((تقييم االتجاهات التربوية والفنية لمدرسي ومدرسات التربية الفنية
من ناحية الكفايات المهنية في محافظة ميسان))

م.د عمار جبار حسين وهج
جامعة ميسان  /كلية التربية االساسية
ملخص البحث
إن الصعوبات التي تواجه القائمين على عملية التعلم وخصوصاا ياي ماادل التربياة النيياة للماسارال االبتسائياة
والثانوية تعس معوق رئيسي لعسم إنضاج الهسف من االتجاهات التربوياة لتيئا ة الجيالذ لاجا يجا علاى القاائمين
على عملية التسريس اإللمام باالتجاهات التربوية العامة واالختصاص المهييذ عن الغرض من تقييم االتجاهات
هو للوقوف على واقعها وإيجاد الحلول لها .إذ تطرق البحث الحالي إلى تقسيم واقع االتجاهات التربوياة والنيياة
وطرق تسريسها يي محايظة ميسان من قبل القائمين عليها بغياة اليهاوض بهاا علاى وياف التناياات المهيياة التاي
درسوها وما ينرزه الواقع من نظريات وعلوم حسيثة وبجلك يقس هسف البحث الحالي إلى:
 -1التئف عن أنماط االتجاهات التربوية النيية للمراحل السراسية.
 -2تحسيس الصعوبات والمعوقات والتي تحول دون تحقيف التعليم على ويف االتجاهات التربوية الحسيثة
ووضع الحلول لها.
وقس تطرق الباحث يي النصال الثااني إلاى ار عان االتجاهاات التربوياة والنيياة بئاتل واياي بعاسها تام ياي
النصل الثالث إجراء البحث الوصني حيث اعتمس الباحاث علاى إعاساد قاعاسل بياناات مساتيسا باجلك علاى اساتبيان
وزع على القائمين على عملياة الاتعلم مان المعلماين والمسرساين والتاابعين لمسيرياة تربياة محايظاة ميساان وهام
مجتمع البحاث وعييتاه إذ بلاد عاسد المعلماين  )223معلام تربياة ييياة ماوزعين علاى مركاا واقضاية المحايظاة
وبيسبة  ) ٪27من المجتمع األصلي وقس توصل الباحث لليتائج ياي النصال الراباع بعاس تنرياد بياناات اإلجاباات
للقائمين على عملية التسريس إلى نتائج تقييم موضوعي وبيس م وية وأرقام إذ وضعت الحالة التعليمياة بئاتل
واقعي وعن كينية أداءها.
وت وصل الباحث إلى استيتاجات أهمها أن أداء المعلمين والمسرسين مقبول وهو ما يسعو إلى االهتمام بإعاساد
كوادر متخصصة .كما تم التوصاية باألخاج باءراء المعلماين والمسرساين بتاويير كاوادر ييياة متخصصاة وتاويير
قاعات للرسم والنيون األخرى .وتوج اطالع المعلمين والمسرسين على االتجاهات الحسيثة.
واقتر الباحث إجراء دراسات لتقويم الميااهج ياي أقساام التربياة النيياة ياي التلياات كاياة بغياة وضاع حلاول
تواك عملية التطور.
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Evaluation of educational and artistic trends for teachers of art education in terms
of professional competencies in Maysan province

Summary
The difficulties faced by teachers of Education arts in primary and secondary
schools are considered a major impediment to the non-maturation of the goal of
education trends for the upbringing of the generation ,therefore, who are in the
process of teaching knowledge of education trends and professional specialization.
The purpose of assessing trends is to find out their and find solutions to them. The
study discussed the evaluation of the of the realty of the education and artistic trends
and methods of teaching in the province of Maysan by the teachers to promote them
to the professional competencies they studied and what is produced by the realty of
modern theories and sciences the goal was as follow:
1Disclosure of patterns of education and technical trends of the
educational stages.
2Identify the difficulties that prevent the achievement of learning
according to educational trends.
The researcher in the second chapter to clarify the educational and technical
trends and then was in the third chapter descriptive procedure where the researcher
relied on a database based on a questionnaire distributed to the teachers ,namely the
original research community and its sample, which reached (223) educational
teachers. Distributed to the center and districts of the governorate and (27%) of
original community. The results were objective evaluation, figures, pencentages.and
realization. The most important of these are performance of the teachers. Accepted
.which calls for interest in the preparation of specialized cadres and suggested the
researcher to conduct studies to evaluate the curriculum.
الفصل األول
:مشكلة البحث والحاجة إليه
من الصعوبات الغير ميظورل والعقبات البارزل يي ميسان التربية النيية هي االتجاهات التربوية والنيية والتي
تأخج على عاتقهاا توطياس العالقاة باين الماادل السراساية للنان ياي التربياة النيياة وعان كينياة قياام العلاوم السالوكية
المسؤولة عن المسرسين للنن لتتون أكثر تأثيرا وأتم جسوى وكل ذلك يوج علاى الماسرال أو المسرساة للتربياة
النيية أن يلم بعملية التسريس بل إن على معلم النن أن يجه إلى أبعس من خبرته الئخصية ألن الطال أو التلميج
ال يرى أو يتعلم بينس الطريقة أو ننس األسلوب لجميع أنواع النياون ومان هياا ياأتي االهتماام بمعرياة التناياات
 إذ إن االتجاهااات التربويااة والنييااة والمهتمااة بإعااساد معلمااي.المهييااة للمسرسااين الااجين يختصااون بتااسريس الناان
ا لتربية النيية يوج استقصاء ودراسة كناياتهم ببحوث مساتمرل وذلاك للتعارف علاى أهام العقباات والصاعوبات
التي تعيف مواكبتهم للتسريس يي ظل ما ينرزه الواقع من نظريات وعلوم يي طرائف التسريس وكلها تصا ياي
الوصول بالقائمين على التسريس إلى ما ييبغي أن يصل إليه التربوي السايما مهيتاه وإتقانهاا إذ اعتماست التربياة
الحسيثة علاى مباادأ أساساية مواكباة للعصار لتحقاف أهاساف العملياة التربوياة التاي يتعاجر تحقيقهاا ضامن خطا
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دراسية قس تتون ال تواك العصر وما ينرزه من نظريات حسيثة يي التسريسذ وهيا توج أن تتون االتجاهات
التربويااة والنييااة ذا ميهجيااة يمااارال بعضااها داخاال الصااف وقااس يمااارال بعضااها ادخاار خارجااه وقااس تتااون تلااك
االتجاهات غير متملة للعلاوم التاي يقاسمها المعلام ياي الصاف وعلياه ياان االتجاهاات يجا أن تعماف مان يهمهاا
إضاااية إلااى انهااا قااس تحقااف األهااساف التربويااة واالجتماعيااة التااي يصااع علااى المعلاام تحقيقهااا إال عاان طريااف
الممارسة والخبرل العملية مثل الحس االجتماعي واالتجاهات اإلنساانية اليبيلاة وتحساين الاجات وتربياة الوجاسان
وكجلك معرية االننعاالت والسوايع لها كجلك التعاون والرغبة يي مساعسل ادخرين يي المجتمع مماا يسااعس ذلاك
كله يي تتون اتجاهات نحو التربية والنن التي يحتاجها مجتمع التعليم والاتعلم مان أجال تطاويره وتيميتاه وكاجلك
يااي تتااوين اتجاهااات جسيااسل وإيجابيااة مرغوبااة ماان أيااراد المجتمااع والتااي تص ا يااي اليهايااة يااي تطااوير تلااك
االتجاهااات وتااجليل عقباتهااا والرقااي بهااا ماان خااالل وصاانها ووضااع الحلااول الياجحااة لتجاااوز صااعابها بطاار
اتجاهات تالئم رو العصر الجي ييتمي إليه المسرال لمادل التربية النيية العاملين ضامن مسيرياة تربياة محايظاة
ميسان ـــــ العراق.
أهمية البحث والحاجة إليه:
 قس يساهم البحث بالتئف عن االتجاهات الحسيثة والمرغوب بها ويي كينياة إعاسادها علاى وياف متطلبااتالعصر وذلك للحاجة الملحة يي تطوير كنايات المسرسين المهيية.
 إن الضرورل العلمية تستسعي إجراء مثل هجه السراسة بغية التعرف على أنواع االتجاهات وتقويمها علىويف األهساف التربوية الميئودل.
 تؤكس المؤتمرات العلمية على تطوير كنايات المسرسين والمسرساات المهيياة ومحاولاة تطويرهاا وهاجا ماايؤكس عليه البحث الحالي وذلك بتئخيص أسباب ضعف التسريس ومحاولة معالجتها.
أهداف البحث:
يهسف البحث الحالي إلى:
 -1التئف عن أنماط االتجاهات التربوية والنيية للمراحل السراسية.
 -2تحسيااس الصااعوبات والمعوقااات والتااي تحااول دون تحقيااف التعلاايم علااى ويااف االتجاهااات الحسيثااة ووضااع
الحلول لها.
حدود البحث:
 -1الحس المتاني :محايظة ميسانذ مسرسي ومسرسات تربية محايظة ميسان.
 -2الحس الاماني :العام السراسي 2017/2016
 -3الحس الموضوعي :يتحسد البحث الحالي يي االتجاهات التربوياة والنيياة للمراحال السراساية ابتسائياة
ومتوسطة وإعسادية).
تحدد المصطلحات:
االتجاهات التربوية:
وتعريها يتاحي  )2011بأنها:
االتجاه تيظيم متتس له صنة االساتمرار اليسابي للمعتقاسات التاي يعتقاسها النارد نحاو موضاوع أو موقاف
ويهي ه لالستجابة باستجابة تتون لها األيضلية عيسه)).
www.edutraped.illaf.net/arabic/show-article
ويعريها جي البرت) عالم الينس االجتماعي :إن االتجاه حالة من االستعساد والتأها العصابي أو الينساي
تيتظم من خالله خبرل النرد وتتوين تأثير توجيهي أو دييامي على استجابة النرد لجميع الموضوعات والمواقف
الخوالسلذ د تذ )221
التي تستثير هجه االستجابة)).
االتجاه التربوي والفني:
ويعريها بباويذ :2009
هااي قضااية وحااسل المعريااة اإلنسااانية يااي عصاار ثااورل المعريااة واالتصاااالت يهااي ماان القضااايا التااي نالاات
اهتماما كبيرا من علماء التربياة يأكاس التثيارون علاى ضارورل التتامال باين مجااالت المعرياة اإلنساانية وإباراز
وحستها كأن تخضع المعاني األ ياء المعيوية) يي النن إلى التعبير النيي المتنين بئتله الرياضاي أو العلماي أو
www.kenanonline.com/user/mouradbebawy
االجتماعي)).
ويعريها الباحث إجرائيا:
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هي مجموعة قضايا دييامياة مساتثارل مان قبال مواقاف مساتعس لهاا النارد وميهاا اتجاهاات معريياة وجسانياة
وسلوكية)).
الكفايات المهنية للمعلم:
ويعريها العسوانيذ  :)2013إن المقصود بالتناية المهيية هي قسرل المعلم على القيام بعمله كمعلم بمهاارل
وسرعة وإتقانذ والتناية المهيية عبارل عن مجموعة من المهارات المتساخلة معا بحيث تئتل القسرل على القيام
بجانا مهيااي محااسد ألنااه ماان الضااروري تتاماال التنايااات المهييااة لااسى المعلمااينذ ماان كنايااات التقااويم واإلدارل
www.slideshere.net/abummar/ss
الصنية.))...
ويعريها الباحث إجرائيا:
هي المهارل والملتة التي يلم بها القائم على التسريس والقادر على توظينها أثياء قياماه بالعمال بئاتل ماتقن
طبقا لما تعلمه من اتجاهات تربوية وييية)).
الفصل الثاني
االتجاهات التربوية والفنية
يُعس ال تطور السريع الجي هسناه يي القارن الماضاي والاجي أضانى رو التطاور العلماي ماا هاو إال خاواص
تغييرية ألقت بظاللها على ميسان العلم والمعرية السايما ياي ضاع معلوماات عصارية للقاائم علاى عملياة التعلايم
أنه ياي ذلاك اأن بقياة المياادين الحياتياةذ إذ أخاج مياسان العلام والمعرياة لوناه الخااص باه مان هاجه التطاورات
العلمية لما للمعلم من دور يي تطور المجتمعات واالتجاه بها نحو األعلى وما هجه الخاصية ياي التطاور إال هاي
مجموعاة ماان النعالياات التااي تساتعين بهااا التربياة الحسيثااة لتحقياف األهااساف الميئاودل يااي عملياة الااتعلم وإكمااال
رسالتهاذ لجا يإنيا بحاجة إلى التعرف على إمتانيات هجه النعاليات يي تلبيتها الحتياجات النرد المعلم) من حيث
تتوين تلك المناهيم والقيم واالتجاهات التي تحتاجها يي الظرف الراهن والمستقبل بإعساد المعلم ودراسة كنايتاه
المهيية وإعطائه مواصنات تليف به كمعلم ملما باتجاهات تربوية ومهيياة كاجلك ياان الضارورل تساتسعي إجاراء
مثل هجه السراسة وذلك للتعرف على أوجه تلك االتجاهاات التربوياة والتعامال معهاا كميظوماة ياي إعاساد المعلام
وتيميته مهييا وكجلك يي تقويمها على ويف األهساف التي حسدت بها ياي مواكباة التطاور العلماي وذلاك مان أجال
تتوين اتجاهات وقيم ومناهيم وممارسات عملية تهسف بالسرجة األولى إلى تطوير تلك االتجاهات وأثرهاا علاى
أداء المعلم لمهيته إذ يرى جابر وآخرونذ  )1985بأن تربية المعلم المعاصر تختلف اختاليا كبيرا عان هاجه
الصيغة التقليسية التي ألنياها وما زليا نتئبث بهاذ ذلك ان البرامج التعليمية كلها البس أن توجه للعمل الميساني)).
جابر وآخرونذ 1985ذ ص)11
ولما كانت المسرسة الحسيثة مركاا للتربية والتعليم وان مياهجهاا ال يمتان أن تحاي بالطالا بتال ماا ياخار
ييه العصر الحسيث من خبرات ليتتسبها وعلوم بإمتانية التعرف عليها من أنماط سلوكية مطلوبة ميه لجلك كاان
عليه القيام بها لتؤهله لحيال اجتماعياة وعلياه ياأن االتجاهاات التربوياة بجمياع أنواعهاا الثقايياة والعلمياة والنيياة
واالجتماعية...الع هي يي المحصالة ييبغاي أن تتاون عملياة مبرمجاة هاسيها ربا المسرساة باالتطورات العلمياة
والمجتمع وذلك إلعساد الطال إعسادا إيجابيا للحيال االجتماعية وبسوره يتطل هجا إعساد معلمين أكناء متتسبين
كناية مهيية من خالل ممارسة الخبارات العلمياة التاي تعلمهاا ساابقا ومان هاجه المهان هاي مهياة معلام أو ماسرال
التربية النيية لتسهم إسهاما يااعال ياي معالجاة المئاتالت الوجسانياة التاي يعااني ميهاا الطالا والتلمياج علاى حاس
سااواء إذ ان ماان االتجاهااات الحسيثااة يااي التربيااة النييااة أن نجعاال ماان البي ااة االجتماعيااة أحااس مجاالتهااا وجعلهااا
مصسرا للمعرية ومجاال للتطبيف كون التربية النيية قابلاة للتطاور مان خاالل اكتئااف البي اة) إذ يارى ببااويذ
 )2009بقولاه :وقاس اجتمااع علمااء التربيااة والتربياة النييااة علاى اعتباار ان التربيااة تعمال علااى تغييار وتعااسيل
سلوك المتعلم يي مواجهة التسطيح النتري وتعمل من أجل:
 -1تيمية قيم الخير والحف والجمال والعسالة...
 -2التربية النيية تعمل على إعطاء النرص للطالب الكتئاف البي ة من حولهم والتناعل معها ومع
األقرانذ وهجا يعمل على تيمية اإللهام واالبتتار والعمليات العقلية عيسهم وتتميا هجه الطرق بالتعلم عن
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طريف العمل /واكتئاف الجات /والتعلم باالكتئاف /والتعلم الجاتي)).
www.kenanonline.com/user/mouradbebawy
وعليه سيئير إلى االتجاهات التربوية التي تأخج على عاتقها بياء القائم على عملية التعليم بتناية مهيية وهاي
تحي بالمعلم بتل ما ياخر ييه لمهية التعليم اليوم من خبرات ليتتسبها ومعارف يتعارف عليهاا وأنمااط سالوكية
مطلوب ميه القيام بها لتؤهله لحيال مهيية صحيحةذ إذ وضعت الميااهج التربوياة منااهيم وأساس مسااعسل للمعلام
على أداء واجبه بئتل ناجح كون ان الميهاج التربوي ما هو إال نظاما قس رك بعسد من العياصر وهياا يخاتص
كل عيصر بواجبه وكل عيصر يتون متمال للعيصار الاجي يلياه وهاجا ماا أ اار إلياه مرعاي والحيلاةذ )2004
بقوله :إن اليظام يتتاون مان عاسد ما ن العياصار وقاس يختلاف العلمااء والبااحثون ياي تحسياس عاسد مان العياصار
وطبيعتها يتختلف عياصر التربية من حيث اليظام وعياصر التناعل اللنظي باعتبارها نظاما وعياصار الموقاف
التعليمي الصني على أساال إنها نظام ...وهياك عسل وجهات نظار حاول عياصار الميهااج ومان وجهاات اليظار
الئائعة تيس لـ تايلر)  )1انها الميهاج يتتون من األهساف والمحتاوى واألنئاطة والتقاويم كماا يوضاحها الئاتل
رقم :)1
شكل رقم ()1
عناصر المنهج باعتباره نظاما

األهساف

المحتوى

التقويم

األنئطة

مرعي والحيلةذ 2004ذ ص)39
لجا يان التصييف للعياصر البيائية للميهج يخسم االتجاه الجي دعت إليه التربية الحسيثة إذ يبسأ بياء المعلم بيااء
مهييا ليتتس كل ما يخص عملية التعليم ابتساء من الطنل وانتهاء بالمرحلة الجامعية وهجه المياهج التي يتعلمها
المعلم من خالل برامج تعليمية مميهجة ما هي إال محاوالت أولية إلعاساده لممارساة مهيتاه والتاي أصابحت مان
أهم متطلبات التربية الحسيثة وأهسايها ولعل أهم ما تحققه هجه المياهج وعياصرها انها تتيح للمياهج الحسيثة أمام
المتعلمين يرص العمل مع ادخرين ييتتس بجلك أيضل أنواع التعليم من خالل تقسيماه خاسمات ألبيااء مجتمعاه
والتااي تعلمهااا بموجاا القاايم والمثاال التااي اكتساابها كالعسالااة والمساااوال واحتاارام ادخاارين والئااعور باااألمن
واالطم يان وهي أمور من السهل اكتسابها من القراءات اليظرية ياي التتا المقاررل بال هاي ممارساات عملياة
أيضا.
 )1رالف تايلر  :)1994 – 1902معلما أمريتيا عمل يي مجال التقييم .للمايس ييظر:
http://www.en.wikipedia.org/wiki/ralph-w-Tyler
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وعليه يان االتجاهات الحسيثة يي التربية تهيا للمعلام يارص التعارف علاى المهان والحارف واألعماال التاي
يمارسها ييتعرف على ما يياسبه ميهاا وماا يتناف ماع مياول ورغباات الماتعلم واساتعساداتهذ وقاس أكاست كثيار مان
السراسات إن هجه العياصر من أهم مقومات الصحة الينسية وهجا ما جعل القائمين على بياء االتجاهات التربوية
والمياهج برب التعليم اليظري والعملي لتحقف األهساف التربوية الحسيثة وبهجا ستتس التربية جيل من القائمين
على عملية التعليم.
لجا يان عملية بياء االتجاهات التربوية بتال أنواعهاا لهاا مان األهمياة العظماى التاي يساتناد ميهاا لغارض ساس
حاجاتيا ميها ييحن باستمرار نستخسم تلاك المنااهيم وعياسما تصابح قسيماة نساتخسم منااهيم أخارى جسياسل تواكا
عملية التطور الحاصل وبهجا تتتون سلسلة من االتجاهات الحسيثة لها القسرل على مواكبة الحيال وتبيي لياا ثارول
من الخبرات العلميةذ ويقول ألبرت)  )1ياي هاجا الصاسد إن االتجااه حالاة مان االساتعساد والتأها العصابي أو
الينسي تيتظم من خالله خبرل النرد)).
ولتااي نحقااف الغايااة ماان االتجاهااات التربويااة والوصااول بهااا للغايااات المطلوبااة البااس أن تتيااوع طاارق جمعهااا
لتئمل جوان عسل من بي ة المتعلمين من جهةذ ومن جهة أخرى لتتياس والنروق النردية واستعسادات ومياول
المتعلمين المتيوعة وقابلياتهم المختلنة مع مراعال ظروف البي ة المحلية لتل متعلم وإمتاناتها وان تيوع البرامج
على ويف يصول السية السراسية وعليه يقس تيوعت االتجاهات التربوية و ملت جوان عسل يمتن إدراجهاا وماا
هي أهم العوامل التي تساعس على تئتيلها.
إذ يرى الخوالسل) إن أهم الوسائ التي تساعس على تئتيل االتجاهات والقيم هي:
 -1البيت واألسرل.
 -2المسرسة.
 -3المجتمع والمؤسسات.
بييما تتتون االتجاهات والقيم من خمس مراحل هي:
 -1مرحلة التعرف واالستتئاف.
 -2مرحلة االختيار والتنصيل.
 -3مرحلة التأييس والمئاركة.
 -4مرحلة االهتساء والسعول العملية.
 -5مرحلة التضحية وااللتاام.
وان كل مرحلة من هجه المراحل الخمس يتون المتعلم أمام حالتين من حاالت العمل هي:
 -1حالة االستعساد اإلحساال والميل).
الخوالسلذ ص)223 – 222
 -2حالة النعل ترجمة الئعور واإلحساال إلى عمل).
وعليااه يااان إعااساد المعلاام ضاامن االتجاهااات الحسيثااة ييبغااي عليااه أن يتعاارف ويستتئااف ثاام يختااار وينصاال
المعلومات التي أدركها وهجا يرما إلى تواصل دائم مع المعلومة التي اكتسابها إذ تتبياى االتجاهاات الحسيثاة ياي
التربية ترجمة اإلطار العام لعملية التعلم وهي بسورها تساعى علاى رياع كنااءل المعلام وإمتاناتاه المهيياة أماا ياي
مرحلة التأييس والمئاركة تعمل االتجاهات على تطوير وبياء عالقة المعلم مع بي تاه ومان ثام طار ماا تجاود باه
مخيلتااه العلميااة ماان توجيهااات وتوصاايات التااي اسااتيبطها ماان خااالل عمليااة اكتساااب المهااارل ومااا تتضااميه ماان
مضامين يعلية وعلمية تهسف إلى دعم االتجاهات المتتونة يي عملية تعلماه وقبال مااولتاه المهياة وهاي بالتاالي
تخضع ل قيااال وتقاويم معاايير الجاودل واألداءذ يارى بلسام المغاجريذ  )2015كلماا حظاي المعلام بماياس مان
الرعايااة واالهتمااام يااي اإلعااساد والتااسري والتمتااين يااي ضااوء التوجيهااات العالميااة كلمااا كااان ذلااك رهانااا علااى
www.educationaiban.blogspot.com
اإلصال التربوي الجيس)).
وال ك أن من أهم المئاكل يي اليظام التربوي تيئأ من ايتقاار المؤسساات التعليمياة إلاى معلماين أكنااء ألن
المعلم الحاذق هو الجي يأخج على عاتقه االننتا يي التعلايم كلماا تطلا الموقاف التعليماي مياه أن يجاسد كناءاتاه
 )1ألبرت بانسورا :ولس يي  4ديسمبر  1925يي مونسرا ألبرتا كيسا هو ننساني عالم ننس) وأستاذ يخري دينيس ساتار جاوردان)
يي علم الينس االجتماعي يي جامعة ستاننورد وقس كان له النضل يي تقسيم إسهامات ...للمايس ييظر :البرت بانسورا
http://www.ar.wikipedia,org/wiki/
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حس تطور الامن الجي يعييه عالول على صالحية التتاب والميهج إضاية إلى كل المستلامات السراساية علاى
المعلم أن يتون ملما بتينية استخسامها كون المعلم هو المينج والموضح لما تضمه ديتي التتاب وهو األمين على
نقلها إلى التالميج أو الطلبة بئتل واضح وهو باستطاعته أن يعوض ما ييقص المايهج بتعليماه وممارساة مهيتاه
ويقول يايسذ  :) 1984كماا إن الميااهج التعليمياة مهماا صالحت ال يمتان ان يطبقهاا بيجاا مرباون ومعلماون
ينهمااوا روحهاااذ ولاام يهي ااوا لتطبيقهااا ألن المااربين الحقيقيااين هاام رو كاال ماايهج وال اايء يااي البي ااة التربويااة
عساهمذ يستطيع أن يغييها عن هجه الرو وعلى ما يتصف به المربي الحف من خلف وثقاية مهارل ولباقة يتوقف
يايسذ 1984ذ ص)432
عليها نجا العملية التربوية)).
لجا نرى أن التثير من الميظمات والمؤسسات العالمية تولي اهتماما كبيرا يي إعساد المعلام يقاس وضاعت عاسد
من الميظمات العالمية وميها ميظمة اليونستو المهتماة بالئاؤون الثقايياة العالمياة قاس أخاجت علاى عاتقهاا بارامج
تسري المعلمين يي السول التي توصف بالسول اليامية متبيياة باجلك البارامج والمباادأ التاي تاسرب وتعلام المعلام
علااى أيضاال وجااه وإعااساده ألن يتااون معلمااا ناجحااا يااي بي تااه وماان السراسااات التااي يااود الباحااث اإل اارل إليهااا
والمهتمة ببرامج إعساد المعلم هي السراساة التاي أجراهاا ) (Hughes, 1993والتاي كاان جال اهتمامهاا انصا
على كينية إعساد برامج إعساد المعلمين المقترحة والتي ركا ييها على ما يجا ان يتعلماه المعلماون ويسرساونه
ويتسربون عليه من خالل برامج تتضمن خبرات أكاديمية ومهيية وعلمية يج أن يتعلمها المعلم حيث تبين هجه
السراسة أن برامج إعساد المعلمين ييبغي أن تتضمن على ثالث متونات هي:
 -1الثقاية العامة.
 -2الثقاية التخصصية.
)(Hughes, 1993, p. 82
 -3الثقاية المهيية.
وذلك باالعتماد على إعساد المعلمين واعتبار اإلعساد والتناياة هاي الركياال التاي تيناج ماا يتطلا مان بارامج
لإلعساد حيث يُعس المعلم الركيال األساسية يي تينيج متطلبات اليظرية السلوكية يي المواقف التعليمية لجا ييبغي
إعاااااساد المعلماااااين إعاااااسادا مياسااااابا علاااااى أسااااااال تطاااااوير األداء والويااااااء بجمياااااع مساااااؤوليات التعلااااايم)).
را سذ 1999ذ ص)90
هجا ما كان من عساد المعلم بئتل عام إما يي العراق يقس بسأ االهتمام بإعساد المعلم والتنايات التي يحتاج لهاا
باالستياد إلى نتائج دراسات عسل يي هجا المجال ووضع البرامج التطويرياة لاه كاتجااه ترباوي ساانس وقاس عارف
هجا اال تجاه بالتربية القائمة على التنايات وهي دراسات أغلبها ميسانية وصنت نتائجهاا ييهاا وميهاا ماا قاام ببيااء
معيااار إلعااساد المعلمااين الساايما معلاام التربيااة النييااة وياارى الربيعاايذ  )2014بقولااه :وعليااه يقااس حملاات
المؤسسات التربوياة ياي العاراق هاجا األمار وهاجا التصاور بقاول لليهاوض يترياا وتربوياا لمجاارال تقاسم العصار
ولردم الهول التبيرل بييها وبين السول المتقسمة ياي مجاال إعاساد المسرساين عان طرياف االهتماام بإعاساد التاوادر
الربيعيذ 2014ذ ص)53
التنوءل والنعالة والمتخصصة يي العلوم المختلنة وميها النيون)).
أي أن التربية تسعى ألن تيمي مواه اإلنسان عان طرياف الناين إذ تعتبار التربياة هاي يان وثقاياة ياي كينياة
التعاماال مااع المتعلمااين يييااا وهااجا مااا ذها إليااه كاناات)  )1يااي كتابااه التربيااة) بقولااه :ماداماات تيميااة مواها
كانتذ 1998ذ ص)23
اإلنسان الطبيعية ال تحسث من تلقاء ننسها يان كل التربية ين)).
وهيا يحاول كانت أن يضني على التربية نوعا من أنواع النيون بل هو يصف التربية بالنن وهاجا يجعال مان
التربية بل من أحس مبادئها ان يملك المعلم مهارل وين يي التعليم والتعلايم هاو يان إيصاال المعلوماة إلاى الماتعلمذ
ومن ضمن المياهج التربوية هي ميهج التربية النيية يصل إلى حاالت كثيرل إلى الحالة والتتامل وهاجه الحااالت
نراها ونحاس بهاا ونساتمتع بهاا ونتاجوقها مان خاالل الصاور الجميلاة الراقياة التاي تجعال النان يعبار باسوره عان
التتامل يي الموضوعات النيية الحسيثة إن أهمية النن تيبع من القيم البالغة للنن يي الحيال ويي التربية بصورل
خاصة هجه القيم التي يمثلها خير تمثيل قول أيالطونذ إن النن ييبغي أن يتون أساال التربية)).
ريسذ د.تذ ص)5
 )1عمانوئيل كانت :هو ييلسوف ألماني من القرن الثامن عئر  )1804 – 1724عاش حياته يي مسيية كوتيغسبيرغ ياي مملتاة
بروسيا ...للمايس ييظر:
ايمانوئيل كانت http://www.ar.wikipedia.org/wiki.
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وباإل ارل إلى االتجاهات التربوية وخصائصها الجوهرية التي تصيف المناهيم التربوياة إلاى مراحال وميهاا
ما يرى أوزبل إن تئتيل المناهيم التربوية تمر يي مارحلتينذ المرحلاة األولاى هاي مرحلاة تئاتيل المنااهيم أماا
المرحلة الثانية هي مرحلة تعلم اسم المنهومذ لجا يان االتجاهات ومناهيمها وهو المقصاود مان العملياة التعليمياة
لتاي تتيااغم وطبيعاة الاايظم المعريياة التاي ساتعطى للطالا علاى وياف التطاورات الحاصاالة وهاجا ماا أ اار إليااه
التات عبس هللا محمس الاهراني) يي مسونته على االنترنت بقوله على االتجاهات التربوية المعاصرل يهو يئير
إلى أن االتجاهات التربوية تأكس على:
 االبتتار ومهارته.
 تغيير األسالي التعليمية يي التربية والتعليم.
 تجويس التعليم يي جميع مراحله.
 تنريس التعليم وزيادته.
 استخسام تقييات اتصال حسيثة.
 االهتمام بالميهج وعياصره.
 تأهيل المعلم بأسالي تربوية معاصرل.
 وجود مصادر حسيثة لايادل ياعلية التعليم.
 التاامن النعلي ليتائج األبحاث العلمية وتوظينها يي الميهج.
 إلغاء اليمطية الحالية للعاملين بالميسان التربوي.
)(www.manhal.net.art/s/
 زيادل الئراكة المجتمعية بالتعليم والتسري .
وبما ان بلسانا هي بلسان إسالمية وعربية يان اتجاهات التربية هيا قس تختلف عن بعض االتجاهاات ياي بااقي
السول يمن حيث إعساد مياهج التعلايم ياان بلاسانيا تعمال علاى اساتمرار ياي تطاوير تلاك الميااهج بماا يتياسا ماع
التطور الحاصل والتما ي مع الرك الحضاري العالمي ومن هجه االتجاهات العامة والتي أ ار إليها سليمانذ
 )1979بقوله:
اإليمان المساتمر باسور التعلايم وقيمتاه ياي تتاوين اإلنساان العرباي القاادر علاى صاياغة حياتاه
وحيال مجتمعه متحررا من قيود التخلف وباذال الجهس يي سبيل طل التقسم وتحقيف أسبابه.
التوسع المطرد يي تطبيف مبسأ ديمقراطية التعليم والعسل االجتماعي وتتايؤ النارص باين كاياة
المواطيين وإيسا المجال أمامهم ليمو أقصى ما نستطيع من طاقاتهم.
األخج بأسلوب التخطي يي رسم السياسة التعليمياة والويااء بمطالا المجتماع مان نظام التعلايم
ومؤسساته إدراكا ألهمية التخطي الميظم يي تيمية المواه البئرية.
محاولة التوعية السياسية واالجتماعية واالقتصادية لجماهير الئاع العرباي ومحاولاة اللحااق
بغيرهم من عوب السول المتقسمة.
تمسك غالبية السول العربية باالتجاهات اإلسالمية والتراث القومي للعرب.
االتجاه إلى توحيس األسس العامة للتربية والتعليم يي السول اإلسالمية.
التعاااون التعليمااي والثقااايي بااين الااسول العربيااة لسااس الاايقص يااي المجاااالت التربويااة وإليجاااد
التتامل ييها مما يريع المستوى العلمي العام يي الوطن العربي .سليمانذ 1979ذ ص)168 – 167
ويتضح مما تقسم أن من بين القضايا البارزل يي ميسان التعليم أو التربية هي اتجاهات المتعلمين نحو العالقة
بين المادل السراسية التي تحتويها المادل السراسية المصينة ضمن مواد التربياة واساتخسام العلاوم السالوكية وبهاجا
يصبح تسريس النن والجي هو أحس أركان التربية أكثر تأثيرا وأتام جاسوى معتماسا باجلك علاى مهاارل المرباي مان
خالل ممارسته لتلك المهية ومسى إتقانهاا علاى وياف كناياتهاا المهيياة المؤسساة عليهاا إذ يئاير كانات) ياي هاجا
الجان بقوله :التربية ين ال يمتن أن يصبح كامال إال من خالل ممارسة أجيال كثيرل يتل جيال يااود بمعرياة
الجي ا ل السااابف يتااون أقااسر علااى تحقيااف تربيتااه تيمااي مواه ا اإلنسااان الطبيعيااة بيساابة المالئمااة وباليساابة إلااى
كانتذ 1998ذ ص)21
غايتها)).
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وبعس االنتهاء من التعرف على االتجاهات التربوية الباس لياا مان التعارف علاى االتجاهاات ياي التربياة النيياة
والغرض من التعارف عليهاا هاو عباور النجاول باين البحاث والتطبياف ومان ثام القيااال لماا تام تعلماه علاى وياف
اتجاهات التربية النيية إذ إن العلم والنن يي التربية النيية أن يتاون هاجا العباور نايعاا ومنياسا لمعلماي تلاك الماادل
وللمجتهسين يي المهية إذ تهسف االت جاهات النيية إلى إمساد المعلماين بإطاار عملاي لمسااعسل المتعلماين المتبايياة
يروقهم النردية للوصول إلى أهساف التربية النيية داخال الحجارل السراسايةذ لاجا ياأن تعمياف يهام الطلباة للحقاائف
العلمية باكتساب المعرية من مصادرها األساسية وجعال حقاائف التربياة النيياة واتجاهاتهاا وسايلة لتيمياة قاسرات
المتعلمين يعلياذ كما ان إ باع حاجات المتعلمين ننسايا تيماي ماواهبهم أو اساتعساداتهم وتطاوير هوايااتهم ويساح
المجال أمامهم بالتعبير عما يجول داخلهم.
وألجل تحسيس تلك االتجاهات يي التربية النيية يقس حسد العامريذ  )2015هجه االتجاهات بـ ست) اتجاهات
أو مساخل بعس تلخيصها من قبل الباحث بادتي وهي:
المعايير كمسخل لضمان جودل تسريس النيون.
مسخل النيان المقيم المحترف.
مسخل الثقايات المتعسدل.
مسخل الئراكة بين متاحف النيون ومن يي متانها وكليات النيون.
مسخل التقانة الحسيثة وتعليم النيون.
)1
مسخل التسريس والتعليم من خالل بورتنوليو النان) ) (Art Portfolioوكال هاجه الماساخل
تسهم بئتل كبير يي جودل تسريس النيون مجتمعة أو بئتل يردي .العامريذ 2015ذ ص)236
لجا يان مهمة القائم على تسريس النان ييبغاي أن يتاون بمساتوى وإمتانياة عالياة مان االتجاهاات التاي تواكا
رو العصر ومتطلباته لتعليم اليئ الجسيس إذ يرى بباويذ  )2009بقوله :تتهم االتجاهات التربوية الحسيثاة
للتربية النيية بتحسيث النتر التربوي لها يبسال من اعتبارها مادل إلنتااج أعمااال ييياة جمالياة يقا أصابح منهوماا
مرتبطا بالسلوك والوظينة من خالل التربية عان طرياف النانذ حياث تهاتم بالبيياة السالوكية اإليجابياة مان خاالل
مسارسة المجاالت النيية وأثياء ممارسة العمليات اإلنتاجية للنانذ وذلاك ياسعو لالهتماام بمراحال اليماو السالوكي
والتربااوي والنيااي للطااالب وذلااك بتااسعيم المراحاال اإلجرائيااة التاليااة -1 :مرحلااة االكتئااافذ  -2مرحلااة التخياال
والتنتير النعال -3 ...مرحلاة البحاث النياي والتحاريذ  -4مرحلاة التعبيار النيايذ  -5مرحلاة إنتااج األيتاارذ -6
مرحلة التقييم والتحسن)) .)2
وعليه يان إعساد المعلم المعاصار يختلاف اختالياا كبيارا عان الصايد التقليسياة والتاي اعتاسنا عليهاا ياي إعاساد
المعلمين سابقا لجا ييبغي علييا أن نتئبث بها وعليه يستوج وضع البرامج التعليمية الحسيثة بما يي ذلك التوجه
للعمال الميساني وكئاف المعوقاات التاي تحاول دون تطاور المعلام والمضاي قاسما لتحقياف التتامال باين الاسروال
اليظرية والعملية يي دروال التربية النيية على وجه الخصوص وهجا يعتمس على تطوير المعاهس والتلياات التاي
تعس المعلم لمهية التسريس والوصول باه إلاى التتامال والتناياة المهيياةذ إذ يارى جاابرذ  )1985بقولاه :ومان
هياذ إذا أريس إلعساد المعلم أن يتطور يالبس أن تتطور مسارال التعليم العام التي يتاسرب ييهاا طاالب التربياة وأن
جابر وآخرونذ 1985ذ ص)15
تلتحم كليات التربية بالتعليم العام أخجا وعطاء)).
وعلى ماا تقاسم يتضاح ان التطاور الاجي يحصال ياي العملياة التربوياة باتجاهاتهاا التربوياة والنيياة يئامل كال
النصااول والااسروال بمااا يااي ذلااك درال التربيااة النييااة وبتاال مراحلهااا الساايما مرحلااة االبتسائيااة والمتوسااطة
واإلعساديةذ إذ ان التطور يئمل تلك المادل السراسية وبتال مناصالها كاون التربياة النيياة ال تقتصار علاى الرسام

 : Art Portfolio )1هو ملف اإلنجاز االلتتروني وهو انتقاء متاأن لمجموعاة مان الوثاائف اليموذجياة تركاا علاى أيضال أعماال
المتعلم وإنجازاته ويختلف عن الملف الورقي يي كونه يعتمس على طريقة الوسائ المتعسدل التي تسمح للمتعلم بعرض وثائف
عمليتي التعليم والتعلم ...للمايس ييظر :مسونة د .محمس عبس الهادي بسوي www.kenanonline/user/ :)2012
www.kenanonline.com/user/mouradbebawy/post
 )2للمايس ييظر مسونة السكتور مراد حليم بباوي:
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واليحت يق وإنما تئمل يي األ غال اليسوية والتجوق النيي واألنا يس وغيرها من يروع التربية النيية كما يؤكاس
عليها التيانيذ  )2012يي تصيينه لمجاالت التربية كما يي الئتل رقم .)2
شكل ()2
يوضح مجاالت التربية الفنية في المؤسسات التعليمية
مجاالت التربية النيية يي
المؤسسات التعليمية

ثقاية ييية وجمالية
تاريع النيون ويلسنة
النن وعلم الجمال تجوق
ييي)

النيون التئتيلية الرسم
والخ العربي
والاخرية والتصميم
واأل غال اليسوية)

المادل اليظرية للنيون

النيون المسرحية
المسر المسرسي
والمسر التعليمي

التربية الموسيقية

األنا يس

التيانيذ ويراال علي حسنذ 2012ذ ص)40
ولعل من المنيس ذكره ان التربية النيية ييبغي أن تتضمن خبارات متيوعاة ياي ساائر النياون تئاتيلية كانات أم
مسرحية يوج على المعلم أن يتون متخصصا حاصال على درجاة مان التعلايم ومساتوعبا لماادل التربياة النيياة
المعاصرل على مستوى إعساد المعلم ونوعية المعلومات المعطاال للمتعلماين وبهاجا أصابحت مهياة التربياة النيياة
تؤول لمعلم متخصص وأصبح المعلم الجي يُعس يي المؤسسات التعليمية معاهس وكليات) بعس السراساة اإلعسادياة
يتعلم ياروع النان وهاي الرسامذ واليحاتذ والتئاريحذ والتصاويرذ الخاافذ األ اغال النيياةذ ومعاادن ونجاارلذ
وطباعة وتصميم) يمعلم التربية النيية المواك للمعاصرل ييبغي عليه اإللمام والئمولية يي تلك الناروع السايما
التربية النيية التي تستمس اتجاهاتها وكما يقول ادمونس بيرك يلسمان)  )1يي كتابه يلسنة التربية النيية الجي نئاره
عام  1995بقوله :على هجا األساال يان التتاب يعطاي نقا اات موساعة بخصاوص خمساة أقساام رئيساية ياي
النتر واليئاط اإلنسانيين بما انها معيية بتسريس وتعلم النن أنا أسميها البعس االجتماعيذ البعس االقتصاديذ البعاس
ييلسمانذ 1995ذ ص)7
الينسيذ البعس المعريي األخالقي)).
يتضح مما تقسم ان اتجاهات التربية النيية تستمس من تلاك األقساام التاي أ اار إليهاا ييلاسمان) وهاي اتجاهاات
تواكا التطااور الحاصاال يااي الركا الحضاااري علمااا انهااا المسااؤولة عاان إعااساد مياااهج التربيااة النييااة وإعااساد
المعلمين وإتقان كناياتهم المهيية.

 ) 1ادمونااس بياارك يلااسمان :هااو أسااتاذ الااوييي مؤسااس ومميااا للنيااون يااي جامعااة جورجيااا وهااو حاصاال علااى ااهادات ماان جامعااة
كالينورنيا وجامعة كولومبيا وقس درال يي جامعة كارييجي ...للمايس ييظرwww.goodreads.com/uthors/show/ :
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مؤشرات اإلطار النظري
 التطور الجي يئهسه العالم بئتل سريع له خواص ألقت بظاللها على ميسان العلم. االتجاهات الحسيثة يي التربية النيية تجعل من البي ة االجتماعية أحس مجاالتها. االتجاهات الحسيثة تهي للمعلم يرص التعرف على المهن والحرف واألعمال التي يمارسها. أهم الوسائ التي تساعس على تئتيل االتجاهات والقيم هي البيتذ المسرسةذ المجتمع). تتتاااون االتجاهاااات والقااايم مااان خماااس مراحااال هاااي مرحلاااة التعااارف واالستتئاااافذ مرحلاااة االختيااااروالتنصيلذ مرحلة التأييس والمئاركةذ مرحلة االهتساء والسعول العمليةذ مرحلة اليصيحة وااللتاام).
 أهم المئاكل يي اليظام التربوي تيئأ من ايتقار المؤسسات التعليمية إلى معلمين أكناء. وضعت عسد من الميظمات العالمية وميها ميظمة اليونستو إذ أخجت على عاتقها برامج تسري المعلماينيي السول التي توصف بالسول اليامية.
 بسا االهتمام بإعساد المعلم يي العراق والتنايات التاي يحتاجهاا باالساتياد إلاى نتاائج دراساات عاسل ووضاعالبرامج التطويرية له.
 التربية هي نوع من أنواع النيون. إن التعرف على االتجاهات النيية هي عبور النجول بين البحث والتطبيف ومن ثم القياال. االتجاهات النيية تحسد بـ المعايير) كمسخل لضمان جودل تسريس النيونذ ماسخل النياان المقايم المحتارفذمسخل الثقايات المتعسدلذ مسخل الئراكة بين متاحف النيون ومن يي متانها وكليات النيونذ مسل الثقاياة الحسيثاة
وتعليم النيونذ مسخل التسريس والتقييم من خالل بورتنوليو النن).
 إن التربيااة النييااة ال تقتصاار علااى الرساام واليحاات يق ا وإنمااا تئاامل األ ااغال اليسويااة أو التااجوق النياايواألنا يس وغيرها من يروع النيون.
 إن التربية النيية ييبغي أن تتضمن خبرات متيوعة يي سائر النيون تئتيلية كانت أم مسرحية توج علىالمعلم أن يتون متخصص حاصل على درجة التعليم ومستوعبا لمادل التربية النيية المعاصرل.
الفصل الثالث
منهج البحث وإجراءاته
نتياول يي هجا النصل ميهج البحث واإلجراءات المتبعة ووصنا لتحسيس مجتماع البحاث والعيياة وإعاساد األدال
ووسائل التأكس من صسقها والوسائل اإلحصائية وكما يأتي:
أوال :منهج البحث
اعتمس الباحث يي ميهج بحثه وهو الميهج الوصني ألنه يتالءم وأهساف وطبيعة بحثه.
ثانيا :مجتمع البحث:
يتتون مجتماع البحاث مان المسرساين والمعلماين للماسارال االبتسائياة والثانوياة ويتاون بعضاها مخاتل بياين
وبيات) يي مركا محايظة ميس ان واألقضية التابعة لها والجين يسرسون مادل التربية النيية يي مسارساهم يقاس قاام
الباحث بجمع المعلومات والبيانات مستنيسا من تعااون مسيرياة تربياة محايظاة ميساانذ ولتعاجر وجاود إحصاائية
حول أعساد معلمي ومسرسي مادل التربية النيية والتابعة للمسيرية المجكورل مما ساعسه ياي تحسياس مجتماع البحاث
وللعام السراسي  2017/2016وكما موضح يي الجسول رقم .)1
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جدول رقم ()1
يبين المجتمع األصلي للبحث وعينته للعام الدراسي 2017 – 2016
القضاء

)1

معلميييييييين فنيييييييية االسييييييييييييييييييييتبيان المسييييييييتلم ميييييييين
االستبيان
الموزع
ومدرسين

النسبة المئوية

العمارة

93

69

55

٪37

المجر الكبير

57

51

35

٪17,85

علي الشرقي

27

25

16

٪13,25

علي الغربي

26

25

16

٪13

قلعة صالح

30

25

21

٪14

المجموع

233

195

143

٪27,885

وقااس زار الباحااث مسيريااة تربيااة ميسااان للمااالك الثااانوي واالبتااسائي لمعريااة عااسد المسرسااين والمعلمااين يااي
مسارال المحايظة بيينذ مختل ) يي محايظة ميسانذ إذ اطلع على األوليات الخاصاة بهاجا الغارض إذ بلاد عاسد
المسرسين  )233معلما ومسرسا للعام السراسي  )2017 – 2016كما موضح يي مجموع الجسول الاجي يباين
ذلك.
ثالثا :عينة البحث:
توصل الباحث إلى جعل عيية بحثاه وهاو ماا وصال إلياه مان اساتالم االساتبيان إذ بلاد  )143إجاباة ماسرال
ومعلم وهي عيية من مجموع مجتمع بلد  )233والعيية التي اختيرت بئاتل عئاوائي بلغات نسابة  )٪27مان
المجتمع وبئتل عئوائي وبطريف السح البسي .
رابعا :أداة البحث:
بما إن هسف البحث الحالي هو التئف عن أنماط االتجاهات التربوية والنيية والتي باسورها سايقيمها الباحاث
ويحسد الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيف التعليم وهجا يتطل استمارل مالحظة تتون أدال لتقييم أداء
المسرسين والمعلمين المختصين يي التسريس وتعليم التربية النيية ومعرية كناياتهم التسريسية يقس اعتماس الباحاث
المالحظة المبا رل وهي من أكثر الوسائل البحثية مالئمة للبحث أي هي إجراء يقوم به الباحث.
وبما ان االستمارل لم تتواير لهجا الغرض وبئاتل موحاس والتاي تتضامن المهاارات التسريساية الالزماة إللقااء
السروال النيية لجلك يقس أعس الباحث استمارل بالمهارات التي تحسد تلك المهام باالعتماد على اإلجراء التالي:
 -1االطالع على بعض السراسات ذات الصلة بموضوع االتجاهات التربوية والنيية.
 -2إذ تم توجيه استبانة منتوحة إلى مجموعة من المئريين واألساتجل األكناء المختصين ياي تاسريس التربياة
النيية يي التليات والمعاهس النيية.
 -3االطالع على األهساف التربوية العامة والخاصة.
 -4المالحظة لعسد من المسرسين والمعلمين أثياء تأديتهم درال التربية النيية وتسجيل بعض المالحظات.
 -5االطالع على األدبيات والمواضيع ذات الصلة بموضوع تقييم االتجاهات التربوية.
 -6الوسائل االستطالعية التي تساعس ياي جماع البياناات والمعلوماات لغارض الحصاول علاى يقارات تخاص
التنايات المهيية.
هجا وقس صمم الباحث االستبانة الخاصة بالتنايات التعليمية متمثلة بادتي:
 )1استبعس الباحث المسارال المسائية بييما ضم إلى مجتمعه المسارال األهلية إضاية للمسارال الحتومية.
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مجال التخطي للسرال.
مجل األداء للسرال.
مجال إدارل الصف.
مجال عرض السرال واستخسامه للوسائل التعليمية.
خامسا :صدق األداة:
لغرض التحقف من صالحية االستبانة والتي تضميت التنايات المهيياة ولتاي نتعارف علاى الصاسق والتحقاف
من صالحيتها واستخراج الصسق الظاهري كون ان األدال الصادقة هي التي تستطيع قياال ماا وضاعت لغارض
قياسه.
يقاس عاارض الباحااث يقاارات االسااتمارل والتاي عااست ماان قباال الباحااث مان أجاال صااياغتها يقااس عرضاات علااى
الخبااراء والمختصااين بطرائااف التااسريس للتربيااة والناان ووضااعت لتاال يقاارل ثااالث بااسائل هااي صااالحةذ غياار
صالحةذ تحتاج إلى تعسيل) وقس تم مقابلة الخبراء من قبل الباحث لغرض المساولة ياي يقارات االساتبانة لإلجاباة
عن أسألتهم بءرائهم وقس اعتمس الباحث النقرات الجي أجمع الخبراء على صحتها لتن النقرات التي حظيت بيسبة
قبول  ) ٪80بييما استبعست المهارات غير الصالحة وميها ماا أعياس صاياغتها وقاس حاجيت بعاض النقارات غيار
الصالحة وبهجا حصل الباحث على مجموعة من النقرات الصالحة وعلى نسبة اتناق بلغت .)٪80
سادسا :ثبات اإلدارة:
بعااس أن انتهااى تجهيااا قائمااة التنايااات واالتجاهااات التربويااة والنييااة وبعااس أخااجها الصااسق هيااا ييبغااي علااى
االستمارل أن تتصف بالثبات إال إذا أعيس تطبيقها وأعطت ننس اليتائج وتحت ننس الظروف.
وعليااه ولمعريااة الثبااات ألدال البحااث يقااس اعتمااس الباحااث اسااتمارل المالحظااة والتااي ضااميها الباحااث مهااارات
واتجاهات التسريس للتربية النيية ومسى كنايتها لسى التسريسيين إذ كان استخراج معامل الثباات علاى االساتمارل
بأسلوب االتناق ما بين الباحث ومالحظ آخر  )1درباه الباحاث عليهاا وعلاى كينياة تطبياف أدال البحاث وبعاس ذلاك
زار الباحث والمالحظ ادخر إعسادية الثورل للبيين )2ذ إذ تمت مالحظة مسرال التربية النيياة ومالحظاة أداءه إذ
كان كل من الباحث والمالحظ يضع عالمة ) للمستوى المياس وهجا التطبيف من قبل الباحث والمالحظ ياتم
بئتل يردي أي كل على حسلذ ولحساب معامل الثباات اساتخسم الباحاث معادلاة بيرساون  )Pearsonيوجاس ان
معامل الثبات بلد  )٪85ويعس هجا الثبات هو معامل جيس.
سابعا :تطبيق األداة:
بسأ تطبيف األدال النعلي بتاريع  2017/10/8وانتهى مان التطبياف ياوم  2017/12/1أي  )52ياوم معتماسا
على الخطوات التالية:
 -1زيارل المسرسة التي يسرال بها المعلم والماسرال والاسخول معاه للحصاة السراساية لماسل  )45دقيقاة
أي درال كامل لتل من الرسم أو األعمال اليسوية ويي الحقل الجي يياس كل كناية يي القائمة.
 -2االطالع على جسول الحصص لتل معلم أو مسرال الخاص بالتربية النيية.
 -3اللقاااء بمااسير المسرسااة أو مااسيرتها وذلااك للمالحظااة واإل ااارل إلااى االتجاهااات والتنايااات المتعلقااة
باليواحي االجتماعية.
 -4اإل ارل ووضع عالمة ) للمستوى الجي يقوم بتأديته المعلم أو المسرال.
وأخضعت خالل التطبيف العيية المؤلنة من  )143معلم ومسرال للتربية النيية من خريجي معاهاس وكلياات
المعلمين) التربية األساسية حاليا).

 )1يهمي محمس راما يهميذ مسرالذ طرائف تسريس تربية يييةذ كلية التربية األساسية.
 )2اإلعسادية هي إحسى مسارال محايظة ميسان /المركا.
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ثامنا :الوسائل اإلحصائية:
 -1معامل ارتباط بيرسون  )Pearsonلحساب قيمة الثبات:
وتمثل:

ن مج ال ص – مج ال × مج ص

ر=

[ ن مج ال – 2مج ال)[]2ن مج ص – 2مج ص)]

ر :معامل االرتباط
ن :عسد األيراد
مج :المجموع
الذ ص :قيم المتغيرين من المالحظين
 -2معادلة الوس المرجح لترتي التنايات التسريسية بحس أداء المسرسين والمعلماين والنصال
بين األداء المتحقف وغير المتحقف.

الوس المرجح =

ت + )5×1ت + )4×2ت + )3×3ت + )2× 4ت)1×5
مج ت

حيث يمثل:
ت : 1تترار البسيل األول جيس جسا
ت : 2تترار البسيل الثاني جيس)
ت : 3تترار البسيل الثالث متوس )
ت : 4تترار البسيل الرابع دون المتوس )
ت : 5تترار البسيل الخامس ضعيف)
الفصل الرابع
عرض النتائج وتحليلها
تضمن هجا النصل عرضا لليتائج التي تم التوصل إليها من خالل األهاساف الموضاوعة للبحاث وعلاى اليحاو
ادتي:
 -1تحسيس مستوى أداء المسرسين والمعلمين ياي كال مهاارل وكناياة مان كناياات التاسريس الماجكورل ياي
استمارل المالحظة يي ضوء الوس المرجح والوزن الم وي.
 -2اعتماد الباحث مقياسا مؤلنا مان ثالثاة مساتويات مجماوع أوزانهاا  )3ووسا المقيااال لتال مهاارل
وكنايااة مهييااة  )1إذ عااس ه اجا الوس ا محتااا للنصاال بااين التنايااات المتحققااة واالتجاهااات التربويااة غياار
المتحققة.
بعس أن أنهى الباحث من تطبيف أدال البحث جمع البيانات التي حققها أداء مسرسي ومعلماي التربياة النيياة ياي
أداء لتناياتهم المهيية يي كل مهارل وبحس المقياال الثالثي التي تضميته استمارل المالحظة مساتخرجا الوسا
المرجح والوزن الم وي لتال كناياة كماا مباين ياي الجاسول رقام  )2الاجي تضامن إجاباات القاائمين علاى عملياة
تسريس مادل التربية النيية ضمن المجال األول مجال التناية المهيية).إذ يستسل من الجاسول رقام  )2جملاة مان
التنايات التي يمارسها القائم على عملية التعلم يي مادل التربية النيية بئقيها االبتسائي والثانوي هو نئاط تربوي
موجه ومتارال لاسعم العملياة التعليمياة بهاسف إيصاال المعلوماات للتالمياج والطلباة كماا مباين بتترارهاا الوسا
المرجح ونسبته الم وياة ياي النقارل األولاى إذ بلغات نسابة تينياجها بتتارار  133و  )٪90لالبتاسائي بييماا بلغات
 )77تترار بيسبة  )٪93للثانوي.
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أما النقرل الثانية والتي تختص بتناية تينيج السرال إذ أكست اإلجابات للمعلمين والمسرسين ان أعساد المعلمين
لهجه النعالية بلغات  )٪77للماسارال االبتسائياة بييماا بلغات  )٪83للماسارال الثانوياة إذ يتضاح مان المعلوماات
المسرجة المئار إليه ان المسرسين والمعلمين يقومون بمتابعة تينيج السرال على أتم وجه.
بييما حصلت كناية العالقات اإلنسانية للمعلمين والمسرساين وهاي إحاسى االتجاهاات العاماة للتربياة إذ بلغات
نسبة تينيجها  )٪77لالبتسائية بييما بلغت الثانوية  )٪85وهجه النقرل توير السعم العملي لما لهاا مان أُر مبا ار
يي المجتمع إذا ما نقلت إلى الطلبة وبسورهم سييقلونها إلى بيوتهم وحث عوائلهم على عملية إداماة العالقاات ماا
بين المجتمع.
أما يي مجال استخسام الوسائل التعليمية إذ بلغت نسبة استخسام القائمين بعملية التسريس إذ نالات هاجه النعالياة
نسبة  )٪59للمسارال االبتسائية بييما بلغت نسبتها للثانوي على  )٪76ويعتبر هجا اليئاط وسيلة لتيمياة مياول
السارسين ومواهبهم من خالل تلك الرسوم والتخطيطات لما لهاا مان عامال جاجب االنتبااه يالمسرساين مان خاالل
هجه النعالية التي تحنا الطلبة على ممارسة التنتير الصحيح.
بييما بلغت نسبة التقويم واستخسامه من قبل المعلمين والمسرسين  )٪47للمسارال االبتسائياة بييماا بلغات ياي
المسارال الثانوية قس حصلت على نسابة  )٪63يتضاح ان القاائمين علاى عملياة تاسريس التربياة النيياة قاس قااموا
بتلك النعالية ومن هجه النعالية يان المؤسسات التربوية قس قامت بسورها إذ انهاا تمثال قاعاسل رصايية ياي معرياة
التغجية الراجعة للسروال وكما موضح يي جسول رقم .)2
جدول رقم ()2
يمثييل إجابييات المعلمييين والمدرسييين للتربييية الفنييية ويبييين مجيياالت الكفايييات المهنييية وعييدد تكييرار اإلجابيية
ويقابلها نسبتها المئوية
الثانوي
االبتدائي
ت المجال (الكفاية المهنية)
التكرار النسبة المئوية
التكرار النسبة المئوية
٪93
77
٪90
133
 1التناية المهيية لإلعساد والتخطي للسرال
٪83
69
٪77
114
 2التناية لتينيج السرال
٪85
37
٪71
105
 3مجال العالقات اإلنسانية وإدارل الصف
٪76
63
٪59
87
 4مجال استخسام الوسائل التعليمية
٪63
52
٪47
70
 5مجال التقويم
أما يي مجال االتجاهات النيية للسروال يقس كانت إجابات القائمين عليها تبين بالتالي:
إذ كانت يي تينيج رسوم لألطنال والتبار بلغت نسبة استخسام المعلمين لمواضيع إذ بلغت إجابتها علاى )81
وسي مرجح أي التترار أما نسبتها  )٪55بييما بلغت تترار نسابتها ياي الماسارال الثانوياة علاى  )60تتارار
بيسبة  ) ٪72وتعس هجه النعالية من أهم النعاليات المبا رل يي دعام مخيلاة التلمياج والطالا يهاي تحنااهم علاى
التجسيس يي رسومهم تبعا لما يمليه عليه المواضيع المعطال لهم ومسى التناعل معهم.
أمااا باليساابة للمواضاايع الحاارل وطريقااة تينيااجها مان قباال لمعلمااين والمسرسااين يقااس بلغاات نساابة تينيااجها إذ بلااد
تترارها  )81بييما نسبتها الم وية بلغت  )٪55للمسارال االبتسائية أما باليسبة للماسارال الثانوياة المسرساين)
إذ بلد تترارها  )64بييما بلغت نسبتها الم وية  )٪77وهي نسبة جيسل من تطبيف هجه التناية أو المجال النيي.
بييما تلت نسبة اليقل من األ ف على تسني يي استخسامها لما لها من صعوبة يي نقال الصاورل مان األ اياء
الماثلة أمام العين ولتلتا المرحلتين االبتسائية والثانوية إذ بلد تترار استخسام القائمين على التسريس يي المسارال
االبتسائية علاى  )73بيسابة مقاسارها  )٪49وهاي نسابة متسنياة نوعاا مااذ أماا ياي الماسارال الثانوياة يقاس بلغات
تترارها على  )18وبيسبة قسرها  )٪22وهي نسبة متسنية نوعا ما.
أما باليسبة لمجال تينيج األعمال اليسوية يقس بلغت نسبة اإلجاباة علاى االساتبانة المقسماة للقاائمين علاى عملياة
تسريس التربية النيية أجاب معلمو المسارال االبتسائية عليها بتترار  )70إجابة بييما بلغات نسابتها  )٪47مماا
يسل على أن بعض المعلمين لم يتمتيوا من إدخال درال األ غال أو األعمال اليسويةذ بييما تجااوز ذلاك اليصاف

169

يي المسارال اإلعسادية حيث بلد إجابة المسرسين على تترار بلد  )52إجابة أي بيسبة  )٪63وهو مؤ ر جيس
على استعمال المسرسين لألعمال اليسوية كونه اتجاه ييي يياس مع قسراتهم العقلية.
أما النقرل الخامسة والمتعلقة بتينيج مواضيع ييية على الطين كاليحت أو النخاار أو أعماال الطاين تتااد تتاون
معسمة يي المسارال إال البعض السيما المركا مركا محايظة ميسان للماسارال االبتسائياة إذ بلاد تتارار اساتخسام
الطين لتينيج أعمال ييية هي  )8وبيسبة  )٪10للمسارال االبتسائية بييما بلد تتارار اساتخسام الطاين ياي أعماال
ييية يي المسارال الثانوية بتترار بلد  )20وبيسبة بلغت  )٪24وهي نسبة أعلى من نسبة الماسارال االبتسائياة
وكما موضح بجسول رقم .)3
جدول رقم ()3
يوضح نسبة الكفايات الفنية في مركز محافظة ميسان لمدرسي ومعلمي محافظة ميسان
الثانوي
االبتدائي
ت المجال الفني
التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية
 1تينيج رسوم األطنال والتبار
٪72
60
٪55
81
 2تينيج المواضيع الحرل يي الرسم
٪77
64
٪55
81
 3اليقل من األمئف

73

٪49

18

٪22

 4تينيج أعمال يسوية

70

٪47

52

٪63

 5تينيج مواضيع اليحت أو أعمال الطين

8

٪10

20

٪24

أما باليسبة للمعوقات التي يعاني ميها مسرسي ومعلمي المحايظة يهي كالتالي:
إذ يالحظ من جسول رقم  )4ان هياك صعوبات ومعوقات وقس أحرزت نسبة  ٪70يأكثر وهي كما يلي:
إن عسم وجود قاعة أو مرسم بلغن تترارها ياي إجاباة المعلماين للماسارال االبتسائياة بتتارار  )124وبيسابة
بلغاات  )٪84وهااي نساابة كبياارل إلااى حااس مااا بييمااا بلااد تترارهااا يااي المااسارال اإلعساديااة  )74وبيساابة بلغاات
.)٪89
كجلك بلغت نسبة النقارل الثانياة ياي الجاسول الماجكور والتاي تئاير إلاى عاسم تاوير ادالت واألدوات الخاصاة
بالرسم والنياون األخارى المساتلامات الضارورية واإلمتاناات المادياة) يقاس بلاد تتارار النقارل  )115وبيسابة
 ) ٪78لمعلمي المسارال االبتسائية بييما بلغت لمسرسي المسارال اإلعسادية بتترار  )67وبيسابة  )٪81وهاي
نسبة كبيرل تؤ ر إلى عسم اهتمام المسؤولين المبا رين على تلك الحالة المجكورل.
أمااا باليساابة إلااى ازدواج المااسارال وكونهااا تعيااف عمليااة تعلاايم النيااون يقااس بلااد تترارهااا لمعلمااي المااسارال
االبتسائيااة  )108بيساابة بلغاات  )٪73بييمااا كاناات للمااسارال الثانويااة مااا تتااراره  )59وبيساابة )٪71ذ وهااجا
يؤ ر إلى واقع مسير العملية التربوية المعوق يي تلك المسارال التي تم التئف عيها.
أما باليسبة للنقرل الرابعاة والتاي تئاير إلاى عاسم الئاعور بالمساؤولية عياس بعاض المعلماين يقاس بلاد تترارهاا
 )57لمعلماي المااسارال االبتسائيااة بييمااا بلغاات نسابتها  )٪39ولمسرسااي اإلعااساديات بلااد تترارهااا  )22بييمااا
بلغت نسبتها  )٪27وهو مؤ ر يسل على وجود التهاون باليسبة إلى المسؤولين المبا رين على عملياة تاسريس
النيون.
أما النقرل الخامسة التي تئير إلى عسم يسح المجال لبعض الماسارال مان المسااهمة ياي اليئااطات النيياة يقاس
بلااد تتاارار إجابااة معلمااي المااسارال االبتسائيااة  )68وبيساابة بلغاات  )٪46بييمااا بلااد تتاارار اإلجابااة لمسرسااي
اإلعساديات  )10وبيسبة  )٪12يؤكس هجا المؤ ر علاى عاسم يساح المجاال بعاض الماسارال مباررين ذلاك باأن
المواد األخرى هي التي لها األولوية يي التسريس على حساب التربية النيية وهو معوق خطير وييبغي االلتناات
إليهذ والجسول رقم  )4يوضح ذلك:
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جدول رقم ()4
يوضح المعوقات
ت

الثانوي
االبتدائي
النسبة
النسبة
التكرار
التكرار
المئوية
المئوية
٪89
74
٪84
134

الفقرات (المعوقات)

1عسم وجود قاعة أو مرسم
2عااااسم تااااوير ادالت واألدوات الخاصااااة بالرساااام والنيااااون
٪81
67
٪78
115
األخرى
٪71
59
٪73
108
3ازدواج المسارال
٪27
22
٪39
57
4عسم الئعور بالمسؤولية عيس بعض المعلمين والمسرسين
5عسم يسح المجال لبعض المسارال للمئااركة ياي اليئااطات
٪12
10
٪46
68
النيية
ويستسل من كل ما تقسم بأن المعوقات يمتن تصيينها إلى ثالث أنواع وهي:
 -1معوقات إدارية.
 -2معوقات ييية – عملية.
 -3معوقات اجتماعية.
االستنتاجات:
يي ضوء اليتائج السابقة يمتن أن نستيتج ما يأتي:
 -1إن أداء معلمي ومسرسي التربية النيية بئتل عام مقبوال وهو ما يسعو إلى مايس من االهتمام بإعساد
كوادر متخصصة يي ضوء االتجاهات الحسيثة والتنايات المهيية.
 -2إن إعساد المسرسين يي ضوء البرامج الجامعية بتليات التربية األساسية والمعاهس ذات العالقة يؤكس
على امتالك طلبتها العسيس من التنايات التعليمية أثياء يترل دراستهم لها.
 -3يتضااح ماان أداء خريجااي ماان هااو حاصاال علااى البتااالوريوال يتااون أداء جيااسا وحساايا يااي إعطاااء
السروال وغسارل الصف.
 -4وجود عامل الضعف يي استخسام الوساائل التعليمياة وعاسم التناياة ياي اساتخسامها لاسى الابعض مان
القائمين على عملية تسريس النيون.
 -5االهتمام بمهية التعلايم ياي المرحلاة االبتسائياة بئاتل صاحيح هاو قاعاسل لبيااء التلمياج أو الطالا ياي
المستقبل على ضوء المياهج الحسيثة.
التوصيات:
يي ضوء نتائج البحث السابقة توصل الباحث إلى التوصيات التالية:
 -1تويير كادر ييي متخصص يي التربية النيية معتمسا بجلك على التنايات المهيية التي تم تحسياسها ياي
البحث الحالي.
 -2تويير قاعات مرسم) واطاالع علماي لمسرساي التربياة علاى التناياات التعليمياة بصاسد أدائهام ذاتياا
وذلك لمااولة اليئاط النيي ولتل مسرسة على حسل.
 -3التوعية بأهمية إعساد مسرسي ومعلمي التربية النيياة وإصاسار دليال يصالي) باليئااطات النيياة ياي
ضوء التنايات التعليمية.
 -4عسم إهمال بعض المسارال للمئريين النييين والعمل على توحيس البرامج الخاصة بجلك.
 -5أن تتااون عمليااة تقياايم المعلاام والمااسرال بئااتل دوري ويااتح دورات تأهيليااة لهاام تواكاا الركاا
الحضااري الساايما محايظاة ميسااان والاجي ييعااسم ييهااا درال التربياة النييااة وثقاياة القااائم عليهاا تتاااد تتااون
صنرا) يي بعض مسارال االقضية.
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 -6تقييم المسرسة والمعلم أو المسرال والطال المتميا ياي يعالياة الرسام أو اليحات أو النياون األخارى
وتقسيم المتايءت والمحناات المادية والمعيوية لهم.
المقترحات:
يي ضوء نتائج البحث توصل الباحث إلى المقترحات ادتية:
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وإيجاد الحلول لها.
 -2إجراء دراسة لتقويم المياهج يي أقسام التربية النيية يي التليات كاية بغية وضع حلول لها يي ضوء
التنايات الحسيثة لالتجاهات التربوية والنيية.
المصادر
 -1الخوالسلذ أ.د .محمس محمودذ أسس بياء الميااهج التربوياة وتصاميم التتااب التعليمايذ دار المسايرلذ
األردن.
 -2جابرذ عبس الحميس جابر وآخرونذ مهارات التسريسذ ط1ذ دار اليهضاة العربياة للطباعاةذ القااهرلذ
1985.
 -3مرعيذ احمسذ ومحمس محمود الحيلةذ المياهج التربوية الحسيثةذ ط4ذ دار المسيرلذ عمانذ 2004.
 -4يايسذ عبس الحميسذ رائس التربية العامة وأصول التسريسذ ط4ذ دار التتاب اللبيانيذ متتباة المسرساةذ
بيروت – لبيانذ 1984.
5- Hughes, Jeffry and Others. The Force on Initial Teacher Education
Program final Report Monitoba, University Winnipe. 1993.
 -6را سذ عليذ مناهيم ومبادأ تربويةذ دار النتر العربيذ القاهرلذ 1999.
 -7الربيعاايذ كااريم حميااسيذ بياااء معيااار إلعااساد مسرسااي التربيااة النييااةذ دار النيااون والاااساب للطباعااة
واليئر والتوزيعذ العراقذ 2014.
 -8كانااتذ عمانوئياالذ /التربيااةذ ط1ذ تاار :عبااس الاارحمن القيساايذ دار التت ا للطباعااة واليئاارذ بغااسادذ
.1998
 -9ريسذ هربرتذ التربية عن طريف الننذ تر :عبس العايا توييفذ مطبعة جامعة القاهرلذ د.ت.
 -10ساليمانذ عرياات عبااس العايااذ االتجاهاات التربويااة المعاصارل دراساة يااي التربياة المقارنااة)ذ
الطبعة الثانيةذ متتبة االنجلو المصريةذ القاهرلذ .1979
 -11العاااامريذ محماااس محماااودذ االتجاهاااات المعاصااارل ياااي التربياااة النيياااةذ مجلاااة ادداب والعلاااوم
االجتماعيةذ جامعة السلطان قابوالذ عمانذ .2015
 -12جااابرذ جااابر عبااس الحميااسذ وآخاارونذ مهااارات التااسريسذ ط1ذ دار اليهضااة العربيااةذ القاااهرلذ
.1985
 -13التيانيذ ماجس نايع ويراال علي حسن التياانيذ طرائاف تاسريس التربياة النيياةذ ط1ذ بياروت –
لبيانذ .2012
 -14ييلسمانذ ادمونس بيركذ يلسنة التربية النيية ذجامعة جورجياذ .1995

172

