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تقویم الكفایات التعلیمیة لقسم التربیة الفنیة في كلیة التربیة 
 جامعة دیالى – األساسیة

  جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة                             عسكر البیاتي عبد هللانجم .  د

  

  :مشكلة البحث وأھمیتھ و الحاجة الیھ

تستطیع بھ ( التخطیط الشامل ، ھو االسلوب الذي انتھاج التخطیط التربوي الذي ھو جزء من     
لمستقبل بحیث تحقق االستفادة الكاملة بما لدیھا لالدولة ان تكشف موقفھا الحاضر و ترسم سیاستھا 

یخضع دوما للتقویم و التقییم في مسیرتھ ،  التعلیم المنتجوان ) .  ٢٢٨، ص ١)( من موارد وإمكانات 
رض فحص المتغیرات الفاعلة من ناحیة او المعوقات والصعوبات وقفات ناقدة متبصرة ، لغضمن 

ة التي رافقت المسیرة ، وطرح الممكن للتغلب علیھا من خالل دراسات موضوعیة و میدانیة من ناحی
اال اذا عرفنا ما   in putالمدخالت  إلى out put زیادة المخرجات إلى ال سبیل( اخرى ،الن    

بوسائل متعددة اھمھا ...... لتعلیمي ، بحیث نقلل من الھدر الناجم یجري في ضمن ظروف العمل ا
للھدر ) .  ٧، ص ٥) ( تحسین عملیة التعلم و تطویر اسالیبھ وطرائقھ ، ومناھجھ ، ونظم امتحاناتھ 

التعلیمي جانبان االول كمي و الثاني نوعي ن وھناك ما یؤكد صور الھدر النوعي في الكفاءة 
تربویة  أھدافعجز النظام او فشلھ في تحدید ( للمؤسسة التعلیمیة و الذي یتمثل في  التعلیمیة الداخلیة

ستثمار االمكانات البشریة و المالیة استثمارا اقتصادیا امناسبة لمدخالتھ و نظمھ الفرعیة في عدم 
یة مواد او رشیدا سواء فیما یتعلق بتعبئتھا ام تشغیلھا ام صیانتھا و تجدیدھا ،  تحمیل البرامج الدراس

   ). ١٧٢- ١٧١، ص  ٤) ( موضوعات لیس لھا دور محدد في رفع كفایة العملیة التعلیمیة 

المنھج في تحقیق االھداف التي وضع  یمكن بواسطتھا تحدید مدى نجاح یعّد التقویم الوسیلة التي   
)    Burtonنبیرتو( فالتقویم عبارة عن عملیة تشخیص و عالج و وقایة، و الذي یعرفھ . من اجلھا
عملیة بحث مستمر تستھدف دراسة و تقدیر و تحسین كل جوانب البرنامج التربوي قي بیئة       ( بانھ     
ھو تطویر و تحسین عملیة التعلیم و التعلم الن الھدف االساس من التقویم )  ٢٠٥، ص١٢)(معینة 

  .لصالح الفرد والمجتمع

و التي تتلخص ) منھج المادة( لتربویة و التعلیمیة ھي في معظم مؤسساتنا ا ان المنھج المتبع    
خصائصھا في تجزئة المعرفة الى مجاالت متخصصة، و تنظم المادة العلمیة فیھ بطریقة منطقیة و 

ي وان اختیار محتوى المنھج ف. لمنھجمحتواه ، یعّد مسبقا على شكل مقررات دراسیة لتكون اساس ا
( التجریب العلمي الموضوعي  –منھا بحسب اراء المختصین المقررات الدراسیة تتم بطرق عدة 

مسح االراء  –النشاط  المختلفة تحلیل مجاالت  -) Action  researchالبحث اثناء العمل 
  .  المقارنة بالمناھج االخرى المناظرة - لالسترشاد في تحدید  محتوى المنھج

االستمرار في الخبرة و تتابعھا و تكاملھا  -ھاتحتكم المناھج من حیث التنظیم الى معاییر عدة من      
  Philipاذ یقول فیلیب فینیكس . مع تنسیق كل الجھود القائمة على تنفیذه بشكل متوازن و مرن

Phenix  ) و المعرفة )  ٦٥، ص١١( )ان جمیع محتوى المنھج یجب ان یختار من المعرفة المنظمة
مكن تدریسھا و تعلمھا خالف الحاجات النفسیة و ھي تلك المعرفة التي ی  disciplingالمنظمة 
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المشكالت االجتماعیة التي تعّد معارف غیر منظمة ، لیست لھا نظام یجعلھا ممكنة التدریس و 
  .التعلم

التعلیمي ذي الكفاءة التخصصیة الخرج یستھدف قسم التربیة الفنیة من جراء مناھجھ و برامجھ      
في میادین الخدمة  أھدافھادر على النھوض بمسؤولیات التربیة الفنیة و الفنیة و التأھیل التربوي القا

منھا الخدمة في مرحلة الدراسة االبتدائیة وما قبلھا مرحلة الروضة في الدولة العراقیة،  في المقدمو
او .... كلفة واقل مھدور بأقلالمطلوب  القدرة على انتاج او تحقیق الھدف (اذ تعرف الكفاءة بانھا

ة على انتاج او تحقیق الھدف باقل جھد وتكلفة و فقدان ، او الكفایة النسبیة لدى انتفاع مدخالت القدر
  ). ٥٠، ص  ٦( )العربیة و مؤسسة تعلیمیة من االنفاق و التمویل بما یتحقق و المعاییر الدولیة أیة

  : تتلخص مشكلة البحث الحالي في    

متخصصة في تعرف كفاءتھا الداخلیة و مدى كفایة  عدم خضوع مسیرة القسم الى دراسة تقویمیةـ 
 .أھدافھاالكمیة والنوعیة نحو تحقیق  مناھجھا وبرامجھا من المدخالت و المخرجات

العالجات الناجعة  وإیجادیتجلى في تشخیص المشكالت و المعوقات و الصعوبات ،   - البحث اھمیة
، وبما یخدم  اإلمكاناتدر في الطاقات و في تحقیق افضل المخرجات و وقایة مسیرة القسم من الھ

  .القائمین علیھ في رسم افضل الصیغ و السبل في المسؤولیات التي یواجھونھا

تعّد من الحاجات المتبدیة والمستشعرة من خالل التساؤالت الیومیة   - لھذا البحث الحاجة القائمة
شة في تدریس المقررات للطلبة في تعرف ماھیة تخصصھم الفني فعلیا وخبرة البحث المعا

  .التخصصیة الفنیة

و   اإلرادةان انجاز ھذا البحث في ایة مستوى من المستویات المنھجیة یمكننا لو توفرت      
والبرامج ذي الكفایات المجدیة في مخرجاتنا الفنیة و  األطر أفضل إیجادالمسؤولیة الحقیقة في 

   .المجتمعالتربویة وبما یخدم میادین الخدمة في الدولة و

  :یھدف البحث الى – البحث أھداف

  .ـ تعرف سیاسة القبول المعتمدة للطلبة في قسم التربیة الفینة 

  المھني  اإلعدادـ تعرف واقع المقررات الدراسیة و نسب الكفایات التخصصیة  في 

  . ـ تعرف واقع االمكانات المادیة و المستلزمات المطلوبة في تنفیذ المقررات الدراسیة

  .تعرف واقع الكفایات التدریسیة للقائمین على تدریس المقررات الدراسیة  ـ

  :حدود البحث

تحدد البحث الحالي في  ـ دراسة عدد الساعات للوحدات المعتمدة في المقررات الدراسیة للعام     
در جامعة دیالى و الكا – األساسیةكلیة التربیة  –في قسم التربیة الفنیة  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي  

التدریسي و التدریبي ذي التخصصات الفنیة و معدل التدریسیین الى الطلبة ، فضال عن تناول مدى 
توافر القاعات و الورش و المستلزمات المطلوبة لتنفیذ المنھج المقرر و التي تمثلھا حصرا 

  .المقررات الدراسیة
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  : مصطلحات البحث 

البعض في ھذا البحث یعرض الباحث تحدید للمفاھیم االصطالحیة التي قد تلتبس عند   
  . الكفاءة والكفایة  –اصطالحي 

تعني القدرة على انتاج او تحقیق الھدف بأقل جھد وتكلفة وفقدان ، او الكفایة النسبیة لمدى : الكفاءة 
،  ٦(عاییر الدولیة العربیة انتفاع مدخالت ایة مؤسسة تعلیمیة من االنفاق والتمویل بما یتحقق والم

ھناك من یشیر الى ان الكفایة تقیس الجانب الكمي والكیفي معاً فتقیس الجانب الكمي فقط و) ١٥ص
  )  . ٥٠،ص ٧(

بینما یجد الباحث الكفاءة تعني الصالحیة والمقدرة لصالح االھداف في مدخالت العملیة   
دراسیة كماً التعلیمیة بكل مكوناتھا منھا سیاسة القبول والمنھج بمعناه الواسع ومنھا المقررات ال

وكیفیاً ألننا نجد ھناك دراسات نوعیة في قیاس كفاءة العملیة التربویة والتعلیمیة داخلیاً في مراحل 
  . االعداد وخارجیاً في قیاس كفاءة مخرجات في المھنة 

جمع المعلومات والخبرات (الكفایة جاءت في معظم الدراسات والبحوث على انھا   
عكس على سلوك المعلم والمتعلم تحت التدریب ، التي تظھر في انماط والمعارف والمھارات التي تن

 ٢(وتصرفات مھنیة من خالل الدور الذي یمارسھ المعلم عند تفاعلھ مع عناصر الموقف التعلیمي 
مجموعة الصفات واالمكانات التي یطمح المربون الى ان تتوافر لدى المعلم ویمكن (او ) ٦٥،ص

االھداف التعلیمیة والتربویة على افضل صورة ي تجعلھ قادراً على تحقیق مالحظتھا او قیاسھا ، الت
  ) . ٨٦،ص ٨) (ممكنة

یعرف الباحث الكفایة اجرائیاً وبما یتفق واھداف البحث الحالي على انھا المعلومات   
والخبرات والمعارف والمھارات التي تحتلھا المقررات الدراسیة ومستلزماتھا المادیة والبشریة في 

رامج اعداد اقسام التربیة الفنیة في كلیات التربیة االنسانیة لصالح تحقیق االھداف المنشودة اثناء ب
  . الخدمة 

  :اجراءات البحث

البحث من سجالت رئاسة القسم ، وتم مسح  أھدافجمعت البیانات و المعلومات المطلوبة  و    
ھا في لدى القسم و المتاحة ضمن تصرف فرةالمستلزمات المتوا أعدادالقاعات و مساحاتھا و  أعداد

  .على سیر العملیة التعلیمیة لتخصص التربیة الفنیة إشرافھا

ستخدمین جداول ، م أربعةالبحث بواقع  أھداففرغت تلك البیانات في جداول مبوبة و بما یخدم    
  .في تفسیر النتائج  ة النسب المئویةالعددیة الى جانب لغ األرقاملغة 

  : ة دراسات سابق

ھناك دراسات متنوعة ومتعددة في مجال البحث الحالي ، من حیث االھداف واالجراءات   
والتي جلھا اكدت في نتائجھا واستنتاجاتھا على جانبي الضعف والقوة في مخرجات المؤسسات 

ذكر التعلیمیة وقدراتھا االدائیة اثناء الخدمة بوصفھا دراسات قیاس كفاءة االنتاج في میادین العمل وی
  . منھا 
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والتي استھدفت تعرف االنتاجیة التعلیمیة لمعھد الفنون الجمیلة ) ١٩٧٩السامرائي (دراسة   
الى عام ) ١٩٦٩/ ٦٨(في بغداد من الناحیة الكمیة والنوعیة وبأسلوب متابعة الطلبة المقبولین للمدة 

) ١٩٨٧البیاتي ، (ومن دون التعرض الى المقررات ومستلزمات تنفیذھا اما دراسة ) ٧٧/١٩٧٨(
والتي استھدفت كفاءة اكادیمیة الفنون الجمیلة بجامعة بغداد الداخلیة الكمیة وبأسلوب تتبع االفواج 
الكلیة لحین التخرج من دون التعرض الى المقررات الدراسیة وصالحیتھا ومدى تكاملیھا لصالح 

ت تعرف الكفایات الالزمة التي استھدف) ٢٠٠٣العبیدي ، (وثم دراسة . اعداد الخرج التعلیمي 
والواجب توافرھا في الطالب المطبق وكیفیة ترتیب تلك الكفایات من وجھة نظر التدریسین انفسھم 
والفروق االحصائیة بین اراءھم في تقدیر اھمیة الكفایات التعلیمیة المختلفة وحسب متغیر الجنس 

االعداد ما قبل الخدمة والتي قاربت  مرجعیاتھم اثناءومن دون االخذ في مستوى كفایات . والخدمة 
التي استھدفت تحدید قائمة بالكفایات التدریسیة ) ٢٠٠٨السامرائي ورضا ، (الى حد بعید دراسة 

الالزمة لمدرسي الریاضیات في المرحلة الثانویة في محافظة دیالى وترتیب تلك الكفایات وذلك بأثر 
ات الخدمة والجنس والتي ثبتت استنتاجات اختالف اداء مدرسي الریاضیات وحسب متغیري سنو

  .ایجابیة لصالح المدرسین االكثر خدمة 

ان الدراسة الحالیة اشتملت على المقررات الدراسیة بوصفھا المرتكز االول واالساس في   
المعلومات والخبرات والمھارات الالزمة في اعداد مخرجات قسم التربیة الفنیة ومن ثم الكادر 

   . م على تفعیلھا في االكساب ومدى توافر المستلزمات لھا عملیاً التدریسي القائ

  :النتائج  

 في المستویات التخصصیة و المساعدة و الدراسیة و توزیعھا للمقررات ـ مجموع الساعاتاوال 
  :العامة  ونسبھا

ربیة الفنیة المعتمدة لمنح شھادة البكالوریوس في الت تبین ان مجموع الساعات للمقررات الدراسیة     
  .ساعة فضال عن التطبیق لفصل دراسي قي المرحلة الرابعة،)  ١٥٢(ھي بواقع 

، ) ٪ ٤٧‚ ٤(        الفن و بنسبة ساعة لمقررات تخصصیة في مجاالت ) ٧٢(توزعت بواقع 
ساعة لمقررات عامة ) ٣٩(وبواقع ) ٪٢٧(مساعدة تربویة وبنسبة  لمقررات ساعة) ٤١(وبواقع 

یالت في توزیع الساعات  و نسبھا بحسب ، ولتعرف المزید من التفص)٪ ٢٥‚٦(  شتى و بنسبة
  ) ١(وینظر الملحق ) ١(و فصولھا  یراجع الجدول رقم  األربعةالمستویات و المراحل الدراسیة 

سب مجاالت التخصص نسبھا ح و) الفنیة ( ـ مجموع الساعات النظریة و العملیة التخصصیة  ثانیا
  .الفني

، وان ) ٪٤٤‚٤(        ساعة و بنسبة ) ٣٢(ان مجموع الساعات النظریة التخصصیة ھي تبین     
، وان الساعات ) ٪٥٥‚٦( ساعة و بنسبة) ٤٠(مجموع الساعات العملیة في التحصیل المھاري 

ساعة نظري و ) ١٢(شغل مجال فن الرسم . مجاالت في الفن)  ٩(التخصصیة الفنیة توزعت الى 
و اخذ مجال فن المسرح المرتبة الثانیة ) ٪٢٥(و ) ٪١٦‚٧ (و بنسبأعلى حد ساعة عملي ك) ١٨(

ومن ثم تقاربت ، ) ٪١٥‚٣(، ) ٪١٢(ساعات عملي و بنسب ) ١١(ساعات نظري و ) ٩(بواقع 
ئیة الذي رمن حیث عدد الساعات  و النسب باستثناء تخصص الفنون السمعیة والم األخرىالمجاالت 
  . )٢(، و لتكوین موقف اشمل ینظر الجدول رقم ساعة دراسیة ةبأیلم یحض 

  .طالب/ ـ مجموع تدریسي التخصص في المجاالت الفنیة ومعدل مدرس ثالثا 
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تدریسین و مجموع التدریسین من حملة )  ٤(بلغ مجموع التدریسین من حملة شھادة الدكتوراه     
تدریسین سمعیة ومرئیة ، و )  ٣(تدریسین رسم  ، و )  ٣(، موزعین بواقع )  ٧(شھادة الماجستیر 

باستثناء تخصص مجال  األخرىتدریسي في المجاالت )  ١(تدریسي ماجستیر موسیقى، ) ٢(
و الذي )  ٣(المسرح الذي لم نجد فیھ تدریسي متخصص ، وللمزید من التعرف یراجع الجدول 

اآلخر في مجال  منھم في مجال الرسم و)  ٢( مدربین فنون في القسم)  ٣(یالحظ فیھ بان ھناك 
  .السمعیة والمرئیة 

  .ـ مجموع اعداد الطلبة المسجلین في المراحل الدراسیة االربعة للدراستین الصباحیة والمسائیة رابعا

طالبا وطالبة ، وكان مجموع طلبة المرحلة )  ٢٧٨( بلغ مجموع الطلبة في الدراسة الصباحیة     
وھذا ینم عن تذبذب اعداد المقبولین او . اسیة االخرىالثانیة ضعف اعداد الطلبة في المراحل الدر

ربما كان عامل اخر كالرسوب او االنتقال من اقسام مناظرة ، في حین بلغ مجموع طلبة الدراسة 
طالب وطالبة ، مجموع الطلبة في المرحلة الثالثة یعادل مجموع الطلبة للمرحلتین )  ٣٠٠(المسائیة

اي ان اعداد المقبولین بین سنة . مجموع الطلبة في المرحلة االولى الثانیة والرابعة معا ، ویناظر 
وھذا یدعو الى االستفھام وتقصي االسباب الكامنة وراءھا ، یراجع ) ٪ ٥٠(واخرى متأرجحة بنسبة 

  ). ٤(الجدول رقم 

  .طالب في المقررات التخصصیة/ ـ معدل مدرس  خامسا

 ٢٧‚٣: ١(، وفي الدراسة المسائیة  ) ٢٥‚٣ : ١(یة طالب في الدراسة الصباح/ بلغ معدل مدرس    
  .یوضح ذلك)  ٤(، و الجدول )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(جدول رقم 

یبین عدد الساعات الدراسیة المقررة حسب المقررات التخصصیة والمساعدة او العامة ونسبھا 
  المئویة
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المراحل 
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  التخصصیة 
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الساعات 
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  العامة

% نسب  المجموع
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% نسب
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  المساعدة

% نسب
المقررات 

  العامة

النسب من 
١٠٠%  

  المالحظات

 –االولى 
  فص االول
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 –الثالثة 
  فص االول
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 –الرابعة 
  فص االول

١٠٠  %٣٥.٠  %٢٥.٠  %٤٠.٠  ٢٠  ٧  ٥  ٨%    

    -  -  -  -  -  -  -  -  فص الثاني

    %١٠٠  %٢٥.٦  %٢٧.٠  %٤٧.٤  ١٥٢  ٣٩  ٤١  ٧٢  المجموع

مجموع 
الساعات 

التخصصیة 
مجموع / 

  المقررات 

١٠٠  %٥٢.٦  %٤٧.٤  ١٥٢  ٨٠  ٧٢%    

  

  

  

  

  

  
كلیة التربیة  –فنیة من مجموع المقررات الدراسیة النظریة والعملیة في قسم التربیة ال% یبین عدد ساعات المقررات الدراسیة حسب مجاالت الفنون ونسبھا  )٢(جدول رقم 

  جامعة دیالى –االساسیة 

  %نسبھا   المجموع و 
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  ) .     (لیة وكما مؤشر بقوسین عند توزیع ساعات المقررات الدراسیة حسب خبرة الباحث من كونھا نظریة او عم: مالحظة 

  )٣(جدول رقم 

  طالب/ یبین اعداد التدریسین والمدربین وتخصصاتھم في المجاالت الفنیة ومعدل تدریسي 

  المجموع  التخصصات   الشھادة
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سمعیة   موسیقى  مسرح  فخار  نحت  رسم
  ومرئیة

تربیة فنیة 
  عامة

  ٤  ٢  ١          ١  الدكتوراه

  ٧    ٢  ٢    ١  ١  ١  الماجستیر

  ٣  -  -  -  -  -  -  ٢  البكلوریوس

معدل 
/ تدریسي 

طالب 
الدراسة 

  الصباحیة

-  -  -  -  -  -  -  ١/٢٥.٣  

معدل 
/ تدریسي 

طالب 
الدراسة 
  المسائیة 

-  -  -  -  -  -  -  ١/٢٧.٣  

  مجموع الطلبة                            

  _____________= معدل تدریسي 

  مجموع التدریسیین                       

  )٤(ول رقم جد

یوضح اعداد الطلبة في المراحل الدراسیة االربعة للدراستین الصباحیة والمسائیة في قسم التربیة 
  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨جامعة دیالى للعام / كلیة التربیة االساسیة  –الفنیة 

  المجموع  المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة   المرحلة االولى  نوع الدراسة

  ٢٧٨  ٤٢  ٥٥  ١٢١  ٦٠  الصباحیة الدراسة

  ٣٠٠  ٥١  ٩٩  ٥٠  ١٠٠  الدراسة المسائیة

/ معدل تدریسي 
  صباحي -طالب 

-  -  -  -  ١/٢٥.٣  

/ معدل تدریسي 
  مسائي  –طالب 

-  -  -  -  ١/٢٧.٣  

  

  :االستنتاجات 

ونتائج تحلیل البیانات و المعلومات و الظاھرة المبحوثة تم تاشیر   األھداففي ضوء        
  :اآلتیةتاجات االستن
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یر ا في جمیع األقسام المناظرة لھا في الجامعات العراقیة غـ ان سیاسة القبول في ھذا القسم و لربم١
( جملة من الشروط المسبقة  توافر أساسالمقبولین على  أعدادواضحة و محددة و بما یخدم انتقاء 

المعدل  أساسالقبول یتم مركزیا على الن ا. في الفن) الموھبة، و القدرة و الرغبة و االتجاه و المیل
للمستوى في التعلیم الثانوي وال اساس لمفھوم التربیة الفنیة لدى الطالب حین امالء استمارة التقدیم 

تواجھ الطالب المتعلم و التدریسي المعلم في السنوات الجامعیة  ة كبرىالجامعي ، وتعّد ھذه  اشكالی
على وفق اختبار یحدد نوع من مدخالتھ ة قسم یختار طلبتھ ، ومن الطرائف في ذات الكلی األربعة
اال وھو قسم التربیة الریاضیة اسوة بكلیة التربیة الریاضیة ذات الطبیعة الخاصة بالقدرات ،  الطالبیة

ال یزال یرضخ ذوي القدرات و المواھب في حین ھذا القسم رغم خصوصیة مدخالتھ الطالبیة 
  . ل المركزيلعامل المعدل في دائرة القبو

ـ ان عدد الساعات ونسبھا في المقررات التخصصیة دون مستوى التوصیف الجامعي للشھادات ٢
من مجموع الوحدات العلمیة التي یدرسھا المتعلم لحین  ) ٪ ٧٠(التخصصیة و التي ھي نسبة 

  .الى وحدات لمقررات مساعدة و عامة ) ٪ ٣٠(التخرج ، مع توزع نسبة 

. دیة مھما تنوعت وتعددت ال یمكن لھا ان تكون بمستوى عالي في كل المجاالتـ ان القدرات الفر٣
ان عدد الساعات الجامعیة التخصصیة في ھذا القسم مشتتة الى درجة عالیة من التسطیح و التبسیط ، 
والذي یشتت قدرات الطالب و یحرمھ من التكامل المعرفي في التخصص و الذي ال یؤھلھ للتواصل 

في مجال ) ٪٢٥( ، فأفضل ما متاح لھ ھو نسبة  معرفي ، الن لیس لدیھ اختصاص معینالعلمي و ال
  .الرسم و ھذه لنسبة اذا ما قورنت بمتطلبات تخصص الرسم تكاد ال تذكر 

ـ ان المقررات المساعدة التربویة ، ھي من متطلبات التأھیل التربوي في التعامل مع التالمیذ و ٤
من مجموع  ) ٪٢٠(لمفترض ان ال تزید في افضل االحوال عن نسبة المدرسة عموما و التي من ا

  .الساعات و وحدات المقررات الجامعیة

ـ ان نسب الساعات للمقررات الدراسیة العامة و التي لھا عالقة بمتطلبات فلسفة الدولة و المجتمع ، ٥
  ).٪١٠( ھي اعلى بكثیر من النسبة المعتمدة في اشتراطات التخصص و البالغة

مة التي لھا عالقة بفلسفة الدولة ارتفاع نسب ساعات المقررات المساعدة التربویة و العاـ تشیر ٦
الجمالي المعرفي الفعلي في تنمیة السلوك  األساسالتخصص الذي ھو إغفال دور المجتمع الى و

  . اإلدراكيالنمو  ي القدرات التصوریة و التخیلیة وف مناشطھو واإلبداعي 

لتدریسین وطبیعة تخصصاتھم ال تنسجم و الى  حد  بعید مع المجاالت التخصصیة ـ ان اعداد ا٧
المسرح الذي یحتل المرتبة  الفنیة، الن لیس ھناك تدریس مخصص على وجھ التحدید في مجال فن

)  ٣( ة من حیث النسبة بعد تخصص الرسم من مجموع الساعات التخصصیة، في حین ھناك الثانی
. لفنون السمعیة و المرئیة و التي لیست لھا ایة ساعة من المقررات التخصصیةفي مجال ا  تدریسیین

لربما یكون ھذا االستنتاج غیر منطقي اذ اخذ بالحسبان خطة الجامعة في استحداث كلیة فنون جمیلة 
.  

طالب و طالبة في ادنى ) ٤٢(الثالث المتاحة ال تفي و اعداد الطلبة البالغة ) ٣(ـ ان عدد القاعات ٨
فضال .  معدل للصف الدراسي الواحد و متطلبات التعلیم المھاري في المقررات التخصصیة العملیة

حیة القاعات ھذه و خصوصیة التعلیم الفني اذا ما اخذ بالحسبان ، فان حصة الطالب عن عدم صال
علم و الذي ال یصلح كمجال مكاني في ت)  ٢سم ٥٠(الواحد من مساحة القاعة الدراسیة ھي اقل من 

  .االداء المھاري 
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بوردات ،  –ـ ال توجد ایة مستلزمات و معدات لتنفیذ اغلب المقررات التخصصیة العملیة مثل ٩
  . حماالت وغیرھا من متطلبات مجاالت المقررات التخصصیة العملیة 

علیمیة میسرة و مفسرة لمجاالت تعلیمیة مزودة بوسائل تكنولوجیة تـ عدم توفر مختبرات ١٠
  .ت الدراسیةالمقررا

  .مشاغل متخصصة و طبیعة دراسة مقررات فنیة علمیة  مثل الفخار و النحتـ عدم توفر ١١

  :التوصیات 

و حجم المشكالت و الصعوبات في رفع االنتاجیة ستنتاجات ھذا الجھد المتواضع في ضوء نتائج و ا
  -:اآلتیةالتعلیمیة من حیث الكفاءة و الكفایة یمكن تقدیم التوصیات 

اعادة النظر في سیاسة القبول المعتمدة كونھا ال تتیح الفرص في قبول المواھب و القدرات و ـ ١
  .الطاقات و الرغبات و طبیعة االختصاص الفني التربوي 

ـ ضرورة  العمل على تغییر المقررات الدراسیة و بما یحقق وحدة التخصص المعمق في مجاالت ٢
اتھا التكاملیة للخبرات و عدد الساعات الالزمة في تطبیق الفنون و ذلك من حیث الوحدات العلمیة 

  .العملیة

ـ رفع نسبة الوحدات التخصصیة و ساعاتھا الى المعدالت الجامعیة في توصیف الشھادات العلمیة، ٣
الن اعتماد النسب الحالیة ال تخدم المتخرج ال في حیاتھ المھنیة وال الفنیة و تدرجھ العلمي في 

  .الدراسات العلیا

و المختبرات للمقررات  ٩االستودیوھات ( ـ ضرورة العمل و بشكل مسؤول على توفیر القاعات ٤
  .التخصصیة العملیة

الن ، الطلبة في الصف الدراسي في المقررات التخصصیة العملیة أعدادالحلول الزدحام  إیجادـ ٥
) ونصف  دقیقة( الى ال ترقى  األحوال أفضلاحد من زمن الساعات المقررة في حصة الطالب الو

  .المھارات تحتاج الى زمن اكبر في معالجة الفروق الفردیة اسبوعیا ، مع العلم ان إكساب

وذلك . ـ ضرورة عمل القائمین على الجامعة في استحداث كلیة فنون جمیلة او كلیة فنون تطبیقیة ٦
ة دیالى على سعة نا ان محافظو الجدیر باالشارة ھ. لتوفر الكادر التدریسي في الحدود الالزمة اولیا

د فنون او التخصصیة الفنیة ال على مستوى معھال توجد فیھا فرص الدراسات  مساحتھا و سكانھا
  .كلیة 

ربیة تفي كلیة ال) طالب / تدریسي( طالب في ھذا القسم اعلى من معدالت / ـ ان معدل تدریسي٧
التي تتطلب متابعة التدریسي لكل  جامعة الموصل ذي التخصصات غیر الفنیة العملیة المھاریة

) ١٩٨٦ھرمز،(طالب فیھا حسب دراسة /طالب       حسب قدراتھ الفردیة الن معدالت تدریسي
طالب في كلیة / بكثیر من معدالت تدریسي  أعلىوكذلك ).  ٣٥ ،ص٥) (١/٢٠ـ ١/١٩(بلغت ما بین 

ـ  ١/١٤(     حت ما بین معدل و التي تراو ١٩٨٦-١٩٨٠الفنون الجمیلة  جامعة بغداد و للسنوات 
  ) . ١٢٩، ص  ٢( ١٩٨٧كما في دراسة البیاتي ، )  ٢١/ ١

  :المقترحات
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  - :في ضوء نتائج و استنتاجات البحث الحالي یقترح الباحث العمل على

  .كما ونوعا األساسیةـ دراسة الكفاءة الداخلیة لكلیة التربیة 

  .األساسیةیة ـ دراسة الكفاءات الخارجیة لمخرجات كلیة الترب

  .األساسیةـ دراسة المشكالت و الصعوبات التي تواجھ سیر العملیة التعلیمیة في كلیة التربیة 

  المصادر

  .١٩٧٢، السنة الثالثة،  ٣صریة، ع، مجلة الجامعة المستنأھمیتھیط و التخط: الیاس ،طھ الحاج  -١

تصمیم برامج تدریب المعلمین المبنیة  بھادر ، سعدیة محمد علي ، االفادة من تكنلوجیا التعلیم في -٢
) ٤(السنة ) ٨(على الكفایة ، مجلة تكنلوجیا التعلیم والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم العدد 

    ١٩٨١المركز العربي للتقنیات التربویة ، 

  -)١٩٦٧/١٩٦٨( الفنون الجمیلة للسنوات ألكادیمیةالكفاءة الداخلیة : ـ البیاتي ، نجم عبد هللا عسكر٣
كلیة الفنون  –قسم التربیة الفنیة  –ماجستیر غیر منشورة  رسالة، ) ١٩٨٦/ ١٩٨٥(

  .١٩٨٧جامعة بغداد ، / الجمیلة 

، مؤتمر الفكر  التربوي كمعوق لدور التربیة في الوطن العربي اإلھدار: ـ حسان ، محمد حسان ٤
  .١٩٧٥ ، بغداد ،اإلرشاد، مطبعة ١للتربویین العرب ،ج األول

للتعلیم الجامعي في العراق، البحوث  األولالتخطیط للتعلیم العالي ، المؤتمر : ـ عبد الدائم ، عبد هللا٥
  . ١٩٧١غیر منشور ، بغداد ، ) ٤(العامة رقم 

في كفایتھ الداخلیة  أثرھاتكلفة الطالب في التعلیم الجامعي العراقي و : ـ العبیدي ، غانم سعید شریف٦
جامعة عین شمس ، مصر ،  –وراه غیر منشورة ، كلیة التربیة دكت أطروحة، 

١٩٧٧  .  

العبیدي ، جنان محمود توفیق احمد ، الكفایات التعلیمیة الالزمة للطالب المطبق في قسم طرائق  -٧
تدریس القرآن الكریم والتربیة االسالمیة في كلیات التربیة ، كلیة التربیة الجامعة 

  . ماجستیر غیر منشورة  رسالة ٢٠٠٣المستنصریة ، 

 التربیة التربیة بجامعة الموصل، مجلةالكفاءة الداخلیة لنظام التعلیم في كلیة : ـ ھرمز ، صباح حنا ٨
  .١٩٨٦كلیة التربیة م جامعة بغداد ،  –

عبیس ، فرحان عبید ، الكفایات التدریسیة الالزمة لمدرسي الجغرافیة في المرحلة الثانویة كلیة  -٩
  . ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ١٩٨٨، جامعة بغداد ، التربیة 
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السامرائي ، مھدي صالح مھدي ، االنتاجیة التعلیمیة لمعھد الفنون الجمیلة في بغداد للسنوات  -١٠
، رسالة ماجستیر  ١٩٧٩كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، ) ٧٧/١٩٧٨( –) ٦٨/١٩٦٩(

  . غیر منشورة 

رضا سركش خالد ، الكفایات التدریسیة الالزمة لمدرسي السامرائي ، فائق فاضل ،  -١١
الریاضیات في المرحلة الثانویة في محافظة دیالى ، مجلة الفتح ، كلیة التربیة 

  .  ٢٠٠٨مطبعة المتنبي ، بعقوبة ، ) ٣٦(االساسیة ، جامعة دیالى ، العدد 

11- Philip ,phenix : The Disciplines as curriculum content's. in curriculum  
crossroads ,A. Henry  Passow (editor) ( New York: Teacher's  college 
Columbia   University, 1963 ). 

12- willam. H . Burton  and   Leo .J . Brueckner , Supervision: A Social  
process (New Youk: Appleton – Century –Crofts , 

Third  edition , 1955).    

  

  

  

  

  

  

 

  )١(ملحق 

في كلیة التربیة  ٢٠٠٨/٢٠٠٩المقررات الدراسیة المعتمدة لدرجة البكلوریوس للعام الدراسي 
  جامعة دیالى/ قسم التربیة الفنیة / االساسیة 

المجموع   الفصل الثاني  الفصل االول  المرحلة
  العام

مجموع   الوحدات  الساعة  المقررات الدراسیة  ت
  الساعات

مجموع   الوحدات  الساعة  رات الدراسیةالمقر  ت
  الساعات

        ٢  التربیة االسالمیة  ١      ٣  علم النفس العام  ١  االولى
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    ٢  مبادىء التربیة  ٢

  

  

  

٢٣  

    ٢  اللغة االنكلیزیة  ٢

  

  

  

  

٢٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

٤٣  

  ٢  الحاسبات  ٣  ٢  التربیة االسالمیة  ٣

  ٢  التعلیم العام  ٤  ٢  اللغة العربیة  ٤

  ٣  علم نفس النمو  ٥  ٢  الحاسبات  ٥

  ٢  تاریخ الفن  ٦  ٢  حقوق انسان  ٦

  ٢  التخطیط وااللوان  ٧  ٢  تاریخ فن  ٧

  ٢  االلقاء والخطابة  ٨  ٢  التخطیط  ٨

  ٣  المسرح المدرسي  ٩  ٢  التذوق الفني  ٩

  ٢  فن المسرح  ١٠

  ٢  تكنولوجیا الرسم  ١١

      ٣  علم النفس التربوي  ١  الثانیة

  

  

  

  

٢٥  

      ٢  اللغة االنكلیزیة  ١

  

  

  

٢٤  

  

  

  

  

٤٩  

  ٢  الحاسبات  ٢  ٢  الصحة النفسیة  ٢

  ٢  المنھج وتحلیل الكتاب  ٣  ٢  اللغة العربیة  ٣

  ٣  تقنیات تربویة  ٤  ٢  الحاسبات  ٤

  ٢  االحصاء التربوي  ٥  ٢  الدیمقراطیة   ٥

  ٣  مسرح الطفل  ٦  ٢  الموسیقیة التربیة  ٦

  ٣  السیرامیك  ٧  ٢  االشغال الیدویة  ٧

  ٢  المنظور  ٨  ٣  مباديء التمثیل  ٨

الخط والزخرف   ٩
  االسالمیة

الخط والزخرفة   ٩  ٢
  االسالمیة

٢  

  ٢  التربیة الصحیة  ١٠  ٢  التشریح  ١٠

      ٣  القیاس والتقویم  ١  الثالثة

  

  

  

  

١٩  

  ٤١  ٢٢    ٢  ھج البحث التربويمن  ١

  ٣  االرشاد التربوي  ٢  ٢  طرائق التدریس العامة  ٢

  ٤  المشاھدة  ٣  ٢  اللغة العربیة  ٣

  ٢  الحاسبات  ٤  ٢  الحاسبات  ٤

  ٢  نصوص فنیة  ٥  ٢  فنون االطفال  ٥

  ٢  اكتشافات فنیة  ٦  ٢  النحت البارز  ٦

  ٢  النحت المدور  ٧  ٢  االنشاء التصویري  ٧

  ٣  مباديء االخراج  ٨  ٢  التصمیم والتزین  ٨

  ٢  االنشاء التصویري  ٩  ٢  التذوق الموسیقي  ٩

  ٢٩  ١٢    ١٢  تطبیق  ١  ١٧    ٢  فلسفة التربیة  ١  الرابعة

  ٣  مشروع بحث  ٢

  ٢  طرق تدریس الفنون  ٣
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  ٢  الحاسبات  ٤

  ٣  الجداریات  ٥

  ٢  Eنصوص فنیة   ٦

  ٣  ادارة واشراف  ٧

  ١٨٢  المجموع العام

  

  

                                                    

 

 

 


