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تقىيم النشاطات الفنية للمدارس الثانىية التابعة
حملافظة دياىل من وجهة نظر مدرسي ومدرسات
الرتبية الفنية

كلية الفنون الجميلة  /جامعة بؽداد

هدى خليل حسين عباده

مشكلة البحث :
تعد التربية بمفهومها الواسع أداة لبناء الفرد وتكوينه تكوينا شاامً يام مختلاؾ الناواحم
العملية والجسمية واالجتماعياة والروحياةك كماا أنهاا تتوجاه الام تمويماه تمويماا متكاامً يام ها ه
النواحم من دون مفاضلة بين جانب من ه ه الجوانب علام حسااب جاناب ،خارك كماا أنهاا تعمال
علم تزويد الفرد بما يمكان مان الخباراا والمعلومااا والعااداا الساليمةك بهادؾ بنااء شخهايته
وتوجيهها التوجيه السليم نحو المستمبل.
ويعد التعليم عملية منظمة هادية تسعم لؽاية ترتبط بحاجاا ومتطلباا المتعلم من جهاة
وأهداؾ المؤسسة التعليمية التم يتعلم ييها من جهة أخرىك وهو يتوخم التخطيط لزيادة خباراا
المتعلمين من المعارؾ والمعلوماا المميزة ال ؼناء حياتهم من خاًل الماواد الدراساية المختلفاة
ومنها مادة التربية الفنية التم تعد جزءا مهما من العملية يم مراحل التعليم الثانوي ومكلمة لها.
ا تمااوم بمهمااة تطااوير المابلياااا الفنيااة االبداعيااة لاادى المتعلمااين وتماانحهم ياار للتعبياار عاان
خهوهيتهم يم الرؤية والتفكير و االكتشاؾ وتنمم لديهم الحرية يم التعبير الفنم ليعبروا عان
مشاعرهمك وأحاسيسهم وانفعاالتهم وأيكارهمك بما يلبم حاجاتهم ورؼبااتهم وتمانا الفرهاة أماام
كل متعلم يم ممارسه النشاط الفنم ال ي يرؼبه.
"وال شن يم أن النظرة التمويمية الشااملة يي نظاام تعليمام ال تتاتتم مان خاًل دراساة
واحادةك وننمااا تتبلااور مان خااًل الدراساااا التاام تعنام بمفاهاال ها ا النظاام مفهااً بعااد مفهاال
وشريحة بعد أخرى"( .انورك )87 : 1002والنشاطاا الفنية هم واحدة من تلان المفاهال التام
تسعم التربية عموما الم تنميتهاك وتحميك أهدايها الخاهة عند الطلبة.
"يالنشاط الفنم كتي نشاط أخر يجب أن نخضعه للتمويم ال ي يمثل المجس ال ي يشخ
لنا ما يعترض التربية الفنية من عمباا من جهة والتتكاد مان اساتمرار عملياة النماو للتًميا مان
جهة ثانيةك والعمل علم تطويرها من جهة ثالثة"(.الدخيلك 2987ك )3
"بما ان المدرسة الثانوية هام واحادة مان المؤسسااا التعليمياة المهماة التام تاؤدي دورا
مهما يم تنمية النشاطاا الفنية وتطويرها لدى الطالب ك يتن الرسم والعزؾ والتمثيال وايشاؽال
اليدوية وؼيرها من النشاطاا الفنية ايخارى ليساا نال أمثلاة بسايطة علام اهتماام التربياة باالفن
ال ي يعنم به التعليم الثانوي لكن ه ا االهتمام يتطلب نجراء التمويم المستمر للولوؾ علام حالاة
تلان النشااطاا الماةمااة يام ها ه المرحلااة المهماة مان حياااة الطالاب المدرساية"( .عااودةك 2998ك
)12
وبالرؼم من ايهمية التم تحتلها النشاطاا الفنياة ومان خاًل تجرباة الباحثاة يام مجاال
اختهاهااها تج اد أن هنااان جوانااب نم ا ولهااور ياام ادعااداد والتخطاايط له ا ه اينشااطة وأن
المدارس تسجل نشاطاا وهمية لتحسين هورتها أماام المساؤولين لكنهاا يام الحميماة ال تماارس
علم أرض الوالع.
ولد يكون وراء ه ا الوالع وجود بعض الهعوباا والمعولاا التم تواجه ه ه النشاطاا
وتحول دون االستفادة منها يم البيةة المدرسية ك والتام تساهم يام بنااء شخهاية الطالاب وهامل
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مواهباه وزياادة ياعليتااه وتسااعد الطااًب علام تؽييار ساالوكياتهم نلام اييضاال وتنمياة معاااريهم
ومهاراتهم.
وبناءا علم نتاةج الدراساا السابمة (كدراسة شهاب  )1009 /والتم التهرا علم تمويم
النشاطاا الفنية لمحايظتم الكوا و ي لارك وجدا الباحثة نن مان الضاروري تماويم النشااطاا
الفنيااة ياام محايظااة ديااالم للتعاارؾ علاام والااع النشاااطاا الفنيااة وساايرها ياام الماادارس الثانويااة.
وتمويمهااا للولااوؾ علاام مسااتوى أداةهااا ياام المحايظااة الما كورة وحسااب اطااً الباحثااة لاام يااتم
العثور علم دراسة تمويمية لتلن النشاطاا وبناء علم لان ركازا الدراساة الحالياة يام محاولاة
تمااويم والااع النشاااطاا الفنيااةك ياخت اارا عنااوان لدراسااتها الحاليااة باا (تمااويم النشاااطاا الفنيااة
للمدارس الثانوية التابعة لمحايظة ديالم من وجهة نظر مدرسم ومدرساا التربية الفنية).
أهمية البحث :
 .2الولوؾ علم النواحم االيجابية والسلبية يم ممارسة النشاطاا الفنية يم المدارس الثانوية
ضاامن المحايظااة التخااا ادجااراءاا العلميااة والعمليااة المناساابة ماان لباال الجهاااا الفنيااة
المسؤولة يم مديرية النشاط الفنم.
 .1يفيد البحث الحالم يم التعرؾ علم والع النشااطاا الفنياة يام محايظاة دياالم ولاد تسااهم
نتاةج الدراسة يم نلماء الضوء الوالع الفعلم له ه النشاطاا.
 .2لد تفيد ه ه الدراسة الجهاا المسؤولة يم تحديد ،لية لتطوير النشاطاا الفنية.
هديا البحث :
 .2دراسة والع النشاطاا الفنية يم مدارس المرحلة الثانوية التابعة لمحايظة ديالم.
 .1تمويم النشاطاا الفنية يم المدارس الثانوية من وجهاة نظار مدرسام ومدرسااا التربياة
الفنية.
حدود البحث :
يمتهر البحث الحالم علم مدرسم ومدرساا التربية الفنية يم المدارس الثانوية التابعة
للمديرية العامة لتربية ديالم ك للعام الدراسم . 1009 – 1008
حتديد املصطلحات :
التقوٌم ) Evaluation) :
عريه (حجم) بتنه" الحكم علم النظام الماةم من حيث اتجاهه نحو تحميك ما وضع من أهاداؾ
(حجمك) 212 :1000
ومدى لربه منها".
عريته ( النعيمم ) بتنه" نهدار حكم علم مستوى اداء تتابع االياراد علام وياك أهاداؾ
سلوكية تحددها معايير تمويمية بمهد تحسينها واتخاا الماراراا بشاتنهاك وها ه الماراراا اماا أن
تكون عًجية أو اثراةية"( .النعيممك) 9 : 1002
عريه (انور ) بتنه "تحديد مادى ماا بلؽنااه مان نجااي يام تحمياك ايهاداؾ التام نساعم الام
تحميمهاك بحيث يكاون عوناا لناا علام تحدياد المشاكًاك وتشاخي ايوضاا ك ومعرياة العمبااا
والمعولااااا بمهاااد التحساااين والتطاااوير للعمليااااة التعليمياااة ومسااااعدتها علااام تحمياااك مجماااال
أهدايها"(.انورك) 37 : 1002
وتعريه الباحثة نجراةيا بتنه عملية الحهاول علام تماديراا معيناة عان النشااطاا الفنياة
ياام الماادارس الثانويااة لااد تكااون ايجابيااة أو ساالبية وبالتااالم نهاادار حكاام أو ممترحاااا أو حلااول
لتحميك هدؾ معين.
النشاطات الفنٌة )(Artistic – Activities
عريهااا تااايلور ( ) Taylorبتنهااا " تلاان الباارامج التاام تااتم تحااا توجيااه وأشااراؾ المدرسااة
وتتناول كل ما يتعلك بمتطلباا الحياة المدرسية وأنشطتها سواء كاناا متهالة باالمواد الدراساية
أو النااواحم االجتماعيااة والبيةيااة أو أنديااة االهتماماااا الخاهااة بااالنواحم العمليااة أو العلميااة أو
الموسيمية أو المسرحية أو المطبوعاا المدرسية")Taylor, 1970: 681( .
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وعريتهاا المنظماة العربيااة للتربياة والثمايااة والعلاوم بتنهااا" :هام مااا يماوم بااه التلميا ماان
العماال الحاار الماانظم ياام الفهاالك بتوجيااه ماان المدرسااة يخاادم ايهااداؾ التربويااةك ويساااعد علاام
تحميك متطلباا النمو الشامل للتًمي والتنمية للمجتمع".
(المنظمة العربية للتربيةك )22: 2975
وتعرفها الباحثة إجرائٌا  :بتنها البرامج واينشطة التم تنظمها التربية والتام يمبال عليهاا الطلباة
بإشراؾ مدرس التربية الفنية داخل الهؾ أو خارجه ك والتم تتضمن مهاراا مختلفة يم ايداء
ويك لدرة وميول ورؼباا الطلبة بحيث تحمك هدؾ تربوي واضا.
الفصل الثاني

االطار النظري
التقوٌم ()evaluation
مفهوم التقوٌم
يعد التمويم من الوساةل الضرورية يم العملية التعليمية ومن الواجب علم المعلم ادلمام
بهااا ليااتمكن ماان تمااويم تحهاايل طلبتااه ومسااتوياتهم المعرييااة والمهاريااة وماان الجاادير بالا كر ان
التمويم لد ورد يم عدة مواضع مختلفة يم (المر،ن الكاريم) .لولاه تعاالم (لماد خلمناا ادنساان يام
أحسن تمويم) التين ()30والتمويم لؽة  :التطوير والتعديل ونزالاة االعوجاا ( .عطياة ك  1007ك
)492:
ان المربم ال ي يريد ان يعرؾ مدى تحمك أهداؾ برنامجاه أو عملاه يكاون بحاجاة نلام
وسيلة تمكنه من تمدير نو ه ه االنجازاا أو التؽيراا ومداها وه ا أمار طبيعام يساعم نلياه أو
يشله يم تحميك ايهداؾ المرجوة واالنجازاا المطلوبة والحميمة أن أي عملية يكون لها أهاداؾ
ووساةل لتحميمها ومتابعة للتطبيك( .زكم ك  2971ك )212:
ياالتمويم هاو العملياة التام يااتم بواساطتها نهادار حكام معااين علام مادى وهاول العمليااة
التربوية نلم أهدايها  .ومدى تحميمها يؼراضها  .والكشؾ عن نواحم الانم ييهاا أثنااء سايرها
واخترا الوساةل المناسبة لتًيم ه ا النم ( .أنور ك  1002ك )33:
" التمويم عملية معمدة تبدأ بهياؼة ايهداؾ وتحديد وساةل الحهاول علام شاواهد وأدلاة
لتحميك ه ه ايهداؾ وعملياا التفسير للتواهل نلم معنم الشاهد والدليل ك وأحكاام عان ناواحم
الموة وناواحم المهاور والضاعؾ لادى التًميا ك ايمار الا ي ياؤدي نلام اتخاا لاراراا تتهال
بالتؽيراا والتحسيناا المطلوبة يم المفهوم" ( .هندام ك  2971ك )293:
مجااا ت التقااوٌم :نظاارا التسااا مجاااالا التمااويم وتعااددها يسااوؾ نتناااول أباارز ه ا ه المجاااالا
كاآلتم :
أو  :تقوٌم الطالب  :عندما نتحدث عن تمويم الطالب ك يإننا نتحادث عان عملياة تماويم شااملة ك
تشمل التمويم النفسم والتربوي والهحم واالجتماعم.
وتمويم الطالب هو عبارة عن نطًق حكم علم تحهايله ونماوه ك وهاحته ولدراتاه واساتعداداته
و كاةه ومهاراته وتكيفه وبعباارة أخارى نهادار حكام علام العوامال التام تادخل يام تعلماه ك ثام
محاولة العً يم مسارين متًزمين متوازيين.

المُاش

االختباراث

التمُُن

اصذار الذكن
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ثانٌا  :تقوٌم المعلم  :يتضمن ه ا المجال يم مجاالا التمويم المعلم من حيث شخهيته وكفاياته
التعليمية ك واتجاهاته نحو مهنته أو نحو طًبه.
وهنان أساليب متعددة لتمويم المعلم منها استخدام هحاةؾ التمدير ال اتم  .أو ليااس مادى كفايتاه
باايثر الا ي يحدثااه عنااد طًباه ك أو ماان خااًل تمويمااه مان لباال الطااًب والمااديرين والمشااريين
التربويين.
ثالثا :تقوٌم المنهاج  :يتضمن تمويم المنهج التربوي مجموعة من الجوانب منها أهدايه من حيث
ارتباطهااا بفلساافة المجتمااع وايهااداؾ العامااة للتربيااة .وماادى شااموليتها وتوازنهااا ووضاااوحها
وتحديدها ومناسبتها للطًب  .وتطورها  .ويشمل تماويم المنهاا أيضاا تماويم محتاواه مان حياث
ارتباطه بايهداؾ ك وتطوره بادضاية نلام تماويم أسااليب تادريس المنهاا ومادى انساجامها ماع
ايهداؾ والمحتاوى وطبيعاة الطاًب وادمكانيااا والتؽياراا يام التعلايم وكا لن يتضامن تماويم
أساليب ونجراءاا التمويم المستخدمة ييه.
رابعا  :تقوٌم اإلدارة التربوٌة :
يتضاامن ه ا ا المجااال تمااويم اددارة التربويااة ماان حيااث تحديااد نمااط اددارة والساالون ادداري
للمااديرين والكشااؾ عاان ماادى يعاليااة اددارة ياام تحميااك ايهااداؾ التربويااة المنشااودة للمؤسسااة
التربوية.
وؼالبااا مااا يااتم التمااويم لااسدارة باسااتخدام هااحاةؾ التماادير الا اتم للمااديرين أو ماان خااًل تمااويم
المعلمين أو الطًب أو المشريين التربويين وياك معاايير وأدواا تهامم لها ا الؽارض( .أناور ك
)54 – 53 :1002
ويتضا مما سبك ان المنهج هو احد المجاالا ايساسية التم تخضع لعملية التمويمك وان
النشاطاا الفنية هم العنهر الرةيسم ضمن منهج مادة التربية الفنية يم المرحلة الثانوية.
النشاطات الفنٌة :
النشاطاا الفنية هم واحدة من تلن النشاطاا التم تهاطبػ بالطاابع الجماالم مهماا كاان
نوعهااا  .وعاان طريمهااا يهاامل ويتها ب ال ا وق ك وتجعاال الطالااب أكثاار ارتباطااا ويهمااا لبيةتااه ن
يستطيع ان يميز الجميل من المبيا وايمور التم تتضمن ليما ننسانية من ايمور التم ال تتضمن
تلن الميم من خًل ممارسته لتلن اينشطة داخل المدرسة.
" كما ننها تحول معاناته الداخلية نلم نشاط ينم متميز ومبد يالتربية والنشاط الفنم يعمًن معاا
علااااااام كشاااااااؾ الرؼبااااااااا والمااااااادراا والمهااااااااراا يااااااام مختلاااااااؾ مجااااااااالا التعلااااااايم".
(أحمد ك )75 : 2979
ا ن النشاطاا الفنية عملية ديناميكية وشاملة اا دور حيوي يم تعلايم المتعلماين يعملياة
الرسم التم يموم بها المتعلم عملية معمدة يجمع ييها عناهر متعددة ورموزا مختلفاة مان تجارباه
وخبراته السابمة ك ليعمل منها شيةا جديدا ا معنمك ياالمتعلم ال يرسام هاورة يحساب بال يعطيناا
اضاية الم الرسم جزءا من نفسه (كيؾ يفكر ك وكيؾ يحس ك وكيؾ يرى االشاياء)( .الكناانم ك
)24: 1008
"تعااود اهميااة الفاان ياام الباارامج المدرسااية الاام التطااوراا الحديثااة ياام يلساافة التربيااة
والمنظماة التعليميااة ك ن باادأ الناااس يمياازون يومااا بعاد يااوم اهميااة االسااتعداد للااتعلم وياادركون ان
التعلم يختلؾ من يرد ومن عمر يخر وان ها ه االساتعداداا للاتعلم ال تعتماد علام النماو العملام
يمط بل تعتمد ايضا علم النمو االنفعالم والجسمم واالجتماعم"(.العبيديك )21 :2988
" ان التربية الحديثة تؤكد علم البحث واالستكشاؾ وحب االستطً وكل ه ه العوامل يمكان ان
تنمو وتتطور من خًل ممارسة النشاط الفنم وه ه المدراا تعتبر عوامل هامة يم مراحال نماو
المتعلم كاية والسيما يم رياض ايطفال والمرحلة االبتداةياة والثانوياة ك ويكاون لان مان خاًل
تااويير ايدواا والمااواد المناساابة كااايلوان والطباشااير وايوراق الملونااة والطااين االهااطناعم
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وؼيرهااا ك بحيااث تتاايا الفرهااة للم اتعلم للتعاماال معهااا وممارسااة نبداعااه الخااا ك ان نعطاااءه
يرهة بتن يمارس النشااط الفنام يعنام لان اساتثمار خبراتاه مهماا هاؽرا او للاا يهام كفيلاة
بإعداد وننتا ادعمال ادبداعية يم المستمبل"( .الكنانم ك )25: 1008
اهداؾ النشاطاا الفنية :
تخضع النشاطاا الفنية لؽريزة االبادا التام هام اسااس كال تطاور يادبادا هاو عمال
كاةم وبحثم معا ويؤدي الم ابتكار شمء جديد ومميز ك يبمدر ما يعتبر ادنسان تتنو التمنياا
و ان النشاااطاا الفنيااة هاام احاادى مكوناااا تنميااة الناحيااة الشخهااية وتعميااك اددران للناحيااة
االجتماعية ك يفم تنمية الناحية الشخهيةكيمهد بتنمية اربع نواحم معا:علم المساتوى الوجادانم
ك والفكري ك والتجسيدي ك واالجتماعم:
 .2يعلم المستوى الوجدانم( :التتثيركاالحساس) يعنم الحاجة الم التعبير ال اتم.
 .1علم مستوى الفكر ( :الديع ك التكوين ال كاةمك الثمة بالنفس ) يعنم الوسيلة الم التعبير
ال اتم.
 .2علم مستوى الجسد( :نشاطاا يدويةك نشاطاا ينية) يعنم المدرة علم التعبير ال اتم.
 .3علم المستوى االجتماعم :يظهر االبدا ييعمل يم اشران المحيط يم التبادل والتماسام
وتكون مناسبة للمواجهاا المتعددة مماا يعنام التاداخل يام المحايط االجتمااعم (.ساالم ك
)43 : 1001
وك لن ان ممارسة النشاطاا الفنية تمكن الفرد من التدريب علم امتًن المدراا التطبيمياة
والتم تؤدي الم ان-:
أ-يكتسب الطفل بالمعالجة والممارسة بعض المدراا التمنية ل ا يساعده لن علم :
 تنساايك حركاتااه وتشااجيعه علاام تنفي ا نشاااطاته بمختلااؾ الوساااةل (اهااابع اليااد والفرشاااةوااللااًم  ...وؼيرهااا) ك وجعلااه يسااتعمل مختلااؾ الخاماااا (الااوان ك كربااونك المشااة ك ينيااة
وؼيرهااا) وي انظم المكااان المخه ا للنشاااط (تحضاايره وترتيبااه) .ويجعلااه يسااتعمل التمنيااة
كوسيلة للتعبير ال اتم ك وحثه علم هنع ايحجام وحثه تركياب اللاون وتدريجاتاه واساتخدام
وساةل وادواا مطابمة للمادة التم يعمل بها ويستعملها للؽاية المرجوة.
ب -مساعدته علم ان يعم امكاناته التعبيرية و لن بحثه علم هنع أشخا وحيوانااا واشاياء
علم شكل احجاام مختلفاة ونعطااء االنطباا بالرسام والتلاوين باتن يعمال هاو شاكل ويضااء
وتتليؾ شريط مهور.
التعبير بالخط أو اللون من حالة داخلية  ..وؼيرها.ج  -مساعدته علم ان يكتسب بعض الموالؾ ايساسية كإيساي المجال له دبرازها ولممارساتها
يم أهداؾ تعبيرية خاهة ك ك ونعطاةه ليمة لنفسه ك ل لن علم ان :
 يتمعن بالشمء ويستطلع العالم معا.(العادلم ك )13 : 2984
 يستعمل يكره وحسه دبراز يكرة جديدةاهمية النشاطات الفنية :
كل برنامج يتم تنفي ه هو يم اهله يحمك اهمية والتم البد ان تكون مرساومة وواضاحة
والنشاطاا الفنية لها اهمية بالؽة ال تمل عن اهمية ما يحدث داخل الماعاا الدراسية ا انه يعتبر
وسيلة من الوساةل الفعالة لتحميك االهداؾ التربوية ك ويمكن تلخي اهمية النشاطاا الفنية ييما
يتتم :
 .2النشاطاا الفنية مجال خهب لتعبير الطًب عن ميولهم واشبا حاجاتهم ك ومما الشن
ي يه ان اشبا حاجاا الطًب عامل من العوامل التم تحببهم يام الدراساة وتمانعهم مان
الجنوي والتمرد.

-363-

العذد التاضع واالربعىى  .هجلت الفتخ  .أَار لطٌت 2102

.1

.2
.3
.4
.5
.7

هذي خلُل دطُي عبادة

ماان خااًل النشاااطاا الفنيااة يااتعلم الطااًب اشااياء يهااعب تعلمهااا داخاال الهااؾ ك وعاان
طريااك هاا ه النشاااطاا يمكاان ان ياازود الطالااب بااالخبراا العدياادة والخلفيااة والعلميااة
والعملية التم ال يتاي لهم اكتسابها يم اماكن اخرى ك مثال التعااون ماع الؽيار ك وتحمال
المسااؤولية ك ضاابط الاانفس ك والمشاااركة ياام اتخااا الماارار والتخطاايط وؼياار لاان ماان
االشياء التم من شتنها تدعيم شخهية الطالب( .سالم ك )39 : 1001
ينماام النشاااط الفناام اسااتعداداا الطااًب للااتعلم ويجعلهاام اكثاار لابليااة لمواجهااة المرايااك
التعليمية المتعددة.
ينماام النشاااط الفناام الهااادؾ ياام تحميااك اهااداؾ الماانهج الدراساام ك ويحفااز الطااًب ياام
مجال التحهيل.
يساهم يم النشاط الفنم يم تعزيز ثمة الطالب بنفسه.
يساهم النشاط الفنم مساهمة يعالة يم تنمية ميول الطًب وتوجيههم التوجيه السليم.
يساهم النشاط الفنم يم اكساب الطلبة خباراا اجتماعياة يام تكاوين العًلااا االنساانية
السليمة( .الحميل ك )189 : 2995

الدراسات السابقة :
اعتمدا الباحثة علم دراساا متشابهة بابعض عناهارها ماع الدراساة الحالياة ك تتنااول
ه ه الدراساا مجاالا تمويم نشاطاا ينية ومدرسية ك او تحديد الدايع والهاعوباا التام تواجاه
تلن النشاطاا ويم وجهاا وميادين مختلفة وهم كما يتتم:
.2دراسااة الحاادٌثً ((: ) 2987الهااعوباا التدريسااية التاام تواجااه مدرساام التربيااة الفنيااة ياام
المرحلة الثانوية يم محايظة بؽداد ك وممترحاتهم لحلها).
وكان هدؾ الدراسة :معرية الهعوباا التدريسية التم تواجه مدرسم التربية الفنية وممترحاتهم
لحلهاا .وعيناة الدراسااة :تكوناا ماان ( )79مدرساا ومدرسااة للتربياة الفنيااة ماوزعين علاام ()47
مدرسة ثانوية يم محايظة بؽداد كوكانا االستبانة كتداة لجمع المعلوماا.
اما ابرز النتاةج  :عدم توير لاعة (مرسم) للتربياة الفنياة كو للاة االدواا والماواد الفنياة الًزماة
لمادة التربية الفنية ك وضعؾ وعم الطلبة بتهمية التربية الفنيةك وعدم توير االجواء المناسبة يم
المدرسة لممارسة الطلبة الهواياا.
.1دراسة وادي ((: )2988تمويم النشاط الفنم يم مراكز الشباب).
وهديا الدراسة الم  :رسم هورة والاع النشااط الفنام يام مراكاز الشاباب كو تحدياد الجواناب
الموية والضعيفة يم النشاط الفنم يم مراكز الشباب.
وتكونا عينة البحث من ( )50يردا مان المااةمين علام النشااط الفنام مان المااةمين علام النشااط
الفناام مااوزعين علاام ( )32مركاازا للشااباب مااوزعين علاام محايظاااا العااراق .امااا اداة البحااث
االستبانةكالممابًا الشخهية.
وابرز النتاةج  :عدم تواير لاعاا مخههة لممارساة النشااط الفنامك وعادم كفاياة عادد المااةمين
علم النشاط الفنم يم المراكز كو للة تواير المهادر الفنية من الكتب والمجًا.
 .2دراساااة ماجاااد ((: ) 2990تماااويم النشااااطاا الفنياااة التشاااكيلية يااام الكليااااا وااللساااام ؼيااار
المتخههة يم بؽداد).
هديا الدراسة الم :معرية الجوانب االيجابية والسلبية يم النشاطاا الفنية التشكيلية والممترحاا
الكفيلة بتطويرها ك تكونا عينة الدراسة للمجتمع االهلم من الماةمين علم النشااط الفنام والباالػ
عااددهم ( )24يااردا ماان الطلبااة الممارسااين لنشاااط الفاان التشااكيلم ( )235طالبااا وطالبااة بنساابة
(. )%57.4وكانا االستبانة كتداة لجمع المعلومااكواعتماد الممابًا الشخهية.
اما اهم النتاةج  :عادم وجاود خطاة مركزياة لتنظايم عمال النشااطاا الفنياةك والتهاار النشااطاا
الفنية التشكيلية علم المعاارض يماطك والتهاار دور المااةمين علام النشااط الفنام التشاكيلم علام
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ايداء وادشااراؾ ك وعاادم تلااك ها ه النشاااطاا الاادعم الكااايم ماان الجامعاااا .وكااان عاادد الطلبااة
الممارسين للنشاط الفنم التشكيلم (.)%15
.3دراسة شهاب ((:)1009تمويم النشاطاا الفنية يم مدارس المرحلة الثانوية التابعة لمحايظاا
الجنوب)
وكانااا اهااداؾ الدراسااة :دراسااة والااع النشاااطاا الفنيااة ياام ماادارس المرحلااة الثانويااة التابعااة
لمحايظاا جنوب العراق (واسط ك ي لار) .وتمويم النشاطاا الفنية يم المدارس الم كورة مان
وجهة نظر مدرسم ومدرساا التربية الفنية.
عينة الدراسة  )50(:مدرسا ومدرسة لمادة التربية الفنية موزعين علم ( )124مدرساة مان كاً
المحايظتين .وكانا االستبانة كتداة لجمع المعلوماا.
وكانا نتاةج البحاث :التهاار النشااطاا الفنياة بهاورة عاماة علام النشااطاا التشاكيلية والاماة
المعارض الفنية يمط كواهمال العاروض المسارحية والموسايمية المدرساية وؼيرهاا ك لعادم تاوير
االمكاناااا الماديااة المخههااة لمثاال ها ه النشاااطاا كوعاادم وجااود خطااة مركزيااة لتنظاايم عماال
النشاطاا الفنية المتنوعة يم المجاالا التربوية والفنية .وعدد الطلبة المشااركين يام النشااطاا
الفنية سيشكل بنية ضعيفة جدا ممارنة مع عدد الطلباة االجماالم كوالتهار دور مادرس ومدرساة
التربية الفنية علم االدارة واالشراؾ.
مؤشرات االطار النظري :
 .2ان عملياة تماويم النشااطاا الفنياة بإمكانهاا الكشاؾ عان اينشاطة والفعاليااا الفنياة التام
يمارسها الطلبة وبإشراؾ المدرسة بوهفها مؤسسة تعليمية.
 .1تعتبر النشاطاا الفنية عامل محفز لتحميك مهاراا الطلبة والسيما يم المرحلاة الثانوياة
وي تمكن من خاًل النشااطاا الفنياة اعاداد وتتهيال الطلباة يام جمياع المجااالا والسايما
الجانب الفنم والجمالم ك والوجدانم ك وه ا يتتم من خًل دور التربية الفنياة ويلسافتها
يم حياتهم بهورة عامة ك يل لن االمر يتطلب تمويم النشاطاا الفنية وبهاورة مساتمرة
ك ومتابعااة مااا ياادور ماان احاداث تربويااة وعلاام الهااعيد العااالمم لمواكبااة مااا يحادث ياام
الخار وتطبيمه يم مجتمعنا.
عالقة الدراسات السابقة مع الدارسة احلالية:
.2

.1

.2

.3

استهديا الدراساا السابمة علم التعرؾ علام المشاكًا والمعولااا وتحدياد الجواناب
الموية والضعيفة يم دروس ونشاطاا مادة التربية الفنية علم مستوى المرحلة الثانوياة
 .اما الدراسة الحالية يانها تهدؾ الم تمويم النشاطاا الفنية يم مدارس المرحلة الثانوية
لمحايظااة ديااالم لؽاارض التعاارؾ علاام الجوانااب الساالبية وتجاوزهااا وتعزيااز الجوانااب
االيجابية وهم ب لن تتفك مع اؼلب الدراساا .
عينة البحث  :اختلفا العيناا تبعا الهداؾ الدراسة وطبيعة المجتماع البحثام مان حياث
التجانس والتباين  .اما الدراسة الحالية يانها اعتمادا مدرسام ومدرسااا التربياة الفنياة
لعينة بلػ عددها ( )11مدرسا ومدرسة ضمن محايظة ديالم ك وها ه الدراساة تتفاك ماع
دراسة شهاب (. )1009
االداة  :ييما يتعلك بتداة البحث يمد تبين للباحثة ان معظم الدراساا استخدما االستبيان
كتداة رةيسة لجميع البياناا من عينة البحث  .اما البحث الحالم اتفك مع ه ه الدراساا
يم استخدام االستبيان كتداة رةيسة لجمع المعلوماا.
اتفما اؼلب الدراساا السابمة استعمال ممياس ثًثم لتحليال اجابااا العيناة والا ي يبادأ
من ( 1ك2ك هفر) والدراسة الحالية اتفما يم استعمال الممياس الثًثام(1ك 2ك هافر)
كدراسة(ماجدك )2990ودراسة (شهاب ك.)1009
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الفصل الثالث
اجراءات البحث ومنهجٌته  :استخدما الباحثة المنهج الوهفم
مجتمع البحث  :تتلؾ مجتمع البحث من ( )220مدرسا ومدرسة لمادة التربية الفنية يم المرحلة
الثانوياااة ك وللمااادارس التابعاااة لمحايظاااة دياااالم ك وبوالاااع ( )32مدرساااا و ( )57مدرساااة للعاااام
الدراسم (.) 1008
عٌنة البحث :تتلفا عينة البحث مان ( )11مدرساا ومدرساة لماادة التربياة الفنياة ك تام اختياارهم
بالطريمة العشواةية وبوالع ( )20مدرسين من ال كور ( )21مدرساة مان االنااث ك وبا لن تشاكل
عينة البحث بنسبة ( )%10من المجمو الكلم لمجتمع البحاث والمساتمرين بالادوام يام مديرياة
تربية ديالم للعام الدراسم .1009-1008
اداة البحث :استخدما الباحثة االستبانة كتداة لجمع المعلوماا لتحميك اهداؾ البحاث الن اؼلاب
الدراساااا الوهاافية تسااتخدم االسااتبانة كااتداة أساسااية ولؽاارض الحهااول علاام معلوماااا تخا
النشاطاا الفنية يام مادارس المرحلاة الثانوياة ك لاماا الباحثاة باإجراء دراساة اساتطًعية علام
عينااة خااار عينااة البحااث وتتااتلؾ ماان ( )11مدرسااا ومدرسااة وتوجيااه اسااتبيان مفتااوي يتضاامن
االسةلة اآلتية :
 .2ما والع النشاطاا الفنية يم مدارسكم ؟
 .1ما الجوانب االيجابية والسلبية يم ه ه النشاطاا ؟
 .2ما هم الممترحاا التم ترونها كفيلة لتطوير ه ه النشاطاا ؟
وتم تفريػ االجاباا وبناء أداة البحث علم ويك ه ه االجاباا وباالساتناد الام الدراسااا
السابمة
وخلها الباحثة بتمييم االستبانة يم ( )5مجاالا رةيسة هم :
(مجال البرامج ك مجال الماةمين علم النشاطاا الفنية ك مجال الطلبة الممارساين للنشااطااك
مجال االدارة ك مجال االمكانياا المادية ك مجال المنهج).
ولتحميك اهداؾ البحث اعتمدا الباحثة علم الهدق الظاهري وبإجما عدد من خباراء
التربية الفنية وطراةك تدريسها ()2ك للتتكد من مدى وضوي الفمراا التم تضمنا المجاالا علم
( )20يماارة ك ووضااعا الباحثااة ممياسااا ثًثيااا متمااثً باجاباااا (نعاام ك الاام حااد مااا ك ال)  .ينظاار
الملحك (. )2
الثبااات  :لكاام يتحمااك شاارط الثباااا النهاااةم لامااا الباحثااة بتطبيااك االداة علاام عينااة
استطًعية بعدد ( )11مدرسا ومدرسة ك وبعد مرور ( )21يوما اعيد التطبيك علم العينة نفسها
ك ولامااا الباحثااة بتفريااػ االجاباااا باسااتخدام معاماال ارتباااط بيرسااون بااين مجمااوعتم درجاااا
التطبيك االول والتطبيك الثانم لًستبيان من حيث ان معامل ثباا التطبياك االول يسااوي ()84
ك اما معامل ثباا التطبيك الثانم يساوي ( )81ك ويعد ه ا التباين ممبوال ممارنة بميزاا التماويم
العام بداللة معامل االرتباط .
الفصل الرابع
تحلٌل النتائج :
( )0اضواء الخبراء فٍ كلُت الفٌىى الجوُلت –لطن التربُت الفٌُت:
 -0أ.د صالخ ادوذ الفهذاوٌ(طرائك تذرَص الفٌىى)
 -2أ.م.د دطُي علً هارف (هطرح)
 -3أ.م.د رعذ عسَس (تمٌُاث تربىَت)
 -4أ.م.د ابراهُن عبذ الرزاق(تشكُلٍ رضن)
 -5أ.م.د هاجذ ًافع الكٌاًٍ ( طرائك تذرَص الفٌىى)
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 .2تم حساب الوزن المةوي لكل يمرة علم وياك مميااس ثًثام ك وتام اعطااء درجتاين لكال
يمرة من يمراا االستبيان للبعد االول من الممياس المتمثل باجاباة (نعام) ودرجاة واحادة
لكل يمرة علم ويك البعد الثانم المتمثل ب (الم حد ما) وهفر لكل يمرة علم ويك البعد
الثالث المتمثل ب (ال) وب لن تكون اعلم درجاة حادة للفمارة هام درجتاين ك والال درجاة
هم هفر .
 .1حساب الوسط المرجا علم ويك درجاا الممياس الثًثم ( 1ك  2ك هفر).
وتم ترتيب الفمراا تنازليا حسب درجة حدتها من أعلم نلم أدنم حده ك كما يم الجدول
اآلتم :
جدول ()2
يبين تسلسل الفمراا حسب درجة حدتها من اعلم درجة حدة الم ادنم درجة حسب اجاباا
مدرسم التربية الفنية
ت
2
1
2

3
4

5
7
8
9
20
22

الفقـرات
تعمك النشاطاا الفنية لدى
الطلبة روي التعاون وحب
العمل الجماعم
تنمم النشاطاا الفنية ال اةمة
الجمالية للطلبة.
تعكس نتاجاا النشاطاا
الفنية الميم الجمالية
والممارساا الجديدة يم
المجتمع.
تسهم النشاطاا الفنية يم
تطوير المواهب الفنية
للطلبة.
وجود ضوابط تنظيم
وعرض نتاجاا الطلبة يم
المهرجاناا المدرسية.
عدم وجود تعارض بين
االمتحاناا والنشاطاا
الفنية التم تمام داخل
المدرسة.
يتفك النشاط الفنم ال ي
تدرسه مع اختهاهن.
مكايتة الطلبة المبدعين
والمتميزين يم مجال
النشاطاا الفنية.
تسهم النشاطاا الفنية يم
استثمار اولاا يراغ الطلبة.
تعنم النشاطاا الفنية
برامج االنفعاالا التم تمام
يم المدارس.
اتبا الماةمين علم

اجابات العٌنة
الى حد
نعم
ما

الوسط
الحسابً
المرجح

الوزن
المئوي

25

5

-

2.71

85

23

7

2

2.49

79.4

22

8

2

2.43

77

21

8

1

2.34

71.4

21

5

3

2.25

58

21

4

4

2.22

54.4

22

5

4

2.17

52.4

21

2

7

2.11

52

20

4

7

2.22

45.4

7

9

5

2.03

41

7

9

5

2.03

41
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21
22

23
24

25

27
28
29
10
12
11
12

13

14
15
17

النشاطاا الفنية للمنهج
الممرر من وزارة التربية.
تخهي مادة منهجية يم
مجال النشاطاا الفنية.
كفاية عدد زياراا المشرؾ
الفنم من لدن مديرية
النشاط الفنم.
تناسب عدد الماةمين علم
النشاطاا الفنية مع اعداد
الطلبة الممارسين له ه
النشاطاا.
تواير الولا الًزم لمزاولة
النشاطاا الفنية.
تمارس اؼلب النشاطاا
الفنية كالنحا والرسم
والسيرامين (الفخار)
واالشؽال اليدوية والمسري
والموسيمم داخل المدرسة.
وجود ادارة مركزية وليام
ادارة المدرسة بالمتابعة
واالشراؾ المستمر
للنشاطاا الفنية.
تعاون اللجان الفنية يم
مديرية النشاط المدرسم.
عدد الطلبة الممارسين
للنشاطاا الفنية يشكل نسبة
جيدة
اهتمام ادارة المدرسة
بالنهو الؽناةية
والمسرحية الجيدة للطلبة.
تكليؾ مدرس التربية الفنية
بتدريس مواد اخرى.
عدد الدوراا التدريبية التم
شاركا ييها كايية لزيادة
الكفاءة الفنية.
توير النهو المسرحية
لتدريب الطلبة علم اداء
المسرحياا.
يمارس الطلبة النشاطاا
المسرحية داخل المدرسة
باشراؾ مدرسم التربية
الفنية.
تكليؾ مدرس التربية الفنية
بتعمال خارجة عن
النشاطاا الفنية.
توير لاعة المرسم
واالشؽال اليدوية.
توير كتب ومجًا ينية
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20

1

20

2

40

5

7

9

0.85

32

3

20

8

0.82

30.4

5

3

21

0.71

25

4

4

21

0.58

23

3

7

22

0.58

23

2

8

22

0.52

22.4

1

9

22

0.49

19.4

1

9

22

0.49

19.4

3

3

23

0.43

17

2

8

22

0.34

11.4

2

1

27

0.25

28

2

1

25

0.22

24.4

2

4

25

0.22

24.4

2

3

27

0.17

22.4

هفر

3

12

0.28

9
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18
19
20

لتنمية الثماية الفنية لدى
الطلبة
توير لاعاا ومواد
للممارسة االشؽال اليدوية
المتنوعة
وجود نفماا مالية لهرؾ
متطلباا النشاطاا الفنية
توير الماعاا الخاهة
للتدريباا المسرحية داخل
المدرسة.
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هفر

2

12

0.03

1

هفر

2

12

0.03

1

هفر

هفر

11

هفر

هفر

ومن خًل ما سبك يتضاا ان الفمارة (تنمام النشااطاا الفنياة لادى الطلباة روي التعااون
وحااب العماال الجماااعم) بوسااط حسااابم بلااػ ( )2.71ووزن مةااوي ( . )%85وه ا ا مااا لمسااته
الباحثة من خًل اطًعها علم اعمال الطلبة وممارستهم االعمال الفنية ورؼباتهم ييهاا والسايما
يم االعمال الجماعية ك وها ه النتيجاة تتفاك ماع دراساة (ماجاد ك  . )2990وتليهاا الفمارة (تنمام
النشاطاا الفنية ال اةمة الجمالية للطلبة بوسط حسابم بلػ ( )2.49ووزن مةوي (.)%79.4
ومن خًل ها ه االجاباة يتضاا ان النشااطاا الفنياة لهاا دور يام تنمياة ال اةماة الجمالياة
وتطور درجة الت وق الفنم لدى الطليعة من خًل انتاا الطلباة لتلان النشااطاا ك وها ه النتيجاة
تتفك مع دراسة (وادي ك .)2988
ونالا الفمارة (تعكاس نتاجااا النشااطاا الفنياة المايم الجمالياة والممارسااا الجديادة يام
المجتمع) المرتبة الثالثة بوسط حسابم بلػ ( )2.43ووزن مةوي (.)%77
ويمكن للنتاجاا الفنية ان تعطم ليم جمالية للطلبة يتنمم ييهم الحس واالدران ورؤية ما
حولهم يم البيةة المحيطة من جمال وبالتالم يانعكس لان يام اعماالهم الفنياة وتجادد االيكاار يام
المستمبل.
ونالا الفمرة (تسه م النشاطاا الفنية يم تطوير المواهب الفنياة للطلباة) المرتباة الرابعاة
بوسط حسابم بلػ ( )2.34ووزن مةوي (.)%71.4
ان تطوير المواهب الفنية للطلبة مان خاًل النشااطاا الفنياة يعتبار مان المهاام التربوياة
الرةيسة التم تسعم التربية الم تحميك اهدايها من خًل ممارسة الطلباة لتلان النشااطاا  .وها ه
النتيجة تتفك مع دراسة وادي ( )2988ودراسة ماجد (.)2990
اما الفمراا التم نالا علم درجاة حادة الال منهاا ضامن تسلسالها يام الجادول ( )2منهاا
الفمرة (توير كتاب ومجاًا ينياة لتنمياة الثماياة الفنياة لادى الطلباة) بوساط حساابم بلاػ ()0.28
ووزن مةاوي ( )%9ك وتليهااا الفماارة (تااوير خاماااا وماواد لممارسااة االشااؽال اليدويااة المتنوعااة
بوسط حسابم بلػ ( )0.03وبوزن مةوي (. )%1
وتليها الفمرة (وجود نفماا مالية لهارؾ متطلبااا النشااطاا الفنياة بوساط حساابم بلاػ
( )0.03وبوزن مةوي (.)%1
وه ه النتيجة تدل علم ان هنان تمهير من لبل التربية لعدم تويير المستلزماا االساسية
لتمكين مدرس التربية الفنية من انجاز ما يوكل اليه مان مهاام اختهاهاه وبالتاالم يانعكس علام
لدرة الطلبة يم ممارسة النشاطاا الفنية وانجازها.
ونالااا الفماارة (تااوير الماعاااا الخاهااة للتاادريباا المساارحية داخاال المدرسااة) المرتبااة
ايخيرة ضمن تسلسلها حساب درجاة الحادة يام الجادول ( )2بوساط حساابم بلاػ (هافر) ووزن
مةوي (هفر) .
"حيااث ان النشاااطاا المساارحية تشاامل أهاادايا تعليميااة تربويااة وأخًليااة وياام ها ا ياةاادة
كبيرة للطلبة ك و لان ان ال مسارحية تبساط الماواد العملياة وتعماك اثرهاا يام نفوساهم وتثبتهاا يام
عمولهم عن طريك البهجة والسعادة ك يثبتها العمل المسرحم يم نفوسهم".
(الهادي و،خرون ك )212 : 1002
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االستنتاجات :
 .2التهااار النشاااطاا الفنيااة علاام مهاااراا محااددة ك كالرساام ونهمااال النشاااطاا المتعلمااة
بادشؽال اليدوية والمسرحية.
 .1ؼياب ادشراؾ التربوي من لبل المديرية العاماة لتربياة دياالم لعادم تاوير الكاادر الفنام
المؤهل لسشراؾ علم سير النشاطاا الفنية.
 .2عدم تواير ادمكاناا المادية والماعااا الخاهاة للمياام بممارساة النشااطاا الفنياة داخال
المدرسة.
 .3عدم تواير المنهج المحدد لممارسة تلن النشاطاا ك وان مايموم به مدرس التربياة الفنياة
هو تهميم خطة دراسية موزعة علم العام الدراسم.
 .4عااازوؾ الطلباااة مااان ممارساااة النشااااطاا لعااادم تاااواير المساااتلزماا االساساااية النجااااي
ممارستها.
التىصيات :
 .2تخهااي لاعاااا للطلبااة وتااويير الحااد االدناام لًمكاناااا الماديااة لكاام يسااتطيع ماادرس
التربية الفنية من التواهل لممارسة النشاطاا الفنية مع طلبته.
 .1متابعة مديرياة تربياة دياالم بتخهاي المشاريين الترباويين االختهاا لماادة التربياة
الفنية يم المدارس الثانوية لمتابعة منها النشاطاا الفنية.
 .2متابعة توزيع المنهج الممرر لمادة التربياة الفنياة يام المادارس الثانوياة مان لبال التربياة
وتعميمه علم كاية المدارس وتحميل ادارة المدرسة مسؤولية العمل باه مان لبال مادرس
التربية الفنية.
املصــــادر :
.2
.1
.2
.3

.4
.5
.7
.8
.9

احمد لطفم بركاا  :يم مجاالا التربياة المعاهارة ك دار الشاباب للطباعاة ك المااهرة ك
.2979
انور عمل  :نحو تمويم ايضل ك دار النهضة العربية ك بيروا ك .1002
حجااام كاحماااد اساااماعيل :ادارة بيةاااة التعلااايم والاااتعلم النظرياااة والممارساااة يااام الفهااال
والمدرسة .دار الفكر العربمك ط 2كالماهرة ك.1000
الحااديثمك منياار يخااري  :الهااعوباا التدريسااية التاام تواجااه ماادرس التربيااة الفنيااة ياام
المرحلة الثانوية يم محايظة بؽداد وممترحاا لحلها .رسالة ماجستير ؼير منشورةككلية
الفنون الجميلةكجامعة بؽدادك.2987
الحمياال ك ساالمان عبااد الاارحمن  :االدارة المدرسااية وتعبةااة لواهااا البشاارية ياام المملكااة
العربية السعودية ك مطبعة التمنية لًويسيا ك ط 7ك الرياض ك . 2995
الدخيلك نضال ناهر ديوان .تمويم التربية الفنية يم المرحلة االبتداةية (مركاز محايظاة
بؽداد) .كلية الفنون الجميلةك جامعة بؽدادك (رسالة ماجستير ؼير منشورة)ك .2987
زكم ك لطفم دمحم كنظرية العمل يم تدريس الفنونكدار المعارؾ كمهرك . 2971
سالم ك دمحم حمد اللة :النشاط المدرسم الًهفم للتربية ادسًمية باالتجاه ايكاديمم لها
ياام المدرسااة المتوسااطة ك رسااالة ماجسااتير ؼياار منشااورة ك كليااة التربيااة وعلاام الاانفسك
الرياض ك . 1001
العادلم ك ياروق دمحم  :الميم االجتماعية والتربوية يم تنظيم ولا الفراغ ك مجلاة تربوياة
ك العدد ( )55ك مطابع مؤسسة الدوحة ك . 2984
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 .20عبد الهادي ك نبيل ك واخرون  :الفن الموسيمم والدراما يم تربية الطفال ك دار النهضاة
للنشر والتوزيع ك ط 2ك االردن ك .1002
 .22العبيااديك مهنااد محمااود أحمااد :الهااعوباا التاام تواجااه مااديرياا النشاااط المدرساام ياام
المطر العرالم من جهة نظر العاملين ييها .كلية الفنونك جامعة بؽدادك (رسالة ماجساتير
ؼير منشورة)ك .2988
 .21عطية ك جرجم شاهين  :معجم المعتمد ك دار الكتب العلمية ك ط 2ك بيرواك .1007
 .22عناااد كشااهاب احمااد :تمااويم النشاااطاا الفنيااة ياام الماادارس المدرحلااة الثانويااة التابعااة
لمحايظاا جنوب العراقكرسالة ماجستير ؼير منشورة ككلية الفنون الجميلةك.1009
 .23عودةك أحمد سليمان .المياس والتمويم يم العملياة التدريساية .ط()1ك دار ايمال للتوزياع
والنشرك أربدك .2998
 .24الكنانم ك ماجد نايع  :محاضراا يلسفة التربية الحديثة ك كتاب منهجم لطلبة الادكتوراه
ككلية الفنون الجميلة ك لسم التربية الفنية ك بؽداد ك . 1008
 .25ماجد ك علم مهدي  :تمويم النشاطاا الفنية التشكيلية يم االلساام ؼيار المتخههاة يام
بؽداد ك كلية الفنون الجميلة ك جامعة بؽداد ك رسالة ماجستير ؼير منشورة ك . 2990
.27المنظمة العربية للتربية والثماية والعلوم .مرجع يم التعليم البيةم لمراحال التعلايم العاام.
جامعة الدول العربيةك الماهرةك .2975
 .28النعيممكنادية سليمان عمر عباد الؽنام :تماويم المهااراا الفنياة لطلباة لسام التهاميم يام
مااادة الطباعااة اليدويااة كرسااالة ماجسااتير ؼياار منشااورة ككليااة الفنااون الجميلااة كجامعااة
بؽدادك.1002
 .29هندام ك يحيم حامد  :المناهج ك اسسها ك تخطيطها ك تمويمها ك مطبعة النهضة العربياةك
الماهرة ك . 2971
 .10وادي كعلام شااناوة :تماويم النشاااطاا الفنيااة يام مراكااز الشااباب كرساالة ماجسااتير ؼياار
منشورةكجامعة بؽدادك كلية الفنون الجميلةك.2988
21. Taylor, Galen, Secondary Education. In. Encyclopedia American,
American Corporation, New – York, 1970
ملحك ()2
يوضا اجاباا المدرسين علم يمراا المجاالا
ت

اجابات العٌنة

الفقـــرات

نعم

الوسط
الحسابً
المرجح

الى حد ما

الوزن
المئوي

يم مجال البرامج
2
1
2
3

تعكس نتاجاا النشاطاا الفنية الميم
الجمالية والممارساا الجديدة يم
المجتمع
تعمك النشاطاا الفنية لدى الطلبة
روي التعاون وحب العمل الجماعم
تعنم النشاطاا الفنية برامج
االنفعاالا التم تمام يم المدارس .
تمارس اؼلب النشاطاا الفنية
كالنحا والرسم والسيرامين
(الفخار) واالشؽال اليدوية والمسري
والموسيمم داخل المدرسة .

22

8

2

2.43

77

25

5

-

2.71

85

7

9

5

2.03

41

4

4

21

0.58

23
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2
1
2
3
4

2
1
2
3
4

2
1
2
3
4
2
1
2

هذي خلُل دطُي عبادة

تنمم النشاطاا الفنية ال اةمة
الجمالية للطلبة .
تواير الولا الًزم لمزاولة
3
5
النشاطاا الفنية .
مجال الماةمين علم النشاطاا
تناسب عدد الماةمين علم النشاطاا
20
3
الفنية مع اعداد الطلبة الممارسين
له ه النشاطاا .
عدد الدوراا التدريبية التم شاركا
8
2
ييها كايية لزيادة الكفاءة الفنية .
يتفك النشاط الفنم ال ي تدرسه مع
5
22
اختهاهن .
تعاون اللجان الفنية يم مديرية
8
2
النشاط المدرسم .
تكليؾ مدرس التربية الفنية بتدريس
3
3
مواد اخرى .
مجال الطلبة الممارسين للنشاطاا
يمارس الطلبة النشاطاا المسرحية
1
2
داخل المدرسة باشراؾ مدرسم
التربية الفنية .
تسهم النشاطاا الفنية يم استثمار
4
20
اولاا يراغ الطلبة .
تسهم النشاطاا الفنية يم تطوير
8
21
المواهب الفنية للطلبة
عدد الطلبة الممارسين للنشاطاا
9
1
الفنية يشكل نسبة جيدة .
مكايتة الطلبة المبدعين والمتميزين
2
21
يم مجال النشاطاا الفنية.
مجال االدارة
وجود ادارة مركزية وليام ادارة
7
3
المدرسة بالمتابعة واالشراؾ
المستمر للنشاطاا الفنية .
وجود ضوابط تنظيم وعرض
5
21
نتاجاا الطلبة يم المهرجاناا
المدرسية .
اهتمام ادارة المدرسة بالنهو
9
1
الؽناةية والمسرحية الجيدة للطلبة .
عدم وجود تعارض بين االمتحاناا
4
21
والنشاطاا الفنية التم تمام داخل
المدرسة .
كفاية عدد زياراا المشرؾ الفنم
7
5
من لدن مديرية النشاط الفنم.
يم مجال االمكانياا المادية
توير الماعاا الخاهة للتدريباا
هفر
هفر
المسرحية داخل المدرسة.
توير لاعاا ومواد للممارسة
2
هفر
االشؽال اليدوية المتنوعة
3
هفر
توير كتب ومجًا ينية لتنمية
23
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0.71
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0.82
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0.34
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4

2.17

52.4

22

0.52

22.4

23

0.43

17

25

0.22

24.4

7

2.82

45.4

1

2.34

71.4

22

0.49

19.4

7

2.11

52

22

0.58

23

3

2.25

58

22

0.49

19.4

4

2.22

54.4

9

0.85

32

11

هفر

هفر

12

0.03

1

12

0.28

9
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3
4

الثماية الفنية لدى الطلبة.
وجود نفماا مالية لهرؾ متطلباا
النشاطاا الفنية
توير لاعة المرسم واالشؽال اليدوية
.

هذي خلُل دطُي عبادة

هفر

2

12

0.03

1

2

3

27

0.17

22.4

يم مجال المنهج
2
1
2
3

اتبا الماةمين علم النشاطاا الفنية
للمنهج الممرر من وزارة التربية
تكليؾ مدرس التربية الفنية بتعمال
خارجة عن النشاطاا الفنية .
تخهي مادة منهجية يم مجال
النشاطاا الفنية .
توير النهو المسرحية لتدريب
الطلبة علم اداء المسرحياا .

7

9

5

2.03

41

2

4

25

0.22

24.4

20

1

20

2

40

2

1

27

0.25

28
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