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دور القيادة املدرسية يف تعزيز مادة الرتبية الفنية 
 من وجهة نظر املعلمني مبدارس شرق الرياض

 **محمد بن راشد الشرقي               *   مشرف عوض الكسر العتيبي

 

 

املعلمين في مدينة الرياض. وتحديد املعوقات  هدفت الدراسة التعرف إلى دور القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية من وجهة نظر  _امللخص

سحي( وكانت أداة التي تواجه القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية من وجهة نظر املعلمين في مدينة الرياض. وتم استخدام املنهج الوصفي )امل 

  تدائية الحكومية في مدارس شرق الرياض وتكّونت عينة الدراسة من الدراسة هي االستبانة وتكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين في املرحلة االب

  ( من املعلمين العاملين في املدارس االبتدائية الحكومية في مدارس شرق الرياض وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها: أن دور 129)

من املعوقات التي تواجه القيادة املدرسية في تعزيزها ملادة التربية الفنية وكانت القيادة املدرسية مهم في تعزيز مادة التربية الفنية، وكذلك وجود عدد 

س مادة التربية  أهمها كالتالي: تهميش أولياء األمور ملادة التربية الفنية وأن تحدد غرف خاصة ملادة التربية الفنية وتكليف معلمين غير مختصين لتدري

صائية بين متوسط اجابات افراد مجتمع الدراسة تعزى الختالف املؤهل العلمي وسنوات الخدمة. وكانت الفنية، وأنه ال يوجد فروق ذات داللة اح

يجب أن تشارك اإلدارة في وضع استراتيجيات تتناسب مع أهداف تدريس مادة التربية الفنية،  * أهم التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها:

ة ألهداف خاصة لتحقيق منهج التربية الفنية، ويجب أن يشارك أولياء أمور الطلبة اختيار منهج مادة التربية العمل على تحديد القيادة املدرسي

 الفنية ألبنائهم. 

 التربية الفنية. ،القيادة املدرسية الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ماجستير اداره واشراف تربوي  *

 ووكيل كلية الدراسات العليا بكليات الشرق العربي. ةأستاذ التربي **
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  املعلمين نظر  وجهة من  الفنية التربية مادة تعزيز  في  املدرسية القيادة دور 

 الرياض  شرق  بمدارس
 . املقدمة 1

 ملا تمر به مادة التربية الفنية من تهميش وإهمال من قبل قادة       
ً
نظرا

املدارس، وعدم الحرص عليها، وإعطائها حقها مع العلم أنها مادة من ضمن 

اد املواد التي يدرسها الطلبة وتدخل ضمن العملية التربوية التي تهدف إلى إعد

جيل يمتلك املهارات العلمية، والفنية وتحرص على انتاج فرد مبدع وخالق 

ليكون عضوا نافعا لنفسه وملجتمعه، فمن الضروري أن يعي القادة ومن له 

 عالقة بمجال التعليم أهمية مادة التربية الفنية. 

عن جدوى وجود مادة  –ومنهم أولياء األمور  –ولذلك قد يسأل البعض        

ربية الفنية في الجدول الدراس ي األسبوعي في مدارسنا، وعن مدى تحقق الت

الفوائد التي نتوخاها من برامج التربية الفنية حيث أن معظم هذه البرامج 

 في الجدول الدراس ي. وقد يقف بعض املسئولين في حقل 
ً
 ثابتا

ً
 زمنيا

ً
تأخذ حيزا

، املشرفون التربويون، التعليم مثل صناع القرارات التعليمية، مدراء املدراس

واملعلمون وقفة تأمل في النتائج التي أخرجتها لنا برامج التربية الفنية في 

 .[2] التعليم ومدى تأثير هذه املخرجات على الناتج العام من التربية والتعليم

والحقيقة أن الفنية والفن بشكل عام ال يأخذ موقعه من االهمية     

مناهجنا الدراسية في اململكة العربية السعودية. فضال عن عدم واالهتمام في 

 .[3] االهتمام به وإغفال أهميته في مجتمعنا املعاصر

ومناهج التربية الفنية ال تقل أهمية عن غيرها من املناهج فقد اشار      

[ الى أهمية مادة التربية الفنية في الوقت الحالي ودورها في تنمية 4املسعري ]

النشء وقدراتهم على تذوق النواحي الجمالية ورفع مستوى الوعي  ملكات

االنساني باالتجاهات الفنية املختلفة عبر التأريخ. بل تخرج لنا ذلك االنسان 

الواعي. كما أن مهمة التربية والتعليم تتمثل في اخراج الفرد القادر على 

تربية الفنية ال العيش بانسجام وفعالية في املجتمع الذي وجد فيه، فمهمة ال

 تبتعد ابدا عن تحقيق ذلك املطلب. 

  
ً
وفي الحقل التعليمي نجد أن دور مادة التربية الفنية في تربية التلميذ مهاريا

 .[3] وابداعيا ال يمكن أن تقوم به مادة أخرى من مواد املنهج الدراس ي 

ككل   فالغاية التي ننشدها من تدريس التربية الفنية هي " تربية الفرد     

ليستطيع أن يعيش عيشة جمالية راقية وسط اإلطار االجتماعي املتطور 

الذي ينتمي اليه " فهي مادة تبنى على أسس علمية وتساعد الطالب في 

 [. 5] التفكير واإلبداع واالبتكار

والقيادة املدرسية تلعب دورا كبيرا في توفير بيئة ايجابية لتعزيز املهارات      

إلى أن االدارة  [6ية لدى الطلبة حيث اشارت أمل الشلتي ]الفنية واالبداع

الخالقة املرنة هي إحدى ركائز البيئة املحفزة على االبداع في جميع املجاالت 

 العلمية بما فيها املجاالت الفنية.

وحيث مر  وألهمية ما تقوم به القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية،

عانى فيها من اهمال اعماله الفنية وإزالتها من قبل  الباحثان بتجربة شخصية

قائد املدرسة فإن الباحثان سعى في هذه الدراسة إلى التعرف على دور القيادة 

 املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية من وجهة نظر املعلمين 

 بشرق الرياض.

 

 مشكلة الدراسة . 2

املناهج التي تواكب مجريات العصر ألنها تعد مادة التربية الفنية من       

دائمة التغيير والتطوير ولكن قد ال يجد منهج التربية الفنية ذلك القدر من 

[ أن التربية الفنية والفن بشكل عام ال يأخذ 3االهتمام حيث ذكر الشهري ]

موقعه من االهمية واالهتمام في مناهجنا الدراسية في اململكة العربية 

  عن اغفال اهميتها في مجتمعنا املعاصر.السعودية فضال

وتلعب البيئة املدرسية متمثلة في القيادة املدرسية دورا كبيرا في تعزيز     

[ الى دور 7التحصيل العلمي بما فيه منهج التربية الفنية فقد اشار السلطي ]

القيادة املدرسية في توفير الجو التعليمي الفعال املؤثر في التحصيل العلمي 

لطلبة وأنه بالقدر الذي يكون فيه القائد قادرا على القيام بمهامه ل

ومسؤولياته يكون قادرا على تحقيق االهداف املدرسية، أي ان دور القيادة 

قد يكون ايجابيا ومعززا للتربية الفنية دافعا لها للتطوير وقد يكون سلبيا غير 

 محققا ألهدافها.

ورها في تعزيز مادة التربية الفنية قد يعد وعدم قيام القيادة املدرسية بد     

[ أن التربية الفنية 8من املعوقات التي يجب دراستها حيث ذكر الشهري ]

تفتقر إلى بحوث ودراسات من أجل الكشف عن صعوباتها ومعوقات تطوير 

مناهجها وأسلوب تدريسها حتى يمكن أن تأخذ وصفها الطبيعي في اإلطار 

ق تتجلى الحاجة إلى دراسة دور القيادة املدرسية في التعليمي ومن هذا املنطل

تعزيز هذه املادة لذلك تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال التالي ما دور 

القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية من وجهة نظر املعلمين بشرق 

 الرياض؟ 

 أسئلة الدراسة أ. 

ربية الفنية من وجهة نظر ما دور القيادة املدرسية في تعزيز مادة الت (1

 املعلمين في مدينة الرياض.

ما املعوقات التي تواجه القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية من  (2

 وجهة نظر املعلمين في مدينة الرياض.

العينة وفقا  ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات أفراد (3

 املؤهل العلمي، سنوات الخدمة(ملتغيرات الدراسة )

 أهداف الدراسة ب. 

التعرف على دور القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية من وجهة  (1

 نظر املعلمين في مدينة الرياض.

تحديد املعوقات التي تواجه القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية  (2

 من وجهة نظر املعلمين في مدينة الرياض.

التعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية في استجابات أفراد العينة  (3

 املؤهل العلمي، سنوات الخدمة() وفقا ملتغيرات الدراسة

 أهمية الدراسة ج. 

 مية هذه الدراسة في األهميتين العلمية والتطبيقية كالتالي:تمثلت أه

 األهمية العلمية: 

 في تعزيز مادة التربية الفنية وهذا     
ً
 إن القيادة املدرسية تؤدي دورا مهما
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يعد ضرورة أساسية لتنمية النواحي االبتكارية لدى النشء ورفع مستوى  

ك من أهمية في مواكبة التطور قدراتهم على تذوق النواحي الجمالية ملا لذل

 والتغيرات املتجددة للمجتمع.

وحسب ما توصل له الباحثان أن االبحاث التي تناولت دور القيادة      

املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية تعد نادرة جدا لذا يأمل الباحثان أن 

ال أمام تحقق هذه الدراسة اضافة للمكتبة العربية مما قد يسهم في فتح املج

باحثين آخرين في إعداد دراسات تتناول دور القيادة املدرسية في تعزيز مادة 

 التربية الفنية.

 األهمية التطبيقية:  

 يأمل الباحثان أن يستفيد من هذه الدراسة كل من:

القيادة املدرسية في املدارس بمدينة الرياض لتعزيز مادة التربية الفنية  -

 بطريقة إيجابية.

التربية الفنية في تلك املدارس للتعامل اإليجابي مع القادة لتعزيز  معلمي  -

مادة التربية الفنية بما ينمي مهارات وقدرات الجيل ليصبح جيال نافعا لنفسه 

 وملجتمعه.

 حدود الدراسة د. 

الحدود املوضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على دراسة دور القيادة املدرسية 

 التربية الفنية من وجهة نظر املعلمين.في تعزيز مادة 

 الحدود املكانية: مدارس البنين االبتدائية بشرق الرياض

الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على قادة مدارس البنين االبتدائية 

 التابعة ملكتب شرق الرياض 

الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام 

 هـ.1438الجامعي 

 مصطلحات الدراسةه. 

قائد املدرسة اصطالحا: هو املدير الذي يمتلك من الصفات واملهارات 

والخبرات التي تؤهله لقيادة املدرسة بفاعلية ووضع رؤية واضحة لها لتحقيق 

 .[9]  أهدافها بالتعاون مع منسوبي املدرسة واملجتمع املحلي

هو املدير أو من يقوم مقامه من  ويعرفه الباحثان إجرائيا بأن قائد املدرسة

وكالء في إدارة العمليات االدارية ولديهم القدرة في التأثير على العاملين في 

 املدرسـة والطالب لتعزيز مادة التربية الفنية بما يخدم أهداف املنهج.

هي عملية تربوية تساعد النشء في فهم لغة  التربية الفنية تعريفها اصطالحا:

في املجتمع، وكذلك نمو اللغة والسلوك لإلنتاج الخالق الفن ووظيفته 

 [.  10] واالستجابة للفن والتقويم الناقد له من خالل الحكم الجمالي

[ بأنها مجموعة من االنشطة التدريسية يكتسب املتعلم 6وتعرفها الشلتي ]     

من خاللها ممارستها أصول الفنون ومعارفها والتي تدفع بنموه العقلي  

والوجداني والحس ي والحركي نحو التقدم واالبداع وتشمل جميع املجاالت 

التعبيرية، كالرسم والنحت، الخط العربي وما الي ذلك، كما أنه يسلك في 

مسارها املنهج التربوي االبداعي، لالرتقاء بالكفاءة االبداعية والوجدانية 

لقدرة االبداعية لجمالية، حتى ينتقل املتعلم من مرحلة النقل الصرف الى ا

 الخالقة واالنتاج االصيل.

ويعرفها الباحثان اجرائيا بأنها هي املقرر الدراس ي الذي يتعلق بكل مظاهر 

 الفن من رسم ونحت ومواهب مهارية يمارسها ويتعلمها الطالب في املدرسة.

استخدم الباحثان العديد من الدراسات السابقة في البحث إلعطائه خلفية 

 فادة من املوضوعات التي طرحها الباحثون، كاآلتي: وافية واالست

صعوبات تطبيق منهج التربية الفنية املطور " [ بعنوان 11دراسة البقش ي ]

هدفت  للمرحلة االبتدائية من جهة نظر املعلمات واملشرفات التربويات"

الدراسة الى التعرف على الصعوبات التي تواجه معلمات التربية الفنية في 

ج التربية الفنية واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي تدريس منه

مستخدمة أداة االستبانة للمعلمات واملقابلة الشخصية للمشرفات وتم 

اختيار عينة من املشرفات والتربويات بمحافظة األحساء حيث تكونت العينة 

( مشرفات وتوصلت الباحثة: الى أن املعلمات يواجهن 5( معلمة و)60من )

بات متعددة ومتفاوتة في تدريسهن ملنهج التربية الفنية املطور للمرحلة صعو 

 االبتدائية.

وقد أوصت الباحثة بتدريب املعلمات وعقد لقاءات وورش تربوية لهن      

بمنهج مادة التربية الفنية في مناطق اململكة وعمل دراسات سنوية عن 

الصعوبات التي تواجهن وتحليلها والوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، ونقاط 

وال الضعف وإيجاد الحلول والبدائل التي تغير مستوى الواقع وتطبيقها، 

 تحصر في مجال التنظير. 

[ بعنوان "دراسة تحليلية ملقررات التربية الفنية بالصفوف 12دراسة املالكي ]

 الدنيا في املرحلة االبتدائية وفق معايير الجودة الشاملة"

هدفت الدراسة إلى تحديد معايير الجودة الشاملة الالزم توفرها في محتوى 

الثالث االبتدائي. ومدى تحقق هذه  كتب التربية الفنية ومؤشراتها للصف

املعايير في الكتب. واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة 

الدراسة هي استمارة تحليل محتوى كتب التربية الفنية للصف الثالث 

االبتدائي، وكانت عينة الدراسة عبارة عن كتب التربية الفنية للصف الثالث 

 [.13] االبتدائي

ت نتائج الدراسة إلى أن املعايير التربوية تحققت مؤشراتها بنسب وتوصل

مختلفة ومراتب متفاوتة فبعضها حصل على املرتبة األولى وبعضها الرابعة، 

وكذلك املعايير الفنية. وقد خلص الباحثان الى عدد من التوصيات منها 

ل التعليم، ضرورة االستفادة من قائمة املعايير وتوظيف قائمة املعايير في مجا

تدعيم بعض الجوانب في املحتوى العلمي كتعريف املصطلحات بشكل 

مختصر، زيادة التنوع في عرض املواقع االلكترونية التي تدعم عملية التعليم، 

ضرورة تبصر معلمي التربية الفنية بنتائج األبحاث والدراسات التي تناولت 

 الجودة في التربية الفنية.

وان "أثر منظومة البيئة املدرسية في تنمية القيم [ بعن6دراسة الشلتي ]

االبداعية التشكيلية ملادة التربية الفنية باملرحلة الثانوية من وجهة نظر 

 املعلمات "

هدفت الدراسة الى التعرف على منظومة البيئة املدرسية ومدى تأثيرها في      

املرحلة الثانوية، تنمية القيم االبداعية للفن التشكيلي املعاصر لدى طالبات 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وطبقت 

( معلمة من معلمات التربية الفنية للمرحلة 51الدراسة على عينة مكونة من )

الثانوية ملحافظة جدة، واستخدمت االستبانة. وتبين من النتائج أن 

القيم االبداعية في متوسطات درجات عبارات دور عناصر املنهج في تنمية 

 مادة التربية الفنية كانت بدرجة متوسطة.

[ بعنوان )مناهج التربية الفنية املطورة وفق رؤية 14دراسة الرفاعي ]

 االقتصاد املعرفي في األردن(:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النواحي اإليجابية والسلبية في الكتب      

 القتصاد املعرفة بغرض تطوير القديمة والكتب الجديدة والتي أل 
ً
فت وفقا
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مبحث التربية الفنية، واتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وقام بتحليل 

كتب التربية الفنية القديمة للصفين التاسع والعاشر األساس ي، ثم قارنها مع 

كتب التربية الفنية املطورة وفق رؤية االقتصاد املعرف، وتبين من النتائج أن 

 في النتاجات التعليمية العامة لكتب منهاج التربية  هناك
ً
 واضحا

ً
اختالفا

 الفنية القديمة والجديدة املطورة وفق رؤية االقتصاد املعرفي.

 . الطريقة واالجراءات 3

 دراسة المنهج أ. 

تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر من أهم املناهج التي       

استخداما في البحوث فهو ُيعتبر األنسب لهذه الدراسة، تستخدم وأكثرها 

والذي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره وتحديد الظروف التي توجد في 

الواقع، وتحديد املمارسات الشائعة أو السائدة فيه، أو هو كل منهج يرتبط 

، فتم وصف أداة 
ً
 وصفيا

ً
بظاهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجا

 إيجاد االحصاءات الوصفية لجميع االسئلة.الدراسة ب

 دراسة المجتمع ب. 

معلما في املرحلة االبتدائية الحكومية في  1469وتكون مجتمع الدراسة من 

 مدارس شرق الرياض.

 دراسةالعينة  ج.

( من املعلمين العاملين في املدارس 129تكّونت عينة الدراسة من )     

هـ 1438مدارس شرق الرياض للعام الدراس ي االبتدائية الحكومية في 

%، حيث قام الباحثان بتوزيع أداة الدراسة 10هـ، تقريبا ًبنسبة 1439/

 للمعلمين العاملين في املدارس االبتدائية الحكومية في مدارس غرب 
ً
الكترونيا

 الرياض.

 أداة الدراسة  .د

حثان ويتكون أداة البحث عبارة عن االستبيان الذي تم تصميمه من قبل البا

 من:

 القسم األول: الخصائص الديمغرافية:

 سنوات الخدمة في التعليم. -املؤهل الدراس ي  –موقع العمل   –

القسم الثاني: دور القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية الفنية من وجهة 

 :نظر املعلمين بشرق الرياض

 مادة التربية الفنيةاملحور األول: دور القيادة املدرسية في تعزيز  -

املعوقات التي تواجه القيادة املدرسية في تعزيز مادة التربية  املحور الثاني: -

 الفنية

يقابل كل سؤال من اسئلة االستبانة قائمة متدرجة للمقياس علي النحو 

 :التالي

 ( درجة واحدة.1( درجتين، غير موافق )2( درجات، محايد )3موافق )

 الدراسة:صدق اداة  -5

 قام الباحثان بالتأكد من صدق اداة الدراسة من خالل:

 الصدق الظاهري: -

للتعرف علي مدى صدق اداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها 

وفي ضوء آرائهم قام الباحثان  علي عدد من املحكمين او اساتذة الجامعة،

 بإعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية 

 التساق الداخلي: _ صدق ا

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحثان بتطبيقها 

 وعلي بيانات العينة ثم قام الباحثان بحساب معامل االرتباط بيرسون 
ً
ميدانيا

ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بيرسون 

الدرجة الكلية لعبارات الدراسة بين كل درجة عبارة من عبارات االستبيان ب

 :ككل كما توضح ذلك في الجدول التالي

 1 جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 محور مرحلة التخطيط  محور مرحلة التهيئة 

 معامل االرتباط باملحور  العبارة رقم  معامل االرتباط باملحور  رقم العبارة 

1 **0.756 1 **0.266 

2 **0.828 2 **0.554 

3 **0.788 3 **0.512 

4 **0.753 4 **0.321 

5 **0.624 5 **0.570 

6 **0.705 6 **0.591 

7 **0.864 7 *0.038 

8 **0607 8 **0.381 

9 **0.682  

10 **0.818 

11 **0.789 

 جميع أن  فنجد االستبانة لعبارات االتساق معامالت عن عبارة أعاله الجدول 

  ودال قوية وبدرجة طردي ارتباطها معامل العبارات
ً
 مستوى  عند احصائيا

  هناك أن  يعني  مما( 0.01) احصائي داللة
ً
  اتساقا

ً
 العبارات بين  ما داخليا

 .االستبانة في للمحاور  الكلية والدرجة

 

 :الدراسة اداة ثبات -6

 الفا  معادلة) الباحثان  استخدم( االستبيان ) الدراسة اداة مدي لقياس      

 طبق حيث الدراسة، اداة ثبات من للتأكد( Cronbach"a Alpha كرونباخ

 معامل  يوضح( 2) رقم  والجدول  البنائي الصدق لقياس املعادلة الباحثان 

 .الدراسة ثبات
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 2 جدول 

 الدراسة أداة لقياس كرونباخ ألفا معامل

 ثبات االسئلة عدد االسئلة  عبارات االستبانة

 0.920 11 املحور االول 

 0.260 8 املحور الثاني

 0.837 19 مجموع العبارات 

  بلغ  حيث عالي الدراسة ألسئلة الثبات معامل ان  اعاله الجدول  من يتضح     

 بين  وتراوح حده على محور  كل في وكذلك االستبانة، عبارات ملجموع( 0.837)

 عالية بدرجة تتمتع االستبانة عبارات ان  علي يدل وهذا( 0.260 الى 0.920)

 .للدراسة امليداني التطبيق في عليها االعتماد ويمكن الثبات من

 : الدراسة تطبيق اجراءات -7

 البالغ  واملدراء املعلمين  من ملجموعة اإللكترونية االستبانة ارسال تم لقد

 . ه1438 العام خالل ذلك وتم 129 عددهم

 طريق عن االلي بالحاسب إحصائيا ومعالجتها البيانات، إدخال تم ذلك وبعد

 النتائج واستخراج البيانات بتحليل الباحثان  قام ثم ومن (spss) برنامج

 :االحصائية املعالجة أساليب -8

 استخدام تم فقد جمعها، تم التي  البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق

 االحصائية الحزم برنامج باستخدام املناسبة االحصائية االساليب من العديد

 لها يرمز والتي  statistical package for social sciences االجتماعية للعلوم

 (.spss) بالرمز اختصارا

 ذات  االسئلة في االلي، الحاسب الي البيانات وإدخال ترميز تم ان  بعد وذلك

( والعليا الدنيا الحدود) الثالثي املقياس خاليا طول  ولتحديد الرباعي املدرج

 : يلي كما الخاليا طول  اصبح الدراسة، عبارات في املستخدم

 (.موافق غير) تمثل 1.60 الي 1من -

 (. محايد) تمثل 2.30 الي 1.7 من -

 (.موافق) تمثل  3 الي 2.4 من -

 الخصائص  علي للتعرف املئوية والنسب التكرارات حساب  تم حيث

 مفرداتها استجابات وتحديد الدراسة عينة ملفردات والوظيفية الشخصية

 تم ذلك وبعد. الدراسة أداة تتضمنها التي  الرئيسة العبارات عبارات تجاه

 :التالية اإلحصائية املقاييس حساب

 مدي  ملعرفة وذلك: (weighted mean( )املرجح) املوزون  الحاسبي املتوسط -

 عبارات من عبارة كل عن الدراسة افراد استجابات انخفاض او ارتفاع

 ترتيب  في يفيد بانه العلم مع االستبيان  عبارات بحسب الرئيسة الدراسة

 .موزون  حسابي متوسط أعلي حسب العبارات

 انخفاض  او ارتفاع مدي  ملعرفة وذلك: (mean) الحسابي املتوسط -

(  العبارات متوسطات متوسط) الدراسة اسئلة عن الدراسة افراد استجابات

 حسابي  متوسط أعلي حسب الدراسة عبارات ترتيب في يفيد بأنه العلم مع

 .موزون 

 للتعرف من وذلك: (standard deviation) املعياري  االنحراف استخدام تم -

 عبارات  من عبارة لكل الدراسة افراد استجابات تشتت أو انحراف مدى علي

 الحسابي متوسطها عن الرئيسية املحاور  من محور  ولكل الدراسة متغيرات

 عينة أفراد استجابات في التشتت يوضح املعياري  االنحراف أن  ويالحظ

 املحاور  جانب الي الدراسة، متغير عبارات من عبارة من لكل الدراسة

 وانخفض االستجابات تركزت الصفر من قيمته اقتربت فكلما الرئيسية،

 .املقياس بين  تشتتها

 درجة ملعرفة": person correlation" بيرسون  االرتباط معامل استخدام تم -

 .الدراسة اسئلة من سؤال كل بين  االرتباط

 الختبار(: cronbacha Alpha) كرونباخ الفا معامل باستخدام الباحثان  قام -

 .الدراسة أداة ثبات مدي

 استجابات  بين  الفروق دالله لكشف(: ANOVA) االحادي التباين تحليل -

 .الدراسة متغيرات من متغير كل مستويات مع العينة أفراد

  ومناقشتها نتائجلا. 4

 : األول  السؤال على اإلجابة

 :  يلي ما على السؤال ينص

 نظر  وجهة من الفنية التربية مادة تعزيز في املدرسية القيادة دور  ما: األول 

 .الرياض مدينة في املعلمين 

( الفنية التربية مادة تعزيز في املدرسية القيادة دور ) محور  أن  أتضح     

( 4)  في الفقرات على الدراسة افراد استجابات جاءت فقرات،( 11) يتضمن

 متوسطاتها الي بالنسبة الفقرات علي موافق الى تشير جاءت  فقرات

 وهذه  (2.76 الي 2.40) من الحسابية املتوسطات تتراوح حيث الحسابية،

 تتراوح  والتي  الثالثي املتدرج املقياس فئات من الثالثة بالفئة تقع املتوسطات

 فقرات( 7)في موافق، خيار الي تشير والتي ( 3 الي 2.40) بين  ما متوسطاتها

 متوسطاتها الي  بالنسبة الفقرات علي ما حد  إلى موافق الى  تشير جاءت

 وهذه  (1.73 الي 2.39) من الحسابية املتوسطات تتراوح حيث الحسابية،

 تتراوح  والتي  الثالثي املتدرج املقياس فئات من الثانية بالفئة تقع املتوسطات

 كما ما، حد إلى موافق خيار الي تشير والتي ( 2.39 الي 1.7) بين ما متوسطاتها

 أي  ما حد إلى موافق الي يشير والذي( 2.35) للمحور  العام املتوسط من تبين 

 ما حد  إلى  موافق درجة هنالك أن  الى تشير جاءت الدراسة افراد اجابات ان 

 مادة تعزيز في املدرسية القيادة دور  محور  عبارات على الدراسة عينة قبل من

 .الفنية التربية

 التربية مادة تعزيز في املدرسية القيادة تواجه التي  املعوقات ما: الثاني السؤل 

 التي  املعوقات) محور  تبين . الرياض مدينة في املعلمين  نظر وجهة من الفنية

 فقرات،( 8) يتضمن( الفنية التربية مادة تعزيز في املدرسية القيادة تواجه

 الى  تشير جاءت فقرات( 3) في الفقرات على الدراسة افراد استجابات جاءت

 تتراوح  حيث الحسابية، متوسطاتها الي بالنسبة الفقرات علي موافق

 بالفئة تقع املتوسطات وهذه( 2.53-2.53-2.54) من الحسابية املتوسطات

 2.40) بين  ما متوسطاتها تتراوح والتي  الثالثي املتدرج املقياس فئات من الثالثة

 إلى  موافق الى تشير جاءت فقرات( 5) في  موافق، خيار الي تشير والتي ( 3 الي

 تتراوح  حيث الحسابية، متوسطاتها إلى  بالنسبة الفقرات علي ما حد

 بالفئة تقع املتوسطات وهذه (1.89 الي  2.31) من الحسابية املتوسطات

 1.7) بين ما متوسطاتها تتراوح والتي  الثالثي املتدرج املقياس فئات من الثانية
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 العام املتوسط كذلك أتضح ما، حد إلى موافق خيار الي تشير والتي ( 2.39 الي

 حد  إلى موافق الي يشير والذي( 0.32) معياري  وانحراف( 2.32) وهو للمحور 

  إلى  موافق درجة هنالك أن  الى تشير جاءت الدراسة افراد اجابات ان  أي ما

 القيادة تواجه التي  املعوقات عبارات على الدراسة عينة قبل من ما حد

 .الفنية التربية مادة تعزيز في املدرسية

 في  0.05 معنوية مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم* 

 العلمي  املؤهل وبين  الدراسة اسئلة مجموع حول  الدراسة افراد اتجاهات

 الدراسة فقرات حول  احصائية داللة ذات فروقات يوجد ال*  انه حيث

(  0.536) هي الداللة مستوي  حيث الدراسة افراد العلمي  مؤهله باختالف

 (.0.628) وهي( ف) وقيمة

  في 0.05 معنوية مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم* 

 في الخدمة سنوات وبين  الدراسة اسئلة مجموع حول  الدراسة افراد اتجاهات

 الدراسة فقرات حول  احصائية داللة ذات فروقات يوجد ال انه حيث التعليم

 هي الداللة مستوي  حيث الدراسة افراد التعليم في الخدمة سنوات باختالف

 (.0.69) وهي( ف) وقيمة( 0.503)

 املدرسية القيادة دور ) إحصائية داللة ذات  فروق توجد هل: الثالث السؤال

 إلى  تعزى ( الرياض بشرق  املعلمين  نظر وجهة من الفنية التربية مادة تعزيز في

 (.التعليم مجال في الخبرة العلمي، املؤهل)

 :العلمي  املؤهل متغير*

 متوسطات بين  احصائية داللة ذات فروق هنالك كان إذا ما للتعرف* 

 الباحثان  استخدم العلمي  للمؤهل تعزي  الدراسة مجتمع افراد إجابات

 الداللة فروق لتوضيح" one way anova االحادي التباين تحليل" اختبار

 املؤهل  الختالف تعزي  الدراسة مجتمع افراد اجابات متوسط بين االحصائية

 :االتي الشكل يوضحها كما العلمي 

 3 جدول 

 العلمي  املؤهل الختالف طبقا الدراسة افراد اجابات بين للفروق" one way anova االحادي التباين تحليل" اختبار  نتائج

 مستوى الداللة االحصائي  (Fقيمة ) متوسط مجموع املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  مصادر التباين  املحور 

 جميع الفقرات 

 

 0.536 0628 0.098 2 0.197 بين املجموعات

 0.157 126 19.79 داخل املجموعات

  128 19.99 الكلي

 داللة ذات فروق وجود عدم( 8) الجدول  في النتائج خالل من يتضح

 مجموع حول  الدراسة افراد اتجاهات في 0.05 معنوية مستوى  عند احصائية

 :انه حيث العلمي  املؤهل وبين  الدراسة اسئلة

 باختالف الدراسة فقرات حول  احصائية داللة ذات فروقات يوجد ال* 

 وقيمة( 0.536) هي الداللة مستوي  حيث الدراسة الافراد العلمي  مؤهلهم

 (.0.628) وهي( ف)

 :التعليم في الخدمة*  

 متوسطات بين  احصائية داللة ذات فروق هنالك كان اذا ما للتعرف* 

 استخدم التعليم في الخدمة لسنوات تعزي  الدراسة مجتمع افراد إجابات

 فروق لتوضيح" one way anova االحادي التباين تحليل" اختبار الباحثان 

 الختالف تعزي  الدراسة مجتمع افراد اجابات متوسط بين  االحصائية الداللة

 :االتي الجدول  يوضحها كما التعليم في الخدمة سنوات

 4 جدول 

 التعليم  في الخدمة سنوات  الختالف طبقا الدراسة افراد اجابات بين للفروق" one way anova االحادي التباين تحليل" اختبار  نتائج

 مستوى الداللة االحصائي  (Fقيمة ) متوسط مجموع املربعات  درجات الحرية مجموع املربعات  مصادر التباين  املحور 

 جميع الفقرات 

 

 0.503 0.69 0.108 2 0.217 بين املجموعات

 0.157 126 19.77 داخل املجموعات

  128 19.99 الكلي

 داللة ذات فروق وجود عدم( 9) اعاله الجدول  في النتائج خالل من يتضح

 مجموع حول  الدراسة افراد اتجاهات في 0.05 معنوية مستوى  عند احصائية

 :انه حيث التعليم في الخدمة سنوات وبين  الدراسة اسئلة

 باختالف الدراسة فقرات حول  احصائية داللة ذات فروقات يوجد ال* 

( 0.503) هي الداللة مستوي  حيث الدراسة الفراد التعليم في الخدمة سنوات

 (.0.69) وهي( ف) وقيمة

 :والتوصيات النتائج

 :الدراسة نتائج

 :التالي في ايجازها يمكن النتائج من للعديد الدراسة هذه توصلت 

 .الفنية التربية مادة تعزيز في مهم املدرسية القيادة دور  أن 

 التربية ملادة تعزيزها في املدرسية القيادة تواجه التي  املعوقات من عدد وجود

 .الفنية التربية ملادة األمور  أولياء تهميش أهمها وكانت، الفنية

 الفنية التربية ملادة خاصة غرف تحدد أن 

 يعد فهذا بمادته يهتم ال املعلم كان  فأن  بمادته الفنية التربية معلم اهتمام 

 .الكبيرة املعوقات من

 الفنية التربية مادة لتدريس مختصين  غير معلمين  وتكليف

 مجتمع افراد اجابات متوسط بين  االحصائية الداللة فروق يوجد ال -

 .العلمي  املؤهل الختالف تعزي  الدراسة

 مجتمع افراد اجابات متوسط بين  االحصائية الداللة فروق يوجد ال -

 .التعليم في الخدمة سنوات الختالف تعزي  الدراسة

 التوصيات. 5

 :يلي بما الباحثان  يوص ي  إليها التوصل تم التي  النتائج ضوء في 

 تدريس  اهداف مع تتناسب استراتيجيات وضع في اإلدارة تشارك ان يجب* 

 .الفنية التربية مادة

 .الفنية التربية منهج لتحقيق خاصة أهداف املدرسية القيادة تحدد أن * 
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 الفنية التربية مادة منهج اختيار الطالب أمور  أولياء يشارك ان  يجب* 

 .ألبنائهم

 .الطلبة نمو خصائص مع املحتوى  تتضمن التي  العلمية املادة تناسب ان * 

 .الفنية التربية ملنهج خاصة ميزانية املدرسة إدارة تحدد أن * 
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ABSTRACT_The Purpose of the study is to identify the role of school leadership in promoting art 

education and identify the obstacles facing the school leadership in promoting art education from 

the point of view of teachers in the east of Riyadh City. The study sample consisted of (129) teachers 

working in government primary schools in East Riyadh schools. The study reached a number of 

results and the most important; The role of school leadership is important in promoting art 

education There are a number of obstacles facing the school leadership in promoting art education 

the most important was: The marginalization of parents of the art education. There is no special 

rooms for art education, and the assignment of teachers not specialized to teach art education  - 

There are no differences of statistical significance between the average answers of members of the 

study community attributed to the difference of the qualification  - There are no statistically 

significant differences between the average responses of the study community members due to 

different years of service in education. The most important recommendations in the light of the 

results reached: * Management should participate in the development of strategies commensurate 

with the objectives of teaching art education *.  School leadership should work on identifying for 

special objectives to achieve the curriculum of art education. *Parents of students should 

participate in the choice of curriculum art education for their children. 

KEY WORDS: School Leadership, Educational Art . 

 

 

 

 

 

 

 


