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 األهداف الرتبوية يف حتقيق وأثرها الفنية األنشطةدور 
 عـبير قاسم خمـفم.   

 ديالى بنات / تدريسية في معهد الفنون الجميمة /
Abeerqk123@gmail.com 

 :الممخص

مف خالؿ الدراسة المسحية لممصادر واالدبيات في مجاؿ االنشطة الفنية التي تناولت موضوع 
االىداؼ التربوية ،ضرورة تعميـ االشغاؿ اليدوية ضمف منياج اثرائي الذي يعطي التعبير بحرية 

ؼ التعميمية كاممة دوف تقيد يعد منطمقًا جديدًا وشموليًا يوسع المجاؿ اماـ المتعمميف في مواجية المواق
المكتسبة لتحقيؽ أىداؼ تربوية التي يتطمبيا الموقؼ التعميمي مما يوصفو دعامة قوية تضمف 
النجاح واالسيامات  المعرفية لممتعمـ وبالتالي ممكف تكريسيا في تمبية متطمبات االنشطة الفنية 

 ضمف تحقيؽ االىداؼ التربوية .

 األىداؼحثيا مف خالؿ وظيفة االنشطة الفنية ضمف بناءًامما تقدـ فقد التمست الباحثة مشكمة ب
 -التربوية  لالشغاؿ اليدوية مف خالؿ صياغة المشكمة مف خالؿ االجابة عمى التساؤؿ االتي :

 مادور االنشطة الفنية وأثرىافي تحقيؽ االىداؼ التربوية؟

 وبناءا عمى ذلؾ فأف البحث الحالي ييدؼ الى االجابة عف التساؤالت االتية :

 ىؿ االنشطة الفنية تتحقؽ ضمف االىداؼ التربوية  ؟.-1

 ىؿ يمكف اثراء االنشطة الفنية الميارية ضمف منيج محدد)االشغاؿ اليدوية  (.؟-2

 ىؿ يمكف قياس االنشطة الفنية واالىداؼ التعميمية ضمف تطبيقات في االشغاؿ اليدوية  ؟-3

وانطالقًا مف تطبيقات االىداؼ التربوية التي اعتمدت عمى دور االنشطة الفنية ضمف مادة )االشغاؿ 
 (استنتجت الباحثة:اليدوية 
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تساعد االنشطة الفنية عمى تحقيؽ االىداؼ التربوية وضمف منياج اثرائي حديث وتطبيؽ وتعميؽ -1
 معمومات والميارات واالتجاىات .المعمومات ضمف الجوانب النظرية بقالب عممي في ترسيخ ال

اف نجاح المنياج التعميمي كطريقة تدريس يعتمد مف خالؿ تبسيط لعممية التعمـ ودور االنشطة -2
الفنية في تحقيؽ االىداؼ التربوية مف خالؿ ما تضمنو المنياج مف تخطيطات توضيحية وتفصيمية 

 مف اجؿ تمكيف الطالبات مف تميز كؿ مفردة.

 تاحية: )األنشطة الفنية، االثر، األىداؼ التربوية(.الكممات المف

The role of artistic activities in achieving educational goals 

Abeer Qassem Khalaf 

Teaching at the Institute of Fine Arts for Girls in Diyala 

Governorate 

                                                                               

 : Abstract 

Through a survey of the sources and literature in the field of artistic 

activities that dealt with the subject of educational goals, the necessity of 

teaching handicrafts within an enriching curriculum that gives expression in 

complete freedom without restriction. Building the learner's knowledge and 

then employed in meeting the requirements of technical activities within the 

achievement of educational goals. 

Based on the foregoing, the researcher sought the problem of her 

research through the function of artistic activities within the educational 

objectives of handicrafts by formulating the problem by answering the 

following question:-  

What is the role of artistic activities in achieving educational goals؟ 

Accordingly, the current research aims to answer the following questions: 

1-Are artistic activities achieved within the educational objectives? 

2-Is it possible to enrich the skillful artistic activities within a specific 

curriculum )handicrafts) 
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3-Can artistic activities and educational goals be measured within 

applications in handicrafts. 

To verify these objectives, the researcher adopted 

The developmental approach in building and visualizing the components of 

the theoretical framework, which revolves around the nature of artistic 

activities and their role in achieving the educational goals of the learner, and 

then addressing the construction of an enrichment curriculum for the subject 

of handicrafts 

Based on the applications of educational goals that depended on the role of 

artistic activities within the subject (handicrafts), the researcher concluded                                                                     

1-Technical activities help achieve educational goals within a modern 

enrichment curriculum, apply and deepen information within theoretical 

aspects in a practical form in consolidating information, skills and trends. 2- 

The success of the curriculum as a method of teaching depends through 

simplification of the process of learning and the role of technical activities in 

the achievement of educational goals through the curriculum of the schematic 

illustrations and detailed in order to enable students to distinguish each item. 

Keywords: (artistic activities, impact, educational goals). 

 -:المقدمة

التربوية ىي  األىداؼالعممية التربوية أىدافا متنوعة ومضاميف ووسائؿ وتعد  ترسـ
التي تنسجـ  ؿ أساسيتسعى كؿ مؤسسة تربوية الى تحقيقيا بشك الذي األساسيالركف 

بمداف تكتب المف  وكؿ دولةاو بمد ،كميًامع المضاميف التي تحتوي االنشطةوالمواد
عادة الى القيـ التي يتضمنيا النظاـ التربوي والمتمثمة في االىداؼ التربوية والتي تشير 

اط الثقافية السائدة لذلؾ فمسفة التربية المستمدة مف الفمسفة السياسية واالجتماعية واالنم
أف اي نشاط انساني البد ييدؼ الى تحقيؽ أغرض معينة واف تحديد ىذه البمد .

 .(89،ص1998ة ،)الحيموح الرؤية في العمؿاالىداؼ يساعد عمى وض
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الفنية تساعد في تحقيؽ االتزاف االنفعالي لممتعمـ وأبرازطرازىـ الخاص في  األنشطة
مع تأكيد الفردية  اإلبداعيوبناء تكوينيـ  األىداؼالتعبير والمساىمة في تحقيؽ 

 المنوط بتحقيقيا  األىداؼواالحساس بقيمتو الذاتية وتوجيو نموه توجييا سميمًا ضمف 

 -البحث :مشكمة 

تتجو التربية الحديثة الى العناية بالمنياج الدراسي لكونيا مف الوسائؿ التي يعتمد عمييا 
وييف أىتماما كبيِرًا ليا الترب ،فقد أوالوخاصتا االىداؼ التربوية في تحقيؽ أىدافيا 
التي تعيش في عالـ سريع التغيير حيث خيرة في الدوؿ المتقدمة وخاصتًا في األونة األ

و والتنمية يطو تحديات تستدعي النيوض بمجاالت الحياة كافة كما اىتمت بالنمتح
لتطور بداعية ولكي تمحؽ الدوؿ المتنامية بركب ذلؾ اكارية واألبتالبشرية والعمميات األ

 (183)مزور وحورية ،ص،التكنولوجي اليائؿ .              

نشطة في تطور األ العممي جاءت ىذه الدراسة التطبيقية منسجمة مع تطمعات البحث
مف الباحثة بتوافر  وبناًءعمى ما تقدـ ،وايمانا  التربوية والتعميمية، ىداؼ ضمف األ الفنية
تنمية ىذه الطاقات بحاجة الى وخاصتا االشغاؿ اليدوية  في ىذا المجاؿ  ميارية طاقات

بتقديـ ىذه ,لذا اىتمت الباحثة ؿ اخضاعيا لنظـ وفعاليات والقدرات وتطويرىا مف خال
ىداؼ التربوية ومصادرىا ضمف ألنشطة الفنية وااسة الحالية سوؼ تتناوؿ دراسة األالدر 

شغاؿ اليدوية التي مادة األيقدـ مف قبؿ الباحثة ضمف  ،يارات متنوعة فعاليات وم
بعاد ىذه الجميمة بنات ،وحسب المصادر واألدبيات التي تحدد أ في معيد الفنوفتدرس 

 الدراسة .

 ىذا السياؽ يمكف صياغة مشكمة البحث مف خالؿ طرح السؤاؿ االتي :وفي 
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 في تحقيق االهداف التربوية (واثرها )مادور االنشطة الفنية 

 -أهمية البحث والحاجة اليه : 

و مف خالؿ تسميط الضؤ عمى دور األنشطة الفنية ومدى تحقيؽ ىميتيكتسب البحث أ
يجاد السبؿ أفي  لمميتميف بالنشاط الفني والتربويف عونا ىداؼ التربوية فييا ,ليكو األ

فادة مف ىذا البحث في ،لذلؾ ممكف األشغاؿ اليدوية فعاليات األ الجديدة لتطوير واقع
ت ف يفيد المؤسسات التعميمية التربوية ذاوممكف أالمياريةمجاؿ تدريس الفنوف وخاصتا  

المدارس المينية ،قد يسيـ البحث  والعالقة كمعيد الفنوف الجميمة أو الفنوف التطبيقية أ
مف خالؿ والميارية  الحالي الى اتاحة الفرصة لممتعمـ بتوسيع معارفو الذىنية المعرفية 

يعتمد التقميد في تمقي   سموب الذيوالعممية  وابتعاده عف األ إدراكو لممادة التعميمية
 .تقاف العمؿوأالمعمومة 

 -ف البحث :اهدا

خطط تدريسية عمى وفؽ النشاطات ييدؼ البحث الحالي الى الكشؼ عف  -1
في االشغاؿ اليدوية لطالبات معيد الفنوف الجميمة ) والفعاليات الالصفية 

 ( ديالى

 ولقياس فعالية الخطط مف خالؿ تطبيقو عمى عينة تجريبية مف طالبات المعيد -2

 الصفرية اآلتية:  الفرضيةبوضع  ةالباحث البحثي ،قامتيدؼ لكي يتحقؽ الو 

( بيف متوسط درجات المجموعة 5...ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 البعدي(. –التجريبية في االختبار األدائي المياري )القبمي 
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 - حدود البحث :

 يتحدد البحث الحالي بما يمي :

  2.18/2.19/ديالى لمعاـ الدراسي معيد فنوف الجميمة بنات / طالبات-1

 االنشطة الفنية واالىداؼ التربوية والتعميمية .-2

 . االشغاؿ اليدويةموضوع وأثرائيا ضمف االىداؼ التعميمية  -3

 -تحديد المصطمحات :

 0981تعريف قيس رؤف عبد اهلل -النشاط الفني :

)نشاط ييدؼ الى الربط بيف االىداؼ التربوية واالىداؼ الفنية في اف واحد بحيث 
 تنمية المواىب والفعاليات في مجاؿ الفنوف التشكيمية .........(يؤدي الى 

 (.19:ص1981)قيس :                                               

يقوؿ الجواىري :اليدؼ كؿ يـ مرتفع .و .واليدؼ :كؿ شئ عظ"الغرض الهدف :لغة :
ىدفا وبو شبو الرجؿ العظيـ  او كثيب )كتؿ او تؿ (وعميو سمي مف بناء  شئ عالي

 (.346-345")ابف منظور :ب.ت .ص.

(:بأنو "الغاية المبتغاة التي أنشأت مف .195)Tylerعرفو الهدف التربوي اصطالحا :
عميمية المقصودة لتحقيؽ النتائج مرغوبة والمصدرالذي يوجو أالنشطة التأجميا المدرسة 

 (Tyler;1950:p73فييا ")
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(:بأنو"وصؼ لمسموؾ المتوقع مف المتعمـ نتيجة ال حتكاكو 1993كما عرفو مدكور )
  والخبرات المتغيرة وتفاعميا معيا "’ببعض الحقائؽ والمعايير والقيـ االليية الثابتة 

 (.125:ص1993)مدكور :                                           

 -:ية ـــــــــــشطة الفنـــــــــــنال 

حداث التغيرات الالزمة فييا واكسابيا أف تنمية الطاقة البشرية وأمدادىا بالمعمومات وأ
ي جوانب الحياة المختمفة الميارات التي تجعميا قادرة عمى مواجية التطورات الحاصمة ف

عمى اختالؼ مجاالتيا )ميرغي التربوية ىي ميمة رئيسية التي انيطت بيا العممية 
ىتماـ بعناصرىا المتمثمة اـ بالعممية التربوية مف خالؿ األ(ويأتي االىتم32ص،1981،

ركاف حتمية راسية وغير ذلؾ وأف عالقة ىذه األبالطالب والمدرس ومنياج المواد الد
خرى ،والتربية الفنية ىي ثرا في األركاف األتطور يطرأعمى أحداىما يترؾ حتما أفأي ’

مميف وكفاياتيـ عقميا جزء مف النظاـ التربوي تسعى الى تكامؿ الخبرات لدى المتع
كسابيـ  لمميارات الفنية العممية الالزمة لحياتيـ ووجدانيا وأجتماعيا الى جانب أ

رتقاء بيا خصية المتعمـ وتنمية أركانيا واألمينية وتؤدي دورا في بناء شاالجتماعية وال
ة الى المستويات التي تربط االنساف بالحضارة وتجعمو قادرا عمى االستمتاع بالحيا

 رقى مستويات .والنيوض بيا الى أ

 نشطة الفنية وتعريفها وأهميتها .مفهوم اال 

يبذلو المتعمـ مف اجؿ بموغ ىدؼ ما  المقصود بالنشاط ىو جيد عقمي او بدني الذي
(يتمثؿ التعريؼ السابؽ في قياـ المتعمـ بجيد او نشاط يقـو بأدائو  1982،78)المقاني ،

ي يحقؽ حيث يمكف معرفة قدرة ىذا الجيد وكـ مف الجيد يستطيع المتعمـ أف يبذؿ لك
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تنفيذ طيط وتنظيـ ومرحمة ىداؼ تحتاج الى عممية تخىدؼ ما ومف المعروؼ أف األ
 خيرة مف التقويـ.ومرحمة أ

 ثنيف معاالمدرس أو المتعمـ أو األ كؿ فعؿ او أجراء يؤديو عمؿ أووالنشاط التعميمي ىو 
ذلؾ تـ  متكاممة سواء   .....لتحقيؽ أىداؼ تربوية محددة،وتطور المتعمـ تطورشامؿ

 (1991،88)عميرة ،داخؿ حجرة الدراسة او خارجيا.                          

                                                                                                      -لألنشطة الفنية أهمية تتضح بالتي :

 نشطة  الفنية .ألاالنقاط الميمة التي تمخص أىمية  مي بعضوفيما ي

 نيا جزأ اليتجزأ مف المنياج الحديث ومكمال لو .أ*

 نشطة عمى تحقيؽ االىداؼ .األتساعد *

 تجاىات .ألامى ترسيخ المعمومات والميارات و نشطة الفنية عمى عتساعد األ*

 .الفنية في تطوير الذات في ناتج التعمـ المرغوب بو  األنشطة*تسيـ 

 تساعد عمى التخطيط وتوجيو عممية التعمـ عف طريؽ اختيار األنشطة المناسبة .*

 ومواىبيـ وحاجاتيـ .*تكشؼ عف ميوؿ الطالب 

 (187،ص7..2العتـو ,)ة بقالب عممي .*تطبيؽ وتعميؽ المعمومات والجوانب النظري

 -نشطة الفنية :أهداف ال 

 لألنشطة ومنيا : األىداؼيوجد الكثير مف 
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 .*بناء ميارة  المتعمـ مف جميع الجوانب

 . العتماد عمى النفس االمسؤلية الفردية *تنمية 

 كتشاؼ المواىب والعمؿ عمى تنميتيا .*أ

 .توليفيا بعمؿ مبتكر المتعمـ عمى الربط بيف األفكار و  *تنمية قدرة

 نحراؼ .كالخجؿ واألنطواء واألوالنفسية  *عالج الكثير مف الحاالت التحصيمية

 ونافع .وقات الفراغ بشكؿ مكتسب أ في األنشطةوالتفاعؿ مع ستثمار *أ

 . اوالقائميف عمييعمى مواجو الصعوبات العمؿ التعاوف و حتراـ *أ

 -:يةمصادر االهداف التربو 

حيث بموجبو في تنفيذ الدروس .التربوية بمثابتة المسار الذي تسير تعد األىداؼ 
التعميمي  ار المعمـ لممحتوىختيفاً تساعد عمى تنمية القدرات الميارية المكتسبة ،

ىداؼ التعميمية المنشودة يات التقويـ تتـ في ضؤ معرفتو لألشطة التعميمية وعممنواأل
ىدافيا ،وعميو حتى تكوف العممية ممية التعميمية عشوائية ال تحقؽ أوبدونيا تصبح الع

، نحو تحقيؽ أىداؼ محددة مسبقا  موجو التعميمية منظمة وناجحة ،البد اف تكوف 
 تربوية ومف ىذه المصادر مايمي  :ىداؼ الاأل شتقاؽمصادر أل عدتبستعانة ويمكف األ

المجتمع بمعنى أف تكوف أجتماعية سميمة متماشية مع تربوية فمسفة مف -1
األىداؼ وأف كانت عامة مصاغة في صورة أىداؼ تربوية أقؿ عمومية وتحقيقيا 

 ضمف أطار فمسفة التربية  بشكؿ يناسب المتعمميف .

 الدراسية المختمفة والكتب المتنوعة .المواد  -2
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 الدراسات والبحوث التحميمة لمحاجات التربوية .-3

 الخبراء المختصوف في مجاؿ التربية وفي المواد التعميمية والميارات المتعددة .-4

 -خصائص االهداف التربوية :

 ىداؼ التربوية ببعض الخصائص الجوىرية وىي :تتصؼ األ

لحاجاتيا قابمة تربوية متفقة مع الطبيعة األنسانية مراعية اؼ الىدأف تكوف األ-1
 بداعية .ألطالؽ قدراتيا اال

 الحاضرة وتعالج مشكالتو .ىداؼ حاجات المجتمع أف تمبي األ-2

تجاىات والعادات التي يراد اؼ نوع مف المعارؼ والميارات واألىدأف توضح األ-3
 تنميتيا في شخصية المتعمـ .

ف تساعدىـ عمى العامميف في التربية الى ما يجب أف يتعمموه ,وأىداؼ ف ترشد األأ-4
دوات الالزمة لقياس النتائج العممية التربية والتعميـ ,واأل تحديد الطرؽ الالزمة في

 التربوية وتقويميا .

 حسب مايتطمبو التطور الجاري والمعارؼ . رىداؼ مرنة قابمة لمتغيأف تكوف األ-5

 -اف :هدمعايير تحديد ال

ر معينة حتى ىداؼ ينبغي أف يستند الى شروط ومعايييؤكد التربوييف عمى تحديد األ
 ىداؼ منسجمة تكوف تمؾ األ

 أنسجاما كميا مع بعضيا ومنيا ؛
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ستعدادات المتعمميف وحاجاتيـ .بمعنى أف تكوف نواتج أف تكوف األىداؼ مالئمة أل-1
مناسبة لمستويات نمو المتعمميف  التعمـ وما يرتبط بيا مف أنشطة وخبرات تعميمية

 وخبراتيـ .

سس نفسية تربوية سميمة وعمى أساسيات عمـ النفس وعمـ أف تبنى األىداؼ عمى أ-2
 النفس التربوي والتعميمي .

ىداؼ مع تماعية سميمة ،بمعنى أف تنسجـ األجفمسفة تربوية ىداؼ الى أف تستند األ-3
 ماشى مع ثقافة المجتمع وظروفو.ف تتجات المجتمع ومشكالتو وفمسفتو ،وأحا

   ىداؼ واقعية ممكنة التحقيؽ ،بمعنى أف تكوف ممكنة التحقيؽ .أف تكوف أأل-4

ىداؼ شاممة لمجاالت التعمـ الثالثة .المجاؿ المعرفي ،المجاؿ المياري أف تكوف األ-5
 .(71،2.12،المجاؿ الوجداني .)راجي وأخروف ،ص

 -ىداؼ سموكية واضحة :الى أ التعميمية ىداؼ أىمية تحميؿ األ

ة قابمة لمقياس ىداؼ التعميمية وصياغتيا سموكيا بصورة واضحتتضح أىمية تحميؿ األ
 (1)رقـكما موضحة في الجدوؿ  في ثالثة جوانب ،
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 المادة العممية  المتعمـ  المدرس
لتخطيط يجب ا ا-1
المناسبة  النشطة التعمميةل

 لقدرات المتعمـ 

عمى الميارات  التدقيؽ
المعرفية والفنية لمادة 

 الدرس 

لمادة الى مفاىيـ ا تفسير
 عمييا  اساسية والتدقيؽ

انتقاء الوسائؿ -2
لمرتبطة باليدؼ يضاحيةااال

 السموكي 

اداء الميارات الفنية 
 المقصودة

بط الميارات اوتر  استمرار
 اتالفنية لمموضوع

  ةالفنيواالنشطة
التي جمع  مادة الدرس -3

 تستوفي اىداؼ الدرس 
الستعداد لتقويـ نتائج ا

التعمـ النيائية وليس عممية 
 التعمـ .

المستويات االقتصار عمى 
المختمفة لمضموف المادة 
سواء في مجاؿ المعمومات 

 او الميارات 
تقويـ المتعمميف ومعرفة -4

 القوة والضعؼ  نواحي
الثقة في المدرس اثناء 

 التقويـ  نتائج
 

  

 -لمعممية التربوية : ومساهمتهافي تحقيق النتاجاتالنشطة الفنية  -

عمـ نمو متوازنا ،ومتكامال مف تحقيؽ نمو المت السعي التربوي فيخالؿ تظير األىمية 
والتي إال مف خالؿ جميع المواد الدراسية  قؽ ذلؾ تحجميع االتجاىات ،واليمكف ت

الدراسية تسعى الفنية دورىا كجزء مف المواد  األنشطة،ومف ىنا تأخذ تتكامؿ بشكؿ متزف
العقمية ،والوجدانية ،والخمقية ،حيث يتفؽ مع القدرات  طبيعياً  اً نمو  لتكامؿ نمو المتعمميف

 (186،ص2.16مزور ،) ،والجسمية .
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 -:االبتكاري دور االنشطة الفنية في تنمية التفكير 

ىداؼ التعميمية ،ومنيا األ ىداؼ التربوية عامةفي تحقيؽ األ نشطة الفنيةاألتسعى 
بتكارية عند الطمبة بصفة عامة وطالبات معيد خاصة الى تنمية القدرة األوالسموكية 

بنات بصفة خاصة،وىذه القدرة تجعميف ينظرف الى الحياة نظرة مغايرة /الفنوف الجميمة 
ساعد المعتاد ،ينظرف وىف مكرسات طاقاتيف لمكشؼ والبحث عف قيـ جديدة تلمروتيف 

 ـ .ماعمى دفع عجمة التقدـ الى األ

فالميمة الرئيسة في تدريس الفنوف ىو جعؿ العقؿ يفكر ولكؿ عقؿ طريقتو الخاصة في 
التعبير وسوؼ يصؿ العقؿ في تفكيره الى اشياء جديدة وىذا يحتاج مف المدرس أف 

 وكؿ المصادر الممكنة لنمو أتجاىو انات والحقائؽ العمميةيلب المعمومات والبييئ لمطا
ثقافية ثراء أفكاره وخيالو بالخبرات الفنية واليقـو بالعمؿ المكثؼ والموجو نحو أالخاص ،و 

فكاره وحدسو وخياالتو البدعة في اتجاىة .)محمد حسيف التي تساعد عمى خمؽ ونمو أ
 (.11،ص1996و

جراءاته:منهجية    البحث وا 
 وأثرىا في( نشطةالفعاليات واأل) بما أفَّ البحث الحالي ييدؼ إلى الكشؼ عف

فعالية (، و قياس االشغاؿ اليدوية) البات معيد الفنوف الجميموقدرة التحصيؿ لدى ط
لذلؾ تطمب ، حيث استعممت الباحثة المنيج التجريبي.بعد تطبيقيا  التدريسية، الخطط

جراءاتو وتحقيؽ األمر اختيار  أحد التصاميـ التجريبية المالئمة ألىداؼ البحث وا 
 النتائج المتوخاة مف ذلؾ.
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 -التصميم التجريبي:
تـ استخداـ  فقدالتجريبي في تصميـ إجراءاتو  المنيج تاعتمد وبما إف الباحث

 -المياري )قبمياً  ذات االختبار ،التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي لعينة واحدة
 . ةبعديًا( لمحصوؿ عمى نتائج موثوق

إف ىذا النوع مف التصاميـ يعد مالئما إلجراءات البحث الحالي ويحقؽ األىداؼ 
 ( يوضح ذلؾ:2)جدوؿقيا والألجؿ تحقي تالتي وضع

 (2)جدول 
 .افي تصميم إجراءات بحثه ةه الباحثتيوضح التصميم التجريبي الذي اعتمد

 
 مجتمع البحث :

يمثؿ مجتمع البحث طالبات معيد الفنوف الجميمة /بنات/ديالى/لمدراسة الصباحية 
الدراسية الخامسة في المديرية العامة لتربية ديالى ،لمعاـ الدراسي لممرحمة 
2.18/2.19 

 

 المجموعة

 التجريبية

 القبمياالختبار 
المتغير 
 المستقل

 المتغير التابع االختبار البعدي

 اختبار مياري

تطبيؽ الخطط 
الدراسية عمى 

االنشطة )وفؽ 
 (والفعاليات

 اختبار مياري
التحصيؿ 
 المياري
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 عينة البحث:
تـ أختيار عينة عشوائية مف طالبات معيد الفنوف الجميمة بنات لمدراسة الصباحية مف 

 (طالبات صباحي ..1المرحمة الخامسة تـ اختيارىـ عشوائيا  والبالغ عددىـ )

 متغيرات البحث عمى النحو االتي: ضبطمتغيرات البحث: تم 
( في  لفعالياتنشطة وااألويتمثؿ بالخطط الدراسية عمى وفؽ ) المتغير المستقل: -1

لممجموعة  االشغاؿ اليدويةفي  لطالبات الفنوف الجميمة إتقاف األداء المياري 
 التجريبية.

وىو المتغير الذي يمكف مالحظتو وقياسو والمتمثؿ باألداء  المتغير التابع: -2
 .المياري 

 طالباتقبؿ بدء التجربة عمى تكافؤ  والباحثأرادت : تكافؤ مجموعة البحث -3
البحث إحصائيًا في عدد مف المتغيرات التي يعتقد أّنيا تؤثر في نتائج  ةمجموع

 معيدالتجربة عمى الرغـ مف أف الطالب مف منطقة سكنية واحدة، ويدرسو في 
اختبار األداء المياري  – الباتلمتغيرات ىي: العمر الزمني لمط، وىذه اواحد
 قبميًا.

ختبار المياري لموقوؼ عمى مستوى القياـ بضبط متغير األ والباحث توقد ارتأ
متالكيـ ليذه الخبرات وتحديد مدى حاجاتيـ الى أومدى  معيدالمياري لطالب ال األداء

االشغاؿ . اذ تـ اخضاعيـ الى اختبار المياري القبمي، في )الخطط التدريسيةمكونات 
لخطط ا قياس فعالية(، ولالستفادة مف نتائج االختبار المياري القبمي في اليدوية

 التدريسية في تقديـ المادة العممية.
 مجموعة عينة البحث التجريبية.و بالتدريس واالشراؼ باحثال تقام التدريس: -4
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 مراحل إعداد الخطط التدريسية :
( عمى االشغاؿ اليدويةتتضمف ميارات ) تدريسية خطةبتصميـ  ةالباحث تقام
مياري يقاس بوساطة استمارة (، فضاًل عف تصميـ اختبار االنشطة والفعالياتوفؽ )

تقويـ األداء المياري ُأِعّدت ليذا الغرض، تعمؿ عمى الكشؼ عف مدى اكتساب العينة 
 الميارة الالزمة.

 تنظيم المادة: 
لطالبات موجية  (االشغاؿ اليدوية)تدريسية لميارات  ةبتصميـ خط والباحث تقام

ومف الخبرة الذاتية . األكاديمية ، مستندا الى المصادر العممية معيد الفنوف الجميمة 
 مف خالؿ االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة. ولمباحث

 :             االشغال اليدويةالخطط التدريسية لمهارات وأجراءات تطبيق  
 :وتحديدها الهداف التعميمية وصياغتها سموكياً  

 الهداف السموكية:
إلى أىداؼ سموكية قابمة  ية،تدريسالخطة لم يدؼ التعميميتـ تحويؿ ال 

تـ مراعاة  ،( أىداؼ سموكية.1لممالحظة والقياس وتقويـ نتائج التدريس، إذ بمغت )
صياغتيا عمى وفؽ مكونات اليدؼ السموكي واستنادا إلى تصنيؼ بموـ المستوى الثالث 

  .الثالثة )التطبيؽ(
بعرض ىذه األىداؼ عمى مجموعة مف السادة الخبراء  والباحث تبعد ذلؾ قام 

في تحديد صالحية أدوات البحث الحالي لمتعرؼ عمى  ىـ( الذيف اعتمد2)ممحؽ رقـ:
 وضوحيا ودقتيا في قياس ما وضعت لقياسو. 
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 اختبار الداء المهاري:                                                      
  (ميارات االشغاؿ اليدوية)اختبار مياري عمى وفؽ استخداـ بإعداد  ةالباحث تقام

بيدؼ قياس قدرة أفراد العينة عمى تنفيذ متطمبات ىذا األسموب، تحقيقا ألىداؼ البحث 
الحالي، وقد تضمف ىذا االختبار سؤااًل يعمؿ عمى وفقو المفحوص ضمف المجموعة 

المياري التي تـ إعدادىا ليذا الواحدة، ويتـ قياسو باستخداـ استمارة تقويـ األداء 
 الغرض.

 اآلتي: الباتمف الط ةالباحث تسؤاؿ االختبار المياري: طمب 
 (؟.)لالشغاؿ اليدوية حسب الرغبوعمؿ فني  يس: نفذ

 استمارة تقويم الداء المهاري
طالبات معيد الفنوف لغرض قياس األداء المياري ألفراد الفئة المستيدفة مف  
(، تـ تصميـ استمارة تقويـ األداء االشغاؿ اليدويةتنمية ميارات ) اتقاف فيالجميمة 

المياري لمميارات المطموبة، وتـ تحديد مقياس خماسي كمعيار لتحديد الدرجة التي 
  تيارجة الكمية التي حصمفي تقديـ المنتج الفني، وبذلؾ تكوف الد وعمييا الطالب تحصم
 ( درجة..5تساوي ) البةالط

 التقويم:صدق استمارة 
تـ عرض االختبار المياري، واستمارة التقويـ بصيغتيما األولية عمى  مجموعة 

( خبراء 5مف الخبراء ذوي االختصاص المعتمديف في ىذا البحث والبالغ عددىـ )
 و القياس والتقويـ. ( ،  يتوزعوف عمى اختصاصات التربية الفنية،2)ممحؽ رقـ:

مف حيث اإلضافة والحذؼ والتعديؿ،  بمالحظات الخبراء والباحث توقد اخذ
 وبذلؾ اصبحت استمارة التقويـ بصيغتيا النيائية الستعماليا بالبحث المعد. 

 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 
 63 

 ثبات االستمارة: 
بإيجاد معامؿ الثبات الستمارة التقويـ التي حددتيا لتحقيؽ متطمبات  ةالباحث تقام    

تدريبيـ عمى مكونات االستمارة تـ  ، ()بمالحظيف ةالباحث تاالختبار المياري، استعان
وكيفية العمؿ بيما لغرض مشاركتيما في تقويـ األداء المياري ألفراد العينة المستيدفة 

ستخراج معامؿ معادلة )كوبر( أل ةالباحث تووضع الدرجات لكؿ متدرب. لذلؾ استعمم
 .(3 )، وكما موضح بالجدوؿ رقـواالتفاؽ بيف المالحظيف والباحث

 :(3)جدول 
 معامل ثبات استمارة تقويم الداء المهاري

 ت
 2المالحظ     0المالحظ

 المعدل الباحث
 2ـ 1ـ

(1) ..88 ..86 ..84 ..86 
(2) ..86 ..88 ..84 ..86 
(3) ..84 ..88 ..86 ..86 

 1.86المعدل العام                                                   
 

تشكيؿ )( يظير إفَّ معامؿ الثبات لميارات 3)ومف خالؿ نتائج الجدوؿ 
( وىذه النتيجة تعطي مؤشرًا جيدًا لصالحية 86..، يساوي )(عجينة السيراميؾ

 االستمارة وبذلؾ تصبح جاىزة لمتطبيؽ.
 
 

                                                           
()   .اخالص عبد القادرأ.م.د. ؛  كاظم محمد بيداءالمالحظان الذان استعان بهم الباحث: أ.م.د. 
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 الوسائل اإلحصائية:

البيانات تـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة الجراءات البحث لمعالجة 
 والمعمومات التي حصؿ عمييا مف المصادر والمراجع وىي:

 نسبة االتفاؽ بيف الخبراء: (Cooperكوبر ) معادلة  .1
 أسُتخدمت لحساب نسبة إتفاؽ الخبراء حوؿ فقرات األختبار التحصيمي.   
 حيث أف :  

C            .معادلة نسبة االتفاؽ = 
NE عدد مرات االتفاؽ = 
N التفاؽ                 = عدد مرات عدـ ا       (Cooper, 1974, p.27) 
 
استخدـ إلظيار النتائج االختبار المياري،  :(Wilcoxonولكوكسن ) اختبار .2

 قبميًا و بعديًا.
 ـ(. 1983)البياتي،

 
 عرض نتائج البحث وتفسيرها: 

معادلة اختبار )ولكوكسف  والباحث تاستخدم :لمتحقق من صحة الفرضية الصفرية
Wilcoxon،ومعرفة الفروؽ المعنوية بيف تطبيؽ  ( إلظيار نتائج االختبار المياري

بعديًا( ولمتعرؼ عمى مدى فاعمية الخطط التدريسية  -استمارة التقويـ المياري )قبمياً 
 ( يوضح نتائج ذلؾ:4رقـ )  المعدة في. والجدوؿ
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 (4جدول )
التجريبية باالختابرين االداء المهاري والقبمي والبعدي لالشغال نتائج اجابات العينة 

 اليدوية باستخدام اختبار ولكوكسن

 (:5)رقم جدول 
 طالبات تقويم( حول 1015مثل قيم )و( المحسوبة و الجدولية عند مستوى داللة)ت 

 بعديًا(. -المجموعة التجريبية وفق استمارة التقييم المهاري،) قبمياً 

 المجموعة

 التجريبية

 العينة
قيمة)و(  قيمة)و( المحسوبة

 الجدولية
مستوى الداللة 

 الكبرى الصغرى (1015)

 دالة إحصائية 1.725 5..1 صفر .2
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(، إف ىناؾ قيمتيف لػ )و( المحسوبة إحداىما صغرى 5ويتضح مف خالؿ الجدوؿ)
(، تـ الحصوؿ عمييا باستخداـ معادلة 42..1تساوي )صفر( واألخرى كبرى تساوي )

( ومف خالؿ الرجوع إلى جدوؿ القيـ النظرية )ينظر: Wilcoxonاختبار)ولكوكسف 
( 5.,.( عند مستوى داللة )1.742(، ظير أنيا تساوي )254ـ: 1983البياتي،

، وبما إف القيمة المحسوبة الصغرى أدنى مف القيمة ا( فرد.2عندما يكوف حجـ العينة )
رية، لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثانية، وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى النظ

ختبار األتحصيؿ ( لصالح 5.,.وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 البعدي.و المياري 

الخطط  عاليات(  تؤكد ف5،  4النتيجة لقيمة )و( المحسوبة في جدوؿ) وكانت 
(، التي استخدمت في تنمية االنشطة والفعالياتالتدريسية المستخدمة عمى وفؽ )

وقدرتيا في تحقيؽ التوافؽ بيف المعمومات والمفاىيـ ، (االشغاؿ اليدويةميارات )
 العممية. ة المياراتواألفكار التعميمية وممارس

إف النتيجة التي توصمت إلييا الفرضية تعود إلى التنظيـ والتخطيط في تقديـ 
، وتوفير (االنشطة والفعاليات ؽ الخطط المعدة عمى وفؽ )وفعرض االشغاؿ اليدوية 

، الطالباتاإلمكانات والوسائؿ التعميمية والمستمزمات الدراسية، ومراعاة خصوصية 
والتي أسيمت مف خالؿ النتائج التي ظيرت في تحميؿ الفرضية الصفرية، والتي عممت 

مما يؤكد ذلؾ عمى  ،يبيةالمجموعة التجر  الطالباتالمياري لدى  عمى تنمية الجانب
 .االنشطة والفعاليات فاعمية المحتوى التعميمي لمخطط التدريسية عمى 
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 ستنتاجات: الا
مف الطرائؽ التدريسية الجيدة التي ثبت استخداميا في (االنشطة والفعاليات يعد ) -1

بالتحاور  لمطالبات، وذلؾ كونو يسمح (االعماؿ واالشغاؿ اليدوية)ميارات  اتقاف
 والمناقشة والتنفيذ عمى وفؽ خطوات التوصؿ والوصوؿ إلى النتائج المرغوبة.

 (االعماؿ واالشغاؿ اليدوية)( في تدريس ميارات االنشطة والفعالياتأف اعتماد ) -2
كاف لو التأثير اإليجابي في اتقاف أداءىـ المياري  ، لطالبات معيد الفنوف الجميمة

 اليدوية.االشغاؿ في 
وركبير في وليا دتعداالىداؼ التربوية القيادة المباشرة لعمميتي التعميـ والتعمـ  -3

 األنشطة الفنية . فعاليات
 

 التوصيات:
 في ضوء ما توصؿ إليو البحث يمكف صياغة التوصيات اآلتية: 

االشغاؿ ميارات ) تطوير ( فياالنشطة والفعالياتضرورة التأكيد عمى استعماؿ ) -1
 .لمطالبات يف إثر إيجابي في اإلتقاف الميار ( لما في ذلؾ ماليدوية

مدرسات التربية الفنية بدورات تطويرية في كيفية أعداد ضرورة أشراؾ مدرسي و  -2
 ( واستعماالتيا في الجانب المياري.االنشطة والفعالياتوتقديـ الدروس عمى وفؽ )

حث الحالي في االعتماد عمى المحتوى التدريسي المصمـ في البرورة لذلؾ ض
معاىد الفنوف الجميمة وكميات التربية( التي ُتد رَّس في ت التعميمية ذات العالقة )المؤسسا

ليات االنشاطات والفع ىمية بأ وتوعية الطمبة  (االعماؿ واالشغاؿ اليدويةفييا مادة )
 .حياتيـ اليومية  الالصفية في
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 -:مصادر ال 

،اعداد وتصنيؼ 2الديف محمد مكـر ؛لساف العرب ،جابو الفضؿ جماؿ ’ابف منظور  -
 يوسؼ خياط ،دار لساف العرب ،بيروت ،ب،ت.

احمد جميؿ عايش ،أساليب تدريس التربية الفنية والمينية والرياضية ،دار المسيرة  -
 .8..2لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،

 التربوية البحوث في اإلحصائي التحميؿ( .ـ1983)توفيؽ الجبار عبد البياتي، -
, الكويت, 1ط, العممي لمتقدـ الكويت مؤسسة. االمعممية والطرؽ واالجتماعية والنفسية

 (.ـ1983)
السعود ،خالد محمد ،تكنولوجيا ووسائؿ التعميـ وفاعميتيا ،مكتبة المجتمع العربي  -

 ..2.1،عماف ،1لمنشر والطباعة ،ط
 .1982والتطبيؽ "القاىرة ،عالـ الكتاب ،المقاني ،احمد ،"المناىج بيف النظرية  -
زينب حمزة راجي وعبد الكريـ محسف ،واخروف ،مناىج وطرائؽ تدريس العامة  -

 .1،2.12،المديرية العامة لممناىج ,وزارة التربية ،ط
عبد الحميـ مزوز ،ترزوليت مرباح ورقمة ،االنشطة الفنية مفيوميا واىدافيا  -

افع الفنية لممتعممبف ،مجمة العموـ االنسانية واالجتماعية والنظريات المفسرة ليا والدو 
 .26،2.16،العدد

 .1991،االسكندرية ،3عميرة ،ابراىيـ بسيوني ،"المنيج وعناصره "،ط -
قيس رؤوؼ عبد اهلل :مراكز الشباب وأىميتيا في استثمار وقت وفراغ الكادر الشبابي  -

 ..198،مطبعة الشباب،
اىداؼ التربية االسالمية ,مكتبة دار التراث ،المدينة المنورة ’ ماجد عرساف الكيالني -
 ىػ14.8,ط
دار المسيرة لمنشر والتوزيع 1محمد حسيف ،الجديد في الفف والتربية الفنية ،ط -

 .1996االردف ،–والطباعة ،عماف 
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مدكور ،عمي احمد ،منيج التربية )أساسياتيا ،مكوناتو (،دار الشواؼ الفنية لمنشر  -
 .1993وزيع ،والت
الفنية مفيوميا ،والنظريات  األنشطةمزور ،عبد الحميـ ،وحورية ،تزرولت عمروني ،-

 .2.16واالجتماعية ، اإلنسانيةالمفسرة ليا والدوافع الفنية لممتعمميف ،مجمة العمـو 
منذر سامح العتوـ ،طرؽ تدريس التربية الفنية ومناىجيا ،دار المناىج لمنشر  -

 .7..2والتوزيع ،
.دار البحوث العمية 1المعجـ الموجز في المصطمحات التربوية ,ط’احمد ’ميرغي  -
 .1981’الكويت ’
 .1998،مكتبة دار التراث المدينة ، اإلسالميةالكيالني ،أىداؼ التربية -

-Tylor ,R.W General statement on Evaluation –Joumal of  
   Educational Research ,1950                                            

       
 (0ممحق رقم )

 استمارة تقويم الداء المهاري
 

 
 الفقرات

 ينفذ بشكل

 جيد جدا جيد  متوسط مقبول  ضعيف ت

      تهيئة المواد االزمة لتنفيذ العمل 0
      .تنفيذ العملتتبع طريقة  2
      حسب  الخطواتدقة وتنظيم العمل  3
       نجاز المهارة سرعة أ 4
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      . عملالتخطيط لم وتحضير  5
      تهيئة االفكار لمتشكيل. 6
      حسب الفكرةتنفيذ المهارة الفنية 7
      تجميع االشكال بالنسق الختامي 8
      تحقيق الهدف المرجو لمعمل 9
      الفني.تحقيق جودة العمل  01

 
 51= 01×  5الدرجة العميا: 
 01= 01×  0الدرجة الدنيا: 

 
 (2محق رقم )م

 ةبهم الباحث تالخبراء الذين استعان
  

 مكاف العمؿ المقب العممي اسـ الخبير ت
كمي الفنوف – الجامعة التقنية الوسطى أستاذ د. منير فخري 1

 التطبيقية
 كمية الفنوف الجميمة -بغدادجامعة  أستاذ د ماجد نافع الكناني 2
 كمية الفنوف الجميمة -جامعة بغداد أستاذ د. رعد عزيز عبد اهلل 3
 جامعة الفموجة ستاذ أ عمر عنيزي سممافد.  4
كمية التربية  -الجامعة المستنصرية أ. مساعد د.فارس ثامر محسف 5

 األساسية
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 (3ممحق رقم )                                
 االشغال اليدوية عمال مادةأ                      

 

 


