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 الملخص

لفنية وفقاً للكفايات هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور مشرفي التربية الفنية في إعداد معلمي التربية ا

. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وأثره على تحصيل الطلبة في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت

معلماً من  150التحليلي، من خالل تطبيق االستبانة التي وزعت إلكترونياً على عينة عشوائية طبقية مكونة من 

. كشفت نتائج الدراسة عن المتوسطة في المدارس الحكومية في الكويتمعلمي ومعلمات التربية الفنية للمرحلة 

أهمية مشرفي التربية الفنية في إعداد المعلمين وتطويرهم وتحسين أدائهم لكونهم األخبر واألكثر قدرة على 

مجموعة مساعدتهم على النمو الوظيفي وتطوير العملية التعليمية. بينت النتائج أيضاً أهمية امتالك المعلمين ل

من الكفايات التربوية والتدريسية الخاصة بالتربية الفنية والمتمثلة بامتالك المهارات الخاصة بالفن الجمالي 

والقدرة على إنتاج األعمال الفنية، والقدرة على التفسير، والتقويم النقدي الفني بالمناقشات الشفهية، والكتابات 

نوعة والمعرفة بالمحتويات التاريخية، و المصادر الثقافية حول اإلبداعية في مجاالت الفنون الجميلة المت

ً ووسيلة رئيسية في تعليم التربية الفنية للطلبة  األعمال الفنية، ورسالة الفن وغيرها مما يشكل عنصراً هاما

وجود عالقة موجبة وقوية وذات داللة إحصائية بين دور مشرفي . كما توصلت الدراسة إلى بصورة مثلى

ية الفنية في إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات وأثره على تحصيل الطلبة وإبداعه. أوصت الدراسة الترب

بأعمية التأكيد على مؤسسات إعداد المعلمين والجهات التربوية المشرفة على ضرورة تضمين الكفايات 

نظراً ألهمية هذه الكفايات والدور الكبير التدريسية في برامج إعداد معلمي التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة، 

 .الذي تلعب في تحسين العملية التعليمية

 ، إعداد المعلمين.المشرفون التربويون، التربية الفنية، الكفايات التربوية، التحصيل الدراسي الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

وإطالق إبداعاته وابتكاراته وفقاً  تظهر أهمية التربية في مساعدتها للفرد على تنمية قدراته ومهاراته،

 فهي الحياة، عناصر من أساسي عنصر التربيةألسس ومبادئ سليمة تراعي القيم والمثل العليا. وتعتبر 

 ناضجا؛ اجتماعيا إنسانا يعتبر ال حياته بدء في الفرد ألن وذلك للمجتمع، ضرورية هي كما للفرد ضرورية

 متزنا شامال إعدادا الصالح الفرد عداد، فيأتي دور التربية في إمعه يفالمجتمع والتك في العيش عليه فيتعذر

 .(2014)الرباعي،  ولمجتمعه لنفسه نافعا ليكون

التعليم، سواء أكانوا معلمين أم وتقع مسؤولية تنشئة هذه األجيال الصاعدة على عاتق رجال التربية و

)أمين،  عاون اإليجابي بينهم على اختالف وظائفهممشرفين أم مدراء تربويين، ليس بالقول ولكن بالفعل والت

في  والفاعلة المؤثرة العناصر أبرز أحد نظراً لكونهمركزا رئيسيا في أي نظام تعليمي، م المعل . ويحتل(2005

إصالحي أو تطويري  في أي مشروعوالعماد األساسي  حجر الزاوية فهو أهداف النظام التربوي،  تحقيق

العناصر األخرى للعملية التعليمية فإنها تبقى محدودة التأثير إذا لم يوجد المعلم الكفء  كفاءة ، فمهما بلغتللتعليم

تربويا وتخصصيا جيدا، باإلضافة إلى تمتعه بقدرات خالقة تمكنه من التكيف مع المستجدات  الذي أعد إعدادا

 .(2007)أبو قديس وعمرو،  وتنمية ذاته وتحديث معلوماته باستمرار التربوية،

ونظراً لكون المعلم يعتبر ركيزة أساسية في عمليات التطوير والتحديث التربوية، فإن إعداده بصورة 

جيدة يمثل مسؤولية مهمة تقع على عاتق المؤسسات التربوية وهيئاتها اإلشرافية، وذلك للرفع من كفاءة المعلم 

)عبد القادر وأحمد،  والتربية والتعليم بنجاح وتمكينه من القيام بمسؤولياته وأداء مهمته ورسالته في التنشئة

. والمشرف التربوي يمثل الشخص األكثر خبرة في العملية التعليمية والتربوية واألكثر قرباً من المعلم (2019

 التعليمية والقضايا المشكالت مواجهة أجل من كفايتهم تطوير وقدرةً على مساعدته على النمو الوظيفي و

 معالجة في تساعدهم التي الظروف وتهيئة األهداف، تحقيق من تمكنهم التي على األساليب هموتدريب التعلمية،

 .(2017)الخطيب وبني مفرج،  التعليمية في المواقف الضعف مواطن

ومن الواضح مما سبق أن إحداث أي تغيير تربوي هادف أو تحقيق نجاح في العملية التعليمية من حيث 

، ال يتم دون وجود معلم ذو كفايات تعليمية أو زيادة فاعلية العملية التعليمية تحسين مستوى تحصيل الطلبة

وتربوية مناسبة تمكنه من ذلك. وهنا تبرز أهمية إعداد المعلم بصفة عامة، ومعلمي التربية الفنية بصفة خاصة 
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بكل المهام المناطة به  قبل الخدمة وأثنائها وفق مجموعة من الكفايات الهامة واألساسية التي تمكنه من القيام

 (.2018، وآل قماش ؛ الحربي1996)النجادي،  على أكمل وجه

 توجها فنيا وتوجيهه الطالب، سلوك تنمية في والمهمة األساسية المواد من الفنية التربية فتعتبر مادة

 اق نفوسالختر وسيلة وهي لألفراد، اإلبداعية القدرات يشحذ وبدني ذهني نشاط عن عبارة فهي وتربويا،

 أذواقهم وقيمهم وينمي انفعاالتهم يحرك مما وأحاسيس عواطف من أنفسهم في يجول عما ليعبروا الطلبة

أنفسهم  في وقدراتهم المكنونة ميولهم عن تكشف وبالتالي وسلوكهم، شخصياتهم، صقل على ويساعد التربوية

 (.2014)الرباعي، 

على التفكير الواضح، فهي تشحذ ملكتا التخيل والذوق  تنمي لدى الطلبة القدرةكما أن التربية الفنية 

الفني اللتان تمثالن أساساً عظيماً في االختراع العلمي واإلبداع الفني معاً، األمر الذي يمكن الفرد من التجاوب 

ومساعدتهم  اية من التربية الفنية هي تنمية الطلبةمع البيئة الطبيعية واإلجتماعية وإدراكه لها على حقيقتها. إن الغ

ليصبح مواطناً والحسية والوجدانية والذوقية ككل عن طريق الفن، على النمو نمواً متكامالً من الناحية الجسدية 

 (.2021العقيل، اجتماعياً ومفكراً خالقاً ذا جسم سليم، وخلق حميد، وعواطف متزنة )

، إعداد المعلمينالمسؤولة عن  امعيةالج ولهذا بدأ االهتمام بالكفايات التدريسية، سواء من قبل الكليات

التي تتولى مسؤولية التدريب بهدف االرتقاء بمستوى في المدارس  أم من مراكز التدريب واإلشراف والتوجيه

 األداء المهني لدى المعلم، وهذا دليل على أهمية الكفايات التدريسية إلعداد المعلم وتنمية مهاراته التربوية.

ً للكفايات، لكونها مادة دراسية لها كيانها وتركز االهتمام بشكل أ ساسي على إعداد معلمي التربية الفنية وفقا

التربوي والفني القائم على تصور بنية منهجية جديدة على أساس تاريخ الفن، والنقد الفني وعلم الجمال من جهة 

وير إعداد المعلمين وفقاً وأسس الممارسة العملية من جهة أخرى، وهو ما أبرز الحاجة الماسة والملحة لتط

حصيل الطلبة للكفايات ومتابعتهم من قبل المشرفين التربويين، ليقوموا باألدوار المطلوبة ويساهموا في تحسين ت

 .(2020؛ الشايع، 1990، وعالونة ؛ المفلح2018، وآل قماش )الحربي وأدائهم الدراسي

 

 



 

4 
 

 مشكلة البحث وتساؤالته

أهمية كبيرة في العملية التعليمية، ومعرفة الكفايات المطلوب توافرها لدى  يمثل عمل معلم التربية الفنية

هذه الفئة من المعلمين أمراً في غاية األهمية لما له من دور في تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم 

العقيل، ؛ 2014)الرباعي،  للقيام بأعمالهم في أحسن صورة وبما يدعم تعزيز مهارات الطلبة التحصيلية

في  بير والتطور المستمر في المعرفة والمعلومات ووسائل اإلتصال الحديثةكونظرا للتقدم العلمي ال. (2021

مهارات أن تتجه نحو بناء  دولة الكويت، کان من الضروري على دوائر اإلشراف التربوي في مدارس الكويت

مالحقة هذا التغير  وهو ما يمكن الطلبة بدوره من؛ م الرتباطها الوثيق بأداء الطلبة ومهاراته وتنميتها المعلمين

 .(2021؛ العقيل، 2020)الشايع،  الفنون وغيرها من المعارفوالتطور السريعين فــي 

بل نحن في حاجة  مجال لألساليب التقليدية التي تعتمد على الحفظ واسـتظهار المعلومات، فلم يعد هناك

التربية الفنية  يجيات متعددة تساعد على إکساب الطلبة العديد من مهاراتأساليب جديدة واستراتماسة اليوم إلى 

الداعمة للذوق والرقي والموهبة، وهو ما ينعكس بدوره على التحصيل الدراسي للطلبة. فمادة التربية الفنية 

خرى، كونها تعتبر من المواد المهمة في حياة الطالب الدراسية والتحصيلية، بل ال تقل أهميتها عن المواد األ

للطلبة، في تعليمهم بشكل مكتمل،  محور العملية التعليمية، ويسهم تدريس الفن الطالبتعمل على بناء شخصية 

وهناك مجاالت عديدة، ال يتم تعليمها أو إدراكها، إال عن طريق تعلم الفن، وذلك بسبب العمليات التي يمارسها 

 (.2020؛ الشايع، 2003، )خضر واألشقرالمتعلقة بالتعبير الفني  الطالب

من خالل الفن إلى وضع الخطط،  في الكويت ومن هذا المنطلق، يسعى القائمون على التربية

والنظريات، والبرامج الدراسية الجديدة والشاملة التي يتلقاها الطالب خالل مراحل إعداده للمستقبل قبل الخدمة 

، وفق أساليب وطرق ومداخل مختلفة تؤدي للمعلم وظيفيوأثنائها، من خالل برامج التأهيل وتطوير األداء ال

بهدف تزويد الطالب بالخبرات الغنية والمعارف  ليم الفنون المعاصرة ودورها؛ وذلكإلى فهم أعمق لمحتوى تع

؛ العقيل، 2003)الحداد،  ه اإلبتکارية بصفته فنانا ومعلماالجديدة، التي تساعده على اکتشاف مواهبه وقدرات

2021.)  

بناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة األساسية تتمثل في حاجة المدارس الكويتية، من خالل مالحظة الباحث و

لإلنتاج الفني للطلبة ومقابلة العديد من المعلمين والمعلمات للتربية الفنية، إلى تعزيز دور مشرفي التربية الفنية 



 

5 
 

علم بما يدعم تطور المعلم وإكتسابه للمهارات والكفايات وتأصيل روابط الثقة والتدريب والتوجيه بينه وبين الم

أداء الطلبة التحصيلي والمهاري في التربية الفنية. وعليه جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة  الالزمة لتحسين

 البحثية التالية:

ً للكفايات ال (1 الزمة للمرحلة ما دور مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد معلمي التربية الفنية وفقا

 المدرسية المتوسطة في الكويت؟

توفرها لديهم لتدريس المرحلة  ضرورةما األهمية النسبية للكفايات التي يرى معلمو التربية الفنية  (2

 المتوسطة في المدارس الكويتية؟

 ما أثر إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات على تحصيل الطلبة وإبداعهم؟ (3

 

 أهداف البحث

الهدف الرئيسي المتمثل ب: "التعرف على دور مشرفي التربية الفنية في  إلى تحقيق عى البحث الحالييس

 إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات وأثره على تحصيل الطلبة في المرحلة المتوسطة"، وذلك من خالل

 التالية:  الفرعية األهداف

توجيه وإعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات الالزمة دور مشرفي التربية الفنية في على  التعرف (1

 للمرحلة المدرسية المتوسطة في الكويت.

توفرها لديهم لتدريس المرحلة  ضرورةتحديد أهم الكفايات التدريسية التي يرى معلمو التربية الفنية  (2

 المتوسطة في المدارس الكويتية.

 وفقاً للكفايات على تحصيل الطلبة وإبداعهم. الكشف عن أثر إعداد معلمي التربية الفنية (3
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 همية البحثأ

 يُمكن توضيح أهمية البحث من خالل النقاط التالية: 

 أوالً: األهمية النظرية

يتناول البحث عنصراً مهماً وأساسياً في العملية التعليمية ويسعى إلى رفع مستوى كفاءة معلم التربية  (1

 ة الكويت.الفنية في المرحلة المتوسطة في دول

تساهم الدراسة في تكوين اتجاهات نظرية إيجابية نحو مبحث التربية الفنية لدى كل من المعلمين والطلبة  (2

 وأولياء أمورهم. 

تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات النظرية التي من الممكن أن تسهم في زيادة الوعي واإلدراك  (3

ئة من حولهم والتفاعل معها ومع األقران، وتعمل بأهمية الفن في إعطاء الفرص للطالب الكتشاف البي

 على تنمية اإللهام واالبتكار والعمليات العقلية عندهم.

سيسهم البحث الحالي بإثراء المكتبة الكويتية بصورة خاصة والعربية بصورة عامة، خاصة في ظل  (4

ربية الفنية وأثرها على ندرة الدراسات العربية التي تطرقت إلى أهمية الكفايات التعليمية لمعلمي الت

تحصيل الطلبة الدراسية، وبالتالي ستشكل مرجع علمي جديد قد يُستفاد منه في الدراسات المستقبلية 

 .ذات العالقة بمضوع البحث الحالي

 ثانياً: األهمية التطبيقية )العملية( 

بوي  في تطوير قد يفيد البحث من خالل نتائجه الجهات المسؤولة ودوائر اإلشراف والتخطيط التر (1

 أساليب إعداد برامج تدريب معلمي التربية الفنية وتوجيهم نحو فهم أفضل للكفايات التدريسية.

قد يفيد البحث معلم التربية الفنية في تقويمه الذاتي لعمله من خالل إتقانه للعديد من الكفايات التدريسية  (2

 للمادة التي يقوم بتدريسها.

في وزارة التربية والتعليم الكويتية الختيار ي تسهيل مهمة صانعي القرار أن نتائج الدراسة هذه تفيد ف (3

 الدورات المناسبة والداعمة لكفابات المعلمين وتحسين كفاءتهم ورفع جودة التعليم الفني عن طريقهم.
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الغرض، وتمكين  لهذا المالئمة البرامج وإعداد والمعلمات للمعلمين التدريبية االحتياجات إلى التعرف (4

المشرفين من وضع الخطط اإلشرافية لنمية قدرات المعلمين وتدريبهم من خالل إعطاء الدروس 

التطبيقية وعقد االجتماعات الدورية واأليام الدراسية والدورات المختلفة وتنظيم تبادل الزيارات الصفية 

 .بين المعلمين في المدرسة الواحدة وبين المدارس

 حدود البحث 

 ة من الحدود، والتي تتمثل في:يتضمن البحث مجموع

دور مشرفي التربية الفنية في إعداد يقتصر هدف البحث الحالي على توضيح : الحدود الموضوعية .1

 . معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات وأثره على تحصيل الطلبة في المرحلة المتوسطة

 .لمتوسطة في الكويتمدارس المرحلة ا: يقتصر تطبيق البحث الحالي على الحدود المكانية .2

 . الكويتفي مدارس  المتوسطةتطبيق البحث على طالب المرحلة : تم الحدود البشرية .3

 م.  2022 تم تطبيق البحث الحالي في العام الدراسي : الحدود الزمانية .4

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 الهدف من تدريس التربية الفنية

 أن يدركي شخص قوية، فكل منهما يكمل اآلخر، حيث ال يمكن أل إن العالقة بين الفن والعلم عالقة

کما انه يتعذر علينا ، له ملةالمكدون أن يعي في دراسته بالجوانب الفنية  فروع المعرفة والعلم تمام اإلداركکافة 

م اآلخر فال يستطيع المختلفة. فکل من الفن و العلم يكمل و يتموينه باالتجاهات العلمية أن نجد فناناً لم يتاثر في تك

على بقية المواد و الخبرات األخرى ي مجال أو في أي خبرة دون المرورنسان ان يکون صورة شاملة في أاإل

 (.2012الموجودة في نواحي الحياة، إال ونجده قد تبصر فيها من قبل )الغامدي، 

، بالإلرادکل المحيطة حل بعض المشا إلىال يهدف فقط ن الفن بشكل عام إلى أ( 2012النبوي )ويشير 

. و من ناحية أخرى تربوية نالحظ أن تعليم الفنون يزيد من األفکار ولكنه يساهم أيضاً في تمكينهم من إدراكها

( المشرف على التعليم العام في والية Horn ,2009هورن )في أهمية التربية الفنية للطلبة يبين و اإلبتکارية.

انوا قلقين بشأن درجاتهم في االختبار ويريدون طريقة لرفعها، فإنهم بحاجة إذا کأن أولياء األمور )أريزونا(: 
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ثير من األدلة على أن األطفال المنغمسين في لى منح األطفال المزيد من الفنون. كما أشار إلى أن هناك الكإ

 فضل في اختباراتهم األکاديمية.الفنون يقومون بعمل أ

الصورة التي تظهر  رق تقويم متطابقة مع نجاح الصورة؛إال ط ما هي الفنية األهداف الجماليةكما أن 

، ك الخاصية بالمواضيع األخرى، تختلف مسؤولية التعليم عن تلالمتعلقة في العملية التعليمية. لذلكفيها األهداف 

 إال إذا کان هذا االختالف قد تم تحديده في موضوعد األخرى. ألن کل مادة دراسية تختلف عن أهداف الموا

 (.Levi, 2009واحد )

، يلزمه الطالب. فمن جهة قل أو عکس تأثير التعليم على سلوكمدرس التربية الفنية هو المسؤول عن نو

، بحيث فاهيم التدريس، ومعرفة مصادر التربية الفنية ومعرفة مبالثقافة الفنية وکيفية إثرائها ون على درايةأن يك

التوجيه األمر بالنسبة إلى  والبحث المستمر في البناء، و کذلك ،لموضوع مدعوًما بالحقائق العلميةيکون ا

المتواصل مع طلبته وتشجيعهم للمبادرة وتحفيزهم للدخول في المشارکة في صناعة األعمال الفنية، أو تجميل 

 (.Matthews, 2010ما يحتاج تجميله )

 منه الكفايات التعليمية المطلوبةدور معلم التربية الفنية و

ل الفنون في المجتمعات المعاصرة بشكفتقار إلى مداخل متعددة الثقافات مشکلة في تدريس يظل اال

عام. ومفتاح حل هذه المشکالت هو في ترکيز أساتذة الفنون على کيفية مساعدة الطالب على تلبية االحتياجات 

أساتذة الفنون  لى أهمية إدراكعدد من التربويين ع، نبه العشرين من القرن العشرين االجتماعية. في أواخر العقد

الثقافية  يفية مساعدة طالبهم على فهم اختالفاتهمتعلم الثقافات المتعددة وبهذا سيكونوا على دراية کاملة بكألهمية 

، والموجودة في مجتمعاتهم على وجه ار الموجودة في المجتمعات األخرىاألفک من خالل التعبير عن تلك

 ,Koos & Smithعلى بناء إطار عمل لبرامج تعليم الفنون متعددة الثقافات )الخصوص ، فالبد من الترکيز 

2012.) 

اظهار قيمة يجب أن يکون معلم التربية الفنية على استعداد تام في توجيه طالبه للموارد الالزمة إل

فهي   ة األخرى،اإلبداع في الفصول الدراسية. وقد يتعين عليه أن يشرح أهمية تعليم الفنون في المناهج الدراسي

ليست مادة منفصلة، بل وجودها ضروري في کل مجاالت الحياة. والبد من تقديم دراسات لمساندة هذه المفاهيم. 
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بيانه أن يسعى في تحسين نتائج الطالبه من خالل لمهام الفن ودوره في المجتمع، و فينبغي أن يکون مدافعا قويا

 (.2012في اليوم الدراسي )النبوي،  الفني اعفوائد العديدة التي تنجم عن إدماج اإلبدلل

للتربويين لمعايير التي ينبغي يتعلق بمحتوى الفنون الجميلة، فإن هناك مجموعة من الكفايات واوفيما      

والعقيل  (2012( والنبوي )2002کل من شوقي ) امتالكها، وهي وفق ما أورده الجميلةومعلمي الفنون 

(2021): 

 والمتعلقة المهارات المتنوعة خاصة بمجاالت الفنون الجميلة والمعلم المهارات ال البد من أن يمتلك

باإلمکانيات العالية لتطوير هذه األعمال الفنية المتنوعة الخاصة بهم، وأن يکون لديه المقدرة في إصدار 

ية، تفسيرات تدل على معاني بعيدة، ويکون قادرا على أن يصدر أحکام جمالية خاصة بأعماله الفن

ي الفني القدرة على التفسير، والتقويم النقد أن يمتلك وبأعمال اآلخرين من الفنانين، بمعنى آخر؛

المعرفة فنون الجميلة المتنوعة، وأن يمتلك تابات اإلبداعية في مجاالت البالمناقشات الشفهية، والك

م ويدرك رسالة الفن، ل الفنية، وأن يفهبالمحتويات التاريخية، و المصادر الثقافية حول األعما

 .ل أغلب القيم الثقافية واالجتماعيةوالتحديات التي تُشك

 القدرة  بالفنون الجميلة، والبد أن يمتلك أن تکون لديه معرفة شاملة باإلجراءات الفنية والجمالية الخاصة

اإلنتاج الفني  أن بصرية. وأن يدركعلى تفسير المسائل الفلسفية والقضايا األخالقية المتعلقة بالفنون ال

لية والنظرية االجتماعية والنظرية نظريات مختلفة، مثل: النظرية الشكن أن تستخرج من ودراسته يمك

ة بالفنون البصرية، فعليه أن السياسية. أن تکون لديه معرفة وإلمام بالثقافات القديمة والحديثة المتصل

ات المعلومات لتدريس الفنون نه، وشبكتقنيات الحاسب اآللي وفنوي، ويدرك دور التصميم الجرافيك

 .الجميلة والمواد التربوية األخرى

 ون مدرکا للمضامين المتعددة لوجود الفنون الجميلة في المتاحف، وصاالت العرض، وغيرها أن يك

المعلم أن تعليم الفنون الجميلة عبارة عن عمليات مستمرة،  أن يدركلمعالم الموجودة في البلد، ومن ا

 .ون للخبرات االنسانيةواسعة المدى، والفنون عبارة عن مكجهود وتحتاج ل
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 في إعداد المعلمين وفق الكفايات دور المشرفين التربويين

عملية اإلشراف التربوي هي المصدر الرئيسي الذي يغذي مهنة التعلليم ويساعد على إحداث التغيير 

عملية تعاونية تستوجب التعامل مع كل معلم،  لمواجهة متطلبات العصر في هذا المجال، فاإلشراف التربوي

لالستفادة من قدراته وتطوير مهاراته وتزويده بالبرامج التدريبية الالزمة والعمل على صقل قدراته ما أمكن 

(. وتعد عملية اإلشراف من العمليات الهامة سواء أكان للمشرفين أو للمعلمين، وترجع 2001ذلك )البدري، 

 (:2005لألسباب التالية )الطعاني، أهمية هذه العملية 

 التطور في مجال التربية المترتب عن تطور المعلومات بصفة عامة. (1

 المساهمة في تطوير التعليم. (2

صعوبة متابعة المدير لجميع النواحي الفنية واإلدارية بسبب كثرة المهام، كذلك عدم تمكنه من جميع  (3

 لى عمله.التخصصات، فالمعلم بحاجة إلى شخص متخصص يشرف ع

 اإلشراف التربوي وسيلة لتبادل الخبرات بين المعلمين في مجال التخصص وبين المعلمين بصفة عامة. (4

وفقاً لعبد القادر  ويمكن تحديد دور المشرف التربوي في تطوير الكفايات للمعلمين في عدة مجاالت أبرزها

 :(2019وأحمد )

أهمية مهارات التخطيط للدروس، وتحديد  في مجال التخطيط للتدريس: فيبين المشرف للمعلمين (1

األهداف التعليمية المراد تحقيقها وأن تكون قابلة للقياس، وتحديد األهداف السلوكية المراد تحقيقها، 

والمساعدة في وضع البرامج العالجية للتالميذ المتأخرين دراسياً، وتعيين المهارات المراد تدريسها 

 في موضوع محتوى الدرس.

طرق واستراتيجيات التدريس: وذلك بأن يرشد المعلم إلى اختيار أساليب التدريس المالئمة في مجال  (2

المواقف التعليمية، وإلى أبرز أساليب ألعمار الطالب، وتنويع طرق واستراتيجيات التدريس بما يناسب 

تكار في معالجة أخطاء الطالب، ومراعاة قدرات وظروف الطالب المتأخرين دراسياً، والتجديد واالب

 طرق واستراتيجيات التدريس.
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ي مجال التقويم: يظهر دور المشرف في أن يبصر المعلمين بالئحة تقويم الطالب، وأهمية تشخيص ف (3

مستوى الطالب قبل التدريس، وبيان المستوى التحصيلي الذي ينبغي أن يصل إليه الطالب، واستخدام 

م التغذية الراجعة المناسبة حول مستوى تحصيلهم أدوات التقويم المتنوعة عند تقويم الطالب، وتقدي

 وجودة نتاجهم.

في مجال إدارة الصف: يبين المشرف للمعلم أهمية حسن استقبال الطالب، وتهيئة البيئة الصفية اآلمنة،  (4

وأساليب إدارة الفصل، وأساليب إشراك الطالب في عملية حفظ النظام، واستثمار ومن الحصة، وتنمية 

 يجابية عند الطالب، وكيفية التعامل مع السلوكيات غير المرغوبة.السلوكيات اإل

في مجال العالقات اإلنسانية: يبين المشرف للمعلمين أهمية تكوين خلفية كافية عن أحوال الطالب  (5

وظروفهم المعيشية ومراعاة أحوالهم في التعامل معهم، وأساليب بناء العالقات اإليجابية معهم، وأهمية 

ل في التعامل مع الطالب، واستخدام أسلوب النقد اإليجابي عند تقويم األنشطة وتطبيقات التزام العد

  الطالب.

 الدراسات السابقة

للکشف عن المشکالت التي يواجهها مدرسو التربية الفنية و المهنية ( 2010)هدفت دراسة السعايدة 

ونت عينة راح الحلول المناسبة لها. وتكواقتفي المرحلة المتوسطة من وجهة نظرهم، وتحليل هذه المشکالت 

( من معلمي التربية الفنية والمهنية. وقد جمعت البيانات باستخدام استبانة مخصصة بعد 309الدراسة من )

أظهرت النتائج أن معلمي التربية الفنية و المهنية للمرحلة  .التأکد من صدقها من قبل محکمين مختصين

، المناهج، والتأهيل العلمي والمسلكي، و تخطيط التعليم والتعلم وتنظيمهالمتوسطة يعانون من مشکالت من 

رشاد المهني وتوجه الطلبة. إلدارية واإلختبارات و التقويم واإلشراف التربوي والصف واإلوالبيئة المدرسية وا

المعلمين  ( بينa=0.05ودلت النتائج على فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير المشکالت عند مستوى ) 

المشکالت. وکانت أهم مقترحات هذه الدراسة هي  تلكمواجهة قدرة على المعلمات، إذ کان المعلمون أکثر و

ضرورة توفير معلمين متخصصين في التربية الفنية والمهنية وتدريبهم على مهارات التدريس، وتوفير 

 دراسة تعديالت في طرائق تدريس البحث.البحث، کما اقترحت ال ات المادية المطلوبة لتدريس محتوىالمستلزم
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مجال التصميم لمادة  لى تقييم واقع البيئة التعليمية لتدريس( إ2018هدفت الدراسة إبراهيم و العتوم )

التربية الفنية في مدارس قصبة محافظة إربد ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة استبانة وتوزيعها 

توصلت الدراسة إلى العديد  م. 2014/  2015ة، للعام الدراسي ( مدرس101الغ عددها )على عينة الدراسة والب

من النتائج أهمها : أن مستوى تقييم معلمي ومعلمات التربية الفنية في المدارس لألبعاد ذات العالقة بالبيئة 

الصعوبات التي تواجه وجود العديد من  ، کما بينت النتائج کذلكمجال التصميم قد جاء ضعيفافي التعليمية 

عدم وجود فروق في النهاية النتائج في تدريس مجال التصميم بالمدارس. وبينت  معلمي ومعلمات التربية الفنية

 ،عدد سنوات الخبرةالجنس، والمؤهل العلمي، والوظيفة، و) ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات الديمغرافية

 والتخصص( .

( إلى التعرف على معوقات توظيف اإلنتاج الفني لطالب قسم 2018) هدفت دراسة الشاعر وکذلك

ونت عينة الدراسة من يس والطالب بجامعة أم القرى . وتكأعضاء هيئة التدر التربية الفنية من وجهة نظر

 (143أفراد العينة )( طالبا ، وبلغ إجمالي 130( وطالب القسم وعددهم )  13أعضاء هيئة التدريس وعددهم ) 

 ً صورة معوقات ومقترحات في أربعة مجاالت وتمثلت أداة الدراسة في استبانة من إعداد الباحث في . شخصا

( 0.05. وقد أسفرت نتائج الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )بواقع أربعين فقرة

الطالب قسم التربية الفنية من  بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توظيف اإلنتاج الفني

ً تباين . کما اتضح أن هناكوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب في استجابات کل من أعضاء هيئة  ا

 نطاق المعوقات والحلول المقترحة، فأجمعوا حول مجموعة من المعوقات أبرزها:التدريس والطالب في 

صعوبة حفظ العمل. أوصت الدراسة ، وف المشارکات الفنيةضعو، وغياب المزاولة الفنية، التکاليف المالية 

ضرورة العمل على معالجة المعوقات التي تحول دون توظيف اإلنتاج الفني لطالب وأعضاء في النهاية إلى 

 .لتدريس في أقسام التربية الفنيةهيئة ا

تبحث  -ود علم الباحثفي حد -وعليه يتضح ندرة الدراسات المتعلقة بالتربية الفنية، وعدم وجود دراسة

ً للكفايات التربوية وأثرها على تحصيل الطالب في  في دور مشرفي التربية الفنية في إعداد المعلمين وفقا

خاصة وأن الكويت بمختلف هيئاتها ومؤسساتها التعليمية داعمة للفن والرقي المرحلة المتوسطة في الكويت، 

 يام بهذه الدراسة.والذوق واإلبداع، وهو ما دفع الباحث إلى الق
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 منهجية البحث

ً لألدوات التي سيتم االعتماد  ً لمنهجية الدراسة المستخدمة، ووصفا يتضمن القسم الحالي من البحث توضيحا

 عليها في تجميع بيانات الدراسة.

 منهج البحث

 ليليلتحقيق أهداف البحث والتمكن من اإلجابة على أسئلته سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التح

. حيث أن هذا المنهج مالئم لوصف المشكلة الدراسية والممارسات القائمة والموجودة والمتاحة واالرتباطي

، األمر أن هذا المنهج يسمح بالحصول على نتائج موثوقة دون تدخل من الباحث في مجرياتهاللدراسة، كما 

. يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة بيرالذي يمكن الباحثين من االعتداد بنتائج األبحاث الوصفية بشكل ك

كما في الواقع دون إخضاع عينة الدراسة ألي من الظروف اإلصطناعية أو الضغوط، مما يجعل البحث عن 

 (. 2013طريق المنهج الوصفي بحثاً يعتد بنتائجه بشكل كبير )الصويلح، 

 مجتمع وعينة الدراسة 

المدارس  التربية الفنية للمرحلة المتوسطة في اتتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلم

ونظرا لصعوبة إدخال وتغطية مجتمع الدراسة بأكمله في الدراسات الوصفية والتحليلية، . الحكومية في الكويت

لمجتمع الدراسة وعكس نتائجها على مجتمع  تمثيال صادقا وغير متحيز إذ يتم االكتفاء بعينة عشوائية ممثلة

 ( معلما ومعلمة للتربية الفنية للمرحلة المتوسطة،150تكونت من )الباحث باختيار عينة عشوائية الدراسة، قام 

في الفصل الدراسي الثاني تم اختيارهم بطريقة عشوائية غير متحيزة، وتم توزيع االستبيانات عليهم إلكترونياً 

  .2022من العام الدراسي 

ً على المعلمين والجدير بالذكر أنه تم توزيع االستبيانات إ وذلك من خالل التواصل معهم لكترونيا

وإرسال االستبيانات لهم عبر وسائل التواصل االجتماعي وااليميل، بدالً من التوزيع الميداني لها ومقابلة 

ً لوجه، وذلك نظراً لما فرضته جائحة كورونا على الباحثين من ضرورة االلتزام بالتباعد  المعلمين وجها

التغييرات في أنظمة التعليم التي شهدتها المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعذر التواصل المباشر وااالجتماعي، 

إلبطاء وتيرة انتشار وتجنب االلتقاء الجسدي عن قرب  مع المعلمين وتطبيق الدراسات الميدانية عليهم،
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نة الدراسة من حيث ( يوضح وصف وتقسيم عي1الفيروس، وتفادي إرهاق نظم الرعاية الصحية. والجدول )

 المتغيرات الديمغرافية:

 وصف خصائص عينة الدراسة: 1جدول 

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 %43.3 65 ذكر الجنس

 %56.7 85 أنثى

 %73.3 110 بكالوريوس الدرجة العلمية

 %20.0 30 ماجستير

 %6.7 10 دكتوراة

 %33.3 50 سنوات 5أقل من  برةعدد سنوات الخ

 %44.7 67 سنوات 10أقل من -5

 %22.0 33 سنوات فأكثر 10

 %100 150 المجموع

 

( السابق أن عينة الدراسة توزعت طبقاً لمتغير الجنس بشكل متساٍو تقريباً، بحيث 1يتضح من الجدول )

من العينة ( %56.7ناث ما نسبته )من العينة الكلية، في حين مثلت اإل%( 43.3شكل الذكور ما نسبته )

اإلجمالية، وهو ما يدلل على أن االستجابات المقدمة من قبل عينة البحث شاملة ومراعية لوجهة نظر الجنسين 

 من المعلمين، وبالتالي يمكن القول بأن العينة ممثلة لمجتمع الدراسة. 

من الجدول أعاله أن جميع أفراد عينة تبين المؤهل العلمي )الدرجة العلمية(؛ فيوفيما يتعلق بمتغير 

%(، أما الذين يمتلكون 73.3الدراسة من الفئة المتعلمة، ممن يمتلكون بحد أدنى درجة البكالوريوس بنسبة )

%(، في حين شكل من يمتلكون درجة الدكتوراة النسبة 20.0ما نسبته ) درجة الماجستير كمستوى تعليمي بلغوا

معلمي ومعلمات التربية الفنية في الكويت للمرحلة لق بمتغير الخبرة، فقد شكل %(. أما فيما يتع6.7األقل )

( سنوات النسبة األكبر من 10( إلى أقل من )5ممن تراوحت سنوات خبرتهم بين )المتوسطة من عينة الدراسة 

%(، 33.3) ( سنوات بنسبة5%(، في حين تالها المعلمون والمعلمات ممن يمتلكون خبرة أقل من )44.7العينة )

%(، 22( سنوات بنسبة )10وصوالً إلى النسبة األقل من المعلمين والمعلمات وهم ممن يمتلكون خبرة أكثر من )

ً عن أن عينة الدراسة جميعهم من أصحاب الكفاءات العالية والتعليم المتقدم، وممن  وهو ما يعطي انطباعا
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، أي أن لهم القدرة على اإلجابة عن التربية الفنيةم يمتلكون المعرفة والخبرة في القطاع التعليمي وفي تعلي

 تساؤالت البحث بمصداقية وكفاءة عالية.

 أداة الدراسة

معلمي ( فقرة سيقوم بتوجيهها ل33لتحقيق أهداف البحث؛ قام الباحث بتصميم استبانة تتألف من )

، حيث اعتمد الباحث في تصميم للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في الكويت التربية الفنيةومعلمات 

التربية الفنية ودور المشرفين التربويين في رفع كفايات االستبانة على الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت 

، 2014؛ الرباعي، 2020؛ الشايع، 2021العقيل،  ، كدراسة )المعلمين وتأثير ذلك على تحصيل الطلبة الدراسي

 . (2005ن، ؛ أمي2007أبو قديس وعمرو، 

 قسمين رئيسيين:وقد توزعت فقرات االستبانة على 

ن البيانات الديموغرافية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، حيث تشمل كل من الجنس، وعدد القسم األول - : تضمَّ

 سنوات الخبرة، الدرجة العلمية للمعلم أو المعلمة. 

  ألهداف البحثية:القسم الثاني: تضمن ثالثة محاور بحثية موجهة نحو تحقيق ا -

دور مشرفي التربية الفنية في توجيه تساهم في تقييم  فقرة 20: تضّمن األولالمحور ا .1

ً للكفايات الالزمة للمرحلة المدرسية المتوسطة في  وإعداد معلمي التربية الفنية وفقا

 . الكويت

ن الثانيالمحور  .2 معلمو التربية أهم الكفايات التدريسية التي يرى فقرات تُشير إلى  8: تضمَّ

 .الفنية ضرورة توفرها لديهم لتدريس المرحلة المتوسطة في المدارس الكويتية

ن الثالثالمحور  .3 أثر إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات على فقرات تقيم  5: تضمَّ

 .تحصيل الطلبة وإبداعهم في مادة التربية الفنية
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 الصدق والثبات

للتأكد من صدق محتوى االستبيان الظاهري، تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من 

وأساتذة القياس والتقويم، إلبداء  واإلشراف التربوي الفني،المتخصصين في المجال التربوي والقطاع التعليمي، 

اللغوية لعبارات  مالحظاتهم حول عبارات االستبانة، بحيث قاموا بإبداء آرائهم حول مدى صحة الصياغة

االستبانة، ومدى مالئمة مفردات االستبانة لعينة الدراسة، فضال عن مدى صالحية كل عبارة لقياس ما وضعت 

%(. قام الباحث 100-80لقياسه، وقد تراوحت نسبة االتفاق بين السادة المحكمين على جميع عبارات االستبانة )

وأضاف بعض الفقرات، وأجرى بعض التعديالت وفقاُ باألخذ بآراء المحكمين وتوجيهاتهم، حيث حذف 

 لمالحظاتهم وتوجيهاتهم، ووِضعَت األداة في صورتها النهائية وفقاً لتعديالت المحكمين وآرائهم.

كما أنه تم حساب معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة من فقرات االستبيان والمحور الذي تنتمي إليه، 

ور بالدرجة الكلية لالستبيان، وذلك للتأكد من الصدق البنائي لمحاور وكذلك تم حساب معامل ارتباط كل مح

( ومع المحاور ما بين 0.88-0.78االستبيان. وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين )

ا وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي للمحاور والعبارات مع االستبيان، حيث أنها جميعه(، 0.77-0.84)

 ( ألغراض تطبيق الدراسة.α  =0.05معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

أما فيما يتعلق بثبات االستبانة فقد تم حساب الثبات لكل بعد من أبعاد االستبانة ولالستبانة ككل، وذلك 

عية خارجة عن عينة ( بعد تجريبها على عينة استطالAlpha Cronbachباستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا )

التربية الفنية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في معلماً ومعلمة من معلمي  30البحث، مكونة من 

 ( يبين معامالت ثبات ألفا ألبعاد االستبانة واالستبانة ككل.2، والجدول )الكويت

 الستبانة واالستبانة ككلمعامالت ثبات كرونباخ ألفا ألبعاد ا: 2جدول 

معامل كرونباخ  المحور الرقم

 ألفا

عدد 

 الفقرات

 20 0.844 دور مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد معلمي التربية الفنية. 1

 8 0.835 الكفايات التدريسية لمادة التربية الفنية. 2

 5 0.794 تحصيل الطلبة وإبداعاتهم في مادة التربية الفنية. 3

 33 0.863 الستبانة ككلا
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( السابق أن قيم معامالت كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة كانت مرتفعة، فتراوحت بين 2يظهر من جدول )

وهي قيم مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا لفقرات  (0.794-0.844)

ات أفراد العينة عن أسئلة االستبانة، مما يشر الى فهمهم ( ، وهذا يدل على ثبات عالي إلجاب0.863األداة ككل )

 .مكانيـة التعامـل مـع االستبيان بدرجـة عالية مـن الثقـةإلعبارات االستبيان و

 الوزن النسبي وتصحيح االستبانة

تم استخدام مقياس ليكرت ذو التدرج الخماسي لتصحيح االستبيان وفقاً للدرجات التالية التي يختارها 

( تعبر 3، ودرجة )غير موافق( تعبر عن 2، ودرجة )غير موافق بشدة( تعبر عن 1ستجيبين وهي: )درجة )الم

(، ولتفسير المتوسطات الحسابية موافق بشدة ( تعبر عن5، ودرجة )موافق( تعبر عن 4، ودرجة )محايدعن 

كل، تم االعتماد على التقسيم لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى مجالها ك

 ( للحكم على المتوسطات الحسابية:3التالي في جدول )

 مقياس المتوسطات الحسابية وتفسيرها: 3جدول 

 مرتفعة جداً  مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جداً 

1-1.80 1.81-2.6 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5 

 

 المعالجات اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة األساسية وتحليل  (SPSS) الباحث باعتماد برنامج التحليل االحصائي قام

  : البيانات التي تم جمعها أثناء الدراسة الختبار الفرضيات وذلك باستخدام االختبارات االحصائية التالية

تساق المحاور التي ُطبِّقت بحيث تم تطبيقه للتأكد من مدى ا :(Cronbach Alpha) اختبار كرونباخ ألفا -

 .فيها أداة الدراسة مع المتغيرات التي سعت الختبارها أو بشكل مختصر للتأكد من ثبات اداة الدراسة
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  .التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة الديموغرافية -

في وصف آراء عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة الدراسة: وهي تستخدم  -

الدراسة حول متغيرات الدراسة من أجل الكشف عن متوسط اإلجابات لكل متغير باالضافة الى استخدامه 

 ابة عن تساؤالت الدراسة.ارات الواردة في االستبانة، ولإلجفي وصف كل عبارة من العب

كد من الصدق البنائي ، وذلك للتأ "Person Correlation Coefficient "حساب معامل ارتباط بيرسون -

لالستبيان، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة المتعلقة بالكشف عن وجود عالقة ارتباطية بين المتغيرات ) دور 

 مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد معلمي التربية الفنية وأثره على تحصيل الطلبة وإبداعاتهم(.

وذلك من أجل بناء نموذج  :(Simple linear regression analysis) معادلة االنحدار الخطي البسيط -

إحصائي يربط بين المتغير المستقل )دور مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد معلمي التربية الفنية وفق 

الكفايات( والمتغير التابع )تحصيل الطلبة وإبداعاتهم في التربية الفنية(، وذلك وفقاً لمعادلة إحصائية تبين 

 وحجم واتجاه التأثير بين المتغيرات. قوة العالقة

 نتائج الدراسة ومناقشتها

"ما دور مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد معلمي النتائج التعلقة بالسؤال األول، ونصه:  -

 "؟التربية الفنية وفقاً للكفايات الالزمة للمرحلة المدرسية المتوسطة في الكويت 

بحساب اإلحصاءات الوصفية )المتوسطات الحسابية واالنحرافات  باحثولإلجابة عن هذا التساؤل، قام ال

( التالي يوضح المتوسطات 4)ور األول من االستبيان، والجدول المعيارية( الستجابات أفراد العينة لفقرات المح

وفقاً للكفايات  لدور مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد معلمي التربية الفنيةالحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .الالزمة للمرحلة المدرسية المتوسطة في الكويت
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دور مشرفي التربية الفنية في توجيه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  :4جدول 

 (150)ن= في الكويتوإعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات الالزمة للمرحلة المدرسية المتوسطة 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة الرتبة

 ( طرق واستراتيجيات التدريسأ

إرشاد المعلم إلى أساليب التدريس المالئمة ألعمار  1

 الطلبة.

 مرتفعة 5 975400. 3.9600

إرشاد المعلم إلى ضرورة تنويع طرق التدريس  2

 ناسب مع المواقف التعليمية.واستراتيجياته بما يت

 مرتفعة 8 966000. 3.9200

توجيه المعلم إلى أهمية ربط محتوى الدروس بواقع  3

 الحياة، ليطبق الطالب المهارات عملياً.

 مرتفعة 11 1.07909 3.9000

توجيه المعلم إلى طريقة التعامل مع الفروق الفردية  4

ين للطلبة ومراعاة قدرات وظروف الطالب المتأخر

 فنياً.

 مرتفعة 19 1.03818 3.7933

 ( في مجال التقويمب

إرشاد المعلمين إلى كيفية التعامل مع لوائح التقويم  5

 المختلفة والمتنوعة للطلبة.

 مرتفعة 18 1.08496 3.8067

يوجه إلى أهمية تشخيص الطالب قبل التدريس وبيان  6

 المستوى الفني الذي ينبغي أن يصل إليه الطالب.

 مرتفعة  2 1.06481 4.0200

إرشاد المعلم إلى استخدام أدوات التقويم المتنوعة  7

 عند تقويم الطالب.

 مرتفعة 9 1.00960 3.9133

تقديم المشرف لتطبيق عملي لتقويم تعلم الطالب بدقة  8

وموضوعية والمتابعة المستمرة الموثقة لتحصيل 

 الطالب. 

 مرتفعة 6 987620. 3.9333

التخطيط التدريس ج( في مجال  

 مرتفعة 20 1.09103 3.7600 أن يوحه المعلم إلى أبرز مهارات التخطيط للدروس. 9

 مرتفعة 3 93397. 4.0133 أن يرشد المعلم إلى كيفية وضع أهداف قابلة للقياس. 10

أن يحدد األهداف السلوكية المراد تحقيقها ووضع   11

 البرامج العالجية للتالميذ.

 مرتفعة 4 1.02967 3.9867

أن يعمل على توزيع عناصر الدرس على زمن  12

 الحصة وتنويع مصادر المهارات الفنية في الحصة.

 مرتفعة 15 1.03028 3.8400

 د( في مجال إدارة الصف

 مرتفعة 14 1.01258 3.8533 أن يرشده إلى ضرورة حسن استقبال الطالب. 13

 مرتفعة 16 1.06865 3.8400 السليمة.أن يوجهه إلى ضرورة تهيئة بيئة الفصل  14
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أن يبين للمعلم ضرورة إشراك الطلبة في حفظ  15

وإدارة النظام وتنمية السلوكيات اإليجابية عند 

 الطالب.

 مرتفعة 12 1.07001 3.8733

أن يوجهه إلى أبرز الحوافز التشجيعية لتعزيز  16

 انضباط الطالب وحبهم للفن.

 مرتفعة 13 964450. 3.8733

 هـ( في مجال العالقات اإلنسانية

أن يوجهه إلى أهمية تكوين خلفية كافية عن أحوال  17

 الطالب ومستوياتهم الفنية.

 مرتفعة 1 904280. 4.1200

أن يرشده إلى أساليب بناء العالقات اإليجابية مع  18

 الطالب.

 مرتفعة 10 1.10482 3.9133

وظهوره كقدوة  أن يبين له أهمية وكيفية إلهامه للطلبة 19

 فنية حسنة لهم.

 مرتفعة 7 1.01066 3.9267

أن يوجهه إلى تجنب النقد الفني الجارح أو العبارات  20

 السلبية في تقويم أنشطة وتطبيقات الطلبة الفنية.

 مرتفعة 17 1.06865 3.8400

 مرتفعة 1.00919 3.8985 المتوسط العام للمحور األول

 

دور مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد سطات الحسابية التي تقيس ( أن المتو4يظهر من الجدول )

-4.1200قد تراوحت بين ) معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات الالزمة للمرحلة المدرسية المتوسطة في الكويت

عن  أن يوجهه إلى أهمية تكوين خلفية كافية( والتي تنص على: "17(، وكان أبرزها للفقرة رقم )3.7600

يوجه إلى (: "6( ودرجة مرتفعة، وتلتها الفقرة )4.1200"، بمتوسط حسابي )أحوال الطالب ومستوياتهم الفنية

بمتوسط حسابي  "أهمية تشخيص الطالب قبل التدريس وبيان المستوى الفني الذي ينبغي أن يصل إليه الطالب

" بمتوسط كيفية وضع أهداف قابلة للقياسأن يرشد المعلم إلى ( "10( وبدرجة مرتفعة، ثم الفقرة )4.0200)

أن يحدد األهداف السلوكية المراد تحقيقها ووضع البرامج   ( "11( ودرجة مرتفعة، ومن ثم الفقرة )4.0133)

إرشاد المعلم إلى أساليب  ( "1ومن ثم الفقرة ) ( ودرجة مرتفعة،3.9867" بمتوسط حسابي )العالجية للتالميذ

أن ( "9( ودرجة مرتفعة، وصوالً إلى الفقرة )4.0985" بمتوسط حسابي )ر الطلبة التدريس المالئمة ألعما

 (. 3.7600"  والتي جاءت بمتوسط حسابي مرتفع أيضاُ )يوحه المعلم إلى أبرز مهارات التخطيط للدروس

فقاً دور مشرفي التربية الفنية في توجيه وإعداد معلمي التربية الفنية وكما بلغ المتوسط العام لمحور 

وهو ما يبين أن جميع أفراد عينة الدراسة (، 3.8985) للكفايات الالزمة للمرحلة المدرسية المتوسطة في الكويت

أهمية مشرفي التربية الفنية في إعداد المعلمين وتطويرهم وتحسين أدائهم، وذلك ألنه الشخص  متفقون على
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مدار سنوات طويلة من العمل الميداني خبرة كافية الخبير في العملية التعليمية والتربوية، وقد اكتسب على 

لمساعدة المعلمين والمعلمات على النمو الوظيفي وتطوير العملية التعليمية في المدارس وفق أحدث النظريات 

 التربوية والتجارب العالمية.

؛ 2021العقيل، ؛ 2019عبد القادر وأحمد، الدراسات السابقة كدراسة )وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدت عليه 

( التي بينت أن دور المشرف التربوي في تطوير كفايات المعلمين يتلخص 2014؛ الرباعي، 2020الشايع، 

في خمسة مجاالت هي مجال التخطيط للتدريس، ومجال طرق واستراتيجيات التدريس، ومجال التقويم ، ومجال 

ل عنصراً هاماً لرفع كفاءة معلمي التربية الفنية العالقات اإلنسانية ومجال إدارة الصف، فالمشرف التربوي يشك

لما يقوم به من وضع خطة تطوير لمبحثه على مستوى المديرية ومتابعة تنفيذها، ووضع خطط لمتابعة 

المدارس، وتقويم عمل المعلمين فنياً، وكتابة التقارير اإلشرافية التخصصية والعامة، وتقديم التغذية الراجعة 

بعد كل زيارة، والعمل على تنمية قدرات المعلمين وتدريبهم من خالل إعطاء الدروس للمعلمين والمدير 

التطبيقية وعقد االجتماعات الدورية واأليام الدراسية والدورات المختلفة وتنظيم تبادل الزيارات الصفية بين 

 .المعلمين في المدرسة الواحدة وبين المدارس، وغيرها مما يساهم في رفع كفاءة المعلم

ا األهمية النسبية للكفايات التي يرى معلمو التربية الفنية م النتائج التعلقة بالسؤال الثاني، ونصه: " -

 ؟"ضرورة توفرها لديهم لتدريس المرحلة المتوسطة في المدارس الكويتية 

ت ولإلجابة عن هذا التساؤل، قام الباحث بحساب اإلحصاءات الوصفية )المتوسطات الحسابية واالنحرافا

( التالي يوضح المتوسطات 5ور األول من االستبيان، والجدول)المعيارية( الستجابات أفراد العينة لفقرات المح

لألهمية النسبية للكفايات التي يرى معلمو التربية الفنية ضرورة توفرها لديهم الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .لتدريس المرحلة المتوسطة في المدارس الكويتية
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األهمية النسبية للكفايات التي يرى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  :5ل جدو

 (150)ن=معلمو التربية الفنية ضرورة توفرها لديهم لتدريس المرحلة المتوسطة في المدارس الكويتية 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة رتبةال

امتالك المهارات الخاصة بالفن الجمالي والقدرة على  1

 إنتاج األعمال الفنية.

 مرتفعة 6 1.00960 3.9143

أن يمتلك القدرة على التفسير، والتقويم النقدي الفني  2

بالمناقشات الشفهية، والكتابات اإلبداعية في مجاالت 

 الفنون الجميلة المتنوعة.

 مرتفعة 4 987620. 3.9333

أن يمتلك المعرفة بالمحتويات التاريخية، و المصادر  3

الثقافية حول األعمال الفنية، وأن يفهم ويدرك رسالة 

 الفن.

 مرتفعة 3 941130. 3.9867

امتالك القدرة على تصميم المناهج واختيار  4

 االستراتيجيات وأساليب التدريس المناسبة .

 مرتفعة 7 1.10482 3.9133

على إدارة الصف المدرسي )االنضباط، تنظيم  القدرة 5

 المواد واألدوات الفنية والتنظيم العام(.

 مرتفعة 8 1.06865 3.8400

االنفتاح على مختلف أنواع الفن وأشكاله، واحترام  6

 وتقدير الثقافات المختلفة.

 مرتفعة 2 956990. 4.0600

المعرفة بالخصائص النفسية للطلبة وتواصله  7

 معهم.المستمر 

 مرتفعة 5 964450. 3.8733

استخدام المواد واألدوات التكنولوجية الحديثة في  8

 تعليم الفن وتنظيم األنشطة الفنية المختلفة للطلبة.

 مرتفعة 1 904280. 4.1200

 مرتفعة 967840. 3.9550 المتوسط العام للمحور الثاني

 

األهمية النسبية للكفايات التي يرى معلمو  ( أن المتوسطات الحسابية التي تقيس5يظهر من الجدول )

قد تراوحت بين  التربية الفنية ضرورة توفرها لديهم لتدريس المرحلة المتوسطة في المدارس الكويتية

استخدام المواد واألدوات التكنولوجية ( والتي تنص على: "8(، وكان أبرزها للفقرة رقم )4.1200-3.8400)

( ودرجة مرتفعة، 4.1200"، بمتوسط حسابي )م األنشطة الفنية المختلفة للطلبةالحديثة في تعليم الفن وتنظي

بمتوسط  "االنفتاح على مختلف أنواع الفن وأشكاله، واحترام وتقدير الثقافات المختلفة(: "6وتلتها الفقرة )

المصادر  أن يمتلك المعرفة بالمحتويات التاريخية، و( "3( وبدرجة مرتفعة، ثم الفقرة )4.0600حسابي )

( ودرجة مرتفعة، ومن ثم الفقرة 3.9867" بمتوسط )الثقافية حول األعمال الفنية، وأن يفهم ويدرك رسالة الفن
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أن يمتلك القدرة على التفسير، والتقويم النقدي الفني بالمناقشات الشفهية، والكتابات اإلبداعية في مجاالت  ( "2)

القدرة على ( "5وصوالً إلى الفقرة )( ودرجة مرتفعة، 3.9333بمتوسط حسابي ) "الفنون الجميلة المتنوعة

والتي جاءت بمتوسط حسابي  "إدارة الصف المدرسي )االنضباط، تنظيم المواد واألدوات الفنية والتنظيم العام(

 (. 3.8400مرتفع أيضاُ )

فنية ضرورة توفرها األهمية النسبية للكفايات التي يرى معلمو التربية الكما بلغ المتوسط العام لمحور 

مجموعة من  وهو ما يبين أن جميع أفراد عينة الدراسة متفقون على(، 3.9550)بتدريس التربية الفنية لديهم

المتمثلة بامتالك المهارات الخاصة بالفن الجمالي والقدرة على إنتاج األعمال الكفايات التربوية والتدريسية 

لنقدي الفني بالمناقشات الشفهية، والكتابات اإلبداعية في مجاالت الفنون الفنية، والقدرة على التفسير، والتقويم ا

الجميلة المتنوعة والمعرفة بالمحتويات التاريخية، و المصادر الثقافية حول األعمال الفنية، ورسالة الفن، 

تشكل عنصراً وامتالك القدرة على تصميم المناهج واختيار االستراتيجيات وأساليب التدريس المناسبة، والتي 

ً ووسيلة رئيسية في تعليم ال العقيل، تربية الفنية للطلبة بصورة مثلى. وهو ما يتفق مع دراسة كل من )هاما

( التي أكدت على أهمية الكفايات 1996؛ النجادي، 2005؛ األمين، 2014؛ الرباعي، 2020؛ الشايع، 2021

بيئة التعليمية التعّلمية وتنمية الحس الجمالي وتطوير إعداد الخطة السنوية و تنظيم ال التدريسية المتمثلة في

المفاهيم الفنية لدى الطلبة وتقبل المشكالت الشخصية للطلبة وربط األهداف بعناصر الموقف التعليمي، وتعزيز 

ما لها من لدى معلمي التربية الفنية، لاإلبداع الفني لدى الطلبة وتوفير الجو النفسي المالئم لبيئة التعّلم اإليجابية 

 . في نجاح العملية التربوية وتحسن مخرجات الطلبة وإبداعاتهم الفنيةدور في المساهمة 

ً للكفايات على  النتائج التعلقة بالسؤال الثالث، ونصه: " - ما أثر إعداد معلمي التربية الفنية وفقا

 ؟"تحصيل الطلبة وإبداعهم 

اءات الوصفية )المتوسطات الحسابية واالنحرافات ولإلجابة عن هذا التساؤل، قام الباحث بحساب اإلحص

( التالي يوضح المتوسطات 6المعيارية( الستجابات أفراد العينة لفقرات المحور األول من االستبيان، والجدول)

في تحصيل الطلبة في المرحلة المتوسطة وإبداعاتهم في مادة التربية الفنية الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 لكويتية.المدارس ا
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تحصيل الطلبة في المرحلة المتوسطة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  :6جدول 

 (150)ن=وإبداعاتهم في مادة التربية الفنية في المدارس الكويتية 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة الرتبة

م التربية الفنية في بناء شخصية الطالب واكتمال تساه 1

 عملية التعلم لديه.

 مرتفعة 2 0.91871 4.0400

تعطي التربية الفنية للطالب الفرصة الكتشاف البيئة  2

من حولهم والتفاعل معها بما ينمي المهارات 

 الدراسية لديهم.

 مرتفعة 3 0.91187 4.0267

ر وتعزز العمليات تساهم في تنمية اإللهام واالبتكا 3

 العقلية لديهم بما يدعم أداؤهم التحصيلي.

 مرتفعة 5 1.02941 3.9733

توجه الطلبة نحو التعلم الذاتي والتعلم باالكتشاف  4

 الذي يعزز من مهارات الطلبة التحصيلية.

 مرتفعة 4 0.94113 3.9867

تدعم مواهب الطلبة وتخرج إبداعاتهم الفنية التي  5

 ية وتعزيز الثقة بها.بحاجة إلى رعا

 مرتفعة 1 0.95699 4.0600

 مرتفعة 0.93635 4.0173 المتوسط العام للمحور الثالث

 

دور المرشد األكاديمي في اختيار الطلبة ( أن المتوسطات الحسابية التي تقيس 6يظهر من الجدول )

، وكان أبرزها للفقرة رقم (3.9733-4.0600قد تراوحت بين ) للتخصص الدراسي في مؤسسات التعليم العالي

"، تدعم مواهب الطلبة وتخرج إبداعاتهم الفنية التي بحاجة إلى رعاية وتعزيز الثقة بها( والتي تنص على: "5)

تساهم التربية الفنية في بناء شخصية الطالب (: "1( ودرجة مرتفعة، وتلتها الفقرة )4.0600بمتوسط حسابي )

تعطي التربية الفنية ( "2( وبدرجة مرتفعة، ثم الفقرة )4.0400ط حسابي )بمتوس "واكتمال عملية التعلم لديه

" بمتوسط للطالب الفرصة الكتشاف البيئة من حولهم والتفاعل معها بما ينمي المهارات الدراسية لديهم

يعزز توجه الطلبة نحو التعلم الذاتي والتعلم باالكتشاف الذي  ( "4( ودرجة مرتفعة، ومن ثم الفقرة )4.0267)

تساهم ( "3، وصوالً إلى الفقرة )( ودرجة مرتفعة3.9867" بمتوسط حسابي )من مهارات الطلبة التحصيلية

"  والتي جاءت بمتوسط في تنمية اإللهام واالبتكار وتعزز العمليات العقلية لديهم بما يدعم أداؤهم التحصيلي

 (. 3.9733حسابي مرتفع أيضاُ )
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تحصيل الطلبة في المرحلة المتوسطة وإبداعاتهم في مادة التربية الفنية كما بلغ المتوسط العام لمحور 

يدلل على فاعلية أدوار المشرفين التربويين وتعزيزهم لمهارات  ، وهو ما(4.0173) في المدارس الكويتية

فنية تساهم في المعلمين وكفاياتهم الفنية على تحسن تحصيل الطلبة ورفع إمكانياتهم وإبداعاتهم الفنية، فالتربية ال

بناء شخصية الطالب واكتمال عملية التعلم لديه، وهي توجهه نحو التعلم الذاتي والتعلم باالكتشاف الذي من 

؛ الشايع، 2021العقيل، شأنه أن يدعم التفكير واإلبداع لدى الطالب ويحسن من مستواه التحصيلي وفق دراسة )

 .(2014؛ الرباعي، 2020

( في برنامج التحليل Inferential Testsالجزء االختبارات االستداللية )استخدم الباحث في هذا و

عن اختبار معامل االرتباط بيرسون ومعادلة االنحدار الخطي البسيط، الختبار للكشف ، كSPSSاإلحصائي 

يه عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة )دور مشرفي التربية الفنية في توجحقيقة وجود 

وقوة هذه العالقة وحجم  (وإعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات، وتحصيل الطلبة وإبداعهم في التربية الفنية

( يستعرض الباحث نتائج أثر إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً 7واتجاه التأثير بين المتغيرات. وفي الجدول )

 للكفايات على تحصيل الطلبة وإبداعهم:

نتائج االنحدار الخطي البسيط ومعامل االرتباط لدور مشرفي التربية الفنية في إعداد معلمي التربية  :7جدول 

 الفنية وفقاً للكفايات وأثره على تحصيل الطلبة وإبداعهم

معامل  المحور

 Rاالرتباط 

معامل 

التحديد 
2R 

درجة  (Fقيمة ف )

 (βالتأثير )

قيمة ت 

(T) 

لة الدال

α 

أثر إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً 

 للكفايات على تحصيل الطلبة وإبداعهم.

.9800 .9610 3639.253 0.910 60.326 0.000 

 

( أعاله العالقة القوية بين دور مشرفي التربية الفنية في إعداد معلمي التربية الفنية 7ل )يتضح من الجدو

قوي موجب و، حيث أظهرت نتائج التحليل وجود ارتباط ة وإبداعهم وفقاً للكفايات وأثره على تحصيل الطلب

إعداد المشرفون للمعلمين بصورة جيدة وفقاً للكفايات التعليمية المطلوبة يساهم بين المتغيرين، وهو ما يبين أن 

ً عند  (R= 0.9800، حيث بلغ معامل االرتباط بشكل كبير في تحسن تحصيل الطلبة ( و هو دال إحصائيا

التحسن اإليجابي %( من 96.1(، أي أن ما قيمته )0.2R=961، وبمعامل تحديد ) α= 0.05توى الداللة مس
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ً للكفايات هي ناتج عن في التحصيل الدراسي للطلبة في المرحلة المتوسطة  إعداد معلمي التربية الفنية وفقا

كل تحسن في إعداد ني أن . وهذا يع(β= 0.910). كما بلغت درجة التأثير الضرورية من قبل المشرفين

ينجم عنه زيادة في تحصيل الطلبة وإبداعهم بمقدار وحدة واحدة من قبل  المعلمين وفق الكفايات الضرورية

 (.0.910بمقدار )  الفني

مادة التربية الفنية من المواد المهمة في المناهج التعليمية، ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل حقيقة أن 

دعم اإلبداع والجمال والتذوق الفني لدى الطلبة، وتساهم في تنمية اإللهام واالبتكار وتعزز  وأنها تساهم في

العمليات العقلية لديهم بما يدعم أداؤهم التحصيلي، وذلك إذا ما توافرت الكفايات التربوية المطلوبة لدى المعلمين 

، وهو ما أكدت عليه رعاية وتعزيز للثقة بهابشكل يدعم مواهب الطلبة وتخرج إبداعاتهم الفنية التي بحاجة إلى 

 (.2019، ؛ الشاعر2010لسعايدة، ؛ ا2014؛ الرباعي، 2020؛ الشايع، 2021العقيل، ) كل من دراسة

 الخاتمة والتوصيات

التعرف على دور مشرفي التربية الفنية في إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات يخلص هذا البحث إلى 

أكدت النتائج التي تم التوصل إليها على تحصيل الطلبة في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت.  وأثره على

أهمية مشرفي التربية الفنية في إعداد المعلمين وتطويرهم وتحسين أدائهم، وذلك ألن المشرف التربوي هو 

ويلة من العمل الميداني خبرة الشخص الخبير في العملية التعليمية والتربوية، وقد اكتسب على مدار سنوات ط

كافية لمساعدة المعلمين والمعلمات على النمو الوظيفي وتطوير العملية التعليمية في المدارس وفق أحدث 

 .النظريات التربوية والتجارب العالمية

الفنية أهمية امتالك المعلمين لمجموعة من الكفايات التربوية والتدريسية الخاصة بالتربية كما بينت النتائج 

والمتمثلة بامتالك المهارات الخاصة بالفن الجمالي والقدرة على إنتاج األعمال الفنية، والقدرة على التفسير، 

والتقويم النقدي الفني بالمناقشات الشفهية، والكتابات اإلبداعية في مجاالت الفنون الجميلة المتنوعة والمعرفة 

حول األعمال الفنية، ورسالة الفن، وامتالك القدرة على تصميم بالمحتويات التاريخية، و المصادر الثقافية 

المناهج واختيار االستراتيجيات وأساليب التدريس المناسبة، والتي تشكل عنصراً هاماً ووسيلة رئيسية في تعليم 

 .التربية الفنية للطلبة بصورة مثلى
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دور مشرفي التربية ة إحصائية بين عالقة موجبة وقوية وذات دالل وأكدت الدراسة في النهاية على وجود

الفنية في إعداد معلمي التربية الفنية وفقاً للكفايات وأثره على تحصيل الطلبة وإبداعهم، حيث أن مادة التربية 

الفنية من المواد المهمة في المناهج التعليمية، وتساهم في دعم اإلبداع والجمال والتذوق الفني لدى الطلبة، 

إللهام واالبتكار وتعزز العمليات العقلية لديهم بما يدعم أداؤهم التحصيلي، وذلك إذا ما توافرت وتساهم في تنمية ا

الكفايات التربوية المطلوبة لدى المعلمين بشكل يدعم مواهب الطلبة ويخرج إبداعاتهم الفنية التي بحاجة إلى 

 .رعاية وتعزيز للثقة بها

من التوصيات دراسة من نتائج، لم يتبق لها إال اقتراح جملة وفي النهاية، وبناًء على ما توصلت إليه ال

 ، وهي كما يلي:العملية التي استوحاها الباحث من النتائج

التأكيد على مؤسسات إعداد المعلمين والجهات التربوية المشرفة على ضرورة تضمين الكفايات  (1

ة، نظراً ألهمية هذه الكفايات والدور التدريسية في برامج إعداد معلمي التربية الفنية بالمرحلة المتوسط

 الكبير الذي تلعب في تحسين العملية التعليمية.

أن يستفيد مشرفو التربية الفنية للمرحلة المتوسطة في مدارس الكويت من قائمة الكفايات ومن أحدث  (2

يمكنهم من  التكنولوجيا واألدوات المتوفرة في دعم عملية إعداد المعلمين وفق الكفايات المطلوبة بشكل

 تحسين مستوى الطلبة الفني وإطالق طاقاتهم الكامنة.

ضرورة االهتمام بمادة التربية الفنية بصورة جدية وإعطائها حقها لتكتمل الخبرة واإلبداع وعملية  (3

 التعلم لدى الطلبة، والمبادرة باحتساب درجات هذه المادة في المعدل التحصيلي للطلبة ألهميتها.

 ة الفنية بالمواد األساسية وإدخالها في المنهج العام کبناء واحد وليس وحدات منفصلة.ربط مادة التربي (4

عمل مشروع وطني يهدف إلى إبراز أهمية دور مشرفي التربية الفنية في تطوير أداء المعلمين وما  (5

يترتب على ذلك من تطور في شخصيات الطلبة وبالتالي الوصول إلى رقي المجتمعات المتطورة، 

 ية وزارة التربية والتعليم.برعا
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