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مرجعيات نظريات التعلم الموجهة ألداء التدريسيين في أقسام
التربية الفنية
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة  /بغداد من قبل التدريسية الباحثة
د.يسرى عبد الوهاب محمود إشراف  :أ.د .محمد سعدي لفته
مركز ابحاث الطفولة واالمومة
ملخص األطروحة
لكل فرد إطاره المرجعي الخاص به،والذي يتضممن مجموعمة ممن المعتقمدات
واألفكار والعادات التي تيسر لإلنسان القيام بأعماله  ،ويكون ذلم اططمار مسم و
عن أسلوب الفرد  ،والذي يهمنا هنا هو أسلوب التدريسي الذي يتأثر بشكل او بأخر
بذل اططار المرجعي الذي يكون محكوما ً بمجموعة العواممل الثقافيمة فمي مجتمعمه
مع ما يمتل من معرفة وخبرة وتجربمة فمي ميمدان اختهاممه ممما يشمكل مما يشمبه
التيارات الفكرية التي توجه أداءه وتسير سلوكه .
ان الدراسممة الحاليممة محاولممة للكشممع عممن مرجعيممات نظريممات الممتعلم الموجهممة
ألداء التدريسيين في أقسام التربية الفنية في الجامعمات العراقيمة ممن خملت التعمرف
على تل المرجعيات الفكرية الموجودة فعلً عند شريحة مهمة من شرائح المجتممع
وهم أعضاء الهيأة التدريسية .
ومن اجمل التثبمم ممن أهمداف البحما اختمارت الباحثمة عينمة مكونمة ممن )21
م ي الجامعممات العراقيممة ممممن
عضممو هيممأة تممدريف فممي أقسممام التربيممة الفنيممة ف
يحملون اختهاص التربية الفنية ضمن المدرجات العلميمة ايتيمة  -:أسمتاذ  ،أسمتاذ
مساعد  ،مدرس  ،مدرس مساعد ) .
واعممدت الباحثممة اسممتبيانا ً مكون ما ً مممن  )021فقممرة تمثممل المحممددات األساسممية
العلمية والفلسفية التي تتكون منها نظريات التعلم حسب اططار العام الذي تنضموي
تحته  ،إذ قسمم النظريات إلى أربعمة اتجاهمات وهمي ا تجماه السملوكي  ،ا تجماه
المعرفي  ،ا تجاه اطنساني  ،ا تجاه ا جتماعي ) .
وبعد أن تأكدت الباحثة من مدق أداتها وموضوعيتها تمم تببيقهما علمى العينمة
المختارة من أعضاء هيمأة التمدريف فمي أقسمام التربيمة الفنيمة وتومملم إلمى النتمائ
ايتية -:
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 -0إن النظريممممات السمممملوكية واطنسممممانية وا جتماعيممممة ) لممممم يممممتم قبولهمممما
كمرجعيات سائدة لنظريات التعلم لدى التدريسيين في أقسام التربية الفنية .
 -2إن النظريمممات المعرفيمممة تمممم قبولهممما كمرجمممع سمممائد لنظريمممات المممتعلم لمممدى
التدريسيين .
وفي ضوء تل النتائ توملم الباحثة إلى مجموعة من ا ستنتاجات هي
 -0لمميف هنمماج مرجعيممة فكريممة واضممحة ومحممددة يسممير عليهمما أعضمماء هيممأة
التممدريف وذل م أمممر طبيعممي لعممدم امممتلج تدريسممي التربيممة الفنيممة فلسممفة
تربوية واضحة ومحددة .
 -2إن ظهور ا تجاه المعرفي لنظريمات المتعلم فمي المرتبمة األولمى راجمع إلمى
خهممائه هممذا ا تجمماه المتوافقممة مممع التوجهممات العامممة للتربيممة مممما جعلهمما
المرشح األقوى الذي يختاره التدريسي كمرجع فكري يوجه أداءه .
 -2إن تقارب المتوسبات الحسمابية لمدى أعضماء هيمأة التمدريف لمدليل واضمح
علممى ما نعيشممه اليمموم مممن حالممة مممراا بممين التيممارات الفكريممة السممائدة فممي
األوسمماط التربويممة وعممدم تبنممي فلسممفة واضممحة ومحممددة يمكممن ان تمم طر
المجتمع داخل إطارها .
 -2إن الجانب الفلسفي في التربية الفنية ضروري لما له من أهميمة فمي تكموين
مرجعية فكرية للمعلم وجعله يتبنمى أسملوبا فكريما واضمحا ً ومحمدداً يسماعده
على تحقيق أهداف التربية الفنية .
التوصيات
 -0أن ي خذ بالحسبان عند بنماء منماه التربيمة الفنيمة أن يمتم تمدريف نظريمات
التعلم إلى البلبة في أقسام التربية الفنية .
 -2أن يقدم لكل من يلتحق بمهنة التدريف فمي الجامعمة سمواء كمان معيمد اوممن
يعين بهمفة عضم و هيمأة تمدريف ممادة مسماق) فمي نظريمات المتعلم وذلم
ليتعمممرف علمممى ماتحملمممه تلممم النظريمممات والممممدارس التربويمممة ممممن أفكمممار
ومبادءى مختلفة .
 -3عقد م تمر أو ندوة تشارج فيها كل الم سسات التعليمية والتربوية المعنيمة
بالتربيممة الفنيممة لغممرت وضممع تهممور لفلسممفة تربويممة واضممحة قائمممة علممى
الواقع تساعدنا في تحقيق مانبمح إلى تحقيقه من تدريف هذا ا ختهاص
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كما قدمت مجموعة من المقترحات منها-:
 -0إجراء دراسة مماثلة على أعضماء هيمأة التمدريف ممع تغييمر األداة ويفضمل
استخدام الملحظة والمقابلة في جمع المعلومات .
 -2إجراء دراسة تتناوت الفلسفة التربوية الموجهة ألداء التدريسميين فمي أقسمام
التربيمة الفنيمة ومقارنتهما ممع دوت أخممرى قبعمم شموطا ً متقمدما ً ضممن هممذا
ا ختهاص .
 -2إجممراء دراسممة تتنمماوت مرجعيممات نظريممات الممتعلم عنممد معلمممي ومدرسممي
التربيممة الفنيممة فممي المممدارس ا بتدائيممة والثانويممة لمعرفممة مممدى تممأثر هم ء
المدرسين بشخهيات األساتذة الذين قاموا بتدريسهم أثناء مدة إعدادهم .
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