينة الرياض)

الوصفي المسحي؛ حيث إن هذا المنهج ،يهتم بوصف الظاهرة ،ويهتم بدراسة العالقات اإلنسانية ،وهو يعتبر
المنهج
واتََّب َعت الباحثة
َّ
َ
بناء على االعتبارات التالية:
من أ َْن َسب المناهج لمثل هذه الدراسة ،وقد تم اختيار المنهج ً

أن هذا المنهج يعتمد على أدوات وأساليب البحث العلمي.

يمكن تعميم نتائج هذا المنهج على أكبر عدد ممكن من المبحوثين.
عينة الدراسة:

تم أخذ عينة عشوائية عنقودية قدرت بـ( )%5من عدد المدارس؛ أي حوالي( )16مدرسةَّ ،
موزَعة على تسعة مكاتب إشراف،
وقد تم أخذ( )30متعلمة من كل مدرسة تم اختيارها ،وبذلك يكون حجم العينة ( )480متعلمة بواقع( )160متعلمة من كل صف.
الجدول رقم ()1
مجتمع الدراسة وعينته
الرقم

مكاتب الشراف

عدد المدارس

عدد الطالبات

1

الشمال

43

10168

2

الوسط

29

5719

3

الغرب

28

6830

4

الجنوب

45

16558

5

النهضة

41

15209

6

الحرس

9

2025

7

الروابي

47

16301

8

البديعة

41

14990

9

الشفا

32

10102

الجمالي

315

97896

حجم مجتمع البحث

 15 %5مدرسه

حجم عينه البحث

 3متعلمات من كل مدرسة بعينه البحث
 480متعلمة
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وصف أداوت الدراسة:

تمت صياغة وتطوير قائمة تدقيق ،تشمل عبارات البيئة الصفية ،فيما يتعلق بالبيئة المادية الفعلية( ، )82والبيئة االجتماعية
والنفسية ( )98للبيئات الصفية للتربية الفنية .تم استخدام مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي ،وق ِّسم هذا المقياس إلى خمس فقرات،

(متوفر بحالة ممتازة – متوفر بحالة جيدة – متوفر بحالة متوسطة – متوفر بحالة رديئة – غير متوفر تمامًا)  .حيث ي َعِّبر رقم ()5
عن أعلى درجة (متوفر بحالة ممتازة) بينما ِّ
يعبر الرقم ( )1عن أقل درجة وهي( :غير متوفر تماماً).
ِص ْدق األداة:

تم عرض ما توصلت إليه الباحثة من عبارات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية )، )DBAEعلى مجموعة

من المحكمين ،وتمت الموافقة على محتواها ،بعد اجراء بعض التعديالت .تم اختبار األداة على عينة مبسطة من عينة الدراسة
قومها( )20مبحوثًا؛ وذلك للوقوف على مدى فهمهم لعبارات األداة ،تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات
ظة ،ودرجة جميع العبارات التي يحويها المحور األساسي ،الذي تنتمي إليه ،وحساب معامالت االرتباط بين كل محور
َم َح ِّاور
المالح َ
َ
ظة باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
من محاور أداة الدراسة ،وجميع المحاور التي تحويها أداة الدراسة ،والدرجة الكلية ألداة
المالح َ
َ
جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًّا عند مستوى ()0.01؛ مما يشير إلى االتساق الداخلي بين فقرات المحور والدرجة الكلية

للمحور.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

تم تحليل البيانات ،باستخدام الطريقة اآللية ،باستخدام برنامج  ،SPSSوتم القيام بمجموعة من األساليب اإلحصائية،

كمعامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات األداة ،معامل ارتباط بيرسون ،لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة ،والتك اررات والنسبة

المئوية ،لوصف أفراد الدراسة ،والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ،لمعرفة اتجاهات استجابات أفراد العينة.

نتائج الدراسة:
أو ال  :نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول
تم وضع مقترح مواصفات ومعايير البيئة الصفية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ( ،)DBAEوذلك بصياغة قائمة
تدقيق ،تشمل عبارات البيئة الصفية ،فيما يتعلق بالبيئة المادية الفعلية ( ، )82وللبيئة االجتماعية والنفسية ( .)98كما تم استخدام
مقياس البيئة الصفية  Environment Scale (CES) Moss and Trickett (1987) Classroomللمرحلة المتوسطة
وال ثانوية ،والذي قنن على البيئة السعودية ،بواسطة عبد الرحيم بخيت ،وسعد الحريقي (1991م) .وكذلك تم استخدام مقياس ليكرت
( )Likertالخماسي ،وق ِّسم هذا المقياس إلى خمس فقرات (متوفر بحالة ممتازة – متوفر بحالة جيدة – متوفر بحالة متوسطة –
متوفر بحالة رديئة – غير متوفر تمامًا) حيث ي َعِّبر رقم ( )5عن أعلى درجة (متوفر بحالة ممتازة) بينما ِّ
يعبر الرقم ( )1عن أقل
درجة وهي (غير متوفر تمامًا).
كما تم عرض عبارات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ) )DBAEعلى مجموعة من المحكمين ،وتمت

الموافقة على محتواها بعد إجراء بعض التعديالت.
ثانيا :نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني
من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج لسؤال :ما درجة مالءمة البيئة الفعلية لمواصفات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية
الفنية النظامية (  ، )DBAEناقشت الدراسة نتائجه في ضوء القائمة المعدَّة لسؤال  :ما مواصفات البيئة الصفية في ضوء نظرية
ِّ
المتمثَلة في الوسط الحسابي،
التربية الفنية النظامية ( ،)DBAEوذلك باستخدام مقاييس النزعة المركزية ،ومقاييس التشتت
واالنحراف المعياري ،والنسبة المئوية.

مقياس البيئة المادية الفعلية للبيئة الصفية للتربية الفنية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية (: )DBAE
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الجدول رقم ()2

ترتيب محاور تحليل البيئة المادية الفعلية للبيئة الصفية للتربية الفنية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ()DBAE
المتوسط

النحراف
0.98

69.2
56

2

54

3
4
-

م

المحور

2

ترتيب المقاعد والطاوالت

3.46

3

ترتيب وتوفير األثاث المناسب لمادة التربية الفنية

2.80

1.06

2.70

1.06

األدوات والخامات والمعدات الفنية

2.64

0.92

52.8

المتوسط الحسابي العام

2.90

1.01

58

1
4

المعياري

الحسابي

الم ْوِّقع
المساحة و َ

النسبة ()%

الترتيب
1

يتضح من الجدول رقم ( ،)2أن المتوسط الحسابي العام للبيئة المادية الفعلية للبيئات الصفية للتربية الفنية ،بلغ ( )2.90ونسبة
( ،)%58وأن عبارات محاور تحليل البيئة الماديةِّ ،
متوف َرة بحالة متوسطة ،لعبارات البيئة الصفية في ضوء نظرية التربية الفنية
النظامية ( ،)DBAEأي أن درجة مالءمة البيئة الفعلية المادية متوسطة  .محور ترتيب المقاعد والطاوالت ومحور ترتيب وتوفير
األثاث المناسب لمادة التربية الفنية ،كانا األعلى توف اًر مقارن ًة ببقية المحاور للبيئة المادية
مقياس البيئة الصفية الجتماعية والنفسية للبيئة الصفية:

الجدول رقم ()3

ترتيب محاور مقياس البيئة الجتماعية والنفسية
المتوسط

النحراف

ضبط المعلمة

0.65

0.48

65

وضوح التعليمات

0.64

0.48

64

2

النظام والتنظيم

0.61

0.48

61

3

المناَف َسة

0.60

0.42

60

4

دعم المعلمة

0.59

0.48

59

5

اإلبداع والتجديد

0.59

0.49

59

6

االنتماء

0.58

0.47

58

7

مناقشة المهمة وتوجيهها نحو الهدف

0.58

0.48

58

8

المحور

الحسابي

المعياري

النسبة ()%

الترتيب
1

االنهماك

0.55

0.48

55

9

المتوسط الحسابي العام

0.60

0.47

60

-

يتضح من الجدول ( ،)3أن المتوسط الحسابي العام للبيئة االجتماعية والنفسية للبيئة الصفية للتربية الفنية بلغ (، )0.60ونسبة

َي َّ
أن درجة مالءمة البيئة الفعلية
( ،)%60وأن درجة المالءمة لعبارات محاور مقياس البيئة االجتماعية والنفسية ،هي نعم .أ ْ
االجتماعية والنفسية متوسطة لعبارات البيئة االجتماعية والنفسية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ).(DBAE
كانت محاور ضبط المعلمة ،وضوح التعليمات ،النظام والتنظيم والمنافسة هي األعلى توف اًر مقارن ًة ببقية محاور البيئة االجتماعية
والنفسية للبيئة الصفية.

مناقشة النتائج:
أولا :البيئة المادية الفعلية للبيئة الصفية للتربية الفنية في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ):)DBAE

بالنظر لعبارات البيئة المادية الفعلية ،نجدها في العموم متوسطة ،وهذا قد يبرر في سياق عدم وجود الدعم المنشود واالهتمام

من قبل و ازرة التعليم .بشكل خاص ،يالحظ أن بعض المحاور كانت على درجة توافر أعلى نسبياً .إن توافر بعض العبارات ،بنسب

أعلى ،كترتيب المقاعد والطاوالت ،و ترتيب ،وتوفير األثاث المناسب لمادة التربية الفنية ،قد يعكس دور المعلمة في االستفادة من
 | 643ا ل ص ف ح ة

البيئات المتوفرة ،واستغاللها بما يخدم العملية التعليمية .من جهة أخرى ،قد ينعكس تدني مستوى البيئة المادية على عملية االتصال،
التي تحدث تفاعالً بين ( المعلم والمتعلم) بشكل خاص ،وتهيئة الموقف المساعد إلحداث التأثيرات المختلفة لدى المتعلم ،من أجل
اكسابه الخبرات التعليمية الجديدة ،وتعديل سلوكه باالتجاه المرغوب فيه" (زاهر ،2000 ،ص )36الشيء الذي ربما تسبب في

ضعف بعض عبارات البيئة الصفية االجتماعية والنفسية.
توفر ترتيب المقاعد ،اتفقت مع دراسة (بركات2010 ،م ؛ ،)Niederriter, 2003فيما اتفقت نتيجه ترتيب وتوفير األثاث المناسب
لمادة التربية الفنية مع دراسة ( Romina, 2012؛ معلولي2010 ،م؛ الجميلي ،بشرى2007 ،م).

الم ْوِقع مع دراسة (الغامدي2012 ،م ؛ Romina, 2012؛ معلولي2010،م ؛ الدرويش2000 ،م) .وكذلك
اتفقت نتيجة المساحة و َ
توافقت نتيجة األدوات والخامات والمعدات الفنية مع دراسة (الغامدي2012 ،م ؛ الغامدي2008 ،م ؛ زقزوق2007 ،م ؛ الدرويش
2006،م).

مقياس البيئة الصفية الجتماعية والنفسية للبيئة الصفية:

أيضًا جاء توصيف واقع البيئة االجتماعية والنفسية للبيئة الصفية للتربية الفنية ،بتوافر متوسط في مجمله بلغ ( )0.60ونسبة
َي َّ
أن درجة مالءمة البيئة الفعلية االجتماعية والنفسية متوسطة ،لعبارات البيئة االجتماعية والنفسية ،في ضوء نظرية
( ،)%60أ ْ
التربية الفنية النظامية ).(DBAE

كانت محاور ضبط المعلمة ،وضوح التعليمات ،النظام ،والتنظيم ،والمنافسة ،هي األعلى توف اًر مقارن ًة ببقية محاور البيئة
االجتماعية والنفسية للبيئة الصفية .وتشير النتائج للدور المحوري للمعلم ،في إدارة التفاعل بينه وبين المتعلمين بدرجة عالية من
الكف اءة ،يستطيع أن يعرف خبراتهم السابقة ،وحصيلتهم اللغوية ،وعالقاتهم االجتماعية ،وميولهم ،واتجاهاتهم ،وغير ذلك ،بما يفيد
المعلم في عملية إثارة الدوافع ،وتوجيه المتعلم نحو ما يرجوه من األهداف (أحمد حسين اللقاني1998 ،م ،ص )2بينما يتداخل تأثير
البيئة المادية ،على مؤشرات ،كاالنهماك واالبتكار والتجديد.
أشارت الدراسة ،لبعض تفاصيل عبارات محاور البيئة االجتماعية والنفسية للبيئة الصفية ،فيما يتعلق بـضبط المعلمة :جاءت

هذه النتيجة مخالفة لدراسة بشرى الجميلي (2007م) ،حيث كانت نتيجة الدراسة مرتفعة للنمط الحازم للمعلمين ،وترجع الدراسة

الختالف المادة الدراسية.

النظام والتنظيم :وجاءت النتيجة متوافقة مع دراسة بشرى الجميلي (2007م).

المنا َف َسة :جاءت هذه النتيجة غير متوافقة مع دراسة المشهرواي (2010م) ،حيث جاءت نتائج محور المنافسة مرتفعة ،وترجع
الدراسة ذلك بسبب اختالف المادة والعينة.
دعم المعلمة :ويتضح من المتوسط الحسابي العام والبالغ ،)0.60( :ونسبة ( ،)%60أن درجة المالءمة لعبارات محاور مقياس
البيئة االجتماعية والنفسية هي نعم؛ أي أن درجة مالءمة البيئة الفعلية االجتماعية والنفسية متوسطة لمواصفات البيئة االجتماعية

والنفسية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ).)DBAE

تفعا.
اإلبداع والتجديد :اختلفت هذه النتيجة مع دراسة أمل الشلتي (2009م) ،حيث كان دور المعلمة في اإلبداع والتجديد مر ً

النتماء :نتيجة الدراسة اختلفت مع دراسة بشرى الجميلي (2007م) ،حيث كانت النتائج عالقة المتعلمات ببعضهن البعض،
وعالقتهن بالمعلمة مرتفعة ،يعزى ذلك –حسب وجهة نظر الدراسة-إلى اختالف العينة والمادة الدراسية.

مناقشة المهمة وتوجيهها نحو الهدف :ويحقق هذا المحور الحاجات النفسية ،التي أشار لها المبدل (2010م ،ص )64وهي:
(اإلنجاز ،المعرفة واالطالع ،تنمية المواهب) ،وهذه الحاجات تس ِّ
اهم في تحقيق أهداف نظرية التربية الفنية النظامية( ،)DBAE
َ
وفق نظرية التربية الفنية النظامية( )DBAEيسعى
وأكدت على هذا وثيقة التربية الفنية (2004م ،ص : )15أن منهج التربية الفنية َ

ومساع َدة المتعلمة على إعادة وتنظيم االتزان
ال ،من خالل االرتقاء بالجانب النفسي،
بناء متكام ً
َ
لتحقيق تكامل بناء شخصية المتعلمة ً
ممارَسة الفن وإشباع حاجاتها النفسية وتحقيق ذاتها ،وكذلك إكسابها أداة للتعبير من خالل اإلنتاج
واالستقرار النفسي ،من خالل َ
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الفني ،وتعويد المتعلمة على التحليلُّ ،
وتعلم طرق الوصول لحل المشكالت ،ومن أساليب حل المشكالت تحديد المهام وتوجيهها نحو

الهدف ،عن طريق تنمية الجانبين المعرفي والمهاري لديها.

النهماك :تتفق نتيجة الدراسة مع دراسة معلولي (2010م).

توصيات الدراسة:

عددا من التوصيات والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
اء على النتائج التي توصلت لها الدراسة ُتَق ِدم الدراس ُة ا
ِبَن ا
َّ
ِّ .1
المخطط المقتََرح للبيئة الصفية للتربية الفنية ،في ضوء نظرية التربية الفنية النظامية ) ،(DBAEكأساس لمواصفات البيئة
تبني
الصفية للتربية الفنية ،بالمملكة العربية السعودية ،بعد تجريبه بعينة دراسية أكبر و أكثر تمثيالً.

 .2زيادة الدعم واالهتمام من قبل و ازرة التعليم ،وذلك بتوفير مستلزمات وأدوات ومعدات البيئة الصفية ،لح َجر التربية الفنية ،بما
وفق نظرية التربية الفنية النظامية( )DBAE؛ لتحقيق أهداف المنهج ،وتنفيذ محتواه بالشكل
يتناسب مع منهج التربية الفنيةَ ،
المطلوب.

 .3تدريب المعلمات على المهارات النفسية ،واالجتماعية ،كعنصر فاعل في تحقيق أهداف نظرية التربية الفنية النظامية( .)DBAE
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 .1الشلتي ،أمل محمد علي (2009م) .أ َثر منظومة البيئة المدرسية في تنمية ِ
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الم َع ِلم بكليات
 .6أبو زيد ،ثناء منصور2013( .م) ،نموذج َ
مقتَرح لبناء معايير الجودة األكاديمية المرجعية إلعداد الطالب ُ
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Abstract:
The Objective of the Study: The current study aims to identify the degree of relevance of the actual art
education environment to the specifications of classroom environment in the light of the Discipline-based Arts
Education (DBAE) in the intermediate schools of Riyadh City.
Procedure and Methodology: Descriptive method was used to achieve research objectives by studying the
situation as it is in reality and describe this situation in details by quantitative manner. Random sample
representing 5% (480 female learners) of the intermediate schools of Riyadh City was taken.
 What are the specifications of the classroom environment in light of DBAE? 
 What is the degree of relevance of the actual art education environment to the specifications of
classroom environment in the light of DBAE? 
The main results of the study were:
 Development of frame of specifications of the classroom environment in light of DBAE that
customized to the intermediate schools in KSA.
 The actual relevance of art education environment in the intermediate schools was moderately
according to the specifications of classroom environment in the light of the Discipline-based Arts
Education (DBAE) in the intermediate schools of Riyadh City.
The study recommended the following:
1. Adopting the frame of proposed specifications for the classroom environment for art education in the
light of the theory of formal art education (DBAE) as a basis for the specifications of the classroom
environment of art education in Saudi Arabia after further study in a large more representative sample.
2. More governmental commitment in terms of increasing the support and attention of the Ministry of
Education, by training teachers and providing the requirements, tools and equipment of the classroom
environment to achieve the objectives of the curriculum and the implementation of content as
required.
Key words: Actual Art Education Environment ; Classroom Environment; Discipline-based Arts Education
(DBAE) .
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