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 ممخص:ال

شكالية اآلتية:)ما الدور الذي تؤديو الكفايات معالجة اإل حاول الباحثان
 التعميمية في تحقيق جودة أداء تدريسي قسم التربية الفنية؟(. 

الكشف عن دور الكفايات التعميمية في تحقيق  إلىلذلك ىدف البحث الحالي 
 جودة أداء تدريسي قسم التربية الفنية؟. 

كمية الفنون الجميمة /  -من تدريسي قسم التربية الفنية تكون مجتمع البحث 
 ،(9191-9102وتدريسية لمعام الدراسي ) ا( تدريسي  73جامعة بغداد البالغ عددىم )

 وتدريسية.  اتدريسي  ( 90وتم اختيار عينة عشوائية من المجتمع األصمي عددىا )

، تضمت لمبحث أداةك اإلستبانةاستخدم الباحثان  ،لتحقيق ىدف البحث 
( مجاالت رئيسة، تم 0( فقرة موزعة عمى )01ية عمى )األولبصورتيا  اإلستبانة

حيتيا في قياس اليدف الذي وضع عرضيا عمى مجموعة من الخبراء لمتأكد من صال
( فقرة، تم تطبيقيا عمى عينة 70تتضمن ) داةاأل أصبحت ،وبعد التصحيح ،وجمأل

 ىميا:أاالستنتاجات  وقد خرج البحث بمجموعة منالبحث، 

التعميمية لممادة  ىدافتدل عمى وعي التدريسي باأل إيجابيةظيور مؤشرات -0
 الدراسية التي يقوم بتدريسيا ضمن المرحمة الدراسية المقررة ليا.

سي في قسم التربية ن التدريأمؤشرات متوسطة في قيميا تدل عمى ظيور -9
 األساسيةتعد من الميام لمام بطرائق القياس والتقويم التي اإل إلىالفنية يفتقر 

 في عممية التدريس.
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Abstract: 

The current research attempted to address the following 

problems: (What role does educational competencies play in achieving 

the quality of teaching performance of the Department of Technical 

Education? 

Therefore, the aim of the current research is to reveal the role 

of educational competencies in achieving the quality of the teaching’s 

performance of the Department of Art Education. 

The research community consisted of (37) faculty members of 

the Department of Art Education - College of Fine Arts / Baghdad 

University, for the academic year (2019-2020), and a random sample 

of (21) faculty members was taught and taught. 

To achieve the research goal, the researchers used the 

questionnaire as a research tool. The questionnaire included in its 

initial form on (50) paragraphs distributed in (5) major areas, which 

were presented to a group of experts to ensure their suitability in 

measuring the goal for which it was set, and after the correction the 

tool now includes (35) paragraphs. It was applied to the research 

sample, and the research came out with a set of conclusions, the most 

important of which are: 
1-The emergence of positive indicators indicating the teaching’s 

awareness of the educational goals of the academic subject he is 

teaching’s within the prescribed academic stage. 

2- The emergence of intermediate indicators in their values that 

indicate that the teaching staff in the Department of Art 

Education lacks familiarity with the methods of measurement 

and evaluation, which are among the basic tasks in the 

teaching’s process. 
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 األولالفصل 

 :مشكمة البحث

عميم الطمبة في تنظيم وتيسيير ت اا جد  د دور التدريسي في الجامعات ميم  يع
التعميمية، وىذا يعتمد عمى  ستراتيجيات التي يتبعيا في العمميةمن خالل البرامج واإل

ن تؤثر عمى جودة األداء من أوالتي يمكن  ،متالكو لمكفايات التعميمية المتنوعةامدى 
فضاًل  ا مسبًقا،المخطط لي ىدافوتحقيق األ ،جل نجاح ميامو في عممية التدريسأ

كونيا تتطمب منيم  ساليب التطوير والتحسين،يسيين ألالتدر  عن عدم تقبل بعض
تقديميم  إدارةفي  اوالتي قد تسبب ضعفً  ،ميارات وكفايات ال يستطيعون مواكبتيا

شكاليات قد تؤثر بشكل سمبي عمى جودة التعميم، ومن ىذا لمدرس، وجميع ىذه اإل
يتعين ضبط وتحديد معايير وشروط تطبيق جودة أداء التدريسي عمى  ،المنطمق

، وفي جامعة بغداد/ كمية الفنون الجميمة/ مستوى المؤسسات التعميمية بشكميا العام
لمدور الذي تمعبو  اقسم التربية الفنية بشكٍل خاص، لضمان تطبيقو بصورة أمثل وفقً 

داخل  ئولكفايات تعد حجر األساس ألداه االكفايات التعميمية لمتدريسي، كون أن ىذ
عكاساتيا عمى البيئة التعميمية، ومن خالليا تكشف عن نقاط القوة والضعف لديو وان

 يسية ُتظير أىمية رسالة التدريسين معرفة الكفايات التدر إالعممية التربوية، 
وخصوصيتيا المينية وضرورة تحديد مقياس ميني، وىذا ما تطرقت اليو دراسات 

وفي ضوء ما  ،(م0223) ودراسة النجار ،(م0299) ، كدراسة جامع والشاىينعدة
شكالية اآلتية:)ما الدور الذي تؤديو الكفايات تحاول ىذه الدراسة معالجة اإل ،طرح

 ؟(. أداء تدريسي قسم التربية الفنية التعميمية في تحقيق جودة
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 أهمية البحث:

قد يساعد التعرف عمى الكفايات التعميمية لمكوادر التدريسية، في الكشف عن   -0
 نواحي القوة والضعف لدييم في عممية التدريس الصفي.

التوجو نحو النقد  قد يستفيد مدرسي التربية الفنية في كمية الفنون الجميمة في  -9
 التعميم.طالعيم عمى معايير الجودة في إالتدريسي من خالل  ئيمالذاتي ألدا

 قد تفيد الدراسة في تحسين المادة التعميمية وتطوير أداء الكوادر التدريسية.  -7
في تحسين وتطوير النظام  كفايات التعميمية لممدرس لو دور ميمالكشف عن ال -4

 التعميمي الجامعي، ليتالءم مع مفيوم جودة األداء التعميمي.
الشامل لممؤسسات الدور الذي يمعبو البحث الحالي في عممية التقويم  -0

 ا لممعايير القياسية في جودة التعميم.التعميمية، وبرامجيا، طبقً 
تحقيق مخرجات  إلىا تعميمية متميزة لمجميع وسعيو يوفر البحث الحالي فرصً  -6

 عالية الجودة..
تطوير أساليب األداء بتحديث طرائق تدريسية تقوم  إلىيسعى البحث الحالي  -3

في العممية التعميمية، وربط التعميم ت المشاركة اس التفاعل بين الذواعمى أس
دارةالحياتية و  بالميارات  الحياة، واحتياجات المجتمع المحمي. ا 

  :هدف البحث
داء تدريسي قسم التربية الكشف عن دور الكفايات التعميمية في تحقيق جودة أ

  ؟الفنية

 : حدود البحث

ومدرسات المواد الدراسية )النظري والعممي والتطبيقي( المقررة في قسم  ومدرس
، لمعام الدراسي: جامعة بغداد/ الدراسة الصباحية -كمية الفنون الجميمة -التربية الفنية

9102-9191. 
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 :تحديد المصطمحات

والتي تصف كل  ادقيقً  االسموكية المحددة تحديدً  ىدافالكفايات ما ىي إالَّ األ -0
المعارف والميارات واالتجاىات التي يعتقد أنيا ضرورية لممعمم إذا أراد أن 

العامة التـي تعكـس الوظائف المختمفة التي  ىداف، أو أنيا األفعااًل  ايعمم تعميمً 
 .عمى أدائيا" اعمى المعمم أن يكون المعمم قادرً 

 ىدافاألمجموعة ": نياأب الكفاية التعميمية (Kay.M Patricia)عرفت باتريسيا -9
تي تصف كل المعارف والميارات وال اا دقيقً السموكية المحددة تحديدً 

أو  ،فعااًل  الممدرس إذا أراد أن يعمم تعميمً  تجاىات التي يعتقد أنيا ضروريةواال
ة التي عمى المدرس أن تعكس الوظائف المختمف التعميمية التي ىدافأنيا األ

 (97، ص0297)مرعـي،     .عمى أدائيا" ايكون قادرً 

" مفيوم تعميمي كونو يتعمق بكافة :م( بإنيا0220عرفيا )الرشيد، : الجودة-7
دة النتائج المراد ظير جو مرتبطة بالمجال التعميمي والتي تالسمات والخواص ال

خصائص محددة تكون  إلىطمبة نو ترجمة احتياجات توقعات الإتحقيقيا، كما 
تعميمية وسموكية بما يوافق  أىداففي تعميميم وتدريبيم، وصياغتيا في  اأساسً 

                            (                4ص،0220)الرشيد،       تطمعات الطمبة المتوقعة".

 جراءاتو.ا  ف لمالئمتو في تحقيق ىدف البحث و ذ تبنى الباحثان ىذا التعريإ

" ىو ما ينجزه المعمم من (: 94، ص9117عرفتو الفتالوي ) :األداء التعميمي-7
جراءات بشكل قابل لمقياس"  (94، ص9117)الفتالوي،.ميام وا 

مع ىدف  ءمجرائي يتالإفاد الباحثان في صياغة تعريف أن ىذا التعريف إ
المواد المقررة في قسم التربية الفنية / كمية  ما ينجزه تدريسيو) :، ىوواجراءات بحثيما

 .(فنون الجميمة من ميام تعميمية وتدريسية قابمة لمقياس عمى وفق معايير الجودةال
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 الفصل الثاني

 طار النظرياإل

 :الكفايات إلىمدخل  -األولالمبحث 

"ُتعد الكفايات إحدى المفاىيم التعميمية المعاصرة، فقد ظير أول برنامج 
ألن  ؛م0269ميركية عام الكفايات في الواليات المتحدة األلتدريب المدرسين عمى 

يمي، وأصبح مدخل الكفايات أحد رتبط بإتقان أداء التدريسي في المجال التعماالمفيوم 
تجاىات المعاصرة في إعداد المدرس وتدريبو، لذلك من الضروري تزويد التدريسيين اال

المطموبة والكفايات  بثقافة مينية وتعميمية جديدة، والسعي لمحصول عمى القدرات
زمة من قبل التدريسيين في تخصصاتيم التعميمية والتي تعمل عمى  نجاحو الال

متالك التدريسيين ليذه الكفايات في اي مينتو في المستقبل، كما تساعد وتطوره ف
 ".اا صحيحً يو سموكيم األدائي، توجيً تطبيق المعرفة وتوج

 (09-03ص ،9106)المطمق،
من توجب عمى التدريسي ىناك مجموعة من الكفايات التعميمية التي ي

 متالكيا ىي:ا
الكفايات التدريسية: تمثل ىذه الكفايات مجموعة من القدرات المعرفية  -0

والميارية التي يمتمكيا التدريسي ويمارسيا في المواقف التعميمية، مما يمّكنو 
تقان القدرة عمى تنفيذ األنشطة التعميمية،  من أداء ميامو التعميمية بفعالية وا 

التي تتضح من خالل  تقوم عمى سمسمة من الحقائق والمفاىيم والمبادئ،والتي 
  .درجة الميارة إلىالسموك التعميمي الذي يصل 

ن أحول عممية تقويم التدريسي يمكن  توعية التدريسيين إلىكما أشار التربويون 
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مجال  ا متعددة، فمن الضروري المراقبة والتقييم المستمر لجميع العاممين فيأىدافتحقق 
يز نقاط قوتيم وقدراتيم التعميم لمتأكد من القدرات المعرفية والميارية التي يمتمكونيا وتعز 

 -التي تحققيا عممية تقييم التدريسي ىي: ىدافن األأذ يشير )المفمح( إ ؛العالجية

تحسين الكفايات التدريسية لدى التدريسي والثقة بالنفس، وضمان التطور  ●
 ية.العممي لمجاالتو المين

وضع معايير لمساعدة التدريسي عمى تحسين مستوى التدريس مقارنة بالتغيرات  ●
 في المجتمع.

القدرة عمى الحكم لتأىيل التدريسي لمتقدم في مجال التعميم العالي من أجل  ●
تعزيز قدرتيم في مجال التعميم، إن تقويم كفاية التدريسي جاءت بناًء عمى 
سموكو في مراقبة سموكو الواضح، مما يعني المالحظة الدقيقة لمميارات 

                    (97ص ،0221)المفمح،   التدريسية في الصف الدراسي. 

ترتبط بالعالقة بين الوظيفة والتخصص، واالستفادة من اإلعداد  ة المينية:الكفاي -9
 الجامعي في التخصصات المينية والعمل بإتقان والرغبة فيو. األكاديمي

ابتداًء من المعرفة الواسعة في المجال التخصصي،  الكفاية األكاديمية:  -7
االطالع عمى التطورات العممية الحديثة، كذلك عمى دراسات وأبحاث عممية 

الجماعية في مجال العمل، والتحدث  عديدة، متابعة االجتماعات والمناقشات
تقان ميارات العمل بالحاسوب.   بالمغة العربية بطالقة، وا 

 (00، ص9112 )عمي،               

القدرة عمى التواصل مع اآلخرين وقبول آراء  كفايات االتصال والتواصل: -4
 المناقشة والحوار. اآلخرين وميارات

تتضمن مجموعة من القدرات التي يتمتع بيا التدريسي  الكفايات الشخصية: -0
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دارةمنيا التعاون والعمل بفعالية في فريق العمل و  الوقت بشكل فعال وحل  ا 
بسرعة والتعبير عن أفكار مبتكرة وعمى اتخاذ القرارات بطريقة المشكالت 

 عممية وعمى تحمل المسؤولية.

( أول من استخدم Noam Chomesky نوام تشومسكي) يعد الكفاية المغوية: -6
 )الكفايةنو وضع ثنائيتو المشيورة المتمثمة في إ إذ؛ الكفاية المغوية مصطمح

(Compétenceاألداء ،و(Performance ) األساسيةوىي تمثل الدعامة 
 Ferdinand )فردينان دي سوسيرلمنظرية المسانية عنده، فقد استفاد من ثنائية 

de Saussure) تشومسكي( القائمة بين المغة والكالم، كما عرفChomesky )
عمى أن يجمع بين  -المستمع المثالي  -الكفاية المغوية عمى أنيا " قدرة المتكمم

ذ إن المغة إفي تناسق وثيق مع قواعد لغتو"،  وبين المعانياألصوات المغوية 
ليست مجرد أصوات، إنما القدرة عمى ربط األصوات المغوية والمعاني التي 

فإن الكفاية المغوية  ،وبتعبير آخر ؛التي تكون متناسقة مع قواعد لغتوتؤدييا، و 
 ىي نتاج يسمح لممتكمم بفيم عدد ال متناه من الجمل الجديدة، حتى لو لم يسبق

من عدد محدود من الوحدات الصوتية، وىذا  انطالقً الو سماعيا من قبل، وذلك 
ن يستدعي إحاطة السامع والمتكممّ  أاألفكار والدالالت، كما تسمح لو لمتعبيرعن 

بأنظمة المغة ومستوياتيا  اا، مممً من حيث صحتيا نحوي   يز بين الجملبالتمي
 )صوتية، صرفية، تركيبية وداللية(.المختمفة 

 (779-773، ص9111)نور اليدى،                                              

أول من تحدث عن مفيوم ( Dell Hymes)ديل ىايمز ُيعد الكفاية التواصمية: -9
، والتي كانت استجابة ألفكار م0230دراسة نشرت لو عام الكفاية التواصمية في 

ذ وجد أنيا معزولة عن أي بيئة إ ؛حول الكفاءة واألداء  Chomesky))تشومسكي
( أن المتحدثين بمغات Hymesتستخدم فييا العممية التواصمية، ويعتقد )ىايمز

وأن يكونوا قادرين عمى استخداميا  ،معينة يجب أن يتمّكنوا من قوانينيا من ناحية
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 (99، ص9117. )ىادي،وفًقا لمواقف وسياقات مختمفة

ن لمكفاية التواصمية أ (Sandra Savignon )ساندرا سافجنون كما يرى    
 :و خصائص معينة تتمثل فيما يأتيأسمات 

نو يعتمد أ staticوليس ساكنا  ،dynmicن الكفاية التواصمية مفيوم متحرك إ -0
ذن عالقة إنيا أ، أكثرادل المعنى مع فرد آخر أو عمى مدى قدرة الفرد عمى تب

  اذاتي   ن تكون اتصااًل أمن  أكثر interpersonalشخصية بين طرفين 
intrapersonal بين الفرد ونفسو اي حوارً أ. 

 تنطبق الكفاية التواصمية لكل من المغات المنطوقة والمكتوبة. -9

ن الكفاية التواصمية نسبية وليست مطمقة، ومن ىنا يمكن التحدث عن درجات إ -7
 (004، ص9112)ىادي، والخطيب،     لمكفاية التواصمية وليس درجة واحدة. 

أكدت معظم األبحاث التربوية في مجال التعميم أن نجاح التدريسي في تحقيق 
حد كبير عمى طبيعة التواصل والتواصل بين  إلىعتمد ي التعميم والتعممي أىداف

المدرس والمتعممين وبين الطمبة فيما بينيم، ومن أجل تحقيق ىذا النوع من التواصل، 
األنشطة المطموبة من قبل  بيئة تفاعمية مناسبة ومشجعة، وجميع إلىىناك حاجة 

 ،اسالدر  التواصل المستمر مع التفاعل في الصف إلىالمعممين والطالب تحتاج 
 (042، ص9114)الخطابية وآخرون،ويطمق عمى ىذه األنشطة بـ )التفاعل الصفي(.

 :مفهوم الجودة التعميمية -الثاني المبحث

 ُيعد مفيوم الجودة من المفاىيم المعاصرة يقوم عمى مجموعة من األفكار
والمبادئ التي يمكن أن تطبقيا أي مؤسسة لتحقيق أفضل أداء وتحسين مخرجاتيا 

 .وسمعتيا الداخمية والخارجية

 (06ص ،9119)الدراركة والشبمي،
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 لمجودة أىمية كبيرة في العممية التعميمية يمكن توضيحيا في الفقرات اآلتية: 
 تحسين مستوى الطمبة في جميع الجوانب البدنية والنفسية واالجتماعية والعقمية. ●

 التعميمية ورفع مستوى أدائيم.تحسين مؤىالت التدريسيين والعاممين في المؤسسات  ●

 زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعميمية والمجتمع. ●

 .توفير مناخ التفاىم والتعاون بين جميع العاممين بالمؤسسات التعميمية ●

تتمكن المؤسسة التعميمية من خالل تطبيق نظام الجودة كسب االحترام والتقدير  ●
 العالمي. واالعتراف

 تعميمية تدعم التطوير المستمر.خمق بيئة  ●

عمى سموك الطمبة، وتحقيق منافسة  انظام شامل ومدروس ينعكس إيجابي   وجود ●
 (797، ص 9104)عمار،  .فيما بينيم عادلة

 تحسين طرق التدريس وتطويرىا بما يتوافق مع المناىج المعاصرة. ●

 التعميمية من خاللتنمية ميارات وقدرات الكادر التدريسي والعاممين في المؤسسة  ●
التدريب المستمر ومواكبة التطور الذي تشيده المؤسسات التعميمية في الدول 

 المتقدمة.

 (003-000ص ،9112محسن،تقميل أو منع األخطاء في العممية التعميمية. ) ●

 -متعددة في المجال التعميمي، ىي: أىدافولمجودة 

 والمسؤوليات.تعديل وتطوير النظام اإلداري وتحديد األدوار  -0

النفسي، التعميمي لدى  ،االجتماعي األكاديمي، ضرورة تحسين المستوى -9
 من أىم مخرجات النظام التعميمي. ألنيم ؛المتعممين

 يا.أىدافتجاه العممية التعميمية و االمتعممين  تحسين مستوى وعي -7
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لزيادة قدرات وكفايات جميع العاممين في  ضرورة التدريب المستمر، -4
التعميمية، وتوفير جو من التفاىم والتعاون فيما بينيم من أجل المؤسسات 

 .المستمر لتحقيق نتائج تعميمية تنافسية. التحسين والتطوير

و، والحصول عمى يجب أن يساىم في تنمية المجتمع المحمي والنيوض ب -0
، واالعتراف بو من قبل مؤسساتو التعميمية لمختمف الخدمات احترامو وتقديره

 (  49،ص9100)فاطمة،الطالب والمجتمع.  االتي يقدمي

لتطبيق الجودة في التعميم البد من المرور بعدة مراحل رئيسة، التي ُتعد 
 :متطمبات رئيسة في تطبيق الجودة كما ذكرىا )عميمات(، وىي

 دارةحيث تبدأ اإل الجودة الشاممة: إدارةلفمسفة  دارةمرحمة اقتناع وتبني اإل -أوًل 
 .تدريبية متخصصة في ىذا الجانبج  بتمقي  برام

ذ يتم وضع الخطط التفصيمية لمتنفيذ وتحديد الييكل الدائم إ مرحمة التخطيط: -اثانيً 
 والموارد الالزمة لتطبيق ىذا النظام.

والتي يمكن في  ميمةما تبدأ ىذه العممية بتساؤالت  اغالبً مرحمة التقويم:  -اثالثً 
 اإلجابة عمييا تييئة األرضية المناسبة لمبدء في تطبيق الجودة.

اذ يتم اختيار األفراد الذين سيعيد إلييم بعممية التنفيذ ويتم  مرحمة التنفيذ: -ارابعً 
 الجودة. إدارةتدريبيم عمى أحدث الوسائل المتعمقة ب

يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي تم  ذإمرحمة تبادل ونشر الخبرات:  -اخامسً 
 (44، ص9114)عميمات،الجودة الشاممة.  إدارةتحقيقيا من تطبيق 

 :داء والتوجهات المتعددة في طرح مفهوم األ  -المبحث الثالث

ألنو يجمع بين الكفاءة والفعالية مع  ؛اصبح مفيوم األداء مفيوًما متميزً أ
 أو السمبية لممؤسسات التعميمية، كذلك درجة قدرتيا عمى تحقيق يجابيةاألحكام اإل
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مقاييس متعددة األبعاد، تسعى  إلى، والتي عادة ما تترجم من قبل المؤسسات ىدافاأل
 إلىتقييم حتى تتمكن من النظر  أداة إلىبنائيا بطرق مختمفة وتحويميا  إلىجاىدة 

 (  400، ص9119)أحمد،                                     نفسيا بشكل صحيح.
إال بعد التعرف عمى ىذين المتغــيرين وىما  اإن فيم األداء لن يتم أبدً 

المفاىيم المرتبطة باألداء ويعد العديد مـن  أكثرالمذان يعدان مـن )الفعالية( و)الكفاءة( 
 .ان لوة والفعاليـة ىما البعدان الرئيسالبـاحثين بـأن الكفاء

 ،)الباحثان( بأن البعض يرى أن الفعاليـة أشمل وأوسع مــن الكفـاءةلذلك يجد  
عنـدما عرف الفعاليـة عمـى أنيا  "درجة M.Kalika) بـل إنيا تتضـمنيا كما ذكر )

فإن الفعالية أوسع من  ،المسطرة من طرف المؤسسة"، بيذا المفيوم ىدافتحقـق األ
الفعالية والكفاءة عمى  إلىالكفاءة بل إنيا تتضمنيا بشكل واضح مع الفكرة الـتي تنظر 

أنيما جسم واحد ال ينفصل، ويكون الفصل في ىذا الموضوع بـالقول أن لكل من 
 ،أما الكفاءة ،يتمم اآلخر، فالفعالية ىي فعل لألشياء الصحيحة االكفاءة والفعاليـة جزءً 

 (Cohen, 2000, p:131) فيي فعل األشياء بالشكل الصحيح. 

نيما يتفاعالن معا لينتجا األداء بمفيومو الكامل وىو )البحث عـن إكما  
 .(Fernandez, 2000, p:41)أفضل مخرجات وفي نفس الوقت تحقيق نمو دائم( 

إن البحث في سبيل تطوير وتحسين األداء الجامعي من خالل جودة  ،كذلك
التي من شأنيا أن  عتبار جميع األلياتأو الجامعة يجب أن يأخذ بنظر اال الكمية

ل عضو ىيئة التدريس أم المتعمم األداء سواء كانت من خال إلىتضيف تحسينات 
جتمع المقدمة من عتباره أحد أىم مخرجات الجامعة أو عمى صعيد خدمات الماب

بتداًء من تحميل ىذه العممية اودة العممية التعميمية الجامعية الجامعة وتقتضي معرفة ج
يا يفترض أن تشكل األساس ألن ؛القة التفاعمية بين ىذه المكوناتوتحديد مكوناتيا والع

عتماده في تشخيص وتحديد متطمبات التحسن، كما تعددت تطبيقات تحسين االممكن 
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 بتعدد أنشطة الجودة التعميمية التي يمارسيا المدرس في المؤسسات التعميمية. األداء 

 (94،ص9103)النوري وأثير،

داء المتوقع من المدرس والذي يتوجب عميو القيام بو يتمحور حول ن جودة األإ
يتطمب من  ألن ىذا ؛تمكنو من تقديم جودة التعميم الجديدة التي يفرضيا مجتمع المعرفة

 لبيئة التعمم. اموجو ومنظمً  إلىالمدرس تغيير دوره من كونو مرساًل لممعمومات 

ا في التفكير وحل المشكالت وكيفية صياغة أساليب ا عممي  لذلك أعطاىم تدريب  
ة وتوجيييم لتعمم المعرفة العممية من عمى المعمومات من المصادر الرئيسالحصول 

خالل االعتماد عمى الذات، وكل ذلك يكمن فيما يتمتع بو المدرس من خبرة وكفاءة 
( كما إن معايير جودة أداء 91،ص0224)درباس،وصالحية لمثواب والعقاب. 

 :المدرس الجيد تتمثل بالمجاالت اآلتية

لية المدرس في تسييل ىي مسؤو مسؤوليات المدرس عن طمبتو وعن تعمميم:  -0
أمر طمبتو في حصوليم لممعرفة وتعديل ممارساتو في ضوء ميول طمبتو 

 وقدراتيم ومياراتيم.

لمام المدرس إىي  معرفة المدرس لمموضوعات الدراسية التي ُيعمميا لطمبتو: -9
ركات بما يتناسب مع معارف ومد بموضوع الدرس ضمن المنيج المتبع،

ختيار مسارات معرفية متعددة تتناسب مع الفروق او الطمبة ومفاىيميم السابقة 
 الفردية بين الطمبة.

نعني بيا قدرة المدرس  تعمم طمبتو ومراقبتيم: إدارةمسؤوليات المدرس عن  -7
األنشطة المتعددة  إلىستراتيجيات واألساليب التعميمية إضافة اال ختياراعمى 

 التي تناسب ميول طمبتو وقياس نموىم المعرفي وتقدميم في التعمم. 

القدرة عمى التفكير المنظم في ممارساتو والتعمم والنمو الميني من خالل  -4
إن المدرس الميني يممك القدرة عمى / والرغبة في فحص ومحاكمة  الخبرة:
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مشورة من اآلخرين وزيادة ممارساتو بطريقة ذاتية، ويسعى لمحصول عمى ال
من األبحاث التربوية، وتطوير ممارساتو بما يتالءم  اإلفادةمعرفتو من خالل 

 (007-009، ص9116)البيالوي، وآخرون،    مع األفكار التربوية الحديثة.

 

 الفصل الثالث
 جراءات ا  منهجية البحث و  

 طبيعة البحث. ءمتوالباحثان المنيج الوصفي لمال اعتمد
 مجتمع البحث وعينت : 

كمية الفنون الجميمة / جامعة   -ضم مجتمع البحث تدريسي قسم التربية الفنية 
وتم  ،(9191-9102وتدريسية لمعام الدراسي ) ا( تدريسي  73بغداد البالغ عددىم )

 ( تدريسي وتدريسية. 90اختيار عينة عشوائية من المجتمع األصمي لمدراسة عددىا)

 البحث: أداة

، وقام الباحثان إلتمام متطمبات البحث أداةك اإلستبانةاستخدم الباحثان 
ستعانة باألدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع  من خالل اال اإلستبانةببناء

( 0( فقرة موزعة عمى )01ية عمى )األولبصورتيا  اإلستبانةالكفايات التعميمية، تضمت 
 مجاالت رئيسة. 

ية عمى األولتيا بصور  اإلستبانةقام الباحثان بعرض  ،داةلتحقيق صدق األ
كما  ختصاص في التربية الفنية وطرائق التدريس والقياس والتقويم،ا( محكمين في 00)

 :(0موضح في الجدول )
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 (2جدول )

 اإلستبانةقائمة بأسماء الخبراء لمتعرف عمى صالحية فقرات 

، عمى ضوئيا تم اإلستبانةبراء بعض المالحظات عمى فقرات الخ اوقد أبدو  

بصورتيا النيائية  اإلستبانةإجراء بعض التعديالت، لتصبح جاىزة لمتطبيق، لتتضمن 
 (: 9( مجاالت كما موضح في الجدول )0( فقرة موزعة عمى )77عمى )

  

 مكان العمل والتخصص -جامعة بغداد  المقب العممي الخبير ت
 الفنون الجميمة_ طرائق تدريسكمية -جامعة بغداد أستاذ د. ماجد نافع الكناني 2
 كمية الفنون الجميمة_ طرائق تدريس -جامعة بغداد أستاذ د. صالح أحمد الفهداوي 2
 كمية الفنون الجميمة _ تربية فنية -جامعة بغداد  أستاذ د. عبد المنعم خيري 2
 كمية الفنون الجميمة _ تربية فنية -جامعة بغداد  أستاذ د. رعد عزيز عبداهلل 4
 تربية فنية –كمية الفنون الجميمة  –جامعة بابل  أستاذ فاطمة لطيف عبداهللد. 5
 هيئة التعميم التقني _ طرائق تدريس الفنون أستاذ د. منير فخري الحديثي 6
 قياس وتقويم -كمية تربية ابن رشد أستاذ د. خالد جمال جاسم 7
أستاذ  د. هيال عبد الشهيد 8

 مساعد
 كمية الفنون الجميمة _ تربية فنية -جامعة بغداد 

أستاذ  د. سهاد جواد الساكني 9
 مساعد

تربية  -األساسيةكمية التربية  -الجامعة المستنصرية
 فنية

أستاذ  د. فاطمة عمران راجي 22
 مساعد

 تربية فنية –كمية الفنون الجميمة  –جامعة بابل 

أستاذ  مل اسماعيل عايزأد.  22
 مساعد

 قياس وتقويم -تربيةالكمية  -الجامعة المستنصرية 
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 (2جدول )

 المتضمنة الكفايات التعميمية لتدريسي التربية الفنية اإلستبانةيبين مجالت 

 عدد الفقرات مجالت الكفايات التعميمية ت

 5 التعميمية هدافكفايات األ 1

 7 كفايات التخطيط 2

 7 كفايات التنفيذ 3

 7 كفايات طرائق التدريس 4

 7 كفايات التقويم 5

عمى عينة  داةقام الباحثان بتطبيق األ ،البحث داةظيار معامل الثبات ألإل
تم إعادة االختبار عمى  ،( تدريسي وبعد مرور أسبوع00البحث االستطالعية البالغة )

نفس العينة وباستخدام معامل ارتباط بيرسون، ومن ثم استخراج معامل الثبات والذي 
 ( وىي نسبة ثبات جيدة.1899بمغ )

 التجربة الستطالعية: 

لغرض الوقوف عمى السمبيات التي قد ترافق البحث قام الباحثان بإجراء 
 ( من تدريسي التربية الفنية خارج عينة البحث. 0التجربة االستطالعية عمى )

 : الوسائل اإلحصائية

 معامل ارتباط بيرسون.  –الوزن المئوي  –درجة الحدة  –الوسط المرجح 
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 الفصل الرابع

 اعرض النتائج وتفسيره

من التدريسيين والتدريسيات في  األساسيةالبحث عمى العينة  أداةتطبيق  تم
ظيار إوبعد جمع االستمارات منيم تم  ا( تدريسي  90قسم التربية الفنية البالغ عددىم )

 (. 7النتائج المبينة في الجدول )
 (2جدول )

 هدافيبين كفاية تدريسي التربية الفنية ضمن مجال األ

 هدافاأل كفايات مجال ت
درجة  مارسها بدرجة:أ

 الحدة
الوزن 
 ضعيفة حد ما إلى كبيرة المئوي

 0,94 2,80 - 4 17 العمل عمى تعزيز القيم األخالقية في نفوس الطمبة. 1
 0,86 2,57 3 3 15 القيام بتنمية الميول والرغبات لدى الطمبة. 2
 0,87 2,62 2 4 15 القيام بتنمية روح التواصل االجتماعي بين الطمبة.  3
 0,92 2,76 2 1 18 عمى االلتزام بالنظام وتحمل المسؤولية.  الطمبة حث 4
 0,84 2,52 3 4 14 القيام عمى تدريب الطمبة عمى ممارسة األنشطة المتنوعة.  5

ن درجات الحدة أ ينلمباحث( يتبين 7نتائج الجدول ) إلىمن خالل النظر  
 إيجابية( وىي مؤشرات 1894 -1824)وزان مئوية أ( ب9809- 9891تراوحت ما بين )

التعميمية لممادة الدراسية التي يقوم بتدريسيا ضمن  ىدافتدل عمى وعي التدريسي باأل
 المرحمة الدراسية المقررة ليا.
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 ( 4جدول )

 يبين كفاية تدريسي التربية الفنية ضمن مجال التخطيط

 كفايات مجال التخطيط ت
 مارسها بدرجة:أ

 درجة
 الحدة

الوزن 
حد  إلى كبيرة المئوي

 ما
 ةفضعي

 0,79 2,38 3 7 11  .سموكية أىداف إلىالتعميمية  ىدافعمل عمى تحميل األأ 1
 0,83 2,48 3 5 13 . ىدافقوم بتحدبد اإلجراءات المناسبة لتحقيق األأ 2
 ىدافوعات المادة الدراسية عمى وفق األراعي تحديد موضأ 3

  .التعميمية
12 5 4 2,38 0,79 

 0,87 2,62 2 4 15 اختار األنشطة التعميمية التي تالئم قدرات الطمبة. 4
 0,81 2,43 3 6 12 اختار الوسائل والتقنيات المالئمة لموضوع الدرس  5
 0,76 2,29 4 7 10 الخاصة.  ىدافلأل اقوم بالتخطيط لمدرس تحقيقً أ 6
 0,71 2,14 6 6 9  .الدراسيةعداد خطة سنوية لتنظيم المادة إقوم بأ 7

ن درجات الحدة تراوحت ما أ ين( يتبين لمباحث4نتائج الجدول ) إلىمن خالل النظر 
رات جيدة تدل عمى وعي وىي مؤش ،(1830 -1893وزان مئوية  )أ( ب9804- 9869بين )

 المقررة ليا.ىمية التخطيط لممادة الدراسية التي يقوم بتدريسيا ضمن المرحمة الدراسية أالتدريسي ب
 (5جدول )

 يبين كفاية تدريسي التربية الفنية ضمن مجال التنفيذ

 كفايات مجال التنفيذ ت
درجة  مارسها بدرجة:أ

 الحدة
الوزن 
 المئوي

 ضعيفة حد ما إلى كبيرة

 0,87 2,62 3 2 16 راعي القدرات الفردية بين الطمبة.أ 1
 0,86 2,57 2 5 14 وبتسمسل منطقي.قوم بتقديم المادة الدراسية بشكل واضح أ 2
 0,70 2,10 8 3 10 ستخدم أساليب تعميمية سمعية وبصرية مالئمة لمطمبة.أ 3
 0,70 2,10 7 5 9 اتبع طريقة النمذجة عمميا في تدريس  الطمبة. 4
 0,77 2,33 4 6 11 اوفر أنشطة تعميمية في ضوء اإلمكانات المتوفرة في القسم. 5
 0,87 2,62 2 4 15 تثير التفكير لدى الطمبة.اطرح أسئمة  6
 0,83 2,48 5 1 15 اعزز األداء الجيد وتصحيح الخاطئ منو. 7
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ن درجات الحدة أ ين( يتبين لمباحث0نتائج الجدول ) إلىمن خالل النظر 
( وىي مؤشرات جيدة 1831 -1893وزان مئوية  )أ( ب9801- 9869تراوحت ما بين )
التدريسي بتنفيذ متطمبات المادة الدراسية التي يقوم بتدريسيا ضمن تدل عمى قدرة 

 المرحمة الدراسية المقررة ليا.
 (6جدول )

 يبين كفاية تدريسي التربية الفنية ضمن مجال طرائق التدريس
درجة  مارسها بدرجة:أ مجال كفايات طرائق التدريس ت

 الحدة
الوزن 
حد  إلى كبيرة المئوي

 ما
 ضعيفة

 0,69 2,09 6 7 8 ستخدم الطرائق الحديثة في تعميم الميارات المتنوعة.     أ 1
 0,74 2,23 5 6 10 الطرائق التي تثير دافعية التعمم لدى الطمبة. ستخدم أ 2
 ىدافعمى تنويع أساليب التدريس عمى وفق األ لاعم 3

 التربوية والتعميمية. 
13 3 5 2,38 0,79 

 0,84 2,52 4 2 15 استخدم الطرائق التي تتيح لمطمبة إبداء أرائيم بحرية.   4
 0,85 2,57 2 5 14 الصعب.  إلىاستخدم الطرائق التي تعتمد مبدأ التدرج من السيل  5
 0,84 2,52 3 4 14 اختار الطرائق التي تراعي الفروق الفردية بين الطمبة.  6
استخدم الطرائق التي توجو الطمبة نحو المشاركة في  7

 األنشطة التعميمية. 
16 2 3 2,62 0,87 

ن درجات الحدة أ ين( يتبين لمباحث6نتائج الجدول ) إلىمن خالل النظر  
( وىي مؤشرات جيدة 1862 -1893وزان مئوية  )أ( ب9812- 9869تراوحت ما بين )

التربية الفنية بطرائق التدريس الحديثة وكيفية توظيفيا تدل عمى المام التدريسي في قسم 
 في تدريس المادة الدراسية التي يقوم بتدريسيا ضمن المرحمة الدراسية المقررة ليا.
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 (7جدول )

 يبين كفاية تدريسي التربية الفنية ضمن مجال التقويم

 كفايات مجال التقويم ت
درجة  مارسها بدرجة:أ

 الحدة
الوزن 
 إلى كبيرة المئوي

 حد ما
 ضعيفة

 0,69 2,09 6 7 8 راعي االستمرارية في تقويم الطمبة أ 1

 0,66 2,00 10 1 10 .ىدافطبق أساليب التقويم المناسبة لقياس مدى تحقيق األأ 2

 0,68 2,04 8 4 9 التعميمية.  ىدافنوع في أساليب التقويم بما يتالئم مع األأ 3
 0,66 2,00 8 5 8 الميارات المتنوعة.استخدم اختبارات لتقويم  4
 0,69 2,09 5 9 7 راعي الفروق الفردية عند إجراء االختبار. أ 5
 0,69 2,09 5 7 9 راعي مفردات المنياج عند التقويم. أ 6
استخدم التقويم الختامي الذي يجري في نياية كل  7

 موقف تعميمي. 
11 5 5 2,28 0,76 

ن درجات الحدة أ ين( يتبين لمباحثا3)نتائج الجدول إلىمن خالل النظر 
مؤشرات ( وىي 1866 -1836) ( باوزان مئوية9811- 9899) تراوحت ما بين

لمام اإل إلىالتربية الفنية يفتقر ن التدريسي في قسم أمتوسطة في قيميا تدل عمى 
 في عممية التدريس. األساسيةوالتقويم التي تعد من الميام  بطرائق القياس
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 :الستنتاجات

ضرورية لتدريسي التربية الفنية والتي يجب إن  األساسيةإن الكفايات التعميمية 
لذلك استنتج ، داةء التي تم تحديدىا ضمن مجاالت األتستخدم كمعيار لممدرس الكف

 تي:الباحثان اآل
التعميمية لممادة  ىدافتدل عمى وعي التدريسي باأل إيجابيةظيور مؤشرات -0

 الدراسية التي يقوم بتدريسيا ضمن المرحمة الدراسية المقررة ليا.
ىمية التخطيط لممادة الدراسية أرات جيدة تدل عمى وعي التدريسي بظيور مؤش-9

 التي يقوم بتدريسيا ضمن المرحمة الدراسية المقررة ليا.
بات المادة الدراسية ظيور مؤشرات جيدة تدل عمى قدرة التدريسي بتنفيذ متطم-7

 التي يقوم بتدريسيا ضمن المرحمة الدراسية المقررة ليا.
لمام التدريسي في قسم التربية الفنية بطرائق إظيور مؤشرات جيدة تدل عمى -4

التدريس الحديثة وكيفية توظيفيا في تدريس المادة الدراسية التي يقوم بتدريسيا 
 ضمن المرحمة الدراسية المقررة ليا.

سي في قسم التربية ن التدريأمؤشرات متوسطة في قيميا تدل عمى ر ظيو  -0
 األساسيةوالتقويم التي تعد من الميام  لمام بطرائق القياساإل إلىالفنية يفتقر 

 في عممية التدريس.
  



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 272 

 :التوصيات

تكثيف الدورات التدريبية من قبل االختصاصيين التربويين كنماذج تطبيقية  -0
  .لتطوير التدريسي

ا ألىميتو وارتباطو بالنمو حث التربويين عمى النمو األكاديمي والميني ذاتي   -9
  .الميني لدييم
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