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تقويم اجلانب العملي يف درس الرتبية الفنية يف املرحلة 
  االعدادية من وجهة نظر مدرسيها

  
  جامعة ديالى/ كلية التربية األساسية                عمر قاسم علي

  

  :ص البحث لخم
  هدف البحث الحالي إلى التعرف على األداة أو المعيار الذي يستخدمه مدرسي    

  .ة في تقويم أداء الطلبة في درس التربية الفنية ومدرسات التربية الفني
   ومن اجل تحقيق هدف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي ، وتكون مجتمع            
البحث من المدرسين والمدرسات في محافظة ديالى واشتملت عينة البحـث علـى    

  .المدرسين والمدرسات التي تقع مدارسهم ضمن منطقة بعقوبة المركز 
 تم توزيع أداة البحث وجمع النتائج توصل الباحث إلى عدم وجود أداة                 وبعد أن 

  .أو معيار ثابت متفق علية مستخدم من قبل العينة في تقويم أداء الطلبة 
    وأوصى بضرورة أعداد أداة أو معيار من قبل المختصين في مجال التربيـة             

  .الفنية يعتمده المدرسين في تقويم أعمال الطلبة 
  

Abstract:  
 
   The goal of current research to identify the tool or 
standard that is used by teachers and teachers of art education in 
the evaluation of the performance of students in the study of art 
education. 
    In order to achieve the objective of this research the 
researcher used the descriptive method, and the research 
community of teachers and teachers in the province of Diyala 
and included a sample of the research on teachers 
and schoolteachers, which lies within the area of the center of 
Baquba. 
     Following the distribution of the search tool and collect the 
results, the researcher that there is no tool or a fixed 
standard agreed upon by the user of the sample in the evaluation 
of student performance. 
     And recommended that the number of  tool or 
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standard by specialists in the field of art education adopted 
by teachers in evaluating student work. 

  الفصل األول 
   :ليهأهمية البحث واحلاجة إ

 تلبية حاجـات    إلى تسعى   ةوهادف العملية التعليمية باعتبارها عملية منظمة       أن     
   .أخرى المؤسسات التعليمية من جهة أهدافتلبية و  ،ن من جهةالمتعلمي

 تربية المتعلم وتغيير    إلىفي العملية التعليمية تسعى      الفنية كجزء مهم     والتربية    
سلوكه عن طريق استخدام الفن في تنمية ما يمتلكه المتعلم من مهارات وعـادات               

 فيه في المجتمع ، وذلك      رغوباً م اهيم التي تجعله عنصراً   وتزوده بالمعلومات والمف  
 هـي وسـيلة للوصـول    وإنما بحد ذاتها  فنية ليست هدفاً   ألعمال أنتاجهمن خالل   

  .  مستوى من التكامل في شخصيته إلىبالفرد 
 من العملية التعليمية في مراحل التعليم العـام          التربية الفنية هي جزءاً    إنوبما      

 بأهـدافها  البد من االهتمام بها واالهتمام        لذا األخرىوهي مكملة للمواد الدراسية     
 تنمية إلىفدرس التربية الفنية يهدف ،  التربية بشكل عام  أهدافالتي هي جزء من     

جوانب المتعلم المختلفة المهارية والحسية والعاطفية والتي تمكن المتعلم من التعبير        
توحي به من قيم     بما   ولإلحساس قدرته على الرؤية الفنية للطبيعة       وإنماءعن نفسه   

  .ل تربية الوجدان لديه جمالية من خال
 واالنفعـال   واإلبـداع  خصوصية كل متعلم في التفكيـر        أبراز إلى  كما وتهدف   

،  اإلنـسانية  متعددة ومتنوعة بتنوع الفن وتنوع الطبيعـة         بأشكالواللون والحركة   
راسات التي   للعديد من الد    خصباً فهي تربية من خالل الفن كانت وما زالت مجاالً        

 بكل مجاالته العقلية والوجدانية والمهارية ، ومن اجل ذلك وضعت           اإلنسانتناولت  
العديد من الدراسات والنظريات في ميدان التربية الفنية في اغلب جوانبها ، مـن              
اجل االرتقاء بالمتعلم إلى أعال مستويات التذوق الفني واإلبـداع علـى الـصعيد              

  )١١ ، ص٢٠٠٧وم ، العت(  .الشخصي والمجتمعي
دراسـة  االهتمام بالتربية الفنية كدرس منهجي مع باقي الدروس و           لذا البد من    

،  الفنية المتنوعة  للجانب العملي من أعمال الطلبة    كيفية تقويم مدرسوا التربية الفنية      
 التقـويم فـي     بأهميـة  يعتقدون    اغلب المدرسين والمدرسات   أنعلى الرغم من    و

 ، أهميته ال يشكل لهم أي هم ، رغم أويهتمون به  ة لكنهم قد ال دروس التربية الفني  
   .األخرىنجدها في تقويم الدروس   له خصوصية في التقويم قد الأنورغم 

  
 الـسؤال    الحالي في اإلجابـة عـن        البحثمشكلة   تتلخص ومن خالل ما تقدم      

  _:األتي
فـي درس التربيـة     اء الطلبـة     ما هي األداة أو المعيار المستخدم في تقويم أد        

   ؟الفنية
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  : البحث هدف
عيـار الـذي يـستخدمه      مالتعرف عن األداة أو ال     إلى    يهدف البحث الحالي      

؟ وهل هنـاك    مدرسي التربية الفنية في تقويم أداء الطلبة في درس التربية الفنية              
  التقويم يستخدمها اغلب المدرسين ؟طريقة سائدة في 

  :حدود البحث 
  .  في منطقة بعقوبة المركز اإلعداديةث الحالي بالمدارس    يتحدد البح

  :حتديد املصطلحات 
   :التقويم

 والحلول واألعمال األفكار حكم لغرض ما على قيمة إصدار :بأنه       عرفه بلوم   
 األشـياء والطرق ، انه يتضمن المحكات والمستويات لتقدير مدى كفايـة فعاليـة          

  ))١٦، ص٢٠١٠النجار ، ( (. ويكون التقويم كيا او نوعيا 
عملية شاملة تتضمن إصدار حكم معين فـي ضـوئه يـتم            : وعرفه العزاوي بأنه  

   ))١٨ ، ص٢٠٠٨العزاوي ،  . (( التطوير والتحسين
  

  :التربية الفنية 
   :أنها على عرفتها النجر

 تربية البصيرة التي    أنها الفني،   لإلبداع التقدم الحضاري والقوة المحركة      أداة"     
 تطـوير عـين الفنـان       أنها الفنية،   واألعمالنستقبلها في النظر والسمع والقراءة      

  ". التعبيريـة علـى العـالم      وإضفاءواستيعاب المشاهد االعتيادية للرؤية الباطنية      
   ))٢٢، ص١٩٧٢النجر، ((
  
    :بأنهاعايش عرفها و

دة كـالنمو    ضمان نمو نوع مميز عند التلميذ من خالل الفن بمظاهره المتعد                "
في الرؤية الفنية وفي االبداع الفني وفي تمييز الجمال وتذوقه وفي التعبيـر عـن               

  .االشياء بلغة الخطوط واالحجام والمساحات وااللوان 
    ))٢٤ ، ص٢٠٠٨عايش ،                                             (( 

  :اإلعدادية المرحلة 
لمتوسطة او ما يعادلها وتستمر لمـدة ثـالث         هي المرحلة التي تلي المرحلة ا         

سنوات على ان اليتجاوز عمر الطلبة فيها الحادي والعـشرين للبنـين والثالثـة              
   ))٣ ، ص١٩٧٧وزارة التربية العراقية ، ". (( والعشرين للبنات 
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  الفصل الثاني
   درس الرتبية الفنيةالتقويم يف

 ويعنى التقويم بتحديد ،كم على قيمته  وحه    قوم الشيء في اللغة بمعنى قدر وزن    
 فـي دروس    ويساعد التقويم مدى ما تم تحقيقه من تقدم نحو النتاجات التعليمية ،           

، بهدف  ة والضعف في أعمال الطلبة الفنية      على تشخيص جوانب القو    التربية الفنية 
  . النتاجات المنشودة بأحسن صورة ممكنة ق وتحقيتحسينها

جيه منظمة لجمع البيانات وتفسير األدلة بما يؤدي إلـى          نه م    وان التقويم عملية  
إصدار أحكام تتعلق بالطلبة أو البرامج مما يساعد في توجيـه العمـل التربـوي               

  .واتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء ذلك 
  ))٣،ص٢٠٠٦ابو شعيرة،))((٢٩٥،ص٢٠١٠السعود ،                      ((

  
فـة المتفـوقين وتـشجيعهم ، وكـشف المخطئـين             ويقوم المعلم تالميذه لمعر   

والضعاف لتقويم خطئهم ، وتالفي قصورهم ، والنهوض بهم ، فالتقويم بهذا يعني             
  .تسديد االعوجاج ، وإصالح الخطأ بقصد التحسين والتطوير 

  ))١٦٥ص،١٩٩٩احمد ، ((                                                   
  

لتربية الفنية من خالل تحليل كل خطوات تحضير الدرس من              يتم تقويم درس ا   
أعدادات وشرح وتوجيه إلى إن ينتهي بالنتائج أي إن يبين كل سلبيات وايجابيات             
هذه النقاط وموقف المعلم بالنسبة لها في دروسه القادمة ، كما إن التقويم يتضمن              

ج يجب إن ينظر أليها من      اإلشارة إلى مستوى النتائج التي حققها التالميذ ، والنتائ        
الزاوية التشكيلية واالنفعالية ومن ناحية صلتها بالطبيعة ومدى تحقيقها ألسـلوب           

 الفنية المميزة أي ينظر أليها من كل الجوانب ، أي إن تقييمات الطالب في       ذالتالمي
درس التربية الفنية تعكس مدى امتالكه للموهبة والمهارة الفنية معتمـدا علـى،             

  .لخاصة من ناحية وعلى إرشادات المعلم ومالحظاته من ناحية أخرى موهبته ا
   وكذلك يتمكن المعلم خالل التقويم حصر النتائج الجيدة والمتوسطة والـضعيفة           
وعمل إحصائية من عدد هذه الحاالت في كل مرة ليتبين للمعلم إلى أي حد يزداد               

 من اجل النهوض بواقع     عدد الممتازين من تالميذه، ويرسم خطط بأساليب مختلفة       
  يقوم به المعلم يوميـاً     يمكن إن يكون هذا تقويماً    والطالب الضعيفين في الصف ،      

 ويجب إن ال ننسى إن هناك تقويم يتم في نهاية العام الدراسي للوقوف              أو أسبوعياً 
  _:على مدى امتالك التلميذ للقيم والمهارات الفنية في عدة نواحي منها 

 ى استخدام األلوان وقدرته على رسم أشكال منظمة مدى قدرة الطالب عل. 
  نمو قدرته على االستمتاع بالفن حتى خارج المدرسة. 
   نمو القدرة على استغالل أوقات الفراغ للفن . 
             نمو المعلومات الفنية كطبيعة الخامات التي يـستخدمها واألسـاليب الـسليمة

 .الستخدامها 
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 ق الفني لألشياء مدى امتالك الطالب للقدرة على التذو. 
 ))٧٨ص،٢٠٠٨عايش ، ((                                                     

 الربط بين الناحية الجمالية والناحية الوظيفية. 
              القدرة على اكتشاف العالقات الجديد والمختلفة غير المألوفـة فـي الطبيعـة

 .واألشياء 
  )) ٧٢ ص،٢٠٠٤ليلى ،((                                                       

   : التقويم في التربية الفنيةأنواع
   ترتبط عملية التقويم بالهدف الذي خطط لتحقيقه المعلم ومن خالل التقويم يسير            
 المعلم في خطوات نحو النجاح ، والتقويم وسيلة الفرد نحو التكامل ويقدم ملخصاً            

أنواع  تقسم، وهدف الوصول إلى األفضل  لجوانب القوة والضعف لدى المتعلمين ب     
  -:المعايير آالتية إلى التقويم 

  
   :التقويم الفردي. ١

 إلى نفسه ، وليس م تقدمه قياسياًـأي تقويم عمل كل طالب على حدة ، وتقوي    
 على تنظيم وتوظيف عناصر وأسس  الطالب إلى اآلخرين ، ومدى قدرتقياسياً

   .العمل الفني في أعماله الفنية
   :التقويم الجماعي. ٢

 ة ، وتذوقها ـل األعمال الفنيـب على تحليالث يتناول معرفة قدرة الطـحي     
ة ـة فنيـعليه من أصالة ، ومرونة ، وطالقة ، وقيم رها ، وما تشتمل ـوتقدي

ويهدف إلى معرفة مدى ما  ، الب وفقا لمستواه وقدرته واستعداداتهـطكل يضعها 
ة ـداف ، ومدى القدرة على ترجمـمو وتقدم نحو األه من نالبه الطـحقق

ل ـم البصرية إلى أشكال رمزية ، وعناصر تشكيلية ودالئـار والمفاهيـاألفك
  .تعبيرية وموضوعية 

   :المالحظة والمتابعة .٣
اط الفني ـذ الطلبة للنشـتتم المالحظة والمتابعة من جانب المعلم في أثناء تنفي   

ص نواحي القوة ، ـة أعمالهم وتحليلها لتشخيـي ، ومتابعخالل الموقف التعليم
   .للطلبةوالضعف ، والكشف عن المظاهر اإلبداعية 

  : األسئلة الشفوية .٤
ب لبعض المعلومات ـة الطالـالتأكد من معرفمن خاللها م ـيستطيع المعل    

على ات واألدوات ، واألجهزة وتقنياتها ، وكذلك معرفة قدرتهم ـالخاصة بالخام
  .فهم لغة الفن التشكيلي ، إضافة إلى تذكرهم بعض المفاهيم الفنية المحددة 

   :تقويم اإلنتاج واألداء الفني .٥
التحليل م بفحص أداء الطلبة وإنتاجهم الفني ، عن طريق ـيقوم المعل    

  _:، وذلك ليتمكن المعلم من الوقوف على ما يأتي والموازنة والتقديـر
واالتجاهات التي تحتاج إلى مزيد من التدريب  ، ت والميول ما نوع الخبرا.أ

  والعناية والنمو ؟ 
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كالوحدة ، (  في تنظيم عناصر عمله أسس التصميم  الطالب هل يراعي.ب 
  ؟ ) والتنوع والتوازن 

   هل يعكس العمل الفني مرحلة النمو التي يمر بها الطالب ؟ .ج
لخاصة ، وخياله ، وهل هو صادق في هل يتميز العمل الفني بأفكار الطالب ا. د

  تعبيره ؟ 
  ؟ إلى أي مدى تتحقق الصفات االبتكارية في األعمال الفنية للطالب .هـ
   ) :الشفوي أو التحريري( التقويم الذاتي  .٦
ع ـ ، حيث يضوهنا يجب إعطاء الطلبة فرصة لتقويم أنفسهم تقويما ذاتياً    

ي ، كما تتاح فرص أخرى للطالب ـالفن عن إسهامه في النشاط الطالب تقريراً
 لتلك األعمال في أثناء التنفيذ مم أعمالهم الفنية ، من حيث خطوات تنفيذهـلتقوي

ة على إصدار أحكام على ما ـد في تعرف مدى قدرة الطلبـواألداء ، وهذا يفي
تعلموه ، ومارسوه من أعمال فنية في المجاالت المختلفة ، وتدريبهم على التقويم 

ذاتي ، وعلى تقدير األمور ، ووقوفهم على مواطن القوة والضعف في قدراتهم ال
  .الفنية 

  :عملية التقويم استمرارية  .٧
 من بداية الدرس حتى  الفنية أن يكون يقظاًالتربيـةتطلب من معلم يوهنا     
ه ، مقدما للتالميذ النصح واإلرشاد على ما يشاهده من نواحي تعبيرية أثناء ـنهايت

تجواله بينهم ، هذا األسلوب يعد بمثابة تقويم دائم ، ويصب في نهاية األمر إلى 
نتائج ايجابية ويبعد التالميذ عن الغوص في متاهات فنية وتعبيرية تبتعد عن 

  .الهدف الحقيقي من الدرس 
لكثير من ل الفرصة وفرتوبتالي فان عملية التقويم في نهاية الدرس تكون قد 

  . التالميذ بحاجة إليها أثناء الدرس  كانالتياألمور 
  

   -  :أنواع االختبارات في التربية الفنية
   -:وتشمل االختبارات الجوانب التالية    

  .جانب المهارات والعادات 
  .جانب المعلومات والمفاهيم 
  .جانب االتجاهات والميول 

  - :ولقياس هذه الجوانب البد من عمل اختبارات على النحو التالي
  .االختبارات العملية لقياس المهارات  -أ

  . االختبارات العملية لقياس العادات -ب
  . اختبارات تحصيلية أو تحريرية لقياس المعلومات والمفاهيم -ج
  . اختبارات المالحظة لقياس االتجاهات والميول - د

   ))٥ص ، ٢٠٠٦أبو شعيرة ، ((                                         
  

 أن لدرس التربية الفنية بعض الخصوصيات في طرق التقويم ،الن تقـويم         كما
الطلبة  يعتمد على مدى امتالك الطالب للمهارات التي تأتي من إرشادات المعلـم              
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 إلى تعابير الطالب وإبداعاته ، واألخذ بالنظر أولياتهم في اإلدراك الفني            باإلضافة
هم من يأتي إلى الدراسة وهو لـم         في المراحل األولى من الدراسة، فمن      خصوصاً

يمسك فرشاة رسم بحياته ومنهم من له بعض الخبرات في هذا المجال ، ويمكـن               
 األعمال ومدى إبداعه فيها، فبعض الطلبة قد ة على جودة ونوعيأيضاًتقييم الطالب 

يأتي بعمل متشابه مع لوحات لفنانين وبعضهم من يأتي بعمل جديد من وحي خيال              
  . هنا البد من وضع األصالة في األفكار في عين االعتبار عند التقييم الطالب نفسه
 تقويم الطالب وفق تحليل استعمال المهارات المتعلمة في الدرس ، أيضاً    ويمكن  

 أنمن خالل عمل جدول للمهارات ومعرفة عدد المهارات التي استطاع كل طالب             
  .يحققها ضمن هذا الجدول 

نهائيا للطالب على مستوى القطعة الفنيـة التـي أنجزهـا           ويمكن أن يكون تقويما     
ومقارنتها بأعمال الطالب التي أنجزها في بداية العام الدراسي مثال ومقارنة مـدى   

make_5821327_how/com.ehow.www://http- ((. التقدم في انجازاته  
html.   class-art-rubric-evaluation((   

  
  :التقويم الواقعي في التربية الفنية 

يراعى في تقويم التعلم في مادة التربية الفنية اللجوء إلـى التقـويم الـواقعي                                
)Authentic Assessment  (الذي يقوم على انجازات الطلبة في مواقف تعليمية 

 إلى التركيز على جوانب الشخصية المختلفة للمتعلم ففيـه          باإلضافةتعلميه حقيقية   
 فالتقويم الـواقعي    .يمارس الطلبة نشاط التعلم بما يتطلبه من مهارات عقلية عليا           

يهتم بجوهر عملية التعلم ويراعي العمليات العقلية عند الطلبة ويركز على انجازهم  
ويم التي ينفذها المعلم     من خالل التنويع في أنشطة التق      ويوفر لهم سبال كثيرة للتعلم    

، ومن خالل تبني استراتيجيات تدريس تعزز التعلم في مجموعات مـن            من ناحية 
  ))٧٩ص،٢٠٠٨عايش ،(( .ناحية أخرى

  وان طريقة التعلم في مجموعات أو التعلم المشرك يمكن استخدام الوقـت بـين              
الل سرعة انجاز العمل الفني في حالة رسم        الطلبة كعامل من عوامل التقويم من خ      

   .  المنظر مثالًكل الطلبة لنفس
))-principles-achieve_5856087_how/com.ehow.www://http

tmlh.education- primary-assessment((  
  

  :استراتيجيات التقويم الواقعي 
      تعد استراتيجيات التقويم الواقعي من االستراتيجيات المفضلة والفاعلة فـي          

ة والرياضـية   يتقويم انجازات الطلبة في المواد ذات الطابع العملي كالتربية المهن         
  _:ية ما يلي والفنية والعلوم ، ومن ابرز استراتيجيات التقويم الواقعي للتربية الفن

      يقـوم المـتعلم وفقـا لهـذه         : إستراتيجية التقويم المعتمدة علـى األداء
ن يقـوم بعـرض   ااإلستراتيجية بتوظيف مهاراته في مواقف تحاكي الواقع أو    
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 مدى إتقانه لما اكتسبه من مهارات من خالل الحديث          عملي لما تعلمه ، مظهراً    
 . أو المناقشة أو العرض التوضيحي أو لعب األدوار أو الحوار

     لمتعلم من فـرص    ا هوهي ما يحتاج   : اللون والورقة / إستراتيجية  القلم
للتعبير عن فهمه وقدراته في إسقاط الصور الذهنيـة التـي كونهـا عـن               
موضوع معين على لوحة الرسم ليقوم المعلم بدوره في قياس مـا تعلمـه              

 .المتعلم 
    يقوم المعلم بمالحظـة أداء     وفي هذه اإلستراتيجية    : إستراتيجية المالحظة

المتعلم في موقف تعليمي تعلمي من اجل الحصول على معلومـات عـن              
سلوك المتعلم وطريقة تفكيره وتنظيمه للصور الذهنية ثم إصدار حكم على           

 . األداء 
   وتقوم هذه اإلستراتيجية على قيام المعلـم        : إستراتيجية التقويم بالتواصل

ـ      بجمع المعلومات عن تحصيل المت      بطـرق   رعلم من خالل تفاعلـه المباش
 . متعددة كالمقابلة أو توجيه األسئلة حول عمل التلميذ أو أفكاره 

 
    ومن أدوات التقويم المستخدم في التقويم الواقعي ما يعرف بقوائم الرصـد أو             
سلم التقدير أو سجل المعلم القصصي ويمكن الرجوع إلى هذه األدوات في أدلـة              

التي تصدرها الجهات التربويـة المختـصة بالمنـاهج والكتـب           المواد الدراسية   
  ))٨٠ص، ٢٠٠٨ عايش ،(( .المدرسية المقررة 

  
   :أساليب التقويم المستخدمة في منهاج التربية الفنية

 أهمية تنوع أساليب التقويم المستخدمة في منهـاج التربيـة           البد من اإلشارة إلى     
انب عند تقويم منهاج التربية الفنية لمـا  الفنية، وعلى ضرورة االهتمام بجميع الجو    

 دور في صقل شخصية الطالب إضافة انه من خالله يمكن التعرف على كثير               اله
من خصائص الطالب كما تكشف عن إبداعاته وميوله ، ويمكن اإلشارة إلى بعض             

  :ه االختبارات على النحو األتي هذ
  )اإلدراكي (قياس الجانب المعرفي  : أوالً

ومنهـا اختبـار    : خدم فيه  اختبارات المقال واالختبارات الموضـوعية             ويست
الصواب والخطأ ، والمزاوجة ، واختيار من متعدد ، ولكل منها قواعد صياغته ،              
ومخرجات التعلم التي تقيسها ، ويصوغ المعلم كل نوع حسب الهدف الذي يرجوه             

  .من وراءه 
   )الوجداني (المجال االنفعالي : اً ثاني
  ويقصد به االتجاهات والميول والقيم التي تتكون لدى المتعلم نتيجـة مـروره               

بالخبرات التعليمية ، وتستخدم لقياس المجـال االنفعـالي ، اختبـار أو مقـاييس               
  . االتجاهات والميول والقيم 
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  )المهاري ( المجال النفسي حركي  : ثالثاً
 هتي يبلغها الطالب نتيجـة مـرور          يقصد بهذا المجال تلك المهارات العملية ال      

بالخبرات التعليمية ومنها مهارة جمع المعلومات ، مهارة رسم الخرائط ، وغيرها            
  . من المهارات األخرى ، ويمكن قياس المهارات العملية بواسطة المالحظة 

  ))٢٩٩،ص٢٠١٠السعود ،((                                              
     

 الصواب يجب إن تتوفر في مدرس التربية الفنية         إلى قويم قريباً ون الت كولكي ي 
   :أهمهابعض الصفات الضرورية ومن 

 بالثقافات الفنية المتعددة ، وبالتراث الفني ، وان يكـون لـه             إن يكون ملماً   .١
 .القدرة على النقد والتذوق الفني 

راته إن يطلع على كل ما هو جديد في مجاالت الفن المختلفة من خالل زيا              .٢
 .الخ ...   ويللمعارض والمتاحف والمسارح ودور العرض السينمائ

إن يكون لديه خبرات متعددة في تناول الخامات البيئيـة والمهـارات فـي         .٣
 التالميذ  أعمالتشكيل العناصر الفنية وطريقة توظيفها ، حتى يستطيع إن يقيم           

   )) ٧٢ ص،٢٠٠٤ليلى ، (( .في ضوء المعايير الفنية 
  

  : كوسيلة للتقويم المعارض
    تعتبر المعارض وسيلة تقويمية ضمنية مهمة ولها دور كبير فـي االعتـراف             

االعتـراف  تمثـل   وبالنجاح الذي توصل إليه التالميذ في مـادة التربيـة الفنيـة             
شجعهم على االستمرار في التفوق والتوصل إلى       تشخصيات المتعلمين وأنماطهم و   ب

  _:م عملية عرض أعمال التالميذ في عدة طرق منها  ، وقد تتنتائج أفضل مستقبالً
  عرض أعمال التالميذ داخل غرفة الصف. 
  عرض أعمال التالميذ في ردهات المدرسة. 
  عرض أعمال التالميذ في معارض فصلية وسنوية. 
 للمدرسم عرض أعمال التالميذ في المعرض الدائ . 
  عرض أعمال التالميذ في مجلة داخل المدرسة وغيرها. 

  
والبد لنا هنا التنويه إلى انه  يجب عرض األعمال الفنية التي تستحق حقـا               
العرض والتي تحقق قيما فنية وعالقات جمالية وتعكس مستويات التالميذ الحقيقية           
بحيث تمثل أعماال ابتكاريه من حيث صياغة العمل الفني ، وهذا يعتبر كأسـلوب              

ز لباقي الطلبة للتفوق أكثر في دروس       من أساليب تقييم أعمال الطالب الجيدة وحاف      
   ))٢٠٣ص٢٠٠٧ العتوم ،((  .التربية الفنية و األعمال الفنية 

    
     يمكن االستنتاج من خالل ما ورد من معلومات إن التقويم في دروس التربية             
الفنية رغم انه متشابه في بعض أساسيات التقويم مع المواد األخرى أالنه يحمـل              
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، ومن حيث المهام المطلوب توفرها في   ث تقييم نتاجات الطلبة     طابع خاص من حي   
  .  مدرس التربية الفنية 

  

  :الدراسات السابقة 
    أجرى الباحث دراسة استطالعية ميدانية بغية الحصول على دراسات سـابقة           
تمس البحث الحالي مساً مباشراً ، فلم يجد دراسة تناولت موضوع الدراسة بشكل             

انه وجد دراسة عربية تناولت موضوع التقويم في التربيـة الفنيـة            مباشراً ، غير    
تحديد معايير تقـويم     ) (( ٢٠٠٧أيمان  ( ، وهي دراسة    ولكن من جوانب مختلفة     

أداء طالبات التدريب الميداني المختصات في التربية الفنية بجامعة الملك سعود في         
  )) دلفاي أسلوبخدام  الخاصة بمعلمة التربية الفنية باستاألداءضوء مطالب 

  

  الفصل الثالث
  إجراءات البحث

  منهج البحث :أوالً
   .اتبع المبحث المنهج الوصفي لالئمته هدف البحث وظروفه    

  مجتمع البحث : ثانياً 
المدارس  التربية الفنية في      ، مدرسي ومدرسات   األصليتضمن مجتمع البحث        

  .مدرسة ) ١٤٣(مدرس و) ١٠٧(في محافظة ديالى والبالغ عددهم  اإلعدادية
  عينة البحث : ثالثاً

قعة مدارسهم  اعينة البحث المدرسين والمدرسات للمرحلة اإلعدادية الو         شملت   
 ) ٥٨( مـدرس و   ) ٢٢ ( ،)  ٨٠(ضمن منطقة بعقوبة المركز والبالغ عـددهم     

والذي تم مقابلة اغلبهم من قبل الباحث لغرض توضيح مـشكلة البحـث ،   مدرسة  
لغـرض  )  ١( ذين أجابوا على االستبيان المعدة من قبل الباحت  ملحق رقـم             وال

  .تحقيق هدف البحث الحالي 
   البحث أداة:رابعاً
) استمارة اسـتبيان    ( من اجل تحقيق هدف البحث ، قام الباحث بتصميم اداة               

تم توزيعها على عينة البحث وتم اسـتخالص        ،  لجمع المعلومات   )  ١(ملحق رقم   
  .لومات منها بعد جمعها المع

  
  :ضوابط بناء استمارة البحث 

 دراسة استطالعية على مجموعة مـن مدرسـي      بإجراءقام الباحث    .١
 . الطلبة ألداء كل منهم تقويممادة التربية الفنية للتعرف على كيفية 
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من المختصين   قام الباحث ببناء استمارة وتم عرضها على مجموعة        .٢
وهي % ) ٩٠( بمالحظاتهم حققت نسبة اتفاق      األخذوبعد   ) ٢( ملحق رقم   

   .األداةنسبة تعد جيدة العتماد 
  

  الفصل الرابع
  نتائج البحث

) عينة البحث (    بعد انتم جمع االستمارات من المدرسين والمدرسات المختصين      
  _ :اآلتية النتائج إلى توصل الباحث تالبيانا تحليل دوبع

 على اختصاصاتهم او    دون كلياً  معظم مدرسي التربية الفنية يعتم     إن .١
 . طلبتهم في درس التربية الفنية أداءميولهم وخبراتهم السابقة في تقويم 

يعتمد الكثير من المدرسين والمدرسات على مشاركة الطالـب فـي          .٢
 .المعارض التي تقيمها المدرسة في تقويم درجته في مادة التربية الفنية

 مـستوياتهم  إلـى  ني اسـتناداً   يتم تقويم الطلبة في درس التربية الف       .٣
 .العلمية في المواد األخرى وعلى أخالقياتهم داخل الصف 

 معيار منهجي معد من قبل مختـصين فـي مجـال         أو أداةيوجد   ال .٤
 .  الطلبة أداءالتربية الفنية معتمد  من قبل المدرسين في تقويم 

  

  :التوصيات 
  _: باالتي يوصي الباحث

 المختصين في مجال التربية الفنية ليكون معيـار          معيار من قبل   أو أداة بإعداد .١
، واالبتعاد عـن الميـول       الطلبة   أعمالثابت يستند عليه المدرسين في تقويم       
 .الشخصية من اجل أعداد جيل مبدع 

ضرورة االهتمام بدرس التربية الفنية من قبل المدرسين والمدرسات ومن قبل            .٢
ية هو لـيس درسـاً للملهـاة أو    إدارات المدارس ، ذلك الن درس التربية الفن     
 .لى بناء شخصية المتعلم المتكاملةالترفيه بل هو جانب مهم في التربية يهدف إ

  
  املصادر

  تدريس التربية الفنية والمهنـة والرياضـية  أساليب عايش ، احمد جميل ،   .١
 ،   األولـى   ، عمان ، الطبعـة     األردن،دار المسيرة  للنشر ولتوزيع والطباعة ،      

٢٠٠٨ 
 ، مكتبة النهضة المصرية ،      طرق التدريس العامة  ، محمد عبد القادر ،       احمد   .٢

  ١٩٩٩مصر ، القاهرة ، الطبعة الثامنة ، 
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 ، دار   مناهج التربية الفنية بين النظريـة والبيـدغوجيا       السعود ، خالد محمد ،       .٣
  ٢٠١٠ ، األولى ، الطبعة األول ، عمان ، الجزر األردنوائل للنشر والتوزيع ، 

 ، دار المنـاهج     طرق تدريس التربية الفنية ومناهجهـا     ، منذر سامح ،     العتوم   .٤
  ٢٠٠٧ ، األولى ، عمان ، الطبعة األردنللنشر والتوزيع، 

 الطبعـة االولـى   ،دار جريد ، المدخل إلى التربية الفنية  أبو شعيرة ، خالد ،     .٥
  يديا الموسوعة الحرة ، االنترنت بويك ،٢٠٠٦

مناهج وطرق تدريس التربية الفنية  محمود فوزي ،  ، ياسر إبراهيمليلى حسن     .٦
   ٢٠٠٤لمصرية ، مصر ، القاهرة ،  ، مكتبة االنجلو ابين النظرية والتطبيق

 ، دار دجلـة     القياس والتقويم في العملية التدريـسية       العزاوي ،رحيم يونس ،      .٧
 ٢٠٠٨ناشرون وموزعون ، بغداد، 

منظور تطبيقـي مـع تطبيقـات       القياس والتقويم   النجار ، نبيل جمعة صالح ،        .٨
 ٢٠١٠ ،  ، عمان ، دار الحامد للنشر والتوزيعSPSSبرمجة 

 ، القـاهرة ، دار      نظرية العمل في تـدريس الفنـون        زكي ، لطيف محمد ،       .٩
 . ١٩٧٢المعارف  للنشر والتوزيع ، 

، مديرية مطبعة ) ١(وزارة التربية العراقية ، نظام المدارس الثانوية ، رقم        .١٠
  .١٩٧٧ية ، بغداد ، وزارة الترب
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   )١(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المحترم……………………………………… األستاذ الفاضل 

 الفنية  تقويم الجانب العملي في درس التربية     (    يقوم الباحث بأعداد بحث حول      
  )في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر مدرسيها 

    وبالنظر لما تتمتعون به من خبرة علمية رصينة في الموضـوع فأننـا نـود               
االستعانة بآرائكم السديدة وتفضلكم باالطالع على االستبيان الذي أعـده الباحـث            

  .لتحقيق هدف البحث  وإبداء مالحظاتكم عليها
  .... مع وافر الشكر والتقدير                                       

  المرفقات 
  .استبيان  . ١

  الباحث
  عمر قاسم علي حسي



    عمر قاسم علي                               ٢٠١٢ایلول لسنة . مجلة الفتح . العدد الحادي والخمسون 
  

  -٥٢٠-

  استبيان
  

   ...السادة مدرسي ومدرسات مادة التربية الفنية المحترمين

تقويم الجانب العملي فـي درس التربيـة        (      يقوم الباحث بإعداد بحث حول      

   )ن وجهة نظر مدرسيها الفنية في المرحلة اإلعدادية م

         من اجل التعرف على األداة أو المعيار الذي يتم من خالله تقويم أعمـال              

الطلبة في درس التربية الفنية لذي نرجو تعاونكم في انجاز متطلبات البحث مـن              

  -:خالل اإلجابة على السؤال األتي 

طلبة في درس التربية ما المعايير المعتمدة من قبلك في تقويم أعمال ال/    س  

  الفنية التي تدرسها خالل العام الدراسي ؟

  
                                                                                           

  .ولكم جزيل الشكر                                                         
                                                                                                          

      الباحث                                                        
  عمر قاسم علي حسين 

  
   )٢( ملحق رقم 

  قائمة بأسماء الخبراء 

اسم الخبير ولقبه   ت
  مكان العمل  االختصاص   العلمي

  ء شاكر عال د.ا .١
  محمود

ط /تقنيات تربوية 
 ت

كلية الفنون الجميلة جامعة 
  ديالى

نجم عبد اهللا  د.م.ا .٢
  عسكر

ط /تقنيات تربوية
 ت

كلية الفنون الجميلة جامعة 
  ديالى

طرائق تدريس   عمار فاضل حسن.م .٣
 التربية الفنية 

كلية الفنون الجميلة جامعة 
  ديالى

عماد خضير  م.م .٤
  عباس

طرائق تدريس 
ربية الفنية الت  

كلية الفنون الجميلة جامعة 
  ديالى

طرائق تدريس   عادل عطا اهللا م.م .٥
 التربية الفنية 

كلية الفنون الجميلة جامعة 
  ديالى

 


