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 الملخص : 

عتاام  التاع تتة العمل تة ويتتيا  تت دي  ضتتع شخصت  ععتتل الدرا تاأل واادع تتاأل      

مهتاراأل التتدر ا التتج  جت  من  متلاهتا الالمتة المامعت ا و عتد التتدر ا  ضتع إلى 

جم لتتة ععتتد التختتاا وإلمتتاة الدرا تتة و لتتى هنتتة  مار تتها وا جتتوا معايتتد الفنتتون الم

الاغم ما إ داديم مدة وما  نواأل إال منه لث ااً ما  وجه النعد إلت هم   وبمتاأ ميم تة 

فج المعتاراأل  التام ق لونه المانام  اليي  ت ح الفاص ممام الالمة ل امعوا ما در وه

 مهمتةو عد المعلم لمنة التخصص ة والتاعو ة والنفس ة فج المواق  التعل م ة الواقع ة   

 التعل م ة والتج  ما عها معظم فئاأل المجتمع. –فج العمل ة التعلم ة 

الج إلى بحد د المهاراأل التدر س ة التج  متلاها الالمة المامعتون ح هدف المحث ال     

لهتيا الرتاش شتمل  نمتانج مهتاراأل ر  ستة  م دألمالحظة  ا تمانةوق ا ها عا تخدام 

التألتتد متتا اتتدقها متتا وتتالة الصتتدر الظتتاياي ععاضتتها  لتتى  ( نانو تتة وبتتم02و)

حساب نمابها ما وتالة معادلتة لتوعا وماتمح  اتالحة  وجاىالخمااء والمختص ا 

فوأ    لى مدر ج ومدر األ المتادة فتج متدارس لعمل ة ق اس المهاراأل التدر س ة 

األ متا ( مهتار3  نة المحث فلتوح  المامعتون وععتد التحلت الأل ائحصتا  ة بمت ا من )

وبوال  الماحثة  إلى بفس ااأل لهتيه النتتا      مال نمان ة لم  حععها الالمة المامعون

وبوا األ ال تعماة ييه المهتاراأل فتج إ تداد المعلمت ا فتج المستتعمل وبعتتا  اجتااء 

 درا األ مستعمل ة ماملة للمحث.
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Assessing the Teaching Skills for Implementors at 

Institution of Fine Arts by their Teachers Point of View 

 

Inst.Wafa Shukir Hassan (M.A.) 

Institution of Fine Arts for Girls - Diyala 

Abstract : 

Some studies and literature have diagnosed a type of a 

practical educational program which led to a type of teaching 

skills that is owned by implementor students. Teaching is 

considered a profession practiced by graduate students from 

Institutions of Fine Arts after graduating and finishing their 

study. Although their preparation is for five years often criticism 

is faced towards them. Implementation is so important as being 

a program which gives opportunities to practice implementer on 

which they have studied in specialized courses in educational, 

psychological English in real educational situations. The teacher 

is consifered the main core in the educational -teaching program 

which several community groups go through.  

This research aims to limit the teaching skills owned by 

implementor students and measuring them by using a notice 

form prepared for this purpose containing eight main skills and 

(29 sub-skills). They validity has been checked through content 

validity by showing it to a number of experts and specialists. Its 

stability has been calculated through Coper equivalent and was 

ready and valid for the assessing process. It was distributed 

among male and female teachers teaching the material in school 

of research sample. It has been noticed by implementors and 

after analyses of data statistically that (3 skills) out of eight were 

not achieved by implementor students. The researched reached 

to several interpretations for these results and recommendations 

in using these skills in preparing teachers for the future and the 

researcher suggests conducting future studies completing this 

research. 
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 الفصل األول

 مشكلة البحث :

لتدر ا ال  عنج نعل المعلوماأل مو بوا لها إلى المتعلمت ا فحست  لانته مهنتة ان ا     

 حتاا ما  عوم عها إلى إ داد ج د فهج ل س  مجاد اداء آلتج  مار ته المعلتم عتل مهنتة 

له موايمه و مل ة باعو ة بعوم  لى م تا وقوا تد   فالها ماولها و لم له معومابه و 

مد ا تمتاداً لل تاً  لتى لتل متا المعلتم والمتتعلم   ونظا األ وبختل  اا ال   ف ها وبعت

 , Jansonفعتتد باتتون مهتتارة بتتدر ا متتادة مع نتتة ماتتع  متتا بعلتتم المتتادة نفستتها . )

1972p304-305) 

 ضتع وقد منمت  العد د ما الدرا األ النج اجا   فج مجاة التام عاأل التعل م تة      

مامعتت ا فتتج وضتتع واتت  التأي تتل العلمتتج للمامتتق فتتج متتادة بخصصتته   وإن قتتدرة ال

للدروس ضع فة   وضع  قدرابهم فج معالجة المواق  التعل م تة داوتل الصت  ويتيا 

 (1244ما ملدبه ) درا ة  ما 

وي الء المامعون والمامعتاأل يتم ا متدة التتدر ا فتج المستتعمل   وإلت هم  ت  وة      

 تق مي بر تا  شالون النعاة اا اس وحجا الزاو تة فتج بحع فهماما التدر ا مستعمالً 

وباتتو ا  لمتتج وباعتتوي للنهتتوش عمستتتوى الالمتتة مو بدن تته بمعتتاً لشخصتت ة المعلتتم 

 ولفا ته العلم ة وم داده المهنج التاعوي.

المهتاراأل التدر ست ة للمامعت ا فتج لتعتو م ما ييا لله اربأأل الماحثة إ تداد درا تة     

 معايد الفنون الجم لة ما وجهة نظا مدر  هم.

 

 أهمية البحث : 

 عد المعلم رو  العمل ة التعل م ة وم ا ها ااوة   ومن باون معلماً  عنتج من باتون     

  ومن ر تالة  اً فاتالتنتت  إنستاناً متعلمتاً مر والً وذلك انك بتعاطى مع منفتا و عتوة 

وبتأن اه يتو ااعلتا وااجتدى فهتو  شتال الععتوة والثعافتاأل و حتدد  ىالمعلم يتج اال تم

 (.  11-4  0224 ما   الع م والتوج هاأل )د

 ل ته المجتمتع  عتمتد و عد المعلم مفتا  العمل ة التعل م ة والاا تد االجتمتا ج التيي      

فج بنشئة اعنا ِه النشأة العو ة   وقد شرل  ا داده وبأي له اذيان الاث ا ما التاعتو  ا   

اة باع تة  عل تة فالمعلم لم  عد ناقالً للمعافة فع    وإنمتا  ل ته بعتع مهمتة باعو تة ااج ت

 وولع ة وجسم ة ويو العادر  لى بحع تق ميتداف التعلت م وباجمتهتا إلتى واقتع ملمتوس.

 (74 ص1221) م د   

وان نجتتا  العمل تتة التعل م تتة متتابم  عم تتداد المعلتتم مو المتتدرس فالاتتت  والمنتتاي       

درس والمعتتاراأل والنشتتاطاأل المدر تت ة قتتد ال بحعتتق ميتتدافها متتا لتتم  عتتد المعلتتم مو المتت

ل متلك مهاراأل بدر س ة  تاجمها إلى  لوك وو تااأل بعل م تة لتدى طلمتته م داداً ج داً 

و تفا تتتل معهتتتم و هتتتيب شخصتتت ابهم و صتتتعل ومتتتاابهم و و تتتع مفتتتاي م ومدار تتتهم 

 (001  ص1221وقدرابهم الععل ة. ) ا ش   
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متدى وان الماام  المعدة  لى م اس المهاراأل التدر س ة باالت  المامعت ا وتالة      

االداء التدر ستتج شتتاطاً لممار تتة مهنتتة   التتتدر   قمتتل التختتاا علتتوم مستتتوى محتتدد 

 التدر ا فج المستعمل.

و عد التام ق محد مااحتل إ تداد وبأي تل المعلتم ويتو باجمتة لوفاتار والنظا تاأل      

المتعلعة ععمل ة التدر ا إلى ممار تاأل ادا  تة مو اجاا  تة  ماتا مالحظتهتا فتج  تلوك 

الامع ا فتج المدر تة   فهتو المجتاة العملتج لتتدر   الالمتة بتدر ماً  مل تاً  لتى الالمة 

مهنتتة التعلتت م فهتتو لمختمتتا لمعافتتة متتدى منا تتمة وفا ل تتة اا تتال   واال تتتااب ج األ 

 المختلفتتتة التتتتج بعلمهتتتا نظا تتتاً واماان تتتة بام عتتتاً فتتتج الواقتتتع العملتتتج ععتتتد التختتتاا 

 (.001  ص1222) عد  

م ا تتاً ضتتاور اً  نمرتتج من  متتا عتتِه لتتل فتتاد و تتاى فتتج التعلتت م مهنتتة  عتتد التام تتق      

المستعمل ح ث  عا ه فاااً شتتى للممار تة فتج الم تدان الحع عتج للمهنتة و نعلته للجتو 

 اليي   اون ف ه ما ائ داد الالأم له فج الال األ مو المعايد.

 وينا باما ميم ة المحث فج منه  تضما  دة ممور يج :     

)الاالت  المامتتق( وفعتتاً اولتة التعتتاف  لتى المهتتاراأل التتتج  جت  من  متلاهتتا مح – 1 

 لتخصصه الدق ق.

 ا ااء دور لم ا للمدر  ا لاج  تاععوا  مل الالمة المامع ا. – 0 

 مل ة التعو م للالمة المامع ا مدوالً مهماً لتاو ا مهارابهم وباو ا عتاام   بعد – 3 

 ة.ا داديم داول الم  ساأل االاد م 

 

 :  هدف المحث الحالج إلى : أهداف البحث

 بعو م مهاراأل الالمة المامع ا. – 1

 بحد د ميم المهاراأل التج  متلاها الالمة المامع ا. – 0 

لتع تت م الالمتتة المامعتت ا ل ستتتعملها مدر تتوا المتتادة فتتج  مل تتة  ا تتتمانةبصتتم م  – 3 

 التعو م.

 

 آلب ة: تحدد المحث الحالج عالحدود ا حدود البحث :

 طلمة الص  الخاما فج معهدي الفنون الجم لة للمناأل والمن ا فج د الى. – 1 

 (.0212-0214العام الدرا ج ) – 0 

 

 تحديد المصطلحات:

 التقويم: – 2 

 افتته  تتالمة : عأنتته )  مل تتة منظمتتة متسلستتلة بستت ا فتتج واتتواأل مناع تتة عهتتدف      

 (130ص  0221الزمنج عالعمل ة التدر س ة ( .) المة   

 افتتته الجتتتالد : عأنتتته ) مل تتتة يادفتتتة وشتتتاملة ومتواأنتتتة   بتضتتتما مجمو تتتة متتتا - 

الخاواأل الا  سة التج بشتمل بحد تد اايتداف التعل م تة المتووتاة   وجمتع المعلومتاأل 

الام تتة والا ف تتة وبحل تتل المعلومتتاأل للواتتوة إلتتى إاتتدار حاتتم  لتتى متتدى بحع تتق 
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 لجتتتتتتة جوانتتتتتت  الضتتتتتتع  ( . اايتتتتتتداف لتتتتتتتد م جوانتتتتتت  العتتتتتتوة والضتتتتتتع  ومعا

 (331 ص0224)الجالد   

 افتته الخ تتاط: عأنتته ) مل تتة منظمتتة المعلومتتاأل حتتوة فتتاياة متتا لتصتتن فها وبحل لهتتا -

وبفستت ايا لمعافتتة متتدى علتتوم ايتتداف التتتعلم وذلتتك للواتتوة إلتتى محاتتام  امتتة عهتتدف 

 (31  ص0212)الخ اط    ابخاذ العااراأل المال مة(.

يج الم انتاأل التتج بحصتل  ل هتا الماحثتة متا الالمتة  فهو : التعريف االجرائي للتقويم

 ة المعدة لهيا الرتاش متا عو اطة ا تمانة المهاراأل التدر سا ععد مالحظتهم  المامع

 قمل مدر  هم.

 مهارة التدريس: -6 

 افهتتا اللعتتانج وآوتتاون عأنهتتا : )االداء الستتهل التتدق ق العتتا م  لتتى الفهتتم لمتتا  عتتوم عتته -

 و عل اً مع بوف ا الوق  والجهد والتاال  (.المدرس حال اً 

 القة عتخات   التتدر ا  ا افها أ تون عأنها : ) العدرة  لى اداء  مل نشاط مع ا ذ-

داءاأل و االللتحل تتل لمجمو تتة متتا الستتلول األ )   بنف تتيه   بعو متته   ويتتيا العمتتل قاعتتل

ا  ا الدقتتة فتتج ضتتوء معتتاالجتما  تتة ومتتا نتتم  ماتتا بع  متته فتتج  المعاف تتة و الحال تتة و

و تا ة انجتاأه والعتدرة  لتى التا ت  متع المواقت  التدر ست ة )المتر تاة(.  الع ام عِه و

 (.10 ص0221)أ تون   

 افها الخزا لة وآواون عأنها : االداء :) االداء اليينج والحالج اليي  تمعته المعلتم -

 . فتتتتتج اننتتتتتاء التتتتتتدر ا متتتتتع ماا تتتتتاة الدقتتتتتة والستتتتتا ة واال تتتتتتماار ة عتتتتتاالداء( 

 (.151 ص0211) الخزا لة   

وبعافها الماحثة اجاا  اً : ويج الممار ة التعل م ة التج  مار ها الاالت  المعلتم  نتد -

 المهاراأل التدر س ة. عا تمانةإ داد وبعد م الدروس لسهولة ودقة   والتج بعاس 

يتد الالمة المامعون: يم طلمتة الماحلتة الخامستة   االقستام التخصصت ة لافتة فتج معا-

الفنون الجم لة الموأ  ا للتتدر ا فتج المتدارس االعتدا  تة لرتاش بتدر مهم لممار تة 

م تاع ع ( وعحتدود ال 1 مل ة التعل م والتفا ل مع متر اابها  لتى مرش الواقتع ولمتدة )

 ( حصة ا مو  اً لال مامق.10بعل  ا )

 

 الفصل الثاني

 سابقةالدراسات النظري والاطار اإل

نظري توضيحاً لبعض المفاهيم وهي : يتضمن اإلاطار ال اطار نظرياألأوالً : 

 مهارات التدريس( –التقويم )

التعو م: ما المعاوف لدى التاعتو  ا من الاالت  يتو محتور العمل تة التاعو تة   لتيا -1

فمن الحد ث  ا الع اس والتعو م التاعوي  نص  م ا اً  لى نواب  التعلم لدى المتتعلم. 

ي عانام   لى ابخاذ قااراأل ب نا عصتورة مماشتاة مو غ تا وبناوي  مل ة التعو م ا

ا ف ته مو ظمماشاة فج العمل ة التاعو ة لأن  اون ا تماار ة عانام  مع ا مو إ ادة الن

ا تتتمداله لل تتاً عنتتاء  لتتى متتدى فعال تتة المانتتام  فتتج بستته ل  مل تتة التتتعلم . وقتتد  ستتأة 

متع اع تة و لتم التنفا  تعتاملون ن المختصت ا فتج التإذ االمعل فمذا نع ا فج التاع تة 

 – عل تة  –نفست ة  –نو  تة  –متر ا مو ملثا ما المتر ااأل عأنوا هتا المختلفتة ) لم تة 
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حس  الموق  التاعوي وعسم  بععد الموقت  الصتفج وبنتوه اايتداف عف ز ا  ة( وذلك 

 التدر س ة والتاعو ة  تعامل المعلم مو الماشد فج لث ا ما المواق  متع  تدد لم تا متا

المتر ااأل لتعدم وافاً متاامالً لشخص ة الاال   تضتما قدرابته وا تتعدادابه وم ولته 

 (.05  ص0212ولفا ته .) ودة   

ومن الماعج اليي  ا د من  عاف مدى بحعق ايداف عانام  مو  مله  اون عحاجتة      

عتج إلى و  لة بمانه ما بعد ا نوع ييه ائنجاأاأل مو التر ااأل ومدايا ويتيا ممتا طم 

  و ستتتتعى إل تتتته الفتتتتاد  نتتتتد ق امتتتته علتتتتون متتتتا النشتتتتاط   ل عتتتتاف متتتتدى نجاحتتتته م

 فشتتتتتتتتتتله فتتتتتتتتتتج بحع تتتتتتتتتتق اايتتتتتتتتتتداف الماجتتتتتتتتتتوة واالنجتتتتتتتتتتاأاأل المالوعتتتتتتتتتتة. 

 (.0222  103) مد الحف     ص

 مهاراأل التدر ا: -0

و جت  من  اتون التوج هاأل التاعو ة لعد عاأل االيتمام عالمهاراأل ضاورة ب لديا      

لاتتج  ترلتت   لتتى المشتتالل التتتج بواجهتته فتتج اننتتاء التتتدر ا وإ جتتاد المتتدرس متمانتتاً 

 إلى بحع ق اايداف التاعو ة المنشودة. وما نمالحلوة المنا مة لها 

التتيي  تعلمتته الفتتاد و عتتوم عتتأداءه وقتتد مشتتار "جتتود" إلتتى من المهتتارة يتتو الشتتجء      

( ممتا المعصتود 12  1242 عل تاً )جتود  معسهولة ودقة  واء لان يتيا االداء جستم اً م

عمهارة التدر ا عأنها جم ع منواع السلوك المست   التتج  عتوم عهتا المعلتم داوتل التدرس 

واليي  هدف إلى إحداث التعل م عشال مماشا مع الع ام عهتيا اامتا عدقتة و تهولة ملثتا 

 (.1222  13مع اشتااك جم ع المعلم ا  ند بدر سهم مواد التخصص. )جاعا  

 اه ما المها التج  شتمل اداؤيا  لى العد د متا المهتاراأل الفا  تة والتدر ا لر     

التج ال  ماا لصاح  المهنة من  ملا مستوى النجتا  فتج مهنتة متا لتم  اتا متمانتاً متا 

يه المهاراأل . وان مهاراأل التدر ا لث تاة ومتااعاتة ف متا ع نهتا اداء لل مهارة ما ي

الاال  وما  تصل عتِه متا ضتاورة بحد تد ومتصلة ععنااا العمل ة التعل م ة جم عاً. ل

وصا صتته وحاجابتته وم ولتته وا تتتعدادابه والمتتنه  ومتتا  تصتتل عتتِه متتا بحد تتد ميدافتته 

ومعافتتة محتتتواه واوت تتار طاا تتق التتتدر ا المنا تتمة ئ صتتاة المتتادة التعل م تتة للمتتتعلم 

 نم  متا الستلوك الفا تل فتج بحع تق ميتداف بعدوم ال   التعو م   ومهاراأل التدر ا 

محددة  صدر ما المدرس  لى شال ا تتجاعاأل  عل تة مو لفظ تة مو حال تة مو جستم ة 

مو  اطف ة متما اة وبتاامل فج ييه اال تجاعاأل  نااا الدقة والسا ة والتا   متع 

 فاوف الموق  التعل مج.

 

 دراسات سابقة:

مجاأل الماحثة ا تاال ا فج م دان االوتصاص عر ة الحصوة  لى درا ة 

جد درا ة بناول  المحث الحالج   ليا فلم بالمحث الحالج مساً مماشا  اععة بما 

اربأأل الماحثة ان بستعاش ععل الدرا األ الساععة التج لها  القة عالمحث الحالج 

 ما جوان  مختلفة .
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 دراسات عربية
بلد الدراسة  عنوان الدراسة ت

وسنة 

 االنجاز

مجتمع  هدف الدراسة الباحث

وعينة 

 البحث

 أداة

 البحث

الوسائل 

 االحصائية

 النتائج

تقويم اطلبة  2

الصفوف الرابعة 

التطبيق خالل مدة 

من وجهة نظر 

 مديري ومديرات

 المدارس الثانوية

العراق 

2291 

صالح عبد 

اللطيف 

 العبيدي

تقويم اطلبة الصفوف 

الرابعة خالل مدة 

 التطبيق

مطبقا  212

 ومطبقة

سجلت النتائج  الوسط المرجح االستبانة

متعلقة بأفراد العينة ال

جميعاً من وجهة نظر 

المدراء  تقديرات 

 عالية

تقويم تدريس  6

الطلبة المطبقين 

كلية الفنون –في

 الجميلة

العراق 

2221 

عبد المنعم 

خيري 

 النعيمي

تقويم تدريس الطلبة 

المطبقين في قسم 

التربية الفنية 

اكاديمية الفنون 

جامعة  –الجميلة 

 بغداد

 

 

 

 

 

 

 مطبقاً  21

 ومطبقة

استمارة 

 تقويم

تفوق اإلناث على  الوسط المرجح

الذكور في درجة 

االداء بشكل عام 

 وبفرق دال احصائياً 

تقويم السلوك  3

التعليمي للطالب 

المطبق من وجهة 

نظر المعلم / 

 المدير / المشرف

العراق 

2222 

يوسف 

فاضل 

عمران 

 التميمي

تقويم السلوك 

التعليمي للطالب 

المطبق في بعض 

 المدارس االبتدائية

الطلبة 

 المطبقين

تباين اراء المشرف   االستبانة

على التطبيق من 

جهة وإدارة ومعلمي 

المدرسة التي يطبق 

فيها الطالب المعلم 

 من الجهة األخرى

بناء اداة لتقويم  1

اطلبة معاهد إعداد 

المعلمات 

والمعلمين 

 والفنون الجميلة

 في للبنات والبنين

المدارس 

 ية فياالبتدائ

محافظة نينوى 

من قبل المدرس 

 المشرف

العراق 

6112 

عبدالكريم 

 سليم علي

بناء أداة لتقويم اطلبة 

معاهد اعداد 

المعلمات والمعلمين 

والفنون الجميلة في 

 محافظة نينوى

عينة من 

اطلبة المعاهد 

المطبقين في 

المدارس 

 االبتدائية

استمارة 

 مالحظة

مترجم البحث بعدد  

من التوصيات 

 مقترحاتوال

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث واجراءاته

 أوالً: منهج البحث:

 بم ا تخدام المنه  الوافج لمالءمته طم عة وع اناأل الدرا ة     

 ثانياً: اجراءات البحث:

 مجتمع البحث: -2

 تمثل المجتمع عالمة الماحلة الخامسة عاافتة اوتصااتها فتج معهتدي الفنتون الجم لتة 

( طالت  وطالمتة لجم تع 137ز مد نتة عععوعتة والمتالا  تدديم )للمناأل والمنت ا فتج مالت

 االوتصاااأل.

 عينة البحث: -6

( طالمتتاً وطالمتتة عالاا عتتة العشتتوا  ة متتا مجتمتتع المحتتث ل مثلتتوا 12اوتتتارأل الماحثتتة )

مدر تتوا المتتواد عتعتتو م المهتتاراأل التدر ستت ة لتتد هم وتتالة متتدة  و تت عوم  نتتة المحتتث 

 فج مالز مد نة عععوعة.التام ق فج المدارس االعتدا  ة 

 



   0202.......................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-707- 
 

 

 

 المالحظة( استبانةأداة البحث ) -3

بعتتد المالحظتتة متتا ملثتتا مدواأل المحتتث العلمتتج التتتج  عتمتتد  ل هتتا فتتج ق تتاس االداء 

المهاري فهتج عمثاعتة التدل ل للمالحت  لتستج ل بعد اابته لتقداء وفتق مستتو األ التعتد ا 

 (.117 ص1222. )داود ومنور اال تمانةالمحددة فج 

لما لان المحتث الحتالج  تالت  ق تاس اداء الالمتة ع المعلمت ا   لتيا قامت  الماحثتة و     

مالحظة وقد بم اشتعار فعااأل اال تمارة ما والة االطالع وبحل ل  تدد  ا تمانةعمناء 

 -ما :

 

 المحوث والدرا األ الساععة التج اجا   فج مجاة بنم ة مهاراأل التدر ا. – 1

ا تتتتق التتتتتدر ا والاتاعتتتتاأل المابماتتتتة عالمهتتتتاراأل اادع تتتتاأل فتتتتج المنتتتتاي  وطا – 0

 التدر س ة.

 بحل ل المهاراأل التدر س ة الا  سة المحددة فج المحث إلى ماونابها الفا  ة.– 3

( مهارة فا  تة بحلت الً 34وقد اشتمل  ا تمارة المالحظة عصوربها ااول ة  لى )     

 لثمان مهاراأل ر  سة   والجدوة اآلبج  وافها عالتفص ل.

 ( المهارات الفرعية الستمارة المالحظة بصفتها األولية2جدول )

 عدد الفقرات المهارات التدريسية الرئيسة ت

 4 بصم م واة بدر ا فج التاع ة الفن ة 1

 7 بنو ع الحافز 0

 3 إدارة الص  وضم  النظام 3

 1 بدر ا التخا   الفنج 7

 5 بدر ا الزوافة الهند  ة 5

 1 اعجبدر ا الخ  الع 1

 7 التعو م 4

 3 غلق الدرس 4

 34 المجموع الالج للمهاراأل الفا  ة

 

 اضتها  لتتى  جتاى اال تتمانةللتحعتق متا اتدر  المالحظدة : اسدتبانةصددق  -

و ة ما الخمااء والمحام ا للحاتم  لتى اتالح ة الفعتااأل )المهتاراأل الفا  تة( مجم

وانتما ها للمهارة الا  ستة   وفتج ضتوء ارا هتم حتيف  الفعتااأل التتج لتم بحصتل  لتى 

%( ما اآلراء   وبم اجااء ععل التعتد الأل فتج ات اغة فعتااأل آوتا 42 نة ابفار )

المالحظتتة  ا تتتمانةد فعتتااأل حستت  بوج هتتاأل وبواتت األ الخمتتااء   وعتتيلك ماتتمح  تتد

 ا تتمانة( فعاة   وعيلك بمان  الماحثة متا التثمت  متا الصتدر الظتاياي لفعتااأل 02)

 المالحظة.

 المالحظة: استبانةثبات  -
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الثماأل افة ما افاأل االوتمار الج د   فاالوتمتار الج تد يتو االوتمتار التيي  ماتا     

بعتتتتد طا عتتتتة ابفتتتتار (   032  ص1241اال تمتتتتاد  لتتتتى نتا جتتتته ) تتتتدس وبتتتتوأل   

المالحظتة  ا تمانةالمالحظ ا )نسمة االبفار ما ملثا الااا ق ش و اً فج حساب نماأل 

  لتى ( ليلك بال  وجتود مالحت  آوتا واحتد  لتى ااقتل أ تادة11  1247)المفتج   

ر ا الالمتتة ع المعلمتت ا انفستتهم فتتج الوقتت  نفستته   لمالحظتتة بتتدالمالحتت  )الماحثتتة(

حظة المااد إ جاد نمابها   وليلك للف  الماحثة محد التدر ست  ا عا تعماة ا تمارة المال

لمالحظة االداء لعشاة ما الالمة ع المعلم ا والة اال تموع ااوة متا التام تق للستنة 

( نتتتتم طمعتتتت  معادلتتتتة لتتتتوعا للتاتتتتاعق   عتتتت ا المالحظتتتت ا 0212-0214الدرا تتتت ة )

ل تتتتتتتة ( ويتتتتتتتج نستتتتتتتمة ابفتتتتتتتار  ا41 2وا تتتتتتتتخاج  متو تتتتتتت  االبفتتتتتتتار وعلتتتتتتتا )

(Brown,1983;p.61  وعيلك ماتمح )المالحظتة جتايزة للتام تق عصتفتها  ا تتمانة

 (  لى مفااد الع نة اا ا  ة للمحث.0النها  ة ملحق )

 تطبيق األداة -

الماحثتتتة متتتا اتتتدر ااداة ونمابهتتتا ومتتتع شتتتاوع الالمتتتة المامعتتت ا ععتتد ان بألتتتدأل     

ء متتدة شتها متا التام تق قامتت  عممار تة التتدر ا فتج المتتدارس االعتدا  تة وععتد انتهتا

الماحثة لز ادة المدارس التج بضم   نتة المحتث متا الالمتة ع المعلمت ا والمتالا  تدديم 

( طالمتتاً وطالمتتة فتتج معهتتدي الفنتتون الجم لتتة للمنتت ا والمنتتاأل   وبتتم الالتت  متتا 12)

مدر تج المتتادة من  عومتتوا عز تارة الاالتت  المامتتق داوتل الصتت  ومالحظتتته عو تتاطة 

التج م دأل  تاععاً والتأشت ا ممتام لتل فعتاة متا فعاابهتا  لمتاً من الدرجتة لاتل  اال تمانة

(   وععتتتد انتهتتتاء متتتدة التام تتتق قامتتت  الماحثتتتة 0-1-2فعتتتاة وفعتتتاً للتتتتدرا الثالنتتتج )

وجاديتتا وإحصتتاء النتتتا   التتتج حصتتل   ل هتتا متتا مالحظتتة  اال تتتماناألعا تتتاجاع 

  اضها ف ما ععد. ي جامدر ج ومدر األ المادة للالمة المامع ا لاج 

 الو ا ل االحصا  ة : ا تعمل  الماحثة الو ا ل االحصا  ة اآلب ة:

 ( :ئ جاد نماأل ا تمارة المالحظةCooperمعادلة لوعا ) -1

  دد مااأل االبفار                        

 122× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثماأل = 

  دد مااأل االبفار +  دد مااأل  دم االبفار           

(Brown,1983;p.61) 

 النسمة المئو ة : لتحد د االح ة فعااأل اال تمانة وفعاً آلراء الخمااء. -0

 ( لع نة واحدة الوتمار متو ااأل المهاراأل التدر س ة.Tاوتمار ) -3

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها
المالحظتتة  ال تتتمانةمالحظتتة الالمتتة المامعتت ا وفعتتاً  جتتاىععتتد ان  : عددرض النتددائج

المعدة لهيا الراش قام  الماحثة عجمع التدرجاأل ومعالجتهتا لتفتار متا حصتل   ل ته 

ا تتتخاا المتو تت  الحستتاعج  إذلتتل مهتتارة متتا مهتتاراأل التتتدر ا التتتج حتتددأل  تتاععاً 

اطة االوتمتار الثتانج  توواالنحااف المع اري لاتل مهتارة بدر ست ة ونتم بتم اوتماريتا ع

( وقتتد مفهتتاأل نتتتا   25 2( ومستتتوى داللتتة )52لع نتتة واحتتدة  نتتد درجتتة حا تتة )
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متع العت م  مواأنتةاالوتمار التا ج الع م التال تة المحستوعة التتج  وضتحها الجتدوة اآلبتج 

 الثان ة الجدول ة.

 

 ( يوضح القيم التائية المحسوبة لمتوسطات المهارات التدريسية6جدول )
لمهارات ا ت

 التدريسية

المتوسط  العينة

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

ت 

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

مستوى 

 لةالالد

درجة 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

مهارة تصميم  2

خطة تدريس 

 التربية الفنية

 دال 02 1010 2024 2023 4021 6 6013 21

مهارة تنويع  6

 الحافز

 غير دال 02 1010 2024 2003 22094 2 6014 21

مهارة إدارة  3

 الصف

 دال 02 1010 2024 3016 102 2 9013 21

مهارة تدريس  1

 التخطيط الفني

 غير دال 02 1010 2024 2016 22023 1 6014 21

مهارة تدريس  0

الزخرفة 

 الهندسية

 دال 02 1010 2024 6024 6039 1 1024 21

مهارة تدريس  2

الخط العربي 

 الكوفي

 دال 02 1010 2024 6041 6024 3 3044 21

 دال 02 1010 2024 2023 4021 6 603 21 مهارة التقويم 4

مهارة غلق  9

 الدرس

 غير دال 02 1010 2024 2002 2021 1 6062 21

ف ما  لج بفس ا لنتا   المحث التج فهاأل ععد بام تق االوتمتار التتا ج  تفسير النتائج :

 ث الثان ة.وفعاً لال فاش ما فاوش المح

 :يمتلك الطالب المطبق مهارة تصميم خطة تدريس في التربية الفنية – 2 

( يتتتج ملمتتتا متتتا 23 1( ان ق متتتة )أل( المحستتتوعة المالرتتتة )0 تضتتتح متتتا الجتتتدوة ) 

( مي من الالمتتة المامعتت ا  متلاتتون مهتتارة بصتتم م واتتة بتتدر ا فتتج 14 1الجدول تتة )

المامع ا لهيه المهارة نظااً لتدر سهم والة التاع ة الفن ة و ماا بفس ا امتالك الالمة 

بضم مفاداأل ييه المتادة  إذالسنة الثالثة فج المعهد مادة طاا ق التدر ا التاع ة الفن ة 

ل ف ة إ داد الخاة ال وم ة لدرس التاع ة الفن ة عاافة بخصصابها وفج الستنة الخامستة 

ارة المتتدارس االعتدا  تتة أ تتإذ  جتتاي  تتتم بدر ستتهم متتادة المشتتايدة والتام تتق العملتتج 

 للتاع ة الفن ة. لمشايدة دروس واقع ة

 يمتلك الطالب المطبق مهارة تنويع الحافز : – 6 

( يتج ماترا متا 53 1( من ق متة )أل( المحستوعة المالرتة )0 تضح ما الجتدوة )     

( مي من الالمة المامعت ا ال  متلاتون مهتارة بنو تع الحتافز و ماتا من 14 1الجدول ة )

د السم  فج ذلك إلى منهم ال  متلاون الخماة الااف ة والجامة للتحاك داول الصت   عو

 حس  الموق  التعل مج و دم ا تخدام االشاراأل لتوجه الالمة انناء  اش الدرس.

 مهارة إدارة الصف وضبط النظام: – 3 

( يتتج ملمتتا متتا 70 3( من ق متتة )أل( المحستتوعة المالرتتة )0 تضتتح متتا الجتتدوة )     

( مي من الالمتتة المامعتت ا  متلاتتون يتتيه المهتتارة فمعتتد  تتدة دروس 14 1دول تتة )الج

 تتتماا معظتتم المامعتت ا متتا باتتو ا اتتورة مول تتة  تتا واقتتع الصتت  والالمتتة ول ف تتة 

 التعامل معهم فنجديم فج مغل  ااح ان قادر ا  لى إدارة الص  وضم  النظام.

 مهارة تدريس التخطيط الفني : -1
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( يتتج ماتترا متتا 20 1( من ق متتة )أل( المحستتوعة المالرتتة )0 تضتتح متتا الجتتدوة )

( مي من الالمة المامع ا ال  متلاون مهارة التخا   الفنتج وذلتك ان 14 1الجدول ة )

معظم الالمة ال  متلاون المويمة التج ب يلهم للعموة فج معايد الفنتون الجم لتة ولتيلك 

 ا يتيه المتادة متدرس  دم وجود لادر متخصص فج مغل  المعايتد ح تث  عتوم عتتدر

عتخا اتاأل موتتاى ويتيأل  تت دي إلتى بتتدنج مستتتوى الالمتة فتتج متادة التخاتت    الفنتتج 

 وبعتما ما ميم المواد التج بماا الاال  المامق ما بنف ي درس ممام التالم ي.

 مهارة تدريس الزخرفة الهندسية: – 0 

يتتج المتتا متتا ( 14 0( من ق متتة )أل( المحستتوعة المالرتتة )0 تضتتح متتا الجتتدوة )     

( مي من الالمة قادر ا  لى بدر ا ييه المهارة نظااً لتدر سهم متادة 14 1الجدول ة )

بتضتتما ل ف تتة بصتتم م الزوتتارف عأنوا هتتا وبام عهتتا عشتتال  ملتتج و ستتتا ع الاالتت  

المامتتق من  علتتم بالم تتيه ل ف تتة بصتتم م أوافتتة يند تت ة ممستتاة فتتج مشتتااة يند تت ة 

 لالدا اة.

 لخط العربي الكوفي:مهارة تدريس ا – 2 

( يتتج ملمتتا متتا 47ـتت3( ان ق متتة )أل( المحستتوعة المالرتتة )0 تضتتح متتا الجتتدوة )     

( مي من الالمتتتة المامعتتت ا  متلاتتتون مهتتتارة بتتتدر ا الختتت  العاعتتتج 14 1)الجدول تتتة 

الاوفج نظااً لتدر ستهم متادة الخت  العاعتج فتج مااحتل درا تتهم عالمعهتد والثتا متا 

لتتيلك  ستتتا عون بعلتت م بالم تتييم الختت  العاعتتج الاتتوفج ماحلتتة عشتتال نظتتاي و ملتتج 

 عاا عة ممساة بال م قاعل ابهم ما والة ا تخدام االورار الم ان ة.

 مهارة التقويم: -4

( يتتج المتتا متتا 23 1( من ق متتة )أل( المحستتوعة المالرتتة )0 تضتتح متتا الجتتدوة )     

م تتة التتتعلم والتعلتت م ( ويتتيا  عنتتج من الالمتتة المامعتت ا ا تتتو موا مي14 1الجدول تتة )

ول ف تتة اال تتتفادة متتا نتتتا   التعتتو م عواتتفه بري تتة راجعتتة لتحستت ا ادا هتتم التعل متتج 

ومعافة مستوى التساب التالم ي لويداف التعل م ة وبزو د التالم تي عالتري تة الااجعتة 

 الالأمة لهم.

 مهارة غلق الدرس: – 9

( يتج ماترا متا 51 1مالرتة )( من ق متة )أل( المحستوعة ال0 تضح ما الجتدوة )     

(   مي من الالمة المامع ا ال  متلاتون يتيه المهتارة و ماتا من  اجتع 14 1الجدول ة )

( دق عة فج ععل المدارس 32السم  فج ذلك إلى قصا وق  الدرس اليي  صل إلى )

ويتيا متا  جعتل الالمتة المامعت ا غ تا ممتتالر ا عأيم تة الرلتق عتل من نها تة التدرس يتتو 

 لمدر ة. ماع جاس ا

 

 : فج ضوء نتا   المحث بواج الماحثة :التوصيات 

ا تمتتاد المهتتاراأل التدر ستت ة التتتج باونتت  منهتتا اال تتتمارة فتتج عانتتام  إ تتداد  -1

 المعلم ا والة مدة ائ داد االاد مج فج معايد الفنون الجم لة.

بأل د المهاراأل غ ا المحععة لدى الالمتة والعمتل  لتى بوافايتا لهتم متا وتالة  -0

اد النظا تتة والتاع تتة العمل تتة متتا وتتالة الز تتاراأل الم دان تتة للمتتدارس االعتدا  تتة المتتو

 لالطالع  لى   ا العمل ة التدر س ة ومتالماأل ائلمام عمهارابها المالوعة.
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 ا تماد ا تمارة المالحظة فج بعو م مدر ج المادة االوتصاص للالمة. -3

 

 

 المصادر 

و م الستتتلوك التعل متتتج للاالتتت  ( : بعتتت1222التم متتتج   و تتت   فاضتتتل  متتتاان ) .1

مجلة لل تة المعلمت ا الجامعتة المامق ما وجهة نظا المعلم ع المد ا ع المشاف    
 (.12  العدد ) المستنصا ة

 .11  ط ا تااب ج األ التدر ا والتعل م( 1221ااعا    مد الحم د جاعا ) .0

لم ستاة   دار ا 1  ط مهاراأل بدر ا العاآن الاا م( 0224الجالد   ماجد ألج ) .3

 للنشا والتوأ ع والاما ة    مان   ااردن.

   طاا تتق التتتدر ا الفعتتاة( : 0211الخزا لتتة   احمتتد ف تتاش  تتلمان وآوتتاون ) .7

   دار افاء للنشا والتوأ ع    مان.1ط

  دار 1  ط م ا  األ الع اس والتعتو م فتج التاع تة( : 0212الخ اط   ماجد محمد ) .5

 الاا ة للنشا والتوأ ع    مان.

   منتاي  المحتث التاعتوي( : 1222د  ز ز حنا   ومنور حس ا  مد التاحما )داو .1

 عرداد.

   تتالم 1  ط التتتدر ا نماذجتته مهارابتته( : 0222أ تتتون   لمتتاة  متتد الحم تتد ) .4

 الات    العاياة.

   الاتتار الخااتتة فتتج بتتدر ا العلتتوم االجتما  تتة( 1222 تتعد   نهتتاد اتتم ح   ) .4

 مااعع التعل م العالج   عرداد.

  دار ال تاأوري العلم تة  1  ط بصتم م التتدر ا( : 0221مة    متد الحتاف  ) ال .2

 للنشا والتوأ ع   ااردن    مان.

  دار الشتاور  0  ط م تال   بتدر ا العلتوم( : 1221 ا ش   محمد أ تون ) .12

    مان.

  لل تة  مجلة باعو ة ما   اعااي م   إشاال ة ائ داد ع ا النظا ة والخااب    .11

 .1244  14العدد  –الجامعة اللمنان ة ع اوأل  –التاع ة 

مجلتتة الجامعتتة  م تتد  محمتتد حستتا  : فتتج فلستتفة إ تتداد المعلمتت ا وبنظ متته    .10
 .1221  عرداد   العدد ااوة    المستنصا ة

بعتو م طلمتة الصتفوف ( : 1247العم دي   االح  مد اللا   غتاأي ومت ا ) .13
د ااأل المتدارس المتو تاة الااععة والة مدة التام ق ما وجهتة نظتا متد اي ومت

 . WWW.iraqacad.org  والاة عحث متوفا  لى الموقع  والثانو ة

   المتدول إلتى  لتم التنفا( : 1241 دس    مد الاحما   محج الد ا بتوأل ) .17

   لندن   دار جون واء لج وااوالد.0ط

اء مداة لتعتتوم اداء طلمتتة معايتتد إ تتداد ( : "عنتت0221 لتتج   متتد الاتتا م  تتل م )  .15

المعلمتتتاأل والمعلمتتت ا والفنتتتون الجم لتتتة للمنتتت ا والمنتتتاأل المامعتتت ا فتتتج المتتتدارس 

   مجلتة التاع تة والعلتماالعتدا  ة فج محافظة ن نوى ما قمتل المتدرس المشتاف"   

http://www.iraqacad.org/


   0202.......................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-702- 
 

  لل تتتة التاع تتتة   جامعتتتة المواتتتل   041-072(   ص0(   العتتتدد )13المجلتتتد )

 العاار.

  7  ط الع اس والتعو م فتج العمل تة التدر ست ة( : 0212ة   محمد  ل مان ) ود .11

 دار اامل   ااردن.

معجتم المصتالحاأل التاعو تة المعاوفتة اللعانج   محمتد حست ا و لتج الجمتل    .14
  1  المامعة النموذج ة لووفس     الم الاتت    طوطار التدر ا  -فج المناي 

 .1221العاياة   

  مامعتتتة نهشتتتة مصتتتا     تتتلوك التتتتدر ا( : 1247ممتتت ا )المفتتتتج   محمتتتد  .14

 م  سة الخل   العاعج.

بعو م بدر ا الالمة المامع ا فج لل تة ( : 1222النع مج    مد المنعم و اي ) .12
ماجستت ا غ تا منشتورة   مامعتة اامتة    ر تالة  جامعتة عرتداد   الفنتون الجم لتة 

 عرداد.

20. Johnson D.jrising GR,Guide lines for teaching math usa , 

wasworth publishing company , 1972. 

 (2ملحق )

 اسماء السادة الخبراء

 مكان العمل التخصص األسماء ت

م.د  دنان محمود  1

 المهداوي

 لل ة التاع ة –جامعة د الى  الع اس والتعو م

 لل ة التاع ة –جامعة د الى   لم النفا التاعوي م.د أياة مو ى جعفا 0

لل ة الفنون  –جامعة د الى  فنون بشا ل ة ي اد محمود حماد م.د 3

 الجم لة

طاا ق بدر ا التاع ة  الانانجم.د ماجد نافع  7

 الفن ة

لل ة الفنون  –جامعة د الى 

 الجم لة

معهد الفنون الجم لة للمن ا   لم النفا التاعوي م.م.د ونساء  مد الاأار 5

 د الى

للمناأل معهد الفنون الجم لة  لم النفا التاعوي  م.م.د ضم اء اعااي م محمد 1

 د الى

معهد الفنون الجم لة للمن ا  التاع ة الفن ة م.م.د ول د  لج حم   4

 د الى

لل ة  -جامعة لالوك  التاع ة الفن ة م.م.د نجم  مد جاج ا 4

 التاع ة اال ا  ة

م.م.د  ناء  مد الصمد  2

 جوام ا

طاا ق بدر ا التاع ة 

 الفن ة

د الفنون الجم لة للمناأل معه

 د الى

معهد الفنون الجم لة للمناأل  التاع ة الفن ة م.د جنان محمد محمد 12

 د الى
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 (6ملحق )

 استمارة المالحظة بصيغتها النهائية

 أوالً : مهارة تصميم خطة تدريس في التربية الفنية

 داءبعد ا اا السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

ا واة التدر ا اايداف التعل م ة   السلول ة    ضم 1

طا عة التدر ا   الو ا ل التعل م ة   المستلزماأل 

 الضاور ة

   

     صمم ي االً بخا ا اً لشال الخاة التدر س ة 0

     وأع الوق  المخصص  لى  نااا الخاة 3

     شا  عالتفص ل ماوناأل الموضوع الفنج 7

التعل م ة عما  تنا   مع   اا ج ا تخدام لو ا ل 5

 الموق  التعل مج

   

     نفي واة التدر ا فج محد موضو األ التاع ة الفن ة 1

 نان اً : مهارة بنو ع  الحافز

 بعد ا ااداء السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

 تحاك عاا عة يادفة داول الص  حس  معتض األ  1

 الموق  التعل مج

   

األ لتوج ه انتماه الالمة انناء  اش  ستخدم االشار 0

 الدرس

   

 ر ا ما نمااأل الصوأل وشدبه ونو  ته و تحدث  3

 عسا ة منا مة

   

 نالثاً : مهارة إدارة الص  وضم  النظام

 بعد ا ااداء السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

     تماا ما إدارة افة وضم  النظام ف ه 1

ة داول الص  عحامة عع داً  ا  عال  المواق  السلم  0

 ائنفعاة

   

     تصاف عشال يادئ دون  صم ة 3

 

 



   0202.......................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

   

-731- 
 

 

 

 

 

 راععاً : مهارة بدر ا التخا   الفنج

 بعد ا ااداء السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

 عاج مهاراأل التخا   ععلم الاااص انموذا  1

 )بعل مج(

   

و  ة لمفاداأل  وجه انتماه الالمة حوة النس  الموض 0

 الموضوع المااد بنف يه

   

 عاف الالمة  لى مالما  او  مفاداأل الموضوع  3

 المااد بنف يه

   

 مارس ممام الالمة  مل ة إعااأ الظل والضوء  لى  7

 ماوناأل الموضوع المااد بنف يه

   

     خا  نموذجاً للموضوع المااد بنف يه  لى السمورة 5

 الزوافة الهند  ةوامساً : مهارة بدر ا 

 بعد ا ااداء السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

 عاج نمية بار خ ة  ا فهور وباور الزوافة الهند  ة  1

  ما الحضاراأل ائنسان ة

   

     م ا معنى الوحدة الزواف ة الهند  ة 0

     نفي و لون شاالً أواف اً امام الالمة 3

 العاعج الاوفج اد اً : مهارة بدر ا الخ  

 بعد ا ااداء السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

 تحدث  ا ماانة الحاف العاعج فج التااث العاي  1

 ائ المج

   

 م ز ع ا  دد الحاوف فج اللرة العاع ة و دديا فج  0

 مجاة الخ  الاوفج

   

 م ا  م  اوت ار اارقام فج ق ا األ الحاوف الاوف ة  3

 لافة

   

     ات  المسملة عالخ  العاعج الاوفج 7
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  اععاً : مهارة التعو م

 بعد ا ااداء السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

التال ز  لى الساب التالم ي المهاراأل والمعارف  1

 والخمااأل اا ا  ة ما المادة

   

 وف  التعو م للاش   ا مواطا العوة والضع  لدى  0

 بالم يه

   

     شخص اا ماة الفن ة المنفية عشال اح ح 3

 نامناً : مهارة غلق الدرس

 بعد ا ااداء السلول األ الماونة للمهارة أل

2 1 0 

     رلق الدرس قمل الجاس 1

     رلق در ه عاا عة مشوقة جياعة 0

 

 

 

 

 

 


