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: مخلص البحث
هدف البحث الحالي إلى التعرف علىى األدا و المعيىار الىيس يسىت دمر مدرسىي
. مدرسات التربية الفنية في تق يم وداء الطلبة في درس التربية الفنية
من اجل تحقيق هىدف البحىث اسىت دم الباحىث المىنوص ال ىفي ن تكى ن مجتمى
البحىىث مىىن المدرسىىين المدرسىىات فىىي محافاىىة ديىىالى احىىتملت عينىىة البحىىث علىىى
. المدرسين المدرسات التي تق مدارسوم ضمن منطقة بعق بة المركز
بعد ون تم ت زي ودا البحث جمى النتىا ص ت ىل الباحىث إلىى عىدم جى د ودا
. و معيار ثابت متفق علية مست دم من قبل العينة في تق يم وداء الطلبة
و ى بضر ر وعداد ودا و معيار من قبل الم ت ين في مجال التربية الفنية
. يعتمده المدرسين في تق يم وعمال 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
standard by specialists in the field of art education adopted
by teachers in evaluating student work.
الفصل األول
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أهمية البحث والحاجة إليه :
ون العمليىىة التعليميىىة باعتبارهىىا عمليىىة منامىىة هادف ىة تسىىعى إلىىى تلبيىىة حاجىىات
المتعلمين من جوة ن تلبية وهداف المؤسسات التعليمية من جوة و رى .
التربية الفنية كجزء موىم فىي العمليىة التعليميىة تسىعى إلىى تربيىة المىتعلم تيييىر
سل كر عىن طريىق اسىت دام الفىن فىي تنميىة مىا يمتلكىر المىتعلم مىن موىارات عىادات
تز ده بالمعل مات المفاهيم التي تجعلر عن ىرا مرغ بىا فيىر فىي المجتمى ن يلى
من الل ونتاجر ألعمال فنية ليست هدفا بحد ياتوا إنما هي سىيلة لل ى ل بىالفرد
إلى مست ى من التكامل في ح يتر .
بمىىا إن التربيىىة الفنيىىة هىىي جىىزءا مىىن العمليىىة التعليميىىة فىىي مراحىىل التعلىىيم العىىام
هي مكملة للم اد الدراسية األ رى ليا البد من االهتمام بوا االهتمام بأهدافوا التىي
هىىي جىىزء مىىن وهىىداف التربيىىة بحىىكل عىىام ن فىىدرس التربيىىة الفنيىىة يوىىدف إلىىى تنميىىة
ج انب المتعلم الم تلفة الموارية الحسية العاطفية التي تمكىن المىتعلم مىن التعبيىر
عن نفسر إنماء قدرتر على الرؤية الفنية للطبيعة لإلحسىاس بمىا تى حي بىر مىن قىيم
جمالية من الل تربية ال جدان لدير .
ية كل متعلم في التفكيىر اإلبىدا االنفعىال اللى ن
كما تودف إلى وبراز
الحركة بأحكال متعدد متن عة بتن الفىن تنى الطبيعىة اإلنسىانية ن فوىي تربيىة
ىىبا للعديىىد مىىن الدراسىىات التىىي تنا لىىت
مىىن ىىالل الفىىن كانىىت مىىا زالىىت مجىىاال
اإلنسان بكل مجاالتر العقلية ال جدانيىة المواريىة ن مىن اجىل يلى ضىعت العديىد
مىىن الدراسىىات الناريىىات فىىي ميىىدان التربيىىة الفنيىىة فىىي اغلىىب ج انبوىىا ن مىىن اجىىل
االرتقاء بالمتعلم إلى وعال مسىت يات التىي ق الفنىي اإلبىدا علىى ال ىعيد الح ىي
المجتمعي ( .العت م ن  7002ن ص)11
ليا البد من االهتمام بالتربية الفنية كدرس منوجي م باقي الدر س دراسة كيفية
تق يم مدرس ا التربية الفنية للجانب العملي من وعمال الطلبىة الفنيىة المتن عىةن علىى
الرغم من ون اغلب المدرسين المدرسات يعتقد ن بأهمية التق يم في در س التربيىة
الفنية لكىنوم قىد ال يوتمى ن بىر و ال يحىكل لوىم وس هىم ن رغىم وهميتىر ن رغىم ون لىر
ية في التق يم قد ال نجدها في تق يم الدر س األ رى .
من الل ما تقدم تتل ص مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال األتي_:
ما هي األداة أو المعيار المستخدم في تقويم أداء الطلبة في درس التربية الفنية؟
هدف البحث :
يودف البحث الحالي إلى التعرف عن األدا و المعيار الىيس يسىت دمر مدرسىي
التربيىىة الفنيىىة فىىي تق ى يم وداء الطلبىىة فىىي درس التربيىىة الفنيىىة ؟ هىىل هنىىا طريقىىة
سا د في التق يم يست دموا اغلب المدرسين ؟
حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بالمدارس اإلعدادية في منطقة بعق بة المركز .
تحديد المصطلحات :
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التقويم :
عرفر بل م بأنر  :إ دار حكم ليرض مىا علىى قيمىة األفكىار األعمىال الحلى ل
الطرق ن انر يتضمن المحكات المست يات لتقدير مدى كفاية فعالية األحياء يكى ن
التق يم كيا ا ن عيا  (( .النجار ن 7010ن ص))11
عرفىىر العىىزا س بأنىىر :عمليىىة حىىاملة تتضىىمن إ ىىدار حكىىم معىىين فىىي ض ى ر يىىتم
التط ير التحسين  (( .العزا س ن  7002ن ص)) 12
التربية الفنية :
عرفتوا النجر على ونوا :
" ودا التقدم الحضارس الق المحركة لإلبىدا الفنىين ونوىا تربيىة الب ىير التىي
نسىىتقبلوا فىىىي الناىىر السىىىم القىىراء األعمىىىال الفنيىىةن ونوىىىا تطىى ير عىىىين الفنىىىان
اسىىىتيعاب المحىىىاهد االعتياديىىىة للرؤيىىىة الباطنيىىىة إضىىىفاء التعبيريىىىة علىىىى العىىىالم".
((النجرن 1727ن ص)) 77
عرفوا عايش بأنوا :
" ضمان نم ن مميز عند التلميي من الل الفن بمااهره المتعدد كىالنم فىي
الرؤية الفنية في االبدا الفني في تمييز الجمال تي قىر فىي التعبيىر عىن االحىياء
بلية ال ط ط االحجام المساحات االل ان .
(( عايش ن  7002ن ص))72
المرحلة اإلعدادية :
هىىي المرحلىىة التىىي تلىىي المرحلىىة المت سىىطة ا مىىا يعادلوىىا تسىىتمر لمىىد ثىىالث
سىىىن ات علىىىى ان اليتجىىىا ز عمىىىر الطلبىىىة فيوىىىا الحىىىادس العحىىىرين للبنىىىين الثالثىىىة
العحرين للبنات " (( .زار التربية العراقية ن  1722ن ص)) 3

الفصل الثاني
التقويم في درس التربية الفنية
ق م الحيء في اللية بمعنى قدر زنر حكىم علىى قيمتىر ن يعنىى التقى يم بتحديىد
مىىدى مىىا تىىم تحقيقىىر مىىن تقىىدم نحى النتاجىىات التعليميىىة ن يسىىاعد التق ى يم فىىي در س
التربية الفنية على تح يص ج انب الق الضعف فىي وعمىال الطلبىة الفنيىةن بوىدف
ر ممكنة .
تحسينوا تحقيق النتاجات المنح د بأحسن
ان التقى يم عمليىىة منوجيىىر منامىىة لجمى البيانىىات تفسىىير األدلىىة بمىىا يىىؤدس إلىىى
إ دار وحكام تتعلق بالطلبة و البرامص مما يساعد في ت جير العمل التربى س ات ىاي
اإلجراءات المناسبة في ض ء يل .
((السع د ن 7010نص(())772اب حعير ن7001نص))3
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يق م المعلم تالمييه لمعرفة المتف قين تحجيعوم ن كحىف الم ط ىين الضىعاف
لتق ى يم ط ى وم ن تالفىىي ق ى رهم ن النوىى ض بوىىم ن فىىالتق يم بوىىيا يعنىىي تسىىديد
االع جاج ن إ الح ال طأ بق د التحسين التط ير .
((احمد ن1777نص))112
يتم تق يم درس التربية الفنية من ىالل تحليىل كىل طى ات تحضىير الىدرس مىن
وعدادات حرح ت جيىر إلىى إن ينتوىي بالنتىا ص وس إن يبىين كىل سىلبيات ايجابيىات
هيه النقاط م قف المعلىم بالنسىبة لوىا فىي در سىر القادمىة ن كمىا إن التقى يم يتضىمن
اإلحار إلى مست ى النتا ص التىي حققوىا التالميىي ن النتىا ص يجىب إن يناىر وليوىا مىن
الزا يىىة التحىىكيلية االنفعاليىىة مىىن ناحيىىة ىىلتوا بالطبيعىىة مىىدى تحقيقوىىا ألسىىل ب
التالميي الفنية المميز وس ينار وليوا من كىل الج انىب ن وس إن تقييمىات الطالىب فىي
درس التربيىىة الفنيىىة تعكىىس مىىدى امتالكىىر للم هبىىة الموىىار الفنيىىة معتمىىدا علىىىن
م هبتر ال ا ة من ناحية على إرحادات المعلم مالحااتر من ناحية و رى .
كىىيل يىىتمكن المعلىىم ىىالل التقى يم ح ىىر النتىىا ص الجيىىد المت سىىطة الضىىعيفة
عمل إح ا ية من عدد هيه الحاالت فىي كىل مىر ليتبىين للمعلىم إلىى وس حىد يىزداد
عدد الممتازين من تالمييهن يرسم طط بأسىاليب م تلفىة مىن اجىل النوى ض ب اقى
الطالب الضعيفين في ال ف ن يمكن إن يك ن هيا تق يما يقى م بىر المعلىم ي ميىا و
وسب عيا يجب إن ال ننسى إن هنا تق يم يتم في نواية العام الدراسي لل ق ف علىى
مدى امتال التلميي للقيم الموارات الفنية في عد ن احي منوا _:
 مدى قدر الطالب على است دام األل ان قدرتر على رسم وحكال منامة .
 نم قدرتر على االستمتا بالفن حتى ارج المدرسة .
 نم القدر على استيالل و قات الفراغ للفن .
 نمىىى المعل مىىىات الفنيىىىة كطبيعىىىة ال امىىىات التىىىي يسىىىت دموا األسىىىاليب السىىىليمة
الست داموا .
 مدى امتال الطالب للقدر على التي ق الفني لألحياء .
((عايش ن7002نص))22
 الربط بين الناحية الجمالية الناحية ال ايفية.
 القىىىدر علىىىى اكتحىىىاف العالقىىىات الجديىىىد الم تلفىىىة غيىىىر المأل فىىىة فىىىي الطبيعىىىة
األحياء .
(( ليلى ن7002ن ص))27
أنواع التقويم في التربية الفنية :
ترتبط عملية التق يم بالودف اليس طىط لتحقيقىر المعلىم مىن ىالل التقى يم يسىير
المعلم في ط ات نح النجىاح ن التقى يم سىيلة الفىرد نحى التكامىل يقىدم مل ىا
لج انب الق الضعف لدى المتعلمين بودف ال ى ل إلىى األفضىل ن تقسىم ونى ا
التق يم إلى المعايير آالتية -:
 .1التقويم الفردي :
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وس تق يم عمل كل طالب على حد ن تق يـم تقدمر قياسيا إلى نفسر ن ليس
قياسيا إلى اآل رين ن مدى قدرت الطالب على تنايم ت ايف عنا ر وسس
العمل الفني في وعمالر الفنية .
 .7التقويم الجماعي :
حيـث يتنا ل معرفة قدر الطالب على تحليـل األعمال الفنيـة ن تي قوا
تقديـرها ن ما تحتمل علير من و الة ن مر نة ن طالقة ن قيمـة فنيـة يضعوا
كل طـالب فقا لمست اه قدرتر استعداداتر ن يودف إلى معرفة مدى ما حققـر
الطالب من نم تقدم نح األهـداف ن مدى القدر على ترجمـة األفكـار المفاهيـم
الب رية إلى وحكال رمزية ن عنا ر تحكيلية دال ـل تعبيرية م ض عية .
 .3المالحظة والمتابعة :
تتم المالحاة المتابعة من جانب المعلم في وثناء تنفيـي الطلبة للنحـاط الفني الل
الم قف التعليمي ن متابعـة وعمالوم تحليلوا لتح يـص ن احي الق ن الضعف ن
الكحف عن المااهر اإلبداعية للطلبة .
 .2األسئلة الشفوية:
يستطي المعلـم من اللوا التأكد من معرفـة الطالـب لبعض المعل مات ال ا ة
بال امـات األد ات ن األجوز تقنياتوا ن كيل معرفة قدرتوم على فوم لية الفن
التحكيلي ن إضافة إلى تيكرهم بعض المفاهيم الفنية المحدد .
 .2تقويم اإلنتاج واألداء الفني :
يق م المعلـم بفحص وداء الطلبة إنتاجوم الفني ن عن طريق التحليل الم ازنة
ليتمكن المعلم من ال ق ف على ما يأتي _:
يل
التقديـر ن
و .ما ن ال برات المي ل ن االتجاهات التي تحتاج إلى مزيد من التدريب
العناية النم ؟
ب  .هل يراعي الطالب في تنايم عنا ر عملر وسس الت ميم ( كال حد ن التن
الت ازن ) ؟
ج .هل يعكس العمل الفني مرحلة النم التي يمر بوا الطالب ؟
ادق في
د .هل يتميز العمل الفني بأفكار الطالب ال ا ة ن يالر ن هل ه
تعبيره ؟
هـ .إلى وس مدى تتحقق ال فات االبتكارية في األعمال الفنية للطالب ؟
 .1التقويم الذاتي ( الشفوي أو التحريري ) :
هنا يجب إعطاء الطلبة فر ة لتق يم ونفسوم تق يما ياتيا ن حيث يضـ الطالب
تقريرا عن إسوامر في النحاط الفنـي ن كما تتاح فرص و رى للطالب لتق يـم
وعمالوم الفنية ن من حيث ط ات تنفييهم لتل األعمال في وثناء التنفيي األداء ن
هيا يفيـد في تعرف مدى قدر الطلبـة على إ دار وحكام على ما تعلم ه ن
مارس ه من وعمال فنية في المجاالت الم تلفة ن تدريبوم على التق يم الياتي ن
على تقدير األم ر ن ق فوم على م اطن الق الضعف في قدراتوم الفنية .
 .2استمرارية عملية التقويم :
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هنا يتطلب من معلم التربيـة الفنية ون يك ن يقاا من بداية الدرس حتى نوايتـر
ن مقدما للتالميي الن ح اإلرحاد على ما يحاهده من ن احي تعبيرية وثناء تج الر
بينوم ن هيا األسل ب يعد بمثابة تق يم دا م ن ي ب في نواية األمر إلى نتا ص
ايجابية يبعد التالميي عن الي ص في متاهات فنية تعبيرية تبتعد عن الودف
الحقيقي من الدرس .
بتالي فان عملية التق يم في نواية الدرس تك ن قد فرت الفر ة للكثير من
األم ر التي كان التالميي بحاجة إليوا وثناء الدرس .
أنواع االختبارات في التربية الفنية -:
تحمل اال تبارات الج انب التالية -:
جانب الموارات العادات .
جانب المعل مات المفاهيم .
جانب االتجاهات المي ل .
ولقياس هذه الجوانب البد من عمل اختبارات على النحو التالي -:
و -اال تبارات العملية لقياس الموارات .
ب -اال تبارات العملية لقياس العادات .
ج -ا تبارات تح يلية و تحريرية لقياس المعل مات المفاهيم .
د -ا تبارات المالحاة لقياس االتجاهات المي ل .
((وب حعير ن  7001ن ص)) 2
ىىيات فىىي طىىرق التقى يم نالن تقى يم
كمىىا ون لىىدرس التربيىىة الفنيىىة بعىىض ال
الطلبىة يعتمىىد علىى مىىدى امىتال الطالىىب للموىارات التىىي تىأتي مىىن إرحىادات المعلىىم
باإلضافة إلى تعابير الطالىب إبداعاتىر ن األ ىي بىالنار و ليىاتوم فىي اإلدرا الفنىي
ىا فىىي المراحىىل األ لىىى مىىن الدراسىىةن فمىىنوم مىىن يىىأتي إلىىى الدراسىىة هى لىىم
يمس فرحا رسم بحياتر منوم من لر بعض ال برات في هيا المجال ن يمكن تقيىيم
الطالب ويضا على ج د ن عية األعمال مدى إبداعر فيوان فىبعض الطلبىة قىد يىأتي
بعمىىل متحىىابر م ى ل حىىات لفنىىانين بعضىىوم مىىن يىىأتي بعمىىل جديىىد مىىن حىىي يىىال
الطالب نفسر هنا البد من ض األ الة في األفكار في عين االعتبار عند التقييم .
يمكن ويضا تق يم الطالب فق تحليل اسىتعمال الموىارات المتعلمىة فىي الىدرس ن
من الل عمل جد ل للموارات معرفة عدد الموىارات التىي اسىتطا كىل طالىب ون
يحققوا ضمن هيا الجد ل .
يمكىىن ون يكىى ن تق يمىىا نوا يىىا للطالىىب علىىى مسىىت ى القطعىىة الفنيىىة التىىي ونجزهىىا
مقارنتوا بأعمال الطالب التي ونجزهىا فىي بدايىة العىام الدراسىي مىثال مقارنىة مىدى
التقىدم فىي انجازاتىر http://www.ehow.com/how_5821327_make-(( .
)) evaluation-rubric-art- class.html
التقويم الواقعي في التربية الفنية :
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يراعىىى فىىي تقىى يم الىىتعلم فىىي مىىاد التربيىىة الفنيىىة اللجىى ء إلىىى التقىى يم الىى اقعي
(  )Authentic Assessmentاليس يق م على انجازات الطلبة فىي م اقىف تعليميىة
تعلميىىر حقيقيىىة باإلضىىافة إلىىى التركيىىز علىىى ج انىىب الح ىىية الم تلفىىة للمىىتعلم ففيىىر
يمارس الطلبة نحاط التعلم بما يتطلبر من موارات عقلية عليا  .فالتق يم الى اقعي يوىتم
بج ى هر عمليىىة الىىتعلم يراعىىي العمليىىات العقليىىة عنىىد الطلبىىة يركىىز علىىى انجىىازهم
ي فر لوم سبال كثير للتعلم من الل التن يى فىي ونحىطة التقى يم التىي ينفىيها المعلىم
مىىن ناحيىىةن مىىن ىىالل تبنىىي اسىىتراتيجيات تىىدريس تعىىزز الىىتعلم فىىي مجم عىىات مىىن
ناحية و رى(( .عايش ن7002نص))27
ان طريقة التعلم في مجم عات و التعلم المحر يمكن است دام ال قت بين الطلبة
كعامل مىن ع امىل التقى يم مىن ىالل سىرعة انجىاز العمىل الفنىي فىي حالىة رسىم كىل
الطلبة لنفس المنار مثال .
))http://www.ehow.com/how_5856087_achieve-principles))assessment- primary-education.html
استراتيجيات التقويم الواقعي :
تعد استراتيجيات التق يم ال اقعي من االستراتيجيات المفضلة الفاعلة في تق يم
انجازات الطلبىة فىي المى اد يات الطىاب العملىي كالتربيىة المونيىة الرياضىية الفنيىة
العل م ن من ابرز استراتيجيات التق يم ال اقعي للتربية الفنية ما يلي _:
 إستتتتتراتيجية التقتتتتويم المعتمتتتتدة علتتتتى األداء  :يقىىىى م المىىىىتعلم فقىىىىا لوىىىىيه
اإلسىىتراتيجية بت ايىىف مواراتىىر فىىي م اقىىف تحىىاكي ال اق ى و ان يق ى م بعىىرض
عملي لما تعلمر ن ماورا مدى إتقانر لما اكتسىبر مىن موىارات مىن ىالل الحىديث
و العرض الت ضيحي و لعب األد ار و الح ار و المناقحة .
 إستتتراتيجية القلتتم ل اللتتون والورقتتة  :هىىي مىىا يحتاج ىر المىىتعلم مىىن فىىرص
للتعبير عن فومر قدراتر في إسقاط ال ر اليهنية التي ك نوا عىن م ضى
معين على ل حة الرسم ليق م المعلم بد ره في قياس ما تعلمر المتعلم .
 إستتتراتيجية المالحظتتة  :فىىي هىىيه اإلسىىتراتيجية يق ى م المعلىىم بمالحاىىة وداء
المتعلم في م قف تعليمي تعلمي من اجل الح ل على معل مات عىن سىل
المتعلم طريقة تفكيره تنايمر لل ر اليهنية ثم إ دار حكم على األداء .
 إستتتراتيجية التقتتويم بالتوا تتل  :تق ى م هىىيه اإلسىىتراتيجية علىىى قيىىام المعلىىم
بجم المعل مات عن تح يل المتعلم من الل تفاعلر المباحر بطرق متعىدد
كالمقابلة و ت جير األس لة ح ل عمل التلميي و وفكاره .
من ود ات التق يم المست دم في التق يم ال اقعي ما يعرف بقى ا م الر ىد و سىلم
ىي يمكىن الرجى إلىى هىيه األد ات فىي ودلىة المى اد
التقدير و سجل المعلم الق
الدراسىىية التىىي ت ىىدرها الجوىىات الترب يىىىة الم ت ىىة بالمنىىاهص الكتىىب المدرسىىىية
المقرر (( .عايش ن 7002ن ص))20
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أساليب التقويم المستخدمة في منهاج التربية الفنية :
البد من اإلحار إلى وهمية تن وساليب التق يم المست دمة في منواج التربية الفنيةن
على ضر ر االهتمام بجمي الج انب عند تق يم منوىاج التربيىة الفنيىة لمىا لوىا د ر
فىىي ىىقل ح ىىية الطالىىب إضىىافة انىىر مىىن اللىىر يمكىىن التعىىرف علىىى كثيىىر مىىن
ا ص الطالب كما تكحف عن إبداعاتر مي لر ن يمكىن اإلحىار إلىى بعىض هىيه
اال تبارات على النح األتي :
أوالا :قياس الجانب المعرفي (اإلدراكي )
يسىىىت دم فيىىىر ا تبىىىارات المقىىىال اال تبىىىارات الم ضىىى عية  :منوىىىا ا تبىىىار
ال اب ال طأ ن المزا جىة ن ا تيىار مىن متعىدد ن لكىل منوىا ق اعىد ىياغتر ن
م رجات التعلم التي تقيسوا ن ي غ المعلم كىل نى حسىب الوىدف الىيس يرجى ه
من راءه .
ثانيا ا :المجال االنفعالي (الوجداني )
يق ىىد بىىر االتجاهىىات المي ى ل القىىيم التىىي تتك ى ن لىىدى المىىتعلم نتيجىىة مىىر ره
بىىىىال برات التعليميىىىىة ن تسىىىىت دم لقيىىىىاس المجىىىىال االنفعىىىىالي ن ا تبىىىىار و مقىىىىاييس
االتجاهات المي ل القيم .
ثالثا ا  :المجال النفسي حركي ( المهاري )
يق ىىد بوىىيا المجىىال تل ى الموىىارات العمليىىة التىىي يبليوىىا الطالىىب نتيجىىة مىىر ره
بال برات التعليمية منوا موىار جمى المعل مىات ن موىار رسىم ال ىرا ط ن غيرهىا
من الموارات األ رى ن يمكن قياس الموارات العملية ب اسطة المالحاة .
(( السع د ن7010نص))777
لكي يك ن التق يم قريبا إلى ال ى اب يجىب إن تتى فر فىي مىدرس التربيىة الفنيىة
بعض ال فات الضر رية من وهموا :
 .1إن يك ى ن ملمىىا بالثقافىىات الفنيىىة المتعىىدد ن بىىالتراث الفنىىي ن ان يك ى ن لىىر
القدر على النقد التي ق الفني .
 .7إن يطل على كل ما ه جديىد فىي مجىاالت الفىن الم تلفىة مىن ىالل زياراتىر
للمعارض المتاحف المسارح د ر العرض السينما ي  ...الخ .
 .3إن يك ن لدير برات متعدد في تنا ل ال امات البي ية الموارات في تحىكيل
العنا ر الفنية طريقة ت ايفوا ن حتى يستطي إن يقيم وعمال التالميي في ضى ء
المعايير الفنية  (( .ليلى ن7002ن ص))27
المعارض كوسيلة للتقويم :
تعتبىىر المعىىارض سىىيلة تق يميىىة ضىىمنية مومىىة لوىىا د ر كبيىىر فىىي االعتىىراف
بالنجاح اليس ت ل إلير التالميي في ماد التربية الفنية تمثل االعتراف بح ىيات
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المتعلمين ونماطوم تحجعوم على االستمرار في التف ق الت ل إلى نتىا ص وفضىل
مستقبال ن قد تتم عملية عرض وعمال التالميي في عد طرق منوا _:
 عرض وعمال التالميي دا ل غرفة ال ف .
 عرض وعمال التالميي في ردهات المدرسة .
 عرض وعمال التالميي في معارض ف لية سن ية .
 عرض وعمال التالميي في المعرض الدا م للمدرس.
 عرض وعمال التالميي في مجلة دا ل المدرسة غيرها .
البىىد لنىىا هنىىا التن يىىر إلىىى انىىر يجىىب عىىرض األعمىىال الفنيىىة التىىي تسىىتحق حقىىا
العرض التي تحقق قيما فنيىة عالقىات جماليىة تعكىس مسىت يات التالميىي الحقيقيىة
بحيث تمثل وعماال ابتكارير من حيث ياغة العمل الفني ن هيا يعتبر كأسىل ب مىن
وسىىاليب تقيىىيم وعمىىال الطىىالب الجيىىد حىىافز لبىىاقي الطلبىىة للتف ى ق وكثىىر فىىي در س
التربية الفنية األعمال الفنية  (( .العت م ن 7002ص)) 703
يمكن االسىتنتاج مىن ىالل مىا رد مىن معل مىات إن التقى يم فىي در س التربيىة
الفنيىة رغىم انىر متحىابر فىي بعىض وساسىىيات التقى يم مى المى اد األ ىرى والنىر يحمىىل
طاب اص من حيث تقييم نتاجات الطلبة ن من حيىث الموىام المطلى ب ت فرهىا فىي
مدرس التربية الفنية .
الدراسات السابقة :
وجىىرى الباحىىث دراسىىة اسىىتطالعية ميدانيىىة بييىىة الح ى ل علىىى دراسىىات سىىابقة
تمس البحث الحالي مسىا مباحىرا ن فلىم يجىد دراسىة تنا لىت م ضى الدراسىة بحىكل
مباحرا ن غير انر جد دراسة عربية تنا لت م ض التق يم في التربية الفنية لكىن
مىىن ج انىىب م تلفىىة ن هىىي دراسىىة ( ويمىىان  (( ) 7002تحديىىد معىىايير تق ى يم وداء
طالبات التدريب الميداني الم ت ات في التربية الفنية بجامعة المل سع د في ض ء
مطالب األداء ال ا ة بمعلمة التربية الفنية باست دام وسل ب دلفاس ))
الفصل الثالث
إجراءات البحث
أوالا :منهج البحث
اتب المبحث المنوص ال في لال متر هدف البحث ار فر .
ثانيا ا  :مجتمع البحث
تضمن مجتم البحث األ ىلي ن مدرسىي مدرسىات التربيىة الفنيىة فىي المىدارس
اإلعدادية في محافاة ديالى البالغ عددهم ( )102مدرس ( )123مدرسة .
ثالثا ا :عينة البحث
حملت عينىة البحىث المدرسىين المدرسىات للمرحلىة اإلعداديىة ال اقعىة مدارسىوم
ضىىىمن منطقىىىة بعق بىىىة المركىىىز البىىىالغ عىىىددهم ( ) 20ن (  ) 77مىىىدرس ( ) 22
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مدرسىىة الىىيس تىىم مقابلىىة اغلىىبوم مىىن قبىىل الباحىىث ليىىرض ت ضىىيح محىىكلة البحىىث ن
ال ىيين وجىىاب ا علىىى االسىىتبيان المعىىد مىىن قبىىل الباحىىت ملحىىق رقىىم (  ) 1ليىىرض
تحقيق هدف البحث الحالي .
رابعا ا:أداة البحث
مىىن اجىىل تحقيىىق هىىدف البحىىث ن قىىام الباحىىث بت ىىميم ادا ( اسىىتمار اسىىتبيان )
ملحىىق رقىىم ( )1لجمى المعل مىىات ن تىىم ت زيعوىىا علىىى عينىىة البحىىث تىىم اسىىت الص
المعل مات منوا بعد جمعوا .
ضوابط بناء استمارة البحث :
 .1قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على مجم عة من مدرسي مىاد
التربية الفنية للتعرف على كيفية تق يم كل منوم ألداء الطلبة .
 .7قام الباحث ببناء استمار تم عرضىوا علىى مجم عىة مىن الم ت ىين
ملحق رقم (  ) 7بعد األ ي بمالحااتوم حققىت نسىبة اتفىاق (  ) %70هىي
نسبة تعد جيد العتماد األدا .
الفصل الرابع
نتائج البحث
بعد انتم جم االستمارات من المدرسىين المدرسىات الم ت ىين ( عينىة البحىث )
بعد تحليل البيانات ت ل الباحث إلى النتا ص اآلتية _:
 .1إن معام مدرسىي التربيىة الفنيىة يعتمىد ن كليىا علىى ا ت ا ىاتوم ا
مي لوم براتوم السابقة في تق يم وداء طلبتوم في درس التربية الفنية .
 .7يعتمىىد الكثيىىر مىىن المدرسىىين المدرسىىات علىىى محىىاركة الطالىىب فىىي
المعارض التي تقيموا المدرسة في تق يم درجتر في ماد التربية الفنية.
يتم تق يم الطلبة في درس التربية الفني استنادا إلى مست ياتوم العلميىة
.3
في الم اد األ رى على و القياتوم دا ل ال ف .
 .2ال ي جد ودا و معيار منوجي معد من قبل م ت ين في مجال التربيىة
الفنية معتمد من قبل المدرسين في تق يم وداء الطلبة .
التوصيات :
ي ي الباحث باالتي _:
 .1بإعىداد ودا و معيىار مىن قبىىل الم ت ىين فىي مجىال التربيىىة الفنيىة ليكى ن معيىىار
ثابىىت يسىىتند عليىىر المدرسىىين فىىي تق ى يم وعمىىال الطلبىىة ن االبتعىىاد عىىن المي ى ل
الح ية من اجل وعداد جيل مبد .
 .7ضر ر االهتمام بدرس التربية الفنية مىن قبىل المدرسىين المدرسىات مىن قبىل
إدارات المدارس ن يل الن درس التربية الفنية ه ليس درسا للملوىا و الترفيىر
بل ه جانب موم في التربية يودف إلى بناء ح ية المتعلم المتكاملة.

-805-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

عمر قاسم علي

المصادر
 .1عايش ن احمد جميل ن وساليب تدريس التربية الفنية المونة الرياضىية ندار
المسير للنحر لت زي الطباعة ناألردن ن عمان ن الطبعة األ لى ن 7002
 .7احمد ن محمد عبىد القىادر ن طىرق التىدريس العامىة ن مكتبىة النوضىة الم ىرية ن
م ر ن القاهر ن الطبعة الثامنة ن 1777
 .3السع د ن الد محمد ن مناهص التربية الفنية بين الناريىة البيىدغ جيا ن دار ا ىل
للنحر الت زي ن األردن ن عمان ن الجزر األ ل ن الطبعة األ لى ن 7010
 .2العت م ن منير سامح ن طرق تدريس التربية الفنية مناهجوا ن دار المناهص للنحىر
الت زي ن األردن ن عمان ن الطبعة األ لى ن 7002
 .2وب ى حىىعير ن الىىد ن المىىد ل إلىىى التربيىىة الفنيىىة ن دار جريىىدن الطبعىىة اال لىىى
7001ن يكبيديا الم س عة الحر ن االنترنت
 .1ليلى حسن إبراهيم ن ياسر محم د ف زس ن منىاهص طىرق تىدريس التربيىة الفنيىة
بين النارية التطبيق ن مكتبة االنجل الم رية ن م ر ن القاهر ن 7002
 .2العىىزا س نرحىىيم يىى نس ن القيىىاس التقىى يم فىىي العمليىىة التدريسىىية ن دار دجلىىة
ناحر ن م زع ن ن بيدادن 7002
 .2النجار ن نبيل جمعة الح ن القياس التق يم منا ر تطبيقي م تطبيقىات برمجىة
 SPSSن عمان ن دار الحامد للنحر الت زي ن 7010
 .7زكي ن لطيف محمد ن نارية العمل في تدريس الفن ن ن القاهر ن دار المعىارف
للنحر الت زي ن .1727
 .10زار التربية العراقية ن ناام المدارس الثان يىة ن رقىم ( )1ن مديريىة مطبعىة
زار التربية ن بيداد ن .1722
http://www.ehow.com/how_5856087_achieve-principles-.11
assessme primary-education.html
http://www.ehow.com/how_5821327_make-evaluation-.17
rubric-art-class.html
ملحق رقم () 1
بسم هللا الرحمن الرحيم
األستاي الفاضل ……………………………………… المحترم
يق م الباحث بأعداد بحىث حى ل ( تقتويم الجانتب العملتي فتي درس التربيتة الفنيتة
في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر مدرسيها )
بىىالنار لمىىا تتمتعىى ن بىىر مىىن بىىر علميىىة ر ىىينة فىىي الم ضىى فأننىىا نىى د
االسىىتعانة بىىكرا كم السىىديد تفضىىلكم بىىاالطال علىىى االسىىتبيان الىىيس وعىىده الباحىىث
لتحقيق هدف البحث إبداء مالحااتكم عليوا.
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مع وافر الشكر والتقدير....
المرفقات
 .1استبيان .
الباحث
عمر قاسم علي حسي
استبيان
السادة مدرسي ومدرسات مادة التربية الفنية المحترمين ...
يق م الباحث بإعداد بحث ح ل ( تقويم الجانب العملي فتي درس التربيتة الفنيتة
في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر مدرسيها )
مىىن اجىىل التعىىرف علىىى األدا و المعيىىار الىىيس يىىتم مىىن اللىىر تق ى يم وعمىىال
الطلبىىة فىىي درس التربيىىة الفنيىىة لىىيس نرجى تعىىا نكم فىىي انجىىاز متطلبىىات البحىىث مىىن
الل اإلجابة على السؤال األتي -:
س ل ما المعايير المعتمدة من قبلك في تقويم أعمال الطلبة في درس التربية
الفنية التي تدرسها خالل العام الدراسي ؟

ولكم جزيل الشكر .
الباحث
عمر قاسم علي حسين
ملحق رقم ( ) 2
قائمة بأسماء الخبراء
ت
.1
.7
.3

اسم ال بير لقبر
العلمي
 1ا.د عالء حاكر
محم د
ا.م.د نجم عبد هللا
عسكر
م.عمار فاضل حسن

اال ت اص

مكان العمل

تقنيات ترب ية /ط
ت
تقنيات ترب ية/ط
ت
طرا ق تدريس
التربية الفنية

كلية الفن ن الجميلة جامعة
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