
 

 

 غزة – المیةــــــالجامعة اإلس

  ـاـــات العلیــــعمادة الدراس
  ةـــــــة التربیـــــكلیـ

  سـاهج وطرق التدریــسم المنــق
  
  
  
  

  األساسي  تاسعبالصف ال الفنیة التربیة تقویم منهاج
  وتصور مقترح لتطویره ننظر المعلمی وجهة من

  
  
  
  
  

  إعداد الطالب
  ناصر فخري المجایدة

  
  
 

                                                                                الدكتوراألستاذ  إشراف
  عبد المعطي رمضان األغا 

  
  
  

  في المناهج الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  الدراسة هذه قدمت
  طینفلس – غزة – اإلسالمیة بالجامعة التربیة كلیة من وطرق التدریس 

  
 م ٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣

 



 

  أ
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

}  ونطُرسا يمالْقَلَمِ ون و{   
  )١، سورة القلم(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ب
 

  اإلهداء
 حبقها ووفاء بفضلها اعرتافًا ، الغالية أمي إىل

 عناء معي وحتملها لدورها، تقديرا العزيزة زوجي إىل

  البحث ومشاق الدراسة
  أبنائي األعزاء ىلإ

  . املتواضع العمل هذا أهدي
  

  
  
             الباحث                                                                                    

ناصر المجایدة                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ت
 

  شكر وتقدیر
  

قَالُواْ سـبحانَك  { سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اهللا الرحمن الرحیم أعوذ باهللا ال
 يمكالْح يملالْع أَنت ا إِنَّكتَنلَّما عا إِالَّ ملَن لْم٣٢: البقرة، آية(  }الَ ع.(  

نستعینه ونستهدیه إلـي الصـراط ، الحمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم یعلم 
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنـا مـا ینفعنـا وزدنـا علمـا وهـب لنـا مـن لـدنك ، مستقیم ال

  .انك أنت الوهاب  ةرحم
والصالة والسالم علي سیدنا محمد علیه وعلي اله وأصحابه أجمعین ومن سار علـي 

  :أما بعد ،  هدیه إلي یوم الدین 
علـي إتمـام هـذا  اذكـر فضـل مـن شـجعني وسـاعدنيمن باب رد الجمیل إلى أصـحابه 

ومـن هنـا ، البحث وال ینكر فضل الفضالء إال من ران علي قلبه وسـاء منبتـا ومنزعـا 
فــإنني أتقــدم باســمي آیــات الشــكر والتقــدیر والعرفــان إلــي الجامعــة اإلســالمیة عامــة 
ــد  ــدكتور عب ــذكر ال وكلیــة التربیــة قســم المنــاهج وطــرق التــدریس خاصــة واخــص بال

تمـام مـا هـو نـاقص المعطي رمضان األغا الذي  ٕ رشـادي وا ٕ لم یأل جهدا فـي نصـحي وا
  .وتجمیل ما هو تام

عبـد الكـریم / الـدكتور، و   محمد شـحادة زقـوت /  الدكتور المناقشة لجنة لعضوي موصول والشكر
  .الرسالة بمناقشة تفضلهما على ،  محمد لبد

مرة في رعایة كما أتقدم بالشكر والعرفان إلي أسرة الدراسات العلیا علي الجهود المست
  .ودعم برنامج الدراسات العلیا وتطویره بالجامعة 

تشـجیعه كما وأتقدم بخالص شكري وتقدیري لزمیلي األستاذ محمد عطیة عفانـة علـى 
خطـــوات الرســـالة فجـــزاه اهللا خیـــر الجـــزاء ، خطـــوة مـــن مســـاعدته لـــي فـــي كـــل لـــي و 

ــي األعــزاء فــي كلیــة ا ــوم والتكنولوجیــا وجامعــة األقصــولزمالئ ــة الترب ىلعل یــة ومدیری
والتعلیم واخص بالشكر األستاذ عوني حمدان واالستاذ محمد العـاوور علـى تعاونهمـا 

   .المستمر  الصادق وتشجیعهما



 

  ث
 

وكذلك اشكر ابني المهندس فخري على مساعدتي في طباعة واخراج الدراسـة وكـذلك 
  .ابنتي آیة على ترجمة ملخص الدراسة 

فحسـبي أننـي اجتهـدت ولكـل ، نال هذا الجهد القبـول أدعو اهللا سبحانه وتعالي أن ی 
ــا نُضـيع أَجـر مــن أَحسـن عمــال       { مجتهـد نصـیب والكمــال هللا وحـده  ــالحات إِنَّـا لَ لُـوا الصمعـوا ونآم ينالَّــذ إِن{ 

  .صدق اهللا العظیم  )٣٠:سورة الكهف(
                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  الباحث                                                         

  ناصر فخــــــــري المجایدة
  



 

  ج
 

  
  قائمة المحتویات

  

  رقم الصفحة        الموضوع    
  أ  آیة قرآنیة  

  ب  إهداء
  ت  شكر وتقدیر  

  ج  قائمة المحتویات  
  د  قائمة الجداول  

  ذ  مالحق  قائمة ال
  ر  باللغة العربیة الملخص

Abstract  س  
  ١٢-١  مشكلة الدراسة وخطة بحثها: الفصل األول

  ٢  المقدمة
  ٧  مشكلة الدراسة

  ٧  أسئلة الدراسة  
  ٨  الدراسة اضفر 

  ٨  أهداف الدراسة  
  ٩  أهمیة الدراسة  

  ٩  حدود الدراسة    
  ٩  مصطلحات الدراسة  

  ٢٤-١٣  لنظريا اإلطار: الثاني الفصل
  ١٤  التقویم بشكل عام   /  المحور األول

  ١٤  التقویم   تعریف
  ١٥   التقویم وظائف
  ١٦   التقویم أهمیة

  ١٧  الجید التربوي التقویم خصائص
  ١٨  التقویم أنواع

  ٢٢  التربوي التقویم مجاالت



 

  ح
 

  ٣٥-٢٤  التربویة جتقویم المناه / المحور الثاني
  ٢٥  المنهاج قویمت تناولت التي التعریفات

  ٢٦  الدراسیة المناهج تقویم دواعي
  ٢٧  المنهاج تقویم وظائف
  ٢٨  المنهاج تقویم أهمیة
  ٣٠  تقویم منهاج التربیة الفنیة وسمات وخصائص مبادئ

  ٣١  التربیة الفنیة منهاج تقویم خطوات
  ٣٣  المنهج تقویم أدوات

  ٥١-٣٥  التربیة الفنیة/ المحور الثالث 
  ٣٥  بیة الفنیةأهمیة التر 

  ٣٦  أهمیة التربیة الفنیة في خطة التعلیم
  ٣٧  دور معلم التربیة الفنیة 

  ٣٨  مراحل تطور تعلیم التربیة الفنیة في التعلیم العام في فلسطین
محاكاة األمشق: المرحلة األولى  ٣٩  
  ٣٩  محاكاة النماذج الطبیعیة والمصنوعة: المرحلة الثانیة
  ٤٠  عبیر الحرالت: المرحلة الثالثة
  ٤١  التربیة عن طریق الفن: المرحلة الرابعة

  ٤٢  أهداف التربیة الفنیة
  ٤٢  األهداف العامة لتدریس التربیة الفنیة

  ٤٤  أهداف التربیة الفنیة الخاصة للصف التاسع األساسي
  ٤٥  محاور التربیة الفنیة

  ٧٧-٥٢  الدراسات السابقة:  الفصل الثالث
  ٥٣    .ات تتعلق بتقویم المناهج بوجه عامدراس: المحور األول

  ٦٢     السابقة الدراسات على تعقیب
  ٦٤  .دراسات تتعلق بتقویم منهاج التربیة الفنیة بوجه خاص: المحور الثاني

  ٧٤  السابقة   الدراسات على تعقیب
  ٧٥     السابقة الدراسات على عام تعقیب

  ٧٦    اتفاق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة
  ٧٧  اختالف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة  



 

  خ
 

  ٧٧  السابقة   الدراسات من االستفادة
  ٩٢-٧٨  الطریقة واإلجراءات  :الرابع الفصل

  ٧٩  الدراسة   منهج
  ٧٩  الدراسة   مجتمع
  ٧٩  الدراسة   عینة
  ٨٠  الدراسة   أداتا

  ٨٢  االستبانة
  ٨٣  صدق االستبانة

  ٩٠  ةثبات االستبان
  ٩٢  الدراسة   في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب

 ُ   ١٢٩-٩٣  والمقترحات والتوصیات وتفسیرها الدراسة نتائج :الخامس الفصل
  ٩٤  نتائج الدراسة وتفسیراتها

  ٩٤  )مناقشة وتفسیر(نتیجة السؤال األول
  ٩٤  )مناقشة وتفسیر(نتیجة السؤال الثاني
  ١٠٦  )یرمناقشة وتفس(نتیجة السؤال الثالث
  ١١٩  )مناقشة وتفسیر(نتیجة السؤال الرابع

  ١٢١  )مناقشة وتفسیر(نتیجة السؤال الخامس
  ١٢٣  )مناقشة وتفسیر(نتیجة السؤال السادس
  ١٢٥  )مناقشة وتفسیر(نتیجة السؤال السابع

  ١٢٨  الدراسة   توصیات
  ١٢٨  الدراسة   مقترحات

  ١٢٩  االستنتاجات
  ١٦٢-١٣٠  الدراسة مراجع

  ١٣١  الكریم قرآنال
  ١٣١  العربیة   والكتب المصادر : أوالً 
ا ً   ١٤٣     األجنبیة المراجع : ثانی

  ١٤٤  المالحق
  
  
  
  



 

  د
 

  الجداول قائمة
 رقم
  الجدول

 رقم    الجدول عنوان  
  الصفحة

  ٨٠  یبین البیانات حسب متغیر الجنس   ٤.١
  ٨٠  یبین البیانات حسب متغیر سنوات الخبرة  ٤.٢
  ٨٢  االتفاق واالختالف في التحلیلیبین نقاط   ٤.٣
  ٨٣  یبین فقرات االستبانة  ٤.٤
  حساب معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لالستبانة  ٤.٥

  
٨٤  

  ٨٥  والدرجة الكلیة للبعد) األهداف(معامالت االرتباط بین فقرات البعد األول   ٤.٦
  ٨٦  والدرجة الكلیة للبعد) المحتوى(معامالت االرتباط بین فقرات البعد الثاني  ٤.٧
  والدرجة الكلیة للبعد) األنشطة (معامالت االرتباط بین فقرات البعد الثالث   ٤.٨

  
٨٨  
  

  ٨٩  والدرجة الكلیة للبعد) التقویم(معامالت االرتباط بین فقرات البعد الرابع  ٤.٩

  ٩٠  معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة   ٤.١٠
  ٩١  معامالت االرتباط لكل بعد من أبعاد االستبانة بطریقة التجزئة النصفیة  ٤.١١
الفقـــرات ( نتـــائج تحلیـــل كتـــاب التربیـــة الفنیـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات البعـــد األول   ٥.١

  )المتعلقة باألهداف
٩٥  

الفقـــرات ( نتـــائج تحلیـــل كتـــاب التربیـــة الفنیـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات البعـــد الثـــاني   ٥.٢
  )تعلقة بالمحتوىالم

٩٨  
  

الفقـــرات ( نتـــائج تحلیـــل كتـــاب التربیـــة الفنیـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات البعـــد الثالـــث   ٥.٣
  )المتعلقة باألنشطة

١٠١  

الفقـــرات ( نتـــائج تحلیـــل كتـــاب التربیـــة الفنیـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات البعـــد الرابـــع  ٥.٤
  )المتعلقة بالتقویم

١٠٤  

 یاریــــة والــــوزن النســــبي لكــــل فقــــرة مــــنات المعالتكــــرارات والمتوســــطات واالنحرافــــ  ٥.٥
  ) ٢٠= ن ( فقرات البعد األول وكذلك ترتیبها 

١٠٦  

التكــــرارات والمتوســــطات واالنحرافــــات المعیاریــــة والــــوزن النســــبي لكــــل فقــــرة مــــن   ٥.٦
  ) ٢٠= ن ( فقرات البعد الثاني وكذلك ترتیبها 

١١٠  
  

  ١١٣والــــوزن النســــبي لكــــل فقــــرة مــــن  التكــــرارات والمتوســــطات واالنحرافــــات المعیاریــــة  ٥.٧



 

  ذ
 

  ) ٢٠= ن ( فقرات البعد الثالث وكذلك ترتیبها 
التكــــرارات والمتوســــطات واالنحرافــــات المعیاریــــة والــــوزن النســــبي لكــــل فقــــرة مــــن   ٥.٨

  ) ٢٠= ن ( فقرات البعد الرابع وكذلك ترتیبها 
١١٦  

بي لكـل بعـد مـن أبعـاد التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریـة والـوزن النسـ  ٥.٩
  ) ٨٠= ن ( االستبانة وكذلك ترتیبها 

١١٩  

ــــة الفنیــــة مــــن خــــالل التوافــــق بــــین آراء   ٥.١٠ یوضــــح رتــــب التوافــــق فــــي مــــنهج التربی
  المعلمین وتحلیل الباحث

١٢٠  

ومســـتوى داللتهــــا للتعـــرف إلــــى  T-testالمتوســـط واالنحــــراف المعیـــاري وقیمــــة   ٥.١١
نیـــة للصـــف التاســـع األساســـي للمعـــاییر الواجـــب مـــدى مالءمـــة مـــنهج التربیـــة الف

  ٣٦= توافرها فیه من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس حیث ن 

١٢١  
  

للتعـرف إلـى مقیـاس  ANOVA)  (  One Wayنتائج تحلیل التبـاین األحـادي   ٥.١٢
مـــدى مالءمـــة مـــنهج التربیـــة الفنیـــة للصـــف التاســـع األساســـي للمعـــاییر الواجـــب 

  من وجهة نظر المعلمین تعزى لمتغیر سنوات الخبرة توافرها فیه

١٢٣  

  
  

  المالحق قائمة
 رقم

  الملحق
 رقم    الملحق عنوان  

  الصفحة
 المحكمـین للتحكـیم للسـادة والمرسـلة االستبانة قبل التحكیم في صورتها األولـى،  ١

.  
١٤٥  

  ١٥٢  . النهائیة صورتها في التحكیم بعد االستبانة  ٢
  ١٥٨  .مي االستبانةقائمة بأسماء محك  ٣
  ١٥٩  اإلسالمیة الجامعة من مهمة تسهیل عن صورة  ٤
 الدراسـة علـى بتطبیـق وزارة التربیـة والتعلـیم مـن الرسـمیة الموافقـة عـن صـورة  ٥

  .مدارسها
١٦٠  

  

  ١٦١  لوزارة التربیة والتعلیم والتابعة الدراسة شملتها التي المدارس بأسماء قائمة  ٦

  
  
  



 

  ر
 

 حیمالر  الرحمن اهللا بسم

  الدراسة ملخص
  بالصف التاسع األساسي الفنیة التربیة تقویم منهاج" 

  " وتصور مقترح لتطویره ننظر المعلمی وجهة من
  الباحث

 المجایدة ناصر فخري

 :  الدراسة ملخص
نظـر  وجهـة األساسـي مـن تاسـعبالصـف ال الفنیـة التربیـة هدفت هذه الدراسة إلى تقویم منهـاج  
  :، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیةمقترح لتطویره ، وبناء تصور المعلمین 

  غزة؟ بمحافظات األساسي التاسع للصف الفنیة التربیة منهج في توافرها الواجب المعاییر ما -١
  ما مدى توافر المعاییر في منهج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي ؟ -٢
 الواجـب للمعـاییر غـزة محافظات في ساسياأل التاسع للصف الفنیة التربیة جامنه مالءمة مدى ما -٣

  ؟ )التقویم  -األنشطة  –المحتوى  –األهداف ( من حیث  المعلمین نظر وجهة من فیه توافرها
ج التربیـــة الفنیـــة للصـــف التاســـع األساســـي للمعـــاییر الواجـــب امـــا مـــدى التوافـــق فـــي مالءمـــة منهـــ -٤

  توافرها فیه من خالل تحلیل الباحث وبین آراء المعلمین ؟
ج التربیـة افـي مالءمـة منهـ( α ≥ 0.05 ) هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  -٥

الفنیـــة للصـــف التاســـع األساســـي للمعـــاییر الواجـــب توافرهـــا فیـــه مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین تبعـــًا 
  ؟) أثنى –ذكر (لمتغیر الجنس 

ج التربیـة افـي مالءمـة منهـ( α ≥ 0.05 ) هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  -٦
الفنیـــة للصـــف التاســـع األساســـي للمعـــاییر الواجـــب توافرهـــا فیـــه مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین تبعـــًا 

 ؟) سنوات ١٠سنوات ، أكثر من  ١٠-٦سنوات ،  ٥-١(لمتغیر سنوات الخبرة 

 ؟ف التاسع األساسي في محافظات غزةما التصور المقترح لتطویر منهاج التربیة الفنیة للص -٧

اسـتبانة، وبطاقـة  وهمـا أداتـین مسـتخدماً  التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث اتبـع هـدافهذه األ ولتحقیق
  .غزة وسط وجنوب قطاعمعلمًا ومعلمًة من ) ٣٦(الدراسة على  عینة اشتملت ، وقدتحلیل

المعلمـین كمـا وزع اسـتبانة علـى وبمساعدة زمیل آخر بتحلیل منهـاج التربیـة الفنیـة، حیث قام الباحث 
  .لنفس الغرض والمعلمات
ا البیانات ولمعالجة ً   )Spss(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  الرزم برنامج استخدام تم ، إحصائی

التكـــرار، والمتوســـط الحســـابي ، واالنحـــراف المعیـــاري ، والنســـب المئویـــة ، واختبـــار اســـتخدم  حیـــث
T.test  واختبار التبیان األحادي ،One Way Anova  .  



 

  ز
 

مـن  ،) (75.5%تقـدیرها كـان األهـداف أن النتـائج أوضـحت قـد : التـالى لنحـوا علـى النتـائج وكانـت  
، والتقـویم %)( 70.2تقـدیر تأخـذ واألنشـطة، %)( 73.2تقـدیر أخـذ والمحتـوى وجهـة نظـر المعلمـین

فــروق  ذات داللــة  وجــود عــدم وكــذلكوذلــك مــن وجهــة نظــر المعلمــین، ) 58.5%(أخــذ التقــدیر
ج التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع األساسـي افـي مالءمـة منهـ( α ≥ 0.05 )    إحصـائیة عنـد مسـتوى

  .، والخبرةنظر المعلمین تبعًا لمتغیر الجنسللمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة 
  :أوصت الدراسة بعدة توصیات أهمها

 یمكن حتى تاسعالتربیة الفنیة للصف ال جامنه في توافرها الواجب المعاییر مراعاة ضرورة -١
  .وفاعلیة بكفاءة منه المنشودة التعلیمیة األهداف یحقق أن جالمنها لهذا

 علـى ومبنیـا بأهـداف المـنهج، مرتبطـا التربیـة الفنیـة جامنهـ محتـوى یكـون بـأن االهتمـام ضـرورة 2- 
 .وموضوعیة علمیة أسس
 املوالتك بالشمولیة یتصف وأن التربیة الفنیة، جامنه بأهداف مرتبطا التقویم یكون أن ضرورة 3- 
 بحیـث یتصـف بـالتوازن وأن واحدة، كوحدة الكلي إطارها في تقویمها المراد الجوانب تناول یتم بحیث
 مـن القـدر نفـس أو المهاریـة الوجدانیـة أو المعرفیـة منهـا سـواء الجوانـب تلـك مـن جانـب لكـل یعطـي

 وسـائل فـي تنویـعال ینبغـي كمـا لعملیة التعلم، مالزما یكون بحیث باالستمراریة یتصف وأن االهتمام،
 وأن والموضـوعیة والثبـات الصـدق فیـه بحیـث یتحقـق علمیـة أسـس علـى التقـویم یعتمـد وأن التقـویم،

  .الفنون على تذوق التالمیذ قدرات قیاس على التقویم یركز
  :وقام الباحث بوضع تصور مقترح تضمن

د المسـار تحدید األهداف فهي نقطـة االنطـالق الصـحیحة ألي مسـار وهـي الـدلیل الـذي یحـد - ١
  .التربوي في جمیع مجاالت العملیة التربویة 

 .تطویر المحتوى وفق معاییر الجودة في صناعة المنهاج  - ٢
تأصیل العقیدة اإلسالمیة من خالل األهداف التربویة لجمیع وحدات المنهـاج وتأكیـدها علـى  - ٣

 .المحتوى واألنشطة التعلیمیة 
  .لبة لقیاس مدى تحصیلهم الدراسي تحدیث أسالیب التقویم وتنویع أدوات تقویم الط - ٤
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In The Name Of Allah the Most Compassionate the most Merciful 
 
Evaluation curricula for Art Education, the ninth grade primary 

From the perspective of teachers and the perception of a 
proposal to develop it 

 
Researcher 

NASSER FAKHRY ALMAJAYDA 
 
 

Summary of study in English : 
This study aimed at evaluating the 9th grade curricula in 
Education of Arts from Teachers' point of view and Constructing 
a suggestion to develop it . 
Through answering the following questions : 
1. What are criteria that should be found in the 9th grade curricula 
of Education of Arts in Gaza Governorates ? 
2. To what extant should the criterias be found in the 9th grade 
Curricula of Education of Arts ? 
3. To what extant should the objectives of the curricula of 
Education of arts be suitable in Gaza Governorates to the criterias 
that should be found from the teachers ? 
Point of view with ; ( Aims , Content , Activities , Evaluation ) 
4. What is the agreement in fitting the 9th Grade curricula of 
Education of Arts to the criterias that should be found in , through 
the researcher's Analysis and the Teachers' opinions ? 
5. Are there any statistically significant differences in the level of 
(0.05< a ) in availability of Education of Arts curricula for 9th 
grade for the criterias that should be found in from the Teachers' 
point of view due to the sex variable ( Male – Female ) ?. 
6. Are there any statistically significant differences in the level of 
( 0.05 < a) in the availability of Education of Arts curricula for the 
9th Grade for the criterias of Education of Arts curricula that 
should be found in , from the Teachers' point of view due to the 
experience variable . 
(1-5years),(6-10),(over 10 years). 
7. What is the imaginative suggestion to develop the Education of 
Arts curricula for 9th Grade in Gaza Governorates ? 
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To  achieve these aims , the researcher applied the Descriptive 
Analytical Approach , using two means . 
They are the questionnaire and the Analytical Card . 
- The sample of the study consisted of (36) teachers males  and 
females from the Middle and the south of Gaza Strip ( in the 
scholastic year 2010-2011) 
Also , the researcher conducted an analysis for the curricula of 
Arts Education by the help of other colleague . Moreover , the 
researcher distributed a survey to the Male and Female Arts 
Teachers for the same purpose . 
To execute the statistical data , the researcher used means , (Spss) 
He also used redundancy , standard Deviations the weighted 
means and T.Test and one way Anova Test . 
*Results indicated that the objectives were ( 75.5% ) , The 
content was ( 73.2% ) , the Activities were ( 70.2% ) and the 
Evaluation was ( 58.5% ) from the Teachers' opinions due . 
- Also , results showed that there weren't any statistically 
significant differences at level ( 0.05<  a ) in ( availability of Arts 
Education curricula 9th Grade due to the criterias that should be 
found in , from the Teachers' opinions due to sex and experience 
variable . 
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  األول الفصل

 
  بحثها وخطة الدراسة مشكلة

 
 المقدمة / أوالً 
 الدراسة مشكلة / اً ثانی
 الدراسة افرض / ثالثاً 

  الدراسة أهداف / رابعًا 
 الدراسة أهمیة / خامساً 
 الدراسة حدود / سادساً 
 الدراسة مصطلحات / سابعاً 
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  المقدمة
  

االهتمــام بالتربیــة والتعلــیم والنهــوض بهــا  ىقــدرتها علــ ىیكمــن ســر تقــدم المجتمعــات  فــي مــد
ومــا ، ن خــالل االســتفادة مــن المعرفــة والخبــرات والتجــارب المنهجیــة الناجحــة المســتویات مــ ىرقــأ ىإلـ

  .ذلك إال ألهمیة التربیة والتعلیم ودورها في إعداد األجیال جیًال بعد جیل 
إننـــا ونحـــن نعـــیش فـــي هـــذا العصـــر الزاخـــر بـــالعلوم والمعـــارف الـــذي یتســـم دومـــا بالســـرعة والتنـــافس 

إن مهمــة ، تحقیــق مســتویات المعرفــة بكامــل جوانبهــا  ىة تعمــل علــواإلبــداع نجــد أن التربیــة المعاصــر 
ألن ، لــذا فإنــه مــن األهمیــة ربــط التربیــة بــالتعلیم ، التربیــة تعــد مــن أهــم مــا یجــب أن یكتســبه المــتعلم 

أهــداف التربیـــة وخططهـــا وجمیــع مـــا یتعلـــق بهـــا مــن توجیهـــات وقـــرارات ال تنفــذ إال فـــي حقـــل التعلـــیم 
التطــــور العلمــــي  ىحــــد بعیــــد بمــــد ىأن تقــــدم أي أمــــة مــــن األمــــم یتــــأثر إلــــ وبهــــذا نجــــد، ومجاالتــــه 

كفـاءة  ىوأن هذا التطور الذي تصل إلیه یعكـس هـو اآلخـر مـد، والتكنولوجي الذي تحرزه تلك األمة 
  .وفعالیة أنظمتها التربویة وسیاستها التعلیمیة 

  
واالتجاهـــات ، ي الشخصـــیة فـــالعلم الصـــحیح یهـــذب األخـــالق ویســـمو بـــالروح ویرتقـــي بالســـلوك ویبنـــ

ویطــور المجتمــع اقتصــادیا واجتماعیــا وثقافیــا ویهیــئ الفــرد لیكــون عضــوا فــي بنــاء ، الســلوكیة البنــاءة 
التربیــة الفنیــة الــذي یقــدم للطــالب والطالبــات فــي المراحــل التعلیمیــة المختلفــة لـــه  منهــاجو ، مجتمعــه 

  .أهمیته ودوره البارز في تربیة وتعلیم النشء 
  

بــل تمثــل ، وســائل التربیــة الحدیثــة  ىإحــدأن التربیــة الفنیــة تمثــل ) ١٣:  ١٩٧٠(رد البســیوني فقــد أو 
  .طریقة من طرق التربیة التي تنشد عن كثب تنشئة المواطن بصورة اجتماعیة متكاملة 

فــي حیــاة اإلنســان وتنشــئته  اودورهــ یــةلفنلتربیــة اوقــد زاد االهتمــام بالدراســات التربویــة فیمــا یخــتص با
  ) . ١:  ٢٠٠٣،نبیل طه ( علیمه وتكامل شخصیته وت
  

ذلك بقولـه إن الهـدف األول للتربیـة هـو تكـوین الشخصـیة )  ١٨٤:  ١٩٧٩( مطاوع  إبراهیمكد أوقد 
  .المتكاملة بجوانبها  المختلفة ومنها الجانب الجمالي الذي ال یقل أهمیة في تكوین الشخصیة

تخطیطـــات وتنظیمـــات : " الفنیـــة بأنهـــا عبـــارة عـــن منـــاهج التربیـــة)  ١١٥:  ٢٠٠٢( وعـــرف شـــوقي 
. سـواء كانـت هـذه األنشـطة داخـل المدرسـة أو خارجهـا ، ألنشطة المتعلمین بطریقة منظمة مقصودة 

  " .والمناهج لیست األنشطة التعلیمیة في حد ذاتها بل هي التخطیط لهذه األنشطة 
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مـا یتوافـق مـع رأي الباحـث مـا أورده المهنـا الشخصـیة وم ءصقل الذوق وبنـا ىوتهدف التربیة الفنیة إل
، تنمیــة الشخصــیة ككــل عــن طریــق الفــن : "  ىأن التربیــة الفنیــة تهــدف إلــ)  ٣٥:  ٢٠٠٠( وزمیلــه 

ولتحقیــق هـــذا الهــدف یجـــب أن یتیســر للمـــتعلم بیئـــة فنیــة تمكنـــه مــن أن یفكـــر ویحــس ویعـــي وینشـــط 
  .وینمو بعملیاته العقلیة والجسمیة 

  
أو فـي فهـم ، لتربیة الفنیة شیئًا أكبـر مـن مجـرد المهـارة الیدویـة فـي أداء العمـل الفنـي ویجب أن تقدم ا

ولكـن األهـم منـه ، هذه القدرات الخاصة باألداء أو الفهم هام  تنمیةألن ، األعمال الفنیة فهما مجردًا 
أن  ىعلـو ، اكتشـاف عالقـات جدیـدة  ىالقـدرة علـ عیتشـجیعنـي  –المـتعلم  دأن نشجع نمو اإلبـداع عنـ

فـإذا مـا . مـداخل جدیـدة لیحقـق بهـا ذاتـه فنیـان یبتـدع طرقـا و أو ، یكون مفاهیم جدیدة ومشاعر جدیـدة 
تناولــت البحــوث هــذه المشــكالت ال بــد أن تصــادف الباحــث مســائل حساســة دقیقــة أساســها تعقــد هــذه 

  )  . ١٩٨٣:٦٧،فتح الباب( ناهج بحث مقنعة م ىأو صعوبة الوصول إل، المشكالت 
فــــي دراســــته أن التربیــــة الفنیــــة تعــــد مــــن المــــواد الهامــــة التــــي یتوجــــب أن )  ٢:  ١٩٩٩(ر لبــــد ویشــــی

یتضــمنها منهــاج المرحلــة األساســیة الــدنیا فهــي تتكامــل مــع المــواد الدراســیة األخــرى وتكــون شخصــیة 
  .كون ذوقه واتجاهاته وقیمه الفنیةصیاغة إحساسه بالبیئة والمجتمع وت ىالطفل وقدراته وتعمل عل

تلــك هــي الطاقــة ، ویولــد اإلنســان فــي هــذه الحیــاة وفــي نفســه حاســة جمالیــة متأصــلة فیــه وممیــزة لــه 
فتجعلــه یــؤمن بمــا للفــن  ،مــر الســنین  ىشــعلتها متقــدة علــ ىالتــي تبقــ، الروحیــة المتأججــة فــي صــدره 

 حمــدثــر صــالح وشــحذ لـألذواق وبســط لمظــاهر الجمــال فیســتجیب لوحیـه الروحــي ویفــیض قلبــه بأمـن 
  ) . ٩:  ١٩٨٦، طالو ( لخالق الذي أبدع هذا الكون في أجمل صوره ا

لكونهــا تطلــق العنــان لــه كــي ، وســائل اكتشــاف نمــط الطفــل وتمییــز شخصــیته  ىإحــدوالتربیــة الفنیــة 
أم هــو ، هــل هــو اجتمــاعي ســوي ، یعبــر عــن نفســه ومــن هــذا التعبیــر یتضــح للبــاحثین نمــط الطفــل 

، الطفـــل وذلـــك مـــن خـــالل رســـمه أفـــراد أســـرته  ذاتد اكتشـــافا لـــأو غیـــر ذلـــك ؟ ممـــا یعـــ، انطـــوائي 
كمــا تفصــح عــن األســلوب التربــوي المتبــع ، عالقــة الوالــدین بالطفــل  ىفالمبالغــات هــي التــي تحــدد مــد

مــن قبــل األســرة معــه ومــن هــذا المنطلــق یتأكــد دور التربیــة الفنیــة فــي بنــاء شخصــیة الطفــل مــا قبــل 
فمــن ، نســقا مــن انســاق السیاســة والتخطــیط لتربیــة الطفــل ) ة الفنیــة  التربیــ( وذلــك لكونهــا ، المدرســة 

كمـا یمكـن إثـراء مدركاتـه بمفــردات ذات ، خاللهـا نكتشـف سـمات الشخصـیة ومیولهـا وكیفیــة إشـباعها 
سـلوب علمـي للكشـف عـن الحـاالت المرضـیة ألجانـب ذلـك تعـد مناسـبة  ىغیـر أنهـا إلـ، ثقافـة قومیـة 
   .) ١:  ٢٠٠٤، فنون ( .ا ینفسیا وعالج

تكــاد التربیــة الفنیــة تمثــل المجــال الموضــوعي والعملــي والــذي یتحقــق فیــه تفاعــل المتعلمــین مــع المــواد 
أنهـا  ىباإلضـافة إلـ، عـن طریـق الصـورة واللـون والرسـم ، واألشیاء والبیئة بشكل مباشر وغیر مباشر 
ــــداني الــــذي یمكــــن الطــــالب  عبیــــر عــــن حاجــــاتهم فــــي مختلــــف مراحــــل نمــــوهم مــــن الت، المجــــال المی
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المهــارة  ىذلــك أن مــادة التربیــة الفنیــة هــي الخبــرة وتطــویر الخبــرة التــي تقــوم علــ ىومعنــ. واهتمامــاتهم 
، إن التربیــة الفنیــة لیســت بحــق هــي التكنولوجیــا . العلمیــة والــذوق الســلیم والمالحظــات الموضــوعیة 

التكنولوجیـــا أو  "*اغوجیــةدبی"فنیــة هــي التربیــة ال ىعبــارة أخـــر أو ب، ولكنهــا أداة ومــنهج وطریقــة إلیهــا 
االتجـاه الحـدیث فـي . عمـل أو إنتـاج مجـد  ىالتعلیم عن طریق الخبرة وترجمة المعرفة والمعلومات إل

  تقدیم البرنامج المقرر عن طریق النشاط والتطبیق  ىیسعي الیوم إل،اغوجیة والتعلیم المدرسي یدالب
التصـــال بالبیئـــة والتعامـــل مـــع مــا فیهـــا مـــن مـــواد وأشـــیاء مــع ا، ومشــاركة المتعلمـــین وتوجیـــه المیـــول 

وهـذا مـا یتیسـر فـي جلـه عـن طریـق إدخـال اكبـر قسـط للتربیـة الفنیـة فـي البرنــامج ، حركیـة أو جامـدة 
أي األخــذ بـالطرق النشــیطة ، الدراسـي واألخــذ بأسـلوبها ومنهجهــا فـي طــرق التـدریس وأســالیب التعلـیم 

  . )الملتقي األول للتشكیلیین العرب( –فنون  .العادیة في التعلیم عوض الطرق العملیة 
اغوجیـة یدلفن فـي النشـاط المدرسـي وحمـل الباهو إدخال . فإدخال التربیة الفنیة في المناهج الدراسیة 

  .اإلبداع   ىوبث روح النظام والتطبیق والدفع إل، خدمة الذوق والجمال  ىعل
تكامــل الطالــب فكریــا واجتماعیــا فهــي تثــري حیــاة الطــالب إن التربیــة الفنیــة مــن الــدعامات األساســیة ل

التكیــف مـع مجــتمعهم واســتثمار أوقـات فــراغهم وتخلصــهم مـن آثــار التعــب واإلجهــاد  ىوتسـاعدهم علــ
الطلبــة فــي النــواحي  ىإن التربیــة الفنیــة ترعــ. النفســي ممــا یجعــل الطالــب أكثــر إقبــاال وأكثــر نشــاطا 

ــــیح لهــــ اء والممارســــة الفنیــــة الداعمــــة بالتوجیــــه الفــــردي آلدم مــــن فــــرص االتذوقیــــة واالبتكاریــــة بمــــا تت
ومن ثمرة ذلـك هـو االرتقـاء باإلحسـاس الفنـي . والجماعي بما یجعل االبتكار في نمو متزاید ومستمر 

إن التربیـــة الفنیـــة داخـــل المدرســـة بجمیـــع مراحلهـــا . وصـــقل موهبـــة التـــذوق والنمـــو فـــي األداء الفنـــي 
بـدافع ذاتــي . االهتمــام بنـواحي التنمیــة التـي تــؤثر فـي نضــجهم  ىع التلمیــذ إلـدفـ ىالتعلیمیـة تعمـل علــ

  .والقدرات والمهارات ، والخبرات ، داخلي إلیمانهم بما یكتسبون من خاللها المعلومات 
  .مة في تطویر المجتمع المساه ىالنمو المتكامل وعل ىفهي تساعد عل

، تشـجیع الجوانـب االبتكاریـة الخالقـة فیـه  ىعـین علـفهي تسـهم فـي تكـوین أذواق األفـراد والمجتمـع وت
  ) . ٢٣:  ١٩٨٨، البسیوني ( .دها بالرعایة هوتتع

  
ضــرورة تشــجیع تبــادل األفكـار بــین المتعلمــین والمعلمــین  ىإلـ)   Mwaniki ١٩٩٢:  ١٦( ویشـیر 

فــي میــدان التفكیــر اإلبــداعي والناقــد  ىنمــو الفــرد وتشــجع علــ ىوالمجتمــع لخلــق بیئــة فنیــة تســاعد علــ
  .التربیة الفنیة المعاصرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صـعب إیجـاد تعریـف محـدد مصطلح تربوي أصله یوناني ویعني لغویا العبد الذي كـان یرافـق األطفـال إلـى المدرسـة ومـن ال: البیداغوجیة *

  .للبیداغوجیة وذلك راجع إلى ارتباط المصطلح بمصطلحات مجاورة له 
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جمیـل فـي  مـا هـو تـذوق كـل ىالنـواحي الجمالیـة الخاصـة  والتـي تقـوم علـ ىوتشتمل التربیة الفنیـة علـ
والمحافظــة  ،ذلــك ألنهــا تنمــي فــي المــتعلم اإلحســاس ببیئتــه الطبیعیــة ، وأداة لتأكیــد االنتمــاء ، البیئــة 

  ) . ٤٥:  ١٩٨٨،  درویش( آثارها الفنیة  ىعلیها وعل
  

 ىالتأمـل والتبصـر بالـدعوة إلـ ىالـدین اإلسـالمي الحنیـف دعـا إلـ نإ)  ٣:  ١٩٩٩، لبـد ( وكما ذكر 
رؤیـة  ىوقد حثنا الدین اإلسالمي الحنیف في مواقف كثیـرة علـ .وفتح آفاقا عدیدة، التعاون والفضیلة 
  فهناك آیات كریمة تقر ، به وممارسته في سلوكنا الیومي لنكون أفضل الناس  الجمال واإلحساس

ــا علَــى {: ىقولــه تعــاللأن الجمـال أحــد األركــان الرئیســیة فــي خلــق الخـالق جــل وعــال شــأنه  ــا م لْنعإِنَّــا ج
 المع نسأَح مهأَي مهلُوبنا لةً لَّهضِ زِين٦:آیة ، ف سورة الكه" (٧الكهف}الْأَر  (.  

)  ١٦:آیـة ، سـوري الحجـر " ( ١٦الحجـر}ولَقَد جعلْنا في السماء بروجـاً وزَيناهـا للنـاظرِين    {:ىوقوله تعال

ــف   {،تأمــل الخلــق  ىوتحثنــا علــ، تــدفعنا للرؤیــة الجمالیــة  ىوهنــاك آیــات أخــر  ــلِ كَي ــى الْإِبِ ــرون إِلَ ــا ينظُ أَفَلَ
ــت ــني    {:  ىوقولــه تعــال) ١٧:آیــة ، ســورة الغاشــیة " (١٧شــیةالغا}خلقَ حو ــون تُرِحي ــني ــالٌ ح مــا ج يهف ــم ولَكُ

 ونحر٢٥:  ١٩٨١البسیوني) ( ٦آیة ، سورة النحل " ( ٦النحل }تَس . (  
فالتربیـــة الفنیـــة تعـــد مـــن ضـــمن األنشـــطة الترویحیـــة اإلیجابیـــة والتـــي تمـــنح الفـــرد اإلحســـاس بالجمـــال 

 ةإكسابه القـدرات والمهـارات الفنیـة وتنمیـ ىأنها تعمل عل ىبداع واالبتكار والتذوق الفني فضال علواإل
  ) . ٥٩:  ١٩٩٠، خطاب ( .المعلومات 

وتكمن أهمیة التربیة الفنیة من أهمیة التربیة والتعلیم ودورها في إعداد األجیـال جـیال بعـد جیـل حیـث 
 ) ٢٥٠:  ٢٠٠٣، عبید " ( متعلم ونظرته للحیاة إن مهمة التربیة تكمن في توسعة أفق ال

ومقـرر التربیـة الفنیـة الـذي یقـدم للطلبـة ، فالعلم الصحیح یهیئ الفرد لیكـون عضـوا فـي بنـاء مجتمعـه 
وســـائل  ىإحـــدفـــي المراحـــل المختلفـــة لـــه أهمیتـــه ودوره البـــارز فـــي تربیـــة وتعلـــیم الـــنشء وهـــي تمثـــل 

وتنمــي وتعــدل ســلوك الفــرد تنمیــة شــاملة مــن  .رق التربیــة بــل تمثــل طریقــة مــن طــ. التربیــة الحدیثــة 
  .صقل الذوق  ىخالل إكسابه المعارف والمهارات واالتجاهات والقیم والخبرات وتهدف إل

ن یفكــر ویحــس ویعــي وینشــط وینمــو أوهــذا الهــدف یتحقــق عــن طریــق بیئــة فنیــة للمــتعلم تمكنــه مــن 
  .بعملیاته العقلیة والجسمیة 

التعبیـر ( والثـاني تعبیـري ، األول إبـداعي ، المدرسین هـي خلـیط مـن اتجـاهین  ىدإن ممارسة الفن ل
ونــادرا مــا یقــوم المدرســون ، ولكــن هــذا یتصــادم مــع حقیقــة تعلــیم الموضــوع المطــروح ) عــن الــنفس 

  )التعلیم الجماعي ( التعلیم الفني بالمشاركة  ىإذ یكون التركیز بصورة اكبر عل، بتعلیم اإلبداع 
                                                                            )١٩٨٧  ،clark  (  
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ذكـر أن التربیـة الفنیـة مـرت  )  ( www.art.gov.sa/t1000.htmوفـي مقـال األسـتاذ طـارق بكـر قـزاز
 ىإلـــ، مـــن مرحلـــة المحاكـــاة مـــن الطبیعـــة ، فیمـــا مضـــي بمراحـــل مختلفـــة فـــي تطـــور طـــرق تدریســـها 

 ىوكـان لتركیـز معلمـي التربیـة الفنیـة علـ) . أو التعبیر الحـر ( مرحلة النقل الزخرفي فمرحلة اإلبداع 
االهتمــــام بتــــدریس المعلومــــات والمعــــارف  ىلــــك علــــتـــدریس كیفیــــة إنتــــاج األعمــــال الفنیــــة وطغیــــان ذ

وقلة االهتمام بما تركز علیـه التربیـة الفنیـة مـن تنمیـة قـدرات التعبیـر ، التاریخیة أو النظریة عن الفن 
وجهــة النظــر التــي انعكســت عنــد المســئولین وعنــد  ىوكــان لــذلك أثــره علــ، واالبتكــار والتفكیــر الناقــد 

بـــأن التربیـــة الفنیـــة ال تســـهم فـــي تحقیـــق ، والمعلمـــین فـــي المدرســـة  أولیـــاء األمـــور ومـــدراء المـــدارس
ثــم تطـــورت . وذلــك لبعــدها عــن تعلـــیم الطــالب التفكیــر وحــل المشــكالت ، األهــداف العامــة للتربیــة 

بتقـــدیم ، األســـوأ بابتعـــاد كثیـــر مـــن المعلمـــین عـــن المـــنهج المعتمـــد لمـــادة التربیـــة الفنیـــة  ىإلـــاألمـــور 
اجتهـادات غیــر األكـادیمیین أو غیــر  ىباإلضــافة إلـ، بــاختالف المعلـم  دروس تختلـفو موضـوعات 

  .تعلیم حقیقي  ىتؤدي إل الالمتخصصین في تدریس التربیة الفنیة وممارسة أنشطة فنیة 
وعـــدم  لبــةعـــدم وجــود وســائل تقیـــیم مناســبة تســاعد المعلمـــین فــي قیــاس تحصـــیل الط ىباإلضــافة إلــ

  .ر تطبیق أسالیب التقویم إال فیما ند
ـــیم العـــام محطـــة راحـــة فـــي مقابـــل ضـــغوط واجبـــات  مـــواد الواعتبـــرت حصـــة التربیـــة الفنیـــة فـــي التعل

  .ة األخرى یساالدر 
واعتقـــد بأنهــا تتعامـــل مـــع ، التربیـــة الفنیـــة أنهــا مـــادة ترفیهیــة أكثـــر منهـــا تعلیمیــة  ىوكانــت النظـــرة إلــ

. والتعلـیم العامــة فـي األســاس  وهــي أمـور لــم تهـتم بهــا أهـداف التربیــة، العواطـف وتنمــي األحاسـیس 
لراحـة بممارسـة األعمــال لوقـد اعتبـر الفـن ومـا یتعلمـه الطـالب فـي التربیــة الفنیـة فرصـة للعـب ووقـت 

ولیس فرصة الستخدام العقل من خالل تعلـم المهـارات والمعلومـات وقـد علـم الجمیـع بأنـه لـم ، الفنیة 
  .الب أو تخرجه من المدرسة یكن لمادة التربیة الفنیة أي دور مؤثر في نجاح الط

فكان الحل لمشكالت التربیة الفنیة هو في اتجاه جدید أطلق علیـه اسـم االتجـاه ذو األسـاس المعرفـي 
ثـم تطـویره فـي ، إن االتجاه المعرفي هو مدخل أو مقاربة منهجیة شمولیة في تدریس وتعلم الفنـون  ،

 ىاســـب نقـــل المعرفـــة والخبـــرات الفنیـــة إلـــلتن، األســـاس بواســـطة مجموعـــة مـــن أســـاتذة الفـــن الغـــربیین 
م صـیاغته تـ، وعندما أثبت هذا االتجاه نجاحه فـي تـدریس التربیـة الفنیـة .  الطالب في التعلیم العام 

الـــذین ســیتخرجون كمعلمــین لمـــادة  بــةلیناســب التعلــیم الجــامعي فـــي تــدریس كیفیــة تعلـــیم الفنــون للطل
یمكــن المتخــرج للتــدریس مــن التعــرض  أناه فــي البدایــة وكــان یتوقــع مــن هــذا االتجــ. التربیــة الفنیــة 

الفـن ویؤكـد  ىمجموعة مـن العلـوم المختلفـة مـن خـالل محتـو للتشكیلة متنوعة من المعارف والخبرات 
وقفــة جدیــة  لــىأن وضــع التربیــة الفنیــة أصــبح بحاجــة إ)   Stanley،  ١٩٨٠:  ٦( ذلــك ســتانلي 

عــادة نظــر بحیــث تــؤدي وظیفتهــا التربویــة و  ٕ وقــد أكــدت العدیــد مــن ، النحــو المطلــوب  ىالثقافیــة علــوا
المحلـــي فحســب بـــل  ىالمســتو  ىكل كثیــرة لیســـت علــاالدراســات الحدیثــة أن التربیـــة الفنیــة تواجــه مشـــ
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اإلحسـاس والـوعي للفـن وقیمتـه فـي حیـاة  ىانخفاض مستو  ىویعود ذلك إل، العالمي  ىشملت المستو 
  .األفراد والمتعلمین 

وانــــه یتــــأثر ، إنتاجــــا فردیــــا بــــل هــــو ضــــرب مــــن ضــــروب اإلنتــــاج الجمــــاعي وحیــــث أن الفــــن لــــیس 
فالفن مهما كان ولید عصره فهو یضم قسـمات ثابتـة مـن قسـمات ، باألوضاع االجتماعیة والتاریخیة 

  ) . ١٨١:  ١٩٧٧، محمد ( اإلنسانیة 
المواد األخرى  ا عنتعتبر مادة التربیة الفنیة من المواد الهامة في حیاة الطالب بل ال تقل أهمیتهو 

 .كونها تعمل على بناء شخصیة الطفل محور العملیة التعلیمیة
 لألسف الشدید أن غالبیة مدراء المدارس ووكالئهم أو القائمین على وضع جدول الدروس ولكن

الیوم  للمعلمین مع بدایة كل عام دراسي جدید ال یعطون هذه المادة أهمیتها من حیث موقعها في
مادة ال تسمن وال  ن توضع في نهایة الیوم الدراسي متعللین في ذلك بأن هذه المادةالدراسي؛ كأ

المادة ال نجاح فیها وال  أولیاء أمورهم بأنلك تغني من جوع ، وهذا أعطى كثیرا من الطالب وكذ
المادة ومع معلمها من حیث عدم  رسوب وكان االنعكاس السلبي من حیث تفاعل الطالب مع هذه

الطالب ال یهتم بإحضار أدوات العمل  واضیع التي یطالبهم المدرس بتنفیذها وأحیاناتنفیذ الم
المدرس الناجح على معالجة تقصیر إحضار  بمباركة من إدارة المدرسة وولي أمره مما یجعل

بذلك حیث تترتب على ذلك أن یتحمل أعباء  األدوات بتأمینها في الوقت الذي هو غیر مطالب
  .عباء أسرتهأخرى باإلضافة أل

فــي ضــوء مــا تقــدم فــإن مشــكلة الدراســة الحالیــة یمكــن صــیاغتها وتحدیــدها فــي الســؤال الــرئیس 
  : التالي

 فیـه مـن توافرهـا الواجـب للمعـاییر األساسـي تاسـعللصـف ال التربیة الفنیة منهج مالءمة مدى ما
          المعلمین؟ وما التصور المقترح لتطویره؟                         نظر وجهة
  :التالیة األسئلة الرئیس السؤال هذا من ویتفرع

  غزة؟ بمحافظات للصف التاسع األساسي التربیة الفنیة منهج في توافرها ما المعاییر الواجب -١
  ما مدى توافر المعاییر في منهج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي ؟ -٢
للمعـاییر الواجـب  غـزة محافظـات فـي اسـيللصـف التاسـع األس التربیـة الفنیـة جامنهـ مالءمـة مـدى مـا -٣

  ؟ )التقویم   -األنشطة   –المحتوى  –األهداف ( نظر المعلمین من حیث  وجهة من فیه توافرها
ما مدى التوافق في مالءمة منهج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي للمعاییر الواجـب توافرهـا فیـه  -٤

  من خالل تحلیل الباحث وبین آراء المعلمین ؟
فـي مالءمـة مـنهج التربیـة الفنیـة ( α ≥ 0.05 ) هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  -٥

للصف التاسع األساسـي للمعـاییر الواجـب توافرهـا فیـه مـن وجهـة نظـر المعلمـین تبعـًا لمتغیـر الجـنس 
  ؟) أثنى –ذكر (
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التربیـة فـي مالءمـة مـنهج ( α ≥ 0.05 ) هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  -٦
الفنیـــة للصـــف التاســـع األساســـي للمعـــاییر الواجـــب توافرهـــا فیـــه مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین تبعـــًا 

  ؟) سنوات ١٠سنوات ، أكثر من  ١٠-٦سنوات ،  ٥-١(لمتغیر سنوات الخبرة 
  ما التصور المقترح لتطویر منهاج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي في محافظات غزة ؟ -٧

  : الدراسة  افرض
فـي مالءمـة مـنهج التربیـة ( α ≥ 0.05 ) ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  -١

الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر المعلمــین تبعــًا لمتغیــر 
 ).أثنى –ذكر (الجنس 

نهج التربیـة فـي مالءمـة مـ( α ≥ 0.05 ) ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  -٢
الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر المعلمــین تبعــًا لمتغیــر 

  ).سنوات ١٠سنوات ، أكثر من  ١٠-٦سنوات ،  ٥-١(سنوات الخبرة 
  :أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى

ف التاسـع األساسـي والتـي یمكـن مـن تحدید المعاییر الواجب توافرها في منهج التربیة الفنیـة للصـ -١
  .خاللها تقویم ذالك المنهج بعناصره األربعة،وتحدید جوانب القوة وجوانب الضعف فیه 

  .المعاییر في منهج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي مدى توافرتحدید  -٢

یــة للصــف مــنهج التربیــة الفن ، ومحتــوى، وأنشــطة، وأســالیبالتعــرف علــى مــدى مالءمــة أهــداف  -٣
  .التاسع األساسي في محافظات غزة للمعاییر الواجب توافرها من وجهة نظر المعلمین 

مــدى التوافــق فــي مالءمــة مــنهج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر التعــرف علــى  -٤
  .الواجب توافرها فیه من خالل تحلیل الباحث وبین آراء المعلمین

ذات داللة إحصائیة في مالءمـة مـنهج التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع  توجد فروقتحدید إن كانت  -٥
  .) أثنى –ذكر (األساسي للمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مالءمـة مـنهج التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع  تحدید إن كانت -٦
 ٥-١(الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر المعلمــین تبعــًا لمتغیــر ســنوات الخبــرة األساســي للمعــاییر 

  .) سنوات ١٠سنوات ، أكثر من  ١٠-٦سنوات ، 
  .تقدیم تصور مقترح لتطویر منهاج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي في محافظات غزة  -٧
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  :أهمیة الدراسة 

  :نتائج إلى ما یليتبرز أهمیة هذه الدراسة وما تتوصل إلیها من 
  ، ویمكنتربیة الفنیةقد تؤدي هذه الدراسة إلى توفیر معاییر وأدوات موضوعیة لتقویم منهج ال -١

  .أن یستخدمها الباحثون لتقویم مناهج مشابهة 
  مما) جوانب القوة والضعف(یمكن لهذه الدراسة أن تضع تصورا واضحا عن هذا المنهج   -٢

ثرائها أو تالفي أوجهقد یساعد في اتخاذ إجراءات  ٕ   لتحسینه وتعزیز الجوانب االیجابیة وا
  .                                   القصور 

  یمكن للمعلمین والمشرفین التربویین والقائمین على تصمیم المناهج االستفادة من االستبانة -٣
  .والمعاییر التي استند إلیها الباحث في تقویم المنهج

  األساسي نحو تطویر المناهج تاسعدراسة آراء معلمي التربیة الفنیة للصف التستطلع هذه ال  -٤
  .الدراسیة في ضوء المعاییر التي حددها الباحث كمقیاس المنهج الجید 

  
   :حدود الدراسة 

  :الحدود الموضوعیة  -١
  .اقتصرت الدراسة على تقویم منهاج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي 

  :انیة الحدود المك -٢
  .اقتصرت الدراسة على مدارس وزارة التربیة والتعلیم في وسط وجنوب قطاع غزة

  :الحد البشري -٣
اقتصرت الدراسة على جمیع معلمي التربیة الفنیة للصف التاسـع األساسـي فـي محافظـات قطـاع غـزة 

  .معلمًا ومعلمة ) ٨٥(وعددهم 
  :الحدود الزمانیة -٤

  . م٢٠١١لفصل الثاني من العام الدراسي تم تطبیق أداتي الدراسة خالل ا
  

  :مصطلحات الدراسة 

  :التقویم  -١

: أقمــت الشــيء وقومتــه فقــام بمعنــى اســتقام،وقال : أبــو زیــد): "م٢٠٠٠( أورد ابــن منظــور : فــي اللغــة
  )356ص ( 11)ج(واالستقامة اعتدال الشيء واستواؤه 
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نظمــة تهـــدف إلــى جمــع المعلومـــات عملیــة مقصــودة وم: "التقــویم بأنـــه) ٢٣: ٢٠٠٦( وعــرف شــعلة 
والبیانــــات عــــن جوانــــب العملیــــة التعلیمیــــة بهــــدف تحدیــــد جوانــــب القــــوة لتــــدعیمها وجوانــــب الضــــعف 

   ."لعالجها

  إصدار حكم لغرض ما على قیمة األفكار واألعمال ": التقویم بأنه ) bloom(ویعرف بلوم 

  ت والمستویات كمعاییر لتقدیرالخ ، وهو یتضمن استخدام المحكا...والحلول والطرق والمواد

ا ً ا أو كیفی ً   .)١٤٤: 1988الخطیب ، ( "مدى كفایة األشیاء،ودقتها وفعالیتها ، ویكون التقویم إما كمی

بأنـه عملیــة جمـع وتصــنیف وتحلیـل وتفســیر البیانـات والمعلومــات كمیـة كانــت : "عبـد الموجــود ویعرفـه
  "ا في إصدار الحكم والقرارأو كیفیة عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامه

  )١٨٤: 1997فالوقي ، (                                                                       

إصـدار حكـم لغـرض مـا علـى قیمـة األفكار،واألعمـال ، الحلـول ، " :بأنه )٤٠: 2000(ویعرفه ملحم 
   "مدى كفایة األشیاء ودقتها فعالیتها لتقدیر... الطرق 

  .هو التصحیح أو التصویب وهو عملیة الحكم على مدى تحقیق األهداف : والتقویم 

عملیـــة منهجیـــة مخططــة تتضـــمن الحكــم علـــى ســـلوك أو واقــع معـــین جـــرى " :بأنــه) بلقـــیس( عرفــه یو 
التوصـل إلیهــا عــن  قیاسـه، وذلــك بعـد مقارنــة المواصــفات والحقـائق، لــذلك الواقــع أو السـلوك والتــي تــم

  " .ووضوح لدقیق ، والموثوق مع أساس أو معیار معین جرى تحدیده بدقةطریق القیاس ا

  ) ٢٥٢: 1992نشوان ،  (                                                                     

  ) ١٨: 2001الحمادي ، " (ى مدى تحقق األهداف التربویة الحكم عل" وهو 

  ) ٣٣: 2001كاظم ، ("  لقرارات العملیة إصدار األحكام القیمة،واتخاذ ا" وهو 

  عملیة منظمة تهدف إلى تحدید مستوى تحصیل المتعلم في مادة دراسیة معینة كان" وهو  

  )١٣٨:  ٢٠٠٢سالمة ، ("  قد تعلمها 

ــا بأنــه ً العملیــة التــي یقــوم بهــا الفــرد أو الجماعــة لمعرفــة مــواطن نقــاط ": ویعــرف الباحــث التقــویم إجرائی
  . "تطویرهج والعمل على اف في المنهالقوة والضع
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  :التربیة الفنیة  اجتقویم منه -٢

تحدیـد قیمـة المنهـاج أو بعضـه لتوجیـه مسـیرة ": بأنه )  ٣١١:  ١٩٩٨(برنامج التعلیم المفتوح یعرفه 
تصــمیم المنهــاج ومســیرة تنفیــذه ومســیرة تطــویره نحــو القــدرة علــى تحقیــق األهــداف المرجــوة فــي ضــوء 

ا معاییر محددة   ."سلفً

تقــویم مــنهج التربیــة الفنیــة فــي ضــوء مقارنــة عناصــر المــنهج بمعــاییر  ": بأنــه إجرائیــاویعرفــه الباحــث 
عـده أاألساسـي مـن وجهـة نظـر المعلمـین وفـق المقیـاس الـذي  تاسـعبناء منهج التربیة الفنیة للصـف ال

  . "الباحث لذلك

  :   التربیة الفنیة -٣

وهـــذا یعنـــي حـــدوث التربیـــة ) ٢٠: ٢٠٠٤( الحیلـــةر إلـــى ذلـــك هـــي التربیـــة مـــن خـــالل الفـــن كمـــا أشـــا
وبــذلك یمكــن القــول بــأن التربیــة الفنیــة توجــه ) جمیــع أشــكال الفــن(بشــمولها مــن خــالل ممارســة الفــن 

  ".سلوك الفرد نحو األفضل في مجال اإلبداع

لنواحي العقلیـة تربیة شـاملة مـن حیـث اهتمامهـا بـا: "التربیة الفنیة بأنها) ٢٠: ١٩٩٦(ویعرف الزهراني
تعــدیل الســلوك وبنــاء الشخصــیة وتكاملهــا واتزانهــا إلــى جانــب تطــویر  الــى وهــي تهــدف... والعاطفیــة

  ". الخبرات وتوسیع المدركات العقلیة والخیالیة والحسیة والفكریة

ا بأنها ً د مـن المنـاهج الدراسـیة التـي تسـهم فـي بنـاء شخصـیة الفـر ": ویعرف الباحث التربیة الفنیة إجرائی
  ." المهاریة و في الجوانب المعرفیة والثقافیة

  :منهاج التربیة الفنیة  -٤

ـــ ـــیم علـــى طلبـــة الصـــف الاالمنهـــ هویعرفـــه الباحـــث إجرائیـــا بأن  تاســـعج الـــذي تقـــرره وزارة التربیـــة والتعل
  :الوحدات الثالثة التالیة ،  والذي یشمل األساسي

المنظـــور ، النســــب، والبعیـــد والقریــــب ، ( ع وتتكـــون مـــن ســــبعة مواضـــی: البنـــاء والتعبیـــر الفنــــي  -١
  .)للخط والشكل واللون عناصر اللوحة، عالقة العناصر بمركز السیادة ، الدالالت التعبیریة 

النحـت الغـائر  –أتـذوق وأبـدع ، الرلیـف ( وتتكون من أربعة أنشطة :  التقنیة في الفنون والحرف -٢
  .تشكیلهاوالبارز، القص والتركیب ، استخدام الخامات و 

وتتكـــون مـــن ســـبعة أنشـــطة عـــن الشـــمع وطـــرق صـــناعته وتحضـــیره :  االشـــغال والحـــرف الیدویـــة -٣
  .وتجارب عملیة لصب شمع البرافین ، القوالب ، الشمعدانات ، تزیین الشموع بالحفر والتلوین 
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  : معلم التربیة الفنیة  -٥

مــنهج التربیــة الفنیــة المعــد مــن قبــل هــو المعلــم الــذي یحمــل شــهادة بكــالوریوس التربیــة الفنیــة ویــدرس 
  .وزارة التربیة والتعلیم في المدارس الحكومیة 

  :التصور المقترح لتطویر المنهج  -٦

  .لصف التاسع األساسيلجل تطویر منهاج التربیة الفنیة أهو الخطة التي یبنیها الباحث من 
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 الفصل الثاني
 النظري اإلطار

  
  التقویم بشكل عام / أوالً 
ا ً  تقویم المنهاج / ثانی
ًا  التربیة الفنیة / ثالث
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  :مقدمة  
للصـف التاسـع  التربیـة الفنیـة جامنهـ مالءمـة لما كان الهدف من هذه الدراسـة هـو بیـان مـدى

فـإن هـذا تصـور مقتـرح لتطـویره بنـاء المعلمـین؟ و  وجهـة فیـه مـن توافرهـا الواجـب للمعـاییر األساسـي
الفصــل یمثــل األرض الصــلبة التــي تعتمــد علیهــا الدراســة فــي إرســاء قواعــدها ووضــع أسســها وتحدیــد 

  .إجراءاتها حیث یشمل التقویم بشكل عام، وتقویم المنهج، والتربیة الفنیة
  :التقویم بشكل عام: المحور األول

، وسأتناول فی   :ما یلي بعض هذه التعریفاتتعددت التعریفات التي تناولت التقویم لغًة واصطالحًا
 :التقویم لغة تعریف

 بعـد اإلصـالح یعنـي وهـو الشـيء قیمـة بیـان" :أنـه لغـة علـى التقـویم  )9:(2006عـرف العبـادي 
  ."التشخیص
 :عامة بصفة التقویم مفهوم تناولت التي التعریفات

 مـن حقـقت مـا معرفـة بهـا یـتم التـي العملیـة "بأنـه(1997 :195) المـنعم  وعبـد یعرفـه األغـا 
 ."تحقیقه یلزم ما واقتراح یتحقق لم وما  األهداف

  ما أو موضوع ما شيء تجاه حكم إصدار" أنه على)  1996: 102(ویعرفه اللقاني والجمل."   

 جمـع المعلومـات فیهـا یـتم منظمـة عملیـة :بأنـه) 282: 1997(الخلیلـي  و یعرفانـه السـویدي 
 وبیـان األحكـام بموجبهـا إلصدار ما خاصیة أو نةمعی ظاهرة حول نوعیة أم كمیة سواء والبیانات

  .ذلك ىعل یترتب ما
  مـا قبـول علـى الحكـم ثـم مـا شـيء وصـف"  :أنـه علـى التقـویم )428: 2001(ویعرفـه ملحـم 

 . "مالءمته مدى أو وصف
 الجماعـة أو ، الفـرد بهـا یقـوم التـي العملیـة" : بأنـه2007: 162 ) (المفتـي  و الوكیـل ویعرفـه 

 القـوة نقـاط وكـذلك المـنهج یتضـمنها التـي األهـداف تحقیـق فـي أو الفشـل ، لنجـاحا مـدى لمعرفـة
 . "ممكنة صورة أفضل في ذلك و المنشودة األهداف تحقیق إلى یمكن البلوغ حتى ،والضعف

  معلومـات تخطـیط خاللهـا مـن یـتم التـي العملیـة" : بأنه  2002 : 419)( وآخرون ویعرفه توق 
  " . القرارات بدائل ىعل للحكم ، جمعها و الزمة

 صدار التقییم معلومات تفسیر عملیة" : بأنه) 13:  2002 ( ویعرفه جابر ٕ  . "علیها أحكام وا
 جرى معین واقع أو سلوك على الحكم تتضمن مخططة منهجیة عملیة" ویعرفه بلقیس بأنه 

 عـن إلیهـا التوصل تم والتي السلوك، أو الواقع لذلك والحقائق للمواصفات مقارنة بعد وذلك قیاسه   
"                                                                ووضوح بدقة تحدیده جرى معین معیار أو أساس مع والموثوق الدقیق القیاس طریق   

  1992: 252)نشوان، (                                                                        
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 علمیـة منظمـة منهجیـة عملیـة هـو التقـویم أن علـى توافقـت  التعریفـات أن ق یتضـحممـا سـب  
 یفیـد حكـم معـین عنهـا ینـتج محـددة معـاییر ضـوء فـي تقویمه المراد الموضوع حول المعلومات لجمع

 .القرار صناعة في

  :التربوي التقویم تناولت التي التعریفات
  الـتعلم جوانـب جمیـع بهـا نـزن التـي اماألحكـ مجموعـة "بأنـه  )184: 1998 (یعرفـه شـحاتة 

  ."مسارها تصحح التي الحلول اقتراح بقصد والضعف القوة نقاط بها ونشخص  والتعلیم
  األهـداف التـي تحقیـق فـي نجـاح مـن بلغنـاه مـا مـدى نحـدد التـي العملیـة" بأنـه ویعرفـه الـدمرداش 

ومعرفـة  وضـاعاأل وتشـخیص المشـكالت تحدیـد علـى عونـا تكـون بحیـث تحقیقهـا إلـى نسـعى
 تحقیـق علـى ومسـاعدتها مسـتواها ورفـع التعلیمیـة العملیـة تحسـین بقصـد والمعوقـات العقبـات
 ).184: 1997فالوقي، "  (أهدافها

  عملیة إصدار أحكام على مدى تحقیق األهداف التربویة"بأنه ) 31: 2007(ویعرفه خضر                                                       ."
  العملیــة التــي یحكــم بهــا علــى مــدى نجــاح العملیــة "بأنــه) 16: 2002(ویعرفــه أبــو حــویج وآخــرون

 ".                                          التربویة في تحقیق األهداف المنشودة
 علـى والعمل والضعف القوة مما سبق أن وظیفة التقویم التربوي هو تشخیص نواحي یتضح  

 .الضعف نواحي وعالج القوة نواحي وتعزیز عیمتد
 : التقویم وظائف

  : الدراسة مجال في 1- 
 مفتـاح الدارسـین نظـر وجهـة مـن ویعـد الطلبـة، علـى األحكام إصدار أجل من وسیلة یمثل التقویم -

  ).46: 2000ملحم، (بالتقویم  اكبیر  اهتماما الطلبة یهتم لذلك للحیاة النجاح
 . فیه أو النقص أحرزوه الذي التقدم مدى توضیح في تفیدهم التي الراجعة تغذیةبال الطلبة یزود -
 كمـا یحـاول بزمالئـه اللحـاق الضـعیف الطالـب فیحـاول زمالئـه بـین لمكانتـه صـورة الطالـب یعطـي -

 24 ) .:  1987خضر، (بمستواه االحتفاظ القوي الطالب
 ترسـیخ درسها بهدف التي المواد في المتعلم جعةمرا مع فیه واالستمرار للتعلم المتعلم دافعیة یثیر -

 . منها المستفادة المعلومات
 المعلـم علـى حفـز مـع بدیلـة تـدریس طـرق إیجـاد أو ، تدریسه أسلوب تحسین على المعلم مساعدة -

 تعلیمیـة یـراد نتاجـات شـكل علـى ،أو سـلوكیة بصـیغ الـدرس أهـداف وتحدیـد ، للتـدریس التخطـیط
  .: 54 ) 1999،  الظاهر وآخرون (بة الطل جانب من تحقیقها

 السـتغالل هـذا العقلـي الطالـب رصـید مقـدار تبیـان مـع واتجاهـاتهم ، الطلبـة میـول علـى التعـرف - 
 .: 25) 1987خضر، ( .له المناسب التعلیم تقدیم في الرصید
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   ).2006٩ :،  العبادي(.التلمیذ تواجه التي التعلم صعوبات على للتغلب أساسیة توصیات تقدیم -
 القـرارات المتعلقـة اتخـاذ علـى تسـاعد التـي الدقیقـة والمعلومـات ، الواقعیـة األسـس یـوفر التقـویم -2

 التمهیدي (التقویم المتعددة  أنواع خالل من وذلك وعملیاته ، مراحله جمیع في یالزمه فهو بالمنهاج
 )الختامي – التكویني –
 معرفـة النتـائج خاللـه مـن یمكـن حیـث هامـة وظیفـة التقـویم یـؤدي المـنهج تخطـیط مرحلـة ففـي -

 الضـروریة الالزمـة المعلومـات مـن ذلـك وغیـر ، المحتـوى وصـدق ، التعلیمیـة باألهـداف الخاصـة
  . المنهج تخطیط عملیة لنجاح

ومـدى فاعلیـة،  ، التقویمیـة المعلومـات جمـع فـي هئـأدا التقـویم یواصـل المـنهج تجریـب مرحلـة وفـي -
 . المنشودة ألهدافا لتحقیق المنهج ومالءمة

 هـذا كفـاءة، وفاعلیـة مـدى تحدیـد فـي تتمثـل هامـة وظیفـة التقـویم یـؤدي المـنهج تنفیـذ مرحلـة وفـي -
 .: 264 ) 1987 ، عمیرة(  المختلفة الظروف في المنهج

 نجـاح المـنهج مـدى لمعرفة التقویم على أساسي بشكل االعتماد یتم والمتابعة التطویر مرحلة وفي -
  .: 327 ) 1997 ،  الفرا(  المنشودة التعلیمیة هدافاأل تحقیق في

یتضــح ممــا ســبق أن التقــویم لــه وظــائف متعــددة مــن حیــث مســاعدة المعلــم، والمــتعلم، كمــا          
بالمنهـاج سـواء فـي مرحلـة التخطـیط  القـرارات المتعلقـة اتخاذ على تساعد التي الدقیقة یقدم المعلومات

  . ویرأو التجریب أو التنفیذ أو التط
 : التقویم أهمیة

 ، فهي التربوي بالتطویر ارتباطاً  أكثرها و التعلیمیة العملیة مناشط أهم من التقویم عملیة تعتبر  1-
  . ومقوماتها المختلفة بعناصرها التعلم عملیة فعالیة على الحكم خاللها من یمكن التي الوسیلة
عـن  وضـروریة قیمـة معلومـات بتقـدیم ومیقـ نـهأ إذ للمجتمـع بالنسـبة أهمیـة المـنهج ولتقـویم 2- 

 .لها والمسببة التغیرات هذه في المؤثرة والعوامل المجتمع، في المتوقعة التغیرات
  1981 : 454 ).آخرون، و خاطر(                                                          

 لهـذا المـنهج التربویـة القیمـة علـى یطلعهـم حیـث األمـور ألولیـاء بالنسـبة أهمیـة المـنهج ولتقـویم 3- 
  .1979 : 378 ) ، قورة (أبنائهم  نمو مدى على االطالع في یساعدهم كما

علـــى الـــرغم مــن المكانـــة الواضــحة والـــدور الـــذي یمكــن أن یؤدیـــه التقـــویم ویــرى الباحـــث أنــه 
یـــــة إال انــــه یالحــــظ نقـــــص فــــي توظیـــــف إمكاناتــــه ومحدود. التربــــوي فــــي تحســـــین العملیــــة التربویـــــة 

  .استخداماته
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 :الجید التربوي التقویم خصائص
 یتسـم أن ینبغـي بـه، المنوطـة الوظـائف ویـؤدي أغراضـه التربـوي التقـویم یحقـق لكـي  

 وتجعـل بنتائجـه الثقـة تعـزز وواقعیـة ودقـة بكفـاءة المختلفـة أدواره أداء علـى تجعلـه قـادرا بخصـائص
 .النتائج تلك ضوء في ستتخذ التي المصیریة مطمئنین للقرارات التربویین

 :التربویین من الكثیر علیها أجمع والتي الجید التربوي التقویم خصائص أهم یلي وفیما
 التقویم مهمة تجعل التقویم عملیة من الهدف تحدید إن حیث :التقویم عملیة أهداف وضوح -1

 : 23). 1984 الشبلي،(أسهل 
 منطلقا تقییمه المراد البرنامج أهداف مع قامتس التقویم یكون بأن وذلك :باألهداف االرتباط -2

 : 193). 1997 فالوقي،(األهداف   تلك من
تحدیـد  فیهـا یـتم كمـا األولویـات تحدیـد فیهـا یـتم شـاملة لخطـة التقـویم عملیـة تخضـع أن یجـب3- 

 العملیـة عـن هـذه یبعـد التقـویم لعملیـة التخطـیط إن حیـث التنفیذیـة والخطـوات واألدوات الوسـائل
 .والمتكامل المنظم العلمي المنهج إلى أقرب ویجعلها والعشوائیة الیةاالرتج

   137) 1995 :  إمطانیوس،(                                                                 

 اختیـار األدوات حسـن هـذا ویتطلـب :التقـویم موضـوع للشيء الحقیقیة القیمة إعطاء على القدرة4- 
          .تلك األدوات بناء سالمة وكذلك ضوئها في الحكم یتم التي البیانات معج في المستخدمة

  23) 1984 :الشبلي،(                                                                       
ومعلـم  مـتعلم مـن التعلیمـي الموقـف عناصـر كـل التربـوي التقـویم یشـمل أن فینبغـي :الشـمول 5-

 المرغوبـة مـن التربویـة ألهـدافا كافـة یشـمل وأن مدرسـي ومبنـى ونشـاط ووسـیلة تـابك ومحتـوى
  .واالنفعـالي والتحصـیلي المهـاري الجانـب التقـویم أیضا یشمل وأن واتجاهات وقیم ومهارات معارف

   193) 1997 :فالوقي،                                                                    (
 أن ینحصـر أیضـا ینبغـي فـال بعینـه جـزء في ینحصر أن ینبغي ال التقویم أن فكما :تمراریةاالس 6-
  .المقوم الشيء عن دقیقة صورة لیعطي مستمرا یكون أن یجب بل بعینه وقت في
 :التقویم من أنواع أربعة تحدید یمكن الصدد وبهذا 
 قبل الحال التربوي الستطالع البرنامج وأ المنهج بتنفیذ البدء قبل یتم الذي وهو :يالتمهید التقویم .أ

  .البدء
 أجـل اكتشـاف مـن البرنـامج أو المنهـاج تطبیـق أثنـاء مـرات یجـرى الـذي وهـو :البنـائي التقـویم .ب

 حالـة فـي التعلیمـي أو البرنـامج المـنهج یجعـل ممـا ومعالجتهـا السلبیات وتحدید وتدعیمها اإلیجابیات
  .مستمرة تطویر
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 نهایـة الفتـرة فـي أو ككـل البرنـامج أو المـنهج تنفیـذ نهایـة فـي یـتم الـذي هـوو  :النهـائي التقـویم .ج
 .)دراسیا عاما أو فصال (المحددة  

 التقـویم مـن وبعـد فتـرة البرنـامج أو المـنهج تنفیـذ مـن االنتهـاء بعـد یجري الذي وهو :التتبعي التقویم.د
 :24). 1984 الشبلي،(له  البعیدة اآلثار معرفة أجل من النهائي

علـى  التركیـز یكـون فـال حقـه، المـنهج جوانـب مـن جانـب كـل إعطـاء بـه ویقصـد :التـوازن  -٧
 .دون التقویم المحتوى على التركیز یكون وال واألنشطة المحتوى على التركیز دون األهداف

 جوانـب التقـویم تنـوع نإ  حیـث الجیـد، التقویم صفات من صفة التقویم أدوات في فالتنوع :التنوع -٨
 أكثـر نتـائج علیهـا ویعطـي الحصـول یتم التي المعلومات تكامل إلى یؤدي مما أدواته، تنوع يتستدع

  .حكماً  وأدق مصداقیة
 والمشرفین كالمعلمین التقویم عملیة في هیئة أو جهة من أكثر تعاون بها ویقصد :التعاونیة  -٩

 .واإلدارة والطلبة
 والثبـات، فالصـدق والصـدق الموضـوعیة فـي األسـس هـذه وتتمثل :علمیة أسس على االعتماد -١٠
 وعـدم تقـدیر اإلجابـات فـي الدقـة فـي الموضـوعیة وتتمثـل أجلـه، مـن بنیـت مـا األداة تقـیس أن هـو

 . عملیة القیاس تكرار عند النتائج نفس على الحصول فیعني الثبات أما الذاتیة،
   1976) 1997 :المنعم، وعبد األغا(                                                         

 انخفـاض التكلفـة فقـط یعنـي ال وهـذا اقتصـادیا یكـون أن یجـب الجیـد التقـویم إن حیـث :التكلفـة -١١
نما فقط المالیة ٕ  : 195). 1997 فالوقي، (الجهد  وتقدیر الوقت مراعاة أیضا وا

 صـد اإلفـادةبق الضـعف ونـواحي القـوة نـواحي یصـف أي :وعالجیـا تشخیصـیا التقـویم یكـون أن -١٢
 .وتداركها الضعف نواحي وعالج القوة نواحي من
 بجمیـع عناصـرها التربویـة العملیـة تحسـین فـي منـه یسـتفاد أن بمعنـى: وظیفیا التقویم یكون أن -١٣

 .ترافقها معینة عملیة إجراءات إلى تؤدي أي )٢٣٨: ١٩٨٩وآخرون،  هندي(
 المعینـة، والمـدارس الغـرف فـي میـدانیا رئیسـیة بدرجـة التقـویم یـتم أن: الراجعـة التغذیة عملیات -١٤

 حقیقـي إدراك أو تقـدیر أي عـن والبعیـد الزائفـة والدعایـة الشـفویة علـى أمكـن االعتمـاد كلمـا متجنبـا
  1986 : 43). حمدان،. ( المنهج لواقع

ممـا ســبق یمكــن اســتنتاج أن هــذه الخصــائص لیســت منفصــلة عــن بعضــها الــبعض بــل بینهــا 
  .وهي مكملة بعضها لبعض رابطة ،تداخل وعالقات مت

  : التقویم أنواع
 مـن التـي سـتجمع المعلومـات ونـوع إجرائـه ووقـت لشـمولیة تبعا وأشكاله التقویم أنواع تعددت  

  .  )المقوم الطرف ( تطبیقه على المشرفة والسلطة خالله
 : إلیها المشار االختالفات بعض حسب مصنفة التقویم أنواع أهم یلي وفیما
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 : للتقویم الزمني التوقیت حسب التصنیف : أوالً 
 الـتعلم نـواتج التـي تبـین األهـداف بتحدیـد تبـدأ وواضحة منظمة لخطوات تبعا التدریسیة العملیة تسیر
 عملیـة علیهـا عمـل المـدرس، وتركـز توجـه فهـي ، الـتعلم عملیـة نهایـة فـي المـتعلم مـن نتوقعه ما ،أو

 .جدیدة لبدایة تمهیداً  راتقرا باتخاذ العملیة هذه وتنتهي ، التقویم
  :التمهیدي أو التشخیصي التقویم 1- 

 داخـل غرفـة المعلـم بهـا یقـوم التـي التقویمیـة اإلجـراءات تلـك إلـى التشخیصـي التقـویم یشـیر  
 فـي القـوة والضـعف نقـاط ومعرفـة ، وتصـنیفهم ، المتعلمـین دافعیـة یسـتثیر لكـي وذلـك ، الصـف
 المعلـم یبـدأ ثـم طالـب ومـن كـل عـن واضـحة صـورة المعلـم عنـد یتكـون وبالتـالي المعرفـي الجانـب
 .: 30 ) 2002 ، الهادي عبد( یلزم ما یعالج لكي مستواه حسب طالب كل مع بالتعامل

  
 ، معـین برنـامج تربـوي بـدء قبـل أو ، معـین مقرر دراسة بدایة قبل التقویم من النوع هذا تطبیق ویبدأ
  .التربوي المقصود البرنامج أو ، الدراسي رللمقر  الصحیحة البدایة نقطة لتحدید وذلك

  )2007 : 37، خضر(                                                                      
  :البنائي أو التكویني التقویم 2-

 فـي فتـرات التقـویم مـن النـوع هـذا إجـراء ویـتم ، التطـوري التقـویم اسـم أحیانـا علیـه ویطلـق  
عـادة مراجعـة العمـل، علـى تسـاعد معلومـات علـى الحصـول بغـرض المقـرر طبیـقت أثنـاء مختلفـة ٕ  وا
  . النتائج النهائیة إلیها تصل التي الصورة على تأثیر له لیكون ، التطویر مسار توجیه

   321 ).: 2003   ، الشمري(                                                               
 فـي یسـیر مـن أنـه والتأكـد تعلمـه فـي الطالـب متابعـة المرحلـة هـذه فـي لتقـویما مـن النـوع هـذا وهـدف
ً  أیضا یهدف كما. الصحیح بالشكل له المرسومة األهداف بلوغ اتجاه  التعلیمیـة الخبـرات تقویم إلى ◌
 الشـيء أو المـنهج، أو المـتعلم، لـدى والضـعف القـوة المسـتمر لنـواحي التشـخیص بمعنـى ، نفسـها
 .: 23 ) 1998 زینة،  أبو (تقویمه  المراد

 : یلي فیما التكویني التقویم وفوائد وأغراض أهداف نجمل أن لنا ویمكن
 . راجعة تغذیة علیه القائم یعطي ألنه ، البرنامج تحسین 1- 
 . والتدریس بالمنهاج االهتمام  2-
 . ممكنة فائدة أعلى لتحدید علیها یسار التي الخطوات تحدید 3- 
 . وناجحة مالئمة قرارات اتخاذ إلى الوصول  4-
 .فیه المرغوب االتجاه في التعلم وتوجیه ، التالمیذ عند المتوقع التعلم كفایة تحدید  5-
  . فیه واالستمرار للعمل، المتعلم دافعیة إثارة 6- 
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  .لكل درس سلوكیة أهداف وفق للتدریس التخطیط إلى یدفعه إذ ، كثیرة فوائد للمعلم یقدم 7- 
  426 ): 2002 ، وآخرون توق(                                                            
 الختامي أو الشامل التقویم 3- 

 ، للعملیـة الطلبـة لـدى التحصـیل مسـتوى لتحدیـد نهـائي تقـدیر فـي الختـامي التقـویم یسـتخدم  
 علـى نهائیا نصدر حكماً  لهخال ومن ، الدراسیة السنة أو ، الفصل نهایة في ذلك ویكون ، التعلیمیة

 .السنویة ، أو الفصلیة االختبارات :الختامي التقویم على األمثلة ومن ، التحصیل عملیة
  )31 2002 :الهادي،  عبد(                                                                 

 والمفـاهیم المهارات،والمعلومـات،مـن  الطالـب تمكـن مـدى لتحدیـد التقـویم أنواع من النوع هذا ویجري
 المتوقعـة التعلیمیـة النتاجـات علـى حصـول الطالـب مـدى تقـویم أي ، التـدریس عملیـة تناولتهـا التـي
 .التقویم لعملیة الوظائف األساسیة تحقیق بهدف مسبقا لها التخطیط تم والتي

  : 24 ) 1998، زینة أبو(                                                                   
  :التتبعي التقویم 4- 

 الحكـم بواسـطتها یمكـن معلومـات لتـوفیر التخـرج بعـد المـتعلم ومتابعـة ، مواصـلة طریـق عن  
 اآلثـار عـن تغذیة راجعـة لتوفیر سلیم علمي أساس على تطویره في والمساعدة ، المنهج فعالیة على

 .: 262 ) 1991 ، عمیرة(البعیدة  اآلثار معرفة أي المستقبلیة
  :هما فئتین في تصنف حیث ، جمعها یتم التي المعلومات نوع حسب التصنیف : ثانیاً 

 علیها نحصل التي كالعالمات الرقمیة المعلومات على یعتمد الذي التقویم وهو: الكمي التقویم 1- 
 األدوات ههـذ تـوفر حیـث ، االسـتبانات طریـق عـن إلیهـا نتوصـل التـي التقـاریر أو ، االختبـارات مـن

 . كمیة معلومات
 كـان ، وربمـا األرقـام بهـا تتمیـز التـي والموضـوعیة ، الدقـة بسـبب الكمـي بـالتقویم االهتمـام ویالحـظ
 . سهولة أكثر علیها الحصول

 ووصـف ، بالمالحظـة جمعهـا  یـتم معلومـات علـى یعتمـد الـذي التقـویم وهـو: النـوعي التقـویم 2-
 المعلومـات هـذه تسـاعد وقـد ، خـاص ملـف فـي المالحظـات تـدوین یـتم وقـد ، لفظیـا وصـفا السـلوك
 . للفرد االجتماعي والتفاعل ، واتجاهات ومیول اهتمامات على التعرف

 : المقدم البرنامج ونوع الشمولیة حسب التصنیف : ثالثاً 
 :المكبر التقویم الشامل أو التقویم 1- 

 ال نسـتطیع حیـث ، التربویـة أو یـةالتعلیم للعملیـة الشـمولیة النظـرة مـن التسـمیة هـذه وتـأتي  
معلمـین،  : مـن المسـاهمة ،أو المشـاركة فـي دور لهـا التـي الجهـات مـن جهـة أي دور تجاهـل

لـى مدرسـیة، ووسـائل تعلیمیـة، وكتـب أمور،ومنـاهج ، ومرشـدین،وأولیاء ومشـرفین، ومـدیرین ٕ  غیـر وا
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 التقـویم مـن النـوع هـذا ، ویتطلـبنفسـه الطالـب فیهـا بما المباشرة وغیر المباشرة العالقة ذوي من ذلك
  . طویلة زمنیة فترة ویستغرق ، كبیراً  جهداً 

 
    :المصغر التقویم الجزئي أو التقویم 2-

لتحصـیل  المعلـم فتقـویم ، التربویـة ملیـة الـع جوانـب مـن محـددا جانبـا التقـویم هـذا ویتنـاول  
 . المصغر التقویم على ثلةأم هي ، المدرسیة المكتبة وتقویم المعلم فعالیة وتقویم ، الطلبة
  : ) المقوم الطرف ( تطبیقه على المشرفة السلطة حسب التصنیف : رابعاً 
   : )الداخلي(الذاتي  التقویم  1-

 اتخـاذ فـي تسـتخدم نتـائج التقـویم ولكـن ، التطـویر و ، التحسـین التقـویم هـذا مـن الغـرض  
 ، األفـراد أو ، للمـوظفین ، والمكافـأة ترقیـةوال ، والترفیـع ، للطلبـة والرسـوب ، بالنجـاح تتعلـق قـرارات
 یـتم ولـم ، بموضـوعیة یستخدم لم إذا ، وخاصة لألفراد مباشر غیر تهدید التقویم في یكون قد ولذلك
 التعلـیم وفـي ، المبـرمج التعلـیم فـي واضـحا الـذاتي التقـویم ویظهـر . التقویم عملیة بأخالقیات االلتزام

  . األساسیة بالمهارات علقةالمت تلك الكفایة وخاصة ألغراض
  : )الخارجي ( المستمر التقویم  2-

ً  دائمـا تصـویب إلـى یحتـاج كـل مـا بمعرفـة االدعـاء مؤسسـة أي أو فـرد أي یسـتطیع ال   ◌ ، 
 لتشـخیص الطبیـب إلـى یحتـاج أنـه ، كمـا جسـمه فـي التفاصـیل بعـض لرؤیـة المرآة إلى یحتاج فالفرد

 وتطـویر تحسـین فـي مسـاعداً  عـامالً  ونظـرة اآلخـرین خبـرة كانـت فربمـا ، ذلـك علـى وقیاسـا ، مرضـه
  . الدراسي لتحصیله المعلم تقویم عن االستغناء یستطیع ال الصف غرفة في والطالب . فاعلیته

 ):خارجي – داخلي ( األطراف المتعدد التقویم  3-
 د أنالبـ ولـذلك ، رسـوبه یحـدد كـأن ، لـه تهدیـد مصـدر المعلـم تقـویم أن الطالـب یشـعر قـد  

ا المعلم یكون ً  عملیة له فائدة ویبرز ، یشجعه كأن التقویم عملیة في معه الطالب تعاون على حریص
 مـن داللـة یعتبـر التقـویم نتـائج فـي التوافـق أن إلـى باإلضـافة وهـذا . االختبـارات وخاصـة التقـویم
 الخـارجي المقـوم فـي ریتـوف ال وقـد ، التقـدیر فـي الـذاتي التقـویم یبـالغ وقد ، الصدق المتبادل دالالت

 . التقویم عملیة في التقدیرات صدق من التأكد أهمیة تأتي هنا ومن ، التقویم لعملیة الكفایة الالزمة
  :المقوم البرنامج في المرحلة حسب التصنیف : خامساً 

 أو ، مادیـة إمكانیـات مـن یتـوفر مـا علـى مـنهج ،أو برنـامج أي فاعلیـة تعتمـد حیث:  المدخالت 1-
  .البرنامج أو المنهاج، یقیسها التي واألهداف ا، محتواه بین واالنسجام ، األسئلة صیاغة مثل بشریة
 علـى التقـویم نجـاح عملیـة یعتمـد حیـث ، البرنـامج تنفیـذ أثنـاء یـتم الـذي التقـویم أي: العملیـات 2- 
  . المعینة الوسائل وتوفیر ، التعلیمات وضوح
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 التـي النهائیـة النتیجـة أي بـالنواتج التقـویم  مـن النوع هذا في یهتم حیث  :المخرجات النواتج أو 3-
  . بها مر التي السابقة إلى الخطوات النظر دون ، المنهج أو البرنامج بها یخرج

  )41- 37 :2002 ، عودة(                                                              
  :التربوي التقویم مجاالت
 هـذه المنظومـة تشـمل حیـث التربویة المنظومة جوانب بتعدد التربوي لتقویما مجاالت تعددت  

 وأداء ، التقـویم نفسـها وأسـالیب التـدریس ،وطـرق الدراسـیة والمنـاهج والمعلـم ، المـتعلم مـن كـال
  . التعلیمیة المؤسسات

 : التربوي التقویم مجاالت ألهم مبسط عرض یلي وفیما
 : المتعلمین تقویم 1- 

جمیـع  مـن المـتعلم ،فدراسـة المراحـل مختلـف فـي التعلیمیـة العملیـة محـور هـم المتعلمـون  
 یسـتطیع المعلـم هنـا ومـن الطالـب شخصـیة سـمات وتحدیـد ، الطالـب بمسـتوى المعلـم یعـرف جوانبـه
 المـتعلم خـالل تقـویم مـن المعلـم ویسـتطیع ، األكمـل الوجـه علـى الطلبـة بـین الفردیـة الفـروق مراعـاة
 .للمتعلمین المتعلمة توصیل المادة على وقدرته الدراسیة المادة عرض في اءتهكف مدى على التعرف

 ،والتقـویم األصـیل،وحافظة األداء تقـویم : مثـل المتعلمـین لتقـویم الحدیثـة الطـرق بعـض ظهـرت وقـد
 . األعمال حقیبة أو األعمال

 : التربویة األهداف تقویم  2-
 . أو تقویمهـا مناقشـتها محاولـة دون التعلیمیـة افاألهد یة بصالح یسلم التقلیدي التقویم كان  

 قـد معنـى إجرائیـة ذات أو سـلوكیة بطرقـة التعلیمیـة األهـداف صـیاغة فـي الحدیثـة االتجاهـات أن إال
 مسـتویات یناسـب األهـداف مـاال هذه بین من یكون فقد .ا نفسه األهداف في الناقدة النظرة إلى أدت

  .التعلمیة العملیة التعلیمیة توجیه في األهداف اعلیةف من تقلل أخرى عیوب أیة أو الطلبة
 1987 : 46)، خضر(                                                                      
 : المعلمین تقویم 3- 

لـدى  التعلیمیـة األهـداف تحقیـق علـى المعلـم قـدرة تحدیـد إلـى المعلـم تقـویم عملیـة تهـدف  
 والثقافیـة واالجتماعیـة واألكادیمیـة المهنیـة والكفایـات للمهـارات امتالكـه مـدى ،وتحدیـد المتعلمـین

 مسـاره تعـدیل وذلـك بهـدف أدائـه فـي ،والضـعف القـوة نقـاط وتحدیـد ، التـدریس عملیـة لنجـاح الالزمة
  .الصحیح المسار إلى
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 : الدراسیة المناهج تقویم 4- 
،وتقنیـات  مدرسـیة وكتـب ، تعلـیم تیجیاتواسـترا ، أسـالیب المدرسـیة المنـاهج تقـویم یشـمل  

 مواقـف مدرسـیة فـي التقـویم هـذا ویـتم ، برمته التعلیمي للبرنامج تقویم عملیة على یدل وهذا ، تربویة
  .: 41-43 )٢٠٠٧، خضر( مبدعة دینامیكیة عملیة المنهج تقویم یصبح بحیث فعلیة

 كـل ارتبـاط ومعرفـة مـدى ) والتقـویم واألسـالیب والمحتـوى األهـداف ( تقـویم المنهـاج تقـویم ویشـتمل
 المعرفیـة البنیـة مـع تنظیما ینسجم المعارف تنظیم إلى یؤدي العناصر هذه وارتباط ، باآلخر عنصر

 .: 65 ) 2001 ، عقل(واالجتماعیة  والمعرفیة العلمیة التغیرات لیواكب وتطوره ،
 جوانـب وتحسـین وتعـدیل التقـویم جنتـائ مـن واالسـتفادة المـنهج تقـویم نتـائج مـن االسـتفادة یجـب وهنـا

 المحتـوى عناصر تسلسل ارتباط مدى تحدید على التركیز یتم المنهج تقویم وعند . المختلفة المنهاج
 ، ومـدى المتعلمـین بـین الفردیـة للفـروق المحتـوى مراعـاة ومـدى ، المحتـوى فـي التسلسـل ، ومنطقیـة

  .، والحركي االنفعالي و المعرفي نبكالجا ، المختلفة للجوانب التعلیمیة الخبرات شمولیة
 الكتـاب المدرسـي أو ، الدراسـي المقـرر بنـاء إعـادة فـي التقـویم نتـائج مـن االسـتفادة مـن البـد وهنـا

  .  44-48 ) :1987خضر،(جوانبه  بعض وتعدیل ،وتحسین
م ومن الجدیر بالذكر أن ما ینطبق على تقویم المناهج بشكل عـام ككـل بالضـروري ینطبـق علـى تقـوی

 . منهاج التربیة الفنیة كجزء ال یتجزأ من المناهج
 : التدریس وأسالیب طرق تقویم 5-

 تقـویم ویتـیح . للمتعلمـین الدراسـي التحصـیل فـي مباشـر بشـكل تؤثر التدریس وأسالیب طرق  
 تـأثیر ولهـا مختلفـة ومتنوعـة تدریسـیة وأسـالیب طـرق تطبیـق فـي الفرصـة للمعلمـین التـدریس أسـالیب
 . للتالمیذ الدراسي التحصیل يف وفعالیة

 :المدرسي الكتاب تقویم 6-
 : المدرسي الكتاب شكل - أ

 . النشاطات ، المحتوى ، المقدمة : األساسیة المركبات شامل  -
 . للطلبة العمریة المستویات یراعي  -
 . واضحة بطباعة یتصف - 
 . رةمثی بطریقة الواحد الموضوع ویرتب موحد بنمط الموضوعات یعرض  -
 : المدرسي الكتاب مادة - ب

  . والحداثة بالدقة یتصف - 
 . الطلبة استعدادات وینمي ومیولهم للطلبة العقلیة المستویات مع یتناسب - 
 . واالجتماعي الثقافي، بالواقع یرتبط - 
 . المقررة الحصص عدد یناسب  -
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 : الكتاب مادة عرض أسلوب -ج
 . المخاطب،والمتكلم : وصیغتي للمعلوم المبني صیغة دم،ویستخ المألوفة الكلمات یستخدم - 
 . المشكالت،وحلها فهم في أنفسهم على االعتماد على الطالب یحفز  -
 : ووسائله الكتاب أنشطة -د

 . الطلبة واهتمامات میول تلبي - 
 . )التأملي – الناقد – اإلبداعي التفكیر ( مثل التفكیر تتحدى مواقف على تشتمل - 
 . للطلبة الحیاتیة بالمواقف بطترت - 
 . الذاتیة للمطالعة الطلبة رغبة تثیر - 
 . وختامیة بنائیة نشاطات تتضمن  -
 .: 461-463 ) 2001، الهادي عبد (األهداف  لتحقیق والرسوم الصور، توظف - 
 :نفسها التربوي والقیاس التقویم وأدوات أسالیب تقویم  7-
 الجیـد االختبـار لشـروط إعـداد االختبـارات هـذه مراعـاة مـدى تحدیـد علـى التقـویم مـن النـوع هـذا یركز
 بـین الفردیـة للفـروق مراعـاة االختبـارات ومـدى ، والموضـوعیة ، والمعـاییر ، والصـدق الثبـات،: مثـل

  . االمتحانات أسئلة ،وطرق عرض التقویم أدوات في التنوع مدى ،وتحدید المتعلمین
 :التعلیمیة المؤسسة أداء تقویم  8-

،  والتجهیـزات ،واألدوات، المبـاني حیـث مـن الجوانـب جمیـع مـن المؤسسـة تقـویم یـتم حیـث  
 ویـتم مقارنـة ، أعمـالهم بمختلف المؤسسة في العاملین جمیع وتقویم ، تقدمها التي التعلیمیة والبرامج

 علـى د، والتأكیـ العـالمي أو ، المحلـي المستوى على أكانت سواء األخرى بالمؤسسات المؤسسة أداء
  .التعلیم من النوع هذا تقدم التي والمؤسسات التعلیم جودة معاییر تحقق مدى

   45) : 2007، خضر(                                                                        
 أنماط التقویم وتعدد ، التربویة النواحي جمیع یشمل التربوي التقویم أن سبق مما یتبین  

 ، تالمیذ من التربویة العملیة جوانب جمیع أن حیث . التقویمیة العملیة شمولیة على یدلل يالتربو 
لى غیر ومناهج وكتب، ومعلمین، ٕ  هذه مالءمة مدى على الحكم ثم ومن للتقویم تتعرض ذلك ،وا
 تحقیق في كبیرة فعالیة لها التقویم فعملیة ، المنشودة األهداف في تحقیق األنماط أو ، الجوانب

  . إلیه نصبو للوصول الذي النتاج
 :التربویة جهامنالتقویم : المحور الثاني

إن التقویم یمثل جـزءًا ال یتجـزأ مـن عملیـة الـتعلم ومقومـًا أساسـیًا مـن مقوماتهـا ، وأنـه یواكبهـا   
فــي جمیــع خطواتهــا ، ویعــد التقــویم التربــوي أحــد المكونــات المهمــة فــي المنظومــة التربویــة، یــؤثر فــي 

ونات المنظومة ویتأثر بها، ویمكن من خالله إصدار الحكم علـى بقیـة مكونـات المنظومـة مـن كل مك
مدخالت وعملیـات ومخرجـات فـي ضـوء أهـدافها، ومـن ثـم اتخـاذ القـرارات واإلجـراءات العملیـة لعـالج 
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نقاط الضعف وتعزیز نقاط القوة في مدخالت وعملیات المنظومة للوصـول إلـى مخرجـات أو نتاجـات 
  . مرضیة

 التقـویم خـالل فمـن والتحلیـل والبحـث بالدراسـة جـدیرة بـارزة مكانـة التربـوي التقـویم ویحتـل  
 العملیـة أهـداف نحـو التقـدم تحقیـق دون تحـول التـي والمعوقـات الصـعوبات تحدید التربوي، حیث یتم

 أو تطویریـة خطـوة ألي األسـاس قاعـدة یمثـل فهـو العملیـة، تلـك وتطـویر بهـدف تحسـین التربویـة
  .التربویة لواقع العملیة حسینیةت

 المنـاهج ، وتحسـین تطـویر إلـى تهدف عالجیة تشخیصیة عملیة المنهاج تقویم عملیة وتعد  
علمیـة  منهجیـة إلـى تسـتند إنهـا بـل ، بسـیطة ،أو سـهلة عملیـة المنـاهج وتقـویم عملیـة ، ولیسـت

 حیـث الشـكل مـن سـیةالمدر  المنـاهج محتـوى طبیعـة عـن للكشـف وثابتـة صـادقة وأدوات موضـوعیة،
 2006  : 18 ).، علیمات(،وتطویرها،وتنقیحها  تحدیثها بهدف والمضمون
 :المنهاج تقویم تناولت التي التعریفات

  :التعریفات هذه ومن المنهاج، لتقویم كثیرة تعریفات التربویون أورد لقد
  سـتهدفت مسـتمر وتشـخیص دراسـة عملیـة: "بأنـه المنهـاج تقـویم) 360:1996 (یعـرف عفانـة 

 تربویـة أهـداف ضـوء فـي وتطـویره تحسـینه بقصـد المـنهج والضعف فـي القوة نواحي على التعرف
 ".مسبقا علیها ومتعارف مقبولة

 وتحلیـل ، لجمـع منظمـة عملیـة" : أنـه علـى المنهـاج تقـویم25 ) .: ( 2002  عـودة  ویعـرف ، 
 لمعالجـة المناسـبة اراتالقـر  ،واتخـاذ التربویـة األهـداف تحقیـق درجـة بغـرض تحدیـد المعلومـات

ثرائها البیئة تنظیم إعادة خالل من المتكامل السلیم النمو ، وتوفیر الضعف جوانب ٕ  . التربویة، وا
 والبیانـات للمعلومـات جمـع عملیـة: "بأنـه المـنهج تقـویم )٨٤: ١٩٩٦(والجمـل  ویعـرف اللقـاني 

 في الضعف ونواحي القوة احينو  إلى وتفسیرها وتحلیلها بعد حصرها تشیر التي والشواهد واألدلة
 وأولیـاء والمـدیرون والموجهـون اإلداریـون و والمـتعلم المعلـم فیـه األمر یشترك وهذا القائم، المنهج
 .المدرسي عالقة بالمنهج له من وكل األمور

 لجمـع ، المتداخلـة العملیـات مـن مجموعـة یضـم : أنـه علـى )١٢٢: 2008 ( یعرفـه زقـوت و  ،
 موقـف فـي ،أو ظـاهرة حـول معـاییر ،باسـتخدام والمعلومات لبیانات ا یر،وتفس ،وتحلیل وتصنیف
 حلـول واضـحة اقتـراح أو ، التعلیمیـة العملیـة تحسـین أجل من وذلك ، محیطة ومعطیات ظروف
 .المنشودة  األهداف تحقیق إلى تؤدي

 تحدیـد مـدى هافی یتم مستمرة تربویة السابقة یتضح لنا أن تقویم المنهاج عملیة التعریفات خالل ومن
 علـى الحكـم مـن محـددة تمكـن معـاییر ضـوء فـي التربویـة األهـداف لتحقیـق المنهـاج ومالءمة  كفاءة
 جمیـع عبـر التعلیمیـة، والتقـویم، واألنشـطة والمحتـوى، األهـداف، :األربعـة بعناصـره المـنهج ذلـك
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 ثـم ومـن لقـوةا جوانـب تشـخیص وتطویر، بهدف وتنفیذ، وتجریب، تخطیط من بها یمر التي المراحل
 .ومتابعتها لعالجها الضعف وجوانب وتطویرها، تعزیزها
 :ةتربویال المناهج تقویم دواعي
 والمنـاهج بشـكل عـام التربـوي التقـویم بعملیـة القیام إلى تدعو التي األسباب من الكثیر هناك  
 :یلي ما األسباب تلك وأهم خاص بشكل الدراسیة

 تنفیـذ هـذه یسـیر كیـف لمعرفـة ضـروري أمـر ومتابعتهـا آلخـر وقـت مـن المشـروعات مراجعـة أن - 
 إلـى المشـروعات حاجـة أكثـر مـن التعلیمـي والمـنهج اسـتفحالها، قبـل األخطـاء ولتالفـي المشـروعات

 . المستمر التقویم
  .آثارها المناهج وتقویم في النظر إعادة تقتضي والتي المجتمعات في تحدث التي التغیرات كثرة - 
 . كبیر بشكل وتضخمها والمعلومات المعارف زیادة - 
 البـرامج الدراسـیة جـدوى عـن المسـتمرة وتسـاؤالتهم متزایـداً  اهتمامـاً  والتعلـیم بالتربیـة النـاس اهتمـام  -

 . المطبقة
 السـلوكیات إكسـابهم ممـا یـؤدي إلـى عـدم للعدید مـن األسـباب أبنائهم نتائج عن الناس رضا عدم  -

عدادهم ٕ  . للحیاة المرغوبة وا
فـي  المسـتحدثات مواكبـة أجـل مـن التربویـة اإلصـالحات بضـرورة آلخـر وقـت مـن المنـاداة - 

 نظریـات وظهـور والمعرفـة العلـم تطـور أن حیـث) 368:  1998 وآخـرون، الشـافعي(المجتمعـات 
تتضـمن  أنهـا مـن للتأكـد التربویـة المنـاهج نقـیم أن إلـى تـدفعنا فـي التربیـة الفنیـة جدیـدة ومبـادئ وآراء
 . المختلفة العلوم مجاالت في والتجریبیة العلمیة الدراسات إلیه وصلتت ما آخر
 مهارات وأسالیب وتطور العالمیة اإلنترنت شبكة وظهور واالتصاالت والمعلومات الحاسوب ثورة - 

 . المختلفة اإلعالم وسائل وتطور اإلنساني للتواصل مختلفة
 مـن أوضـاع عنهـا ینشـأ ومـا والجغرافیـا تـاریخال فـي تغیـرات مـن یتبعهـا ومـا السیاسـیة التطـورات  -

 ).71:  1999 دروزة، (جدیدین وواقع
 العملیـات أو العوامـل أفضـل حـول المـربین بـین الـرأي فـي وخالفـات نزاعـات وجـودویرى الباحـث   -

  . الطلبة تعلم إحداث في فعالیة أو أكثرها
 كافـة جوانـب لتقـویم تـدعو لتـيوا التقـویم یؤدیهـا التـي الوظائف من الكثیر إلى باإلضافة هذا  
  . بعد فیما سیتم استعراضها والتي المدرسیة والكتب الدراسیة المناهج ضمنها ومن التربویة العملیة
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  :المنهاج تقویم وظائف
  :یلي ما تحققها مناهج التربیة الفنیة التي الوظائف أهم من

التعلیمیـة  األهـداف تحقیـقل جاالمنهـ ومالءمـة وفاعلیـة كفـاءة مـدى تحدیـد خاللـه مـن یمكـن  - ١
 :األربعة بعناصره المنهج ذلك تقویم من تمكن محددة معاییر ضوء في المنشودة

 فیهـا الواجـب توافرهـا للمعـاییر مالءمتها مدى وتحدید ج،االمنه أهداف تقویم خالله من یمكن إذ  -
 أو املهـا،وتك ومرونتهـا، وترابطهـا، وتنوعهـا، وشـمولیتها، األهـداف، تلـك وضـوح حیـث مـن سـواء
 ارتباطهـا حیـث مـن والقیـاس، أو للتحقـق، وقابلیتهـا سـلوكیة، صـیاغة صـیاغتها حیـث مـن

 .وغیر ذلك السابقة وخبراتهم لمیولهم ومراعاتها التالمیذ باحتیاجات
 توافرهـا فیـه الواجـب للمعـاییر مالءمتـه مـدى وتحدیـد جاالمنهـ محتـوى تقـویم خاللـه مـن ویمكـن  -

 أو ومادتـه العلمیـة، وتنوعـه، وتنظیمـه، عرضـه، حیـث مـن أو هداف،باأل ارتباطه حیث من سواء
 .بینهم والفروق الفردیة السابقة، وخبراتهم واتجاهاتهم، التالمیذ لمیول مراعاته حیث من

 واألسـالیب والوسـائل الطـرق تشـمل التـي التعلمیـة التعلیمیـة األنشـطة تقـویم خاللـه مـن ویمكـن -
 فیهـا توافرهـا للمعـاییر الواجـب مالءمتهـا مـدى وتحدیـد ج،انهـالم تـدریس فـي المسـتخدمة التعلیمیـة

 لمبـادئ ومراعاتهـا وتنوعهـا، تشویقها ومرونتهـا، حیث من أو باألهداف، ارتباطها حیث من سواء
 اإلیجابیـة االتجاهـات بتنمیـة واهتمامهـا بیـنهم، والفـروق الفردیـة التالمیـذ لمیـول ومراعاتهـا الـتعلم،
  .ییرالمعا من ذلك وغیر لدیهم

للمعـاییر  جاالمنهـ فـي المسـتخدمة التقـویم أسـالیب مالءمتـه مـدى تحدیـد خاللـه مـن یمكـن كمـا  -
 حیـث شـمولیته، مـن أو ج،االمنهـ بأهـداف التقـویم ارتبـاط حیـث مـن سـواء فیهـا توافرهـا الواجـب
 والموضـوعیة بالصـدق والثبـات اتصـافه حیـث مـن أو واسـتمراریته، وتوازنـه، وتكاملـه، وتنوعـه،

 .المعاییر من ذلك وغیر التمییزیة والقدرة التشخیصیة مةوالقی
المتعلقـة  القـرارات اتخـاذ فـي تسـاعد التـي الدقیقـة والمعلومـات الواقعیـة، األسـس یـوفر التقـویم  - ٢

 مـن وتطـویر وذلـك وتنفیـذ، وتجریـب، تخطـیط، من وعملیاته مراحله كل في یالزمه فهو بالمنهج،
 :)والتتبعي والختامي، والتكویني، هیدي،التم( المتعددة التقویم أنواع خالل

 معرفـة النتـائج" خاللـه مـن یمكـن حیـث هامـة، وظیفـة التقـویم یـؤدي جاالمنهـ تخطـیط مرحلة ففي  -
 وصـدق المحتـوى، االسـتراتیجیات، فاعلیـة ومـدى التعلیمیـة، األهـداف كفایـة بمـدى الخاصـة
 تخطیط عملیة الالزمة لنجاح یةالضرور  المعلومات من ذلك وغیر ، "المتعلمین لطبیعة ومناسبته

 .المنهج
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 المعلومـات التقویمیـة جمـع فـي المتمثلة لوظیفته أداءه التقویم یواصل المنهج تجریب مرحلة وفي  -
 النتـائج خـالل تقـویم مـن المنشـودة التعلیمیـة األهـداف لتحقیـق المـنهج ومالءمـة فاعلیـة مـدى عـن
 .التجریب عملیة من علیها الحصول یتم التي

 مـدى كفـاءة تحدید" في تتمثل أیضا هامة وظیفة التقویم یؤدي وتعمیمه المنهج تنفیذ رحلةم وفي  -
 المقومـات األساسـیة مـع اتسـاقه ومـدى المختلفـة، والظـروف البیئـات فـي المـنهج هـذا وفاعلیـة
 خـاطر وآخـرون، (لـه  الالزمـة اإلمكانـات تـوافر مـدى ومعرفـة معهـا، تكاملـه ومـدى للمنـاهج
  المـنهج تنفیـذ یزیـد مـن فاعلیـة غیرهـا، ممـا أو فنیـة أو بشریة أو مادیة كانت سواء) 454، 1981

 .)264: 1987عمیرة، (
نجـاح  مـدى لتحدیـد التقـویم علـى أساسـي بشـكل االعتمـاد یـتم والمتابعـة التطـویر مرحلـة وفـي  -

 فـي هـذا والضـعف القـوة جوانـب عـن والكشـف المنشـودة، التعلیمیـة األهـداف تحقیـق فـي المـنهج
 أسـس اعتمـادا علـى فیـه، القـوة جوانـب وتطـویر الضـعف جوانـب عـالج على للعمل وذلك نهجالم

 .موثوقة ومعلومات صحیحة،
 والضـعف القـوة نـواحي تشـخیص فـي همیسـ أنـه التربیـة الفنیـة جامنهـ لتقـویم الهامـة الوظائف ومن - ٣

 یـوفر كمـا ومخرجـات، وعملیـات مـدخالت مـن وعناصـره التعلیمـي الموقـف كـل مكونـات فـي
 التعلـیم، عـن بالمسـئولین بدایـة التعلیمیـة بالعملیـة المعنیـین لكـل الالزمـة البیانـات والمعلومـات

 والمعلمـین، واإلداریـین، التربـویین، بالمشـرفین مـرورا التربویـة، المنـاهج وضـع والقـائمین علـى
واقتـراح  ة،المالئمـ التعلیمیـة القـرارات اتخـاذ" فـي یسـاعد ممـا أمـورهم، وأولیـاء وانتهـاء بالتالمیـذ

 327).: 1997 الفرا،  (مشكالت من یظهر لما المناسبة الحلول
تحدیـد  فـي تمامـا اتفقـوا وأهدافـه التقـویم، لوظـائف عرضـوا الـذین البـاحثین أن مما سـبق یتبـین  

 هادفـة، وجمیـع تربویـة منطلقـات مـن التقـویم وظـائف حـددوا إنهـم حیـث السـلیم بالشـكل الوظـائف هذه
 .الفكرة والمضمون حیث من المنهاج، لتقویم الفعلیة الوظائف بنفس خرجوا قد الباحثین
 :التربیة الفنیة منهاج تقویم أهمیة

 یحققهـا التـي الهامـة النتـائج خـالل مـن تظهـر كبیـرة أهمیـة لـه التربیة الفنیـة  جامنه تقویم إن  
 المـنهج علـى فقـط لـیس آثارهـا تـنعكس والتـي یؤدیهـا، التـي الفعالـة والوظـائف التربویـة التقـویم هـذا

نمـا تمتـد األربعـة، بعناصـره ٕ  التعلمیـة التعلیمیـة وبالعملیـة جاالمنهـ بـذلك عالقـة لهـم مـن كـل لتشـمل وا
دارات المناهج، على التعلیم وقائمین عن مسئولین من ككل ٕ  ومعلمـین، تربویین، ومشرفین مدارس، وا

 للمجتمـع بالنسـبة مهـم جاالمنهـ متقـوی بـأن القـول المبالغـة مـن ولـیس أمـور، وغیـرهم، وأولیـاء وتالمیـذ
 عـن للمجتمـع یكشف إنما والتقویم أهدافه، لتحقیق المجتمع وسیلة هو ج إنمااالمنه ألن ذلك بأكمله،

  .األهداف تلك تحقیق في هذه الوسیلة وفاعلیة نجاعة مدى
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 :اآلتیة النقاط في التربیة الفنیة  منهاج تقویم أهمیة وتتمثل
 مع جنب إلى جنبا یسیر إنه إذ الدراسي، جاالمنه من یتجزأ ال ءاجز  التقویم عملیة تعتبر  - ١

 : 355).  1996 عفانة،( الدراسي  للمنهج والتنفیذ التخطیط عملیات
 الوسـیلة التـي فهـو التربـوي، بـالتطویر ارتباطـا وأكثرهـا التعلیمیـة العملیـة مناشـط أهـم  مـن" یعتبـر كمـا

 وكتابـا هـدفا ومقـررا المختلفـة، ومقوماتهـا ناصـرهابع الـتعلم عملیـة فعالیـة علـى الحكـم مـن تمكـن
   447). 1981:خاطر وآخرون،" (أهداف من له رسم وما فلسفة من كله لهذا وضع وما وطریقة،

 والمعلومـات الالزمـة البیانـات التربویة المناهج أمر على والقائمین للمسئولین جاالمنه تقویم یوفر  - ٢
 جاالمنهـ المرجـوة مـن الغایـات نحـو التقـدم تعیـق التـي األساسـیة الجوانـب وتطـویر تعدیل أجل من

یجادالتربوي  ٕ  أنه كما  )355: 1996عفانة، (المناسبین  والمكان الوقت في لها المالئم العالج وا
 المالءمـة القـرارات علـى إصـدار تسـاعدهم التـي الجـدوى دراسـة یشـبه مـا المنـاهج لواضـعي یقـدم
 .454:1981 )خاطر وآخرون،( غیرها دون معینة مناهج أو معینة أهداف بتبني

داراتهـا، األخـرى التعلیمیـة والمؤسسـات للمـدارس بالنسـبة أهمیتـه جاالمنهـ ولتقـویم  - ٣ ٕ إنـه  حیـث وا
" الفنـي والتربـوي واإلشـراف بـاإلدارة، تتصـل التـي والضـعف القـوة نـواحي عـن الكشـف" فـي یسـاهم

 .المنشودة األهداف التربویة تحقیق نحو المسار تصحیح إلى مما یؤدي .  379:1979)قورة،(
فـي  والضـعف القـوة نـواحي لتشـخیص وسـیلة فهـو للمعلمـین، بالنسـبة أهمیتـه جاالمنهـ ولتقـویم  - ٤

 أنه یمكنهم كما بها، یستعینون التي التعلیمیة والوسائل یستخدمونها، التي والتعلم التعلیم نشاطات
 ج،امـع المنهـ وتفـاعلهم علمهـمت فـي والضـعف القـوة ونـواحي التالمیـذ مسـتویات علـى التعـرف مـن

 قـد التـي ومشـكالت التكیـف والنفسـیة االجتماعیـة المشـكالت علـى التعـرف فـي أیضـا ویسـاعدهم
رشادهم التالمیذ تواجه ٕ  : 263). 1987 عمیرة،(لها  المالئمة للحلول وا

 قدمهومدى ت العلمي، مركزه على التلمیذ وقوف في یساهم حیث للتالمیذ، بالنسبة أهمیته للتقویم  - ٥
 تحقیـق األهـداف مـن بعـده أو قربـه ومـدى میـة،یالتعل المسـئولیات تحمـل فـي وفاعلیتـه التربـوي،
 ، كمـا) 378 :1979 قـورة،(إلى تحقیقهـا الجماعة وتحتاج الفرد إلیها یسعى والتي فیها المرغوب

     .تعلمال من مزید على لإلقبال الدافعیة لدیهم وزیادة المتعلمین سلوك تعزیز في التقویم یساهم
  : 327) 1997 الفرا،(                                                                          

 ج،الهـذا المنهـ التربویـة القیمـة علـى یطلعهـم حیـث األمـور، ألولیـاء بالنسبة أهمیته المنهج ولتقویم - ٦
 یبـذلوا فـیهم كـي الضـعف نقـاط علـى والوقـوف أبنـائهم نمـو مـدى علـى التعـرف" في یساعدهم كما
   ".المطلوبة الدرجة إلى النمو هذا بمستوى لالرتفاع مناسبا جهدا المدرسة مع

 : 378) 1979 قورة،(                                                                        
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 عـن التغیـرات وهامـة قیمـة معلومـات یقـدم" إنـه إذ ككل، للمجتمع بالنسبة أهمیته جاالمنه ولتقویم  - ٧
 إعـداد فـي جاودور المنهـ لهـا، والمسـببة التغیرات هذه في المؤثرة والعوامل المجتمع، في المتوقعة
 : 454). 1981 وآخرون، خاطر " (لمواجهتها التالمیذ

 فیمـا تـزداد األهمیـة هـذه أن یـرى الباحـث فـإن األهمیـة، تلـك كـل جاالمنهـ لتقـویم كـان ولمـا  
 الكبیـرة التغیـرات إزاء خاصـة مسـاره لتصـحیح ماسـة بحاجـة باعتبـاره لفلسـطینيا تقـویم المـنهج یخـص

 إجـراء معـه یسـتوجب ممـا الحیـاة، منـاحي أغلـب شـملت والتـي الفلسـطیني، المجتمـع تحـدث فـي التـي
 األهـداف تحقیـق فـي وفاعلیتهـا مالءمتهـا مـدى لتحدیـد الفلسـطینیة التربویـة شـامل للمنـاهج تقـویم

بتطورهـا  الكفیلـة والبـرامج الخطـط وضـع یتسـنى حتـى والضـعف القـوة جوانـب ولتشـخیص المنشـودة،
  .بها واالرتقاء
 : تقویم منهاج التربیة الفنیة وسمات وخصائص مبادئ

 .المهـاراتبـة مـن طلال تحصـیل یكـون أن علـى التقـویم عملیة قبل من تحقیقه المراد الهدف تحدید - ١
 : 456 ). 2001، الهادي عبد( 

                           .   التربویـة بالعملیـة المتعلقـة الجوانـب جمیـع شـملت أن أي : الشـمول - ٢
                                        )  19: 1999آخـــرون،  و الظـــاهر (                                                    

النمـو المعرفـي،  جوانـب عجمیـ لتشـمل تمتـد بـل التلمیـذ جوانـب مـن واحـداً  جانبـا تتنـاول ال فهـي
 بالبحـث وتقـوم ، النمـو هـذا ضعف إلى تؤدي التي العوامل بدراسة تقوم فهي .،والعقلي والجسمي

 .: 429 ) 2001 ، ملحم (الضعف هذا من للتخلص الممكنة أفضل الحلول عن

 مـهیجـري  تقوی الذي تقویمها،والصف یراد التي الخاصیة بذكر ذلك ویتم ، التقویم موضوع تحدید - ٣
 .: 456 ) 2001 ، الهادي عبد(

 االختبـار مـن فقـرات تـأتي وأن عنـه بعیـداً  یكـون أال و التعلیمـي للموقـف التقـویم مالءمـة مراعـاة - ٤
 . الطالب یتعلمها التي المادة

 التربیـة المرسـومة لعملیـة األهـداف مـن التربوي البرنامج یحققه ما لمعرفة مستمرا التقویم یكون أن - ٥
ولكـن  ، فقـط انتهـت قـد العملیـة تكـون أن وبعـد التـدریس عملیـة بعـد یـأتي اشـیئ لـیس فـالتقویم .

 .: 59 ) 2001 ، عقل (المنهاج  تقویم لعملیة مالزمة مستمرة عملیة التقویم عملیة
 المجـال الـذي عـن أوفـر معلومـات علـى الحصـول لنـا یتسـنى حتـى وأدواتـه ، التقـویم أسـالیب تنوع - ٦

 أفضـل كـان كلمـا متنوعـاً  التقـویم كـان وكلمـا .الجوانـب میـعج مـن التقـویم علـى وتسـاعد ، نقومـه
 . : 20) 1999 ، آخرون و الظاهر(واحد  أسلوب على التقویم یعتمد أال فیجب

 علـى ذلـك اعـد یـس وممـا ، األداء أو ، التحصـیل حیـث مـن الطلبـة بـین الفردیـة الفـروق مراعـاة - ٧
 . والصعوبة السهولة حیث من المستوى تنوع
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رهاقهما المعلم إجهاد دون للحیلولة وذلك ، والمال ، والجهد ، الوقت في االقتصاد  - ٨ ٕ  .والطالب وا
 .لقیاسه وضع ما بالفعل االختبار یقیس أن ذلك ویعني بالصدق یتصف أن - ٩

 . للمقوم الذاتي الحكم عن النتائج استقالل وهي الموضوعیة -١٠
 الطلبـة وتحـت مـن العینـة نفـس علـى تكـراره حالة في لالختبار النتائج نفس إعطاء وهو الثبات -١١
 .أخرى مرة تطبیقه أعید إذا متقاربة نتائج االختبار یعطي أن أي ، الظروف نفس

 ).21: 2006العبادي، (                                                                       
علـى  التالمیـذ مسـاعدة سـياألسا هـدفها یكـون أن بمعنـى : إنسـانیة التقـویم عملیـة تكـون أن12 -
 عملیتـي التعلـیم، تحسـین ل وسـیلة التقـویم یكـون وان قـدراتهم بـه تسـمح حـد أقصى إلى الشامل النمو

 فـي طیبـا أثـراً  أن یتـرك ینبغـي بـل عقـابهم أسـالیب مـن ،وأسـلوباً  التالمیـذ إلرهاب وسیلة ولیس والتعلم
 . التالمیذ نفوس
 تغیرت. الهدف تغیر إذا بحیث تحقیقها المراد األهداف مع یرتبط أي : هادفا التقویم یكون أن13 -

ا التقویم یكون وأن التقویم أغراض له تبعاً   . 120 ):2003، مصطفى(األهداف   لهذه محققً
 علـى فـرد قاصـراً  یعـد لـم الحـدیث للمـنهج المصـاحب التقـویم أن وذلـك : تعاونیـة عملیـة التقویم -14

نمـا واحـد ٕ  ،والمدرسـة، والمشـرفین، التربیـة رج مـن التربویـة بالعملیـة قـةعال لـه مـن كـل فیـه یشـارك وا
 . األمور وأولیاء والتالمیذ،
 یجـب أن التقـویم عنهـا یسـفر أن یمكـن التـي والنتـائج : الـتعلم عملیـة لتحسـین وسـیلة التقـویم 15- 
 بعـض ذفأو حـ المقـررة، الكتـب بتغییر وذلك التربوي ،والمنهج التعلیمیة العملیة تحسین في تستخدم

  .: 430 ) 2001 ، ملحم (جدیدة موضوعات إضافة أو موضوعاتها،
 مازالـت بحاجـة التعلیمیـة المراحـل جمیـع فـي التربـوي التقـویم ممارسات أن یتضح سبق ومما  

 ، وظیفتـه علـى أداء قـادراً  التقـویم یصـبح لكي معینة ومبادئ قواعد على ترتكز ، علمیة منهجیة إلى
 التي مبادئه جمیع التقویم شامالً  یكون أن خالل من وذلك ، للتقویم خاصة عنایة إیالء یفضل فلهذا
 . التقویم في مستمرین وتجدید تحسین إلى تؤدي

 : التربیة الفنیة منهاج تقویم خطوات
 : خالل من جاالمنه تقویم خطوات : 431 )  2001(ملحم  حدد وقد

 ، والتـوازن، والشـمول ، بالدقـة وتتسـم ، مالتقـوی عملیـة فـي الخطـوة هـذه وتتمثـل األهـداف تحدیـد 1- 
 . والوضوح

 التربویـة المجـاالت مـن العدیـد هنـاك : حلهـا المـراد والمشـكالت تقویمـه، المراد المجاالت تحدید 2- 
 المجـاالت مـن ذلـك وغیر ،والمدرسة ، والتلمیذ والمعلم ، بمكوناته جاالمنه فهناك تقویمها یمكن التي
 .المنشودة األهداف كل تتناولها في أن ترید التي المجاالت تحدید من فالبد
 :التالیة الجوانب تتناول التي العملیات من مجموعة ویتضمن للتقویم االستعداد 3- 
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 . والمقاییس واالختبارات، الوسائل، إعداد -
 .المدربة البشریة القوة إعداد -

 الجهـات بأهـداف هـذه تفهـم جـلأ مـن التقـویم عملیة في البدء عند المختصة بالجهات االتصال  4-
 . التقویم
وتصـنیفها  ، البیانـات هـذه رصـد یمكـن حیـث النتـائج واسـتخالص ، البیانـات وتفسـیر تحلیـل، 5- 
 . منها النتائج واستخالص تحلیلها، على یساعد علمیاً  تصنیفاً 
لتقـدیم  اً تمهیـد تمثـل إلیهـا التوصـل تـم التـي النتـائج هـذه أن حیـث التقـویم نتـائج وفـق التعـدیل 6-

 . التقویم عملیة في المنشودة األهداف تحقیق إلى تهدف مناسبة مقترحات
 التأكـد مـن بهـدف للتجربـة المقترحـات هـذه تخضـع أن ینبغـي حیـث : المقترحـة الحلـول تجریـب 7-

                                                    .لعالجها الالزمة اإلجراءات ،واتخاذ التطبیق مشكالت دراسة أجل من سالمتها
 : خالل من جاالمنه تقویم خطوات بتحدید قام من وهناك
 . تحقیقها المراد األهداف تحدید 1- 
 . سلوكیة أهداف إلى األهداف هذه تحویل 2- 
 . المناسبة التقویم وسائل وتطویر بناء 3- 
 . مناسبة محكات ضوء في المتجمعة المعلومات وتدقیق فحص 4- 
  . سابقاً  المرسومة باألهداف عالقة ذات نهائیة قرارات إلى ولالوص 5- 

  
  . التقویم نتائج أساس على جاالمنه وتعدیل الحاصل التغییر درجة قیاس 6- 

  )323 : 2003 الشمري،(                                                                      
 : المنهاج فیما یلي تقویم اتخطو  بتحدید  : 28 ) 1987(خضر  قام وقد

 . االختبار یقیسها أن یمكن األمد قصیرة خاصة أهداف إلى التربویة األهداف ترجمة  1-
مـن  تتحقـق حتـى معهـا ویتفـاعلون التالمیـذ بهـا یمـر أن یجـب التـي التربویـة الخبـرات اختیـار 2-

 . بتحقیقها المرغوب السلوك أنواع خاللها
 السـلوك الـذي نـوع عـن التعبیـر فرصـة للتالمیـذ تتـیح التـي والظـروف فالمواقـ تهیئـة أو إیجـاد 3- 

  . التربویة األهداف تتضمنه
  . بالمحتوى عالقتها وبیان التربویة، األهداف من لكل النسبیة األهمیة تحدید 4- 
 . مقبوالً  یعتبر أن یمكن الذي األداء كمیة ونوع،أو طبیعة، وصف  5-
  . وتحلیلها نتائجها، ،واستخراج بیقها،وتط االختبار فقرات إعداد 6- 
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 :جاالمنه تقویم أدوات
 فـي وتطبیقـه تنفیـذه حـول المعلومـات جمـع وسـائل علـى أساسـي بشـكل یعتمـد جاالمنهـ تقـویم  

  :التقویم مصادر واختالف بتعدد وتختلف المنهج تقویم أدوات المیدان، وتتعدد
  
  المباشرة المالحظة -١

 المراحـل االبتدائیـة فـي اسـتخدامها یفتـرض التـي الهامـة األسـالیب مـن األسـلوب هـذا یعـد  
 بالنشـاطات عنـد القیـام التالمیـذ مالحظـة فـي المالحظـة؛ فـي االستمرار المعلم من ویتطلب ، األولى

 الطرق اتخاذ في یساعد المعلم كله وهذا. مختصرة بصورة المالحظات تلك وتسجیل ، الواجبات ،أو
 ولـي إعـالم خـالل مـن إلـى عنایـة یحتـاج الـذي بالطالـب االرتقـاء نمـ وتمكنـه تدریسه لتحسین الفعالة
  . التلمیذ ذلك مع الفردي العمل أو األمر،
  : نوعین إلى المالحظة المباشرة وتنقسم

 المنظمة المباشرة المالحظة •
 المنظمة غیر المباشرة المالحظة •

 :أتيی بما البیانات لجمع كأداة المنظمة المالحظة استخدام ومن مبررات
 .الصفیة البیئة في للمعلم اللفظي وغیر اللفظي السلوك عن البیانات لجمع وسیلة أنها -
 .تسجیله یرید ما مسبقا المالحظ یحدد بحیث بعنایة لها یخطط طریقة أنها -
 .التعلیمي الموقف على تأثیره المالحظ یفرض ال حیث موضوعیة أكثر أنها -

التالمیـذ  بسـلوك المرتبطـة بالمعـاني االهتمـام مـن لقلیـلا تكشف أنها الطریقة هذه عیوب ومن  
 . كیفیا وصفا تعطي وال كمیا وصفا تعطي ألنها والمعلمین

 :المباشرة  غیر المالحظة -٢

 أو المنهـاج تجریـب فیهـا یجـري التـي الصـفوف كافـة مالحظـة یسـتطیع ال المقـوم كـان إذا  
 وأولیـاء واإلداریـین والمعلمـین التالمیـذ آراء إلـى للوصـول أخـرى وسـائل اسـتخدام یلجـأ إلـى تنفیـذه،
 :ألبرزها عرض یلي وفیما بالمنهاج عالقة له وكل من األمور

 الدراسـات فـي اسـتخدامها كثـر وقـد المعلومـات، جمـع أدوات مـن اناتیاالسـتب تعتبـر: االسـتبیانات -
 تكـون وقـد الدراسـي، المـنهج نحـو األمـور وأولیـاء والتالمیـذ المعلمین آراء كوسیلة الستطالع التربویة

 .والجهد الوقت تختصر فهي كبیرة العینة كانت إذا خاصة المقابلة من مفیدة أكثر االستبانة
 :إلى وتنقسم: المقابالت  -
 معـدة تكـون األسـئلة وكـذلك معـین، موضـوع مـن تنطلـق التـي المقابلـة وهـي : المركـزة المقـابالت . أ

  .محددة إجابات المستجیب من وتتطلب مسبقا،
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 النحـو علـى اإلجابـة المسـتجیب بإمكـان ولكن مسبقا معدة األسئلة وتكون: المنظمة شبه المقابلة. ب
 .یریده الذي

 إجابـات لتسـتثیر األسـئلة تطـرح ولكـن مسـبقا، األسـئلة تعـد ال وهنـا: الرسـمیة غیـر المقابلـة .ج
 .المستجیب قبل من األسئلة على اإلجابة بحریة ویسمح المستجیب،

 :االختبارات  -٣

 تعد والعملیة والنظریة والكتابیة والشفهیة والموضوعیة واإلنشائیة المقالیة بأنواعها االختبارات إن
 .التقویم ألغراض البیانات جمع أسالیب من

 :المناقشة - ٤

 التقویم بعملیة عالقة لها جهة مع فردیة المناقشة وتكون المنهج لتقویم كوسیلة المناقشة تستخدم
 المناقشة وتختلف الخ، ...باألمر المعنیة الفئات من فئة مع جماعیة تكون وأ المعلم مع كالمناقشة
 .یجریها من باختالف

 :الرصد قوائم -٥

 أن خاللها من ونستطیع العناصر جمیع أو المنهج عناصر من محددة جوانب لتقویم تستخدم
 .) 368 -1992: 365 ، نشوان  ( التطویر أو للتحسین تمهیدا والضعف القوة مواطن نشخص
 فیهـا تتـوافر كونهـا غیرهـا دون تقویمیـة ولقـد اختـار الباحـث فـي هـذه الدراسـة االسـتبانة كـأداة  
 :اآلتیة السمات

 بوسـیلة االسـتبیان جغرافیـا متباعـدین األفـراد مـن كبیـر عـدد مـن معلومـات علـى الحصـول یمكـن  - ١
 .والمعلومات البیانات لجمع أخرى وسائل مع مقارنة ممكن وقت بأقصر

 المـال، وال أو المبـذول الجهـد فـي سـواء تكلفـة المعلومـات جمـع وسـائل أقـل مـن السـتبیانا یعتبـر - ٢
دارة تنفیـذ یحتـاج ٕ  اإلجابـة عـن ألن وذلـك المـدربین، البـاحثین مـن كبیـر عـدد إلـى االسـتبیان وا
 .ذاته للمستجیب متروكة وتدوینها األسئلة

 من موضوعیة أكثر ستبیاناال طریق عن تتوفر التي المعلومات الباحثین من كثیر یعتبر - ٣
 .غیرها أو المقابلة إجابات

 إلى ویدفعه علیه الضغط یقلل مما إجاباته في للتفكیر للمستجیب كافیا وقتا االستبیان یوفر - ٤

  : 223-268). 2000 ملحم،(معلوماته  في تدقیق
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ن ن التقویم المبنـي علـى أسـس علمیـة سـلیمة هـو الوسـیلة التـي یمكـأ استنتاجمكن یمما سبق 
فالتقویم یعتبر عنصـرًا مهمـًا مـن عناصـر   ج في تحقیق أهدافهابواسطتها التأكد من مدى نجاح المنه

ج افعنـد تقـویم المنهـ  ج األخـرى والتـأثر بهـااالمنهج ، لما لـه مـن قـدرة علـى التـأثیر فـي عناصـر المنهـ
حقیقهـا فـي ظـل قد نلجأ إلى تغییر أو تعـدیل فـي بعـض أهدافـه إذا ثبـت عـدم صـالحیتها أو صـعوبة ت

وقــــد نضـــطر إلــــى تعـــدیل أو حــــذف بعـــض أجــــزاء   اإلمكانـــات المتاحــــة أو عـــدم مناســــبتها للدارســـین
ــــــوى المــــــنهج أو أنشــــــطته إذا ثبــــــت عــــــدم فعالیتهــــــا فــــــي تحقیــــــق األهــــــداف بصــــــورة مرضــــــیة                     .محت

إذا   )مـن وسـائل التقـویمكوسـیلة (فقـد نلجـأ إلـى تعـدیل االمتحانـات   كما یؤثر التقـویم فـي نفسـه أیضـاً 
ولعلــه یتضــح ممــا ســبق أن التقــویم یــرتبط ارتباطــًا وثیقــًا   ،ثبــت عــدم قــدرتها علــى أداء الغــرض منهــا

  .یؤثر فیها ، ویتأثر بها  وفه  جابجمیع عناصر المنه

 :المحور الثالث
  :التربیة الفنیة

التعبیـر  ویتخـذ هـذا، هـي الحیـاة وملكة التعبیـر فـي اإلنسـان ، الفن هو تعبیر عن الحیاة بكل أبعادها 
لـذا فالتربیـة ؛ اإلبداعیـة  شتى األنواع وشتى المستویات ابتـداء مـن العمـل الیـدوي إلـى أعلـى المهـارات

وتهـــذیب ، الفنیــة تقــوم بترقیــة العقـــول واألحاســیس لــدى الطلبـــة وتــدعیم القــیم المرتبطـــة بالــذوق العــام 
  . النفس وحب العمل 

یل لسلوك الطالب أو إضافة سلوك من خـالل قیامـه بممارسـة نشـاط فنـي مثـل تعد هيوالتربیة والفنیة 
لتفریـغ  والتربیـة الفنیـة مجـال خصـب للمـتعلم... والتصویر والتشـكیل وغیرهـا مـن مجـاالت الفـن  الرسم

وتــذوق ونقــد فنــي  طاقاتــه وتلبیــة رغباتــه عــن طریــق ممارســة النشــاط الفنــي مــن رســم وتشــكیل ونحــت
  .. وغیره 

  :تربیة الفنیةأهمیة ال
 الفنیــة مــن الــدعامات األساســیة لتكامــل نمــو الطالــب فكریــا واجتماعیــا، فهــي تثــري حیــاة إن التربیــة

التعــب  الطـالب وتسـاعدهم علـى التكیــف مـع مجـتمعهم واســتثمار أوقـات فـراغهم وتخلصـهم مــن آثـار
   15:2008).   عایش، (واإلجهاد النفسي؛ مما یجعل الطالب أكثر إقباًال وأكثر نشاطًا 

 كما ترعى التربیـة الفنیـة الطلبـة فـي النـواحي التذوقیـة واالبتكاریـة بمـا تتیحـه لهـم مـن فـرص األداء   
متزایــد  والممارســة الفنیــة المدعمــة بالتوجیــه الفــردي والجمــاعي بمــا یجعــل عملیــة االبتكــار فــي نمــو

  .في األداء الفني والنموومستمر، ومن ثمرة ذلك هو االرتقاء باإلحساس الفني وصقل موهبة التذوق 
)           1999:22الحیلــة (                                                                           

دفع التلمیذ إلـى االهتمـام بنـواحي  إن التربیة الفنیة داخل المدرسة بجمیع مراحلها التعلیمیة تعمل على
إلیمانهم بما یكتسبون مـن خاللهـا مـن المعلومـات ،  اتي داخليالتنمیة التي تؤثر في نضجهم بدافع ذ
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فالتربیــة الفنیــة تســاعد علــى النمــو المتكامــل وعلــى المســاهمة فــي . والقـدرات ، والخبــرات ، والمهــارات
تطویر المجتمع إلى أعلى المهارات اإلبداعیة لذا فالتربیة الفنیـة تقـوم بترقیـة العقـول واألحاسـیس لـدى 

  .القیم المرتبطة بالذوق العام وتهذیب النفس وحب العملالطلبة وتدعیم 
  )7: 2002، وآخرون،محمود الشال (                                                           

 و التربیــة الفنیــة هــي التربیــة بمفهومهــا. تعنــي تغییــر الســلوك لــدى المــتعلمویــرى الباحــث أن التربیــة 
المهــارات  لــدى المــتعلم مــن خــالل تــدریب التالمیــذ علــى مــا یــنفعهم مــن الواســع وهــو تغییــر الســلوك

كســابهم المیــول واالتجاهــات عــن ٕ                                                             .طریــق ممارســة الفــن والعــادات وتزویــدهم بالمعلومــات والمفــاهیم وا
مـــن ، نهـــا تـــآلف جدیـــد أوكـــل مركـــب واحـــد بأ 14:1996)(یعرفهـــا حمـــدي زكـــي  والتربیـــة الفنیـــة كمـــا

وهـي تهـدف ،  ومن معرفة السلوك اإلنساني من ناحیـة أخـرى ،مختارات من المعرفة الفنیة من ناحیة
ولتحقیــق هــذه الغایــة ینبغـي أن یتیســر للمــتعلم بیئــة فنیــة  ،إلـى تنمیــة الشخصــیة ككــل عــن طریـق الفــن

ــــه التعلیمیــــة والجســــمیة تمكنــــه مــــن أن یفكــــر ویحــــس ویعــــي وینشــــط نمــــوه وینمــــو بعم خــــالل مــــن لیات
  .یعالجها المشكالت الفنیة التي

  :أهمیة التربیة الفنیة في خطة التعلیم
  :یون أهمیة التربیة الفنیة فیما یليو أوجز الترب

: التربیــة الفنیـــة جـــزء مـــن التربیــة العامـــة فـــي تكـــوین الشخصــیة المتكاملـــة مـــن جوانبهـــا المتعـــددة  1-
  .والفنیة الجمالیة ، والثقافیة  الخلقیة ،الدینیة ، العلمیة ، و 

ترتبط التربیـة الفنیـة بتكـوین االتجاهـات السـلوكیة الجمالیـة المرتبطـة بالعقیـدة اإلسـالمیة فوضـعت  -2
التقالیــد واألســـس التـــي تحمـــي المـــادة مـــن مـــا یحتمــل أن یســـئ إلیهـــا فاهتمـــت بجـــوهر الفـــن فـــي إبـــراز 

معینـه كمـا فـي الفـن اإلسـالمي وبعـدت تمامـا عـن رسـوم  العالقات الجمالیـة دون محاكـاة لموضـوعات
فیــه روح ، كمــا نصــت علیــة الســنة المطهــرة وخاصــة للتلمیــذات الكبــار بعــد ســن  األشــخاص وكــل مــا

أثنــى عشــر عامــا وهــي المرحلــة التــي یتجــه فیهــا بعــض التالمیــذ إلــى الواقعیــة فــي الفــن واتجــه تعلــیم 
جمــال حتــى تــؤدي دورهــا فــي تأمــل آیــات الــرحمن الجمالیــة التربیــة الفنیــة إلــى الطبیعــة ومــا فیهــا مــن 

  .على األرض
أن التربیة الفنیة لها دور هام في نشر الثقافة الفنیة المتصلة بالتراث اإلسالمي  یرى التربویون - 3

في جانبه التشكیلي والمحافظة على الفنون الشعبیة وتذوقها والنهوض بها وهذا الدور ال تستطیع أیة 
  .ة أخرى أن تقوم به مادة دراسی

كما أن للتربیة الفنیة دورا في خدمة المسجد حیث تعلم فنون كتابة آیات القرآن الكریم  - 4
  . واألحادیث النبویة المطهرة بشكل یقبل علیه الكبار والصغار

  :وللتربیة الفنیة دور هام في نشر الثقافة الفنیة البصریة لدى النشء والمواطنین من خالل  - 5
ات الفنیة ، والمجسمات المیدانیة الجمالیة ، التي تعرض في األسابیع التي تحددها الدولة اللوح 
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  .الصحة ، النظافة ، المرور المساجد وغیرها ، الزراعة ، مثل یوم الطفل ، المرأة 
  )85-88: 2000المهنا ، الحداد (                                                             

والتربیة الفنیة لها دورها في نشر الفن العربي اإلسالمي بصفة عامة والفن الفلسطیني بصفة  – 6
خاصة وینتشر هذا الدور عالمیا من خالل المؤتمرات الدولیة والمعارض والمسابقات العالمیة التي 

  .تعرض فیها فنون األطفال الفلسطینیین
  
ذوق الجمـالي المـرتبط بـالفنون اإلسـالمیة والتـراث وللتربیة الفنیـة دور هـام فـي شـحذ أحاسـیس التـ - 7

  .الفلسطیني  الفني الشعبي مما یسهم في توحید وجدان ومشاعر أبناء شعبنا
  )137-133: 1996برنامج التعلیم المفتوح ،(                                                  

  :دور معلم التربیة الفنیة
سیة طبیعتها وخصائصها وطریقة معینة في التعامل مع طالبها ، وال المراحل الدرا لكل مرحلة من

وضع خطة منهجیة معینة یجب من السیر علیها لكي تنمي القدرات الفنیة لدى الطالب  بد من
 هذه الخطة متناسبة مع عمر التلمیذ الزمني والفني وتدرس من السهل إلى الصعب ومن وتكون

فرع من  )رؤیة فنیة ، تصمیم ابتكاري ، تعبیر حر( لمنهج البسیط إلى المركب، وتغطي محاور ا
، ویسهل تنفیذها  فروع األشغال العملیة المقررة ،وتكون من المرونة لتتمشى مع األحداث الجاریة

تاحة الفرصة ٕ للتالمیذ الموهوبین  في حدود اإلمكانیات المتاحة والتوجیه الجماعي والفردي وا
  .)55:1991سعادة،(طه واحترامه والمتخلفین مع المحافظة على نم

  :وقد أضاف المناقش الخارجي للبحث الدكتور عبدالكریم لبد بعض أدوار المعلم التربیة الفنیة مثل 

 احترام شخصیة المتعلم.  
 بمستواه مساعدة المتعلم للنهوض. 
 تقدیم الخامات المناسبة واألدوات الالزمة. 
 عمل معارض فنیة. 
  وأهمیتهاإبراز دور التربیة الفنیة.   

 :دور معلم التربیة الفنیة فیما یلي البسیونيوقد أوجز 
 بهدف التربیة الفنیة وبذل المزید من العنایة بها ، وخاصة من الناحیة الجمالیة حیث االهتمام - 

 .تكون هذه مسئولیة مدرس المادة
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المعــارض  وتبـادل الخبــرات واالشـتراك فــي االهتمـام بالمعــارض المدرسـیة فهــي محـور االحتكــاك -
تنقـل التـراث والمـدارس الفنیـة سـواء الحـدیث منهـا  والمسابقات الدولیة فهـي الوسـیلة المباشـرة التـي

 .أو القدیم نقال مباشراً 

 ومدرس التربیة الفنیة من خالل مناقشة مشوقة وبعض لبةمن األلفة والتآلف بین الط خلق جو  -
 .الجاف بیر البسیط مثل ألوان الزیتالقصص الخیالیة الهادفة مع اختیار خامة مناسبة للتع

مواقـف تعلیمیـة فنیـة مـع  محاولـة اسـترجاع ذكریـات الطفـل بعـد مناقشـتها وأثارتهـا وترجمتهـا إلـى  -
مـع محاولــة التعمــق ) الجــاف  ألـوان الطباشــیر ، ألــوان الزیـت(اختیـار خامــات أكثـر تعقیــدا مثــل 

 .في أسلوب األداء

ربـط الخیـال بواقــع مـن البیئـة المحلیـة لـربط الطفـل بالبیئــة مـع  االسـتزادة فـي المواضـیع الخیالیـة  -
الفنیـة مـع اختیـار خامـات لونیـة أكثـر تعقیـدا وتحتـاج لمزیـد مـن الدقـة  وتدریبه على محور الرؤیـة

 ) .1988: 78-99البسیوني ،(والتوجیه الفردي والجماعي  ومزید من المتابعة

تهیئة المجال المحیط بالطالب ببیئة  يفیتمثل دور معلم التربیة الفنیة  ویرى الباحث أن
نمو عبر نشاطه المدرسي ییفكر ویعي ویعمل و  فنیة تحقق تواصله مع العصر بأدواته وأفكاره لكي

 . واالجتماعي في االتجاه الصحیح
یكاد أن یحمل عبء  ولعل ذلك یوضح الدور الكبیر الذي یقع على عاتق معلم التربیة الفنیة الذي

أهدافها العریضة وصیاغاتها من  مباشرة عن تحقیق المسئولة في التربیة الفنیة فهو العملیة التعلیمی
إمكاناتهم الذاتیة واستعداداتهم الفطریة والجسمیة  خالل البیئة المحیطة به بمشاركة مع طالبه ومدى

ذامبادرات ذاتیة وأدوات وخامات للخوض عبر ذلك المجال  والمعرفیة وما یهیئه لهم من ٕ كانت  وا
 والخاصة للتربیة الفنیة والخطوط العریضة للمنهج واستراتیجیات التعلیم والطریقة قد األهداف العامة

ألولویات  تحددت أطرها العامة فإن المبادرات الخاصة لمعلم المادة وتفسیره للمنهج واختیاره
تقدیم كل ذلك من  الذاتي في األهداف والخبرات التقنیة والمعارف العلمیة المرتبطة بالمادة وأسلوبه

  .الزاویة في هذا المجالخالل خطط ووحدات دراسیة یمثل حجر 

  :مراحل تطور تعلیم التربیة الفنیة في التعلیم العام في فلسطین 

كانـــــت علـــــى یـــــد مدرســـــین  ١٩٦٧إن بدایـــــة تـــــدریس التربیـــــة الفنیـــــة فـــــي قطـــــاع غـــــزة مـــــا قبـــــل عـــــام 
.بنفس المراحل التي وجدت في مصر متخصصین من مصر، فقد مرت التربیة الفنیة بفلسطین  
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: محاكاة األمشق: المرحلة األولى  

عناصـــر بدائیـــة أو زخـــارف إســـالمیة أشـــكالها مســـتمدة مـــن ) ذات بعـــدین(مشـــق عبـــارة عـــن رســـوم خطیـــة األ
   . ) ٥٦ :١٩٨٧ ، كیوان "(رسمها المدرس على السبورةی –صور جاهزة "شعبیة و 

       :أهداف هذه المرحلة
.  على النقل الحرفي لألشكال التدریب -أ  

.تدریب التالمیذ على الدقة والنظافة وحسن التنسیق - ب  
. إكساب التالمیذ قوة المالحظة من خالل إدراك الكلیة والجزئیة في األشكال -ج  

:األسس الفكریة والتربویة لهذه المرحلة  
).الیة ألفالطونالفلسفة المث(االهتمام بالتربیة العقلیة والمعرفیة لدى التلمیذ  -ا  

).نظریة جون لوك في الطبیعة اإلنسانیة(المعلم هو محور العملیة التعلیمیة  - ٢  
)٣٤٩: ١٩٩٧رید ، (                                                                             

محاكاة النماذج الطبیعیة والمصنوعة: المرحلة الثانیة  
)ذات ثالثة أبعاد(تالمیذ نماذج ومجسمات طبیعیة ومصنوعة في هذه المرحلة یقلد ال  

 :أهداف هذه المرحلة
كــان هنــاك أهــداف أخــرى لهــذه المرحلــة إضــافة إلــى أهــداف مرحلــة محاكــاة األمشــق كالدقــة وقــوة 

  .  المالحظة
  .تنمیة قدرات التالمیذ العقلیة كالحفظ والتأمل والتذكر -ا

  .والظل والنورإتقان المهارات الخاصة بالمنظور  -ب
 .التدریب على الحكم الصحیح من خالل مقارنة التلمیذ رسمه بالنموذج األصلي -ج

 )١٢٥-٧٩:م١٩٨٨الفالح ،(                                                
 :طرق تعلم الرسم في هذه المرحلة 

 .المحاكاة المباشرة من النماذج -ا
  .رسم النماذج من الذاكرة -ب
  ).    ١٢٥:ه١٤١٣المهنا،عبداهللا(خرفة ودراسة األلوان الز  -ج
  

  :األسس الفكریة والتربویة لتعلم الرسم من خالل مرحلة  محاكاة النماذج
المعــاني المجــردة  -ارتبــاط الــنفس والجســم -ارتبــاط الصــورة والمــادة(الفلســفة الواقعیــة ألرســطو  -ا

 ).لألشیاء
  ). ٣٨:  ١٩٩٩فضل، ) (اقعالرسم المطابق للو (نظریة واقعیة الفن  -ب



 

٤٠ 
 

 سلبیات مرحلتي محاكاة األمشق والنقل من النماذج الطبیعیة والمصنوعة
 .   االهتمام بالمادة الدراسیة أكثر من االهتمام بالمتعلم -ا

همال الجوانب التربویة األخرى لدى التلمیذ -ب ٕ  . االهتمام بالتربیة العقلیة والمعرفیة وا
 .میذ في أن یعبر عن ذاته وانفعاالتهعدم إتاحة الفرصة للتل -ج
  .عدم إتاحة الفرصة للمتعلم لیبدع ویتخیل -د
  .تقیید التالمیذ بموضوعات وخامات محدودة -ه
  .إغفال الفروق الفردیة لدى التالمیذ -و
  ). ٥٥: ١٩٩٣خمیس، (أصبح المعلم هو محور العملیة التعلیمیة  - ز

    -:التعبیر الحر :المرحلة الثالثة
تاحــة الفرصــة لهــم إلبــراز خصــائص یع    ٕ نــي إعطــاء المتعلمــین الحریــة الكاملــة فــي التعبیــر الفنــي وا

  .        رسومهم وممیزاتها

 :األسس الفكریة والفلسفیة لهذه المرحلة

  ).أعطاء المتعلم الحریة لیتعامل بحواسه مع الطبیعة من حوله(فلسفة جان جاك روسو   -أ 
میـــزة فـــي التعبیـــر الفنـــي والتـــي تختلـــف عـــن خصـــائص االعتـــراف بـــأن للتالمیـــذ خصائصـــهم الم  - ب 

  .الكبار
  .على المعلم أن یشجع التالمیذ على التعبیر بحریة دون التقید بالنقل من األشیاء  -ج 

  .التوسع في استخدام الخامات واألدوات والتي كانت البیئة المحلیة احد أهم مصادرها  - د 

  :ایجابیات هذه المرحلة

طال  -أ  ٕ  .ق حریته في التعبیراالعتراف بشخصیة التلمیذ وا
 .االهتمام بالمتعلم وتنمیة قدراته على اإلبداع والتخیل  - ب 
  .إتاحة الفرصة للمتعلم لیعبر عن ذاته وانفعاالته  -ج 
  .اعتبار الفن وسیلة للتعبیر عن الذات ولیس وسیلة للنقل والمحاكاة  - د 
  .التنویع في استخدام الخامات واألدوات الفنیة  - ه 

  :سلبیات هذه المرحلة
  المعلم والمبالغة في عدم تدخله بتوجیه أعمال التالمیذ تقلیص دور  -أ 
 فقدان التالمیذ لكثیر من أسس العمل والمهارات التي یتطلبها التعبیر الفني  - ب 

 



 

٤١ 
 

  ضحالة مستوى التعبیر الفني لدى التالمیذ نتیجة لعدم توفر التوجیه السلیم   -ج 
  ) ٢٦٦: ١٩٨٨فتح الباب،(                                                              

 :التربیة عن طریق الفن: المرحلة الرابعة
في هذه المرحلة أصبح مفهوم التربیة الفنیة أكثر عمقا وصارت التربیة الفنیـة تـدرس علـى یـد   

معلمین متخصصین یفهمون تحلیل فن الطفل وینظرون إلى التربیة الفنیة كوسـیلة لتربیـة الطفـل ككـل 
فأصـبح هنــاك تـوازن بـین حریـة التلمیــذ .  قلیـة والنفســیة واالجتماعیـة واإلبداعیـةمـن جمیـع النـواحي الع

  ).٢٧٥: ١٩٨٨فتح الباب، (والتوجیه من قبل المعلم 
 

  :أهداف التربیة الفنیة في مرحلة الحریة الموجهة
  .تنمیة حواس التالمیذ وتذوقهم للفن والطبیعة  -أ 
 .مساعدة التالمیذ على النمو كشخصیات متكاملة  - ب 
  . حب العمل الیدوي لدى التالمیذ وتنمیة الوعي المهنيبث   -ج 
  .رعایة أصحاب المواهب الفنیة   - د 
  .ربط الفن بمختلف النشاطات التي یشملها المنهج المدرسي عموما   - ه 
  ).٣٦١: ١٩٩٧محمود ،(شغل وقت الفراغ بشكل مثمر   -و 

  :األسس الفكریة والتربویة لمرحلة الحریة الموجهة 
إتبـــاع خطـــوات التفكیـــر العلمـــي لحـــل المشـــكالت الفنیـــة وتخطـــیط (فلســـفة الخبـــرة لجـــون دوي   -أ 

  ).الدروس وتقییمها الكتساب الخبرة الجمالیة بجوانبها المعرفیة والمهاریة والوجدانیة
 .التفاعل بین المعلم والتلمیذ في إطار التوجیه الفردي  - ب 
حــت مســمى توحیــد مــادتي الرســم واألشــغال إلــى مــادة واحــدة متعــددة المواضــیع والمجــاالت ت  -ج 

  .مادة التربیة الفنیة
  : ربط التالمیذ ببیئاتهم من خالل  - د 

    التعبیر عن موضوعات مستمدة من البیئة المحلیة  -         
  استغالل الخامات البیئیة في التعبیر الفني  -         

التخطـــیط لـــدروس التربیـــة الفنیـــة بمعنـــى تنظـــیم الـــدروس فـــي موضـــوعات متتابعـــة ومتدرجـــة   - ه 
 ) معرفیة ومهاریة و وجدانیة(سلوكیة  تحقق أهدافا

 )72:1992المهنا، (   التقویم لقیاس ما تم تحقیقه من أهداف  -و 



 

٤٢ 
 

یتضــح ممــا ســبق أن مراحــل تطــور تعلــیم التربیــة الفنیــة فــي التعلــیم العــام فــي فلســطین عبــارة 
ـــة األمشـــق، ومرحلـــة محاكـــاة النمـــاذج الطبیعیـــة والمصـــنوعة، : عـــن أربـــع مراحـــل وهـــي مرحل

  .لتعبیر الحر، ومرحلة الحریة الموجهةومرحلة ا

                      :أهداف التربیة الفنیة

  :األهداف التربویة

والهـدف یعنــي الفائــدة أو الجـدوى المقصــودة التــي یـتم الســعي مــن . هـو القصــد أو البغیــة :الهــدف
)٣٣: ١٩٨٢قالدة وآخرون ،(أجل تحقیقها   

  :األهداف التربویة
ا مرغوبـًا یأمـل المجتمـع ظهورهـا ): ٥٥: ٢٠٠٢( یعرفها مطر - بأنها عبارة أو جملة تحدد سـلوكً

.                           لدى المتعلم نتیجة مروره بخبرات التعلم  
.بأنها أهداف عامة بعیدة المدى تصف الغایات النهائیة للتعلم): ٨٥: ٢٠٠٢(ویعرفها السر   - 

 . األهداف العامة لتدریس التربیة الفنیة

تربیة الفرد لیعیش عیشة جمالیة راقیة وسط اإلطار االجتماعي المتطور وتعمق المفاهیم والقیم  - ١
  .اإلسالمیة في نفوس طالبنا أثناء ممارستهم للعمل الفني والنشاط المنهجي و الالمنهجي

  .الكشف عن الطالب الموهوبین وتنمیة مواهبهم وقدراتهم الفنیة والمهنیة  - ٢
تاحة الفرص للتعبیري عن انفعاالتهم ومشاعرهم و تكوین شخصیتهم تأكید ذاتیة  - ٣ ٕ   .الطالب وا
  . القدرة على المالحظة والرؤیة الدقیقة والنقد والتذوق الفني الهادف - ٤
  . القدرة على التفكیر والتأمل في بدیع صنع اهللا وموازنة األمور - ٥
  . نمو اإلحساس واإلدراك الفني - ٦
مهارات المتدرجة التي تتالءم مع أعمار الطالب ومستویاتهم وربطهم اكتساب الخبرات وال - ٧

  . ببیئتهم والسیر بالثقافة الفنیة في مجاالت تراثنا الفني والشعبي
  . احترام العمل الیدوي ومن یقومون به - ٨
إتاحة الفرصة للطالب للتعبیر عن أي موضوع یختارونه عندما تقوم الرغبة في نفوسهم للتعبیر  - ٩

  . عنه
إثارة ما یكمن في نفوس الطالب للتعبیر عنه عن طریق الرسم واألشغال منفعلین ببعض  -١٠

  . المواقف الشائعة أو المثیرة ألن تكون وسیلة خارجیة إلثارة الرغبة في التعبیر واإلنتاج الفني



 

٤٣ 
 

وعات منح المعلم الفرصة للتعرف على رغبات طالبه واالستفادة منها في القیام ببعض المشر  -١١
نتاجهم الفني و في هذا مجال خصب لكثیر من النشاط،  تالءمالبسیطة التي  ٕ مستوى تعبیرهم وا

  . للتصمیم والبناء والعمل والتركیب والتصویر والزخرفة
مساعدة الطالب على استخدام بعض الخامات المحلیة المختلفة حسب اختیارهم في التعبیر  -١٢

  .عن الموضوعات تتصل بحیاتهم العامة 
تعوید الطالب اكتساب خصال حمیدة كالنظافة والمثابرة والصبر والثقة والمالحظة الدقیقة  -١٣

  . وتحمل المسؤولیة
إبراز الطابع الخاص في التعبیر الفني مما یكون له األثر اإلیجابي في تكامل الشخصیة  -١٤

  .فالفن عملیة تجدید وابتكار ولیس نقًال أو تلقینًا حرفیاً 
  . روح التعاون والعمل الجماعي وذلك یكون بتنظیمهم على شكل مجموعاتتنمیة  -١٥
تنمیة الذوق واإلحساس الفني عند الطالب واالستمتاع بالقیم الجمالیة ومعرفة مواطن الجمال  -١٦

  . في األشیاء التي یشاهد منها
تطویرها بأفكار تعریف القیم الجمالیة والفنیة لمكونات البیئة والحرف الشعبیة والعمل على  -١٧

  . ابتكاریه وفقا لقدرات التالمیذ
تعریف خامات البیئة وعالقتها بأسالیب التنفیذ في الفنون التشكیلیة والعمل على ترشید  -١٨

  . استهالكها 
تنمیة الناحیة العاطفیة والوجدانیة عن طریق مزاولة العمل الفني الذي یساعد على رفاهة  -١٩

  . محیطة الحس والتكیف مع البیئة ال
  . تدریب الحواس على االستخدام غیر المحدود واالتجاه لالبتكار واإلبداع  -٢٠
  . العمل من أجل العمل وهو اكتساب الفائدة من تحقیق قیمة العمل  -٢١
  . إكساب التالمیذ القدرة على سرعة المالحظة والتمییز واإلتقان  -٢٢

  . التعرف بالقیم التشكیلیة العالمیة 
  . اركة في تجمیل البیئة والمجتمع المش -٢٣
تعوید الطالب على العمل بالخامات المختلفة والتركیز على خامات البیئة لربط الطالب ببیئته  -٢٤

  .. ووطنه 
  . استثمار أوقات الفراغ في إنتاج األعمال الفنیة المختلفة  -٢٥
  .التدریب على أسلوب االندماج في العمل والتعامل -٢٦
  .عن بعض االنفعاالت واألفكارالتنفیس  -٢٧
  ).كمعلم تربیة فنیة ، كیف تزید ثقة طالبك بأنفسهم؟(تأكید الذات والثقة فیها  -٢٨
  .الترابط االجتماعي وتوحید المشاعر -٢٩



 

٤٤ 
 

  .التدریب على استخدام األدوات والعدد ومعرفة مصادرها وتسویقها-٣٠
             . على التحدث بهااإللمام بالمصطلحات المهنیة والصناعیة والقدرة  -٣١

www.art.gov.sa/t1000.htm )                                                                          ( 
  
  :هداف التربیة الفنیة الخاصة للصف التاسع األساسيأ

   :المعرفیة األهداف

 .أن یتعرف التلمیذ على مالمس السطوح - ١
 .أن یتعرف الطالب على قیمة العمل الفني الذي یقوم به - ٢
 .أن یسمي التلمیذ األلوان األساسیة - ٣
 .أن یسمي الطالب األشكال الهندسیة - ٤
 .أن یسمى الطالب األلوان الموجودة في المباني وفي الطبیعة - ٥
 .أن یسمي الطالب الخامات بأنواعها - ٦
 .أن یصف الطالب األلوان الشمعیة - ٧
 .أن یصف الطالب البیوت القدیمة  - ٨
 .أن یصف الطالب النول الورقي - ٩

 .أن یصف الطالب خیوط السدى -١٠
 .أن یصف الطالب طرقة عمل النسیج -١١
 .العمل على الزجاجأن یصف الطالب طریقة  -١٢
  ).144:1997مهدي ، (أن یقارن الطالب بین األنهار والبحار والشواطئ   -١٣

  :األهداف الفنیة 
  .التشكیل مع التأكید على الحجم والشكل والخط -١
  .التكوین مع التأكید على اللون والخط -٢

  :األهداف المهاریة 
  .أن یقارن التلمیذ بین الكتلة والمساحة -١
  .الطالب بطریقة صحیحةأن یلون  -٢
  .أن یجید التلمیذ طریقة التلوین الجید -٣
  .أن یتعود الطالب على ترك المكان نظیفا بعد انتهاء الحصة -٤
  .أن یتعود الطالب على االنضباط أثناء ممارسة األعمال الفنیة -٥
  .أن یتعود الطالب على الدقة في الرسم -٦



 

٤٥ 
 

  
  :األهداف الوجدانیة 

  .بقیمة العمل الفني أن یحس الطالب -١
  .أن یتمسك التلمیذ بتعالیم الدین اإلسالمي -٢
  .أن یتأمل الطالب الكون من حوله -٣
  .أن یطبق التلمیذ تعالیم الدین اإلسالمي -٤
  .غرس حب الوطن في نفوس التالمیذ -٥
  .غرس حب النظافة في نفوس التالمیذ -٦
  .أن یحافظ التلمیذ على نظافة المدرسة -٧
  .روح المحبة بین التالمیذغرس  -٨
  .) 53:  2003قزاز، (غرس روح التنافس بین التالمیذ  -٩

مثـل  ویرى الباحث أن هناك الكثیر من األهـداف الوجدانیـة التـى یمكـن ذكرهـا فـي هـذا المقـام
  .أن یشارك زمالئه ویحس ویتمتع بالعمل وغیر ذلك

  محاور التربیة الفنیة
  : الرؤیة الفنیة -١

لمحــاور ویمثــل رؤیــة الطالــب لألشـیاء الواقعیــة وتفصــیله وینمــي لدیــة الــتحكم فــي الرســم یعـد مــن أهــم ا
ورؤیة المنظور النسبي الثابـت بـین األشـیاء وموضـوعات الرؤیـة الفنیـة تكـون لطـالب االبتدائیـة العلیـا 
 واإلعدادیــــة یرســـــمون الطبیعـــــة أو طبیعـــــة صـــــامتة أو دراســـــة ألي أداة مـــــن أدواتهـــــم مثـــــل المقلمـــــات

أما طالب الثالث اإلعـدادي وطـالب الثانیـة فیعطـون موضـوعات مثـل ... ساطر وأدواته المدرسیةوالم
دراسة ورقة نبات أو ریشة طائر أو قطعة حجر أو طبیعة صامتة من أواني مختلفـة الملمـس والشـكل 

  )١٣:  ٢٠٠٣الزبیدي، ..... (وغیرها 

        :التشكیل الفني -٢
لمحاور السابقة ودروس هذا المحور تكون باستغالل الخامات  وهو محور مهم جدا لكونه یكمل ا

المختلفة من البیئة أو الخامات المستهلكة وغیرها لعمل أشكال فنیة یمكن أن تكون لها قیمة  
وظیفیة أو جمالیة وفي هذا المحور نحاول إشغال خیال وفكر الطالب لعملیة التولیف بالخامات 

فني جید باستخدام أبسط األشیاء ویجب أن یراعى عمر الطالب والمعالجات المختلفة لنكون عمل 
وكمثال على موضوعات التشكیل استغالل خامات الكرتون ونشارة الخشب وسعف النخیل لعمل 

وكذلك تشكیل لوحة ثنائیة األبعاد أو .... منزل، مسجد، قلعة، برج ، جسر وغیرها ( مجسمات مثل



 

٤٦ 
 

لجافة واستخدام البذور والحبوب على خلفیة من القماش مجسم ثالثي األبعاد من فروع النبات ا
بداعه ومهاراته، الخشن  ٕ   .حیث أن هذه األعمال غیر محدودة كل طالب حسب خیاله وا

  )193-236: 2006المهدي، (                                                                

  ):    االبتكار(التصمیم  -٣
أهمیته عن المحورین السابقین فهو یعلم الطالب أساسیات التصمیم فكل شي  هذا المحور ال تقل

حولنا بمرحلة تخطیط وتصمیم مبدئي على ورقة ثم صار بالصورة النهائیة ویعتمد التصمیم أساسا   
على األدوات الهندسیة فموضوعات التصمیم كثیرة ونشطة للطالب كتصمیم غالف كتاب أو بطاقة 

درسة أو للمعرض أو إعالن سیاحي أو لمنتجات تجاریة أو سجادة عن       تهنئة أو شعار للم
طریق تكرار وحدة زخرفیه ویجب أن یتناسب الموضوع مع عمر الطالب حیث السهولة والتبسیط  

  . وغیرها من الموضوعات
                                                                                     : التعبیر الحر  -٤

بداعه لدى أي موضوع یطرح للرسم  ٕ كذلك هذا المحور مهم لدى الطالب ألنه یطلق خیال الطالب وا
فهناك طالب ذوي أسلوب واقعي وهناك طالب ذوي أسلوب ذاتي ، كل طالب یعبر عن الموضوع 

المحور  المطروح ویعتمد هذا المحور على قوة خطوط الرسم وتعبیر األلوان ومن موضوعات هذا
  .تراث وموضوعات المسابقات الفنیةاألعیاد الوطنیة والطبیعة وال

  :األشغال الفنیة  -٥

بعـض المهــارات  تعتبـر األشـغال الفنیــة أحـد البنــود الرئیسـة فــي مجـال التربیــة الفنیـة ففیهــا یـتعلم الفــرد 
ات وترهـــف والخبــرات والمعلومـــات نتیجـــة اســتخدام خامـــات متنوعـــة ومــن جانـــب آخـــر تنمــو لدیـــه قـــدر 

  ). 61:  2002حمدان ، (حواسه نتیجة تفاعله وتأمله وتذوقه للخامات المتنوعة 

  .فاألشغال الفنیة تتیح للفرد فرصة التفاعل مع الخامات بفهم طبیعتها ومشكالتها ومصادرها 

  ) 76:  2000الصیفي ، (                                                                     

وال بد من استغالل خامات البیئة مـن المسـتهلكات الورقیـة والمعدنیـة والزجاجیـة وأنـواع البالسـتیك فـي 
  .عمل نماذج تشكیلیة مجسمة تتوافر فیها العناصر الجمالیة والتعبیریة 

لدى الفـرد فهـي تتمتـع بغناهـا بالخامـات المتنوعـة  االبتكاریةإن األشغال الفنیة تعمل على تنمیة القدرة 
كـذلك .وقد نجد لكل خامة خاصیة معینة وطبیعة تتـیح للطالـب البحـث والتجریـب .التي ال حصر لها 



 

٤٧ 
 

تمنح اإلنسان القدرة علي التفكیر والتأمل والمحاولة في إنشاء إبداعات من خـالل اسـتعانته بالخامـات 
                        ) . 216: 1996رید ، ( المختلفة كاألوراق والفلین والزجاج وفروع األشجار 

واألشغال الفنیة من مزایاها أن الفرد حینما یواجه بالخامـات واألدوات تسـاعده علـى تكـوین اتجـاه عـام 
نحـو تذوقـه لقـیم األشـیاء فیتكـون لدیـه رؤیـة متعمقــة تـرى عالقـات وتركیبـات وجمالیـات مـا كـان للعــین 

األشـــیاء وتســـاعده فـــي حیاتـــه  كمـــا أنهـــا تســـاعد الطالـــب علـــي نمـــو بصـــیرته تجـــاه.العادیـــة أن تراهـــا 
  .المستقبلیة علي تكوین اتجاه الذوق العام 

 والســـیرامیك، ،دیدیـــة والكرتـــون، والشـــمع، والفلـــینمـــن هـــذه الخامـــات علـــى ســـبیل المثـــال األســـالك الح
  .وعجینة الورق وغیرها كثیرا من األعمال الفنیة ذات الطابع الجمالي الممیز

  )220: 2006المهدي، (                                                                       

   :الخامات  -٦
یجب أن یدرس المعلم مستویات الخامات ووسائل التنفیذ المناسبة للموضوع ألعمار التالمیذ   

كما یجب التركیز على استغالل خامات البیئة المختلفة مثل سعف النخیل  .. ومدى صالحیتها 
حطب والقواقع البحریة وأیضا استغالل الخامات المستهلكة مثل ورق والحصى والرمل وال

الكرتون وبقایا األقمشة واألخشاب الطبیعیة والصناعیة وما یصلح للحفر أو للحرق ، والزجاج 
.. والعلب الفارغة وغیرها لما یراه المعلم مناسبا لدى الطالب ، والمرایا واأللوان الخاصة بها 

 . منها أشكال مختلفة ویولف بالخامات أشكاال فنیة جمیلةوذلك لیشكل   الطالب 
  )2008:83احمد ،(                                                                           

    :التقییم 
بعد نهایة الدرس یترك المعلم فرصة لدى الطالب للتقییم الذاتي والتعلیق على األعمال كذلك یقوم 

لتعلیق على بعض أعمال زمالئه بناء على مفاهیم الدرس واألهداف ثم یقوم المعلم  كل طالب با
بدوره بالتعلیق على األعمال الجیدة وكذلك األعمال الضعیفة وعلى المعلم أن یكون لدیة سجل  

  ) .   46: 1994المنیف،(درجات فرعي یرصد فیه درجات أعمال السنة للطالب 
  : الركن الفني  -٨

فالركن الفني ، كس معلم التربیة الفنیة نشاطه وأنشطة طالبه على جنبات المدرسة یجب أن یع
یقصد به عرض أو تعلیق نماذج مختارة من أعمال كل الطالب في كل فصل دراسي وذلك على 

وهكذا مع جمیع الفصول كلما أمكن وأیضا عمل ركن فني في زاویة ، لوحة العرض الخلفیة للفصل 
  .عرض فیها صحیفة التربیة الفنیة ولوحات األسبوع واألعمال المتمیزة معینة من المدرسة ت



 

٤٨ 
 

وال بأس أن یختار المدرس بالتعاون مع اإلدارة والطالب أماكن داخل المدرسة لرسم جداریات 
 .)65: 1998خمیس، ( تربویة تعلیمیة

   :الوسیلة الفنیة  -٩
خالفا عند التدریس بدون استخدام  تعتبر الوسیلة مهمة جدا لتوصیل موضوع الدرس في أسرع وقت

والوسیلة عبارة عن عمل فني متمیز سواء من أعمال المعلم نفسه أو أحد طالبه وذلك ... وسیلة 
 .                             وغیرها حول الموضوع الذي بصدد تدریسه سواء رؤیة فنیة أو تصمیم أو تعبیر

)                                                                95: 1995 سید احمد،(                                                                      
  : امتحانات التربیة الفنیة - ١٠

یجب أن یصیغ معلم التربیة الفنیة امتحانات لقیاس مستوى الطالب في هذه المادة منها  امتحانات 
نهایة الفصل الدراسي ویجب أن یكون االمتحان على مستوى عالٍ من  منتصف الفصل وامتحانات

  ..حیث عمل المقدمة التشویقیة للسؤال بعد ذلك 
  على أن یكون امتحان التربیة الفنیة یشمل على سؤالین أساسیین 

  ) الرسم ( السؤال التعبیري  -
  )تصمیم ابتكاري ( سؤال التصمیم  -

الین وال یقتصر على سؤال واحد فقط وال یكون هناك اختیار ، ویجب أن یشمل االمتحان كال السؤ 
ویجب أن یكتب امتحان نهایة الفصل الدراسي في ورقة مستقلة لكل طالب وذلك لیحس الطالب 

  ..بقیمة االمتحان 
وحدة  –یحوي االمتحان جانب نظري مثل أسئلة عن األلوان والعناصر المختلفة أسس التكوین 

  ).1997:66جودي ، (رها وهذا یدل على نشاط المعلم وغی –ترابط  –اتزان 

  : جماعة التربیة الفنیة - ١١
یقوم معلم التربیة الفنیة بتكوین جماعة التربیة الفنیة من الطلبة الموجودین ذوي االستعداد للعمل   
الفني بقصد مساعدتهم على صقل مواهبهم وهذا النوع من النشاط إلكمال المنهج جنبا إلى جنب  

ویقوم المعلم المشرف بوضع إعالن لتشكیل الجماعة وبالتالي وضع خطة سنویة .. المادة  مع
  :للنشاط على أن یقوم المعلم المشرف بتقسیم النشاط إلى لجان فرعیة تتمثل في 

                                                                                                                          .المسابقات لجنة -
  .لجنة المعارض -
  .لجنة الدعایة واإلعالن والعالقات العامة -
  .لجنة المعسكرات وورش العمل -
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  : مهام وواجبات جماعة التربیة الفنیة
                                                                          .العمل بروح الفریق واحترام اآلراء المختلفة -أ

  .المشاركة مع جماعات األنشطة المختلفة في النهوض والرقي بالعملیة التعلیمیة التربویة - ب
  .استغالل أوقات فراغ الطالب بما هو مفید ومجد -ج
  .التواصل مع المجتمع المحلي وذلك من خالل المشاركة في المعسكرات والمعارض المتنوعة - د
  .البیئیة المختلفة وتوظیفها في خدمة النشاطاستغالل الخامات  - ه
  .صیانة األدوات وحفظ العهدة الخاصة بالجماعة -و
                                                                                             .تنظیم المعارض الفنیة المختلفة - ز
  .االشتراك في المسابقات المختلفة -ح
  .ر المجالت الفنیة المتنوعة الهادفةإصدا -ط
  ).125: 1997كوجك ، (االهتمام بخلفیات الفصول الدراسیة والعمل على تنظیمها -ي

  : سجل المكتبة الفنیة - ١٢
وهذا السجل بمثابة أرشیف للجماعة یتضمن مجموعة من الموضوعات المصورة وغیر المصورة 

لصحف والمصادر المتنوعة بهدف الرجوع إلیه   والتي یقوم الطالب بجمعها من خالل المجالت وا
  .وقت الحاجة  

  : المكتبة الفنیة - ١٣
یقوم المعلم المشرف على جماعة التربیة الفنیة بتخصیص جناح من المعرض أو غرفة التربیة 

الفنیة لهذه المكتبة ، والتي تضم مجموعة من الكتب الفنیة وقصاصات من المجالت والصحف  
مادة والنشاط وكذلك األلبومات والوسائل التعلیمیة المختلفة للمادة وهذه المكتبة لها  ذات العالقة بال

  :فوائد كبیرة إذ أنها 

  . تتیح للطالب التعرف على اإلبداعات المختلفة -
  .تنمي لدى الطالب حب العمل والبحث -
  .تتیح الفرص للطالب إلصدار مجالت وصحف حائطیة ممیزة -
  .الب وتنمي لدیه القراءةتزید من ثقافة الط -
  .تعود الطالب على النشاط والحیویة والتفاعل المستمر مع المادة والنشاط -

  )82-122 1998:الحیلة ،(                                                                   

  :     المعارض الفنیة - ١٤
وهي تتیح  ، لتربیة الفنیة في أي مدرسة تعد المعارض الفنیة من مقومات نجاح مادة وجماعة ا
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للطالب فرصة االستمتاع بأعمالهم الفنیة وتقدیر غیرهم لهذا العمل ، فیقبل الطالب على المادة   
  . والنشاط بروح ودافعیة كبیرة ویتسابقون في عرض رسوماتهم وأعمالهم الفنیة المختلفة 

لتي قامت بها الجماعة كالرسومات الفنیة وفن والمعارض الفنیة تحتوى على جمیع األعمال الفنیة ا
  ..الكاریكاتیر والمنحوتات الفنیة والمجسمات 

  :وهناك شروط یجب مراعاتها عند تجهیز المعارض الفنیة منها
  .مراعاة اختیار المكان المناسب للعرض -
                                                                                     .اختیار األعمال الفنیة المتمیزة للطالب -
  . تنظیم عرض األعمال الفنیة سواء حسب المحاور أو حسب الصفوف أو حسب الخامات -
  .اختیار الخلفیة المناسبة لكل عمل فني من حیث اللون والشكل -
كل عمل على مراعاة عدم تكدس األعمال الفنیة في منطقة معینة وذلك إلتاحة الفرصة للمشاهد  -

  .حده
  .مجالت  –بحوث  –سجالت  –عرض نتائج أعمال جماعة التربیة الفنیة  -
  )133: 1997كوجك ، (التركیز على الثقافة الفنیة للطالب  -

  : المسابقات الفنیة - ١٥
المسابقات الفنیة من األسس التي تقوم علیها التربیة الفنیة كمادة ونشاط وهي تهدف إلى تشجیع 

رقي بمستویاتهم الفنیة وتنمیة مواهبهم اإلبداعیة وتنقسم المسابقات إلى مسابقات محلیة الطالب وال
  ).65: 1998خمیس، (وعربیة وعالمیة 

  :خطوات االشتراك في المسابقات الفنیة 
طرح موضوع المسابقة على جمیع الطالب عن طریق اإلذاعة المدرسیة واإلعالن الحائطي  -أ

یة وذلك حتى ترسخ فكرة المسابقة في ذهن المشاركین وبالتالي التعبیر وكذلك أثناء الحصة الدراس
  .عن الموضوع مع مراعاة مساحة الرسم حسب المسابقة 

فرز األعمال الواردة ثم اختیار أفضل األعمال للمشاركة به والعمل على تجهیزها وذلك بقطع  - ب
سم من كل جانب ثم  ٥عرضه الزوائد ثم تثبیت الصورة بدبابیس على ورق نظیف ابیض بإطار 

  .عمل استمارة البیانات لكل مشارك ویتم تدبیسها خلف اللوحة وتكون البیانات في ظهر الورقة 
أن یحتفظ المعلم باألعمال الفنیة الممیزة كي یشارك بها في معرض فني أو مسابقة فنیة ذات  -ج

  ).73: 1998خمیس، (حیز زمني ضیق أو كوسیلة فنیة عند تنفیذه لبعض الدروس 
  :    المجالت الفنیة ومجلة المدرسة - ١٦

كسابهم الخبرات من حیث  ٕ قیام المعلم مع طالبه بعمل المجالت الفنیة التي تتسم بالطابع الفني وا
وتشجیع الطالب على   . التصمیم الفني للمجلة واختیار الموضوعات التي تتصل بالفنون جمیعها 
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الفن والمدارس الفنیة والفنانین العالمیین والمحلیین مع  عمل البحوث والتقاریر المختصرة حول
التأكید على إخراج البحث أو التقریر بشكل جید من حیث تصمیم الغالف والصفحات ، أیضا 

السنویة  مشاركة المعلم مع جماعة التربیة الفنیة بموضوع معین عن الفن وذلك في مجلة المدرسة
جب أن یكون له باع طویل في المشاركة في إخراج   التي تصدرها جماعة الصحافة ، أیضا ی

  ).Johnson, 1998: 246(  المجلة

تربیة مستمرة  ویرى الباحث أن أهمیة التربیة الفنیة والجمالیة كمفهوم یتجه إلى تربیة الفرد
المزاوجة بین القوى  مدى حیاته ، تربیة فیها من التنسیق بین إنماء شخصیة الفرد ما یوحي إلى

بین القیم العلمیة والتقنیة ، وبین القیم  كیة وبین الدوافع الحسیة والوجدانیة والى تحقیق التوازناإلدرا
 . الجمالیة والروحیة والخلقیة

ن للتربیة الفنیة والجمالیة ، رسالة سامیة في ٕ العملیة التربویة ، وهذه الرسالة تتطلب من العاملین  وا
ذل الجهود في تنمیتها واإلیمان بأهدافها ، ذلك إلعالء بها ، وب في حقول تدریس الفنون ، الثقة

 .وتكوین القدرات الفاعلة في توجیههم الوجهة السدیدة داخل المدرسة وخارجها شخصیات األفراد ،
تقالیدها  الفنون في مضامینها ومفاهیمها تعطي الصورة الحیة عن حیاة الشعوب ، وتعبر عن إن

وتقدمها ،وسجل حافل  ة صادقة تتجلى بها نهضة األمم وحضارتهاوعقائدها وعاداتها ، والفنون مرآ
 . المختلفة بالقیم الفنیة التي جاء بها تطور الحضارة اإلنسانیة في عصورها

في میادین متعددة ، وكذلك  وانطالقًا من هذه األهمیة یمكن شیوع مصطلح التربیة الفنیة والجمالیة
والبرامج  التربیة الفنیة والجمالیة ما وضعت في المناهجو  ،) التربیة عن طریق الفن(ظهور مفهوم 

  . اتقدر الوتنمیة  لتعلیمیة إال لغرس روح االبتكارا

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

٥٢ 
 

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  .دراسات تتعلق بتقویم المناهج بوجه عام: المحور األول

  .التعقیب على الدراسات المتعلقة بتقویم المناهج بوجه عام*
  

  .دراسات تتعلق بتقویم منهاج التربیة الفنیة بوجه خاص: ور الثانيالمح
  .التعقیب على الدراسات المتعلقة بتقویم منهاج التربیة الفنیة بوجه خاص*
 
  
  .تعقیب عام على الدراسات السابقة*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٥٣ 
 

  :الدراسات السابقة
 عرض خالل من ، وذلكالحالیة الدراسة تخدم التي الفصل الدراسات هذا في الباحث تناول

 الدراسة إلجراء التي استخدمت واألدوات والعینات، السابقة، الدراسات لتحقیقها سعت التي األهداف
  : كالتالي محورین إلى الفصل هذا تقسیم تم حیث ، إلیها توصلت التي للنتائج عرض یتم ثم ومن ،

  .لمناهج بوجه عامالدراسات  السابقة التي تتعلق بتقویم ا عرض تم: المحور األول
 .تم عرض الدراسات السابقة التي تتعلق بتقویم منهاج التربیة الفنیة بوجه خاص: المحور الثاني

  
  :بتقویم المناهج بوجه عامدراسات تتعلق  - :المحور األول

  :2007)(شحیبر دراسة -١
  .سالمیةاإل المعاییر ضوء في األساسي العاشر للصف العلوم مقرر تقویم :إلى الدراسة هدفت

 اإلسالمیة المعاییر وهي قائمة أدوات ثالث واستخدمت التحلیلي الوصفي المنهج اعتمد الباحث
 العلوم، لمعلمي العلوم والموجهة منهاج لمحتوى اإلسالمیة المعاییر واستبانة العلوم، منهاج لمحتوى
ا المحتوى تحلیل وقائمة  معلمي من ومعلمة ممعل100) (من  الدراسة عینة وتكونت للمعاییر، وفقً

 من العشوائیة اختیارهم بالطریقة جرى غزة قطاع في األساسي العاشر للصف العلوم ومعلمات
باستخدام برنامج الرزم االحصائیة   وتحلیلها البیانات تجمیع وتم غزة، قطاع في الحكومیة المدارس
spss  2006 العام نم األول الدراسي الفصل في الدراسة تنفیذ وتم لمعالجة البیانات.  

 :أظهرت النتائج الى ما یلي
 منهاج العلوم محتوى في اإلسالمیة المعاییر توافر في المعلمین نظر لوجهة العامة النسبة بلغت -

 .مرضیة غیر نسبة وهي (% 53 ) األساسي العاشر للصف
 حلیل محتوىت عنها أسفر والتي العلوم منهاج محتوى في اإلسالمیة للمعاییر العامة النسب بلغت -

 .متدنیة نسبة وهي (% 44.6 ) العلوم منهاج
 العاشر األساسي للصف العلوم منهاج تطویر بضرورة الدراسة أوصت السابقة النتائج ضوء وفي -

  الدراسة قدمتها التي اإلسالمیة المعاییر قائمة وفق
  ( 2006 ): المرغني دراسة -٢

 في الوسائل التعلیمیة استخدام ضوء في الجتماعیةا الدراسات منهاج تقویم إلى الدراسة هذه هدفت
   .األساسي السابع الصف

 كتاب محتوى في والمتمثلة الدراسة عینة بتحدید التحلیلي وقام الوصفي المنهج الباحث اعتمد
 ما ومعرفة المحتوى لتحلیل قائمة إعداد جرى حیث السابع األساسي للصف االجتماعیة الدراسات

   . ال أم التعلیمیة الوسائل استخدام یوظف اسات االجتماعیةالدر  منهاج كان إذا
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  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم االحصائیة 

 بدرجة التعلیمیة الوسائل استخدام یوظف الحالي الدراسات االجتماعیة منهاج أن النتائج وأوضحت
 الدراسات كتاب محتوى لیللتح العامة النسبة بلغت حیث عملیة التدریس في ومنخفضة ضعیفة

  . للصف السابع االجتماعیة

   :)٢٠٠٥(دراسة حجازي   -٣
 والشروط المعاییر توفر هذه مدي معرفة و الجیدة للكتب وشروط معاییر وضع الدراسة إلى هدفت

 أربعة تناولت حیث فلسطین للتمریض كلیة في المدرسین نظر وجهة من البالغین تمریض كتاب في
 .للتقویم أبعاد

 من بقائمة وتمثلت الحالیة الدراسة أداة الباحثة استخدمت اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي ، وقد
 تقویم في أعدت التي السابقة الدراسات و التربوي األدب االطالع علي بعد وضعها تم المعاییر
 ، تنظیمهو  المحتوي عرض و الفني اإلخراج في تمثلت أربعة الدراسة مجاالت أداة تناولت الكتاب،

ستة ( الجنسین  كال من ) ٣٠ ( العینة أفراد بلغ التقویم، وقد وسائل و واألنشطة التعلیمیة األسالیب
  .فلسطین للتمریض كلیة في العاملین األكادیمیین من ) اإلناث من عشرة وأربع الذكور، من عشر

 .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 وجه من البالغین تمریض لكتاب التقویمیة المدرسین لتقدیرات المئویة أن النسبة نتائجال أظهرت وقد

الفني واإلخراج،  الشكل تضمن الذي الدراسة في األول للمجال فلسطین كلیة في نظر العاملین
 جیدة نسبة في تمثلت . الكتاب في المعاییر  المحتوى تنظیم عرض و في تمثل الذي الثاني وللبعد

 للبعد للكتاب التقویمیة المدرسین لتقدیرات المئویة الكتاب، وكذلك النسبة المعاییر في هذه فرلتوا
 .تربویاً  مقبولة متوسطة نسبة وهي التعلیمیة األسالیب واألنشطة تناول الذي الثالث

 لتقویمیةا الوسائل في تمثل الدراسة من الرابع للبعد للمدرسین التقویمیة للتقدیرات المئویة أما النسبة
 .مقبولة غیر ضعیفة مئویة نسبة علي حصل و الكتاب في التي
 سنوات تعزى إلى·إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال للمدرسین للتقدیرات التقویمیة بالنسبة أما

 بالكلیة المدرس به یقوم الذي دورات تربویة، العمل علي المدرس ، والمؤهل العلمي، حصولةالخبر 
  .التمریض تدریس مجال يف الكلیة في والعمل

 : )٢٠٠٥ (دراسة الشخشیر - ٤
 نظر المعلمین وجهة من األساسي السابع للصف الجمیلة لغتنا كتاب تقویم إلى هذه الدراسة هدفت

 للمعلمین التقویمیة التقدیرات إلى نابلس، والتعرف محافظة في الحكومیة المدارس في والمعلمات
 . المجاالت لهذه الكلیة التقویم درجة معرفة كذلكو  .الستة الكتاب لمجاالت والمعلمات

ا التحلیلي الوصفي المنهج الباحث اعتمد ً  حساب بعد – األبعاد على موزعة استبانة مستخدم
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من  المكونة نابلس، محافظات في العشوائیة الدراسة عینة على بتطبیقها قام – وثباتها صدقها
ا و ) ٨٨ ( عددهم والبالغ نابلس، فظةمحا في ومعلماتها العربیة اللغة معلمي مجموع ً  ، معلمة معلم

  .مدارس وسبع مائة من اختیارهم تم
  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 

 التقویمي تقدیره الكتاب أن هذا ویعني %)٨٢(التقویمي  التقدیر متوسط أن النتائج أظهرت وقد
ا مرتفع ا . البحث فرضیة لوقبو  جودة على یدل مما ، جدً  إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال وأیضً

 فروق وجدت وقد ، والخبرة العلمي النوع والمؤهل لمتغیرات تعزى العینة أفراد استجابات متوسط بین
  . الخبرة متغیر لصالح

  : (Kandy, 2005) دراسة كاندي -٥

 تأثیره ومدى الحاسب اآللي بمساعدة الیونانیة المدارس في الجغرافیا منهاج تقویم هدفت الدراسة إلى
  .الطلبة على

 380 ) منهم طالباً   ( 758 )قوامها عینة حیث اختار التجریبي المنهج الغرض لهذا اعتمد الباحث
 على الدراسة أداة تطبیق وتم . الضابطة العینة طالبا في  ( 378 )و التجریبیة العینة في طالباً  (

 الطالب تعلم لتقیم برنامج بإعداد الباحث قام حیث العام من نفس األول الدراسي الفصل في الطلبة
  .اآللي الحاسب خالل من

 .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 الحاسب من خالل وأفضل اكبر بدرجة یستفیدون األساسیة المرحلة في الطالب أن النتائج وأظهرت

 .التعلم تحقیق أهداف على یساعد وال المنهاج قیمة من یقلل حالشر  على القائم التعلیم أما اآللي

  : (Eric, 2005) دراسة ایرك -٦

 .األهداف حیث من أوربا مدارس في الجغرافیا منهاج تقویم إلي الدراسة هذه تهدف

 مسئولین خالل من المدارس على بتوزیعها قام اعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدما استبانه
 تقویم في المتخصصین التربویین المسؤولین جمیع العینة شملت وقد ,أوربا ي مجلسف التربیة عن

   . األوروبي التعلیم المنهاج في

  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 في الحالي المنهاج إن األهداف، حیث من منهاج الجغرافیا في مشكالت وجود أظهرت النتائج

 .أكادیمیا متفوقین بان یكونوا الطلبة یساعد ال یةاألورب المدارس
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 : (wills, 2005) دراسة ولز -٧
  .المعلمین نظر وجهة خالل من اسكتلندا في الجغرافیا مناهج تقویم هدفت الدراسة إلى

 إذا ما لمعرفة الجغرافیا لمعلمي موجهة استبانه الغرض اعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدما لهذا
 األداة بتطبیق قام ، حیث ال أم المنهاج ومع العصر مع تتالءم حالیا لتدریس المطبقةا طرق كانت
 من عشوائیة بطریقة اختیارهم معلمًا تم( 145 ) العینة عدد بلغ الجغرافیا معلمي من عینة على

  .في اسكتلندا األساسیة المرحلة مدارس

  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 الدراسة وأوصت الطلبة مع وال الواقع مع تتالءم ال الحالیة الجغرافیا أن مناهج النتائج أظهرت 

 .الحالي الواقع مع تتالءم بحیث تدریسه وطرق الجغرافیا مناهج تطویر بضرورة

 : (bough, 2004) دراسة بورغ -٨

 نظم واستخدام ألمریكیةا المتحدة الوالیات في الجغرافیا منهاج إلى تقویم الدراسة هذه هدفت
   . نیویورك والیة مدارس بعض في الجغرافیة المعلومات

لهذا  األساسیة المرحلة طلبة من عشوائیة عینة باختیار اعتمد الباحث المنهج التجریبي ، وقام
 (325) و  التجریبیة العینة في طالباً  ( 325 ) منهم طالباً  ( 650 ) العینة عدد بلغ و الغرض

 البیئات البرنامج لدرس تضمین خالل من البرنامج بتجهیز الباحث وقام . الضابطة العینة في طالباً 
   . المطبق الجغرافیا منهاج في المتضمن الصحراویة

 .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 تفاعلوا جغرافیا قدال معلومات نظم برنامج خالل الدرس من تعلموا الذین الطلبة أن النتائج وأظهرت
 الشرح في الطریقة التقلیدیة على اعتمدوا الذین الطلبة من وأفضل اكبر بشكل الدرس من واستفادوا

 المعلومات نظم برامج الدراسة باستخدام وتوصي , المطلوب بالشكل الدرس مع یتفاعلوا لم حیث
 .نیویورك في األساسي التعلیم مراحل في الجغرافیة

 : ( 2004 ) انيالغری دراسة  -٩
 بعـض ضـوء في اللیبیة اإلعدادیة بالجماهیریة المرحلة في الجغرافیا منهاج تقویم هدفت الدراسة إلى

 .معلما ومعلما) ١٥٠(البالغ عددهم  المدارس معلمي من الدراسة عینة وتكونت , الخاصة المعاییر

، المعلومـات لجمـع اسـيسـلم خم ذات إسـتبانة اعتمـد الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي مسـتخدما
   . لمعالجة البیانات  spss اإلحصائیةواستخدم برنامج الرزم 
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 الحفـظ علـى ركـز حیـث وعـدم شـمولیتها الجغرافیـا منهـاج فـي ضـعف وجـود إلـى النتـائج أظهـرت
  . الطلبة عند الفكریة والعقلیة القدرات تنمیة علي ولم یركز واالستظهار

  :) ٢٠٠٤(دراسة المدهون  -١٠
 ألهـداف التقویمیـة المنزلـي، والتقـدیرات االقتصـاد منهـاج تقـویم لدراسـة إلـى معرفـة معـاییرهـدفت ا
 المنزلـي االقتصـاد منهـاج لمحتـوى التقویمیـة الفلسـطیني، والتقـدیرات المنزلـي االقتصـاد منهـاج

 ي،الفلسطین االقتصاد المنزلي منهاج في المستخدمة لألنشطة التقویمیة التقدیرات الفلسطیني، وكذلك
 الفلسـطیني، والتقـدیرات المنزلـي االقتصـاد منهـاج فـي التعلیمـة التعلیمیـة التقویمیـة للوسـائل والتقدیرات
 التقویمیـة الفلسـطیني، والتقـدیرات المنزلـي االقتصـاد فـي منهـاج التعلیمـة التعلیمیـة للوسـائل التقویمیـة

 .الفلسطیني المنزلي االقتصاد منهاج في للتقویم
 مـن المنزلـي االقتصـاد مدرسـات مـن منهج الوصـفي مسـتخدمة اسـتبانه علـى عینـةاعتمدت الباحثة ال

الـرزم  برنـامج الباحثـة واسـتخدمت ، معلمـة (129) عـدد أفرادهـا وكـان ، غـزة محافظـات قطـاع جمیـع
  . spss اإلحصائیة

 (% 73.5) تقـدیر یأخـذ والمحتـوى ، (% 74.4) تقـدیرها كـان وقـد أظهـرت النتـائج أن األهـداف
 تقـدیر تأخـذ التعلمیـة التعلیمیـة والوسـائل (% 72.0) تقـدیر تأخـذ والالصـفیة طة الصـفیةواألنشـ

 األهـداف (73.3) تقـدیر یأخـذ والتقـویم (68.8%) : مجـاالت فـي فـروق وجـود عـدم وكـذلك0
  . التقویم الستبانه الكلیة مجمل الدرجة في وكذلك والتقویم والالصفیة الصفیة األنشطة و والمحتوى

   :) ٢٠٠٤( جرار دراسة -١١
   األولـى لصـفوف األساسـیة التعلـیم مرحلة في المدرسیة العربیة اللغة كتب تقویم إلى الدراسة هدفت

 إلـى والتعـرف والمشـرفین ، والمعلمـات یـن المعلـم نظـر وجهـة مـن ) الثالـث ، الثـاني ، األول (
 الشـكل( : وهـي ، الكتـب لهـذه السـتة للمجـاالت ،والمشـرفین والمعلمـات للمعلمـین التقویمیـة التقـدیرات
 معرفـة وكـذلك ) والرسـوم األشـكال ، األسـئلة ، العـرض طریقـة ، اللغـة ،المحتـوى، الفنـي واإلخـراج

  . الستة المجاالت لهذه التقویم الكلیة درجة
ا التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث اعتمـد ً علـى  موزعـة فقـرة ) ٦٩ ( مـن مكونـة اسـتبانة مسـتخدم
فـي  الطبقیـة العشـوائیة الدراسـة عینـة علـى بتطبیقهـا قـام – وثباتهـا صـدقها بحسـا بعـد – األبعـاد

فـي  ومشـرفیها ومعلماتهـا العربیـة اللغـة معلمـي مجمـوع مـن المكونـة ، الغربیـة الضـفة محافظـات
ـا ) ٦٦٨ ( عـددهم والبـالغ الغربیة الضفة محافظات ً ـا ) ٣١٦ ( مـنهم ، ومعلمـة معلم ً       ، و معلم

  .معلمة ) ٣٥٢ (
  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
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 الشـكل ( األول هـو المجـال والمشـرفین المعلمـین عنـد الكتـاب مجـاالت أفضـل ن أ النتـائج أظهـرت
 ثـم الرابـع ثـم المجـال الثالث المجال ثم السادس المجال ویلیه ،)% ٧٦ ( ونسبته ، ) الفني واإلخراج
 ). المحتوى ( الثاني بته ثم المجالونس األسئلة الخامس المجال

ـا الدراسـة وأظهـرت  للمعلمـین التقویمیـة التقـدیرات فـي داللـة إحصـائیة ذات فـروق توجـد وال أنـه أیضً
 ، الصـف لمتغیـر تعـزى ، واألسـئلة ، ،والغـرض واللغـة ، والمحتـوى ، الشـكل ) لمجـاالت والمعلمـات

ا دالة الفروق كانت بینما ً  ألكثـر  والخبـرة الجـنس لمتغیـري وكـذلك . ألشـكالالرسوم وا لمجال إحصائی
 والمعلمـات للمعلمـین التقویمیـة التقـدیرات فـي داللـة إحصـائیة ذات فـروق توجـد وال.  سـنة ١٥ مـن

   .الشكل  مجاالت في العلمي للمؤهل
  : ( 2003 )شحادة  دراسة -١٢

 ضـوء معـاییر فـي مصـر فـي الثانویـة المرحلـة فـي الجغرافیـا منهـاج تقـویم إلـى الدراسـة هـذه هـدفت
 بجمـع وقـام الباحـث . ي التحلیـل الوصـفي المـنهج الباحـث اسـتخدم حیـث . العالمیـة االتجاهـات

 خالل من علیة حصل العالمیة والتي االتجاهات معاییر قائمة إعداد خالل من والمعلومات البیانات
 . الجغرافیا لمنهاج التربوي األدب ومراجعة متابعة

 هـذا تطبیـق تـم معیـارا( 133 ) مـن یتكـون اسـتبیانا الوصـفي مسـتخدما اعتمـد الباحـت المـنهج
  . المتخصصین الجغرافیا معلمي من معلماً  (280)  قوامها عینة علي االستبیان

  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 قـد الجغرافیـا منهـاج فـي العالمیـة االتجاهـات معـاییر لتـوفر  العامـة النسـبة أن إلـى النتـائج وأظهـرت

 الجغرافیـا منهـاج بمراجعـة الدراسـة توصـي حیـث جـدا منخفضـة وهـذه النسـبة)  ( % 19.24  بلغـت
عادة ٕ  . العالمیة المعاییر یرعي تصمیمه بحیث وا

  :  (2003 )السالم عبد دراسة -١٣
 نظـر وجهـة مـن فـي مصـر ثـانوي األول للصـف المدرسـي الجغرافیـا كتـاب تقـویم هـدفت الدراسـة إلـى

  .المدرسین

 مـن الدراسـة عینـة الدراسـة وتكونـت لرصـد مشـكلة اعتمـد الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي القـائم 
 سـتة مـن تتكـون إسـتبانة الباحـث اسـتخدم حیـث . الخبـرة ذو معلمـي الجغرافیـا مـن معلمـا  ( 130)
 األنشـطة , لتعلیمیـةا الوسـائل ,ة\المـاد عـرض , العلمیـة المـادة , العـام الشـكل اشتملت على مجاالت
   . المعاییر من عدد على كل مجال واشتمل

 .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
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 أمـا ,العلمیـة للمـادة)  ( 62%للشـكل، و(56.8%) كانـت  المعـاییر تـوافر نسـبة أن النتـائج أظهـرت
 . (45 %) بلغت واألنشطة (30.7 %)والوسائل التعلیمیة  (41.3%)فكانت العلمیة المادة عرض

 بمجموعـة الكتـاب إثـراء. ونوعیتـه الكتـاب بغـالف أهمهـا العنایـة توصـیات بعـدة الدراسـة أوصـت وقـد
 والوسـائل العـرض طـرق تنـوع.الطلبـة لتـدریس والجـداول بالرسـم البیـاني العنایـة. الملونـة الخـرائط مـن

   .المستخدمة

 :) 2002 (طموس   دراسة - ١٤
 األساسـي فـي السـادس للصـف الجمیلـة لغتنـا لكتـاب العربیـة اللغـة معلمـي یمتقـو  إلـى الدراسـة هـدفت 

 . التحدیث نحو باتجاهاتهم وعالقته فلسطین
ـا أبعـاد لتقـویم استبانة ببناء الباحث وقام ، التحلیلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم ً  الكتـاب ومقیاس

ـا ) 50 ( عینـة علـى وطبقهمـا التحـدیث، نحـو لالتجاهـات ً  العربیـة اللغـة معلمـي معلمـة مـنو  معلم
  . عشوائیة بطریقة اختیارهم تم األساسي السادس للصف

 .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 حسـب تعتبـر وهـي ( % 75.5 ) بلغـت التقویمیـة الدراسـة عینـة تقـدیرات أن وقـد أظهـرت النتـائج

 . عالیة الباحث تصنیف
البعـد  ویلیـه ، أفضـلها ویعـد ( % 84.2 ) نسـبة علـى حصـل فقـد للكتـاب نـيالف اإلخـراج بعـد وأمـا

البعـدان  ویلیـه ، ( % 76.3 ) نسـبة علـى وحصـل العربیـة، اللغـة مـادة بخصوصـیات المتعلـق
%) 73.1() نسـبة علـى منهمـا بعـد كـل ،وحصـل المـادة عـرض وطریقـة المعروضـة بالمـادة المتعلقـان
وأظهـرت  ، ایجابیـة كانـت المنـاهج تعـدیل نحـو المعلمـین هـاتاتجا أن إلـى الدراسـة نتـائج وأشـارت
ا دالة موجبة ارتباطیة عالقة وجود النتائج ً  معـدل تقـدیرات بـین ( 0.01 ) داللة مستوى عند إحصائی

  . المناهج تحدیث نحو اتجاهاتهم وبین الجمیلة لغتنا لكتاب التقویمیة المعلمین
  : (2002 ) شومان دراسة -١٥

 معـاییر وفـق ، بمحافظـة غـزة األساسـي السـادس للصـف الریاضـیات منهاج تقویم إلى الدراسة هدفت
 ، المحتـوى ، األهـداف ( التقـویم الجوانـب وشـمل ، الباحـث صـنع مـن الریاضـیات بمنهـاج خاصـة
  . ) التقویم وسائل ، واألسالیب الوسائل

 المعلمـین والمعلمـات عجمیـ مـن الدراسـة مجتمع نموتكو  ، التحلیلي الوصفي المنهج استخدم الباحث
 واسـتخدم ، الدراسـة لتمثـل عینـة مـنهم عشـوائیة عینـة اختیـار وتـم ، السـادس الصـف یدرٍسـون الـذین

  . وتحلیل محتوى مالحظة وبطاقة االستبانة : التالیة األدوات الباحث
  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 

 -: التالي الدراسة نتائج وأظهرت 
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 فـي ، المقبـول تربویـاً  الحد من أقل   (57 %)األول الجزء في متوسطها بلغ األهداف حیث من 1-
 .تربویاً  المقبول الحد بدایة  (61 %) الثاني الجزء
 فـي المقبـول تربویـاً  الحـد مـن أقـل نسـبة علـى حصـوله النتـائج أظهـرت المحتـوى حیـث مـن أمـا 2-
 . المقبـول الحـد تقـع ضـمن وهـي الثـاني الجـزء فـي (61 %) علـى الحصـول حـین فـي األول الجـزء

 وهـي الثـاني الجـزء فـي ) (59%األول الجـزء فـي  (61 %) نسـبة علـى حصـلت والطـرق األسـالیب
  .تربویاً  المقبول األدنى للحد تصل لم بذلك
 : 2002 )( الراشد  دراسة -١٦

 ضـوء البحـرین فـي فـي ادیـةاإلعد المرحلـة فـي االجتماعیة الدراسات منهاج تقویم إلى هدفت الدراسة
   . العالمیة االتجاهات بعض

 قام حیث أدوات ثالث الغرض لهذا استخدم الباحث حیث ، التحلیلي الوصفي اعتمد الباحث المنهج
ا اسـتخدم ، كمـا المحتـوى لتحلیـل قائمـة و للمعـاییر قائمـة بإعـداد ً  , آراء المعلمـین السـتطالع اسـتبیان

  .االجتماعیة الدراسات معلمي من معلماً  ( 132 ) من الدراسة عینة وتكونت

  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
 باالتجاهـات یهـتم ال حالیـاً  المطبـق االجتماعیـة الدراسـات منهـاج أن إلـى الدراسـة وأظهـرت نتـائج 

  .العالمیة

  : smith, 2002)( دراسة سمیث  -١٧

 اسـترالیا األساسـي فـي التعلـیم مرحلة في االجتماعیة الدراسات كتب هدفت الدراسة الحالیة إلى تقویم
  .العالمیة للمعاییر

 معلمـي الدراسـات مـن معلمـاً  ( 241 ) مـن الدراسـة عینـة وتكونـت اعتمد الباحث المـنهج الوصـفي ،
 المعـاییر قائمـة إلـى تسـتند دقیـق بشـكل المعلومـات لجمـع أداتـین الباحـث االجتماعیـة، واسـتخدم

 لتحلیـل المعـاییر نفـس مـن قائمـة األداة اسـتخدم فـي حیـث ,معیـارا (114) مـن تكونت والتي ةالعالمی
 .للمعلمین موجهة معیارا114 من مكونة ستبانةا بتجهیز وقام . المحتوي

لتحلیـل  العامـة النسـبة بلغـت حیـث العالمیـة المعـاییر یتضـمن ال الجغرافیـا أظهـرت النتـائج أن منهـاج
 بلغت النسبة فقد المعلمین نظر وجهة خالل من أما جدا ضعیفة نسبة يوه (14.71%)  المحتوى
 منهـاج الدراسـات فـي العالمیـة المعـاییر تـوافر عـدم توضـح نسـبة وهـي)  (9.03%  العامـة  

 للمعـاییر وفق الدراسات االجتماعیة منهاج بتطویر الدراسة وأوصت . األساسیة للمرحلة االجتماعیة
  .العالمیة
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 : ) ٢٠٠١ (أعمر دراسة -١٨
 )م١٩٩٩ (للعـام قطـر دولـة فـي الثـانوي الثالـث للصـف العربیـة اللغـة كتـاب تقویم إلى الدراسة هدفت

 والتضـمینات والمحتـوى األهـداف : اآلتیـة األبعـاد وفـق والطلبـة والمـوجهین المعلمـین نظـر وجهة من
 . واألسئلة والتقویم
ا التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث اعتمـد ً  موزعـة علـى كـل مـن) ٤٥٠(لعـدد  انةاسـتب مسـتخدم

 صـدقها حسـاب بعـد – الكتـابین أسـئلة محتـوى تحلیـل ،وبطاقـةوقـد  لطلبـةاو  والمـوجهین لمعلمـینا
  . عینة الدراسة على بتطبیقها قام – وثباتها

  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
وكـذلك  ، جیـدة فیهـا والتضـمینات لهمـا ضـوعةالمو  األهـداف یحققـان الكتـابین أن النتـائج أظهـرت
 . المدرسي للكتاب الجید المحتوى عناصر فیها تتوافر وال ، التقویم

ـا وكشـفت ،  االنفعـالي المجـال أسـئلة یلیهـا ، األولـى بالمرتبـة جـاءت المعرفـي المجـال أسـئلة أن أیضً
   .النفسحركي فالمجال

 :) ٢٠٠٠( الحشاش دراسة -١٩
 جوانـب القـوة لتحدیـد ؛ غـزة بمحافظـات الثانویـة للمرحلـة البالغـة منهـاج قـویمت إلـى الدراسـة هـدفت

 واألنشـطة التعلیمیـة ، والمحتـوى ، األهـداف : وهـي األربعـة المـنهج عناصـر خـالل مـن والضـعف
 . والتقویم ، التعلمیة
ا التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث اعتمـد ً  لـىموزعـة ع فقـرة ) ١٢٠ ( مـن مكونـة اسـتبانة مسـتخدم
ـا (366) مـن  المكونة الدراسة عینة على بتطبیقها قام – وثباتها صدقها حساب بعد – األبعاد ً  معلم
  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة  ،ومعلمة

  
 المعـاییر الواجـب مـع یـتالءم ال غـزة بمحافظـات الثانویـة للمرحلـة البالغـة منهـاج أن النتـائج أظهـرت
 . الكلیة الدرجة من)  % 57( تتجاوز ال منخفضة بنسبة إال یهف توافرها

ا دالة فروقًا النتائج أظهرت وقد ً  الصف لمتغیر تعزى المعلمین تقدیرات متوسطات بین إحصائی
 . عشر الحادي
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  : بتقویم المناهج بوجه عام المتعلقة السابقة الدراسات على تعقیب
 فـي الكتـاب متعـددة جوانـب علـى ركـزت أنهـا نجـد البنـد هـذا فـي الـواردة الدراسـات مراجعـة خـالل مـن

 ووسـائل التقـویم، ، واألنشـطة ، المـادة وعـرض ، المعروضـة والمـادة الفنـي اإلخـراج مثـل المدرسـي
 . الكتاب وتحلیل ، الكتاب ولغة ، واألشكال والصور
 مـن سـیة بشـكل عـامالدرا المـواد فـروع وكتـب منـاهج وتحلیـل بتقـویم المتعلقـة الدراسـات بعـض اهتمـت
 المعلمـین والمشـرفین نظـر وجهـة مـن النتـائج وأهـم والمـنهج والعینـات واألدوات األهـداف : حیـث

 : الحالیة بالدراسة السابقة الدارسات عالقة توضیح وسیتم ، والطالب
 و ایـرك، (2005) وكانـدي ،  ( 2006 ) المرغنـيكـل مـن  دراسـة هـدفت : األهداف حیث من 

 ،  2003 )، وشـحادة  ( 2004 ) والغریـاني  ، (2004) ، وبـورغ  (2005) وولـز،  (2005)
بتقـویم كتــب الدراســات  2002 )( ، وسـمیث   2002 )( والراشــد  ،   (2003 )السـالم وعبـد

االجتماعیــــــــة وفروعهــــــــا ، وبعضــــــــها اهــــــــتم بتقــــــــویم كتــــــــب اللغــــــــة العربیــــــــة وفروعهــــــــا مثــــــــل دراســــــــة 
، )   ٢٠٠١ (، وأعمــر)   ٢٠٠٢ ( ، وطمــوس)    ٢٠٠٤( ، وجــرار  )٢٠٠٥(الشخشــیر
،  (2002 ) شـومان  ، وبعضـها اهـتم بتقـویم كتـب الریاضـیات  مثـل دراسـة)  ٢٠٠٠( والحشـاش

بتقـــویم ) ٢٠٠٥(بتقـــویم كتـــب العلـــوم ، واهتمـــت دراســـة حجـــازي   2007)(واهتمـــت دراســـة شـــحیبر 
 .بتقویم كتاب االقتصاد) ٢٠٠٤(كتاب التمریض ، واهتمت دراسة المدهون 

 أهمیـة مـن الكتـاب لهـذا لمـا ،التاسـعإلـى تقـویم منهـاج التربیـة الفنیـة للصـف  هدفت الحالیة الدراسةو  
 تدریسـه طریقـة فـي األخـرى الدراسـیة فـروع المـواد عـن یختلف وألنه ، والمعلمین للطلبة بالنسبة كبیرة

منهـاج التربیـة الفنیـة  تقـویم تناولـت أنهـا فـي الدراسـات السـابقة عن الحالیة الدراسة واختلفت . وتقویمه
  . لتاسعللصف ا
 ـا السـابقة الدراسـات فـي المنـاهج تعددت : من حیث المنهج ً لكـن ، الدراسـة موضـوع الخـتالف تبع

، )٢٠٠٧(شـــحیبر: الغالبیـــة العظمـــى مـــن الدراســـات اعتمـــدت المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي مثـــل دراســـة
ـــــــز)٢٠٠٥(، وایـــــــرك)٢٠٠٥(، والشخشـــــــیر)٢٠٠٥(، وحجـــــــازي )٢٠٠٦(والمرغنـــــــي ، )٢٠٠٥(، وول
، )٢٠٠٣(، وعبدالســـالم)٢٠٠٣(، وشــحادة)٢٠٠٤(، وجــرار)٢٠٠٤(، والمــدهون )٢٠٠٤(والغریــاني
، )٢٠٠١(، وأعمــــــــر)٢٠٠٢(، وســــــــمیث)٢٠٠٢(، والراشــــــــد)٢٠٠٢(، وشــــــــومان)٢٠٠٢(وطمــــــــوس
الوصـفي  المـنهج فـي تناولهـا الدراسـات معظـم مـع اتفقـت والدراسـة الحالیـة  )٢٠٠٠(والحشـاش
  .فقد تناولتا المنهج التجریبي )٢٠٠٤(، وبورغ)٢٠٠٥(كاندي ا كال من دراسة، أمالتحلیلي
 الدراسـة أداة فـي السـابقة الدراسـات معظـم مـع الحالیـة الدراسـة اتفقـت : مـن حیـث األدوات ) 
: والدراســات التـــي تناولــت االســتبانة وأداة التحلیـــل هــي دراســـة) اداة التحلیــل(بجانـــب )  ســتبانةاال

ـــــي، وال)٢٠٠٧(شـــــحیبر ـــــرك)٢٠٠٥(، والشخشـــــیر)٢٠٠٥(، وحجـــــازي )٢٠٠٦(مرغن ، )٢٠٠٥(، وای
، )٢٠٠٣(، وشــــــــحادة)٢٠٠٤(، وجــــــــرار)٢٠٠٤(، والمــــــــدهون )٢٠٠٤(، والغریــــــــاني)٢٠٠٥(وولــــــــز
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، )٢٠٠٢(، وســــمیث)٢٠٠٢(، والراشــــد)٢٠٠٢(، وشــــومان)٢٠٠٢(، وطمــــوس)٢٠٠٣(وعبدالســــالم
 . )٢٠٠٠(، والحشاش)٢٠٠١(وأعمر

 
  عینتهـا مـن المعلمـین، والمعلمـات، وذلـك  السـابقة غالبیـة الدراسـات تتناولـ : مـن حیـث العینـات

ــــــــــرك)٢٠٠٥(، والشخشــــــــــیر)٢٠٠٥(، وحجــــــــــازي )٢٠٠٧(شــــــــــحیبر: مثــــــــــل دراســــــــــة ، )٢٠٠٥(، وای
، )٢٠٠٣(، وشــــــــحادة)٢٠٠٤(، وجــــــــرار)٢٠٠٤(، والمــــــــدهون )٢٠٠٤(، والغریــــــــاني)٢٠٠٥(وولــــــــز

، )٢٠٠٢(، وســــمیث)٢٠٠٢(، والراشــــد)٢٠٠٢(، وشــــومان)٢٠٠٢(، وطمــــوس)٢٠٠٣(وعبدالســــالم
 - المعلمـین مـن الحالیـة الدراسـة عینـة اختیـار الباحـث ، ورأى )٢٠٠٠(، والحشـاش)٢٠٠١(وأعمـر
ا الناس أكثر والمعلمات المعلمین ألن ؛ – الباحث رأي حسب  . المدرسي بالكتاب احتكاكً

 
 مـن حیـث  المدرسـي المنهـاج ، والكتـاب أهمیـة السـابقة الدراسـات أظهـرت : مـن حیـث النتـائج

 . وعالجها الضعف ونقاط ، وتدعیمها القوة نقاط تحدید
 :وقـــــد أكــــــدت معظـــــم الدراســــــات الســــــابقة وجـــــود قصــــــور وعـــــدم تالئــــــم فــــــي المنـــــاهج مثــــــل دراســــــة 

، )٢٠٠٥(، وولــــــــــز)٢٠٠٥(، وایــــــــــرك)٢٠٠٥(، وحجــــــــــازي )٢٠٠٦(، والمرغنــــــــــي)٢٠٠٧(شــــــــــحیبر
ــــاني ، )٢٠٠٢(، وســــمیث)٢٠٠٢(د، والراشــــ)٢٠٠٣(، وعبدالســــالم)٢٠٠٣(، وشــــحادة)٢٠٠٤(والغری
 . )٢٠٠٠(والحشاش

 المدرسیة الكتب تقویم المناهج عملیة في واالهتمام ضرورة االستمرار على الدراسات هذه أكدت ولقد
 القـوة جوانـب وعـن ، الكتـب هـذه صـالحیة مـدى عـن ؛ للكشـف فیهـا المعلمـین مشـاركة وضـرورة ،

  .والضعف
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  :بتقویم منهاج التربیة الفنیة بوجه خاصدراسات تتعلق -:المحور الثاني

  :) ٢٠٠٧( الغامدي دراسة -١
 المتوسـطة بالمرحلـة الفنیـة التربیـة مـنهج تواجـه التـي علـى الصـعوبات التعـرف :إلـى الدراسـة هـدفت
  . المختصین والمعلمین التربویین نظر المشرفین وجهة من التعلیمیة الباحة بمنطقة

 ومعلمـي مشـرفي جمیـع مـن الدراسـة مجتمـع تكـون حیـث تحلیلـي،الاعتمـد الباحـث المـنهج الوصـفي 
 أداة االسـتبانة الباحـث اسـتخدم وقـد فـردا ) ٩٠(وعـددهم الباحـة التعلیمیـة بمنطقـة الفنیـة التربیـة مـادة

 بیانـات تحلیـل تـم  ألفـا كرونبـاخ ، وقـد اسـتخدم الباحـث معامـل والبیانـات المعلومـات لجمـع للدراسـة
  (spss)االجتماعیة  للبرامج اإلحصائیة مةالحز  باستخدام الدراسة

 بشكل تتضح المتوسطة المرحلة في الفنیة التربیة منهج تواجه صعوبات أظهرت نتائج الدراسة وجود
التعلیمیـة، كمـا  والوسـائل التـدریس التعلیمیـة واسـتراتیجیات والخبـرات والمحتـوى األهـداف فـي بـارز

 معـاییر وجـود عـدم و المتوسـطة المرحلـة فـي الفنیـة التربیـة مـنهج تقـویم فـي صـعوبات وجـود أظهرت
  . المنهج نتائج لتقویم مقننة قیاسیة

  :) ٢٠٠٧(دراسة الغزولي  -٢
هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن مــواطن القــوة ومــواطن الضــعف فــي منــاهج الفنــون التشــكیلیة للحلقــة 

المختلفــة مــن القــائمین ووجهــات النظــر  اآلراء، وكــذلك التعــرف علــى بســلطنة عمــان األساســیةاألولــى 
ــــاءالمدرســــیة  واإلشــــراف علیهــــا واإلدارةعلــــى تدریســــها  ــــذ حــــول منهــــاج الفنــــون  األمــــور وأولی والتالمی

  .التشكیلیة بهذه المرحلة
ــــار تحصــــیلياعتمــــد الباحــــث المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي مســــتخدما  ، وبطاقــــة  بطاقــــة تحلیــــل، واختب

تــدریس واإلشــراف لمنهــاج الالقــائمین علــى مــن ) ٦٥(اســتبانة طبقهــا علــى ، و  طالبــا) ٨٠(ل مالحظــة
  . الفنون التشكیلیة بالحلقة األولى األساسیة، وكذلك آراء مدیري المدارس وأولیاء األمور

  .لمعالجة البیانات  spssواستخدم برنامج الرزم اإلحصائیة 
ــــة لتكــــرار اســــتجابات المعلمــــین والمشــــرفی ــــائج الدراســــة أن جمیــــع النســــب المئوی ن ودیــــري أظهــــرت نت

مـــن كـــل ) % ٨٠ (، وكـــذلك التالمیـــذ جـــاءت عالیـــة أي زادت عـــن النســـباألمـــورالمـــدارس وأولیـــاء 
  . التحصیلي فقد كانت أعلى النتائج في مستوى التذكرعینة، أما بخصوص نتائج االختبار 

  :)٢٠٠٦(كاظم وجبر دراسة -٣
    النــوع  رلخــریجین ومعرفــة دو مــن وجهــة نظــر ا تقــویم برنــامج قســم التربیــة الفنیــة إلــى الدراســة هــدفت

ذلــك اعــد الباحثــان اســتبانة تتكــون مــن  وألجــل) موجــه تربیــة فنیــة،مــدرس(والوظیفــة ) ذكــر ، أنثــى ( 
ومحــور ) محــور المتغیــرات الدیموجرافیــة ، النــوع ، ســنة التخــرج ، والوظیفــة الحالیــة ( ،ثالثــة محــاور 
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، ) أسـئلة تـدور حـول الخطـة  ٨و. والجامعـة  تقویم الخطة الدراسیة من حیث متطلبات القسـم والكلیـة
  ) . ومحور طرائق التدریس والتقویم 
)  ١٠٥( مـن عینـة حجمهـا  الدراسـة مجتمـع تكـون حیـث التحلیلـي،اعتمـد الباحـث المـنهج الوصـفي 

  .والبیانات المعلومات لجمع للدراسة أداة االستبانة الباحث استخدم وقد خریجین
  .لمعالجة البیانات Spss اإلحصائیة وقد استخدم الباحثان الرزم 

. أن البرنـــامج یتمتــع بنقـــاط قــوة تتمثـــل فــي أهمیـــة المقــررات التـــي تــدرس فیـــه  أظهــرت نتـــائج الدراســة
كمـــا . وداللــة متغیـــر النـــوع لمصــلحة الـــذكور والوظیفـــة لمصــلحة المـــوجهین فـــي مقــررات القســـم فقـــط 

یـــرى أن ) %٦٤.٨(ي وجـــود مـــا نســـبته بینــت النتـــائج أن البرنـــامج یعـــاني مـــن نقـــاط ضــعف تتمثـــل فـــ
یــرى أن هنـاك مقـررات ینبغــي ) % ٧٦.٢ (مقـررات الخطـة متداخلــة مـن حیـث المضــمون ومـا بنسـبته

أن تتضــمن فــي الخطــة ، وأن طریقــة المحاضــرة هــي الطریقــة الســائدة فــي التــدریس مــع التركیــز علــى 
ة بشـــكل عــــام یمكـــن القــــول أن وأن االختبـــارات التحریریــــة هـــي الســــائد) الحفــــظ ( المســـتوى المعرفـــي 

عادة نظر من حیث مقرراته وطرائق تدریسه وتقویمه  ٕ   .برنامج التربیة الفنیة بحاجة إلى مراجعة وا
  :) ٢٠٠٥(دراسة كاظم وجبر  -٤

ـا قـابوس السـلطان جامعـة – التربیـة بكلیـة الفنیـة التربیـة برنـامج هـدفت الدراسـة إلـى تقـویم  لـبعض وفقً
 برنـامج تقـویم فـي النـوع ، والوظیفـة متغیـر دور الخـریجین، ومعرفـة جهة نظـرو  من العالمیة المعاییر

  .الفنیة التربیة لبرامج العالمیة المعاییر وفق على الفنیة للتربیة برنامج التربیة الفنیة، واقتراح
ا ) ١٠٥ ( حجمهـا عشـوائیة عینة اعتمد الباحث المنهج الوصفي وقداختیرت   قسـم خریجـي مـن فـردً

مـاني التربـوي بالحقـل العـاملین مـن قـابوس السـلطان  جامعـة – التربیـة بكلیـة لفنیـةا التربیـة ُ  خـالل الع
  ).٢٠٠٤ (الدراسي العام

 ، كمـا) فنیـة تربیـة موجـه - مـدرس( الوظیفـة ومتغیـر ،)أنثـى – ذكـر( النـوع لمتغیـر تمثیلهـا العینـة 
  ).  ٢٠٠٢-١٩٩٤ (بین التخرج توزیعها سنة في روعي

  .لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحثان الرزم اإلحصائیة 
 :اآلتیة التوصیات الباحثان یقدم الحالي البحث نتائج ضوء في
 علـى والرسـم بـالكمبیوتر، والتصـمیم العربـي، الخـط :مثـل الخطـة إلـى جدیـدة مقـررات إضـافة .١

 األوراق
 .والمنظور والتشریح الشفافة،

 .المقررات تدریس عند عمليال الجانب على التركیز - ٢
 .المقررات تدریس عند له أكبر مساحة إعطاء أو النظري الجانب إضافة - ٣
 لعمـل الالزمـة بالبرمجیـات تزویـده ویـتم الفنیـة بالتربیـة خـاص اآللـي للحاسـب معمـل اسـتحداث - ٤

  .التربیة الفنیة معلم
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 مـن أكثـر الفنیـة تربیـةال ومشـرف لمعلـم مهمـة معرفیـة كوظـائف والتقـویم التطبیـق علـى التركیـز -٥
 .على التذكر التركیز

 االختبـارات مـن والتقلیـل وخارجـه المشـغل داخـل بنوعیهـا العملیـة االختبـارات علـى التركیـز -٦
 .التحریریة
 :اآلتیة الدراسات إجراء الباحثان یقترح لبحث لهذا استكماال

 آراء علـى مسـتمر بشـكلو  الوقـوف بغیـة (مـثال سـنتین كـل) وأخـرى فتـرة بـین البحـث هـذا إعـادة -٧
 .الدارسین والخریجین

 التربیـة برنـامج تقـویم فـي أثرهـا ومعرفـة والوظیفـة النـوع غیـر أخـرى دیمغرافیـة متغیـرات دراسـة -٨
  المدرسة طلبة وعدد المدرسة، ومستوى الخبرة، سنوات مثل عدد الفنیة،

  :) م٢٠٠٤( دراسة النجادي  -٥

لبــة وطالبــات التربیــة الفنیــة المتــدربین والمتــدربات فــي هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى مشــكالت ط
  .كلیة التربیة بجامعة الملك سعود

وقــد اســتخدم الباحــث  ،اعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي مســتخدما اســتبانة طبقــت علــى عینــة الدراســة
  .لمعالجة البیانات Spss الرزم اإلحصائیة 

ف علـى متطلبـات المـادة مـن خامـات وأدوات، عدم وجود میزانیة للصر : أظهرت نتائج الدراسة ما یلي
عــدم وجــود دلیــل المعلــم الــذي یســتطیع مــن خاللــه االطــالع علــى طرائــق التــدریس ومهــارات ضــابط 
عـــداد الـــدرس، قلـــة الوســـائل التعلیمیـــة واألجهـــزة المصـــاحبة لهـــا ممـــا یعیـــق تحقیـــق أهـــداف  ٕ الصـــف وا

  .التدریس

  :)  ٢٠٠٤ ( الجبوري دراسة -٦
 فـي الفنـون الجمیلـة لمعاهـد التشـكیلیة الفنـون أقسـام فـي المقـررة المنـاهج ى تقـویمهـدفت الدراسـة الـ 

  .العراق
 سـتة مجـاالت علـى توزعـت فقـرة ) ٩٢ (مـن اعتمـد الباحـث المـنهج الوصـفي معتمـدا اسـتبانة تكونـت

 التعلیمیـة، والتقنیـات والوسـائل التـدریس، وطرائـق المقـررة، المنـاهج ومحتـوى التعلیمـة، األهـداف(
ا (83) طبقت على) الطلبة نتاج تقویم وأسالیب التعلیمیة، األنشطة والفعالیاتو  ً  .ومدرسة مدرس

 فـي مهمـة عناصـر بینهـا وتشـكل فیمـا وتتفاعـل تتكامـل السـتة المجـاالت أن إلـى النتـائج أظهـرت
  .لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة  المناهج، وبناء تصمیم

 باألهـداف المتعلقـة الجوانـب فـي بعـض المدرسـین اسـتخدام فـي ضـعف وجـود إلـى لنتـائجا وأشـارت 
 .التقویم وأسالیب التدریس وطرائق الدراسیة المناهج ومحتوى التعلیمیة
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ـا یبـدو السابقة الدراسات استعراض ومن ً  قـد المختلفـة التعلـیم مراحـل عبـر الفنیـة التربیـة مـنهج أن جلی
 أدت مهمـة نتـائج إلى توصلت قد علیه أجریت التي التقویمیة الدراسات نوأ الباحثین، حظي باهتمام

ا انعكس مما في محتواه، النظر إعادة إلى ً  البحـث إجـراء یبـرر مـا وهـذا وتحسـینه، تطویره على إیجاب
 تمهیـدا وسـلبیاته، ایجابیاتـه حیـث مـن التربیـة بكلیـة الفنیـة برنـامج التربیـة علـى الوقوف بهدف الحالي
  .المجال هذا في المعاییر العالمیة االعتبار بنظر یأخذ جدید برنامج القتراح

  
   : )fleimpan ٢٠٠٣(بان مفلدراسة  -٧

إلى تحقیق هدف رئیسي واحد وهو تطـویر مـنهج الكتـاب المدرسـي لمـادة التربیـة الفنیـة  هدفت الدراسة
المعرفیــة وذلـــك بوضـــع  لطالبــات المرحلـــة الثانویــة فـــي ضــوء االتجـــاه المعاصــر القـــائم علــى المفـــاهیم

  .مواصفات ومعاییر تفصیلیة لتطویر المنهج المذكور 
طالبــــة  ٨٧٢اســــتبیان وزع علــــى عینــــة الدراســــة وبلغــــت  ةالمــــنهج الوصــــفي معتمــــد ةالباحثــــ تاعتمــــد

  .بالمرحلة الثانویة بصفوفها الثالث وبقسمیها العلمي واألدبي 
  ة البیاناتلمعالج Spss وقد استخدمت الباحثة الرزم اإلحصائیة 

  :أظهرت النتائج إلى ما یلي
الوصــول إلــى إمكانیــة تطــویر منــاهج التربیــة الفنیــة لطالبــات المرحلــة الثانویــة مــن خــالل التطــور  - ١

المقترح والذي ركز في ضوء االتجاه المعاصر لتنظیم مناهج التربیـة الفنیـة والقـائم علـى المفـاهیم 
  .المعرفیة 

إلجابــــة علــــى جمیــــع التســــاؤالت الفرعیــــة والتــــي تناولــــت الوصــــول إلــــى نتــــائج إحصــــائیة عالیــــة ل - ٢
 .المواصفات والمعایر التطویریة لكل عنصر من عناصر المنهج والتأكید على مناسبتها 

  :)  2002 ( الزعبي دراسة -٨
  .ضوء أهدافه في األردن في األساسیة للمدارس الفنیة التربیة منهج تقویم هدفت الدراسة إلى 
 للصـفین الفنیـة التربیـة ج الوصفي التحلیلي مستخدما بطاقة تحلیل محتـوى مـنهجاعتمد الباحث المنه

  .األساسیة المرحلة من والسادس الخامس
  لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

 العامـة، لألهـداف الخاصـة األهـداف تمثیـل نسـبة بـین اتسـاق عـدم وجـود أظهـرت نتـائج الدراسـة 
 لألهـداف السـلوكیة األهـداف شـمولیة وعـدم فقـط، مجـالین فـي السـلوكیة األهـداف یـلتمث وانحصـر
  .لتحقیقها علمي محتوى لها لیس السلوكیة األهداف من العدید وأن الخاصة،
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  :)  2001 ( المشهداني دراسة -٩
المدرســین  نظـر وجهـة مـن المتوسـطة للمرحلـة الفنیـة التربیـة مـنهج هـدفت الدراسـة إلـى تقـویم

  .مدرساتوال
ا ) ١٠٠(اعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدما استبانة طبقت على  ً   .ومدرسة مدرس

  .لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 
ا المعتمدة األهداف أن أظهرت النتائج ً لى المزید واإلضافة، التجدید إلى بحاجة حالی ٕ  فـي الدقـة مـن وا

 المـنهج إلـى افتقـار إلـى النتـائج أشـارت كمـا والطالـب، المـدرس لـدى تهـاوترجم لتوضـیحها الصـیاغة،
 .الطلبة نتاج تقویم أسالیب في التنوع
  :) م٢٠٠٠(الشهري  -١٠

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض الوضع الراهن لمنهج التربیة الفنیة للمرحلة المتوسطة في المملكة 
لمرحلة المتوسطة وتحدید الجوانب اإلیجابیة والسلبیة العربیة السعودیة، ونقد منهج التربیة الفنیة ل

  .فیه

اعتمد الباحث أسلوب المنهج الوصفي الوثائقي، حیث اعتمد في تنفیذ دراسته على الكتب والوثائق  
  .والنشرات الخاصة بمادة التربیة الفنیة بالمملكة العربیة السعودیة

  البیاناتلمعالجة  Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

أظهرت نتائج الدراسة إلى ذكر العدید من اإلیجابیات والسلبیات في المنهج القائم ومن السلبیات  
التي أوردها الباحث عمومیة األهداف وعدم وضوح صیاغتها، ضعف المحتوى، عدم مواكبة 

 .المحتوى للتطورات العصریة، عدم تنوع الوسائل التعلیمیة مما یؤدي إلى ملل الطالب

   : )١٩٩٨(لبد دراسة  -١١
  :إلىهدفت الدراسة 

  التعـــرف علـــى أهـــداف منهـــاج التربیـــة الفنیـــة وواقـــع وأســـالیب التـــدریس المســـتخدمة فـــي تعلیمهـــا
وتعلمها بمدارسنا األساسیة الدنیا ، وخصائص محتوى تلك المـادة والوسـائل المسـتخدمة لتـدریس ذلـك 

  .المحتوى وأسالیب التقویم المتبعة 
لــة الفــروق فــي واقــع منهــاج التربیــة الفنیــة للمرحلــة األساســیة الــدنیا طبقــا للســلطة الكشــف عــن دال

ناث(وعامل الجنس) وكالة،حكومة(المشرفة على التعلیم  ٕ   . وذلك كما یراه أفراد عینة الدراسة) ذكور وا
 التوصــل إلــى مقترحــات مناســبة كمحاولــة لعــالج المشــكالت التــي تواجــه منهــاج التربیــة الفنیــة فــي
رسنا وتطویر هذا المنهاج من خالل التوصل إلى إطار لمنهج التربیة الفنیـة المقتـرح مـع تطبیقـات مدا

 .على هذا المنهج 
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الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي مســـتعینًا باســـتبانة قـــام الباحـــث بتطبیقهـــا بعـــد التأكـــد مـــن  اعتمـــد
( فـي المرحلـة األساسـیة الـدنیا  صدقها وثباتها على نصف المعلمین القائمین علـى مـادة التربیـة الفنیـة

ـــــة  معلمـــــًا )  ٤٨٠( وعـــــددهم  ١٩٩٨/  ١٩٩٧العـــــام الدراســـــي : بمحافظـــــات غـــــزة ) حكومـــــة ووكال
مــن حیــث تــوافر األهــداف . ومعلمــة بهــدف اســتطالع أرائهــم حــول معرفــة واقــع منهــاج التربیــة الفنیــة 
ســؤاًال مفتوحـــًا یتعلـــق بكیفیـــة والمحتــوى وطـــرق التـــدریس والوســائل وأســـالیب التقـــویم المتبعــة تـــم طـــرح 

  .تطویر مادة التربیة الفنیة في مدارسنا 
  .لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

  :ما یلي أظهرت النتائج 
وجـــود فـــروق بـــین واقـــع األهـــداف واألهـــداف المرجـــوة المتوقعـــة لصـــالح األهـــداف المتوقعـــة وهـــذا  -

  .لفنیة وتوظیفها میدانیا یتطلب تحدید أهداف التربیة ا

وجـــود فـــروق فـــي واقـــع محتـــوى التربیـــة الفنیـــة المرجـــوة المتوقعـــة لصـــالح المحتـــوى المتوقـــع وهـــذا  -
 .یتطلب تحدید المحتوى واستخدامه في عملیتي تعلیم وتعلم التربیة الفنیة في مدارسنا 

والوسـائل المطلوبـة وجود فروق في األسالیب والطرق والوسائل القائمة لصالح األسالیب والطـرق  -
 .وهذا یتطلب إعداد وتدریب معلمي التربیة الفنیة على األخذ بهذه الوسائل والطرق واألسالیب 

وجـــود فـــروق فـــي واقـــع التقـــویم والتقـــویم المتوقـــع ، األمـــر الـــذي یتطلـــب تطـــویر وتنویـــع أســـالیب  -
 .التقویم في التربیة الفنیة في مدارسنا 

نیـة مـن خـالل تـوفیر اإلمكانـات واألدوات وتـوفیر متخصصـین ، ویمكن أن یتم تطـویر التربیـة الف -
وعقد دورات لتأهیل المعلمین وزیادة حصـص التربیـة الفنیـة وتـوفیر األمـاكن والمعـارض الخاصـة 

 .بمادة التربیة الفنیة 

  :  ) ١٩٩٧ ( لعیبي دراسة -١٢
  .في العراق ةالفنی التربیة قسم لطلبة الیدویة األشغال منهج هدفت الدراسة إلى تقویم

ـا) ٣٠(اعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدما استبانه طبقت علـى عینـة بلـغ حجمهـا  ً  وطالبـة طالب
  .ببغداد الجمیلة الفنون بكلیة الفنیة التربیة قسم في

  .لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 
 والمتخصصین الخبراء نظر وجهة من مقررالمنهج ال في ضعف وجود إلى االستبانة نتائج أظهرت 

  .التعلیمیة وبالمرحلة باألهداف وعالقته تطبیقه حیث من
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  :) ١٩٩٦(دراسة السید  -١٣
  تحدیــــد احتیاجــــات المجتمـــع مــــن الممارســـات الفنیــــة فــــي مواقـــف الحیــــاة الیومیــــة إلـــىهـــدف الدراســــة 

ة مــن التعلــیم األساســي مــن تــوفیر هــذه وتحدیــد موقــف مــنهج التربیــة الفنیــة فــي الحلقــة الثانیــ بالقــاهرة
المواقـف التـي تســاعد التالمیـذ علـى التعامــل فـي مواقـف الحیــاة الیومیـة التـي تســتدعي ممارسـات فنیــة 
وتحدیـد اإلطــار العــام لمــنهج التربیـة الفنیــة فــي ضــوء مواقــف الحیـاة الیومیــة التــي تتطلــب أن یمارســها 

 .الفرد نشاطًا فنیًا 
، الوصــفي التحلیلــي مــن خــالل مجموعــة مــن الخطــوات واإلجــراءات العلمیــة الباحثــة المــنهج اعتمــدت

  . معلما ومعلمة) ٨٧(مستخدمة استبانة طبقت على 
  .لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

  :نتائج الدراسة ما یلي أظهرت
كــن أن یمارســها الفــرد فــي تــم التوصــل فــي الدراســة إلــى تحدیــد قائمــة بالممارســات الفنیــة التــي یم )١

أنشــطته الیومیـــة والباحثـــة تعتقـــد أن هـــذه القائمـــة تعبـــر عـــن المســـتوى المقبـــول للفـــرد العـــادي فـــي 
المجتمــع وأن طبیعــة األنشــطة الفنیــة الحقیقیــة التــي یمارســها أي فــرد تعتمــد بشــكل أساســي علــى 

ة التـــي یعـــیش فیهـــا عوامـــل مختلفـــة منهـــا المســـتوى الثقـــافي للفـــرد والمســـتوى الحضـــاري فـــي البیئـــ
  .ونوعیة التوجیه الذي یالقیه في تنشئته داخل األسرة 

تــم تحدیــد ســتة بنــود منفصــلة وتحدیــد الممارســات الفنیــة التــي یمكــن أن یمارســها الفــرد فــي الحیــاة  )٢
الیومیـة ولكــن الباحثـة تــرى أن عملیــة الفصـل هــذه تمـت لتحدیــد الممارســات بقصـد االســتفادة مــن 

المقتــرح وهــو ال یعنــي أن مــا تــم تحدیــده مــن بنــود ال یــتم تكــراره فــي بنــود  ذلــك عنــد بنــاء المــنهج
أخـرى بـل علـى العكـس فتـذوق الطبیعـة مـثًال یمكـن أن یـتم فـي النزهـات والـرحالت وفـي المدرسـة 
بل یمكـن أن یـتم أیضـًا فـي المناسـبات االجتماعیـة والقومیـة كمـا لـوحظ تكـرار الممارسـات بـالبنود 

علـى أهمیتـة وتكـراره فـي مناشـط الحیـاة الیومیـة وهـو مـا تمـت مراعاتـه عنـد المختلفة وهو ما یدل 
 .بناء المنهج المقترح 

أمكن للباحثة تحدید اإلطار العام لمنهج الحلقة الثانیة من التعلیم األساسـي بحیـث یفـي بحاجـات  )٣
هــــذه التلمیـــذ الیومیــــة مـــن الممارســــات واألنشـــطة الفنیــــة وتقـــدیم البــــدائل لألنشـــطة المقترحــــة فـــي 

  .المناهج 

  : )١٩٩٤( النجاديدراسة  -١٤
الضـــوء علـــى عـــدة جوانـــب لهـــا صـــلة بالنظریـــة الحدیثـــة فـــي التربیـــة الفنیـــة  إلـــى إلقـــاءهـــدفت الدراســـة 

كأســاس للتربیــة الفنیــة ) التربــوي والفنــي ( وهــي نظریــة المصــدر المعرفــي بالمملكــة العربیــة الســعودیة 
وهـذه النظریـة تعطـى رؤیـة جدیـدة   DBAE (Discipline – Based Art Education(ویرمز لـه 
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لما یجب أن یكون علیه منهج التربیة الفنیة ، وهذه النظریة تنـاقش التربیـة الفنیـة علـى أنهـا مـادة تهـتم 
  . بالمحتوى الفكري والتربوي بجانب المهارات الیدویة المكتسبة 

  .دراسة اعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدما استبانه طبقت على عینة ال
  لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

حاجـة لتغییـر بعـض األهـداف والمضـامین فـي مـنهج التربیـة الفنیـة علـى الدراسـة وجـود  نتائج أظهرت
حاجـــة فـــي إعـــداد المنـــاهج وطـــرق التـــدریس ، وهنـــاك  مختلـــف المســـتویات لتســـایر النظریـــات الحدیثـــة

التربـوي ، ( ن خالل تبني النظریـات الحدیثـة مثـل نظریـة المصـدر المعرفـي إلعادة صیاغة المناهج م
 .كأساس للتربیة الفنیة في التعلیم العام ) الفني 
  : ,Jacquelyn) ١٩٩٣(جاكلین  دراسة -١٥

 التربیـة مـنهج فـي واالسـتراتیجیات المتبعـة والتنظـیم األهـداف محتـوى تحلیـل هـدفت هـذه الدراسـة إلـى
  .الطلبة نتاج على المكونات هذه وأثر الفنیة،

 مدرسـة ٤٠ الفنیـة فـي التربیـة اعتمـد الباحـث المـنهج الوصـفي مسـتخدما بطاقــة تحلیـل لمنـاهج 
   .المحتوى تحلیل أسلوب باستعمال

  لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 
 فـي مؤشـر هـو ممـا أكثـر علـيالتطبیـق الف فـي اإلبـداع جوانـب مـن عـدد وجـود إلـى النتـائج وأشـارت
 تنفیـذ فـي الطلبـة ، ونجـح تعلـیم فـي نجـح المنهج وأن ومفرداته، المنهج وثائق في المكتوب التخطیط
 .له المرسومة األهداف

  :) م١٩٩٢(دراسة الشهري  -١٦

 هــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التوصـــل إلـــى تحدیـــد مشـــكالت مـــنهج التربیـــة الفنیـــة فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة
كمــــا یراهــــا معلمـــو ومعلمــــات التربیــــة الفنیـــة، والتوصــــل إلــــى االخـــتالف بــــین آراء كــــل مــــن  بالریـــاض

المعلمین والمعلمات حول أهم مشـكالت مـنهج التربیـة الفنیـة، والتوصـل إلـى حلـول ومقترحـات للتغلـب 
  .على مشكالت ومنهج التربیة الفنیة بالمرحلة االبتدائیة

انة طبقــت علــى عینــة البحــث مــن معلمــي ومعلمــات اعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي مســتخدما اســتب
  التربیة الفنیة بالمرحلة االبتدائیة

  لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

  :أظهرت نتائج الدراسة إلى

ـــا فــــي مختلــــف المجـــاالت ذات متوســــطات متقاربـــة األهمیــــة وأن اختلفــــت  ً أن جمیـــع المشــــكالت تقریب
اتفقـت الفئـات علـى أن األهـداف ال تسـاعد التالمیـذ علـى ممارسـة مجـاالت متعـددة درجات الترتیـب، و 
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مــن النشــاط الفنــي وال تحــث علــى االســتفادة مــن المــواد واألدوات المبتكرة،ولقــد أجمعــت عینــة الدراســة 
علـى إغفــال المحتــوى للموضـوعات المبتكــرة والحدیثــة وعلـى عــدم االهتمــام بمیـول واتجاهــات التالمیــذ 

وأظهــــرت النتــــائج إغفــــال المحتــــوى لكثیــــر مــــن المجــــاالت الفنیــــة، تبــــین عــــدم تــــوفر الوســــائل  الفنیــــة،
التعلیمیــة وقلــة األدوات والخامــات لــدى كــل مــن المعلمــین والمعلمــات، اتفقــت عینــة الدراســة علــى أن 

همال الجانب االبتكاري ٕ   .التقویم یهمل مراعاة الفروق الفردیة ویقتصر على تقویم المهارات وا
  :) م١٩٩٠(دراسة باسندوه  -١٧

مــن حیــث بالریــاض هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــویم أهــداف مــنهج التربیــة الفنیــة بالمرحلــة المتوســطة 
تنوعها ووضوحها وتنمیتها لالتجاهات وكذلك محاولة الوصول إلـى توصـیات مـن المـأمول أن تسـاعد 

  .في تطور هذه األهداف،

، وقــد اســـتخدم ا اســتبانة طبقــت علـــى عینــة البحــثاعتمــد الباحــث أســلوب المــنهج الوصـــفي مســتخدم
  .لمعالجة البیانات Spss الباحث الرزم اإلحصائیة 

أن األهـداف لــم تكـن مصـاغة صـیاغة واضــحة : أظهـرت نتـائج الدراسـة العدیـد مــن النتـائج مـن أهمهـا
یـــة ومحـــددة، عـــدم وضـــوح األهـــداف الحالیـــة للمـــادة، هنـــاك تـــداخل بـــین األهـــداف العامـــة للتربیـــة الفن

وأهدافها الخاصة، األهداف الحالیة للتربیة الفنیة ال تعكـس حاجـات الطـالب ومیـولهم وال تـدفعهم إلـى 
  .االكتشاف والتطویر

  : )  ١٩٨٩ ( الكناني دراسة -١٨
  .الثانویة  المرحلة مدارس في المقرر الفنیة التربیة منهج تقویم دراسته هدفت

 والمفـردات، األهـداف،( مجـاالت مـن أربعـة تتكـون انهاعتمد الباحث المـنهج الوصـفي مسـتخدما اسـتب
ـا) ١٧٥ (، طبقـت علـى)التقـویم وأسـلوب التـدریس، وطرائـق ً  مـن)٧ (و للمـادة، ومدرسـة مدرس

   .التربویین االختصاصیین
  لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

 األهـداف ووضـوح اسـتیعاب ضـعف :امنهـ تواجـه المدرسـین صـعوبات وجـود أظهـرت نتـائج الدراسـة
 مفـردات تطبیـق دون تحـول ووجـود صـعوبات المـادة؛ بأهـداف الطلبـة وعـي وضعف المدرسین، لدى

 حدیثـة طـرق تـدریس السـتعمال اإلمكانـات تـوافر عـدم الصـفوف؛ فـي الطلبـة عـدد كزیـادة المـادة
فـي  التربویـة التقنیـات اسـتعمال وقلـة والمناقشـة؛ المحاضـرة علـى التركیـز وأن والنمذجـة، كـالعرض
  .توافرها رغم المدارس
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  :) ١٩٨٥( دراسة حرب  -١٩

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى آراء المعلمـــین والمعلمـــات لمـــادة التربیـــة الفنیـــة حـــول مـــدى  
وكـذلك حصـر الصـعوبات التـي تحــول بالكویـت تحقیـق أهـداف مـنهج التربیـة الفنیـة للمرحلـة االبتدائیـة 

  .دات المقرردونه تطبیق مفر 

للتعـرف علـى آرائهـم حـول المنـاهج المـراد تقویمهـا  اعتمـد الباحـث المـنهج الوصـفي مسـتخدما اسـتبانه 
وقــد قــام الباحــث بــإجراء العدیــد مــن الخطــوات كــان أولهــا دراســة وتحلیــل مــنهج التربیــة ،  ثــم تطویرهــا

ـا إجـراء المقـابالت المفتوحـة الفنیة للمرحلة االبتدائیة وكذلك متابعة تقاریر لجان تطویر المنـاهج و  أیضً
  . للمعلمین والمعلمات 

المــنهج لــم یســهم بإیجابیــة فــي تحقیــق أهــداف : عــدد مــن النتــائج مــن أهمهــا أظهــرت نتــائج الدراســة 
ـــــاهج ال تســـــاعد المعلمـــــین  ـــــر كافیـــــة، أن المن ـــــة االبتدائیـــــة، وأن الحصـــــص غی ـــــة للمرحل التربیـــــة الفنی

  .والمعلمات على تنویع أدائه

  :)١٩٨٥( اسة الشربتي در  -٢٠

هــدفت إلــى تقیــیم مــنهج التربیــة الفنیــة للمرحلــة اإلعدادیــة بمملكــة البحــرین لإلســهام فــي تطــویر منــاهج 
  .التربیة الفنیة

التحلیلــي وقــد قـام الباحــث باســتخدام نـوعین مــن أدوات البحــث وهمــا اعتمـد الباحــث المــنهج الوصـفي  
فقـــد اســـتخدمها لقیـــاس أثـــر تـــدریس مـــادة طالبـــا ، )  ٩٠(ل واالختبـــارات معلمـــا ، ) ٨٠(ل االســـتبانة 

  .التربیة الفنیة للمرحلة اإلعدادیة على تالمیذ المرحلة حسب المناهج المعمول بها والمراد تقییمها

  لمعالجة البیانات Spss وقد استخدم الباحث الرزم اإلحصائیة 

یة صــیاغة األهــداف العامــة أفضــل: عــدد مــن التوصــیات والنتــائج مــن أبرزهــا أظهــرت نتــائج الدراســة
للمــــنهج صــــیاغة إجرائیــــة، أهمیــــة صــــیاغة األهــــداف الخاصــــة لكــــل صــــف دراســــي صــــیاغة إجرائیــــة 
ومتسلسلة ومترابطة، أهمیة استخدام أسالیب متنوعة فـي التقـویم لقیـاس التحصـیل الدراسـي مـن جمیـع 

  . الجوانب المعرفیة والمهاریة والوجدانیة
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  :بتقویم منهاج التربیة الفنیة بوجه خاص المتعلقة ةالسابق الدراسات على تعقیب

 فـي الكتـاب متعـددة جوانـب علـى ركـزت أنهـا نجـد البنـد هـذا فـي الـواردة الدراسـات مراجعـة خـالل مـن
 ، ووسـائل التقـویم ، واألنشـطة ، المـادة وعـرض ، المعروضـة والمـادة الفنـي اإلخـراج مثـل المدرسـي
 . الكتاب حلیلوت ، الكتاب ولغة ، واألشكال والصور

 األهـداف مـن حیـث التربیـة الفنیـة وكتـب منـاهج وتحلیـل بتقـویم المتعلقـة الدراسـات بعـض اهتمـت
 : الحالیة السابقة بالدراسة الدراسات عالقة توضیح وسیتم ، النتائج وأهم والمنهج والعینات واألدوات

 ١٩٩٨(لبـد ، ودراسـة  )٢٠٠٢ ( الزعبـي دراسـة من كل دراسة هدفت : األهداف حیث من ( ،
إلــى تقــویم منــاهج التربیــة الفنیــة فــي المرحلــة )  ١٩٨٥( ، ودراســة حــرب ) م١٩٩٠(ودراســة الشــهري 

، ودراسـة كـاظم وجبـر ) ٢٠٠٧( الغامـدي االبتدائیة، وبعضها اهتمت بالمرحلة اإلعدادیـة مثـل دراسـة
، بینمـــا  )١٩٨٥( ، ودراســـة الشـــربتي ) م١٩٩٠(، ودراســـة باســـندوه )م٢٠٠٠(، والشـــهري ) ٢٠٠٥(

بتقـویم منهـاج التربیـة الفنیـة فـي المرحلـة الثانویـة، واهتمـت دراسـة )  ١٩٨٩ ( اهتمـت دراسـة الكنـاني
  .بالتقویم في مرحلة الكلیة  ) ١٩٩٧ ( لعیبي، و ) ٢٠٠٥(كاظم وجبر كل من 
 أهمیـة نمـ الكتـاب لهـذا لمـا ، منهـاج التربیـة الفنیـة للصـف العاشـر تقویم إلى هدفت الحالیة والدراسة

 علـى الدراسـات أكـدت هـذه ولقـد . دراسـیة هامـة مرحلـة نهایـة وألنـه ، والمعلمـین للطلبة بالنسبة كبیرة
 مشـاركة ، وضـرورة للتربیـة الفنیـة المدرسـیة المنـاهج تقـویم عملیـة فـي واالهتمـام االسـتمرار ضـرورة

  . فیها الضعفالقوة و  جوانب وعن ، المناهج هذه صالحیة مدى عن للكشف ؛ فیها المعلمین

 المـنهج تناولهـا حیـث مـن السـابقة الدراسات مع جمیع اتفقت الدراسة الحالیة : حیث المنهج من 
 :، والدراسات هيالوصفي التحلیلي

دراســة كــاظم ، و )٢٠٠٦(دراســة كــاظم وجبــرو ، )٢٠٠٧(دراســة الغزولــي و ، )٢٠٠٧(الغامــديدراســة 
، ودراســة فلبــان ) ٢٠٠٤ ( جبــوريال دراســة، و )م٢٠٠٤( ، ودراســة النجــادي )٢٠٠٥(وجبــر 

دراسـة لبـد ، و )٢٠٠٠(الشـهري و ، ) ٢٠٠١ ( المشـهداني ودراسـة،  ) ٢٠٠٢ ( الزعبـيو  ،)٢٠٠٣(
 ، ودراسة)١٩٩٤(، ودراسة النجادي )١٩٩٦(دراسة السید ، و ) ١٩٩٧ ( لعیبي دراسة، و ) ١٩٩٨(

 ( ودراسـة الكنـاني، ) م١٩٩٠(، ودراسـة باسـندوه ) م١٩٩٢(، ودراسـة الشـهري (1993 )جـاكلین 
  .)١٩٨٥( ودراسة الشربتي  ،) ١٩٨٥( ودراسة حرب ، ) ١٩٨٩

 الدراسـة أداة فـي السـابقة الدراسـات معظـم مـع الحالیـة الدراسـة اتفقـت : حیـث األدوات مـن ) 
دراســة ، و )٢٠٠٧(دراســة الغزولـي ، و )٢٠٠٧(دراســة الغامـدي: حیـث تناولــت كـل مـن  ) سـتبانةاال

 الجبوري دراسة، و )م٢٠٠٤( ، ودراسة النجادي )٢٠٠٥(راسة كاظم وجبر د، و )٢٠٠٦(كاظم وجبر
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، ) ١٩٩٨(ودراسـة لبـد ، ) ٢٠٠١ ( المشـهداني ، ودراسـة)٢٠٠٣(، ودراسـة فلبـان ) ٢٠٠٤ (
ودراسـة الشـهري ، )١٩٩٤(، ودراسـة النجـادي )١٩٩٦(دراسـة السـید ، و ) ١٩٩٧ ( لعیبـي دراسـةو 
، ) ١٩٨٥( ، ودراسـة حــرب )١٩٨٩ ( ودراســة الكنـاني ،) م١٩٩٠(، ودراسـة باسـندوه ) م١٩٩٢(

االستبانة ، وقد استخدمت بعض الدراسات بطاقـة تحلیـل بجانـب كمـا هـو  )١٩٨٥( ودراسة الشربتي 
 وجـاكلین  ،)٢٠٠٠(، والشـهري  ) ٢٠٠٢ ( الزعبـي: متبـع فـي هـذه الدراسـة مثـل دراسـة كـل مـن

 ). ١٩٨٥( ، وحرب )(1993

 رأي حسـب – المعلمـین الحالیـة مـن الدراسـة عینـة اختیـار لباحـثا رأى : حیـث العینـات مـن 
 النـاس أكثـر وألنهـم المنهـاج ؛ تقـویم بهـا نقـیس أن یمكـن التـي الصـحیحة العینـة ألنهـا – الباحـث
ا ، )٢٠٠٧(دراسـة الغامـدي: ، وقد اتفقت هذه الدراسـة مـع الدیـد مـن الدراسـات السـابقة مثـل به احتكاكً

ودراسـة ، ) ٢٠٠١ ( المشـهداني ودراسـة، )م٢٠٠٤( ، ودراسـة النجـادي ، )٢٠٠٧(دراسة الغزولي و 
، ) م١٩٩٢(ودراسـة الشـهري ، )١٩٩٤(ودراسـة النجـادي ،) ١٩٩٧ ( لعیبـي دراسـة، و ) ١٩٩٨(لبـد 

 ). ١٩٨٥( ، ودراسة حرب ) ١٩٨٩ ( ودراسة الكناني، ) م١٩٩٠(ودراسة باسندوه 

مشـــرفین، حیـــث كانـــت عینـــة الدراســـة مـــن ال )٢٠٠٧(دراســـة الغامـــديوقـــد اختلفـــت هـــذه الدراســـة مـــع 
دراســة كـــاظم ، و األمــور وأولیــاءمـــدیرین الحیــث كانـــت عینــة الدراســة مــن  )٢٠٠٧(دراســة الغزولــي و 

 دراسـةخـریجین، و حیـث كانـت عینـة الدراسـتین مـن ال )٢٠٠٥(دراسـة كـاظم وجبـر و  ،)٢٠٠٦(وجبـر
حیـث كانـت عینـة الدراسـات  )١٩٨٥( الشـربتي و  ،)٢٠٠٣(فلبـان و  ،) ٢٠٠٤ ( الجبـوريكـل مـن 

 .طلبةالسابقة من ال

 نقـاط تحدیـد مـن بـد وال ، المدرسـي المنهاج أهمیة السابقة الدراسات أظهرت : حیث النتائج من 
  . وعالجها الضعف ونقاط ، وتدعیمها القوة

 :السابقة الدراسات على عام تعقیب

 : یلي ما السابقة الدراسات عرض خالل من یتضح

 تناولـت  الدراسـات فـبعض ، الحالیـة ودراسـته الدراسـات تلـك بـین عالقـة هنـاك نأ الباحـث وجـد
 المـواد بمنـاهج وكتـب یتعلـق مـا ومنهـا ، التربیـة الفنیـة بمنـاهج المتعلقـة المدرسـیة الكتـب موضـوع
 .األخرى الدراسیة

 فینالمعلمـین والمشـر  نظـر وجهـة مـن الدراسـیة والمناهج الكتب بتقویم المتعلقة الدراسات أظهرت 
 الـتعلم فـي عملیـة بـه یقـوم الـذي والـدور ، المدرسـي الكتـاب بهـا یتحلـى التـي الرفیعـة المكانـة والطلبـة
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ظـل  فـي الدراسـیة وتطـویر المنـاهج والكتـب تقـویم عملیـات فـي االسـتمرار علـى وأكـدت ، والتعلـیم
  . الجودة

 المعلمـین  نظـر هـةوج مـن الدراسـیة والمنـاهج الكتـب بتقـویم المتعلقـة الدراسـات جمیـع اسـتخدمت
تقـان فعالیتهـا تحسـین إلى تهدف والطالب والمشرفین المعلمین إلى توجیهها تم استبانات والطالب ٕ  وا
 . وتطویرها

 كافـة  فـي المدرسـیة الكتـب وتحلیـل تقـویم حـول تـدور التـي السـابقة الدراسـات استعراض خالل من
 . الكتب تقویمو  لتحلیل أسلوب من أكثر اتبعت أنها تبین ، الدراسیة المواد

 كشــفت عــن عــدم مناســبة األهــداف المصــاغة لمنهــاج التربیــة الفنیــة، ومــن هــذه  دراســات هنــاك
، ودراســــة )١٩٩٠(، ودراســــة باســــندوه)٢٠٠٠(، ودراســــة الشــــهري)٢٠٠٢(الدراســــات دراســــة الزغبــــي

بـــأن المـــنهج لـــم یســـهم بإیجابیـــة فـــي تحقیـــق أهـــداف ) ١٩٨٥(، فـــي حـــین أكـــد حـــرب)١٩٨٩(الكنـــاني
 . ة الفنیة، وأن الحصص غیر كافیةالتربی

 :اتفاق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة
 وهو الدراسات تلك اعتمدته الذي المنهج في السابقة الدراسات جمیع مع الحالیة الدراسة اتفقت 

  . التحلیلي الوصفي المنهج

 االستبانة(في األداة  السابقة الدراسات معظم مع الحالیة الدراسة اتفقت.(  

 وهي ، التقویم عملیة في المستهدفة الفئة حیث من الدراسات معظم مع الحالیة الدراسة اتفقت 

ا وأكثرهم ، الكتاب تقویم على الناس أقدر بصفتهم ، المعلمین فئة  أشركت بینما ، به احتكاكً

ا والمشرفین الطلبة مثل التقویم عملیة في أخرى فئات الدراسات بعض ً  .األمور أولیاء وأحیان

 تقویم ضرورة على – عرضها تم التي – السابقة الدراسات ومعظم الحالیة الدراسة اتفقت 

  .وتحسینها تطویرها على للعمل والضعف القوة نقاط لبیان المدرسیة الكتب

 ا ثابتة معاییر تستخدم لم السابقة الدراسات معظم بأن القول یمكن نما ، علیها متفقً ٕ  كل أعد وا

  .الباحث أفاد مما ، التعلیمیة والبیئة الدراسیة المرحلة وطبیعة بحثه عةطبی تناسب معاییر باحث
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  :اختالف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة
 محافظـات غـزة بمـدارس تاسـعال للصـف منهـاج التربیـة الفنیـة تقـویم علـى الحالیـة الدراسـة ركـزت 

 . الفلسطینیة والتعلیم التربیة لوزارة التابعة

 معاییر تتضمن أربعة المعلمین، نظر وجهة من المنهاج لتقویم بانةاست الباحث أعد . 

  اختلفـــت فقـــرات االســـتبانة فـــي الدراســـة الحالیـــة عـــن االســـتبانات فـــي الدراســـات األخـــرى فـــي بنـــاء
 .فقراتها

كما اختلفت العینة فـي الدراسـة الحالیـة عنهـا فـي بعـض الدراسـات األخـرى، حیـث اختیـرت العینـة فـي 
، بینمـا فـي بعـض الدراسـات السـابقة تاسـع ة من مجتمـع معلمـي التربیـة الفنیـة للصـف الالدراسة الحالی

اختیـــرت العینـــة مـــن مجتمـــع المعلمـــین فـــي المراحـــل التعلیمیـــة األخـــرى، وفـــي بعضـــها اختیـــرت مـــن 
المــدیرین وأولیــاء األمــور مثــل ، وفــي بعضــها اختیــرت مــن ) ٢٠٠٧(مثــل دراســة الغامــدي المشــرفین

، )٢٠٠٦(دراســة كــاظم وجبــروفــي بعضــها اختیــرت مــن الخــریجین مثــل ،  )٢٠٠٧(دراســة الغزولــي 
 ( كـل مـن الجبـوري دراسـةالطلبـة مثـل وفـي بعضـها اختیـرت مـن ،  )٢٠٠٥(دراسـة كـاظم وجبـر و 

  .)١٩٨٥( الشربتي ، و )٢٠٠٣(، وفلبان )٢٠٠٤

  :ما تمیزت به الدراسة الحالیة
 المقـرر للصـف منهـاج التربیـة الفنیـة بتقـویم تعنی والتي، فلسطین في األولى الدراسة هذه تعتبر 
 . الباحث علم حسب وذلك ، والتعلیم الفلسطینیة التربیة وزارة قبل من وضعه تم والذي ، تاسعال

 : السابقة واألبحاث الدراسات من االستفادة

 : التالیة النقاط في السابقة الدراسات من الحالیة الدراسة استفادت

 الدراسة مشكلة تحدید . 

 تقویم منهاج التربیة الفنیة معاییر " الدراسة بمتغیرات یتعلق نظري إطار وبناء تحدید." 

 المعلمین نظر وجهة من منهاج التربیة الفنیة تقویم استبانة بناء . 

 المالئمة اإلحصائیة األسالیب اختیار . 

 مناقشتهاو  النتائج تفسیر .  
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  الفصل الرابع
  الطریقة واإلجراءات

  :  مقدمة
تنــاول هــذا الفصــل تعریــف منهجیــة البحــث ، ووصــف مجتمــع الدراســة وتحدیــد عینــة الدراســة   

عــداد االســتبانة والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا ، وبیــان إجــراءات ٕ الدراســة واألســالیب اإلحصــائیة التــي  وا
  .استخدمت في تحلیل االستبانة

  
  : الدراسة منهج
 فـي توجـد الظـاهرة كمـا دراسـة علـى یعتمـد الـذي الوصـفي المـنهج هـو الباحـث استخدمه الذي المنهج
ا عنها والتعبیر وتحلیلها ووصفها الواقع ً   ).١٩٢: ٢٠٠١وآخرون،  عبیدات( وكمیا كیفی

 كمـا البحـث، موضـوع أفضـل النتـائج للظـاهرة فیهـا الباحـث یحقـق أن هـي للوصف ةالجوهری فالمهمة
  ).١٠٣: ١٩٩١أبو حطب، (الجزئیة والتفصیلیة  الحقائق من بكمیة الوصفیة البحوث نتائج تزودنا

منهـاج التربیـة الفنیـة مـن وجهـة نظـر  لتقـویم التحلیلـي الوصـفي المـنهج علـى الدراسـة اعتمـدت وقـد
  .  ماتوالمعل المعلمین
  : الدراسة مجتمع

یتكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع معلمــي ومعلمــات التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي بمحافظــة 
  .معلمًا ومعلمة) ٨٥(والبالغ عددهم  م٢٠١٠/٢٠١١غزة للعام الدراسي 
  :عینة الدراسة 

  : العینة االستطالعیة  -١
مــن  اتمعلمـ) ٨(، وامعلمـ) ١٢( مــنهممـن المعلمـین ) ٢٠(تكونـت العینـة االسـتطالعیة مــن 

 .معلمي التربیة الفنیة، وقد طبقت علیهم االستبانة
قیــــاس صــــدق وثبــــات االســــتبانة  و المقیــــاس ومــــدى : وهــــدف الدراســــة االســــتطالعیة هــــو  

  .مالئمتهما لعینة الدراسة، وتعدیل بعض الفقرات
   :میدانیةالعینة ال -٢

ومعلمــات التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي جمیــع معلمــي  مــن لمیدانیــةتكونــت العینــة ا
معلمـة  ) ١٥(، وامعلمـ) ٢١(من المعلمین مـوزعین ) ٣٦(والمكونة من  في وسط وجنوب قطاع غزة 

  .، والجدول التالي یوضح ذلك  وقد طبقت علیهم االستبانة
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  )٤.١(جدول رقم 
  یبین البیانات حسب متغیر الجنس

  النسبة المئویة  العدد  الجنس
  %٥٨.٣  ٢١  لممع

 %  ٤١.٧  ١٥  معلمة
  %١٠٠  ٣٦  المجموع

  
  )٤.٢(جدول رقم 

  یبین البیانات حسب متغیر سنوات الخبرة
  النسبة المئویة  العدد  الجنس

  %٣٨.٩  ١٤  سنوات ٥أقل من 
  %٥٢.٨  ١٩  سنوات ١٠-٥

 %  ٨.٣  ٣  سنوات ١٠أكثر من 
  %١٠٠  ٣٦  المجموع

  
  : الدراسة  اتاأد

  :لمعیار وتحكیمهتصمیم وبناء ا: أوًال 
  :الهدف من المعیار

اج التربیـة الفینـة بالصـف التاسـع األساسـي مـن وجهـة نظـر هـیهدف إلـى إصـدار الحكـم علـى تقـویم من
  .المعلمین وتصور مقترح لتطویره

  : مصادر بناء المعیار 
مـن أربعـة أعد الباحث مقترحًا لمعاییر تقـویم منهـاج التربیـة الفنیـة بالصـف التاسـع، ومواصـفاته مكونـًا 

  .أبعاد یتضمن كل بعد على عدد من الفقرات
  : المعیار ومفرداته في صورته األولیة 

تم التوصل إلى الصورة األولیة لقائمة المعاییر الواجب توافرها فـي محتـوى كتـاب التربیـة الفنیـة  - ١
–األهـــداف (المقـــرر علـــى طلبـــة الصـــف التاســـع، والتـــي اشـــتملت علـــى أربعـــة أبعـــاد وهـــي    

وینــدرج مـــن المعــاییر الســـابقة مجموعــة مـــن المفــردات التـــي ) التقـــویم  –األنشــطة  – المحتــوى
  .یفترض مراعاتها عند الشروع في أعداد الكتاب المدرسي
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عرضــت قائمــة المعــاییر علــى مجموعــة مــن المحكمــین التربــویین شــملت خبــراء فــي المنــاهج   - ٢
وطلـــب مـــنهم تحدیـــد مـــدى  یبـــین أعضـــاء لجنـــة التحكـــیم،) ١(وطرائـــق التـــدریس والملحـــق رقـــم 

مناسبة هذه المعاییر والجب توافرها في كتاب التربیة الفنیة المقـرر علـى طلبـة الصـف التاسـع، 
فمــا فــوق مــن %) ٧٠(وأســفرت عملیــة التحكــیم عــن اعتمــاد المعــاییر التــي حــازت علــى نســبة 

ة مـن وجهـة متوسط استجابات المحكمین، كما تم استبعاد المعاییر التـي ال تناسـب هـذه المرحلـ
 .من متوسط استجابات المحكمین%) ٧٠(نظر المحكمین، التي حازت على نسبة أقل من 

 : الصورة النهائیة للقائمة  -٣
تم التوصل إلى الصورة النهائیة لقائمة المعاییر التي یراعـي توافرهـا فـي كتـاب التربیـة الفنیـة المقـرر 

  .معاییر في صورتها النهائیة بعد التحكیمیبین قائمة ال) ٢(على طلبة الصف التاسع، الملحق رقم 
أداة تحلیل المحتوى التي اشتملت على قائمة المعاییر المتضمنة ألربعة أبعاد : ثانیًا 

  : تمثلت في 
  .األهداف .١
  .المحتوى .٢
  .األنشطة .٣
  .التقویم .٤

 وقد تـم إعـداد أداة التحلیـل مـن خـالل التعـرف علـى أسـالیب وقواعـد تحلیـل المحتـوى المناسـبة لتحقیـق
أهــداف الدراســة، وذلــك بــاإلطالع علــى األدب التربــوي الــذي تنــاول هــذا األســلوب مــن كتــب ومراجــع 

  .ودراسات
  : الهدف من التحلیل 

تهــدف عملیــة التحلیــل إلــى تحدیــد مــدى مالئمــة مــنهج التربیــة الفنیــة للمعــاییر فــي كتــاب التربیــة الفنیــة 
المئویــة الممثلــة لهــا، ومــن ثــم الخــروج  المقــرر علــى طلبــة الصــف التاســع، ورصــد تكراراتهــا والنســب

عــداد الكتــب المدرســیة فــي وزارة التربیــة  ٕ بالنتــائج التــي تخــدم الدراســة، وتخــدم القــائمین علــى تــألیف وا
  .والتعلیم الفلسطینیة

  : صدق أداة تحلیل المحتوى 
ة الفینـة وتبـین یستمد صدق أداة التحلیل من قائمة المعاییر وتعریفاتهـا اإلجرائیـة، وتحلیـل كتـاب التربیـ

مــن التحلیــل أنــه یمكــن تصــنیف الســلوك المتوقــع مــن المعلمــین عنــد اإلجابــة عــن الســؤال فــي فئــات 
  .األداة، وبذلك یتضح شمول قائمة المعاییر الخاصة باألسئلة المتوقعة من المعلمین

  :ثبات أداة تحلیل المحتوى
  : قام الباحث للتأكد من ثبات األداة بإتباع الخطوات التالیة 
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تم تحلیل كتاب التربیة الفنیة للصـف التاسـع مـرتین األولـى مـن قبـل الباحـث والثانیـة مـن قبـل  - ١
  .زمیل آخر

تـم تحلیـل الكتــاب الـذي وقـع علیــه االختیـار باسـتخدام قائمــة المعـاییر، ثـم أعــادة التحلیـل بعــد  - ٢
، وقــام الباحــث بحســاب ثبــات االتســاق عبــر الــزمن باســتخدام م عادلــة زمــن قــدره ثالثــون یومــًا

 : والتي تنص على  Holestyهولستي
  

  =  معامل االتفاق لهولستي
  ق ٢
  ٢ن+  ١ن

  

  .تعني عدد نقاد االتفاق في مرتي التحلیل: حیث  ق 
  .تعني مجموع الفئات التي تم تحلیلها في مرتي التحلیل:  ٢ن+  ١ن
  

  )٤.٣(جدول رقم 
  نقاط االتفاق واالختالف في التحلیلیبین 

  نقاط االختالف  نقاط االتفاق
  نقاط االتفاق

+  
  نقاط االختالف

  معامل االتفاق

٠.٨٨  ٨٠  ٩  ٧١  
  

وهذا معامل عال ویطلـق علـى هـذا النـوع ) ٠.٨٨(یتبین من الجدول السابق أن معامل االتفاق كانت 
مــن الثبـــات باالتســـاق عبــر األفـــراد ویقصـــد بــه وصـــول المحلـــل نفســه مـــع شـــخص آخــر عنـــد تطبیـــق 

  .لیل نفسها، مما یؤكد ثبات األداةإجراءات عملیة التح
  

لتقویم كتاب التربیـة اإلسـالمیة للصـف ) مشتقة من قائمة المعاییر ( استبانة : ثانیًا 
التاسع في ضوء مالئمة منهج التربیة الفنیة للمعاییر الواجب توافرها فیـه مـن وجهـة 

  .نظر المعلمین 
ورتها النهائیــة، وقـد وضــع لكــل فقــرة فقــرة فـي صــ) ٨٠(تكونــت االسـتبانة مــن : وصــف االســتبانة  

ق رقـم لحـعلـى التـوالي م)كبیـرة جـدًا  –كبیـرة  –متوسـطة  –ضـعیفة  –ضعیفة جدًا (  خمس تقدیرات 
  : ووزعت المهارات على أربعة أبعاد وهي )  ٢(
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  )٤.٤(جدول رقم 
  یبین فقرات االستبانة

  الفقرات  البعد  م
  ٢٠ – ١  األهداف  ١
  ٤٠ – ٢١  المحتوى  ٢
  ٦٠- ٤١  نشطةاأل  ٣
  ٨٠ - ٦١  التقویم  ٤

  
طریقــة تصـــحیح أداة االســتبانة  مـــن أجــل تحدیـــد الــدرجات الخـــام للمقیــاس وفـــق تــدرج خماســـي لعـــدد 

مـدى  علـىالمعلمـین والمعلمـات  حكـماالستجابات التي تتضمنها أداة  االستبانة ، والتي تعكس درجة 
عــاییر الواجــب توافرهــا فیــه فــي االســتجابات مالئمــة مــنهج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للم

  : وفقًا لما یلي )ضعیفة   ضعیفة جدًا  –متوسطة  –كبیرة  –كبیرة جدًا (التالیة 
  ).٥(تأخذ الدرجة ) كبیرة جداً (االستجابة  - ١
  ).٤(تأخذ الدرجة ) كبیرة(االستجابة  - ٢
  ).٣(تأخذ الدرجة ) متوسط (االستجابة  - ٣
  ).٢(تأخذ الدرجة ) ضعیفة(االستجابة  - ٤
  ).١(تأخذ الدرجة ) ضعیفة جدًا (االستجابة  - ٥

ج التربیــة الفنیـــة للصــف التاســـع األساســي للمعـــاییر اتقــیس هــذه االســـتبانة مــدى مالئمـــة منهــ  
  : داف المقیاس وهيالواجب توافرها فیه من وجهة نظر المعلمین ، وعلى أساس ذلك حدد الباحث أه

  .للصف التاسع للمعایر الواجب توافرها فیه التعرف على مدى مالئمة منهج التربیة الفنیة  - ١
التعـــرف علـــى وجهـــة نظـــر المعلمـــین فـــي مـــدى مالئمـــة مـــنهج التربیـــة الفنیـــة للصـــف التاســـع  - ٢

  .للمعاییر الواجب توافرها فیه
  : صدق االستبانة  

  : صدق المحكمین  -١
علـى مجموعـة مـن المحكمـین  ذوي ) ١ملحـق رقـم(تم عرض االستبانة  في صورتها األولیـة 

وذلــك إلبــداء رأیهــم فــي دقــة وضــوح الفقــرات ) ٣(الختصــاص فــي مجــال التربیــة والتعلــیم ملحــق رقــم ا
ضـــافة وتحویــل بعـــض  ٕ ومــدى مالئمــة الفقـــرات لألبعــاد ولمـــا وضــعت لقیاســـه، وتــم حـــذف واســتبدال وا

  .فقرة) ٨٠(الفقرات بین األبعاد، وأصبحت االستبانة مكونة من 
رؤیــة الســادة المحكمــین، منهــا تعــدیل اللغــة العربیــة، وقــام الباحــث بــإجراء التعــدیالت حســب 

  .وتعدیل بعض الفقرات
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 :صدق االتساق الداخلي  -٢
تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق مــن خــالل حســاب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین كــل بعــد مــن 
أبعــــاد االســــتبانة والبعــــد الكلــــي وكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات البعــــد والدرجــــة الكلیــــة للبعــــد بواســــطة برنــــامج 

)SPSS(  
وللتحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لالســتبانة  قــام الباحــث بتطبیــق االســتبانة  مــن خــالل دراســة 

التربیــة الفنیــة معلــم ومعلمــة مــن معلمــي ) ٣٦(اسـتطالعیة علــى العینــة بشــكل كامــل وهــي مكونــة مــن 
  .مدراس المرحلة اإلعدادیةفي 

  :الستبانة حساب معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة ل. أ
الختبــار صــدق االتســاق الــداخلي قــام الباحــث بحســاب معــامالت االرتبــاط بــین كــل بعــد مــن أبعــاد  

  : االستبانة  مع الدرجة الكلیة للمجال نفسه وحصل الباحث على المصفوفة االرتباط التالیة
  ) ٤.٥( جدول رقم 

  ةحساب معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لالستبان

معامــــــــــــــــــل  البعد
 االرتباط

قیمـــــــــــــــــة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٨٧ األهداف
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٥١ المحتوى
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٧٤ األنشطة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٧٩ التقویم
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٩٥ الدرجة الكلیة

  
بــین البعــد األول  ٠.٠١وجــود عالقــة طردیــة قویــة عنــد مســتوى داللــة ) ٥( یتضــح مــن الجــدول رقــم

والدرجــة الكلیــة للمجــال وبــین البعــد الثــاني والدرجــة الكلیــة للمجــال وبــین  البعــد الثالــث والدرجــة الكلیــة 
دالـة ) مسـتوى الداللـة (  sigللمجال، وبین  البعد الرابـع والدرجـة الكلیـة للمجـال ، حیـث أن كـل منهـا 

  . α=  ٠.٠١ عند
  
   حساب معامالت االرتباط درجة كل فقرة مع مجموع درجات الذي تنتمي إلیه هذه الفقرة .ب

والدرجة الكلیة للبعد كما هو ) األهداف ( تم حساب معامالت االرتباط بین فقرات البعد األول 
  )٤.٦(جدول رقم موضح في 

.  
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  )٤.٦(جدول رقم 
  والدرجة الكلیة للبعد) األهداف(ول معامالت االرتباط بین فقرات البعد األ 

 الفقرة م
معامــــــــــــــــل 

 االرتباط
قیمــــــــــــــــة 

 مستوى الداللة الداللة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٤ .توجد أهداف في بدایة كل وحدة ١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٨٤١ .واضح بشكل األهداف تصاغ ٢
 النظریـة المعرفـة بـین بـالربط األهـداف تهـتم ٣

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٧ .ملیةالع وتطبیقاتها

 بأهـداف الفنـون والحـرف مـنهج أهـداف تـرتبط ٤
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٣ .الدراسیة المرحلة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٨٥ .األهداف بالتنوع تمتاز ٥
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٤٣  .األهداف بالشمول تمتاز ٦
 تعلم نحو تعلمینالم میول بتنمیة األهداف تهتم ٧

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٤ .الفنیة التربیة

الفـن  بأهمیـة المتعلمـین بتعریـف األهـداف تهـتم ٨
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٥١ .التشكیلي

الفنــون بــالتراث الفنــي  ربــط تراعــي األهــداف ٩
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٢ . األصیل

 مـن المتعلمـین علـى تمكـین األهـداف تعمـل ١٠
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٢١ .الفنون تطبیق

 اسـتعمال مـن المتعلمین بتمكین األهداف تهتم ١١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٦٤ .سلیماً  استعماالً  األدوات

علـى  المتعلمـین قـدرة بتنمیـة األهـداف تهـتم ١٢
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٩٠ . استخدام الخامات

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٢٢ .الفنیة لآلخرین تركز على تقدیر األعمال ١٣
تهـــتم األهـــداف بتنمیـــة القـــدرة علـــى المالحظـــة  ١٤

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٤٧ .البصریة

تركز األهداف على تنمیة القـدرة علـى اسـتخدام  ١٥
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣١ .عناصر العمل الفني

وانـــب تراعــي األهــداف تنمیــة التــذوق الفنــي للج ١٦
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٧٦ .الجمالیة المختلفة

األهداف لتعزیز المشاركة الجماعیـة فـي  تسعى ١٧
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤١٣ .أعمال فنیة



 

٨٦ 
 

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٩٨ . المبدعین مواهب بتنمیة األهداف تهتم ١٨
 بحاجتنـا المتعلمـین بتعریـف تقـوم األهـداف ١٩

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧١١ .للفنون

العمـل  أسـس عـن للكشـف األهـداف تسـعى ٢٠
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦١٢ .الفني

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٨٧ الدرجة الكلیة
  

أن جمیــع فقــرات البعـد األول دالــة إحصــائیا بمعنـى وجــود عالقــة بــین ) ٤.٦(یتضـح مــن الجــدول رقـم 
 α= ٠.٠٥أقــل مــن )  مســتوى الداللــة ( sigبعــد األول حیــث كــل هــذه الفقــرات مــع المجــال الكلــي لل

  .ولذلك تعتبر فقرات البعد  صادقة لما وضعت لمقیاسه
والدرجــة الكلیــة للبعــد كمــا هــو ) المحتــوى(تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــین فقــرات البعــد الثــاني 

  )٤.٧(جدول رقم موضح في 
  )٤.٧(جدول رقم 

  والدرجة الكلیة للبعد) المحتوى(الثاني معامالت االرتباط بین فقرات البعد

معامــــــــــــــــل  الفقرة م
 االرتباط

قیمــــــــــــــــة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 المحلیـة مـع البیئـة محتـوى المنهـاج یـتالءم ١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٩٢ .للمتعلمین

 الحصـص عـدد مـع المنهـاج محتـوى یتناسـب ٢
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٤١ .المقررة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٧٧ .ت المحتوى بالتسلسلتتسم موضوعا ٣
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٣٩ .الخبرات زیادة في المحتوى یسهم ٤
  اإلبداعي الخیال تغذیة في المحتوى یسهم ٥

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٤ .المتعلمین  لدى )نقد -تذوق(

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٣٨٣ .یرتبط المحتوى مع األهداف التعلیمیة ٦
یتـــرجم المحتـــوى نشـــاطات تشـــجع علـــى تنمیـــة  ٧

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٠٥ .التفكیر 

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٧٧ .یتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي  ٨
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٣٤ .تتنوع المواضیع الفنیة في المحتوى ٩

یتضـــــمن المحتـــــوى مواضـــــیع عـــــن رواد الفـــــن  ١٠
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٩١ .فلسطینيال



 

٨٧ 
 

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٣٦ .دراسیة وحدات في المحتوى ینظَّم ١١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٤ .واضح بأسلوب المنهاج الموضوعات یعرض ١٢
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٠٣ .العلمیة المادة بصحة المحتوى یتمیز ١٣
 لــدى الســابقة تالخبــرا المحتــوى یراعــي ١٤

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٣٣٢ .المتعلمین

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٦٢ .الفردیة بین المتعلمین یراعي المحتوى الفروق ١٥
باحتیاجـــات  المحتـــوى موضـــوعات تــرتبط ١٦

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٧١ .المتعلمین

 والقــیم االتجاهــات بتنمیــة المحتــوى یقــوم ١٧
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٤٦ .المتعلمین لدى اإلیجابیة

 موضـوعات بـین التـرابط المحتـوى یراعـي ١٨
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥١٦ .المنهج

یعــــرِّف المحتــــوى المتعلمــــین بالمــــدارس الفنیـــــة  ١٩
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٣٥٧ .المختلفة

 الجانـب مـع للمنهـاج النظـري الجانـب یتكامـل ٢٠
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٨٨ .التطبیقي

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٥١  الدرجة الكلیة
  

أن جمیـع فقـرات البعـد الثـاني دالـة إحصـائیا بمعنـى وجـود عالقـة بـین ) ٤.٧(یتضـح مـن الجـدول رقـم 
 α= ٠.٠٥أقــل مــن )  مســتوى الداللــة ( sigكــل هــذه الفقــرات مــع المجــال الكلــي للبعــد الثــاني حیــث 

  .صادقة لما وضعت لمقیاسه ولذلك تعتبر فقرات البعد 
والدرجــة الكلیــة للبعــد كمــا هــو ) األنشــطة(تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــین فقــرات البعــد الثالــث 

   )٤.٨(جدول رقم موضح في 
  

  )٤.٨(جدول رقم 
  والدرجة الكلیة للبعد) األنشطة (معامالت االرتباط بین فقرات البعد الثالث 

  

معامــــــــــــــــل  الفقرة م
 االرتباط

قیمــــــــــــــــة 
 اللةالد

 مستوى الداللة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٨٣ .تتنوع األنشطة الفنیة  ١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٤٢یوجـــد تــــالؤم بـــین األنشــــطة الدراســـیة وأهــــداف  ٢



 

٨٨ 
 

 .الدرس

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٧٦ .ترتبط األنشطة بالبیئة المحلیة ٣
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٨٩ .تراعي األنشطة میول المتعلمین واحتیاجاتهم  ٤
تســـــــاعد األنشـــــــطة المتعلمـــــــین علـــــــى التأمـــــــل  ٥

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٧٤ .واالستمتاع في جمال الطبیعة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٦٣ .تنمي األنشطة التفكیر الناقد لدى المتعلمین ٦
 ٠.٠١ دالة عند ٠.٠٠ **٠.٦٧٥ .تساهم األنشطة في تعلم المتعلمین ذاتیاً  ٧
ـــــــــدى  ٨ تنمـــــــــي األنشـــــــــطة مهـــــــــارة المالحظـــــــــة ل

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٠٤ .المتعلمین

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٧٤ .تساعد األنشطة على كیفیة تحضیر األلوان ٩
ــــــى اســــــتخدام  ١٠ تشــــــجع األنشــــــطة المتعلمــــــین عل

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٤٩ .أشكال التكنولوجیا التربویة الحدیثة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٢٢ .تثیر المتعلمین إلنتاج أفكار جدیدةتس ١١
ترســــــــخ األنشــــــــطة القــــــــیم االجتماعیــــــــة لــــــــدى  ١٢

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٨٤ .المتعلمین

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٨٢ .تنمي األنشطة التذوق الفني لدى المتعلمین ١٣
ـــــواع   ١٤ ـــــع أن ـــــى تشـــــجیع جمی تعمـــــل األنشـــــطة عل

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٧٢ .بمختلف أشكالهاالفنون 

تناســـــب األنشـــــطة مســـــتوى نضـــــج المتعلمـــــین  ١٥
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٣٧٠ .وخبراتهم 

تنمــي األنشــطة روح التعــاون والعمــل الجمــاعي  ١٦
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٤٢٤ .لدى المتعلمین

تمتـــــاز األنشـــــطة بقابلیتهـــــا للتنفیـــــذ فـــــي ضـــــوء  ١٧
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٥٢ .لبیئة التعلیمیة معطیات ا

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٤٥ .الالصفیة باألنشطة الصفیة األنشطة ترتبط ١٨
توجه األنشطة المتعلمین لالستفادة من المكتبـة  ١٩

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٦٣ .للتزود بالخبرات

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٥٢ .العلمیة للمادة المحتوي مع تتناسب األنشطة ٢٠
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٧٤ الدرجة الكلیة

  



 

٨٩ 
 

أن جمیـع فقـرات البعـد الثالـث دالـة إحصـائیا بمعنـى وجـود عالقـة بـین ) ٤.٨(یتضح من الجـدول رقـم 
 α= ٠.٠٥أقــل مــن )  مســتوى الداللــة ( sigكــل هــذه الفقــرات مــع المجــال الكلــي للبعــد الثالــث حیــث 

  .ت البعد  صادقة لما وضعت لمقیاسهولذلك تعتبر فقرا
والدرجــة الكلیــة للبعــد كمــا هــو ) التقــویم ( تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــین فقــرات البعــد الرابــع 

  ) ٤.٩(موضح في جدول  رقم 
  )٤.٩(جدول رقم 

  والدرجة الكلیة للبعد) التقویم(معامالت االرتباط بین فقرات البعد الرابع

 الفقرة م
معامــــــــــــــــل 

 االرتباط
یمــــــــــــــــة ق

 مستوى الداللة الداللة

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٤٩ .بأهداف الدرس التقویم یرتبط ١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٨٠٤ .یتصف التقویم بالوضوح والدقة ٢
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٩٩ .یشتمل التقویم على التقویم الذاتي ٣
یشتمل التقویم على جمیع جوانـب محتـوى مـادة  ٤

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٦٨ .والحرف الفنون

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٦٠ یتصف التقویم بالتوازن بین األسئلة ٥
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٨٥٤ .یراعي التقویم المستوى العمري للمتعلمین ٦
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٨٧ .یقیس التقویم جوانب التعلم المعرفیة ٧
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٢٨ .ب التعلم الوجدانیةیقیس التقویم جوان ٨
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٣٥ .یقیس التقویم جوانب التعلم المهاریة ٩

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٠٧ .ینمي التقویم الجانب االبتكاري ١٠
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٥٨ تتنوع األسئلة حسب مستویات التفكیر المختلفة ١١
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٨٨ عي التقویم الفروق الفردیة بین المتعلمینیرا ١٢
علـى تنفیـذ  المتعلمـین قـدرة بقیـاس یهـتم التقـویم ١٣

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٨١٧ .األعمال الفنیة بمهارة 

 تمییـز قدرة المتعلمـین علـى بقیاس التقویم یهتم ١٤
 ٠.٠١ة عند دال ٠.٠٠ **٠.٥٢٠ .المدارس الفنیة المختلفة 

 المتعلمـین علـى قـدرة بقیـاس التقـویم اهتمـام ١٥
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٦٣٠ .الفنون تطبیق

 في أبحاث أو تقاریر عمل یشتمل التقویم على ١٦
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٣٩١ .المادة .مواضیع

ـــــاج  ١٧ ـــــارات تتناســـــب واإلنت  ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٤٦یســـــتخدم التقـــــویم اختب



 

٩٠ 
 

 الفني

یهـــــتم التقـــــویم بقیــــــاس المتعلمـــــین علــــــى إدراك  ١٨
 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٨٢ النسب بین المرئیات

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٧٨٩ یستخدم التقویم التغذیة الراجعة ١٩
یســـــــتخدم التقـــــــویم أســـــــلوب التوجیـــــــه الفـــــــردي  ٢٠

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٨٠٢ والجماعي

 ٠.٠١دالة عند  ٠.٠٠ **٠.٥٧٩ الدرجة الكلیة
  

أن جمیــع فقـرات البعــد الرابــع دالـة إحصــائیا بمعنــى وجـود عالقــة بــین ) ٤.٩(یتضـح مــن الجـدول رقــم 
 α= ٠.٠٥أقــل مــن )  مســتوى الداللــة ( sigكــل هــذه الفقــرات مــع المجــال الكلــي للبعــد الرابــع حیــث 
  .ولذلك تعتبر فقرات البعد  صادقة لما وضعت لمقیاسه

  ثبات االستبانة  
  :تم حساب الثبات لالستبانة   بطریقتین 

  Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ   . أ
تـــم حســـاب الثبـــات الكلـــي لالســـتبانة  وألبعادهـــا المختلفــــة عـــن طریـــق حســـاب معامـــل ألفـــا كرونبــــاخ 

Cronbach Alpha   عن طریق برنامج الحاسوبspss  ٤.١٠(كما هو موضح بجدول رقم(   
  ) ٤.١٠( جدول رقم 

  ثبات ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانةمعامل ال
  معامل ألفا كرونباخ  البعد

  ٠.٩٠٤٠  األهداف
  ٠.٨٢٠٢  المحتوى
  ٠.٨٥٢٢  األنشطة

  ٠.٩٤٥٣  التقویم
  ٠.٩٣٠٦  الدرجة الكلیة 

وهــو ) ٠.٩٠٤٠) (األهــداف (أن معامــل ألفـا كرونبــاخ للبعــد األول ) ٤.١٠(یتضـح مــن الجــدول رقــم 
وهــو معامــل ) ٠.٨٢٠٢) (المحتـوى(، ووجـد أن معامــل ألفــا كرونبـاخ للبعــد الثــاني  معامـل ثبــات قــوي

وهــو معامــل ثبــات ) ٠.٨٥٢٢) (األنشــطة (ثبــات قــوي ، ووجــد أن معامــل ألفــا كرونبــاخ للبعــد الثالــث 
وهـو معامـل ثبـات قـوي، ووجـد ) ٠.٩٤٥٣) (التقـویم (قوي، ووجد أن معامل ألفا كرونبـاخ للبعـد الرابـع

وهـو معامـل ثبـات مرتفـع ودال إحصـائیا عنـد مسـتوى ) ٠.٩٣٠٦(ألفا كرونبـاخ لالسـتبانة  أن معامل 
   . ٠.٠١داللة 
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  التجزئة النصفیة . ب
تـــم حســـاب الثبـــات الكلـــي لالســـتبانة وأبعادهـــا المختلفـــة بـــین الفقـــرات الزوجیـــة والفقـــرات الفردیـــة عـــن  

خدام طریقـــة التجزئـــة النصـــفیة ثـــم طریــق حســـاب معامـــل الثبـــات لكـــل بعـــد مـــن أبعــاد االســـتبانة  باســـت
  :معادلة التنبؤ لسبیرمان وبراون والتي تتخذ الصورة التالیة إیجاد معامل الثبات المعدل باستخدام 

  معامل االرتباط×  ٢                                        
  =  معامل الثبات  

  معامل االرتباط+  ١                                   
  ) ٤.١١(ما هو موضح بجدول ك

  )٤.١١(جدول رقم 
  معامالت االرتباط لكل بعد من أبعاد االستبانة بطریقة التجزئة النصفیة

  معامل الثبات بعد التعدیل   االرتباط قبل التعدیل  البعد
 0.9450  ٠.٨٩٥٨  األهداف 
 ٠.٨٨٨٩  ٠.٨٠٠١  المحتوى

 ٠.٩٠٣٢  ٠.٨٢٣٦  األنشطة 
 ٠.٩٥٥١  ٠.٩١٤١  التقویم 

 ٠.٩٦٠٣  ٠.٩٢٣٧  الدرجة الكلیة
  

ومعامــل )  ٠.٨٩٥٨) (األهــداف (أن معامــل الثبــات للبعــد األول ) ٤.١١(یتضــح مــن الجــدول رقــم 
  . ٠.٠١، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائیا عند مستوى داللة ) 0.9450(الثبات المعدل 

ومعامــــل )   ٠.٨٠٠١) ( المحتــــوى(ویتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل الثبــــات للبعــــد الثــــاني 
  .  ٠.٠١، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائیا عند مستوى داللة ) ٠.٨٨٨٩(الثبات المعدل 

ومعامـل الثبـات )  ٠.٨٢٣٦) (األنشـطة (ویتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات للبعـد الثالـث 
  .  ٠.٠١لة ، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائیا عند مستوى دال) ٠.٩٠٣٢(المعدل 

ومعامــل الثبــات )   ٠.٩١٤١) (التقــویم (ویتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات للبعــد الرابــع 
  .  ٠.٠١، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائیا عند مستوى داللة ) ٠.٩٥٥١(المعدل 

، ومعامــــل الثبــــات المعــــدل ) ٠.٩٢٣٧(ویتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل الثبــــات لالســــتبانة 
  .  ٠.٠١، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائیا عند مستوى داللة ) ٠.٩٦٠٣(
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  : األسالیب اإلحصائیة 
  .التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري النسب المئویة - ١
 T.testاختبار  - ٢
 One Way Anovaاألحادي  التبایناختبار  - ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 

٩٣ 
 

  
  الفصل الخامس

  وتفسیراتهانتائج الدراسة 
  

 ومناقشتها وتفسیرها عرض نتائج الدراسة  
 توصیات الدراسة  
 مقترحات الدراسة  
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسیراتها

یتنـــاول هـــذا الفصـــل عرضـــًا مفصـــًال لنتـــائج الدراســـة التـــي توصـــل إلیهـــا الباحـــث، بعـــد أن تـــم 
م عــرض البرنــامج تـتخدام البرنــامج جمــع البیانــات عـن طریــق اسـ متـینــة، تطبیـق أداة الدراســة علـى الع

فــي معالجــة بیانــات الدراســة وســیتم عــرض النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن )  spss(اإلحصــائي 
  .قبل الباحث، ومن ثم تفسیرها

  : نتیجة السؤال األول في الدراسة والذي ینص على ما یلي 
 بمحافظـات اسـع األساسـيللصـف الت التربیة الفنیـة منهاج في توافرها ما المعاییر الواجب

  : التالیة اإلجراءات الباحث اتبع ؟ غزة
 ،غـزة بمحافظـات للصـف التاسـع األساسـيلمنهـاج التربیـة الفنیـة  بالمعـاییر الالزمـة قائمـة إعـداد -١

 : اآلتیة بالخطوات المعاییر قائمة إعداد مر وقد
 والبحـوث السـابقة لدراسـاتوا التـدریس وطرائـق المنـاهج مجـال فـي التربـوي األدب علـى االطـالع -أ

 .المجال هذا في الخاصة
 ثـم تصـمیم المعیـار تـم وقـد منهـاج التربیـة الفنیـة، فـي توافرهـا الواجـب مـن المعـاییر قائمـة وضع -ب

 . تقویمیة معیاریة أداة الشتقاق كمرجع الستخدامه ؛ وتحكیمه بناؤه
 : الرئیسة اآلتیة المعاییر من مجموعة من التربیة الفنیة لكتاب قائمة المعاییر تكونت وقد -٢
 . المحتوى - ب .                             األهداف  -أ

 . التقویم - ث .               األنشطة واألسالیب -ت
 مـن معیـار كـل مـدى تـوفر   یحـدد خماسـي متـدرج  معیار من هذه المعاییر مقیـاس كل أمام ووضع

 كبیرة – كبیرة جداً : (وهي غزة محافظات في األساسي تاسعالللصف  التربیة الفنیة لمنهاج  المعاییر
  ).٢(، ملحق رقم )ضعیفة جدًا  – ضعیفة – متوسطة –
 

   :نتیجة السؤال الثاني في الدراسة والذي ینص على ما یلي 
  ما مدى توافر المعاییر في منهج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي ؟

احـث بتحلیـل محتـوى كتـاب التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع األساسـي، ولإلجابة على هـذا السـؤال قـام الب
  .ذلك) ٥.١(ویوضح الجدول رقم 
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  الفقرات المتعلقة باألهداف : البعد األول 
  )٥.١(جدول رقم 

  نتائج تحلیل كتاب التربیة الفنیة لكل فقرة من فقرات البعد األول
  )الفقرات المتعلقة باألهداف( 

  الفقرات  م
الـــــــوزن   درجةتتوفر ب

كبیـــــــرة   النسبي
  جداً 

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
ضـــــــعیفة 

  جدا
  X        80   .توجد أهداف في بدایة كل وحدة  ١
  X        80   .واضح بشكل األهداف تصاغ  ٢
 النظریـة المعرفـة بـین بـالربط األهـداف تهـتم  ٣

  X        80   .العملیة وتطبیقاتها
 بأهـداف الفنـون والحـرف مـنهج أهـداف تـرتبط  ٤

  X        80   .الدراسیة حلةالمر 
  X        80   .األهداف بالتنوع تمتاز  ٥
  X        80    .األهداف بالشمول تمتاز  ٦
 تعلـم نحـو المتعلمـین میـول بتنمیـة األهداف تهتم  ٧

  X        80    .الفنیة التربیة
الفـن  بأهمیـة المتعلمـین بتعریـف األهـداف تهـتم  ٨

  X        80    .التشكیلي
بـــالتراث الفنـــي  الفنـــون ربـــط تراعــي األهـــداف  ٩

  X      60       األصیل
 تطبیق من المتعلمین على تمكین األهداف تعمل  ١٠

  X        80    .الفنون
 اسـتعمال مـن المتعلمـین بتمكـین األهـداف تهـتم  ١١

  X        80    .سلیماً  استعماالً  األدوات
علــى  المتعلمــین قــدرة بتنمیــة األهــداف تهـتم  ١٢

  X          100  . استخدام الخامات
  X        80    .لى تقدیر األعمال الفنیة لآلخرینتركز ع  ١٣
تهـــــتم األهـــــداف بتنمیـــــة القـــــدرة علـــــى المالحظـــــة   ١٤

  X        80    .البصریة
تركــز األهــداف علــى تنمیــة القــدرة علــى اســتخدام   ١٥

  X          100  .عناصر العمل الفني
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ــــة التــــذوق الفنــــي للجوانــــب   ١٦ تراعــــي األهــــداف تنمی
  X        80    .الجمالیة المختلفة

األهــداف لتعزیـز المشــاركة الجماعیـة فــي  تسـعى  ١٧
 X        80    .أعمال فنیة

 X        80    . المبدعین مواهب بتنمیة األهداف تهتم  ١٨

 X      60      .للفنون بحاجتنا المتعلمین بتعریف تقوم األهداف  ١٩
 X          100  .العمل الفني أسس عن للكشف األهداف تسعى  ٢٠

  ٨١  الدرجة الكلیة
  : ل السابق أن الفقرات یتضح من الجدو

  على استخدام الخامات المتعلمین قدرة بتنمیة األهداف تهتم -١٢
 .العمل الفني أسس عن للكشف األهداف تسعى -١٥
 .تركز األهداف على تنمیة القدرة على استخدام عناصر العمل الفني -٢٠

  ألساسي كانت متوفرة بدرجة كبیرة جدًا في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع ا
  وأن الفقرات 

 .توجد أهداف في بدایة كل وحدة -١
 .واضح بشكل األهداف تصاغ -٢
 .العملیة وتطبیقاتها النظریة المعرفة بین بالربط األهداف تهتم -٣
 .الدراسیة المرحلة بأهداف الفنون والحرف منهج أهداف ترتبط -٤
 .األهداف بالتنوع تمتاز -٥
 .األهداف بالشمول تمتاز -٦
 .الفنیة التربیة تعلم نحو المتعلمین میول بتنمیة األهداف تهتم -٧
 .الفن التشكیلي بأهمیة المتعلمین بتعریف األهداف تهتم -٨

 .الفنون تطبیق من المتعلمین على تمكین األهداف تعمل -١٠
 .سلیماً  استعماالً  األدوات استعمال من المتعلمین بتمكین األهداف تهتم -١١
 .دیر األعمال الفنیة لآلخرینتركز على تق -١٣
 .تهتم األهداف بتنمیة القدرة على المالحظة البصریة -١٤
 .تراعي األهداف تنمیة التذوق الفني للجوانب الجمالیة المختلفة -١٦
 .األهداف لتعزیز المشاركة الجماعیة في أعمال فنیة تسعى -١٧
   المبدعین مواهب بتنمیة األهداف تهتم -١٨
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  درجة كبیرة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسيكانت متوفرة ب
  وأن الفقرات 

  الفنون بالتراث الفني األصیل ربط تراعي األهداف -٩
 .للفنون بحاجتنا المتعلمین بتعریف تقوم األهداف -١٩

  كانت متوفرة بدرجة متوسطة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي
  ):األهداف(ة بالبعد األولالمتعلق النتائج تفسیر

  :على النحو التاليلمستویات النسب المئویة  بدایة یجب التوضیح على أن الباحث وضع تصنیفاً 
كبیـــرة،  ٨٠-٦٠متوســطة، ومــن  ٦٠-٤٠ضــعیفة، ومـــن  ٤٠-٢٠، ومــن ضــعیقة جـــداً  ٢٠-٠مــن 
  .جداً  ةكبیر  ١٠٠-٨٠ومن 

التربیـة الفنیـة للصـف  جامنهـ فـي باألهـداف صـةالخا المعـاییر توافر لمدى العام النسبي الوزن بلغ لقد
 نسـبة كبیـرة جـدا، وهـي الكلیـة، الدرجـة مـن  (81)هـي وىتتحلیل المح حسب غزة التاسع بمحافظات

 لمستویات الباحث اعتمده الذي التصنیف حسب الكبیر جداً  التوافر مستوى نطاق في تقع إنها حیث
 .األول الترتیب في المجال هذا جاء وقد المئویة، النسب
ـا جامنهـ لكـون تعـزىجـدا  الكبیـرة  النسـبة هـذه أن الباحـث ویعتقـد ً  التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع منهج
ـا ً  فـي قریبـا المـنهج هـذا یكـون أن مـن الغریـب فلـیس وبالتـالي السـابقة، التعلیمیـة لحـمـع المرا تكاملی
 التالمیـذ، فاألهـداف لـدى السـابقة للخبـرات األهـداف مراعـاة وكـذلك التالمیـذ، احتیاجـات مـن أهدافـه

 واهتمـام ، العلـم هـذا مسـاحة لمحدودیـة واضـحة التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع لمـنهج الموضـوعة
 هـذا وضـع عنـد والمعوقـات الصـعاب لتذلیل جلي بشكل األهداف الفلسطینیة بإبراز المناهج واضعي
نظریـا،  منـه أكثـر تطبیقیـا مالعل هذا كون ذلك والطالب، وكذلك ربما یعزى یدي المعلمین بین المنهج

، وتعارضـــت )٢٠٠١(، ودراســـة أعمـــر)٢٠٠٤(وقـــد توافقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة المـــدهون
 ،)٢٠٠٩(، وصــالح)٢٠٠٧(، والغامــدي)٢٠٠١(المشــهدانينتــائج هــذه الدراســة مــع دراســة كــل مــن 

  ).٢٠٠٥(وایرك، )١٩٩٢(والشهري، )١٩٩٥(ودراسة صقر
  
  
  
  
  
  
  



 

٩٨ 
 

  قرات المتعلقة بالمحتوى الف: البعد الثاني 
  )٥.٢(جدول رقم 

  نتائج تحلیل كتاب التربیة الفنیة لكل فقرة من فقرات البعد الثاني
  )الفقرات المتعلقة بالمحتوى( 

  الفقرات  م
  تتوفر بدرجة

الــــــــوزن 
ـــــرة   النسبي كبی

  جداً 
  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

ضـــــعیفة 
  جدا

 مـع البیئـة محتـوى المنهـاج یـتالءم  ١
 .علمینللمت المحلیة

  X        
80  

 عـدد مـع المنهـاج محتـوى یتناسـب  ٢
 .المقررة الحصص

  X        
80 

تتســــــــــــــم موضــــــــــــــوعات المحتــــــــــــــوى   ٣
          X .بالتسلسل

100  
 X          100 .الخبرات زیادة في المحتوى یسهم  ٤

 الخیـال تغذیـة فـي المحتـوى یسـهم  ٥
  اإلبداعي

 .المتعلمین  لدى )نقد -تذوق(

  
X  

      

80 
ـــــــــوى مـــــــــع  ٦ األهـــــــــداف  یـــــــــرتبط المحت

          X .التعلیمیة
100 

یترجم المحتوى نشاطات تشجع علـى   ٧
  تنمیة التفكیر 

    X      
60 

 X        80   .یتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي   ٨
 X        80   .تتنوع المواضیع الفنیة في المحتوى  ٩

یتضــمن المحتــوى مواضــیع عــن رواد   ١٠
 .الفن الفلسطیني

    X      
60 

 X          100 .دراسیة وحدات في المحتوى ینظَّم  ١١
 المنهـــاج الموضـــوعات یعـــرض  ١٢

 .واضح بأسلوب
  X        

80 
 المــادة بصــحة المحتــوى یتمیــز  ١٣

          X .العلمیة
100 

 السـابقة الخبـرات المحتـوى یراعـي  ١٤
 .المتعلمین لدى

  X        
80 

 X        80  الفردیـة بـین  یراعـي المحتـوى الفـروق  ١٥



 

٩٩ 
 

 .المتعلمین
 المحتـــوى موضـــوعات تـــرتبط  ١٦

 .باحتیاجات المتعلمین
  X        

80 
 االتجاهـات بتنمیـة المحتـوى یقـوم  ١٧

 .المتعلمین لدى اإلیجابیة والقیم
    X      

60 
 بــین التــرابط المحتــوى یراعــي  ١٨

 .المنهج موضوعات
  X        

80 
یعــرِّف المحتــوى المتعلمــین بالمــدارس   ١٩

 .الفنیة المختلفة
      X    

40 
 مـع للمنهـاج النظري الجانب یتكامل  ٢٠

 .التطبیقي الجانب
  X        

80 
  ٨٠  الدرجةالكلیة

  
  : یتضح من الجدول السابق أن الفقرات 

 .تتسم موضوعات المحتوى بالتسلسل -٣
 .الخبرات زیادة في المحتوى یسهم -٤
 .یرتبط المحتوى مع األهداف التعلیمیة -٦

 .دراسیة وحدات في المحتوى ینظَّم -١١
 .العلمیة المادة حةبص المحتوى یتمیز -١٣

  كانت متوفرة بدرجة كبیرة جدًا في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي 
  وأن الفقرات 

 .للمتعلمین المحلیة مع البیئة محتوى المنهاج یتالءم -١
 .المقررة الحصص عدد مع المنهاج محتوى یتناسب -٢
  . المتعلمین  لدى )نقد -تذوق(اإلبداعي  الخیال تغذیة في المحتوى یسهم -٥
 .یتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي  -٨
 .تتنوع المواضیع الفنیة في المحتوى -٩

 .واضح بأسلوب المنهاج الموضوعات یعرض -١٢
 .المتعلمین لدى السابقة الخبرات المحتوى یراعي -١٤
 .الفردیة بین المتعلمین یراعي المحتوى الفروق -١٥
 تیاجات المتعلمینباح المحتوى موضوعات ترتبط -١٦
 .التطبیقي الجانب مع للمنهاج النظري الجانب یتكامل -١٨
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 .جاالمنه موضوعات بین الترابط المحتوى یراعي -٢٠
  كانت متوفرة بدرجة كبیرة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي

  وأن الفقرات 
 یترجم المحتوى نشاطات تشجع على تنمیة التفكیر  -٧

 .لمحتوى مواضیع عن رواد الفن الفلسطینيیتضمن ا -١٠
 المتعلمین لدى اإلیجابیة والقیم االتجاهات بتنمیة المحتوى یقوم -١٧

  كانت متوفرة بدرجة متوسطة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي
  وأن الفقرات 

 .یعرِّف المحتوى المتعلمین بالمدارس الفنیة المختلفة -١٩
  ضعیفة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي كانت متوفرة بدرجة

  ):المحتوى(المتعلقة بالبعد الثاني النتائج تفسیر
التربیـة الفنیـة للصـف  جامنهـ فـي بـالمحتوى الخاصـة المعـاییر تـوافر لمدى العام النسبي الوزن بلغ لقد

 نسـبة كبیـرة ، وهـي الكلیـة، الدرجـة مـن  (80)هـي المعلمـین تقـدیرات حسـب غـزة التاسـع بمحافظـات
 الباحـث لمسـتویات اعتمـده الـذي التصـنیف حسـب الكبیـر التـوافر مسـتوى نطـاق فـي تقـع إنهـا حیـث

 هـذا تفاوتت فقرات وقد ،األهداف مجال بعد الثاني الترتیب في المجال هذا جاء وقد المئویة، النسب
 وجهـة غـزة مـن محافظـاتب التربیة الفنیة للصـف التاسـع منهج محتوى لتقویم قوتها حیث من المجال

 مـنهج في تقویم أكثر تأثیر لها التي الفقرات لمعرفة النسبي الوزن لمقادیر وفقا وذلك المعلمین، نظر
 :التالي النحو على ذلك تفسیر ویمكن التربیة الفنیة،

 الفنـي الـذوق بتنمیـة اهتمامـا جدید ویـولي بمحتوى یتصف التربیة الفنیة جامنه بأن ذلك تفسیر یمكن
بـین األشـكال الفنیـة  التمییـز علـى التالمیـذ قـدرات ینمي الفردیة، وكذلك الفروق ویراعى التالمیذ، ىلد

 محتـوى بین التكاملیة النظرة ویراعي ومصطلحاته، محتواه بسهولة مفاهیمه ویتمیز ، ومقدرات البیئة
 تـدریس افبأهـد التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع والصـفوف األخـرى، وكـذلك ارتبـاط المحتـوى مـنهج

 بصـحة المحتـوى وتمیـز واضح، المحتوى بأسلوب وعرض المحتوى موضوعات وتنوع التربیة الفنیة،
ج التربیـة امنهـ بمحتـوى المنـاهج واضـعي إلـى اهتمـام یعـزى ذلـك أن الباحـث فیعتقـد العلمیـة المـادة
وقـد توافقـت ، الفلسـطینیة المنـاهج وتصـمیم بنـاء صـعید علـى األولـى الفلسـطینیة التجربـة كونـه الفنیـة

ـــــائج هـــــذه الدراســـــة مـــــع دراســـــة المـــــدهون ، )٢٠٠٧(الغامـــــديوتعارضـــــت مـــــع دراســـــة ، ) ٢٠٠٤(نت
  ).١٩٩٥(،  ودراسة صقر)١٩٩٢(، والشهري)٢٠٠٩(صالحو 
  
  



 

١٠١ 
 

  الفقرات المتعلقة باألنشطة : البعد الثالث 
  )٥.٣(جدول رقم 

  نتائج تحلیل كتاب التربیة الفنیة لكل فقرة من فقرات البعد الثالث
  )الفقرات المتعلقة باألنشطة( 

  الفقرات  م
الـــــــوزن   تتوفر بدرجة

ـــــرة   النسبي كبی
  جداً 

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
ضـــــعیفة 

  جدا
  X        80   .تتنوع األنشطة الفنیة   ١
ـــــین األنشـــــطة الدراســـــیة   ٢ ـــــالؤم ب یوجـــــد ت

 .وأهداف الدرس
  X        

80 

 X        80   .ترتبط األنشطة بالبیئة المحلیة  ٣
نشــــــــطة میــــــــول المتعلمــــــــین تراعــــــــي األ  ٤

 .واحتیاجاتهم 
  X        

80 
تساعد األنشـطة المتعلمـین علـى التأمـل   ٥

 .واالستمتاع في جمال الطبیعة
      X    

60 
تنمـــــي األنشـــــطة التفكیـــــر الناقـــــد لـــــدى   ٦

 .المتعلمین
      X    

60 
تســــاهم األنشــــطة فــــي تعلــــم المتعلمــــین   ٧

 .ذاتیاً 
  X        

80 
لـــدى  تنمـــي األنشـــطة مهـــارة المالحظـــة  ٨

 .المتعلمین
  X        

80 
تســـاعد األنشـــطة علـــى كیفیـــة تحضـــیر   ٩

 .األلوان
      X    

60 
تشــــــــجع األنشــــــــطة المتعلمــــــــین علــــــــى   ١٠

اســــتخدام أشـــــكال التكنولوجیـــــا التربویـــــة 
 .الحدیثة

        
X  

40 
 X        80   .تستثیر المتعلمین إلنتاج أفكار جدیدة  ١١
ترســخ األنشــطة القــیم االجتماعیــة لــدى   ١٢

 .نالمتعلمی
    X      

60 
تنمـــــي األنشــــــطة التـــــذوق الفنــــــي لــــــدى   ١٣

 .المتعلمین
  X        

80 
تعمــــل األنشــــطة علـــــى تشــــجیع جمیـــــع   ١٤

 .أنواع  الفنون بمختلف أشكالها
      X    

60 



 

١٠٢ 
 

تناســـــــــب األنشـــــــــطة مســـــــــتوى نضـــــــــج   ١٥
 .المتعلمین وخبراتهم 

  X        
80 

تنمــــي األنشـــــطة روح التعــــاون والعمـــــل   ١٦
 .الجماعي لدى المتعلمین

    X      
60 

تمتـــــاز األنشـــــطة بقابلیتهـــــا للتنفیـــــذ فـــــي   ١٧
 .ضوء معطیات البیئة التعلیمیة 

    X      
60 

 باألنشـطة الصـفیة األنشـطة تـرتبط  ١٨
 .الالصفیة

  X        
80 

توجه األنشطة المتعلمین لالسـتفادة مـن   ١٩
 .المكتبة للتزود بالخبرات

        X  40 
 للمـادة المحتـوي مـع تتناسـب األنشـطة  ٢٠

 .العلمیة
  X        

80  
 ٦٩  الدرجة الكلیة 

  : یتضح من الجدول السابق أن الفقرات 
 .تتنوع األنشطة الفنیة  -١
 .یوجد تالؤم بین األنشطة الدراسیة وأهداف الدرس -٢
 .ترتبط األنشطة بالبیئة المحلیة -٣
 .تراعي األنشطة میول المتعلمین واحتیاجاتهم  -٤
 .ذاتیاً  تساهم األنشطة في تعلم المتعلمین -٧
 .تنمي األنشطة مهارة المالحظة لدى المتعلمین -٨

 .تستثیر المتعلمین إلنتاج أفكار جدیدة -١١
 .تنمي األنشطة التذوق الفني لدى المتعلمین -١٣
 .تناسب األنشطة مستوى نضج المتعلمین وخبراتهم  -١٥
 .العلمیة للمادة المحتوي مع تتناسب األنشطة -١٨
 .الالصفیة باألنشطة صفیةال األنشطة ترتبط -٢٠

  كانت متوفرة بدرجة كبیرة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي
  وأن الفقرات 

 .ترسخ األنشطة القیم االجتماعیة لدى المتعلمین -١٢
 .تنمي األنشطة روح التعاون والعمل الجماعي لدى المتعلمین -١٦
  .عطیات البیئة التعلیمیة تمتاز األنشطة بقابلیتها للتنفیذ في ضوء م -١٧
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  كانت متوفرة بدرجة متوسطة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي
  وأن الفقرات 

 .تساعد األنشطة المتعلمین على التأمل واالستمتاع في جمال الطبیعة -٥
 .تنمي األنشطة التفكیر الناقد لدى المتعلمین -٦
 .لوانتساعد األنشطة على كیفیة تحضیر األ -٩

 .تعمل األنشطة على تشجیع جمیع أنواع  الفنون بمختلف أشكالها -١٤
  كانت متوفرة بدرجة ضعیفة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي

  وأن الفقرات 
 تشجع األنشطة المتعلمین على استخدام أشكال  -١٠
 .تتوجه األنشطة المتعلمین لالستفادة من المكتبة للتزود بالخبرا -١٩

  كانت متوفرة بدرجة ضعیفة جدًا في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي
  ):األنشطة(المتعلقة بالبعد الثالث النتائج تفسیر

 جامنه في التعلمیة التعلیمیة باألنشطة الخاصة المعاییر توافر لمدى العام النسبي الوزن بلغ لقد
 الدرجة من (69) هي المعلمین تقدیرات حسب غزة بمحافظات تاسعالتربیة الفنیة للصف ال

 الذي التصنیف حسب الكبیر التوافر مستوى نطاق في تقع إنها حیث كبیرة، نسبة وهي الكلیة،
 ببقیة الثالث مقارنة الترتیب في المجال هذا جاء ولقد المئویة النسب لمستویات الباحث اعتمده

عـزى وربمـا األخـرى، المجـاالت ُ  فعالیـات أثنـاء طـرقهم المسـتخدمة فـي مـینالمعل اعتمـاد إلـى ذلـك ی
 حـل وطریقـة الـتعلم التعـاوني، طریقـة : طـرق غیـر تقلیدیـة مثـل علـى التعلمیـة التعلیمیـة األنشـطة

، والـذي یشـجع المعلـم علـى اسـتخدام   الـذاتي الـتعلم وطریقـة ، باالكتشـاف التعلم وطریقة المشكالت،
ة الوســــائل المســــتخدمة مــــن ألــــوان ومجســــمات تلــــك الطــــرق قلــــة الموضــــوعات المقــــررة ، وكــــذلك وفــــر 

، وتعارضــــت مــــع دراســــة  )٢٠٠٤(وقــــد توافقــــت نتــــائج هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة المــــدهونوغیرهــــا، 
  ).١٩٩٥(،  ودراسة صقر)١٩٩٢(، والشهري)٢٠٠٣(، ودراسة عبدالسالم)٢٠٠٩(صالح

  
  
  
  
  
  
  



 

١٠٤ 
 

  الفقرات المتعلقة بالتقویم : البعد الرابع 
  )٥.٤(جدول رقم 

  تحلیل كتاب التربیة الفنیة لكل فقرة من فقرات البعد الرابعنتائج 
  )الفقرات المتعلقة بالتقویم( 

  الفقرات  م
الـــوزن   تتوفر بدرجة

ـــــرة   النسبي كبی
  جداً 

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة
ضـــعیفة 

  جدا
  X    40       .بأهداف الدرس التقویم یرتبط  ١
  X    40       .یتصف التقویم بالوضوح والدقة  ٢
  X  20         .لتقویم على التقویم الذاتيیشتمل ا  ٣
یشـــــتمل التقـــــویم علـــــى جمیـــــع جوانـــــب   ٤

 .محتوى مادة الفنون والحرف
        X  20  

  X    40       یتصف التقویم بالتوازن بین األسئلة  ٥
ـــــــــویم المســـــــــتوى العمـــــــــري   ٦ یراعـــــــــي التق

 .للمتعلمین
      X    

40  
  X  20         .یقیس التقویم جوانب التعلم المعرفیة  ٧
  X  20          .التقویم جوانب التعلم الوجدانیة یقیس  ٨
  X  20          .یقیس التقویم جوانب التعلم المهاریة  ٩

  X  20         .ینمي التقویم الجانب االبتكاري  ١٠
تتنـوع األســئلة حســب مســتویات التفكیــر   ١١

  المختلفة
        X  20  

یراعـــــي التقـــــویم الفـــــروق الفردیـــــة بــــــین   ١٢
 المتعلمین

        X  20  
علـى  المتعلمـین قدرة بقیاس لتقویمیهتم ا  ١٣

 .تنفیذ األعمال الفنیة بمهارة 
        X  20  

 قدرة المتعلمین على بقیاس التقویم یهتم  ١٤
 .المدارس الفنیة المختلفة  تمییز

        X  20 

المتعلمـین  قـدرة بقیـاس التقـویم اهتمـام  ١٥
 .الفنون تطبیق على

      X    
60  

أبحــاث أو  عمــل یشـتمل التقــویم علــى  ١٦
  .المادة .مواضیع في تقاریر

        X  40  
ـــــــویم اختبـــــــارات تتناســـــــب   ١٧   X    40      یســـــــتخدم التق
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  واإلنتاج الفني
یهــــتم التقــــویم بقیــــاس المتعلمــــین علـــــى   ١٨

 إدراك النسب بین المرئیات
        X  20  

  X  20         یستخدم التقویم التغذیة الراجعة  ١٩
یسـتخدم التقـویم أسـلوب التوجیـه الفــردي   ٢٠

 يوالجماع
        X  20  

 28 الدرجة الكلیة 

  
  : یتضح من الجدول السابق أن الفقرات 

 .بأهداف الدرس التقویم یرتبط -١
 .یتصف التقویم بالوضوح والدقة -٢
 یتصف التقویم بالتوازن بین األسئلة -٥
 .یراعي التقویم المستوى العمري للمتعلمین -٦

 .الفنون طبیقت المتعلمین على قدرة بقیاس التقویم اهتمام -١٥
 یستخدم التقویم اختبارات تتناسب واإلنتاج الفني -١٧

  كانت متوفرة بدرجة ضعیفة في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي
  وأن الفقرات 

 .یشتمل التقویم على التقویم الذاتي -٣
 .یشتمل التقویم على جمیع جوانب محتوى مادة الفنون والحرف -٤
 .انب التعلم المعرفیةیقیس التقویم جو  -٧
 .یقیس التقویم جوانب التعلم الوجدانیة -٨
 .یقیس التقویم جوانب التعلم المهاریة -٩

 .اإلبتكاريینمي التقویم الجانب  -١٠
 تتنوع األسئلة حسب مستویات التفكیر المختلفة -١١
 یراعي التقویم الفروق الفردیة بین المتعلمین -١٢
 .على تنفیذ األعمال الفنیة بمهارة  المتعلمین قدرة بقیاس یهتم التقویم -١٣
 .المدارس الفنیة المختلفة  تمییز قدرة المتعلمین على بقیاس التقویم یهتم -١٤
 .المادة .مواضیع في أبحاث أو تقاریر عمل یشتمل التقویم على -١٦
  .یستخدم التقویم أسلوب التوجیه الفردي والجماعي  -١٨
  ة الراجعةیستخدم التقویم التغذی -١٩
 یهتم التقویم بقیاس المتعلمین على إدراك النسب بین المرئیات -٢٠
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  كانت متوفرة بدرجة ضعیفة جدًا في كتاب التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي
  

  ):التقویم(المتعلقة بالبعد الرابع النتائج تفسیر
 حسـب التربیـة الفنیـة جامنهـ يفـ بـالتقویم الخاصـة المعـاییر تـوافر لمـدى العـام النسـبي الـوزن بلـغ لقـد

 نسبة وهي الكلیة الدرجة من (28)هي المعلمین تقدیرات
إلـى  ذلـك یعـزى وربمـا ج،االمنهـ عناصـر مـن عنصـر علیهـا یحصـل تـوافر نسـبة أقـل وتعتبـر ،ضعیفة

 نسـب علـى معـاییر (6 ) حصـلت بینمـا ضـعیفة جـدا تـوافر نسـب علـى حصـل معیـارا ( 14 ) أن
  :النحو التالي على ذلك فسیرت ویمكن ، ضعیفة توافر
الراجعـة،  التغذیـة الفردیـة، وبالتـالي عـدم تحقـق للفـروق عـدم مراعـاة التقـویم إلـى ذلـك یعـزى وربمـا

وكذلك قلة األنشطة التقویمیة فال نجدها خلف كل درس بـل خلـف كـل وحـدة، وقـد توافقـت نتـائج هـذه 
، )٢٠٠٩(صــالح، و )٢٠٠٧(مــديالغا، و )١٩٩٢(، والشــهري)٢٠٠١(الدراســة مــع دراســة المشــهداني

، واختلفــــت مــــع دراســــة )١٩٩٥(، ودراســــة صــــقر)١٩٩٨(، ودراســــة جامبــــل)٢٠٠١(ودراســــة أعمــــر
   .)٢٠٠٤(المدهون

   :نتیجة السؤال الثالث في الدراسة والذي ینص على ما یلي 
للمعـاییر  غـزة محافظات في للصف التاسع األساسي التربیة الفنیة جامنه أهداف مالءمة مدى ما
 -المحتـوى  األنشــطة  –األهـداف ( نظـر المعلمـین مـن حیـث  وجهـة مـن فیـه واجـب توافرهـاال

  ؟ )التقویم 
لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال قـــام الباحـــث باســـتخدام التكـــرارات والمتوســـطات والنســـب المئویـــة والجـــداول 

  : التالیة توضح ذلك 
  

  األهداف : البعد األول 
  )٥.٥(جدول رقم 

االنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول التكرارات والمتوسطات و 
  ) ٢٠= ن ( وكذلك ترتیبها 

ـــــرة  الفقرة  كبی
 ضعیفة متوسطة كبیرة جداً 

ضـــعیفة 
االنحـــراف  المتوسط جدا

 المعیاري
الـــــــــــوزن 

 النسبي
التـــــر 
 تیب

١ 
توجــد أهــداف فــي بدایــة 

 ٣ 81.7 0.603 4.083 ٠ ١ ٢ ٢٦ ٧ .كل وحدة

 بشـكل ألهدافا تصاغ ٢
 ٧ 77.8 0.622 3.889 ٠ ١ ٦ ٢٥ ٤ .واضح
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٣ 
 بـالربط األهـداف تهـتم
 النظریـة المعرفـة بـین

 .العملیة وتطبیقاتها
٠ ١ ٥ ٢٦ ٤ 3.917 0.603 78.3 ٦ 

٤ 
 مــنهج أهــداف تــرتبط

 بأهـداف الفنـون والحـرف
 .الدراسیة المرحلة

٠ ٢ ٨ ١٩ ٧ 3.861 0.798 77.2 ١٠ 

 ٤ 81.1 0.673 4.056 ٠ ١ ٤ ٢٣ ٨ .األهداف بالتنوع تمتاز ٥

األهــــــداف  تمتــــــاز ٦
 ١١ 77.2 0.639 3.861 ٠ ١ ٧ ٢٤ ٤ .بالشمول

٧ 
 بتنمیـة األهـداف تهـتم
 نحـو المتعلمـین میـول
 .الفنیة التربیة تعلم

٠ ٤ ٢٢ ٦ ٤ 3.278 0.814 65.6 ١٩ 

٨ 
 بتعریـف األهـداف تهـتم

الفـن  بأهمیـة المتعلمـین
 .التشكیلي

٠ ٥ ١٠ ١٨ ٣ 3.528 0.844 70.6 ١٧ 

٩ 
 ربـط تراعـي األهـداف

الفنــــــون بــــــالتراث الفنــــــي 
 . األصیل

١ ٥ ١٥ ١٤ ١ 3.25 0.840 65 ٢٠ 

١٠ 
علــى  األهــداف تعمـل
 مـن المتعلمـین تمكـین
 .الفنون تطبیق

٠ ٥ ٦ ٢٤ ١ 3.583 0.77 71.7 ١٤ 

١١ 
 بتمكـین األهـداف تهـتم

 اسـتعمال مـن المتعلمـین
 .سلیماً  استعماالً  األدوات

٠ ٤ ١٠ ١٩ ٣ 3.583 0.806 71.7 ١٥ 

١٢ 
 بتنمیـة األهـداف تهـتم
علــى  المتعلمــین قــدرة

 . استخدام الخامات
٠ ١ ٥ ٢٧ ٣ 3.889 0.574 77.8 ٨ 

١٣ 
تركــــــــــــز علــــــــــــى تقــــــــــــدیر 
األعمــــــــــــــــــــــال الفنیـــــــــــــــــــــــة 

 .لآلخرین
٠ ١ ١٦ ١٦ ٣ 3.583 0.691 71.7 ١٦ 

١٤ 
تهـــــتم األهــــــداف بتنمیــــــة 
القــــدرة علــــى المالحظــــة 

 .البصریة
٠ ٣ ١٥ ١٥ ٣ 3.5 0.774 70 ١٨ 

١٥ 
تركز األهداف على تنمیة 
القـــــــــدرة علـــــــــى اســــــــــتخدام 

 .عناصر العمل الفني
٠ ١ ٣ ٢٣ ٩ 4.111 0.666 82.2 ١ 

تراعــــي األهــــداف تنمیــــة  ١٦
 ١٢ 77.2 0.639 3.861 ٠ ١ ٧ ٢٤ ٤التـــذوق الفنـــي للجوانــــب 
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 .الجمالیة المختلفة

١٧ 
األهـداف لتعزیـز  تسـعى

المشــاركة الجماعیــة فــي 
 .فنیةأعمال 

٠ ٢ ٥ ٢٤ ٥ 3.889 0.708 77.8 ٩ 

 بتنمیـة األهـداف تهـتم ١٨
 ٢ 82.1 0.784 4.101 ٠ ٢ ٣ ٢٠ ١١ . المبدعین مواهب

١٩ 
 بتعریـف تقـوم األهـداف

 بحاجتنــا المتعلمــین
 .للفنون

٠ ١ ١٠ ٢٤ ١ 3.694 0.576 73.9 ١٣ 

 للكشف األهداف تسعى ٢٠
 ٥ 81.1 0.753 4.056 ٠ ٢ ٣ ٢٢ ٩ .العمل الفني أسس عن

 ٧٦ ٠.٨٥٤ ٣.٨٠٠ الدرجة الكلیة
  

  : یتضح من الجدول السابق 
   :في هذا البعد كانت ثالث فقراتأن أعلى 

تركـز األهـداف علـى تنمیـة القـدرة علـى اسـتخدام عناصـر العمـل " والتي نصت على ) ١٥(الفقرة  -
  ).٨٢.٢(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " الفني 

احتلـت المرتبـة "  المبـدعین مواهـب بتنمیـة األهـداف تهـتم" تـي نصـت علـى وال) ١٨(الفقـرة رقـم  -
 ).٨٢.١(الثانیة بوزن نسبي قدره 

احتلــت المرتبــة الثالثــة "  توجــد أهــداف فــي بدایــة كــل وحــدة "والتــي نصــت علــى ) ١(الفقــرة رقــم  -
 ).٨١.٧(بوزن نسبي قدره 

   :في هذا البعد كانت وأن أدنى ثالث فقرات
احتلــت " الفنــون بــالتراث الفنــي األصــیل  ربــط تراعــي األهــداف" ي نصــت علــى والتــ) ٩(الفقــرة  -

  ).٦٥(المرتبة العشرون واألخیرة بوزن نسبي قدره 
الفنیـة  التربیـة تعلـم نحـو المتعلمـین میـول بتنمیة األهداف تهتم" والتي نصت على ) ٧(الفقرة رقم  -

 .)٦٥.٦(احتلت المرتبة التاسعة والعشرون بوزن نسبي قدره " 

"  تهـــتم األهـــداف بتنمیـــة القـــدرة علـــى المالحظـــة البصـــریة "والتـــي نصـــت علـــى ) ١٤(الفقـــرة رقـــم  -
 ).٧٠(احتلت المرتبة الثامنة والعشرون بوزن نسبي قدره 
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   :كما یتضح من الجدول السابق
متوســطات كــل مــن البعــد الرابــع والبعــد الســادس والبعــد الســادس عشــر حیــث بلــغ  ت نســبتســاو  -

  ).٣.٨٦١(المتوسط 
متوســطات كــل مــن البعــد العاشــر والبعــد الحــادي عشــر والبعــد الثالــث عشــر  ت نســبتســاو كمــا  -

  ).٣.٥٨٣(حیث بلغ المتوسط 
كما تساوت نسب متوسطات كل من البعـد الثـاني عشـر والبعـد السـابع عشـر حیـث بلـغ المتوسـط  -

)٣.٨٨٩.(  
بلــغ المتوســط  كمــا تقاربــت نســب متوســطات كــل مــن البعــد الخــامس عشــر والثــامن عشــر حیــث -

 ).٤.١٠١(، و)٤.١١١(

  ):األهداف(المتعلقة بالبعد األول النتائج تفسیر
للصـف  التربیـة الفنیـة جامنهـ فـي باألهـداف الخاصـة المعـاییر تـوافر لمـدى العـام النسـبي الوزن بلغ لقد

 وهـي الكلیـة الكلیـة، الدرجـة مـن) (76هـو المعلمـین تقـدیرات التاسع األساسي بمحافظات غزة حسـب
الباحـث  اعتمـده الـذي التصـنیف حسـب الكبیـر التـوافر مسـتوى نطـاق فـي تقـع إنهـا حیـث رجة كبیـرة،د

عـزى المئویة، وربمـا النسب لمستویات ُ كبیـرة حیـث  نسـب علـى حصـلت المعـاییر غالبیـة أن إلـى ذلـك ی
 هذه أن الباحث ویعتقد . الكلیة الدرجة من) 82.2 -65(حصلت على نسبة توافر تراوحت ما بین 

ـا جامنه لكون تعزى الكبیرة  لنسبةا ً ـا التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع منهج ً  التعلیمیـة لحـمـع المرا تكاملی
 التالمیـذ، احتیاجـات مـن أهدافـه فـي قریبـا جاالمنهـ هـذا یكـون أن من الغریب فلیس وبالتالي السابقة،
التربیـة الفنیـة  جامنهـل الموضـوعة التالمیـذ، فاألهـداف لـدى السـابقة للخبـرات األهـداف مراعـاة وكـذلك

 الفلسـطینیة بـإبراز المنـاهج واضـعي واهتمـام ، العلـم هـذا مسـاحة لمحدودیـة واضـحة للصـف التاسـع
 یـدي المعلمـین بـین جاالمنهـ هـذا وضـع عنـد والمعوقـات الصـعاب لتـذلیل جلـي بشـكل األهـداف

وافقـت نتـائج هـذه نظریـا، وقـد ت منـه أكثـر تطبیقیـا العلـم هـذا كـون ذلـك والطـالب، وكـذلك ربمـا یعـزى
، وتعارضـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع )٢٠٠١(، ودراســـة أعمـــر)٢٠٠٤(الدراســـة مـــع دراســـة المـــدهون

، )١٩٩٥(ودراسـة صــقر ،)٢٠٠٩(، وصــالح)٢٠٠٧(، والغامـدي)٢٠٠١(المشـهدانيدراسـة كـل مــن 
  ).٢٠٠٥(وایرك، )١٩٩٢(والشهري

  
  
  
  
   



 

١١٠ 
 

  
  المحتوى : البعد الثاني 

  )٥.٦(جدول رقم 

والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني التكرارات 
  ) ٢٠= ن ( وكذلك ترتیبها 

ـــــرة  الفقرة  كبی
 ضعیفة متوسطة كبیرة جداً 

ضـــعیفة 
االنحــــراف  المتوسط جدا

 المعیاري
الــــوزن 
 الترتیب النسبي

١ 

 محتوى المنهاج یتالءم
 المحلیــة مــع البیئــة
 ١٨ ٩ ٩ .للمتعلمین

٠ ٠ 3.75 0.840 75 ١٢ 

٢ 
 المنهاج محتوى یتناسب

 الحصـص عـدد مـع
  .المقررة

٠ ١٣ ١٤ ٨ ١ 2.917 0.840  58.3 ١٨ 

تتســـــــــــــــــم موضـــــــــــــــــوعات  ٣
 ١٣ 72.2  0.766 3.611 ٠ ٣ ١١ ١٩ ٣ .المحتوى بالتسلسل

 فـي المحتـوى یسـهم ٤
 ٤ 80 0.632 4 ٠  ٧ ٢٢ ٧ .الخبرات زیادة

٥ 
 فـي المحتـوى یسـهم
  اإلبداعي الخیال تغذیة

 لـدى )نقـد -تـذوق(
 .المتعلمین 

٠ ٢ ١٥ ١٥ ٤ 3.583 0.77 71.7 ١٥ 

یــــــــرتبط المحتــــــــوى مـــــــــع  ٦
 ٦ 77.8 0.522 3.889 ٠ ١ ٤ ٢٩ ٢ .األهداف التعلیمیة

٧ 
یتـــــــــــــــــــــرجم المحتـــــــــــــــــــــوى 
نشـــــاطات تشـــــجع علـــــى 

 .تنمیة التفكیر 
٠  ٦ ٢٤ ٦ 4 0.585 80 ٥ 

یتسم المحتوى بالتسلسل  ٨
 ٩ 76.7 0.696 3.833 ٠ ١ ٩ ٢١ ٥ المنطقي 

تتنــــوع المواضــــیع الفنیــــة  ٩
 ٧ 77.8 0.666 3.889 ٠ ١ ٧ ٢٣ ٥ .في المحتوى

١٠ 
یتضـــــــــــــــــمن المحتـــــــــــــــــوى 
مواضــیع عــن رواد الفــن 

 .الفلسطیني
٧ ١٣ ١٠ ٥ ١ 2.444 1.054 48.9 ٢٠ 

 فــي المحتــوى یـنظَّم ١١
 ٢ 81.7 0.731 4.083 ٠ ١ ٥ ٢٠ ١٠ .دراسیة وحدات

 ٣ 81.1  0.714 4.056 ٠  ٨ ١٨ ١٠المنهاج  یعرض ١٢



 

١١١ 
 

 بأسلوب اتالموضوع
 .واضح

 بصـحة المحتـوى یتمیز ١٣
 ١ 83.3 0.696 4.167 ٠ ١ ٣ ٢١ ١١ .العلمیة المادة

١٤ 
 المحتـــوى یراعـــي

 لـدى السـابقة الخبـرات
 .المتعلمین

٠ ١ ٨ ٢٤ ٣ 3.806 0.624 76.1 ١٠ 

 یراعي المحتوى الفروق ١٥
 ١٦ 71.7 0.906 3.583 ١ ٣ ١٠ ١٨ ٤ .الفردیة بین المتعلمین

١٦ 
 موضــوعات تــرتبط

باحتیاجـــات  المحتـــوى
 .المتعلمین

٠ ٢ ١٣ ٢١ ٠ 3.528 0.608 70.6 ١٧ 

١٧ 
 بتنمیـة المحتـوى یقـوم

 والقــیم االتجاهــات
 لــــدى اإلیجابیــــة
 .المتعلمین

٠ ٢ ١٠ ٢٤ ٠ 3.611 0.598 72.2 ١٤ 

١٨ 
 الترابط المحتوى یراعي
 موضـــوعات بـــین

 .المنهج
٠ ٢ ٧ ٢١ ٦ 3.861 0.761 77.2 ٨ 

١٩ 
یعـــــــــــــــــــــرِّف المحتـــــــــــــــــــــوى 
المتعلمــــــــــین بالمــــــــــدارس 

 .الفنیة المختلفة
٥ ٩  ٨ ١٣ ١ 2.889 1.140 57.8 ١٩ 

٢٠ 
 النظري الجانب یتكامل

 الجانـب مـع للمنهـاج
 .التطبیقي

٠ ٠ ١٠ ٢٤ ٢ 3.778 0.540 75.6 ١١ 

 73 0.735 3.65 الدرجة الكلیة 
  

  : یتضح من الجدول السابق 
  :في هذا البعد كانت  ث فقراتثالأن أعلى 

احتلـت المرتبـة األولـى " العلمیـة  المـادة بصـحة المحتـوى یتمیـز" والتـي نصـت علـى ) ١٣(الفقـرة  -
  ).٨٣.٣(بوزن نسبي قدره 

ـم"والتـي نصـت علـى ) ١١(الفقـرة رقـم  - احتلـت المرتبـة الثانیـة " دراسـیة  وحـدات فـي المحتـوى نظَّ
 ).٨١.٧(بوزن نسبي قدره 

احتلــت "  واضـح بأسـلوب المنهـاج الموضــوعات یعـرض" والتـي نصــت علـى ) ١٢(الفقـرة رقـم  -
 ).٨١.١(المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 



 

١١٢ 
 

  :في هذا البعد كانت  ثالث فقراتوأن أدنى 
احتلــت " یتضــمن المحتـوى مواضــیع عــن رواد الفــن الفلســطیني " والتــي نصــت علــى ) ١٠(الفقـرة  -

  ).٤٨.٩(قدره  المرتبة العشرون واألخیرة بوزن نسبي
" یعـــرِّف المحتـــوى المتعلمـــین بالمـــدارس الفنیـــة المختلفـــة " والتـــي نصـــت علـــى ) ١٩(الفقـــرة رقـــم  -

 ).٥٧.٨(احتلت المرتبة التاسعة والعشرون بوزن نسبي قدره 

احتلـت "  المقـررة الحصـص عـدد مـع المنهـاج محتـوى یتناسب "والتي نصت على ) ٢(الفقرة رقم  -
 ).٥٨.٣(ن بوزن نسبي قدره المرتبة الثامنة والعشرو 

  :من الجدول السابق ما یلي یتضحكما 
تســاوت نســـب متوســـطات كـــل مـــن البعـــد الخــامس والبعـــد الخـــامس عشـــر والبعـــد الســـادس عشـــر  -

  ).٣.٥٨٣(حیث بلغ المتوسط 
كما تساوت نسب متوسطات كل من البعد السـادس، والتاسـع، والتاسـع عشـر حیـث بلـغ المتوسـط  -

)٣.٨٨٩.( 

  ):المحتوى(ئج المتعلقة بالبعد الثانيتفسیر النتا
التربیـة الفنیـة للصـف  جامنهـ فـي بـالمحتوى الخاصـة المعـاییر تـوافر لمدى العام النسبي الوزن بلغ لقد

 نسـبة كبیـرة ، وهـي الكلیـة، الدرجـة مـن  (73)هـي المعلمـین تقـدیرات حسـب غـزة التاسـع بمحافظـات
 الباحـث لمسـتویات اعتمـده الـذي التصـنیف بحسـ الكبیـر التـوافر مسـتوى نطـاق فـي تقـع إنهـا حیـث

 هـذا تفاوتت فقرات وقد ،ألهدافا مجال بعد الثاني الترتیب في المجال هذا جاء وقد المئویة، النسب
 وجهـة غزة مـن بمحافظات التربیة الفنیة للصف التاسع جامنه محتوى لتقویم قوتها حیث من المجال

 فـي تقـویم أكثـر تـأثیر لهـا التـي الفقـرات لمعرفـة نسـبيال الـوزن لمقـادیر وفقـا وذلـك المعلمـین، نظـر
 :التالي النحو على ذلك تفسیر ویمكن التربیة الفنیة، جامنه

 الفنـي الـذوق بتنمیـة اهتمامـا جدید ویـولي بمحتوى یتصف التربیة الفنیة جامنه بأن ذلك تفسیر یمكن
بـین األشـكال الفنیـة  التمییـز علـى ذالتالمیـ قـدرات ینمي الفردیة، وكذلك الفروق ویراعى التالمیذ، لدى

 محتـوى بین التكاملیة النظرة ویراعي ومصطلحاته، محتواه بسهولة مفاهیمه ویتمیز ، ومقدرات البیئة
 تـدریس بأهـداف التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع والصـفوف األخـرى، وكـذلك ارتبـاط المحتـوى مـنهج

 بصـحة المحتـوى وتمیـز واضح، بأسلوب المحتوى وعرض المحتوى موضوعات وتنوع التربیة الفنیة،
ج التربیـة امنهـ بمحتـوى المنـاهج واضـعي إلـى اهتمـام یعـزى ذلـك أن الباحـث فیعتقـد العلمیـة المـادة
وقـد توافقـت الفلسـطینیة،  المنـاهج وتصـمیم بنـاء صـعید علـى األولـى الفلسـطینیة التجربـة كونـه الفنیـة

ـــــائج هـــــذه الدراســـــة مـــــع دراســـــة المـــــدهون ، )٢٠٠٧(الغامـــــديارضـــــت مـــــع دراســـــة وتع، ) ٢٠٠٤(نت
 ).١٩٩٥(،  ودراسة صقر)١٩٩٢(، والشهري)٢٠٠٩(صالحو 



 

١١٣ 
 

  األنشطة : البعد الثالث 
  

  )٥.٧(جدول رقم 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث 
  ) ٢٠= ن ( وكذلك ترتیبها 

كبیــــرة  الفقرة 
ضـــعیفة  ضعیفة وسطةمت كبیرة جداً 

االنحــــــــــراف  المتوسط جدا
 المعیاري

الــــــــــــوزن 
 النسبي

التـــــر 
 تیب

 ١ 82.2 0.6223 4.111 ٠ ٠ ٥ ٢٢ ٩ .تتنوع األنشطة الفنیة  ١

یوجــــــد تــــــالؤم بــــــین األنشــــــطة  ٢
 ٤ 76.1 0.6242 3.806 ٠  ١١ ٢١ ٤ .الدراسیة وأهداف الدرس

تـــــــــــــرتبط األنشـــــــــــــطة بالبیئـــــــــــــة  ٣
 ٦ 75.6 0.9595 3.778 ٠ ٥ ٦ ١٧ ٨ .المحلیة

تراعـــــــــــــي األنشـــــــــــــطة میـــــــــــــول  ٤
 ١٨ 61.7 0.6036 3.083 ٠ ٥ ٢٣ ٨ ٠ .المتعلمین واحتیاجاتهم 

٥ 
تســــــاعد األنشــــــطة المتعلمــــــین 
علـــى التأمـــل واالســـتمتاع فــــي 

 .جمال الطبیعة
٠ ٣ ١٩ ١٣ ١ 3.333 0.6761 66.7 ١٥ 

تنمــي األنشــطة التفكیــر الناقــد  ٦
 ١٧ 63.9 0.7099 3.194 ١ ٢ ٢٣ ٩ ١ .لدى المتعلمین

تســـــــاهم األنشـــــــطة فـــــــي تعلـــــــم  ٧
 ١٣ 72.8 1.0462 3.639 ٢ ٢ ١٠ ١٥ ٧ .المتعلمین ذاتیاً 

تنمـــــــــــــــي األنشـــــــــــــــطة مهـــــــــــــــارة  ٨
 ٣ 77.8 0.7848 3.889 ٠ ٢ ٧ ٢٠ ٧ .المالحظة لدى المتعلمین

تســـاعد األنشــــطة علـــى كیفیــــة  ٩
 ٩ 74.4 1.2097 3.722 ١ ٧ ٥ ١١ ١٢ .تحضیر األلوان

١٠ 
المتعلمـــــین علـــــى  تشـــــجع األنشـــــطة

اسـتخدام أشـكال التكنولوجیـا التربویــة 
 .الحدیثة

٥ ٢٥ ٢ ٣ ١ 2.167 0.8783 43.3 ٢٠ 

تســـــــــتثیر المتعلمـــــــــین إلنتـــــــــاج  ١١
 ٧ 75 0.9373 3.75 ٠ ٤ ٩ ١٥ ٨ .أفكار جدیدة

ترســـــــــــــــخ األنشــــــــــــــــطة القــــــــــــــــیم  ١٢
 ١٤ 70 0.7746 3.5 ٠ ٣ ١٥ ١٥ ٣ .االجتماعیة لدى المتعلمین

لتــذوق الفنـــي تنمــي األنشـــطة ا ١٣
 ٨ 75 0.8062 3.75 ٠ ٣ ٨ ٢٠ ٥ .لدى المتعلمین

تعمـــل األنشـــطة علـــى تشـــجیع  ١٤
 ١٦ 65 0.7319 3.25 ٠ ٤ ٢١ ٩ ٢جمیــع أنــواع  الفنــون بمختلــف 



 

١١٤ 
 

 .أشكالها

تناســــــــــب األنشــــــــــطة مســــــــــتوى  ١٥
 ١١ 73.9 0.6684 3.694 ٠ ١ ١٢ ٢٠ ٣ .نضج المتعلمین وخبراتهم 

١٦ 
 تنمــــي األنشــــطة روح التعــــاون

والعمـــــــــــــل الجمـــــــــــــاعي لـــــــــــــدى 
 .المتعلمین

٠ ٠ ٧ ٢٢ ٧ 4 0.6325 80 ٢ 

١٧ 
تمتــــــــــاز األنشــــــــــطة بقابلیتهــــــــــا 
للتنفیـــــذ فـــــي ضـــــوء معطیـــــات 

 .البیئة التعلیمیة 
١ ٣ ٩ ١٥ ٨ 3.722 1.0032 74.4 ١٠ 

 الصــفیة األنشــطة تــرتبط ١٨
 ٥ 76.1 1.0907 3.806 ٠ ٦ ٧ ١١ ١٢ .الالصفیة باألنشطة

١٩ 
مــــــــــــین توجــــــــــــه األنشــــــــــــطة المتعل

لالســـــتفادة مـــــن المكتبـــــة للتـــــزود 
 .بالخبرات

٨ ١٤ ٨ ٥ ١ 2.361 1.0731 47.2 ١٩ 

 المحتوي مع تتناسب األنشطة ٢٠
 ١٢ 73.9 0.8559 3.694 ٠ ٤ ٨ ١٩ ٥ .العلمیة للمادة

 70 0.8344 3.500 الدرجة الكلیة
  
  

  : یتضح من الجدول السابق 
   :في هذا البعد كانت ثالث فقراتأن أعلى 

احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن نســبي قــدره " تتنــوع األنشــطة الفنیــة " والتــي نصــت علــى ) ١( الفقــرة -
)٨٢.٢.(  

تنمــــي األنشــــطة روح التعــــاون والعمــــل الجمــــاعي لــــدى " والتــــي نصــــت علــــى ) ١٦(الفقــــرة رقــــم  -
 ).٨٠(احتلت المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره " المتعلمین 

احتلـــت "  ألنشـــطة مهـــارة المالحظـــة لـــدى المتعلمـــینتنمـــي ا" والتـــي نصـــت علـــى ) ٨(الفقــرة رقـــم  -
 ).٧٧.٨(المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

  وأن أدنى فقرتین في هذا البعد كانت 
تشــجع األنشـــطة المتعلمــین علــى اســتخدام أشــكال التكنولوجیـــا " والتــي نصــت علــى ) ١٠(الفقــرة  -

  ).٤٣.٣(بي قدره احتلت المرتبة العشرون واألخیرة بوزن نس" التربویة الحدیثة 
توجـــه األنشـــطة المتعلمـــین لالســـتفادة مـــن المكتبـــة للتـــزود " والتـــي نصـــت علـــى ) ١٩(الفقـــرة رقـــم  -

 ).٤٧.٢(احتلت المرتبة التاسعة والعشرون بوزن نسبي قدره " بالخبرات 



 

١١٥ 
 

احتلــــت " تراعــــي األنشــــطة میــــول المتعلمــــین واحتیاجــــاتهم " والتــــي نصــــت علــــى ) ٤(الفقــــرة رقــــم  -
 ).٦١.٧(منة والعشرون بوزن نسبي قدره المرتبة الثا

  :كما یتضح من الجدول السابق
ــــغ المتوســــط  - ــــث عشــــر حیــــث بل تســــاوت نســــب متوســــطات كــــل مــــن البعــــد الحــــادي عشــــر والثال

)٣.٧٥.(  
 ).٣.٧٢٢(كما تساوت نسب متوسطات كل من البعد التاسع والسابع عشر،حیث بلغ المتوسط  -
 ).٣.٨٠٦(ني والثامن عشر حیث بلغ المتوسط كما تساوت نسب متوسطات كل من البعد الثا -

  ):األنشطة(المتعلقة بالبعد الثالث النتائج تفسیر
 جامنه في التعلمیة التعلیمیة باألنشطة الخاصة المعاییر توافر لمدى العام النسبي الوزن بلغ لقد

 الدرجة من (70) هي المعلمین تقدیرات حسب غزة بمحافظات تاسعالتربیة الفنیة للصف ال
 الذي التصنیف حسب الكبیر التوافر مستوى نطاق في تقع إنها حیث كبیرة، نسبة وهي الكلیة،
 ببقیة الثالث مقارنة الترتیب في المجال هذا جاء ولقد المئویة النسب لمستویات الباحث اعتمده

عـزى وربمـا األخـرى، المجـاالت ُ  تفعالیـا أثنـاء طـرقهم المسـتخدمة فـي المعلمـین اعتمـاد إلـى ذلـك ی
 حـل وطریقـة الـتعلم التعـاوني، طریقـة : طـرق غیـر تقلیدیـة مثـل علـى التعلمیـة التعلیمیـة األنشـطة

، والـذي یشـجع المعلـم علـى اسـتخدام   الـذاتي الـتعلم وطریقـة ، باالكتشـاف التعلم وطریقة المشكالت،
ت تلــــك الطــــرق قلــــة الموضــــوعات المقــــررة ، وكــــذلك وفــــرة الوســــائل المســــتخدمة مــــن ألــــوان ومجســــما

، وتعارضــــت مــــع دراســــة  )٢٠٠٤(وقــــد توافقــــت نتــــائج هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة المــــدهونوغیرهــــا، 
  ).١٩٩٥(،  ودراسة صقر)١٩٩٢(، والشهري)٢٠٠٣(، ودراسة عبدالسالم)٢٠٠٩(صالح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١٦ 
 

  التقویم : البعد الرابع 
  )٥.٨(جدول رقم 

ي لكل فقرة من فقرات البعد الرابع التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسب
  ) ٢٠= ن ( وكذلك ترتیبها 

ـــــب الفقرة  ك
یــــرة 
 جداً 

 ضعیفة متوسطة كبیرة
ضـــعیفة 

االنحــــــــــراف  المتوسط جدا
 المعیاري

الــــــــــــوزن 
 النسبي

التـــــر 
 تیب

١ 
بأهـــداف  التقـــویم یـــرتبط
 ١  66.7 0.8281 3.333 ٠ ٦ ١٤ ١٤ ٢ .الدرس

یتصــــــــف التقــــــــویم بالوضــــــــوح  ٢
 ٥ 62.2 1.0079 3.111 ٤ ٣ ١٥ ١٣ ١ .والدقة

یشـــتمل التقــــویم علـــى التقــــویم  ٣
 ١١ 58.9 0.8262 2.944 ٣ ٤ ٢١ ٨ ٠ .الذاتي

٤ 
یشــــتمل التقـــــویم علـــــى جمیـــــع 
جوانـــب محتـــوى مـــادة الفنـــون 

 .والحرف
٣ ١١ ١٣ ٧ ٢ 2.833 1.0282 56.7 ١٥ 

یتصــف التقـــویم بــالتوازن بـــین  ٥
 ٦ 62.2 0.9791 3.111 ٣ ٤ ١٧ ١٠ ٢ األسئلة

یراعــــــــــي التقــــــــــویم المســـــــــــتوى  ٦
 ٢ 63.9 0.9202 3.194 ١ ٧ ١٤ ١٢ ٢ .العمري للمتعلمین

یقـــیس التقـــویم جوانـــب الـــتعلم  ٧
 ٣ 63.9 0.9202 3.194 ٢ ٥ ١٤ ١٤ ١ .المعرفیة

یقـــیس التقـــویم جوانـــب الـــتعلم  ٨
 ٧ 62.2 0.9791 3.111 ٣ ٥ ١٤ ١٣ ١ .الوجدانیة

یقـــیس التقـــویم جوانـــب الـــتعلم  ٩
 ٤ 63.3 0.9411 3.167 ٢ ٦ ١٣ ١٤ ١ .المهاریة

ینمــــــــــــــي التقــــــــــــــویم الجانــــــــــــــب  ١٠
 ٨ 62.2 1.0359 3.111 ٤ ٤ ١٣ ١٤ ١ .االبتكاري

تتنـــــــــــــــوع األســـــــــــــــئلة حســـــــــــــــب  ١١
 ١٢ 58.9 1.0126 2.944 ٢ ١١ ١٢ ٩ ٢ مستویات التفكیر المختلفة

یراعي التقویم الفروق الفردیـة  ١٢
 ٩ 60.6 0.9706 3.028 ٣ ٦ ١٥ ١١ ١ بین المتعلمین

١٣ 
 قــدرة بقیــاس یهـتم التقــویم

على تنفیذ األعمال  المتعلمین
 الفنیة بمهارة 

٤ ٦ ١٨ ٧ ١ 2.861 0.9607 57.2 ١٤ 

 ١٧ 53.3 0.9856 2.667 ٥ ١٠ ١٣ ٨ قـــدرة  بقیـــاس التقـــویم یهــتم ١٤



 

١١٧ 
 

المـدارس  تمییـز المتعلمـین علـى
 .الفنیة المختلفة 

١٥ 
 قـدرة بقیـاس التقـویم اهتمـام

 یــقتطب المتعلمــین علــى
 .الفنون

٢ ٩ ١٦ ٦ ٣ 2.972 0.9996 59.4 ١٠ 

١٦ 
 عمـل یشـتمل التقـویم علـى
 فـــي أبحـــاث أو تقـــاریر

 .المادة .مواضیع
١٢ ١٢ ١٠ ٢ ٠ 2.056 0.9241 41.1 ٢٠ 

یســـــــتخدم التقــــــــویم اختبــــــــارات  ١٧
 ١٨ 53.3 0.8619 2.667 ٣ ١٢ ١٥ ٦ ٠ تتناسب واإلنتاج الفني

١٨ 
یهتم التقویم بقیاس المتعلمـین 

ى إدراك النســــــــــب بــــــــــین علــــــــــ
 المرئیات

٧ ٨ ١٣ ٨ ٠ 2.611 1.0496 52.2 ١٩ 

یســـــــــــتخدم التقـــــــــــویم التغذیـــــــــــة  ١٩
 ١٦ 55 0.9063 2.75 ٤ ٨ ١٧ ٧ ٠ الراجعة

یســــــــــتخدم التقـــــــــــویم أســـــــــــلوب  ٢٠
 ١٣ 57.8 1.0359 2.889 ٤ ٩ ١٠ ١٣ ٠ التوجیه الفردي والجماعي

 59 0.9586 2.95 الدرجة الكلیة 
  

  : ابق یتضح من الجدول الس
   :في هذا البعد كانت ثالث فقراتأن أعلى 

احتلت المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي " بأهداف الدرس  التقویم یرتبط" والتي نصت على ) ١(الفقرة  -
  ).٦٦.٧(قدره 

احتلــت المرتبــة " یراعــي التقــویم المســتوى العمــري للمتعلمــین " والتــي نصــت علــى ) ٦(الفقــرة رقــم  -
 ).٦٣.٩(الثانیة بوزن نسبي قدره 

احتلـت المرتبـة الثانیـة "  یقـیس التقـویم جوانـب الـتعلم المعرفیـة "والتـي نصـت علـى ) ٧(الفقرة رقم  -
 ).٦٣.٩(بوزن نسبي قدره 

   :في هذا البعد كانت ثالث فقراتوأن أدنى 
المـادة  .مواضـیع فـي أبحـاث أو تقـاریر عمل یشتمل التقویم على" والتي نصت على ) ١٦(الفقرة  -

  ).٤١.٤(تبة العشرون واألخیرة بوزن نسبي قدره احتلت المر " 
یهـــتم التقـــویم بقیـــاس المتعلمـــین علـــى إدراك النســـب بـــین " والتـــي نصـــت علـــى ) ١٥(الفقـــرة رقـــم  -

 ).٥٢.٢(احتلت المرتبة التاسعة والعشرون بوزن نسبي قدره " المرئیات 



 

١١٨ 
 

احتلــت "  نتــاج الفنــيیســتخدم التقــویم اختبــارات تتناســب واإل" والتــي نصــت علــى ) ١٧(الفقـرة رقــم  -
 ).٥٣.٣(المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره 

  :كما یتضح من الجدول السابق ما یلي
تســاوت نســب متوســطات كــل مـــن البعــد الثــاني والخــامس والثـــامن والعاشــر حیــث بلــغ المتوســـط  -

)٣.١١١.(  
 ).٣.١٩٤(كما تساوت نسب متوسطات كل من البعد السادس، والسابع حیث بلغ المتوسط  -
ا تســـــاوت نســـــب متوســـــطات كـــــل مـــــن البعـــــد الثالـــــث والحـــــادي عشـــــر حیـــــث بلـــــغ المتوســـــط كمـــــ -

)٢.٩٤٤.( 
كمـــا تســـاوت نســـب متوســـطات كـــل مـــن البعـــد الرابـــع عشـــر والســـابع عشـــر حیـــث بلـــغ المتوســـط  -

)٢.٦٦٧.( 

  ):التقویم(المتعلقة بالبعد الرابع النتائج تفسیر
التربیـة الفنیـة للصـف  جامنهـ فـي بـالتقویم صـةالخا المعـاییر تـوافر لمـدى العـام النسـبي الـوزن بلـغ لقـد

 نسبة وهي الكلیة الدرجة من (59)هي المعلمین تقدیرات حسب التاسع االساسي
إلـى  ذلـك یعـزى وربمـا ج،االمنهـ عناصـر مـن عنصـر علیها یحصل توافر نسبة أقل وتعتبر متوسطة،

 تـوافر نسـب علـى رمعـایی (9 ) حصـلت بینمـا متوسـطة تـوافر نسـب علـى حصـل معیـارا ( 11 ) أن
  :النحو التالي على ذلك تفسیر ویمكن فوق المتوسطة،

  )59.4 (41.4-بین ما وتراوحت متوسطة، توافر نسب على حصلت التي المعاییر بشأن
 موضوع كل نهایة في االختبارات باستخدام المتعلق المعیار أن الباحث فیعتقد الكلیة، الدرجة من

 واالكتفاء وحدة، كل نهایة في تأتي والتي التطبیقات مناقشةب المعلمین التزام عدم إلى یعود
 وقسـم المدرسـیة اإلدارة قبـل مـن المتابعـة انخفـاض مسـتوى إلـى ذلـك یعـزى وربمـا منهـا، بالقلیـل

 الفردیـة، وبالتـالي عـدم تحقـق للفـروق وعـدم مراعـاة التقـویم ، المنهـاج مـن قطـع لمـا التربوي اإلشراف
للتالمیـذ،  الفنیـة والمصـطلحات إیصـال المفـاهیم فـي المعلمـین بعـض ثـرتع الراجعـة، وكـذلك التغذیـة

وكذلك قلة األنشطة التقویمیة فال نجدها خلف كل درس بـل خلـف كـل وحـدة، وقـد توافقـت نتـائج هـذه 
، )٢٠٠٩(صــالح، و )٢٠٠٧(الغامــدي، و )١٩٩٢(، والشــهري)٢٠٠١(الدراســة مــع دراســة المشــهداني

، واختلفــــت مــــع دراســــة )١٩٩٥(، ودراســــة صــــقر)١٩٩٨(ل، ودراســــة جامبــــ)٢٠٠١(ودراســــة أعمــــر
   .)٢٠٠٤(المدهون

  
  
  



 

١١٩ 
 

وإلجمال النتائج قام الباحـث بحسـاب المتوسـطات واالنحرافـات المعیاریـة والـوزن النسـبي والترتیـب 
  : یوضح ذلك ) ٢٠(لكل بعد من األبعاد والجدول رقم 

  )٥.٩(جدول رقم 
والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة
  ) ٨٠= ن ( ترتیبها 

  العدد  البعد
مجمـــــــــــــــــــــــــــوع 

  المتوسط
االنحــــــــــــــــــــــراف 

  الترتیب  الوزن النسبي  المعیاري

  ١ 76 14.17 76 ٢٠  األهداف
  ٢ 73 14.70 73 ٢٠  المحتوى
  ٣ 70 16.68 70 ٢٠  األنشطة

  ٤ 59 19.17 59 ٢٠  التقویم
 69.4 64.74 278 ٨٠  البعد الكلي

  
وهـــو أعلــــى األوزان ) 76(أن البعــــد األول لالســـتبانة  وزنـــه النســـبي ) ٢٠(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 

، ثـم یلیـه البعـد الثالـث ووزنـه )٧٣(النسبیة واحتـل المرتبـة األولـى، ثـم یلیـه البعـد الثـاني ووزنـه النسـبي 
  ).٥٩(، ویلیه البعد الرابع ووزنه النسبي ) ٧٠(النسبي 

  
   :ؤال الرابع في الدراسة والذي ینص على ما یلي نتیجة الس

ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب امــا مــدى التوافــق فــي مالءمــة منهــ
  توافرها فیه من خالل تحلیل الباحث وبین آراء المعلمین ؟

  
المحتـوى باسـتخدام ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بحساب رتب التوافق بین المعلمین وتحلیـل 

  : یوضح ذلك ) ٢١(معامل ارتباط بیرسون والجدول 
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  )٥.١٠(جدول رقم 
  ج التربیة الفنیة من خالل التوافق بین آراء المعلمین وتحلیل الباحثایوضح رتب التوافق في منه

  

المتوسط لـدى   البعد
  المعلمین

المتوســــــــــط 
  في التحلیل

االرتبـــاط بــــین 
التحلیـــل وآراء 

  المعلمین
  قیمة الداللة

مســــــــــــــــتوى 
  الداللة

  ٨١ 76  األهداف

٠.٠٠٠  ٠.٩١٦  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  دال
إحصــــــــــــــــــائیًا 
عنــد مســتوى 

٠.٠١  

  ٨٠ 73  المحتوى
  ٦٣ 70  األنشطة

  ٢٦ 59  التقویم
 250 278  الدرجة الكلیة

یتضح من الجدول السابق أن االرتباط بین آراء المعلمـین وتحلیـل الباحـث دال إحصـائیًا عنـد مسـتوى 
وهـذا یـدل علـى وجـود ارتبـاط موجـب، أي هنـاك توافقـًا بـین آراء المعلمـین وبـین تحلیـل ) ٠.٠١(لة دال

  .الباحث
  :تفسیر النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

ومـــن أجـــابوا عـــن ) الباحــث وزمیلـــه( ویعــزو الباحـــث ســـبب هـــذا التوافـــق إلــى كـــون مـــن قـــام بالتحلیـــل 
یدرســون نفــس الصــف الدراســي ، ولهــم نفــس ظــروف  االســتبانة یعملــون فــي ظــروف متشــابهة ، فهــم

المتطلبات ولدیهم مشـكالت وعقبـات تـواجههم متشـابهة إلـى حـد كبیـر ، فهـم یعیشـون فـي نفـس الواقـع 
والظــروف تقریبــا، كمــا أنهــم یقومــون باتبــاع توجیهــات المشــرفین التربــویین المتشــابهة، وینفــذون نفــس 

  .الخطة الدراسیة
مـــن  احیـــث وجـــود االرتبـــاط بـــین آراء المعلمـــین وتحلیـــل الباحـــث عـــدد وقـــد وافقـــت هـــذه النتیجـــة مـــن

ــــد الجلیــــل، (الدراســــات منهــــا  ــــدة، (، ) ٢٠٠١بركــــات، (، ) ٢٠٠٣عب رمضــــان، (، ) ١٩٩٩ابــــو فخی
  )٢٠٠٥الشخشیر، (، ) ٢٠٠٥
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   :نتیجة السؤال الخامس في الدراسة والذي ینص على ما یلي 
ج التربیـة افـي مالءمـة منهـ( α≤ 0.05 ) نـد مسـتوى هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة ع

الفنیة للصف التاسع األساسي للمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة نظـر المعلمـین تبعـًا لمتغیـر 
  ؟) أثنى –ذكر (الجنس 

  
  : قام الباحث بصیاغة الفرض التالي 

ج التربیـة الفنیـة افي مالءمة منهـ( α≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
للصف التاسع األساسي للمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس 

  ).أثنى –ذكر (
لمعرفــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین كــل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة والدرجــة الكلیــة لالســتبانة 

النحـــراف المعیـــاري واســـتخدم الباحـــث اختبـــار تبعـــًا لمتغیـــر الجـــنس قـــام الباحـــث بحســـاب المتوســـط وا
)independent sample T test   (ج التربیـة الفنیــة للصــف اللتعــرف إلـى مــدى مالءمـة منهــ

التاسع األساسي للمعاییر الواجب توافرهـا فیـه مـن وجهـة نظـر المعلمـین تبعـًا لمتغیـر الجـنس ویوضـح 
  النتائج التي تم الحصول علیها ) ٢٢(جدول رقم 

  )٥.١١(قم جدول ر 
ومستوى داللتها للتعرف إلى مدى مالءمة  T-testالمتوسط واالنحراف المعیاري وقیمة 

ج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي للمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة نظر امنه
  ٣٦= المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس حیث ن 

االنحــــراف  المتوسط التكرار الجنس البعد
 المعیاري

مســـــــــــتوى  "ت " ة قیم
 الداللة

  البعد األول
 )األهداف  ( 

 0.5 3.731 21 ذكر
٠.٤٣٠ ٠.٧٩٨ 

 0.29 3.8467 15 أنثى
  البعد الثاني

 )المحتوى  (
 0.4 3.6524 21 ذكر

٠.٨٢٣ ٠.٢٢٥ 
 0.3  3.68 15 أنثى

  البعد الثالث
 )األنشطة  ( 

 0.46 3.5048 21 ذكر
٠.٩٠٢ ٠.١٢٤ 

 0.42 3.5233 15 أنثى
  البعد الرابع

 )التقویم  ( 
 0.62 2.8119 21 ذكر

٠.٢٢٧ ١.٢٣١ 
 0.74  3.09 15 أنثى

 الدرجة الكلیة
 0.35 3.425 21 ذكر

٠.٣٢٣ ١.٠٠٣ 
 0.28 3.535 15 أنثى
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  من الجدول السابق  ویتبین
نقبل وبالتــالي ســ α=٠.٠٥وهــي أكبــر مــن  sig=0.430نالحــظ أن ) األهــداف(بالنســبة للبعــد األول 

فــي (α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلــة بعـدم وجــود فـروق ذات داللـة إحصــائیة عنـد مســتوى 
ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر امالءمــة منهــ

  . المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس من حیث األهداف
وبالتــالي ســنقبل  α=٠.٠٥وهــي أكبــر مــن  sig=0.823أن نالحــظ ) المحتــوى(بالنســبة للبعــد الثــاني 

فـي ( α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر امالءمــة منهــ

  . توىالمعلمین تبعًا لمتغیر الجنس من حیث المح
وبالتــالي ســنقبل  α=٠.٠٥وهــي أكبــر مــن  sig=0.902نالحــظ أن )األنشــطة (بالنســبة للبعــد الثالــث 

فـي ( α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
نظــر ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة امالءمــة منهــ

  . المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس من حیث األنشطة
وبالتـــالي ســـنقبل  α=٠.٠٥وهـــي أكبـــر مـــن  sig=0.227نالحـــظ أن ) التقـــویم(بالنســـبة للبعـــد الرابـــع 

فـي ( α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
ألساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع اامالءمــة منهــ

  . المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس من حیث التقویم
وبالتـــالي ســـنقبل  α=٠.٠٥وهـــي أكبـــر مـــن  sig=0.323بالنســـبة للبعـــد الكلـــي للمقیـــاس نالحـــظ أن 

فـي  ( α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر امالءمــة منهــ

  .المعلمین تبعًا لمتغیر الجنس
  :تفسیر النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

طرق  من التربیة الفنیة للصف التاسع جالمنه التعلمیة التعلیمیة األنشطة بأن ذلك تفسیر ویمكن
 قد تكون أنماطها اختالف على التقویم أسالیب وكذلك المقررة والكتب تعلیمیة ئلووسا التدریس
 ذات هناك فروق تبدو ال حتى الفروق عندها تقل كبیرة درجة اإلعدادیة إلى المدارس في متشابهة

، ودراسة ) ٢٠٠٥(واإلناث، وهذا ما أكدته نتائج دراسة حجازي الذكور بین إحصائیة داللة
في جانبي األنشطة والتقویم، واختلفت ) ٢٠٠٩(صالحوكذلك اتفقت مع دراسة  ،)٢٠٠٥(الشخشیر

  ).٢٠٠٤(، ودراسة جراد)٢٠٠٩(مع دراسة أبوعنزة
  
  



 

١٢٣ 
 

   :نتیجة السؤال السادس في الدراسة والذي ینص على ما یلي 
التربیـة  جافـي مالءمـة منهـ( α≤ 0.05 ) توى هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـ

التاسع األساسي للمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة نظـر المعلمـین تبعـًا لمتغیـر  الفنیة للصف
  ؟) سنوات ١٠سنوات ، أكثر من  ١٠-٦سنوات ،  ٥-١(سنوات الخبرة 

  : قام الباحث بصیاغة الفرض التالي 
ج التربیـة الفنیـة افـي مالءمـة منهـ(α≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى 

صف التاسع األساسي للمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر سـنوات لل
  ).سنوات ١٠سنوات ، أكثر من  ١٠-٦سنوات ،  ٥-١(الخبرة 

ج التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع امالءمـة منهـلمعرفـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي مقیـاس 
تبعــًا لمتغیــر الخبــرة قــام الباحــث  ه مــن وجهــة نظــر المعلمــیناألساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــ

للتعـرف علـى الفـروق فـي المقیـاس التـي ANOVA)  (One Wayباستخدام اختبار التباین األحـادي 
  : النتائج التي تم الحصول علیها ) ٢٣(تعزى لمتغیر الخبرة ویوضح جدول رقم 

  )٥.١٢(جدول رقم 
للتعرف إلى مقیاس مدى مالءمة  ANOVA)  (  One Wayنتائج تحلیل التباین األحادي 

منهج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي للمعاییر الواجب توافرها فیه من وجهة نظر 
  المعلمین تعزى لمتغیر سنوات الخبرة

  البعد
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وهـي أكبـر مـن  sig=0.088نالحـظ أن ) األهـداف(من الجدول السـابق بالنسـبة للبعـد األول  ویتبین
٠.٠٥=α  ـــة إحصـــائیة عنـــد ـــة بعـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل وبالتـــالي ســـنقبل الفرضـــیة الصـــفریة القائل
ي للمعـاییر الواجـب ج التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع األساسـافـي مالءمـة منهـ  ( α≤ 0.05 )مسـتوى

  . توافرها فیه من وجهة نظر المعلمین تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة  من حیث األهداف
وبالتــالي ســنقبل  α=٠.٠٥وهــي أكبــر مــن  sig=0.815نالحــظ أن ) المحتــوى(بالنســبة للبعــد الثــاني 

فـي ( α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى
ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر امالءمــة منهــ

  . المعلمین تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة  من حیث المحتوى
وبالتــالي ســنقبل  α=٠.٠٥وهــي أكبــر مــن  sig=0.253نالحــظ أن ) األنشــطة(بالنســبة للبعــد الثالــث 

فـي ( α≤ 0.05 ) م وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوىالفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـد
ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر امالءمــة منهــ

  . المعلمین تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة  من حیث األنشطة
وبالتـــالي ســـنقبل  α=٠.٠٥ وهـــي أكبـــر مـــن sig=0.795نالحـــظ أن ) التقـــویم(بالنســـبة للبعـــد الرابـــع 

فـي ( α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر امالءمــة منهــ

  . المعلمین تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة  من حیث التقویم
وبالتـــالي ســـنقبل  α=٠.٠٥وهـــي أكبـــر مـــن  sig=0.846بعـــد الكلـــي للمقیـــاس نالحـــظ أن بالنســـبة لل

فـي ( α≤ 0.05 ) الفرضـیة الصـفریة القائلـة بعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
ج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع األساســي للمعــاییر الواجــب توافرهــا فیــه مــن وجهــة نظــر امالءمــة منهــ

  .لمتغیر سنوات الخبرة المعلمین تبعًا 
  :تفسیر النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

ج التربیـة الفنیـة افـي مالءمـة منهـ(α≤ 0.05 ) ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 
للصـف التاسـع األساســي للمعـاییر الواجــب توافرهـا فیــه مـن وجهـة نظــر المعلمـین تبعــًا لمتغیـر ســنوات 

 غالبیـة لـدى المكتسـبة الخبـرة كـون الباحـث رأي ذلـك فـي تفسـیر ویمكـن " المجـاالت كـل الخبـرة فـي
یعـد صـغیرا  التربیـة الفنیـة جاأن منهـ سـیما وال كبیـر، حـد إلـى متقاربـة تكـون التربیة الفنیة تكـاد معلمي

 التعلیمیـة البیئـات فـي الكبیـر التشـابه أن الباحـث یعتقـد أخـرى جهـة مقارنـه بالمنـاهج األخـرى، ومـن
 األثـر ذاك لـه لـیس التربیـة الفنیـة جامنهـ فـي مغیبـا عـامال الخبـرة یجعـل مـن متغیـر اعالقطـ لمـدارس
  .الكبیر

 كـل أنـه ىعلـ یـدلل هـذا و للمنهـاج واسـع اطـالع علـي جمـیعهم المدرسـین ولعـل ذلـك یعـود إلـى أن
المـادة وهـذا مـا أكدتـه  مدرسـي قبـل مـن تسـتخدم التـي المراجـع ىعلـ المسـتمر بـاالطالع یهـتم مـدرس
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، ولكـــن هـــذه النتـــائج )٢٠٠٩(، ودراســـة أبـــوعنزة) ٢٠٠٩(ودراســـة صـــالح، )٢٠٠٥(ة حجـــازي دراســـ
   ).٢٠٠٤(، ودراسة جراد)٢٠٠٥(تعارضت مع نتائج دراسة الشخشیر

  
   :نتیجة السؤال السابع في الدراسة والذي ینص على ما یلي 

 مـــا التصـــور المقتـــرح لتطـــویر منهـــاج التربیـــة الفنیـــة للصـــف التاســـع األساســـي فـــي
  محافظات غزة ؟

یــرى الباحــث أن األهــداف هــي نقطــة االنطالقــة الصــحیحة ألي مســار ، فهــي الــدلیل  : األهــداف: أوال
الذي یحـدد المسـار التربـوي فـي جمیـع مجـاالت العملیـة التربویـة ، كمـا أن تحدیـدها یسـاعد علـى توحیـد 

هــداف التربویــة الترجمــة العلمیــة الجهـود وتنســیقها فــي هــذه العملیــة المتعــددة األبعـاد ، ویعتبــر تحدیــد األ
للفلســفة التربویــة التــي تســود المجتمــع ، إذ بوســاطتها تتحــول المفــاهیم والتصــورات واآلمــال التــي تهــدف 

إلـــى تحقیقهـــا فـــي المجـــال التربـــوي إلـــى أهـــداف محـــددة   -علـــى اخـــتالف أفرادهـــا وهیئاتهـــا   -  األمـــة
  . المعالم یلتزم النظام التعلیمي بحقیقتها 

  
ــق بتطــویر البعــد األول وهــو األهــداف فــي منهــوفی ــدم امــا یتعل ــة للصــف التاســع ق ــة الفنی ج التربی

  -: الباحث مجموعة من المقترحات التالیة 
  .القیم األخالقیة وتدعم الهویة الوطنیة  األهدافأن تنمي  -١
  .أن تدعم ثقافة الفرد الفنیة  -٢
  .أن تنمي مهارات التفكیر  -٣
  . األخرىالذي نعیش فیه من خالل دراسة المجتمعات تفهم المجتمع  أن -٤
  .أن تدرس الماضي وتوازنه بالحاضر  -٥
  .التفكیر والتأمل في بدیع صنع اهللا وموازنة األمور  ىكذلك القدرة عل -٦
 اتهموتكـوین شخصـی مومشـاعره موتتـیح الفـرص للتعبیـر عـن انفعـاالته لبـةذاتیة الط ىأن تأكد عل -٧
  . الطلبة مع مستویات تتالءموالمهارات المتدرجة التي  اكتساب الخبرات -٨
للتعبیـر عـن أي موضـوع یختارونـه عنـدما تقـوم الرغبـة فـي نفوسـهم للتعبیـر  لبـةإتاحة الفرصة للط -٩

  .عنه 
اكتســـاب خصـــال حمیـــدة كالنظافـــة والمثـــابرة والصـــبر والثقـــة والمالحظـــة الدقیقـــة  لبـــةتعویـــد الط -١٠

  .والعمل الجماعي  وتحمل المسؤولیة والتعاون
تنمیة الذوق واإلحساس الفني عند الطـالب واالسـتمتاع بـالقیم الجمالیـة ومعرفـة مـواطن الجمـال  -١١

  .في األشیاء التي یرونها
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  :المحتوى : ثانیًا 
  :الباحث ما یلي  ىمساق التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي من خالل نتائج الدراسة یر  ىمحتو 

ضــعیف وغیــر  ىمســاق التربیــة الفنیــة مــن جدیــد حیــث أن هــذا المحتــو  ىمحتــو أن یعــاد صــیاغة  -١
  .مناسب لهذه المرحلة 

كما ال یتضمن الرؤیة الواضحة لماهیة الجوانـب واألبعـاد الشخصـیة والفنیـة والمهنیـة واألكادیمیـة  -٢
  .امتالكها  لبةالط ىالتي تحتم عل

ضــرورة تضــمن التربیــة الفنیــة بمفاهیمهــا تخطــیط وتطــویر المنهــاج ب لــىع المســئولینكمــا نوصــي  -٣
تلك المناهج مع مراعاة استمراریة دراسة هـذه المفـاهیم الوقائیـة مـن صـف آلخـر ومـن مرحلـة  ىبمحتو 
  . ىبین المحتو  أسيبحیث یتم تحقیق التكامل األفقي والر  ىألخر 

ق وتـــاریخ الفـــن تزویـــد المكتبـــات المدرســـیة بالكتـــب والمراجـــع الحدیثـــة المتعلقـــة بالمســـاق مـــن تـــذو  -٤
  .النقد الفني واإلنتاج الفني  ىبمراحله المختلفة إل

لمنهــاج التربیــة الفنیــة للصــف التاســع حیــث تنــاول مواضــیع  ىالــرغم مــن علــو نســبة المحتــو  ىوعلـ -٥
لمحـة  إعطـاءهذا التناول كـان عبـارة عـن سـرد للمعلومـات والخطـوات مـع  أنفنیة عدیدة ومتنوعة إال 

  .بسیطة سطحیة 
الــــرغم مــــن وجـــــود  ىاك مفــــاهیم لــــم تكــــن محــــط اهتمــــام مخططـــــي ومصــــممي المنــــاهج علــــهنــــ -٦

  . مثل تاریخ وتذوق الفن موضوعات یمكن عرضها من خاللها
  

  :وفیما یتعلق بتطویر البعد الثالث أال وهو األنشطة 
 باهتمــام كبیــر فــي التعلــیم وذلــك للــدور الــذي حظــىفاألنشــطة تمثــل جانبــا هامــا مــن المجــاالت التــي ت

حیـث أن  واالجتماعیـةوتنمیتها في مختلـف جوانبهـا العقلیـة والنفسـیة  لبةتلعبه في تكوین شخصیة الط
كســــر الحـــواجز والعالقـــات التقلیدیـــة بــــین األســـتاذ وطالبـــه فـــي القاعــــات  ىهـــذه األنشـــطة تعمـــل علـــ

تعمــل  مـن خـالل هـذه األنشـطة والتـي لبـةارك فیهـا الطشـالدراسـیة مـن خـالل المواقـف المتنوعـة التـي ی
  .تنمیة مهاراته وقدراته وحل المشكالت التي قد تواجهه  ىعل

المشــاركون فــي األنشــطة یتمتعــون بنســبة ذكــاء وثقــة كمــا أنهــم إیجــابیون بالنســبة  لبــةالط أنونالحــظ 
التفاعـل مـع اآلخـرین ویمتلكـون القـدرة  ىلزمالئهم ویتمتعون بروح القیـادة والثبـات االنفعـالي والقـدرة علـ

  .القرار والمثابرة عند القیام بأعمالهماتخاذ  ىعل
شــباع حاجـاتهم وتزویـد خبـراتهم الخلقیــة  لبـةوالنشـاط الطالبـي مجـال خصـب لتعبیــر الط ٕ عـن میـولهم وا

  .والعلمیة والعملیة 
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  :لذلك وجب تطویر هذا البعد علي النحو التالي 
 ىاألنشـطة الطالبیـة علـفـي جمیـع  لبـةمشـاركة الط ىاقترح الباحث توجیه الجهود نحو رفع مسـتو  -١

  .اختالفها وتنوعها نظرًا ألهمیتها في نمو شخصیاتهم 
فــي األنشــطة ومــن ذلــك  لبــةعــدم مشــاركة الط ىضــرورة االهتمــام بإزالــة المعوقــات التــي تــؤدي إلــ -٢

علــى  لبــةتجدیــد وتطــویر األنشـطة بحیــث تواكــب التغیــرات والتطـورات المســتمرة فیقبــل الط ىالعمـل علــ
تــــوفیر أمــــاكن مخصصــــة لممارســــة األنشــــطة وتقــــدیم الجــــوائز  ىفعــــال والعمــــل علــــ ممارســــتها بشــــكل

  .المشاركین  لبةوالحوافز المادیة والمعنویة والدرجات للط
المـدرس ومراعـاة  ىاألنشـطة ومـن ذلـك تقلیـل العـبء علـ ىضرورة تذلیل الصـعوبات للقـائمین علـ -٣

األنشــطة مــن  ىعلـ واإلشــرافمــن جهـة جهــده فــي التـدریس  قصـارىنصـابه التدریســي لیسـتطیع تقــدیم 
  . ىجهة أخر 

  .الالزمة لتنویع األنشطة  كاناتمواإلتوفیر الموارد  -٤
  .توفیر ورش عمل خاصة لألنشطة الطالبیة  -٥
  .توفیراألجهزة واألدوات والمعدات الالزمة لممارسة األنشطة والوقت المناسب لممارسة األنشطة  -٦

مرتبـة فـي التقـدیر لـذلك یقتـرح الباحـث  ىأدنـ ىالتقـویم فقـد حـاز علـأما بالنسبة للبعـد الرابـع وهـو 
في تطویر منهـاج التربیـة الفنیـة للصـف التاسـع األساسـي  المسئولونعدة أمور یجب أن یراعیها 

  :وهي كالتالي 
  .أن یرتبط التقویم باألهداف  -١
  .یكون التقویم مستمرًا وغیر محدد بفترة زمنیة معینة  أن -٢
  ) .الصدق والثبات والموضوعیة(التقویم علمیًا فال بد من توافر شروط معینة مثل  أن یكون -٣
  .أن یكون التقویم اقتصادیًا  -٤
  .أن یكون التقویم بطریقة تعاونیة فیشارك فیه الطالب والمدرس  -٥
  .نحو الدراسة  لبةأن یكون التقویم مثیرًا الهتمام الط -٦
  . لبةأن یكون مناسبًا لنضج الط -٧
  . ىأن یكون مناسبًا للمحتو  -٨
  . بةأن یراعي الفروق الفردیة بین الطل -٩

  .یكون مناسبًا للموقف التعلیمي ن أ -١٠
  . تنمیة التفكیر  ىأن یساعد عل -١١
  .بالمناقشة والحوار  لبةأن یسمح للط -١٢
  .بالعمل فرادي وجماعات  لبةأن یسمح للط -١٣
  .للمعرفة واإلطالع  ىومراجع ومصادر أخر  ىتب أخر فرصة استخدام ك لبةأن یتیح للط -١٤
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 االختبــــاراتالعملیــــة بنوعیهــــا داخـــل المشــــغل وخارجــــه والتقلیـــل مــــن  اراتبـــاالخت ىالتركیـــز علــــ -١٥
  .ریریة حالت

تقویم برنامج التربیة الفنیـة باسـتخدام طرائـق جدیـدة مثـل اسـتطالع وجهـة نظـر أسـاتذة القسـم أو  -١٦
  .استخدام نماذج التقویم 

  
  :التوصیات 

 یمكن حتى تاسعالتربیة الفنیة للصف ال منهج في توافرها الواجب المعاییر مراعاة ضرورة -١
  .وفاعلیة بكفاءة منه المنشودة التعلیمیة األهداف یحقق أن المنهج لهذا

 علـى ومبنیـا بأهـداف المـنهج، مرتبطـا التربیـة الفنیـة مـنهج محتـوى یكـون بـأن االهتمـام ضـرورة 2- 
 .وموضوعیة لمیةع أسس
  . بأهداف المنهج ةمرتبط التربیة الفنیة منهج أنشطة كونت بأن االهتمام ضرورة 3-
 والتكامل بالشمولیة یتصف وأن التربیة الفنیة، منهج بأهداف مرتبطا التقویم یكون أن ضرورة 4- 
 بحیـث بـالتوازن یتصـف وأن واحدة، كوحدة الكلي إطارها في تقویمها المراد الجوانب تناول یتم بحیث
 مـن القـدر نفـس أو المهاریـة الوجدانیـة أو المعرفیـة منهـا سـواء الجوانـب تلـك مـن جانـب لكـل یعطـي

 وسـائل فـي التنویـع ینبغـي كمـا لعملیة التعلم، مالزما یكون بحیث باالستمراریة یتصف وأن االهتمام،
 وأن والموضـوعیة لثبـاتوا الصـدق فیـه بحیـث یتحقـق علمیـة أسـس علـى التقـویم یعتمـد وأن التقـویم،

   .الفنون على تذوق التالمیذ قدرات قیاس على التقویم یركز
 منهج تدریس في المستخدمة التعلیمیة والوسائل واألسالیب الطرق تكون أن ضرورة  5-

 التالمیـذ ولمیـول لمبـادئ الـتعلم ومراعیـة لمحتـواه، ومالئمـة المـنهج، بأهـداف مرتبطـة التربیـة الفنیـة
 حرصـها وكـذلك والتشـویق، بـالتنوع والمرونـة اتصـافها ضـرورة مـع بیـنهم، الفردیة والفروق واتجاهاتهم

  .التربیة الفنیة لمنهج التطبیقي الجانب على
 أو كبطاقات المالحظة االستبانة جانب إلى أخرى أدوات استخدام بضرورة الباحث یوصي كما 6- 

  .ومصداقیة دقة أكثر النتائج تكون حتى وذلك ما، منهج تقویم عند المقابلة
  :مقترحات الدراسة

 المنهج تقویم أدوات خالل من الثانویة للمرحلة التربیة الفنیة جامنه تتناول بدراسات القیام 1-
 ...المالحظة بطاقات المقننة، االختبارات المقابالت، نحو وأعم أشمل بشكل
 في التربیة الفنیة جامنه ستدری تواجه التي المشكالت أبرز تحدید إلى تهدف دراسات إجراء  2-

 .غزة محافظات مدارس
 فـي تـدریس اسـتخدامها یمكـن التـي والوسـائل واألسـالیب الطـرق أنجـع فـي تبحـث دراسات إجراء 3- 

  .التربیة الفنیة جامنه
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  االستنتاجات

 منهـاج طـویرإن نتائج البحـث الحـالي هـي مؤشـرات أو موجهـات لمـا یمكـن عملـه مـن أجـل ت
ومـن أجـل أن . الدراسـیة المنـاهجبمـا یتوافـق والمعـاییر المطلوبـة فـي صف التاسع للالتربیة الفنیة 
الدراسـي  المنهـاجبمسـتوى التوقعـات المنشـودة، ینبغـي أن تُراعـى خصـائص  المـنهجیكون تطـویر 

 . التربیة الفنیة مناهجالجید، وأن تُراعى المعاییر العالمیة في 
والمعـــاییر العالمیــــة  المنهــــاجاة خصـــائص وهكـــذا فـــإن األخــــذ بتوصـــیات هـــذا البحــــث ومراعـــ  

مخططـین (مشروعیة علمیـة ومنطقیـة، وتـدفع الجمیـع  المنهاجللتربیة الفنیة تعطي ألي تغییر یتم في 
للـــدفاع عنـــه أمـــام أي نقـــد یوجـــه لـــه؛ وتـــدفعهم إلـــى الســـعي لتطـــویره بشـــكل مســـتمر ) ومنفـــذین وطلبـــة

  .ت الحیاة كافةلینسجم مع التطورات التكنولوجیة والعلمیة في مجاال
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 المراجع

.     القران الكریم*   

 .المراجع العربیة/ أوًال 
ـاش علـي  -١ ّ ـاش، قم ّ برنـامج التَّربیـة الفنَّیـة فـي كلیـات المعلمـین فـي ضـوء  تحلیـل. )٢٠٠٥(آل قم

  .السعودیة-القرى جامعة أم .رسالة ماجستیر غیر منشورة (dbae). اتجاه التربیة الفنیة النظامیة
مكـة . ٣، طمشاهیر الفكر التربوي عبر التـاریخ). هـ ١٤٢٠(اآلنسي، عبد اهللا وصالح، باقارش - ٢

 .مكتبة إحیاء التراث اإلسالمي : المكرمة
دار إحیـــاء التـــراث العربـــي للطباعـــة والنشـــر : لبنـــان. لســـان العـــرب). ه ١٤٢٣(ابـــن منظـــور،  -٣

 .         والتوزیع
دار إحیـــاء التـــراث العربـــي للطباعـــة : بیـــروت. ٣، ط لســـان العـــرب ).ه ١٤١٩( ابـــن منظـــور، -٤

 . والنشر والتوزیع
 .الشركة العصریة العربیة: جدة. تاریخ التربیة الفنیة). ١٩٩٩(أبوالخیر، جمال -٥
 .مكتبة الخبتي الثقافیة: جدة. مدخل إلى التربیة الفنیة). ١٩٩٨(أبوالخیر، جمال - ٦
فـي  اإلحصـائي التحلیـل وطـرق البحـث منـاهج ).١٩٩١( الآمـ وصـادق، فـؤاد حطـب، أبـو - ٧

 .المصریة األنجلو مكتبة :مصر. واالجتماعیة والتربویة النفسیة العلوم
: عمــان. القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس). ٢٠٠٢(أبـو حــویج، مــروان وآخـرون  - ٨

 .الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع

مكتبــة : الكویــت. ٢، طأساســیات القیــاس والتقــویم فــي التربیــة). ١٩٩٨( أبوزینــة، فریــد كامــل - ٩
 . الفالح للنشر والتوزیع

 فـي دولـة الثـانوي الثالـث للصـف العربیة اللغة كتاب تقویم ).  ٢٠٠١ ( محمد أكرم ، أعمر -١٠
 . ودانالس  -والتكنولوجیا للعلوم السودان جامعة .منشورة غیر دكتوراه رسالة. قطر

  مطابع.٤ ط.التدریس وطرق العملیة التربیة.)١٩٩٧ (المنعم،عبداهللا عبد و األغا،إحسان -١١

  .غزة :منصور
 .جامعة سبها: لیبیا. التقویم التربوي الحدیث). ١٩٩٥(میخائیل  امطانیوس، -١٢
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االحتیاجـــات المهنیـــة ودورهـــا فـــي تحســـین أداء معلـــم ).  ه١٤١٧( أمـــین، طـــالل محمـــد  -١٣
ــة فــي ــة الفنی ــة التربی ــیم المتوســط بمنطقــة مكــة التعلیمی . رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة. التعل

 .مكة المكرمة -جامعة أم القرى 

ـــة الثانویـــة فـــي مـــدارس ). ٢٠٠٥(ایـــرك  -١٤ تقـــویم منهـــاج الجغرافیـــا مـــن حیـــث األهـــداف للمرحل
 .)١١٩(، ص)١٨( ع ، البیئیة التنمیة مجلة. أوروبا

تطویر منـاهج التربیـة الفنیـة إبـان حركـة إعـادة  اتجاهات). ٢٠٠(باجودة، حمزة عبد الرحمن  -١٥
 .كمـدخل لتطــویر منـاهج التربیـة الفنیــة بالمملكـة العربیـة الســعودیة  صـیاغة منـاهج التعلـیم العــام

 .١١٨ -٩٣ ص ،)٤(، ع)٤(، مالفنیة والفنون بحوث في التربیة

ــة فــي ا). ١٩٩٠(باســندوه، عبــد الــرحمن عبــود  -١٦ ــة الفنی لمرحلــة تقــویم أهــداف مــنهج التربی
. بمنطقـة الریـاض من وجهة نظر معلمي التربیة الفنیة وموجهیها التربویین) بنین(المتوسطة 

  .الریاض -كلیة التربیة، جامعة الملك سعود. رسالة ماجستیر غیر منشورة

 .دار عالم الكتب: القاهرة. أصول التربیة الفنیة). ١٩٨٥(البسیوني، محمود -١٧
 .دار عالـم الكتب: القاهرة. تربیة الفنیةقضایا ال). ١٩٨٥(البسیوني، محمود -١٨
 .دار المعارف:  القاهرة. مبادئ التربیة الفنیة). 1998(البسیوني، محمود  -١٩
 .دار المعارف :  القاهرة. میادین التربیة الفنیة).  ١٩٧٠(البسیوني، محمود -٢٠
واقـــع الوســـائل التعلیمیـــة فـــي تـــدریس التربیـــة    ) . ١٤٢٤( بـــن طالـــب، عـــادل بـــن محمـــد -٢١

. رسـالة ماجسـتیر غیـر منشــورة. فنیـة بمعاهـد التربیــة الفكریـة فـي المملكــة العربیـة الســعودیةال
 .الریاض -جامعة الملك سعود

تقیــــیم منهــــاج الجغرافیــــا فــــي الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة مــــن خــــالل نظــــم ). ٢٠٠٤(بــــورغ  -٢٢
  .عمان –جامعة الیرموك . رسالة ماجستیر غیر منشورة. المعلومات الجغرافیة

 :،عمـان،األردن ط " التربـوي الـنفس علـم سـسأ" ( 2002 ) وآخـرون الـدین ،محیـي وقتـ -٢٣
 .الفكر دار

اتجاهـــات وتجـــارب معاصـــرة فـــي تقـــویم أداء التلمیـــذ ). ٢٠٠٢(جــابر، عبـــد الحمیـــد جـــابر  -٢٤
 .دار الفكر العربي: القاهرة. والمدرس

 .فلسطین : ة غز . الجزء الثاني،  المنهاج التربوي). 1996(جامعة القدس المفتوحة  -٢٥
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 لمعاهـد التشـكیلیة الفنـون أقسـام منـاهج تقـویم) .  ٢٠٠٤ ( علـي عبـاس فـاروق الجبـوري، -٢٦
 كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة .مدرسـیها نظـر وجهـة العـراق مـن فـي الجمیلـة الفنـون
 .العراق -بغداد  جامعة الجمیلة، الفنون

األولـى  الثالثـة للصـفوف لعربیـةا اللغـة كتب تقویم ).  ٢٠٠٤ ( صادق محمود نعیم ، جرار -٢٧
 محافظـات الضـفة فـي الحكومیة المدارس في والمشرفین والمعلمات المعلمین نظر وجهة من

  .غزة - األقصى وجامعة القاهرة،  - شمس عین جامعة .منشورة غیر دكتوراه رسالة . الغربیة
القــدس  جامعــة: عمــان. التربیــة الفنیــة وطرائــق تدریســها). 1997(جــودي، محمــد حســین  -٢٨

 .المفتوحة 
ترجمــــة رفعــــت . تعلــــیم الجمــــاعي والفــــردي). 1997(روجــــر ، دافیــــد وجونســــون، جونســـون -٢٩

 .عالم الكتب : القاهرة . محمود بهجت
فلسـطین  كلیـة طلبـة لـدى البـالغین تمـریض كتاب تقویم). ٢٠٠٥(حجازي، حسنیة ابراهیم  -٣٠

 .غزة –لجامعة االسالمیة ا. رسالة ماجستیر غیر منشورة. المدرسین نظر وجهة من للتمریض
رسـالة . تقویم منهج التربیـة الفنیـة فـي المرحلـة االبتدائیـة فـي الكویـت) . م١٩٨٥( حرب  -٣١

 .الكویت: ماجستیر غیر منشورة جامعة الكویت
 غـزة مـن بمحافظـات الثانویـة للمرحلـة البالغـة منهـاج تقـویم  ).٢٠٠٠( غـانم ، الحشاش -٣٢

 . غزة  - الجامعة اإلسالمیة.منشورة  رغی ماجستیر رسالة .المعلمین نظر وجهة
 .مكتبة الطالب الجامعي: غزة .  األشغال الفنیة). 2002(حمدان، عوني  -٣٣

  .الحدیثة التربیة دار :عمان ،المنهج تقییم .( 1986 ) زیاد محمد حمدان، -٣٤

 . دار المسیرة: عمان. التربیة الفنیة وأسالیب تدریسها). 1997( الحیلة، محمد محمود -٣٥
 . دار المسیرة: عمان.  التربیة الفنیة وأسالیب تدریسها). 1998(محمد محمود  الحیلة، -٣٦
دار المســـیرة للنشـــر : عمـــان. مهـــارات التـــدریس الصـــفي). ٢٠٠٤( محمـــود الحیلـــة، محمـــد -٣٧

 .والتوزیع والطباعة
دار : عمــان .  ٢، ط التربیـة الفنیـة وأسـالیب تدریسـها، )م٢٠٠٤( الحیلـه، محمـد محمـود، -٣٨

  .والتوزیع والطباعة المسیرة للنشر
طـرق تـدریس اللغـة العربیـة والدینیـة فـي ضـوء ). ١٩٨١(خاطر، محمـود رشـدي وآخـرون  -٣٩

 .دار المعرفة: القاهرة. ٢، طاالتجاهات التربویة الحدیثة

دار السـحاب : القـاهرة. بنوك األسئلة بین النظریـة والتطبیـق). ٢٠٠٧(خضر، عادل سعید  -٤٠
 .للنشر والتوزیع



 

١٣٤ 
 

 .دار القلم: دبي. التقویم التربوي ).١٩٨٧(خضر، فخري -٤١

 –فلسـفته   اإلشـراف التربـوي). ٢٠٠٥( الخطیـب، إبـراهیم یاسـین وأمـل ، إبـراهیم الخطیـب  -٤٢
 .دار قندیل للنشر والتوزیع: عمان . تطبیقاته –أسالیبه 

 . دار المعارف: القاهرة. طرق تدریس الفنون). ١٩٨٠(خمیس، حمدي -٤٣
 .دار المعارف: القاهرة. تدریس الفنونطرق وأسالیب ). 1993(خمیس، حمدي  -٤٤
معـاییر لتقیـیم المنـاهج وتطویرهـا، مجلـة اتحـاد الجامعـات ).  ١٩٩٩( دروزة، أفنان نظیـر  -٤٥

 .، عمان ٣٦، عدد العربیة

، ترجمـــة صـــالح عبـــد العزیـــز األســـس العامـــة لنظریـــات التربیـــة). ٢٠٠٣(دوس ، جـــیمس -٤٦
 .ةمكتبة النهضة المصری: القاهرة. ومحمد السید غالب

  المرحلة في االجتماعیة الدراسات منهاج تقویم ( 2002 ). نزار الراشد ، محمد  -٤٧
 .عمان –جامعة الیرموك . ماجستیر غیر منشورة رسالة  .البحرین في اإلعدادیة

الهیئـة : القـاهرة . ترجمة عبد العزیـز جاویـد،  التربیة عن طریق الفن). 1997( هربت، رید -٤٨
 .المصریة للكتاب

: عمـان.  تـدریس التربیـة الفنیـة بـین النظریـة والممارسـةأصول ). 2003(له الزبیدي، خو  -٤٩
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

معهـد : المملكة العربیة السـعودیة. أسالیب التعلیم والتعلم الحدیثة). ٢٠٠٣( الزبیدي، خولة -٥٠
 .اإلدارة العامة

 فـي األسـاس للمـدارس ةالفنیـ التربیـة مـنهج ).  ٢٠٠٢ ( محمـود احمـد محمـد الزعبـي، -٥١
 جامعـة الجمیلـة، الفنـون كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة .ضوء أهدافـه في تقویمه :األردن
 .العراق بغداد،

 فـي األسـاس للمـدارس الفنیـة التربیـة مـنهج ). ٢٠٠٢ (محمـود  احمـد محمـد الزعبـي، -٥٢
 جامعـة الجمیلـة، ونالفنـ كلیـة منشـورة، غیـر ماجستیر رسالة .أهدافه ضوء في تقویمه  :األردن
 .العراق -بغداد 

دار : القـاهرة . اتجاهـات فـي تطـویر منـاهج تـدریس التربیـة الفنیـة). 1996(زكي، حمدي  -٥٣
 .المعارف

 .مكتبة الطالب الجامعي: غزة. ٢، طدراسات في المناهج). ٢٠٠٨(زقوت، محمد شحادة  -٥٤

دار : جـدة  .لفنیـةدراسات في طرق تدریس التربیـة ا). م1996( الزهراني، علي بن یحیى  -٥٥
 .   المسافر للنشر والتوزیع



 

١٣٥ 
 

دار : جـــدة . فـــي تـــاریخ التربیـــة الفنیـــة ونظریاتهـــا) . م1996(الزهرانــي، علـــي بـــن یحیـــى  -٥٦
 .المسافر للنشر والتوزیع

 .مكتبة الطالب الجامعي : غزة. محاضرات في المناهج). 2002(السر، خالد خمیس  -٥٧
: القـاهرة . علیمیة في جمیع المواد الدراسـیةاستخدام األهداف الت). 1991(سعادة، جـودت  -٥٨

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع  
 فـي األساسـي التعلـیم مرحلـة فـي االجتماعیـة الدراسـات كتـب تقـویم). ٢٠٠١(سـمیث  -٥٩

 .عمان – الیرموك جامعة. منشوره غیر ماجستیر رسالة .العالمیة للمعاییر استرالیا
 تصـمیمه وتنفیـذه مفهومة المنهاج. )١٩٩٧(یوسـف الخلیلي،خلیل و علي السویدي،خلیفة -٦٠

 .المتحدة اإلمارات:للنشر القلم دار ،١ ط.صیانته و

عـــالم : القـــاهرة. البحـــث فـــي الفـــن والتربیـــة الفنیـــة). 1983(فـــتح البـــاب عبــد الحلـــیم ، ســید -٦١
 .الكتب

  .دار المعارف : القاهرة. تجارب في التربیة الفنیة). 1998(فتح الباب عبد الحلیم ، سید -٦٢
: الریــاض. المــنهج المدرســي مــن منظــور جدیــد). ١٩٩٦(شــافعي، ابــراهیم محمــد واخــرونال -٦٣

 .مكتبة العبیكان

. بنـاء منـاهج التربیـة الفنیـة فـي ضـوء احتیاجـات المجتمـع). ١٩٩٦(السید، ماجـدة مصـطفى  -٦٤
، )٤-٣(، ع)٢(، ممجلـة دراســات تربویـة واجتماعیــة تصــدر عـن كلیــة التربیـة بجامعــة حلــوان

٤١٨-٣٧٥. 

وزارة : جمهوریــة مصــر العربیــة. التــذوق الفنــي وتــاریخ الفــن). ١٩٨٠(ال، عبــد الغنــي الشــ -٦٥
 .التربیة والتعلیم

ــة). هـــ ١٤٠٤(الشــال، عبــد الغنــي النبــوي -٦٦ ــة الفنی : الســعودیة. مصــطلحات فــي الفــن والتربی
 .عمادة شؤون المكتبات

الجهـاز المركـزي : ة القـاهر . دلیل المعلم فـي التربیـة الفنیـة). 1982(الشال، محمود النبوي  -٦٧
 .للكتب الجامعیة 

 كلیـة ، بغـداد ، النمـاذج باسـتخدام المنـاهج تقـویم . ( 1984 ) مهـدي إبـراهیم ، الشـبلي -٦٨
 .المستنصریة الجامعة التربیة،

مكتبــة الـــدار : عمــان. المنــاهج الدراســیة بـــین النظریــة والتطبیــق).  ١٩٩٨( شــحاتة، حســن  -٦٩
 .للكتاب العربیة



 

١٣٦ 
 

 رسـالة .مصـر فـي الثانویـة المرحلـة فـي الجغرافیـا منهاج تقویم ( 2003 ). شحادة ، سهیل  -٧٠
 .عمان – الیرموك جامعة .منشوره  غیر ماجستیر

 ضـوء فـي األساسـي العاشـر للصـف العلـوم مقـرر محتـوى تقـوم ( 2007 ). شـحیبر، محمـد  -٧١
 .  غزة -الجامعة اإلسالمیة  . منشورة غیر ماجستیر رسالة. اإلسالمیة المعاییر

 من وجهـة األساسي السابع للصف الجمیلة لغتنا كتاب تقویم ).  ٢٠٠٥ ( محمود ، شیرالشخ -٧٢
 جامعـة النجـاح مجلـة .نـابلس لمحافظـة الحكومیـة المـدارس فـي والمعلمـات المعلمـین نظـر

 . )١ ( ، عدد ) ٢٠ (مجلد .بنابلس اإلنسانیة بالعلوم لألبحاث

دراســة .  مرحلــة اإلعدادیــة بدولــة البحــرینتقیــیم مــنهج التربیــة الفنیــة لل). ١٩٨٥( ي ینالشــرب -٧٣
 .البحرین –جامعة البحرین . ماجستیر غیر منشورة

. وتطلعــات التقــویم التربــوي للمنظومــة التعلیمیــة اتجاهــات ).٢٠٠٤(شــعلة، الجمیــع محمــد   -٧٤
  .                                                         دار الفكر العربي: القاهرة 

 .دار الشروق: عمان. طرق تدریس التربیة اإلسالمیة) :  ٢٠٠٣( هدى الشمري ،  -٧٥

واقــــع التربیــــة الفنیــــة فــــي التعلــــیم العــــام بالمملكــــة العربیــــة ). ٢٠٠١( الشــــهري، عبــــداهللا -٧٦
 .مركز بحوث كلیة التربیة: الریاض. السعودیة

فـي المملكـة دراسة نقدیة لمنهج التربیة الفنیـة للمرحلـة المتوسـطة ). ٢٠٠٠(الشهري، عبداهللا  -٧٧
 ) .١٥( ،ع رسالة التربیة وعلم النفس. العربیة السعودیة

مشــكالت مــنهج التربیــة الفنیــة فــي المرحلــة  االبتدائیــة ). ١٩٩٢( الشــهري، عبــداهللا ظــافر -٧٨
جامعــة . رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة. مــن وجهــة نظــر المعلمــین والمعلمــات بمدینــة الریــاض

 .الریاض -الملك سعود 

: دار الرفعـة للنشـر  والتوزیـع. ٢، ط مدخل إلى التربیـة الفنیـة). ٢٠٠٢( شوقي، إسماعیل  -٧٩
 . الریاض

 .دار المعارف : القاهرة . رسوم األطفال قبل المدرسة). 1997(شوقي، محمود احمد  -٨٠
 للصـف الفلسـطیني الریاضـیات منهـاج تقـویم ( 2002 ). محمـد محمـود عـایش ، شومان -٨١

 . غزة - اإلسالمیة الجامعة. منشورة رغی ماجستیر رسالة .  األساسي السادس
دار : القــاهرة . العالقــة بــین الحــرف العربــي والتصــمیم). 2000(الصــیفي، إیهــاب بســمرك  -٨٢

 .المعارف



 

١٣٧ 
 

 " لغتنا الجمیلة " لكتاب العربیة اللغة معلمي تقویم ). م٢٠٠٢ ( حسن الدین رجاء ، طموس -٨٣
 رسـالة . نحـو التحـدیث اتهمباتجاهـ وعالقتـه فلسـطین فـي األساسـي السـادس للصـف المقـرر

 . غزة – اإلسالمیة الجامعة .منشورة غیر ماجستیر

تصمیم منهج مقتـرح للتربیـة الفنیـة للمرحلـة األساسـیة الـدنیا ). 2003(طه، نبیل محمود  -٨٤
جامعـة الســودان للعلــوم . رسـالة غیــر منشــورة  .فـي ضــوء األهــداف التربویــة فــي محافظــات غــزة

 .والتكنولوجیا 
مكتبـة : عمـان. مبـادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة). ١٩٩٩( یا محمد وآخرون الظاهر، زكر  -٨٥

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع

: عمـان.  أسالیب تدریس التربیة الفنیة المهنیة والریاضـیة). 2008(عایش، أحمد جمیـل  -٨٦
 . دار المسیرة

 .العربي المجتمع مكتبة. المدرسیة االختبارات. )٢٠٠٦ (رائد العبادي، -٨٧

 مـن فـي مصـر ثـانوي األول لصـف الجغرافیـا كتاب تقویم.  ( 2003 )سالم ربیع, السالم بدع -٨٨
 .مصر –جامعة القاهرة . منشورة ماجستیر غیر رسالة ، المعلمین نظر وجهة خالل

: عمــان . وأســالیبه –مفاهیمــه  –اإلشــراف التربــوي ). ممــ٢٠٠٢(عبــدالهادي، جــودت عــزت  -٨٩
 .عمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزی

ــاس والتقــویم التربــوي واســتخدامه فــي مجــال التــدریس ). ٢٠٠١(عبــد الهــادي، نبیــل  -٩٠ القی
 .دار وائل للطباعة والنشر: عمان. ٢، طالصفي

المــدخل الىالقیــاس والتقـــویم التربــوي واســتخدامه فــي المجـــال ). ٢٠٠٢(عبــد الهــادي، نبیــل  -٩١
 .دار وائل للطباعة والنشر: عمان. الصفي

 فـي المرحلـة االبتدائیـة فـي العلـوم منـاهج تقـویم " ( 1997 ) إبـراهیم ، وفـودة فـایز ، عبـده  -٩٢
 الحـادي للقـرن العلمـي التربیـة ، األول العلمـي المـؤتمر " الوقائیـة التربیـة متطلبـات ضـوء

  .اإلسكندریة قیر أبو ، والعشرین

 :عمـان. ٧ ، طوأسـالیبه وأدواتـه العلمي مفهومه البحث. ) ٢٠٠١(واخرون  عبیدات، ذوقان -٩٣
 .والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار

 .دار الفرقان: عمان. ٣ط أساسیات البحث التربوي، ). ٢٠٠١(عدس، عبدالرحمن  -٩٤

 . جامعة أكسفورد . عربي/قاموس القارئ إنكلیزي). ١٩٨٠(العزبي، هورنبي بارنویل -٩٥



 

١٣٨ 
 

 .الجامعة اإلسالمیة: غزة. ٣، ط تخطیط المناهج وتقویمها).  ١٩٩٦( عفانة، عزو  -٩٦

 فـي العلـوم مـادة فـي اإلعـدادي الثالـث الصـف طـالب تقـویم أسـالیب). ٢٠٠١(أنـور ، قـلع -٩٧
 .١٢٥ – ٩٦، ١٣٩، مجلة التربیة بقطر .قطر دولة

 كتب(رسیة للمرحلة األساسیة تقویم وتطویر الكتب المد)" ٢٠٠٦( علیمات ،عبیر - ٩٨

 .دار الحامد: ،عمان، األردن  ١ط  ) "التربیة االجتماعیة والوطنیة
، فاعلیــة اســتخدام إســتراتیجیة الــتعلم التعــاوني فــي ه ١٤٢٢العمــرو، عبــدالعزیز رشــید،  -٩٩

، تــدریس التربیــة الفنیــة علــى تنمیــة مهــارات اإلنتــاج الفنــي لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة
 .تیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى بمكة المكرمةرسالة ماجس

 الكتاب دار :القاهرة ، 2 ،ط وعناصره المنهج . ( 1987 ) إبراهیم عمیرة، -١٠٠

 .المعارف دار:،مصر ،القاهرة3 ط " وعناصره المنهج" ( 1991 ) عمیرة،إبراهیم -١٠١

 .دار األمل: األردن. ٥، طالقیاس والتقویم في العملیة التدریسیة). ٢٠٠٢(عودة، أحمد  -١٠٢

 الفنیـة التربیـة مـنهج تواجـه التـي الصـعوبات ) .٢٠٠٧( هجـاد بـن الخـالق الغامـدي، عبـد -١٠٣
التربــویین  المشــرفین نظــر وجهــة مــن التعلیمیــة الباحــة بمنطقــة المتوســطة بالمرحلـة
 .السعودیة –جامعة أم القرى . دراسة ماجستیر غیر منشورة.والمعلمین

دراســة تقویمیــة لمنــاهج الفنــون التشــكیلیة لصــفوف  ).٢٠٠٧(دین الغزولــي، جمــال فخــري الــ -١٠٤
رســالة التربیــة .األولــى مــن مرحلــة التعلــیم األساســي مــن منظــور شــمولي بســلطنة عمــان الحلقــة

 .٦٤-٥٣ ص ،)١٨(، عبسلطنة عمان

 بالجماهیریـة اإلعدادیـة المرحلـة فـي الجغرافیا منهاج تقویم (2004 ). الغریاني ، محمد  -١٠٥
  . عمان - جامعة الیرموك  .منشوره غیر ماجستیر رسالة . اللیبیة

تطــور المنـاهج والخطـط الدراســیة فـي مراحـل التعلــیم ). هــ١٤٠٨(الفـالح، ناصـر عبــد الـرحمن -١٠٦
 . ١٢٥-٧٩ص ،) ٢٩(، ع مجلة التوثیق التربوي بالریاض. العام بوازرة المعارف

  .التربیة الحدیثةدار : عمان. تطویر المنهج). 1988(الفالح، ناصر عبد الرحمن  -١٠٧
 الجـامعي المكتـب: طـرابلس. التربویـة المنـاهج بنـاء. ) م١٩٩٧( هاشـم محمـد ، فـالوقي -١٠٨

 .الحدیث
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علـى  وانعكاسـاتها التربـوي التقـویم فـي حدیثـة اتجاهـات ( 1997 ) هاشـم محمـد . فـالوقي -١٠٩
 .اهاالتجـ موحـدة عربیـة تربیـة أجـل مـن للتربیـة العربیـة المجلـة ،العـام التعلـیم طلبـة تقـویم

 .٨مجلد ، والهدف

 .جامعة األزهر: غزة. المنهاج التربوي المعاصر). ١٩٩٧(فاروق  الفرا، -١١٠

المهـارات األساسـیة لـدي تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة ودور ). 1999(فضل، حمد عبد المجید  -١١١
 .١١المجلد . مجلة العلوم التربیة والدراسات اإلسالمیة بالریاض. التربیة الفنیة فیها 

. مــداخلها ، تاریخهـــا ، وفلسفتهــــا: التربیــة الفنیـــة ).  ١٩٩٦(مــد عبـــد المجیــدفضـــل، مح -١١٢
 .عمادة شؤون المكتبات: السعودیة

دور التربیة الفنیة في تحقیـق أهـداف التعلـیم ). ١٩٨٩(فضل، محمد عبد المجید -١١٣
الثانوي المتطور بالمملكة ، بحث مقدم للجمعیة السعودیة للعلوم التربویـة والنفسـیة ، 

 . ٢٠-١، ص  جامعة الملك سعود. ء السنوي األولاللقا
ـــة ).٢٠٠٥( فالتـــه، إبـــراهیم محمـــود  -١١٤ ـــي المدرســـة االبتدائی ـــة ف أهـــدافها .  العملیـــة التربوی

 .السعودیة: جامعة أم القرى.٢، ط تقویمها – وسائلها
تطـــویر مـــنهج التربیـــة الفنیـــة للمرحلـــة الثانویـــة للطالبـــات فـــي ). ٢٠٠٣(بــان، مـــریم حســـن مفل -١١٥

مجلــــة جامعــــة ام القــــرى للعلــــوم التربویــــة و . االتجــــاه القــــائم علــــى المفــــاهیم المعرفیــــة ضــــوء 
  .٢٣٥، )١(، ع)١٥(، ماالجتماعیة و االنسانیة

ـــة): 2003(قـــزاز، طـــارق  -١١٦ ـــة الفنیـــة واألهـــداف العامـــة للتربی منتـــدى التربیـــة : جـــدة. التربی
 ٠.الفنیة

 .دار المعارف: القاهرة . ویماألهداف التربویة والتق). 1982( قالدة،  فؤاد سلیمان -١١٧
عــداد المعلـم،). هـــ١٤٢١. (قنـدیل، یــس عبـدالرحمن -١١٨ ٕ دار النشــر : الریــاض. ٣.ط التــدریس وا

 .الدولي
 دار :القـاهرة ، 7 ،ط المنـاهج بنـاء فـي التربویـة األصـول ( 1979 ). حسـین قـورة، -١١٩

 .المعارف

عــة الســلطان قــابوس تقــویم برنــامج التربیــة الفنیــة بجام). ٢٠٠٦(كــاظم، علــي وجبــر، صــبیح  -١٢٠
 .٤٨-١٣ص ،) ٢٧(ع، رسالة الخلیج العربي.  نظر الخریجین من وجهة

تقـــویم برنـــامج التربیـــة الفنیـــة وفقـــا لـــبعض المعـــاییر ). ٢٠٠٥(كـــاظم، علـــى وجبـــر، صـــبیح  -١٢١
 .األردن –جامعة الیرموك  .مجلة العلوم التربویة والنفسیة .العالمیة من وجهة نظر الخریجین
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. اآللـي الحاسـب بمساعدة الیونان في ي المدرس الجغرافیا منهاج یمتقو ). ٢٠٠٥(كاندي  -١٢٢
 . عمان –جامعة الیرموك . غیر منشورة ماجستیر رسالة

: القــاهرة.  اتجاهــات حدیثــة فــي المنــاهج وطــرق التــدریس). 1997(كوجــك، كــوثر حســین  -١٢٣
 . عالم الكتب

 المرحلـة مـدارس فـي الفنیـة التربیـة مـنهج تقـویم). م١٩٨٩ ( عبـود نـافع ماجـد الكنـاني، -١٢٤
درسـي وجهـة مـن الثانویـة ُ  غیـر ماجسـتیر رسـالة ،التربـویین واالختصاصـیین المـادة نظـر م
 .العراق –الجمیلة بجامعة بغداد  الفنون كلیة منشورة،

 .دار ومكتبة الهالل : بیروت.  الرسم باأللوان الزیتیة). 1997(كیوان،  عبد  -١٢٥

نهـاج التربیـة الفنیـة فـي المرحلـة االساسـیة واقـع م). ١٩٩٨(لبد، عبد الكریم محمد یوسف -١٢٦
رسـالة ماجسـتیر غیـر . الدنیا بمحافظات غزة من وجهة نظر القائمین علیه وتوجهـات تطویرهـا

 .غزة –جامعة االزهر . منشورة

واقـع منهـاج التربیـة الفنیـة فـي المرحلـة األساسـیة الـدنیا بمحافظـات ). ١٩٩٨(لبد، عبدالكریم  -١٢٧
مجلــة البحــوث والدراســات التربویـــة . ین علیــه وتوجهــات تطویرهــا غــزة مــن وجهــة نظــر القــائم

 .١٦٧-١٦٦، )٢(، ع)١(، مالفلسطینیة

الكفایــات األساســیة لـدى معلمــي التربیــة الفنیــة وعالقتهــا ). ٢٠٠٧(لبـد، عبــدالكریم محمـد  -١٢٨
 .غزة  -جامعة األزهر . غیر منشورةدكتوراه رسالة  .بالتذوق الفني في ضوء بعض المتغیرات

المنـاهج  فـي والمعرفـة التربویـة المصطلحات معجم). ١٩٩٦(على  والجمل، أحمد قاني،الل -١٢٩
 .الكتب عالم :القاهرة. التدریس وطرق

 .الفنیـة التربیة قسم لطلبة الیدویة األشغال منهج تقویم  .) م١٩٩٧ ( الكریم عبد لعیبي، -١٣٠
 .اقالعر  -بغداد الجمیلة، الفنون لكلیة العلمي الرابع المؤتمر بحوث من

 . دار المعارف: القاهرة . رسوم االطفال ماقبل المدرسة) ١٩٩٩( محمود، احمد شوقي -١٣١

 فـي الفنیـة التربیـة مـنهج تقیـیم حـول میدانیـة دراسـة  .) م١٩٨٥ ( حـرب محمد محمود، -١٣٢
 .الكویت –التربیة  بوزارة البحوث مركز منشورات .الكویت في االبتدائیة المرحلة

 الصـف الثـامن لطالبـات المنزلـي االقتصـاد مـنهج تقـویم ) .٢٠٠٤(المـدهون، منـال عمـر  -١٣٣
. رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة. غـزة قطـاع فـي مـدارس المعلمـات نظـر وجهـة مـن األساسـي

 .غزة –الجامعة االسالمیة 
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 توظیف خالل من االجتماعیة الدراسات منهاج تقویم ( 2006 ). الهادي عبد المرغني ،  -١٣٤
 الیرمـوك جامعـة  .منشـوره ماجسـتیر غیـر رسـالة.  األساسـي السابع للصف التعلیمیة الوسائل

 .عمان –

اإلشـراف التربـوي فـي دول . )م١٩٨٥(المركـز العربـي للبحـوث التربویـة لـدول الخلـیج العربـي -١٣٥
 .، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج العربيالخلیج العربي واقعها وتطویرها

 مـن المتوسـطة للمرحلـة الفنیـة ربیـةالت منهج تقویم ). م٢٠٠١ ( أحمد مدین المشهداني، -١٣٦
 الهیـثم، ابـن التربیـة كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة .المدرسـین والمدرسـات نظـر وجهـة
 .العراق   -بغداد جامعة

. ٢، طالمنـــــاهج الدراســـــیة عناصـــــرها أسســـــها وتطبیقاتهـــــا). ٢٠٠٣(مصـــــطفى، صـــــالح -١٣٧
 .دار المریخ للنشر: السعودیة

 .مكتبة الطالب الجامعي : غزة . دریسمبادئ الت). 2002(مطر، ماجد  -١٣٨
: عمـان. والتطبیقیـة النظریـة األسـس والتعلـیم الـتعلم سـیكولوجیة). ٢٠٠١( سـامي ، ملحم -١٣٩

 .والتوزیع للنشر المسیرة دار

مقترحـة فــي صـناعة منــاهج  نمـوذج إلســتراتیجیة). ٢٠٠٣(منیـر الـدین، أمیــرة عبـد الــرحمن  -١٤٠
بحــوث فــي . العربیــة الســعودیة ســتحدثاته فــي المملكــةالتربیــة الفنیــة وفقــًا لمســتجدات العصــر وم

 .١٦٦ -١٢٧، )٧(، ع)٧(، مالتربیة الفنیة والفنون

الرئاســة : الریــاض. التربیــة الفنیــة فــي المراحــل التعلیمیــة). 1994(المنیــف، صــالح محمــد  -١٤١
 .العامة لتعلیم البنات

 .عالم الكتب:القاهرة . كیف تتعلم الرسم): 2006( المهدي، عنایات -١٤٢
ـــدریس  مـــادة  ، )م٢٠٠٠(مهنـــا، عبـــداهللا مهنـــا وعبـــداهللا الحـــداد،ال -١٤٣ ـــي ت ـــة ف األســـالیب الحدیث

 .١، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، الكویت، ط الفنیة التربیة
ــــا، عبــــداهللا -١٤٤ ــــة). ١٩٩٢( المهن ــــة الفنی ــــدریس التربی الكویــــت للنشــــر : الكویــــت. التخطــــیط لت

 .والتوزیع
 .األسالیب الحدیثة في تدریس التربیة الفنیـة). 2000( المهنا، عبد اهللا و الحداد، عبـد اهللا -١٤٥

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع : الكویت 
صـــیاغتها ، مصـــدرها ، تحدیـــدها ، األهـــداف الســـلوكیة ). 1997(مهـــدي، محمـــود ســـالم  -١٤٦

 .مكتبة العبیكان: الكویت. وتطبیقاتها
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التربیـــة الفنیـــة فـــي رؤیـــة جدیـــدة فـــي تطـــویر منـــاهج ). ١٩٩٤(النجـــادي، عبـــد العزیـــز راشـــد  -١٤٧
ـــــیم العـــــام بالمملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة ، )١(، ع )٦(، م مجلـــــة جامعـــــة الملـــــك ســـــعود. التعل

 .٢١٠-١٨٩ص
التربیــــة  مشــــكالت التربیــــة المیدانیــــة لطلبــــة وطالبــــات). ٢٠٠٤(النجــــادي، عبــــدالعزیز راشــــد  -١٤٨

  ) .١٩(ع .رسالة التربیة وعلم النفس بأم القرى. الفنیة
 .دار الفرقان: األردن. الجدید في تعلم العلوم). ١٩٩٢(یعقوب  نشوان،   -١٤٩

تصـمیم مـنهج التربیــة الفنیـة للمرحلـة الثانویـة فـي ضــوء ). 1994(نـور، مـي عبـد المـنعم  -١٥٠
 .القاهرة  -جامعة حلوان. رسالة ماجستیر غیر منشورة . اتجاهات معاصرة في التربیة الفنیة

ـــي  كلیـــة الصـــعوبات التـــي). ٢٠٠٤(الهـــدلق، عبیـــر بنـــت عبـــدالعزیز -١٥١  تواجـــه الدارســـات ف
رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة بكلیـة التربیـة، جامعـة الملـك الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع، 

 .الریاض -سعود 
 .دار الفكر: عمان. وتطویره المنهج تخطیط). م١٩٨٩ (وآخرون صالح هندي، -١٥٢

 .جامعيدار الكتاب ال: العین. مهارات التدریس الفعال). ٢٠٠٥(الهویدي، زید  -١٥٣

 ،عمـان،األردن2 ط . وتنظیمـه المنـاهج بنـاء"( 2007 ). ،محمـد والمفتـي الوكیـل،حلمي -١٥٤
 .المسیرة دار:

 نظـر خالل وجهـة من اسكتلندا في الجغرافیا تدریس وطرق مناهج تقویم). م٢٠٠٥(ولز  -١٥٥
 .عمان -  جامعة الیرموك.  منشوره غیر ماجستیر رسالة . المعلمین
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  )١(ملحق رقم 
  االستبانة قبل التحكیم في صورتها األولیة

  غزة                                                                             – اإلسالمیة الجامعة
التربیة                                                                                               كلیة
 التدریس وطرق المناهج قسم

  استبانة تحكیم
  

  اهللا حفظه ..................................................... / السید
  

  ، ...دوبركاته وبع اهللا ورحمة علیكم السالم
  

 الجامعة اإلسالمیة من التدریس وطرق لمناهجا في الماجستیر درجة لنیل دراسة بإجراء الباحث یقوم
تقویم منهاج التربیة الفنیة للصف التاسع األساسي مـن وجهـة نظـر المعلمـین وتصـور مقتـرح  " بعنوان
  :  التالیة  یتضمن األبعاد معیاراً  الغرض لهذا الباحث أعد وقد " لتطویره

 
 . المحتوى - ٢ .                            األهداف -١
  . التقویم - ٤ .               األنشطة واألسالیب -٣
 

  " ضعیفة جداً  ، ضعیفة ، متوسطة ، كبیرة ، كبیرة جداً  " : هي االستبانة فقرات بدائل أن العلم مع
بداء اداألبع هذه على باالطالع سیادتكم معاونة الباحث یأمل وعلیه ٕ  . فیها الرأي وا

 . األداء مستوى  -
  . اللغویة صحتها مدى - 
 مناسباً  ترونه ما تعدیل أو حذف أو إضافة - 
 . 

  واالحترام الشكر خالص بقبول وتفضلوا
  
  
  

 الباحث                                                                    
 ناصر فخري المجایدة                                                      
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 م
 مناسبة العبارة

غیـــــــــــــــــــــر 
 مناسبة

 فقرات تتعلق باألهداف : أوالً 
   توجد أهداف في بدایة كل وحدة  ١
   .المعرفیة مستویاتها في األهداف تنوع  ٢
 المرحلـة بأهـداف الفنـون والحـرف مـنهج أهـداف تـرتبط  ٣

 .الدراسیة
  

   .واضح بشكل األهداف صیاغة  ٤
   .األهداف بالتنوع تمتاز  ٥
    .األهداف بالشمول تمتاز  ٦
 وتطبیقاتهـا النظریـة المعرفـة بـین بالربط األهداف اهتمام  ٧

 .العملیة
  

 التربیـة تعلـم نحـو التالمیـذ میـول بتنمیـة األهـداف اهتمام  ٨
 .الفنیة

  

   .الفن التشكیلي بأهمیة التالمیذ بتعریف األهداف اهتمام  ٩
   . الفنون بالتراث لربط هدافاأل مراعاة  ١٠
   .الفنون تطبیق من التالمیذ بتمكین األهداف اهتمام  ١١
 األدوات اسـتعمال مـن التالمیـذ بتمكـین األهـداف اهتمـام  ١٢

 .سلیماً  استعماالً 
  

علـى اسـتخدام  التالمیـذ قـدرة بتنمیـة األهـداف اهتمـام  ١٣
 . الخامات

  

عیـــة لـــدى اهتمـــام األهـــداف بالكشـــف عـــن القـــدرات اإلبدا  ١٤
  .الطلبة

  

    .اهتمام األهداف بتنمیة القدرة على المالحظة البصریة  ١٥
تركز األهداف على بتنمیة القـدرة علـى اسـتخدام عناصـر   ١٦

  .العمل الفني
  

اهتمــام األهــداف بتنمیــة التــذوق الفنــي للجوانــب الجمالیــة   ١٧
  .المختلفة
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م اهتمـــام األهـــداف بتنمیـــة القـــدرة علـــى التجمیـــع باســـتخدا  ١٨
  .األدوات، والخامات البیئیة

  

اهتمـــام األهـــداف بتنمیـــة القـــدرة علـــى التركیـــب باســـتخدام   ١٩
  .األدوات، والخامات البیئیة

  

اهتمـــام األهـــداف بالمشـــاركة الجماعیـــة فـــي أعمـــال فنیـــة   ٢٠
  .جماعیة

  

البنـاء والتعبیـر  علـى التالمیذ قدرة بتنمیة األهداف اهتمام  ٢١
 .الفني

  

 التالمیـذ مـن المبـدعین مواهـب بتنمیـة األهـداف اهتمـام  ٢٢
 .الفن التشكیلي  مجال في

  

  .للفنون  بحاجتنا التالمیذ بتعریف األهداف اهتمام  ٢٣
 

  

 تحكم التي العامة القوانین عن بالكشف األهداف اهتمام  ٢٤
  العمل الفني  بناء

  

    .ووجدانهم التالمیذ بحس باالرتقاء األهداف اهتمام  ٢٥
 لق بالمحتوىفقرات تتع: ثانیاً 
   .للطلبة المحلیة مع البیئة الكتاب محتوى یتالءم  ١
   .المقررة الحصص عدد مع الكتاب محتوى یتناسب  ٢
    .تتسم المفاهیم بالتسلسل والتكامل  ٣
    .الفنیة بالمفاهیم التالمیذ بتعریف المحتوى اهتمام  ٤
 لدى الفنیة والتذوق الفني الثروة زیادة في المحتوى یسهم  ٥

 .طلبةال
  

  اإلبداعي الخیال تغذیة في الكتاب محتوى یسهم  ٦
 .الطلبة  لدى )نقد -تذوق(

  

   .یرتبط المحتوى مع األهداف التعلیمیة  ٧
   . یسهم المحتوى في تنمیة الوعي االجتماعي  ٨
    .یسهم المحتوى في تنمیة الوعي السیاسي  ٩
    .یسهم المحتوى في تنمیة الوعي البیئي   ١٠
   .محتوى نشاطات تشجع على تنمیة التفكیر یترجم ال  ١١
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   .یتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي   ١٢
   . تتنوع المواضیع الفنیة في محتوى الكتاب  ١٣
یتضــــــــمن محتــــــــوى الكتــــــــاب مواضــــــــیع عــــــــن رواد الفــــــــن   ١٤

 . الفلسطیني
  

   .دراسیة وحدات في المحتوى تنظیم  ١٥
   .واضح بأسلوب المحتوى عرض  ١٦
   .العلمیة المادة حةبص المحتوى تمیز  ١٧
   .التالمیذ لدى السابقة للخبرات المحتوى مراعاة  ١٨
 الفردیـة والفـروق التالمیـذ لمسـتویات المحتـوى مراعـاة  ١٩

 .بینهم
  

   .التالمیذ باحتیاجات المحتوى موضوعات ارتباط  ٢٠
 لـدى االیجابیـة والقـیم االتجاهـات بتنمیـة المحتوى اهتمام  ٢١

 .التالمیذ
  

 بماهیـة الفـن التشـكیلي لـدى بـالتعریف حتـوىالم اهتمـام  ٢٢
 .التالمیذ

  

   .المنهج موضوعات بین للترابط المحتوى مراعاة  ٢٣
   .فنیة ومصطلحات مفاهیم على المحتوى اشتمال  ٢٤
 تمییـز فـي التالمیـذ مواهـب بتنمیـة المحتـوى اهتمـام  ٢٥

 .المدارس الفنیة 
  

   .قيالتطبی الجانب مع للمحتوى النظري الجانب تكامل  ٢٦
   .واإلمتاع بالتشویق المحتوى اتصاف  ٢٧
 بـین التمییـز على التالمیذ قدرات بتنمیة المحتوى اهتمام  ٢٨

 . األعمال الفنیة
  

 فقرات تتعلق باألنشطة: ثالثاً 
   .یوجد ترابط بین األنشطة الدراسیة ومحتوى الكتاب   ١
    .یوجد تالؤم بین األنشطة الدراسیة وأهداف الدرس  ٢
   .األنشطة بحیث تراعي الفروق الفردیة  تتنوع  ٣
   .تراعي األنشطة میول الطلبة واحتیاجاتهم   ٤
    .تنمي األنشطة التفكیر اإلبداعي لدى الطالب  ٥
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    .تنمي األنشطة التفكیر الناقد لدى الطالب  ٦
    .تنمي األنشطة النواحي االبتكاریة لدى الطالب   ٧
    .الطالبتنمي األنشطة مهارة المالحظة لدى   ٨
    .تساعد األنشطة على التعلم الذاتي لدى الطالب  ٩
ــــدة وغیــــر   ١٠ ــــاج أفكــــار جدی األنشــــطة تســــتثیر الطــــالب إلنت

  .مألوفة
  

األنشــــــــطة تشـــــــــجع الطـــــــــالب علـــــــــى اســـــــــتخدام أشـــــــــكال   ١١
  .التكنولوجیا التربویة الحدیثة

  

    .األنشطة تشجع الطلبة على استخدام مقدرات البیئة  ١٢
    .یول الطلبة تراعي األنشطة م  ١٣
    .تساهم األنشطة في تنمیة قدرات المتعلمین  ١٤
    .تنمي األنشطة االعتماد على النفس لدى الطلبة  ١٥
    .ترسخ األنشطة القیم االجتماعیة لدى الطالب  ١٦
    .تنمي األنشطة التذوق الفني لدى الطالب  ١٧
األنشــــــطة تعمــــــل علــــــى تشــــــجیع جمیــــــع أنــــــواع  الفنــــــون   ١٨

  .بمختلف أشكالها
  

   .تناسب األنشطة مستوى نضج الطلبة وخبراتهم   ١٩
    .لطلبةتنمي األنشطة روح التعاون والعمل الجماعي ل  ٢٠
قابلیــــــة األنشـــــــطة للتنفیــــــذ فـــــــي ضــــــوء معطیـــــــات البیئـــــــة   ٢١

 . التعلیمیة
  

   .الالصفیة باألنشطة الصفیة األنشطة ارتباط  ٢٢
   .متنوعة أنشطة الكتاب یستخدم  ٢٣
إضـافیة  كتـب فـي االطـالع علـي الكتـاب أسـلوب یشـجع  ٢٤

 .أخري
  

 للمـادة المحتـوي مـع تتناسـب المسـتخدمة األنشـطة  ٢٥
 .العلمیة

  

فقرات تتعلق بالتقویم: رابعاً   
   .الفنون والحرف تدریس بأهداف التقویم ارتباط  ١
    .تشتمل أسالیب التقویم على المالحظة  ٢
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    .تشتمل أسالیب التقویم على المناقشة  ٣
    .الیب التقویم على األسئلة الشفویةتشتمل أس  ٤
    .تشتمل أسالیب التقویم على التقویم الذاتي  ٥
الفنــون  مـادة محتـوى جوانـب لجمیـع التقـویم شـمول  ٦

  والحرف
  

   .بالتوازن التقویم اتصاف  ٧
    .مراعاة التقویم لمستوبات التعبیر الفني  ٨
 ةلكرامـ احترامـه و اإلنسـانیة للجوانـب التقـویم مراعـاة  ٩

 .المتعلم
  

   .التشخیصیة بالقیمة التقویم اتصاف  ١٠
    .التمییزیة بالقدرة  التقویم اتصاف  ١١
 الجهد حیث من سواء االقتصادیة للناحیة التقویم مراعاة  ١٢

 .الوقت أو
  

   .التالمیذ بین الفردیة للفروق التقویم مراعاة  ١٣
   .التقویم أدوات تنوع  ١٤
   . التقویم في المستخدمة االختبارات تنوع  ١٥
   . كیفاً  و كماً  المنزلیة التعیینات مناسبة  ١٦
   .الفرصة لتقویم الطالب لنفسه إتاحة  ١٧
علـى تنفیـذ األعمـال  التالمیـذ قـدرة بقیـاس التقـویم اهتمـام  ١٨

 .الفنیة بمهارة 
  

   .المهارات الفنیة قیاس على التقویم یركز  ١٩
المـدارس  یـزتمی علـى التالمیـذ قـدرة بقیـاس التقـویم اهتمـام  ٢٠

 .الفنیة المختلفة 
  

األعمـال  قـراءة علـى التالمیـذ قـدرة بقیـاس التقـویم اهتمـام  ٢١
 .الفنیة

  

األعمـال  محاكـاة علـى التالمیذ قدرة بقیاس التقویم اهتمام  ٢٢
 .الفنیة

  

  .الفنون  تطبیق على التالمیذ قدرة بقیاس التقویم اهتمام  ٢٣
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 علـي ويیحتـ )مـدمج(مضـغوط  بقـرص مـزود الكتـاب  ٢٤
 .أسئلة متنوعة

  

 مواضـیع فـي أبحاث أو تقاریر عمل یشتمل التقویم علي  ٢٥
 المادة
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  )٢(رقم  ملحق
  النهائیة صورتها في بعد التحكیم االستبانة

                                    غزة                                                                       – اإلسالمیة الجامعة
التربیة                                                                                                                       كلیة
 التدریس وطرق المناهج قسم
  ،،، وبركاته اهللا ورحمة علیكم ، السالم یةمعلمة التربیة الفن أختي / معلم التربیة الفنیة أخي
اإلسـالمیة  الجامعـة مـن التدریس وطرق المناهج في الماجستیر درجة لنیل دراسة بإجراء الباحث یقوم

  بعنوان 
تقـویم منهـاج التربیـة الفنیــة للصـف التاسـع األساســي مـن وجهـة نظــر المعلمـین وتصـور مقتــرح " 

  "لتطویره 
 : التالیة یتضمن األبعاد معیاراً  ضالغر  لهذا الباحث أعد وقد 
 . المحتوى - ٢ .                            األهداف -١
 . التقویم - ٤ .               األنشطة واألسالیب -٣

موضـح  هـو كمـا فقـرة لكـل التـوفر درجـة تبـین تقـدیرات االستبانة فقرات من فقرة كل أمام وضع تم وقد
  : التالي المثال في
ـــــــــــــرة   الفقرة م كبی

 جداً 
ضـــــــــــعیفة  ضعیفة متوسطة كبیرة

 جداً 
    X  .توجد أهداف في بدایة كل وحدة 

  : التالیة الخطوات إتباع منك نرجو االستبانة هذه محتویات عن ولإلجابة
ـــــع علـــــى االطـــــالع -                                                             . بدقـــــة وقراءتهـــــا االســـــتبانة فقـــــرات جمی

   .التوفر درجة حسب المناسب المكان في(X) عالمة  وضع -
ا ً  بـأن علمـاً  االسـتبانة فقـرات عـن اإلجابـة فـي والموضـوعیة الدقـة تـوخي سـیادتكم مـن نرجـو وأخیـر

      . فقط العلمي البحث ألجل إجابتكم تستخدم
  :      المتطلبات األساسیة

  ،       ،أنثى                ذكر      :  الجنس
  سنوات                  ١٠، أكثر من           ١٠-٦سنوات        ،  ،من  ٥-١من : سنوات الخبرة

                                                                                                                                    
  واالحترام الشكر خالص بقبول وتفضلوا

  الباحث                                                                           
   المجایدة ناصر                                                                           
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 تتوفر بدرجة الفقرة م
بیــــــــــرة ك

 جداً 
ضــــــــعیفة ضعیفة متوسطة كبیرة

 جداً 
  :فقرات تتعلق باألهداف: أوًال 

 
      .توجد أهداف في بدایة كل وحدة ١
      .واضح بشكل األهداف تصاغ ٢
 النظریـة المعرفـة بـین بـالربط األهـداف تهـتم ٣

 .العملیة وتطبیقاتها
     

 بأهـداف الفنـون والحـرف مـنهج أهـداف تـرتبط ٤
 .الدراسیة ةالمرحل

     

      .األهداف بالتنوع تمتاز ٥
       .األهداف بالشمول تمتاز  ٦
 تعلـم نحـو المتعلمـین میـول بتنمیـة األهـداف تهـتم  ٧

  .الفنیة التربیة
     

الفـن  بأهمیـة المتعلمـین بتعریـف األهـداف تهـتم  ٨
  .التشكیلي

     

الفنـــون بـــالتراث الفنـــي  ربـــط تراعـــي األهـــداف  ٩
  . األصیل

     

 تطبیق من المتعلمین على تمكین األهداف تعمل  ١٠
 .الفنون

     

 اسـتعمال مـن المتعلمـین بتمكـین األهـداف تهـتم  ١١
  .سلیماً  استعماالً  األدوات

     

علــى  المتعلمــین قــدرة بتنمیــة األهــداف تهــتم  ١٢
  . استخدام الخامات

     

       .تركز على تقدیر األعمال الفنیة لآلخرین  ١٣
تهـــــتم األهــــــداف بتنمیــــــة القــــــدرة علــــــى المالحظــــــة   ١٤

  .البصریة
     

تركــز األهـــداف علـــى تنمیــة القـــدرة علـــى اســـتخدام   ١٥
  .عناصر العمل الفني

     



 

١٥٤ 
 

تراعــــي األهـــــداف تنمیـــــة التـــــذوق الفنـــــي للجوانـــــب   ١٦
  .الجمالیة المختلفة

     

األهــداف لتعزیــز المشــاركة الجماعیــة فــي  تســعى  ١٧
  .أعمال فنیة

     

       . المبدعین مواهب بتنمیة األهداف تهتم  ١٨
       .للفنون بحاجتنا المتعلمین بتعریف تقوم األهداف  ١٩
       .العمل الفني أسس عن للكشف األهداف تسعى  ٢٠
   :فقرات تتعلق بالمحتوى: ثانیاً 

 
 المحلیــة مــع البیئــة محتــوى المنهــاج یــتالءم ١

 .للمتعلمین
     

 الحصـص عـدد مـع المنهـاج وىمحتـ یتناسـب  ٢
  .المقررة

     

      .تتسم الموضوعات بالتسلسل  ٣
      .الخبرات زیادة في المحتوى یسهم  ٤
  اإلبداعي الخیال تغذیة في المنهاج محتوى یسهم  ٥

 .المتعلمین  لدى )نقد -تذوق(
     

      .یرتبط المحتوى مع األهداف التعلیمیة  ٦
ت تشــــــجع علــــــى تنمیــــــة یتــــــرجم المحتــــــوى نشــــــاطا  ٧

 .التفكیر 
     

      .یتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي   ٨
      .تتنوع المواضیع الفنیة في محتوى المنهاج  ٩

یتضــمن محتــوى المنهــاج مواضــیع عــن رواد الفــن   ١٠
 .الفلسطیني

     

      .دراسیة وحدات في المحتوى ینظَّم  ١١
      .اضحو  بأسلوب المنهاج الموضوعات یعرض  ١٢
      .العلمیة المادة بصحة المحتوى یتمیز  ١٣
      .المتعلمین لدى السابقة الخبرات المحتوى یراعي  ١٤
      .الفردیة بین المتعلمین یراعي المنهاج الفروق  ١٥



 

١٥٥ 
 

باحتیاجـــات  المحتـــوى موضـــوعات تـــرتبط  ١٦
 .المتعلمین

     

 یجابیـةاإل والقـیم االتجاهـات بتنمیـة المحتـوى یقوم  ١٧
 .المتعلمین لدى

     

      .المنهج موضوعات بین الترابط المحتوى یراعي  ١٨
یعـــــــرِّف المحتـــــــوى المتعلمـــــــین بالمـــــــدارس الفنیـــــــة   ١٩

 .المختلفة
     

 الجانـب مـع للمنهـاج النظـري الجانـب یتكامـل  ٢٠
 .التطبیقي

     

  :فقرات تتعلق باألنشطة: ثالثاً 
 
      .تتنوع األنشطة الفنیة  ١
یوجــــــد تــــــالؤم بــــــین األنشــــــطة الدراســــــیة وأهــــــداف   ٢

 .الدرس
     

      .ترتبط األنشطة بالبیئة المحلیة  ٣
      .تراعي األنشطة میول المتعلمین واحتیاجاتهم   ٤
تســـــاعد األنشـــــطة علـــــى التأمـــــل واالســـــتمتاع فـــــي   ٥

 .جمال الطبیعة
     

      .تنمي األنشطة التفكیر الناقد لدى المتعلمین  ٦
      .تساهم األنشطة في تعلم المتعلمین ذاتیاً   ٧
      .تنمي األنشطة مهارة المالحظة لدى المتعلمین  ٨
      .تساعد األنشطة على كیفیة تحضیر األلوان  ٩

تشــجع األنشــطة المتعلمــین علــى اســتخدام أشــكال   ١٠
 .التكنولوجیا التربویة الحدیثة

     

      .ج أفكار جدیدةتستثیر المتعلمین إلنتا  ١١
      .ترسخ األنشطة القیم االجتماعیة لدى المتعلمین  ١٢
      .تنمي األنشطة التذوق الفني لدى المتعلمین  ١٣
تعمـل األنشـطة علــى تشـجیع جمیــع أنـواع  الفنــون   ١٤

 .بمختلف أشكالها
     



 

١٥٦ 
 

تناســــــــب األنشــــــــطة مســـــــــتوى نضــــــــج المتعلمـــــــــین   ١٥
 .وخبراتهم 

     

نشـــــطة روح التعــــاون والعمـــــل الجمـــــاعي تنمــــي األ  ١٦
 .لدى المتعلمین

     

تمتـــــــاز األنشـــــــطة بقابلیتهــــــــا للتنفیـــــــذ فـــــــي ضــــــــوء   ١٧
 .معطیات البیئة التعلیمیة 

     

      .الالصفیة باألنشطة الصفیة األنشطة ترتبط  ١٨
توجـــه األنشـــطة المتعلمـــین لالســـتفادة مـــن المكتبـــة   ١٩

 .للتزود بالخبرات
     

 للمـادة المحتـوي مـع المستخدمة األنشطة تتناسب  ٢٠
 .العلمیة

     

  :فقرات تتعلق بالتقویم: رابعاً 
 
      .بأهداف الدرس التقویم یرتبط ١
      .یتصف التقویم بالوضوح والدقة  ٢
      .یشتمل التقویم على المناقشة  ٣
      .یشتمل التقویم على المالحظة  ٤
      .الذاتي یشتمل التقویم على التقویم  ٥
 مـادة محتـوى جوانـب علـى جمیـع التقـویم یشـتمل  ٦

 .الفنون والحرف
     

      .بالتوازن التقویم یتصف  ٧
      .یراعي التقویم المستوى العمري للمتعلمین  ٨
      .یقیس التقویم جوانب التعلم المعرفیة  ٩

       .یقیس التقویم جوانب التعلم الوجدانیة  ١٠
       .لتقویم جوانب التعلم المهاریةیقیس ا  ١١
      .ینمي التقویم الجانب االبتكاري  ١٢
      .التمییزیة بالقدرة  التقویم یتسم  ١٣
      .الجهد المبذول مع یتناسب التقویم  ١٤
      .الوقت المتاح مع یتناسب التقویم  ١٥



 

١٥٧ 
 

      .المتعلمین بین الفردیة الفروق یراعي التقویم  ١٦
علـى تنفیـذ  المتعلمـین قـدرة بقیـاس یهـتم التقـویم  ١٧

 .األعمال الفنیة بمهارة 
     

 تمییـز قـدرة المتعلمـین علـى بقیـاس التقـویم یهـتم  ١٨
 .المدارس الفنیة المختلفة 

     

 تطبیـق المتعلمین على قدرة بقیاس التقویم اهتمام  ١٩
 .الفنون

     

 فـي رأبحـاث أو تقـاری عمـل یشـتمل التقـویم علـى  ٢٠
 .المادة .مواضیع

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٥٨ 
 

  )٣(رقم  ملحق
  محكمي االستبانة بأسماء السادة قائمة

  
  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  الرقم

 تــــدریسمنــــاهج وطــــرق د محمد زقوت                                ١
  اللغة العربیة

  غزة –الجامعة اإلسالمیة 

 تــــدریسنــــاهج وطــــرق م                               إبراهیم األسطل. د  ٢
  الریاضیات

  غزة –الجامعة اإلسالمیة 

 تــــدریسمنــــاهج وطــــرق نبیل محمد طه                                . د  ٣
  التربیة الفنیة

  خان یونس –جامعة األقصى 

  خان یونس –جامعة األقصى   مناهج وطرق التدریس  محمد صادق. د  ٤

 تــــدریس منــــاهج وطــــرق  بد الكریم لبد ع .د  ٥
  التربیة الفنیة

  غزة  –جامعة األزهر 

 تــــدریسمنــــاهج وطــــرق   بسام عایش النجار. د  ٦
  اللغة العربیة

  خان یونس –كلیة التكنولوجیا

 تــــدریسمنــــاهج وطــــرق   محمد یحیى فروانة .د  ٧
  التربیة اإلسالمیة

  خان یونس –كلیة التكنولوجیا

 نــاهج وطــرق التــدریسم  محمد عطیة عفانة. أ  ٨
  اللغة العربیة

  وزارة التربیة والتعلیم العالي

  وزارة التربیة والتعلیم العالي  موجه تربیة فنیة  محمد حسن العاوور. أ  ٩

 منــاهج وطــرق التــدریس  أمین شعت. أ  ١٠
  الریاضیات

  وزارة التربیة والتعلیم العالي

 تــــدریسمنــــاهج وطــــرق   ماجد صالح. أ  ١١
  اللغة االنجلیزیة

  وزارة التربیة والتعلیم العالي

 منــاهج وطــرق التــدریس  حیدر أبو شاویش. أ  ١٢
  اللغة االنجلیزیة 

  وزارة التربیة والتعلیم العالي

  
  



 

١٥٩ 
 

)                                                                                                         ٤(  رقم ملحق
  اإلسالمیة الجامعة من مهمة تسهیل عن صورة

  
  

  
  



 

١٦٠ 
 

  )٥(رقم  ملحق
  مدارسها الدراسة على بتطبیق وزارة التربیة والتعلیم من الرسمیة الموافقة عن صورة

  
  

  
  



 

١٦١ 
 

  )٦(رقم  ملحق
  لوزارة التربیة والتعلیم والتابعة الدراسة شملتها التي المدارس بأسماء قائمة

  
 :قطاع غزةلمنطقة وسط  التابعة المدارس أسماء/ أوًال 
  .دیر البلح  -عبد الكریم العكلوك األساسیة العلیا للبنین  .١
 .البركة  -عبد اهللا بن رواحة األساسیة للبنین  .٢
 .دیر البلح  -للبنات ) أ(العائشیة األساسیة  .٣
 .البركة  -عبد اهللا بن رواحة األساسیة للبنات  .٤
 .وادي السلقة  -بالل بن رباح األساسیة للبنات  .٥
 .شارع صالح الدین  -ألساسیة للبنین رودلف فلتر ا .٦
 .حكر الجامع  -للبنات ) ب(شهداء دیر البلح األساسیة  .٧
 النصیرات -شهداء النصیرات األساسیة للبنین  .٨
 .دیر البلح  -مدرسة بنات دیر البلح اإلعدادیة  .٩

 .وادي السلقة  -بالل بن رباح األساسیة للبنین  .١٠
 ر قریة المصد -ابن زیدون األساسیة للبنات  .١١
  :لمنطقة خان یونس التابعة المدارس أسماء/ ثانیًا 
  .السطر الغربي  -عید األغا األساسیة  .١
 .الفخاري  -جنین األساسیة للبنات  .٢
 .البلد  -للبنات ) أ(ابن خلدون األساسیة  .٣
 .البلد  -للبنات ) ب(ابن خلدون األساسیة  .٤
 .جوار الكلیة  -للبنین ) ب(عبد اهللا أبو ستة األساسیة  .٥
 .حي األمل  -اهللا صیام األساسیة للبنین  عبد .٦
 .بطن السمین  -طارق بن زیاد األساسیة للبنین  .٧
 .شارع البحر  -عبد القادر الحسیني األساسیة العلیا للبنین  .٨
 .المحطة  -شهداء خانیونس األساسیة للبنات  .٩

 .مجمع المحاكم  -الشهید محمد الدرة األساسیة للبنین  .١٠
 .القرارة  -نین كمال األغا األساسیة للب .١١
 .بني سهیال  -بني سهیال األساسیة للبنات  .١٢
 .عبسان  -العودة األساسیة للبنین  .١٣
 .القرارة  -المعري األساسیة للبنین  .١٤



 

١٦٢ 
 

  .القسام  -مدرسة حیفا األساسیة العلیا للبنات . ١٥
  :لمنطقة رفح التابعة المدارس أسماء/ ثالثًا 
  .ازیل حي البر  -طه حسین األساسیة العلیا للبنین  .١
 .شارع البحر  -للبنین ) أ(رفح األساسیة العلیا  .٢
 .تل السلطان   -عقبة بن نافع األساسیة العلیا للبنین  .٣
 .رفح الغربیة  -رابعة العدویة األساسیة المشتركة  .٤
 .خربة العدس   -للبنین ) أ(یبنا األساسیة  .٥
 .تل السلطان   -القادسیة األساسیة للبنات  .٦
 .حي الجنینة  -بنات دیر یاسین األساسیة لل .٧
 .طریق المطار   -غسان كنفاني األساسیة للبنین  .٨
 .حي النصر  -غسان كنفاني األساسیة للبنات  .٩

 .رفح المواصي  -مواصي رفح األساسیة للبنات  .١٠
 
 
 


