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 ملخص:

إلى تقويم األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية بمدينة  بحثال اىدف ىذ
 في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين. بيشو

( من معممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائي بمدينة بيشو، 7<من ) بحثعينة ال تتكون
 بحثأداة ال تىـ،، وتكون8;;8والمنتظمات في مدارسين في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

لفنية بالمرحمة االبتدائية ضمن ميارات من استبانة لقياس األداء التدريسي لمعممات التربية ا
 القرن الحادي والعشرين .

مراعات األداء التدريسي  لمدىيوجد فروق ذات داللة إحصائية ما يمي:  بحثأظيرت نتائج الو 
 من وجية نظرىم، لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين

ال يوجد فروق ذات سنوات فأكثر(،  >وىذه الفروق لصالح فئة ) خبرةتعزى لمتغير عدد سنوات ال
مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات  داللة إحصائية لمدى

 المؤىل العممي .، تبعا لمتغير من وجية نظرىم  القرن الحادي والعشرين
 

 ميارات القرن الحادي والعشرين. األداء التدريسي،الكممة المفتاحية : 
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Abstract 

 This study aimed to evaluate the teaching performance of art 

education female teachers in the elementary stage in Bisha City in the 

light of the skills of the twenty-first century. 

The sample of the study consisted of (70) female teachers of art 

education at the primary stage in Bisha City, and the organizations in 

their schools in the first semester of the academic year 1441 AH ,and 

the study tool consisted of a questionnaire to measure the teaching 

performance of female teachers of art education in the elementary 

stage ,within the skills of the twenty-first century. 

The results of the study showed the following: There are statistically 

significant differences for the level of teaching performance for art 

education female teachers in the elementary stage of the twenty-first 

century skills from their point of view , attributed to the variable 

number of years of experience and these differences in favor of the 

category (5 years or more),there are no statistically significant 

differences in the level of teaching performance of art education female 

teachers in the elementary stage of the twenty-first century skills from 

their point of view, depending on the variable of the educational 

qualification. 

 

 

Key word: teaching performance, 21st century skills. 
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 مقدمة: 
تزايد النمو العممي والمعرفي مرات عديدة في العقود القميمة األخيرة من القرن، ولم تكتفي 
الثورة العممية بالجوانب النظرية فقط، بل تعدتيا في المجاالت العممية والتطبيقية. ولم تكن 

الفنية بمعزل عن ىذه التطورات والتغيرات التي حدثت، بل سعت إلى التفاعل معيا التربية 
واالستفادة منيا من أجل إحداث التغيير المرغوب، والعمل عمى إيجاد طرق حديثة تتفق مع 
االنفجار المعرفي اليائل، والتقدم العممي في إثراء خبرات وميارات معممي التربية الفنية 

بداعات المتعممين.القائمين عمى التع  ميم حتى يتمكنوا من التأثير إيجابيا في سموكيات وا 
وتمثل عممية تقويم وتقييم أداء المعمم اليدف الرئيسي الذي يحدد مسار الخطط واألىداف  

الموضوعة لتحسين أدائيم. واستخدام العديد من المالحظات والتقارير لوصف أداء المعمم 
أدائو فييا، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن عقل  لمستوى أدائو لميارة ما وقياس

األنسان يستقبل الصور والرموز، وما يطالعو من بصريات وأشكال، بشكل اكثر فاعمية، حيث 
أن ىذه المشاىدات التي يراىا ليا تأثير إيجابي في الخبرات التي يكتسبيا الفرد حول 

النصوص المفظية إلى صور وشكال ورموز الموضوع المطروح عميو، فمن ىنا جاء أن ترجمة 
لو انعكاسات مفاىيمية واضحو، الرتباط نصفي العقل األيسر واأليمن بكل من الصورة والمغة. 

 (;978طعيمة ،)
وفي ظل التغيرات والتطورات المستمرة التي طرأت عمى المجتمعين المحمي والعالمي، أصبح 

أمرًا أساسيًا، لغاية الوصول إلى فرد قادر عمى التركيز عمى الميارات المطموبة لدى المتعمم 
التعامل مع متطمبات العصر الحديث ومتطمبات المراحل الالحقة، سواء كانت متعمقة بالتعميم 
أو متطمبات الحياة. وعمية فأن االىتمام بتقييم األداء التدريسي يركز عمى تطوير المخرجات 

الواحد والعشرين، والتي تعتبر منطمقًا لمجاالت التعميمية، من خالل االىتمام بميارات القرن 
االطار ومعاييره بحيث تنتج العممية التعميمية أفرادًا متمكنين من الميارات الحياتية واألكاديمية 
الداعمة، وقادرين عمى مواجية التحديات والمنافسة. وتيدف ىذه الميارات إلى تقميص 

لرؤية فيما يرتبط بالطمبة عند إنيائيم المراحل الفجوة بين مخرجات التعميم وتوحيد المغة وا
 .(=977العساف،التعميمية المختمفة)

وأوضحت األدبيات التربوية أنو البد من تطوير أدوات التدريس لتتناسب مع ميارات القرن 
الحادي والعشرين، واىتمت العديد من الدراسات بميارات القرن الحادي والعشرين، كدراسة 

التي ىدفت إلى معرفة واقع استخدام ميارات القرن الحادي والعشرين  (;978إمام، إبراىيم،)
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في تدريس التربية الفنية من وجية نظر مدرسي المرحمة الثانوية بالعراق. كما ىدفت دراسة 
لدى  98( إلى معرفة دور المشرفات التربويات في تنمية ميارات القرن @978العمري،)

 .بمدينة جدة 97:7عمى تحقيق رؤية  معممات الصفوف األولية وأثر ذلك
  مشكلة البحث:

عمى الرغم من تنوع أدوات تقييم األداء التي يستخدميا المشرفون عمى معممات التربية 
الفنية إال أنيا بحاجة إلى تحميل بصري ودعم عمى نحو يحفز متابعة مستوى أداء المعممات 

تقويم األداء عمى مدار العمميات التدريسية ومعرفة مدى امتالكيم لمميارات بيدف العمل عمى 
 التي يمارسنيا.

لدى المعممات في مدارس  انبثقت من الواقع الحالي البحثوتالحظ الباحثة أن مشكمة 
المممكة العربية السعودية، ومستوى أنجازىم وأدائيم حيث ال يتفق مع ميارات القرن الحادي 

تكر، وكما تالحظ الباحثة بأن مستوى إعداد والعشرين، والتي نادت بوجود معمم مبدع ومب
المعمم ونقص مستوى األداء التدريسي  لممعممة وتأىيميا يعود لعدم اتباع المؤسسات التربوية 

 لميارات القرن الحادي والعشرين، وعدم مواكبة أساليب التدريس.
وء أىتمت التوجيات العالمية الحديثة بتطوير التعميم وخاصة أدوات التدريس في ض

ميارات القرن الحادي والعشرين، وقد أظيرت بعض الدراسات نقاط الضعف في أداء التدريس 
 أن إلى التي أشارت الدراسة (;9;8الممك، عبد)مما يؤثر عمى نتائج التربوية، مثل دراسة 

 تساعد ال التي الرئيسية األسباب أحدى ىو المتوسطة لممرحمة الفنية لمتربية الدراسي المنيج
 المدرسة داخل المناسب المناخ توافر وعدم. المرجوة بالطريقة إنجاز عمى والمعممة المشرفة

 (7;;8العيد، )شيخالتربوية، ودراسة  والمشرفة المعممة وأداء التعميمة العممية عمى يؤثر مما
 إلى والعشرين الحادي القرن لميارات الطمبة اكتساب مستوى ارتقاء والتي أشارت عدم

 %.>< بالدراسة المحدد اإلتقان مستوى
  ضرورة ىناك عمى أن (<8;8 أمين،)وفي الوقت نفسو أكدت العديد من الدراسات كدراسة 

 تحسين أجل من وذلك االحتياجات ىذه طبيعة أساس عمى تدريبية الحتياجات كبيرة وأىمية
 أن (;978 صادق، و وحمدي حسني)الفنية، وكذلك أوصت دراسة  التربية معممي أداء

 التدريس، ميارة في التنوع االستخدام جانب في الثانوية المرحمة في الفنية التربية مدرسي
 بين يمزجون انيم كما كبيرة، لدرجة العممي والبيان الفعالة االتصال ميارات واستخداميم

حدى التقميدي الطريقين  الدروس. تنفيذ في والعشرين الحادي القرن ميارات وا 
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 لمعممات التدريسي األداء تحدد مشكمة الدراسة الحاجة إلى  تقويمبناء عمى ما سبق 
والعشرين ، فالدورات التي تقوم  الحادي القرن ميارات بشكل مناسب في ضوء الفنية التربية

 عمى التجارب الشخصية دون إي أساس عممي تكون مضيعة لممال والوقت والجيد.
 التدريسي األداء وجو الخصوص تقويم وبناء عمى ما سبق تم تحديد مشكمة الدراسة عمى

 الحادي القرن ميارات في ضوء بيشة بمدينة االبتدائية بالمرحمة الفنية التربية لمعممات
 والعشرين
 لبحثأسئلة ا

. ما ميارات القرن الحادي والعشرين الواجب توافرىا لدى معممات التربية الفنية بالمرحمة 8
 االبتدائية؟

األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن مراعاة ما مدى . 9
 الحادي والعشرين؟

بين متوسطات استجابة   (α≤0.05)ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . :
األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة  ةمراعا مدىل البحثأفراد عّينة 

عزى إلى متغيرات )عدد ت االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين من وجية نظرىم
 (؟، المؤىل العمميسنوات الخبرة
 منهج البحث:

 .الذي يعتمد عمى جمع المعمومات وتحميميا استخدم ىذا البحث المنيج الوصفي
 أهداف البحث:

يدف إلى تقويم األداء ي البحثالمصاغة فيما سبق، فإن  لبحثعمى مشكمة ابناء 
التدريسي لمعممات التربية الفنية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين وتنطمق منو 

 األىداف األتية:
تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين الواجب توفرىا لدى معممات التربية الفنية  .8

 بالمرحمة االبتدائية.
األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية لممرحمة االبتدائية في  اةالتعرف عمى مدى مراع .9

 ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين.
تقويم األداء التدريسي الفعمي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية في ضوء  .:

 ميارات القرن الحادي والعشرين الواجب توافرىا لديين.
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  :بحثالأهمٌة 

 في النقاط اآلتية: بحثتمثمت أىمية ال
الحالية إسيامًا عمميًا في مجال ضبط جودة األداء التدريسي لمعممات التربية  بحثتقدم ال .8

الفنية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين لتشخيص أدائيم وتعزيز ودعم قدراتيم 
الذاتية لموصول إلى أعمى مستويات التميز والفن في ظل قمت الدراسات العربية المعنية 

 والعشرين. في ضوء ميارات القرن الحادي
دعم معممات التربية الفنية في التعرف عمى ميارات القرن الحادي والعشرين التي  .9

 تمكنيم من تطوير ومراجعة أدائيم في ضوئو.
مساعدة المشرفات التربويات لمتربية الفنية لممرحمة االبتدائية في الوقوف عمى أداء  .:

 .البحثمعممة التربية الفنية من خالل أداة البحث المعدة لغرض 
 حدود البحث:

 البحث عمى الحدود اآلتية:ىذا  اقتصرت نتائج
 عمى تقييم األداء التدريسي لمعممات التربية البحث  اىذ : اقتصرالحدود الموضوعية

 الفنية لممرحمة االبتدائية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين.
 ه.8;;8العام الدراسي في الفصل األول من ا البحث : تم إجراء ىذالحدود الزمانية 
 عمى معممات التربية الفنية في مدارس المرحمة  البحث ا: طبق ىذالحدود المكانية

 التعميم.وزارةاالبتدائية بمنطقة بيشة التابعة ل
 أدوات البحث:

 تكونت أداة البحث مما يأتي:
 معممات التربية الفنية.الالزمة لاستبانة "ميارات القرن الحادي والعشرين  -

 ات البحث:مصطلح

المعمم عمى تنمية مياراتو عن طريق المرور بالخبرات السابقة  قدرةىي  :األداء التدرٌسً
واألعداد التربوي إلحداث التعميم، الذي يختمف باختالف المادة الدراسية باختالف خصائصيا 

 (.>8: <978شقرة، وأبو حمس،وطبيعتيا وأىداف تعمميا)
ىي مجموعة من االداءات أو الميارات التي يقوم بيا  التدريسي:التعريف اإلجرائي األداء 

معمم التربية الفنية داخل الفصل أو خارجة لحدوث التعمم بما يتناسب مع ميارات القرن 
 الحادي والعشرين.
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التعريف اإلجرائي تقويم األداء التدريسي: بأنو عممية منيجية مخططة ومنظمة تيدف إلى 
داء معممة التربية الفنية ، وتتضمن إصدار األحكام عمى أدائيا إصالح وتحسين وتطوير أ

 التعميمي.
التعريف اإلجرائي لمعممات التربية الفنية لممرحمة االبتدائية بأنيا: المعممات المواتي يدرسن 
مادة التربية الفنية لمصفوف األولية من الصف األول وحتى الصف السادس من المرحمة 

 لوزارة التعميم في السعودية.االبتدائية والتابعين 
: األساسيات األربعة )الميارات التشاركية، ميارات مهارات القرن الحادي والعشرٌن بأنها 

التفكير، ميارات التواصل، ميارات الحاسبة واستخداميا( التي يتوجب عمى المعمم امتالكيا 
 .(Palmer,2015: 32لكي تتناسب مع متطمبات القرن الحادي والعشرين)

التعريف اإلجرائي لميارات القرن الحادي والعشرين بأنيا: الميارات األساسية األربعة)الميارات 
التشاركية، ميارات التفكير، ميارات التواصل، ميارات الحاسبة واستخداميا( التي يتوجب عمى 
 معمم التربية الفنية امتالكيا لتحقيق نتائج افضل في العممية التعميمية ولكي تتوافق مع

 متطمبات القرن الحادي والعشرين.
 االطار النظري والدراسات السابقة:

 األداء التدرٌسً مفهوم 

أجمع بعض الميتمين باألداء التدريسي في التربية عمى أن نجاح أو تطوير العممية 
التعميمية يعتمد عمى تطوير أداء المعمم ومدى امتالكو لميارات التدريس التي تمكنو من 

األىداف التعميمية، وأن رفع مستوى أداء المعمم وتطويره من اجل النظام التعميمي تحقيق 
يتحقق من خالل إعداد المعمم بشكل جيد، حيث ميما بمغت جودة المنيج فإنيا تصبح بال 
فائدة مالم يتوافر ليا معمم جيد، وكذلك فإن  التكنولوجيا الحديثة وميارات القرن الحادي 

 (.>978 الحربي،تيا بدون معمم قادر عمى توظيفيا)والعشرين تفقد أىمي
فميما امتمك المعمم من ميارات لمقيام بالعممية التعميمية فإنو مطالب بتطويرىا وتجديدىا، 
والسعي وراء إنتاج عممية تعميمية جيدة ومتميزة لتحقيق جودة شاممة في نوعية التعمم 

 .(@977العايد،) وتحسين أدائو
ء التدريسي لممعممين يساعد عمى اكتشاف جوانب ضعف في عممية حيث أن تقويم األدا

التعميم واالرتقاء بيا، من خالل تطوير األداء وتقويمو حيث مازال ىذا المجال في حاجة 
مستمرة لمدراسة والتطوير، وينطبق بصفو خاصة عمى تقويم األداء التدريسي ويعد األكثر جدال 
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حول معايير أداء التدريس الجيد حتى وقتنا  وتعقيدا، نظرا لعدم اتفاق التربويون
 (. ;978سعيفان،الحالي)
تقويم األداء التدريسي بأنو: عممية محددة ومنظمة لقياس  ( @8: ;978)حربي فوعر 

 األداء بموضوعية لموصول إلى مستوى أداء المعمم وتحسين العممية التعميمية.
ييدف إلى العالج والتشخيص والتنبؤ ييدف التقويم إلى تحسين مستوى أداء المعمم حيث 

وتوقع مستوى أداء المعمم، ويعد وسيمة تساعد في تحسين األداء، ويتبع تقوين األداء صنع 
صدار األحكام عمى تحقيق العممية التربوية ومدى تحقيق أىدافيا وأغراضيا، ويعد  القرارات وا 

المستويات التعميمية  غرض تقويم األداء التعرف عمى مدى جودة أداء المعمم في جميع
 (.9787)أبو عظمة، وعرض ىذه المعمومات بين يدي مختصين بإدارة شؤون المعممين

ويتكون األداء التدريسي ضمن مجموعة من المعايير األساسية وذلك لمعدة أسباب ومن 
أىميا التحديات العممية واالقتصادية والتقنية، والحاجة الى توظيف الموارد المتاحة لمواكبة 
تطورات العصر، والطمب االجتماعي المتزايد عمى التعميم وىي المعيار المعرفي، وتحقيق 
التنمية المستدامة، ومن أىم المعايير األساسية ىي المعيار المعرفي لتقدير الجانب المعرفي، 
والمعيار اإلجرائي لتقدير الجانب الوجداني، ومعيار األداء لتقويك السموك التدريسي 

 (.=977الحميد، عبدلممعمم)
أن تقويم أداء المعمم يمكن أن يتم وفقا لمعايير تقويم المعمم بناء   (9789) مفضي فذكر

 عمى معايير اآلتية:
 تحصيل الطمبة. .8
 آراء الطمبة .9
 التقويم الذاتي .:
 مالحظة كفاءاتو التدريسية .;
 تأثيره في مناخ غرفة الدراسة. .>

ير أداء المعمم منيا ما ىو متعمق معايير أخرى متعمقة بتقد (9787)العميمات، وذكر 
بسموك المعمم نفسو ومنيا ما ىو متعمق بسموك المتعمم واعتبر سموك المعمم من أىم المعايير 

 في األنظمة التربوية والذي يتم من خالليا وسائل التقويم منيا قوائم المالحظة.
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تمكنو االرتقاء حيث أن تدريس التربية الفنية يحتاج إلى معمم يمتمك ميارات وكفايات 
 بالمستوى التعميمي لطمبة ومنيا:

 التعمق في مجال التربية الفنية. .8
 اإللمام بطرق التدريس الحديثة في مجال التربية الفنية. .9
 االىتمام بالشؤون االجتماعية العامة. .:
 إتاحة الفرصة لطمبة لمعايشة مواقف مماثمة لمواقف الحياة. .;
 (.9787بالقيادة التربوية)خاطر وسبيتان،أن يتحمى معمم التربية الفنية  .>

وأىتمت عممية تقويم أداء التدريسي بمعممي التربية الفنية بالجيد تربوي حيث أنو يحتاج 
إلى تقويم مدى تقدم ىذا الجيد والكشف عما بو من إيجابيات وسمبيات بيدف تعديمو 

 (.>978الحربي،والوصول إلى معايير الجودة في األداء التدريسي)
 مهارات القرن الحادي والعشرٌن

تعد ميارات القرن الحادي والعشرين عممية تدريجية تتحقق من خالل تطوير نظم التعميم، 
وتعد مناىج المرحمة األساسي أداة رئيسية لتحقيق األىداف التعميمية. حيث أن دمج ميارات 

يارات، حيث جرى تطوير القرن الحادي والعشرين مفيدا لألجيال المقبمة لالستفادة من ىذه الم
 الموارد التعميمية وتعميم الطالب بالرجوع إلى منيج منقح ضم موضوعات متعددة التخصصات

 (.>978وآخرون، جيان)
وتمثل ميارات القرن الحادي والعشرين عمميات التفكير والسموكيات التي يستخدميا المعمم 

م لممحتوى، حيث أن الحاجة إلى في تعميم ميارة معينة والتعامل مع اآلخرين لتعميق فيمي
دمج ىذه الميارات في مناىج المواد الدراسية األساسية يوفر لمطالب قدرة كبيرة عمى التعمم، 
ويساعدىم عمى تكوين العديد من المفاىيم لتخزين واسترجاع المعمومات واستخداميا بشكل 

 .(;978شمبي،مسمر وبطرق جديده ومختمفة)
لقرن الحادي والعشرين لمواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت واىتم الباحثون بميارات ا

ثالث مجموعات من الميارات الضرورية إلعداد المتعممين لمتعمم  (;978شمبي،حيث ذكر )
 والحياة والعمل ضمن ميارات القرن الحادي والعشرين ومن ىذه الميارات:

 المجموعة األولى: مهارات التعلم واألبداع

عدادىم لمحياة  وىي مسؤولو عن تنمية قدرات المتعممين عمى النجاح الشخصي والميني وا 
والعمل والتركيز عمى التفكير الناقد واالبتكار والتواصل والتعاون، الن التحديات والمشكالت 
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التي تواجييا العممية التعميمية تتطمب تطورات تكنولوجية متنوعة، فإن دمج ميارات االبتكار 
 مم في مناىج التربية أصبح ضروريا إلعداد الطالب لممستقبل.والتع

 المجموعة الثانٌة: مهارات تكنولوجٌا المعلومات والثقافة الرقمٌة:

وتعني القدرة عمى صنع وتوظيف المعمومات وتقييميا بفاعمية مع الحرص عمى تطبيق 
روريات في العممية األخالقية والقانونية، وتعدد أدوات التكنولوجيا التي أصبحت من الض

التعميمة أصبح من الواجب عمى المعممين امتالك ىذه الميارات، لذلك تعد ىذه الميارات 
 ضرورية وىامة جدا في التعامل مع العممية التعميمية.  

 المجموعة الثالثة: مهارات الحٌاة والمهنة

وقوى عاممة  وتعرف بأنيا تنمية ميارات الشخصية ليصبح متعممًا مستقال وموجيا ذاتيا
قادرة عمى التحمل والتكيف مع التطورات والتغيرات وتحمل المسؤوليات وقيادة األخرين 

 (.Beers,2006والوصول إلى النتائج)
 أهداف تنمٌة مهارات القرن الحادي والعشرٌن:

( أن المؤسسات التعميمية اتجيت إلى دمج ميارات القرن الحادي =97: >978)حسن ذكر
 واد األكاديمية، بتحديد الغاية من تنمية تمك الميارات كما يمي:والعشرين في الم

مساعدة الطالب عمى تطوير كفاءاتيم الميارية والمعرفية والنفسية التي يحتاجونيا في  .8
 القرن الحادي والعشرين.

 إتقان المعرفة األساسية لممنياج. .9
 مخرجات ميارات القرن الحادي والعشرين. .:

 ي والعشرٌن:خصائص مهارات القرن الحاد

من أجل ميارات القرن الحادي  (=97: >978)حسنومن أبرز الخصائص التي ذكرىا  
 والعشرين ىي:

ميارات مركزية: عمى جميع األطفال في مختمف مراحل التعميم أن يحصموا عمى فرص  -
 التعمم الكتساب ىذه الميارات.

أدوات حديثة ومناسبة ميارات متنوعة: ففي التطور التكنولوجي يحتاج المتعمم لتعمم  -
 لتمكن من تعمم وممارسة األنشطة الحياتية.

ميارات متفاعمة: يحتاج المتعمم إلى تعمم المادة العممية من خالل خبرات وتطبيقات من  -
 واقع الحياة فالمتعمم يتعمم بشكل اسرع من خالل ربط التعمم بواقع الحياة.
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  الدراسات السابقة:
 داء التدرٌسًدراسات فً مجال المستوى األ

أثر اإلشراف التربوي عمى أداء معممات التربية الفنية  (.;9;8الممك، عبدىدفت دراسة )
وانعكاسو عمى التربية الفنية، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت أداة  الدراسة 

لمتربية ( معممة ;<( مشرفة تربوية، و)@8من ثالث استبانة، وتكونت عينة الدراسة من)
الفنية. وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن المنيج الدراسي لمتربية الفنية لممرحمة المتوسطة ىو 
أحدى األسباب الرئيسية التي ال تساعد المشرفة والمعممة عمى إنجاز بالطريقة المرجوة. وعدم 

ة والمشرفة توافر المناخ المناسب داخل المدرسة مما يؤثر عمى العممية التعميمة وأداء المعمم
 التربوية.

إلى التعرف عمى احتياجات التدريبية ودورىا في تحسين  ( <8;8 أمين،ىدفت دراسة )
أداء معمم التربية الفنية في التعميم المتوسط بمنطقة مكة التعميمية، اتبعت الدراسة المنيج 

وأىمية   الوصفي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وبينت نتائج الدراسة أن ىناك ضرورة
كبيرة الحتياجات تدريبية عمى أساس طبيعة ىذه االحتياجات وذلك من أجل تحسين أداء 

 معممي التربية الفنية.
 دراسات فً مجال مهارات القرن الحادي والعشرٌن

(.إلى تحميل محتوى كتب التكنولوجيا لممرحمة األساسية 7;;8العيد، )شيخىدفت دراسة 
والعشرين ومدى اكتساب طمبة الصف العاشر ليا، واتبعت في ضوء ميارات القرن الحادي 

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت أداة الدراسة قائمة تحميل محتوى كتب التكنولوجيا 
في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، واختبار القياس ميارات القرن الحادي والعشرين، 

( طالبا وطالبة من ==;لممرحمة األساسية، و) وتكونت عينة الدراسة من كتب التكنولوجيا
طمبة الصف العاشر، وتوصمت نتائج الدراسة عدم ارتقاء مستوى اكتساب الطمبة لميارات 

 %.><القرن الحادي والعشرين إلى مستوى اإلتقان المحدد بالدراسة 
( إلى التعرف عمى واقع استخدام ميارات ;978 صادق، و وحمدي حسنيىدفت دراسة )

رن الحادي والعشرين في تدريس التربية الفنية من وجية نظر مدرسي المرحمة الثانوية الق
( مدرسا 9?بالعراق. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من )

ومدرسة من التربية الفنية لممرحمة الثانوية في محافظة بابل، وتكونت أداة الدراسة من 
ت نتائج الدراسة إلى أن مدرسي التربية الفنية في المرحمة الثانوية في جانب استبانة. وتوصم
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االستخدام التنوع في ميارة التدريس، واستخداميم ميارات االتصال الفعالة والبيان العممي 
حدى ميارات القرن الحادي  لدرجة كبيرة، كما انيم يمزجون بين الطريقين التقميدي وا 

 س.والعشرين في تنفيذ الدرو 
 التعقٌب على الدراسات السابقة:

الحالي مع الدراسات السابقة في أنيا استخدمت المنيج الوصفي التحميمي  بحثتشابو الي
 واستخدمت االستبانة أداة لمبحث.

تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا تناولت موضوع مستوى األداء 
 (.;978 صادق، و وحمدي حسنيوالعشرين كدراسة )التدريسي وميارات القرن الحادي 

واختمفت الدراسة الحالية في تقويم مستوى األداء التدريسي في ضوء ميارات القرن الحادي 
 والعشرين من وجية نظر معممات التربية الفنية واالختالف في الزمان والمكان.

 الطرٌقة واإلجراءات

الحالية وذلك من  البحثا لموصول إلى نتائج تناول الطريقة واإلجراءات التي تّم اتباعي
، ومجتمعيا وعّينتيا، وطريقة اختيار العينة، وتوافر معايير البحثخالل تحديد منيجية 
جراءاتيا، والمعالجة اإلحصائية التي تم استخداميا البحثالصدق والثبات ألداة  ، ومتغيراتيا، وا 

 :عمى النحو اآلتي
 البحث:منهجٌة 

الحالية عمى المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج العممي الذي يفي البحث اعتمد 
 لبحثعمى الجزء التطبيقي من استخدام أداة ا بحث، ومن أجل ذلك اعتمد البحثبأغراض ال

 النظرية عمى الكتب والدوريات العربية واألجنبية . البحثفي الجزء الخاص ب
 :البحثمجتمع 

من جميع معممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية بمدينة بيشو،  بحثكون مجتمع الت
لدراسة الحالة التي يتعرض ليا ىذه الفئة لتقويم األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية لعام 

(9797.) 
 :البحثعٌنة 

تم استخدام طريقتين لممعاينة األولى: اختيار عينة عنقودية عشوائية والثانية: اختيار 
وسيحدد عدد أفرادىا في ضوء  ،البحثينة طبقية عشوائية نسبية من العاممين حسب متغير ع

عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده 
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حسب متغيرات عدد  البحث( توزع عينة 8يوضح الجدول رقم ) .(Higgins,2001ىيقنز )
 سنوات الخبرة، المؤىل العممي.

 ( تىصع ػُُت انبحث1جذول سقى )

 انًجًىع انؼذد انًغتىي انًتغُش

ػذد عُىاث 

 انخبشة

  33 عُىاث 5أقم يٍ 

 

07 
 36 عُىاث فأكثش 5

 انًؤهم انؼهًٍ

 55 دبهىو فأقم  

 35  بكبنىسَىط  

 07 دساعبث ػهُب

 :البحثأداة 

، لتقويم األداء التدريسي مبحثقامت الباحثة ببناء أداة ل بحثتحقيق أىداف الألغراض 
لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية بمدينة بيشو في ضوء ميارات القرن الحادي 

، بعد االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة المتعمقة بيذا من وجية نظرىم  والعشرين
باإلضافة إلى آراء المحكمين والمختصين التربويين. تم استخدام االستبانة كأداة المتغيرين . 

فقره باإلضافة لممعمومات الديموغرافية  <9لمدراسة حيث صورتيا النيائية كما وتتكون من 
 األساسية لمبحث مقسمة لعدة فقرات .

 ( : يجبالث و تشكُهت أعئهت االعتببَت2انجذول سقى )

 ػذد انفقشاث االعتببَتيجبالث  انتغهغم

 يقُبط تقىَى األداء انتذسَغٍ نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت 

 9 انًجبل األول: انًهبساث انتشبسكُت 0

 9 انًجبل انثبٍَ: انًهبساث انتىاصم  1

 9 انًجبل انثبنث: انًهبساث انتفكُش 2

 00 يجًىع فقشاث االعتببَت

درجة كبيرة ( موافق 5الخماسي، إذ حدت خمسة مستويات وىي: ) وتم اعتماد سمم ليكرت
درجة قميمة ( موافق ب1،)درجة قميمة ( متفق ب2،) درجة متوسطة( موافق ب3( موافق،)4،)
( درجة متدنية . كما أن األفرع 1( درجة المرتفعة، كما تمثل الدرجة )5،اذا تمثل الدرجة ) جداً 

منتظمة و كافة أسئمة االستبانة تقع ضمن سمم ليكرت الخماسي لإلجابة باستثناء البيانات 
 األولية فإنيا ضمن نوعين من التوزيع ثنائي و ثالثي التوزيع. 

 :البحثصدق أداة 

عمى  ايلمتأكد من صدق األداة سيتم استخدام الصدق الظاىري إذ ستقوم الباحثة بعرض
مجموعة المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء ىيئة التدريس العاممين في 
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الجامعات السعودية . وستأخذ بالمالحظات والتوصيات التي يقترحيا المحكمون وسيتم اإلبقاء 
وتعد ىذه الطريقة مناسبة لمحكم %( فأكثر 80عمى الفقرات التي ستحصل عمى نسبة موافقة )

 الظاىري لالستبانة أي أن فقراتيا ممكن أن تقيس ما وضعت لقياسو.عمى الصدق 
 : البحثثبات أداة 

( معممة من خارج 20سيتم تطبيقيما عمى عينة ثبات من ) البحثلمتحقق من ثبات أداة 
عادة االختبار )البحثعينة  ( باستخدام معامل test_retest. وسيتم تطبيق طريقة االختبار وا 

كرونباخ ألفا )  الداخمي االتساق طريقة استخدام تم كماارتباط بيرسون، 
Cronbach_Alphaالثبات معامل احتساب ( إليجاد معامل االتساق الداخمي لألداة، تم 

التقويم األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية  معامل ) ألفا كورنباخ ( لمقياس باستخدام
( ??.7الثبات ) معامل قيمة بمغت وقد االستبانةصدق وثبات بالمرحمة االبتدائية بمدينة بيشة 

 وىو من الدرجة المرتفعة .
نتقىَى األداء انتذسَغٍ نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت يؼبيم ثببث االعتببَت ( 3جذول )

 االبتذائُت بًذَُت بُشت فٍ ضىء يهبساث انقشٌ انحبدٌ وانؼششٍَ

 يجبالث االعتببَت انتغهغم
يؼبيم استببط 

 بُشعىٌ

يؼبيم 

 انفبكشوَببخ

تقىَى األداء انتذسَغٍ نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت بًذَُت بُشه فٍ ان يقُبط

 ضىء يهبساث انقشٌ انحبدٌ وانؼششٍَ

 0..7 0.88 انًجبل األول: انًهبساث انتشبسكُت 0

 6..7 0.87 انًجبل انثبٍَ: انًهبساث انتىاصم  1

 9..7 0.85 انًهبساث انتفكُش انًجبل انثبنث: 2

 ...7 0.86 يجًىع فقشاث االعتببَت

تقويم األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية درجة  يالحظ أن معامل ثبات االستبانة
، باستخدام معامل بالمرحمة االبتدائية بمدينة بيشة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين

الحالية،  البحث( وىذه القيم ّتعد مقبولة ألغراض ??.7ألفا بمغ ) ارتباط بيرسون، وكرونباخ
 وىي قيمة عالية في ضوء ما توصمت إليو الدراسات السابقة.

 :  البحثمتغٌرات 

 عمى متغيرات المستقمة التالية : بحثاشتمل ال .8
 ( سنوات فأكثر >،  سنوات >اقل من عدد سنوات الخبرة) 
  ،بكالوريوس، دراسات عميا(المؤىل العممي )دبموم فأقل 
 المتغير التابع : .9
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 مقياس الميارات لدى معممات التربية الفنية في القرن الحادي والعشرين 
 :بحثخطوات ال 

 .بحثمراجعة البحوث والدراسات السبقة والوثائق والتقارير ذات العالقة بمتغيرات ال .8
من خالل األدبيات  إعداد قائمة بميارات القرن الحادي والعشرين الخاصة بالتعميم .9

النظرية السابقة وتم ضبطيا وعرضيا عمى المحكمين المختصين لمتأكد من مناسبتيا 
لمنيج التربية الفنية بالمممكة العربية السعودية وصالحيتيا لتقييم أداء التدريسي لدى 

 معممات التربية الفنية.
ارات القرن الحادي تم بناء استبانة لتقييم أداء معممات التربية الفنية في ضوء مي .:

والعشرين، وذلك لمتعرف عمى أداء معممات التربية الفنية، ومدى أىمية ميارات القرن 
الحادي والعشرين لتدريس التربية الفنية لممرحمة االبتدائية كما روعي عند صياغة 

 ( استجابات.>مفرداتيا )
 ية.)معممات التربية الفنية( لممرحمة االبتدائ بحثتم اختيار عينة ال .;
 حساب صدق وثبات أداة البحث. .>
 ) معممات التربية الفنية( من خالل زيارات صفية. بحثتطبيق االستبانة عمى عينة ال .=
تحميل نتائج تطبيق االستبانة لموقوف عمى مستوى أداة التدريس لمعممات التربية الفنية  .<

  بحثحسب متغيرات ال
 تفسير النتائج وتحميميا ومناقشتيا. .?
 .بحثوالمقترحات في ضوء نتائج ال تقديم التوصيات .@

 ومناقشتها البحثنتائج 

عمى فقرات األداة، وذلك  بحثإلى عرض النتائج التي مثمت استجابات أفراد الىدف البحث 
، وتحميل البيانات اإلحصائية التي جمعت، وفيما يمي عرض لنتائج بحثبعد تطبيق إجراءات ال

الستقصاء العالقة ما بين تقويم األداء التدريسي لمعممات التربية  بحثال اتيدف ىذ لبحثا
الفنية بالمرحمة االبتدائية بمدينة بيشو في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، من خالل 

  اإلجابة عن األسئمة اآلتية: 
  النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال االول:

اجب توافرىا لدى معممات التربية الفنية بالمرحمة "ما ميارات القرن الحادي والعشرين الو 
 االبتدائية؟"
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تم اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل نتيجة االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة عمى 
 ميارات القرن الحادي والعشرين لمتعرف عمييا. 
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني :

ما مدى مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن  
 الحادي والعشرين من وجية نظرىم ؟ 

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت 
رحمة االبتدائية لميارات القرن مدى مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالم
 ( يوضح ذلك;الحادي والعشرين من وجية نظرىم ولممجاالت ككل، والجدول )

يذي يشاػبث األداء انًتىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت نًجبالث  (4جذول )

 انتذسَغٍ نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت نًهبساث انقشٌ انحبدٌ وانؼششٍَ يٍ

 وجهت َظشهى

سقى 

 انًجبل
 انًجبل

انًتىعظ 

 انحغببٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجت 

 انًًبسعت
 انتشتُب

 1 يشتفؼت 7.59 5..3 يهبساث انتشبسكُت 5

 2 يشتفؼت .7.5 7..3 يهبساث انتفكُش 3

 3 يشتفؼت 7.65 3.05 يهبساث انتىاصم  0

 يشتفؼت 7.44 3.00 االعتًبسة ككم 

مدى  البحث( أن المتوسطات الحسابية لموافقة افراد عينة ;يظير من الجدول رقم )
مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي 

ومن أجل تحديد الفقرات وفق ( 8?.: – ><.:والعشرين من وجية نظرىم تراوحت ما بين )
مدى تندرج تحتيا، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالمجاالت التي 

مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي 
لكل فقرة عمى حده، وتم وضع ترتيب لفقرات كل مجال، وفيما يأتي عرض لمنتائج  والعشرين

 حسب المجاالت:
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 لمجال األول: ميارات التشاركية.ا
مدى مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية ( فقرات تقيس @أشتمل ىذا المجال عمى ) 

، والجدول رقم الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين من وجية نظرىم 
 ( يبين ذلك.>)

سَت نفقشاث يجبل انًهبساث انتشبسكُت ( انًتىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُب5جذول )

يشاػبث األداء انتذسَغٍ نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت نًهبساث انقشٌ  نًذي

 يشتبت تُبصنُب. انحبدٌ وانؼششٍَ يٍ وجهت َظشهى

 انفقشاث انشقى
انًتىعظ 

 انحغببٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجت 

 انًًبسعت
 انتشتُب

3 
انبحثُت انتشبىَت انًختهفت غُش  انتؼبوٌ يغ انًشاكض

 انحكىيُت
 1 يشتفؼت 5..7 4.73

 2 يشتفؼت 7.04 3.94 تذسَب انطبنببث ػهً كُفُت انًشبسكت بفؼبنُت فٍ انحُبة 4

 3 يشتفؼت 3..7 3..3 دػى انًغؤونُت انشخصُت واالجتًبػُت 5

 4 يشتفؼت 7.06 5..3 انتؼبطف يغ انًشكالث انشخصُت نطبنببث 0

0 
انًشبسكت فٍ األَشطت وانًغببقبث انثقبفُت داخم 

 وخبسج انًذسعت
 5 يتىعطت 3..7 3.60

 6 يتىعطت 7.04 3.66 ايتالك يهبساث اجتًبػُت وثقبفُت يتُىػت 5

 7 يتىعطت 7.05 3.65 انتؼبيم يغ انطبنببث بشوح انؼًم انجًبػٍ 6

 8 يتىعطت 5..7 3.65 إبذاء االهتًبو ببنقضبَب وانًشكالث انشخصُت نطبنببث .

 9 يتىعطت 0..7 3.67 انًشبسكبث فٍ يؼبسض انفُىٌ 9

 يشتفؼت 7.59 5..3 انًجبل ككم

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من >يبين الجدول رقم )
فقرات المجال، والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية ليذا المجال تراوحت بين 

لجميع الفقرات. أما المجال ككل فقد  متوسطة( بدرجة ممارسة مرتفعة و :7.; – 7=.:)
 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة <<.:حصل عمى متوسط حسابي )
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التعاون مع المراكز البحثية التربوية المختمفة ( ونصيا: " :وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )
 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة >?.7ياري )( وانحراف مع:7.;" بمتوسط حسابي )غير الحكومية.

تدريب الطالبات عمى كيفية المشاركة بفعالية ( ونصيا: " ;وجاء بالمرتبة الثانية الفقرة )
 . مرتفعة( وبدرجة ممارسة ;<.7( وانحراف معياري );@.:." بمتوسط حسابي )في الحياة

بالقضايا والمشكالت إبداء االىتمام ( ونصيا:" ?جاءت بالمرتبة قبل األخيرة الفقرة )
( وبدرجة ممارسة ><.7( وانحراف معياري )>=.:." بمتوسط حسابي )الشخصية لطالبات

 .  متوسطة
." بمتوسط المشاركات في معارض الفنون( ونصيا:" @جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )

 .  متوسطة( وبدرجة ممارسة >?.7( وانحراف معياري )8=.:حسابي )
 ارات التواصل .المجال الثاني : مي

مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية  ( فقرات تقيس مدى@أشتمل ىذا المجال عمى )
، والجدول رقم الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين من وجية نظرىم 

 ( يبين ذلك.=)
 هبساث انتىاصم نًذي( انًتىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت نفقشاث يجبل ي6جذول )

يشاػبث األداء انتذسَغٍ نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت نًهبساث انقشٌ انحبدٌ 

 يشتبت تُبصنُب.وانؼششٍَ يٍ وجهت َظشهى 

 انفقشاث انشقى
انًتىعظ 

 انحغببٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجت 

 انًًبسعت
 انتشتُب

 1 يشتفؼت 1.01 3.96 يُطقُتتُظُى انًبدة انتؼهًُُت وػشضهب بصىسة  5

 2 يشتفؼت 7.85 5..3 يشبسكت انطبنببث فٍ انتخطُظ وانتُفُز 0

 3 يشتفؼت 7.92 4..3 دػى انذافؼُت نذي انطبنببث وتؼضَضهب 4

 4 يشتفؼت 7.95 4..3 االنتضاو ببنشوح االجتًبػُت واحتشاو األخشٍَ 3

 5 يشتفؼت 5..7 3.00 انتشكُض ػهً انتؼهى واألبذاع بذل يٍ انتذسَظ .

 6 يشتفؼت 7.05 3.05 انتُىع فٍ اعتخذاو انًثُشاث فٍ انًىقف انتؼهًٍُ 6

 0 يشتفؼت 7.05 3.07 انقذسة ػهً انًببدسة وانتىجُه انزاتٍ 9

 . يتىعطت 7.00 .3.6 تىجُه انطبنببث َحى ضشوسة انتؼهى  يذي انحُبة 5

 9 يتىعطت 7.55 3.56 انغًبح نطبنببث بفشص تؼهًُُت يتُىػت 0

 يشتفؼت 7.65 3.05 انًجبل ككم
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من =يبين الجدول رقم )
فقرات المجال، والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية ليذا المجال تراوحت بين 

لجميع الفقرات. أما المجال ككل فقد  متوسطة( بدرجة ممارسة مرتفعة و =@.: – =>.:)
 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة ><.:حصل عمى متوسط حسابي )

تنظيم المادة التعميمية وعرضيا بصورة ( ونصيا: " 8وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )
 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة 8.78( وانحراف معياري )=@.:" بمتوسط حسابي )منطقية.

." مشاركة الطالبات في التخطيط والتنفيذ( ونصيا: " 9الفقرة )وجاء بالمرتبة الثانية 
 . مرتفعة( وبدرجة ممارسة >?.7( وانحراف معياري )>?.:بمتوسط حسابي )

توجيو الطالبات نحو ضرورة التعمم  مدى ( ونصيا:" >جاءت بالمرتبة قبل األخيرة الفقرة )
 .  متوسطةوبدرجة ممارسة ( 9<.7( وانحراف معياري )?=.:." بمتوسط حسابي )الحياة

." السماح لطالبات بفرص تعميمية متنوعة( ونصيا:" <جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )
 .  متوسطة( وبدرجة ممارسة >>.7( وانحراف معياري )=>.:بمتوسط حسابي )

 المجال الثالث : ميارات التفكير.
مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية  ( فقرات تقيس مدى@أشتمل ىذا المجال عمى )

، والجدول رقم  الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين من وجية نظرىم
 ( يبين ذلك.<)
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 ( انًتىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت نفقشاث يجبل يهبساث انتفكُش نًذي0جذول )

يشاػبث األداء انتذسَغٍ نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت نًهبساث انقشٌ انحبدٌ 

 يشتبت تُبصنُب.يٍ وجهت َظشهى  وانؼششٍَ

 انفقشاث انشقى
انًتىعظ 

 انحغببٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

دسجت 

 انًًبسعت
 انتشتُب

 1 يشتفؼت 7.82 4.11 اعتخذاو انتفكُش انُبقذ نتًُُت أدائه انًهٍُ 0

 2 يشتفؼت 7.82 4.01 انقذسة ػهً تقىَى انًؼهىيبث ويذي االعتفبدة يُهب 5

 3 يشتفؼت 7.72 3.94 إَجبد حهىل نهًشكالث بطشَقت إبذاػُت 4

 4 يشتفؼت 7.81 ...3 ايتالك يهبساث انتؼهى وساء انًؼشفت 5

 5 يشتفؼت 7.81 3.05 ابتكبس أفكبس يتُىػت وجذَذة 3

 6 يشتفؼت 1.01 3.00 تشتُب أفكبس بصىسة يُطقُتانقذسة ػهً  0

 7 يشتفؼت 1.11 3.07 اكتشبف يهبساث تطىَش يهٍُ أكثش فبػهُت 6

9 
 يتىعطت 5..7 .3.6 انتُىع بأعبنُب انتذسَظ

. 

 9 يتىعطت 7.65 3.66 تقذَش راتُت انطبنببث فٍ انتفكُش .

 يشتفؼت .7.5 7..3 انًجبل ككم

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من ( <يبين الجدول رقم )
فقرات المجال، والمجال ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية ليذا المجال تراوحت بين 

لجميع الفقرات. أما المجال ككل فقد  متوسطة( بدرجة ممارسة مرتفعة و 88.; – ==.:)
 .مرتفعة ( وبدرجة ممارسة7?.:حصل عمى متوسط حسابي )

" استخدام التفكير الناقد لتنمية أدائو الميني.( ونصيا: " 9وجاء بالمرتبة األولى الفقرة )
 .مرتفعة( وبدرجة ممارسة 9?.7( وانحراف معياري )88.;بمتوسط حسابي )

القدرة عمى تقويم المعمومات ومدى االستفادة ( ونصيا: " 8وجاء بالمرتبة الثانية الفقرة )
 . مرتفعة( وبدرجة ممارسة 9?.7( وانحراف معياري )78.;حسابي ) ." بمتوسطمنيا

." بمتوسط التنوع بأساليب التدريس( ونصيا:" @جاءت بالمرتبة قبل األخيرة الفقرة )
 .  متوسطة( وبدرجة ممارسة >?.7( وانحراف معياري )?=.:حسابي )

." بمتوسط في التفكير تقدير ذاتية الطالبات( ونصيا:" ?جاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة )
 . متوسطة( وبدرجة ممارسة >=.7( وانحراف معياري )==.:حسابي )
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 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث:
بين متوسطات استجابة أفراد   (α≤0.05)ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مراعات األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية  مدىل البحثعّينة 
، عزى إلى متغيرات )عدد سنوات الخبرةت لميارات القرن الحادي والعشرين من وجية نظرىم

 (؟المؤىل العممي
 عدد سنوات الخبرة :-8-:

مراعات األداء  لمدىتم إجراء اختبار)ت( لمتعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
من  التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين

 ( نتائج ذلك االختبار.?، ويوضح الجدول )تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة  وجية نظرىم،
ٍ يشاػبث األداء انتذسَغ نًذي( انًتىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت .جذول )

يٍ وجهت  نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت نًهبساث انقشٌ انحبدٌ وانؼششٍَ

 ( تبؼب نًتغُش ػذد عُىاث انخبشة.t-testواختببس ) َظشهى,

 يغتىي انًتغُش يجبالث االعتببَت و
ػذد 

 األفشاد

انًتىعظ 

 انحغببٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

قًُت 

 )ث(

يغتىٌ 

 انذالنت

1 
انًهبساث 

 انتشبسكُت

 0.33 5..0 3.07 33 عُىاث 5أقم يٍ 

  

7.70* 

 0.00 3.46 36 عُىاث فأكثش 5  

2 
 0.66- 0.55 3.50 33 عُىاث 5أقم يٍ  انًهبساث انتىاصم 

  

*0.70 

 0.57 3.05 36 عُىاث فأكثش 5  

3 
 7.55 3.45 33 عُىاث 5أقم يٍ  انًهبساث انتفكُش

0.09 7.75* 
 7.46 .3.6 36 فأكثشعُىاث  5

 األداة ككم
 0.56 3.45 33 عُىاث 5أقم يٍ 

0.65 7.05* 
 0.55 .3.0 36 عُىاث فأكثش 5

 (.α≤0.05*دالة إحصائية عند مستوى الداللة )
مراعات األداء التدريسي  لمدى( أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية ?يبين الجدول رقم )

من وجية نظرىم  لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين
( >=.9في األداة ككل، حيث بمغت قيمة )ت( لألداة ككل ) تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ،

سنوات  >فئة ). وان ىذه الفروق لصالح  ( وىي دالة إحصائيا7.78عند مستوى داللة )
 فأكثر(
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  متغير المؤىل العممي : -9-:
يشاػبث األداء انتذسَغٍ  نًذي( انًتىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت 9جذول )

يٍ وجهت َظشهى  نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت نًهبساث انقشٌ انحبدٌ وانؼششٍَ

 .انًؤهم انؼهًٍ, تبؼب نًتغُش 

 انؼذد عُىاث انخبشة انًجبل
انًتىعظ 

 انحغببٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 انًهبساث انتشبسكُت

 

 7.56 3.70 55 دبهىو فأقم

 7.47 3.75 35 بكبنىسَىط

 7.60 3.78 07 دساعبث ػهُب

 7.52 3.77 70 انًجًىع

 انًهبساث انتىاصم

 7.50 4.70 55 دبهىو فأقم

 7.57 3.00 35 بكبنىسَىط

 7.55 3.75 07 دساعبث ػهُب

 7.59 3.70 70 انًجًىع

 انًهبساث انتفكُش

 

 7.50 3.60 55 دبهىو فأقم

 7.50 3.69 35 بكبنىسَىط

 7.70 3.07 07 دساعبث ػهُب

 7.64 6..3 70 انًجًىع

 االداة ككم

 7.56 3.00 55 دبهىو فأقم

 7.40 3.70 35 بكبنىسَىط

 7.50 3.75 07 دساعبث ػهُب

 7.47 3.76 70 انًجًىع

مراعات  ( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لمدى@يالحظ من الجدول )
 األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين

، إذ حصل أصحاب الفئة )بكالوريوس( عمى المؤىل العممي، تبعا لمتغير من وجية نظرىم 
( بالرتبة األولى، وجاء أصحاب فئة )دراسات عميا( بالرتبة 9<.:أعمى متوسط حسابي بمغ )
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(، وبالرتبة األخيرة جاء أصحاب فئة )دبموم فأقل( بمتوسط ><.:الثانية بمتوسط حسابي بمغ )
 ( 9<.:حسابي )

تعرف عمى مدى وجود فروق ذات داللة تم تطبيق اختبار تحميل التباين األحادي لم
لمستوى األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية  البحثإحصائية في استجابات أفراد عينة 

المؤىل ، تبعا لمتغير بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين من وجية نظرىم 
 ( نتائج ذلك االختبار.87العممي، ويوضح الجدول )

يشاػبث األداء انتذسَغٍ  نًذيانًتىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًؼُبسَت  (57جذول )

يٍ وجهت َظشهى  نًؼهًبث انتشبُت انفُُت ببنًشحهت االبتذائُت نًهبساث انقشٌ انحبدٌ وانؼششٍَ

 .انًؤهم انؼهًٍ(, تبؼب نًتغُش One Way ANOVAواختببس تحهُم انتببٍَ األحبدٌ ) ,
 و

 

يجبالث 

 االعتببَت
 يصذس انتببٍَ

يجًىع 

 انًشبؼبث

دسجبث 

 انحشَت

يتىعظ 

 انًشبؼبث

قًُت 

 )ف(

يغتىٌ 

 انذالنت

1 

 

انًهبساث 

 انتشبسكُت

 7.94 7.002 2 7.003 بٍُ انًجًىػبث

 

7.65 

 7.282 67 18.922 داخم انًجًىػبث 

  69 18.925 انًجًىع

2 

 

انًهبساث 

 انتىاصم

 1.56 7.515 2 1.030 بٍُ انًجًىػبث

 

7.36 

 7.332 67 22.253 داخم انًجًىػبث 

  69 23.283 انًجًىع

3 

 

انًهبساث 

 انتفكُش

 7.56 7.013 2 7.026 بٍُ انًجًىػبث

 

7..0 

 7.435 67 29.142 داخم انًجًىػبث 

  69 29.169 انًجًىع

 األداة ككم

 7.45 7.05 7.042 2 7.085 بٍُ انًجًىػبث

 7.207 67 13.856 داخم انًجًىػبث

  69 13.941 انًجًىع

 (.α≤0.05*دالة إحصائية عند مستوى الداللة )
مراعات األداء التدريسي  ( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى87يبين الجدول رقم )

من وجية نظرىم  لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات القرن الحادي والعشرين
( عند مستوى داللة ><.7، حيث بمغت قيمة )ف( لألداة ككل )المؤىل العممي، تبعا لمتغير 

 .( وىي غير دالة إحصائية>;.7)
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 مناقشة النتائج والتوصٌات

( في إعداد قائمة Hosni, Hamdi and Sadiq, 2014اتفق ىذا البحث مع دراسة )
 ميارات القرن الحادي والعشرين إلعداد المعمم.

وبالنسبة إلى تقويم األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية لميارات 
القرن الحادي والعشرين، بالرغم من أىميتيا الكبيرة لكن ال يمكن تطبيقيا عمميًا في تعميم 

( التي Hosni, Hamdi and Sadiq, 2014التربية الفنية، وىذا يتفق مع دارسة )
لبرامج التعميمية ال تراعي رفع مستوى األداء التدريسي لمعممي التربية الفنية توصمت إلى أن ا

 من خالل ميارات القرن الحادي والعشرين و تحد من مشاركة المعممين في األنشطة الصفية.
ورأى ىذه البحث ضرورة العمل عمى تقويم األداء التدريسي لمعممات التربية الفنية 

خالل المشرفين والموجيين وأخبارىم بجوانب القوى وجوانب الضعف، بالمرحمة االبتدائية من 
 ورسم خطة لتسحين نقاط الضعف ومتابعة سير الخطة وفق جدول زمني معين.

ولخصت نتائج ىذا البحث إلى أن قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين كانت جمييا ميم 
م األداء التدريسي يحتاج إلى متابعة بدرجة كبيرة من وجية نظر معممات التربية الفنية، وتقوي

 من قبل المختصين لتحسين وتطوير أدائيم عمى ضوء تمك الميارات.
 توصٌات البحث

 عمى ضوء ما أسفرت عنو النتائج توصي الباحثة بما يمي:
إقامة دورات تدريبية لتطوير أداء تدريس معممات التربية الفنية بالمرحمة االبتدائية في  .8

 ن الحادي والعشرين.ضوء ميارات القر
تطوير برامج تكوين معممات التربية الفنية في كمية التربية في ضوء ميارات القرن  .9

 الحادي والعشرين ومن ثم تطوير أدائيم التدريسي.
إجراء ورشات عمل لمنقاش في تطوير أداء معممات التربية الفنية عمى ضوء ميارات  .:

 القرن الحادي والعشرين.
التعميمية عمى ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين لمعممات إعادة صياغة طرق  .;

 التربية الفنية.
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 مقترحات البحث

 اقترح ىذا البحث عدد من المقترحات وىي كالتالي:
تصميم برامج مقترحو لتطوير ميارات التدريس لمعممات التربية الفنية في ضوء ميارات  .8

 القرن الحادي والعشرين.
 ممات التربية الفنية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين.تطوير طرق التدريس لمع .9
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  المراجع
(. ىدفت إلى معرفة واقع استخدام ميارات القرن الحادي والعشرين في تدريس ;978إبراىيم، ليمى)

منشورة، التربية الفنية من وجية نظر مدرسي المرحمة الثانوية بالعراق، رسالة ماجستير غير 
 .:9تكنولوجيا التربية، جامعة حموان،ع

(. دور المعمم في مدرسة تواكب العصر، سمسة التربية وتقنيات التعميم، 9787أبو عظمة، نجيب)
 .<=، صمكتبة أبو عظمة، المدينة المنورة

التعميم (. االحتياجات التدريبية ودورىا في تحسين أداء معمم التربية الفنية في <8;8أمين، طالل)
المتوسط بمنطقة مكة التعميمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى، 

 مكتبة الدراسات العميا، مكة المكرمة.
(. التعميم من أجل المستقبل التجربة العالمية لتطوير ميارات وكفاءات >978جيان، ليو، وآخرون)

مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم، مؤسسة القرن الحادي والعشرين. ورقة مقدمة إلى 
 .=;، صقطر

(. األداء التدريسي لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة ;978الحربي، عبد المحسن قبل عميان)
الثانوية في ضوء معايير الجودة الالزمة من وجية نظر المشرفين، رسالة ماجستير غير 

 السعودية. منشورة، جامعة طيبة، المممكة العربية
(. تطوير منيج الرياضيات في الصف السادس األساسي في ضوء ميارات >978حسن، ياسين)

 .>;:-?@9(،?القرن الحادي والعشرين، مصر. مجمة كمية التربية ببورسعيد، )
واقع استخدام ميارات القرن الحادي  (.;978حسني، ليمى و حمدي، أيمان و صادق، كاظم)

بية الفنية من وجية نظر مدرسي المرحمة الثانوية بالعراق، مجمة والعشرين في تدريس التر 
 .:9تكنولوجيا التربية: دراسات وبحوث.ع

(: محاضرات في ميارات التدريس، متاح  <978حمس، داود درويش وأبو شقير، محمد ) 
 . :http://www.softwarelabs.comعبر

(. أساليب وطرائق تدريس االجتماعيات، عمان، دار الجنادرية 9787نصري وسبيتان، فتحي)خاطر، 
 .@>، صلمنشر والتوزيع

(. إطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج العموم بالتعميم ;978شمبي، نوال)
 .::-8(، >):األساسي في مصر. المجمة التربوية ، 

، دار 9. طاستخداماتو: مفيوم، أسسو، اإلنسانيةيل المحتوى في العموم (. تحم;978طعيمة، رشدي)
 >;، ص الفكر العربي: القاىرة

http://www.softwarelabs.com/
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مدخل لتطوير األداء التدريسي لمعمم الدراسات  Delphi(. أسموب =977عبد الحميد، حسام الدين)
بوية االجتماعية في إطار التغيرات المتوقعة لمقرن الحادي والعشرين. مجمة الجمعية التر 

 .?>->8(، @لمدراسات االجتماعية، مصر، ع)
أثر اإلشراف التربوي عمى أداء معممات التربية الفنية وانعكاسو عمى  (.;9;8عبد الممك، سميرة )

التربية الفنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكتبة الدراسات العميا، مكة 
 المكرمة.

. الرياض" مكتبة ;(. المدخل إلى البحث في العموم السموكية. ط=977العساف، صالح بن حمد)
 .<?،ص العبيكان، الرياض

(. درجة ممارسة معممي المرحمة األساسية في األردن لمكفايات المينية في 9787العميمات، حمود)
ة اإلسالمية، غزة، ضوء المعايير الوطنية الحديثة لتنمية المعممين مينيًا. مجمة الجامع

 .?@9->=9، )9(، ع)?8م)
لدى  98دور المشرفات التربويات في تنمية ميارات القرن  (.@978العمري، صالحة حسن محمد)

بمدينة جدة، مجمة العموم  97:7معممات الصفوف األولية وأثر ذلك عمى تحقيق رؤية 
 .:، م:التربوية والنفسية، ع

اء معممي ومعممات العموم التربوية  في ضوء معايير الجودة (. تقويم أد9789مفضي، منال عواد )
 الشاممة في األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.
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