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أثر التدريس املعتمد على التقويم البنائي على نتاجات
طلبة قسم الرتبية الفنية يف مادة التخطيط
م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة
الفصل االول

مشكلة البحث:
تددد

مدداد التخطدديط بالط يقددة االعتياديددة* ،وألجد اال تقددا بمسددتو ادا الطلبددة واكس دابهم

مهددا التخط دديط ،فق ددد يك ددون للتق ددويم البن ددا

والطالد د

عبد د الحد دوا ب ددين الم ددد

ح ددو نق دداط الق ددو

والضعف ف تخطيطه اثنا المحاض  ،دو ف تنمية مها ته من جان  ،ومن جان
تفعي د ط يقددة المحاض د (الط يقددة االعتياديددة) مددن خ د

آخ نوع من

ادخددا ه د السددت اتيجية ،ل د ا تعددد عمليددة

اخبا ية لتزويد المتعلم بتغ ية اجعة تسهم من تصحيح مسا ف التعلم .وعليه يمكن تحديدد مشدكلة
البحث الحال بالتساؤ التال :
ه هناك أث للتد ي

بالتقويم البنا

ف تنمية ادا الطلبة ف مها التخطيط؟

أهمية البحث:

تتلخص أهمية البحث الحال ف النقاط التالية:

.1تنب د اهميددة البحددث مددن اهميددة مدداد التخطدديط الت د تعددد احددد الم دواد الت د تشددك المحددو
االساس لمد

الت بية الفنية ف جمي الفنون.

.2يسلط البحث الحال الضو على دو التقويم البنا

ف العمليدة التد يسدية ،ا يدوف الفد ص

التعليمية امام جمي الطلبة على اخت ف مستوياتهم ف االدا .

.3يددوف البحددث الحددال أدا يمكددن اسددتخدامها لتقيدديم نتاجددا
التخطيط ف ظ ط يقة التد ي

هدف البحث:

طلبددة قسددم الت بيددة الفنيددة ف د مدداد

االعتيادية.

يهدف البحث الحال الى تع ف أث استخدام التقويم البنا

اثنا المحاض على نتاجا

طلبة قسم الت بية الفنية ف ماد التخطيط.
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حدود البحث:

 .1الحدود المكانية :قسم الت بية الفنية /كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد.
 .2حدود زمانية :للعام .2002/2002
 .3حدود موضوعية :نتاجا

الطلبة لماد التخطيط وتقويمها وفق اس

التقويم البنا .

تعريف المصطلحات:
.1التقويم البنائي formative evaluation

اتف د د ددق كد د د د م د د ددن (أب د د ددو ح د د ددوي ،2000،ص )272و(سد د د د مة،2001،ص )161و(عبي د د ددد

وآخد د ون،2001،ص )20و(ملح ددم،2002،ص )92عل ددى ان دده( :اح ددد مس ددتويا
او التطددوي

بددالتقويم البنددا

التق ددويم ،وي دددعى

او التكددوين او التشخيص د او تقددويم التشددكي  ،ويج د
بمعلوما

اثنا التد ي ،ا يزود المد

بشددك دو

مستم عن سدي العمليدة التد يسدية التعليميدة ،عدن ط يدق

تحديد نقاط القو ومواطن الضعف للمستويا

التعليميدة للمتعلمدين ،كمدا يدزود المدتعلم بتغ يدة اجعدة

متعلقددة بالنجددا والفش د بهدددف تصددحيح مسددا التعلدديم ،مددن اشددكاله االس د لة الت د يط حهددا المددد
اثنا التد ي  ،واالمتحانا

القصي  ،والتما ين الصفية ،وتصحيح الواجبا

اما التعريف االجرائي ،فتعرفه الباحثة بأنه:

(س ددت اتيجية لتفعيد د الط يق ددة االعتيادي ددة فد د ت ددد ي

البيتية).

م دداد التخط دديط ،ا يكش ددف نق دداط الق ددو

والضدعف فد ادا الطلبددة لمهدا التخطدديط عبد تصددحيح تخطيطداتهم اثنددا المحاضد بشددك دو
وتصددحيح واجبدداتهم البيتيددة ،كمددا يددزود الطلبددة بتغ يددة اجعددة متمثلددة بمجموعددة م حظددا
تنمية مها اتهم).

.2نتاجات الطلبةstudents producation :

تع فهددا الباحثددة اج ا يددا بأنهددا( :مجموعددة التخطيطددا

االو من السنة الد اسية" والت يبلغ مجموعها " "9لوحا
.3مادة التخطيط (الدراسية)*:
تبن

تسددهم ف د

الت د نف د ها الطلبددة ضددمن "الفص د

بحجم .) A4

الباحثة تع يف ماد التخطيط الد اسية من د اسة (حسين،1222 /ص:)13

(احددد الم دواد المنهجيددة "التطبيقيددة" المق د

علددى طلبددة قسددم الت بيددة الفنيددة بكليددة الفنددون

الجميلددة/جامعددة بغددداد والت د تت كددز حددو تزويددد الطال د

التخطيط بمختلف المواد واالدوا  ،وتوظيفها ف تطبيقدا

بمعلومددا

عددن اصددو واساسدديا

عمليدة علدى موضدوعا

مهددا

متنوعدة ،بهددف

تنمية وصق قابلياتهم الفنية ف مها التخطيط).
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الفصل الثاني
أوال :االطار النظري
.1التقويم البنائي:

يهدددف التقددويم الددى الحكددم علددى مددد تحقيددق االهددداف والقدديم التعليميددة والت بويددة عب د
بمعلومددا

اج ا اتدده وعلددى اخددت ف انواعدده .ا يعددد (ادا مهمددة تددزود المددد

التد يسية ،ويسهم ف الحكم على مد فاعلية اسلو التعليم ،ويشخص المشدك

دقيقددة عددن العمليددة
التعليميدة وسدب

معالجتها) (س مة،2001،ص .)169ويقسم التقويم على ث ثة انواع :
-1التقويم القبل Preliminary Evalution
-2التقويم البنا

formative evaluation

-3التقويم النها

(Summative Evaluationالشبل ،2000،ص)190

حددين يج د
التد ي

ويهدف التقويم القبل الى جم البيانا
التقددويم البنددا

مد ا

والمعلوما

عددد اثنددا التددد ي

بد البدد بتنفيد ب ندام معدين ،فد

ليددزود المددد

وعن مد نجا العملية التد يسية وعن مد م متها لمستويا

يتطلبدده البحددث الحددال للكشددف عددن مسددتويا

بمعلومددا

عددن كفايتدده فد د

الطلبة وحاجاتهم وه ا ما
الددى

الطلبددة وكيفيددة تطوي هددا ،ويهدددف التقددويم النهددا

كشف مد تحقيق العملية التد يسية الهدافها ف نهاية فص د اس او سنة د اسية.
ويسددتند التقددويم البنددا

عددى مجموعددة اس د

االه ددداف التعليمي ددة دون االقتص ددا عل ددى جاند د

والقددد ا
يلع

اب زهددا ان يكددون شددام لجمي د مسددتويا

مع ددين (ويكش ددف ع ددن الفد د وق الف دي ددة فد د االدا

المتنوعددة لددد الطلبددة ،ويكددون بمثابددة عمليددة تشخيصددية وع جيددة ،و و صددفة وظيفيددة ا

دو ا" ف تحسين العملية التد يسية عب احداث تغي ا

م فلسفة الت بية) (ابو حوي ،2000،ص.)262

ايجابية فيها ف ضو معايي تتماشى

 .2فن التخطيط:

القديم

تعود ج و فن التخطيط الى الفت الت عاش فيها االنسان ف العص الحج

*

( 10االف –  20الف) سنة مض  .فيعب عن انفعاالته وانطباعاته وتفاعله م الطبيعة من حوله
بواسطة خطوط ي سمها على جد ان الكهوف ،ول بما كدان هنداك دافد اخد " هدو السدح او االعتقداد
بان سم ه الحيوانا

يساعد ف التغل

عليها ومن ثم امت كها"(عا ف،1222،ص.)11

وعن ط يق التخطيط نعب عن الموضوع او الفك بتضمين االبعاد والظ

ومع فد ددة مهد ددا التخطد دديط لمد ددد
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ف د تصددميم جمي د ان دواع الفنددون الجميلددة وتعددد االدا المسددجلة لجمي د افكددا

االنسان وتصو اته)(عبو،1222،ص ،)193ا يحتاج مدد

ضد و

وتفاعلدده م د طلبتدده ف د د و

لنجاحدده ف د التددد ي

معينددة او تخطدديط مشددا ي للوحددا
االتجا الواقع ف ال سم.

الت بيدة الفنيدة لمهدا التخطديط كشد ط
الت بيددة الفنيددة الت د تتطل د

مواضددي

جدا يددة او تصدداميم زخ فيددة او تصددحيح مسددا تعلددم الطلبددة و

وتتجسدد الطبيعددة الفنيددة للتخطدديط بتفصددي الموضددوع الم سددوم وتحديددد سددطوحه بمندداطق

الظد د والض ددو عل ددى مس دداحه معين ددة عبد د مجموع ددة خط ددوط متوازي ددة ومتقا ب ددة ومتداخل ددة تتسلسد د
بتد جا

لونية مختلفة .وعليه يكون تخطيط الموضوع او الفك من اهم م اح تكوين العناص ف

اللوحة الفنية بد " من تجمي خطوط الشك واظهدا ملمسده وتحديدد منداطق الظد والضدو وتناسد

االج از م بعضها والمساحة الت يخطط عليها حتى اظها البعد الثالث(العمق).
ثانيا" :مؤشرات االطار النظري:
 .1ان التقويم البنا

يج

بشك دو

التد يسية ومد م متها لمستويا

 .2يهدددف التقددويم البنددا
والواجبا

اثنا التد ي

ليزود المد

الطلبة ف فن التخطيط.

الددى كشددف نقدداط القددو لددد ك د طال د

بمعلوما

عدن سدي العمليدة

اثنددا تخطيطدده ف د المحاض د

البيتية ونقاط ضعفه فيها الج تزويد بتغ ية اجعة تنم مها ته.

 .3التقويم البنا

عملية تشخيصية وع جية ،ا يسهم باحداث تغيي ايجاب ف مها التخطديط

لد الطلبة ف ضو االهداف التعليمية المطلوبة.

 .4مددن مجمددوع المهددا ا

الض د و ية لمددد

الت بيددة الفنيددة ،مهددا التخطدديط ،كونهددا االسددا

تصميم ا انتاج فن وادا مسجلة ل فكا والتصو ا .

 .5يج

ان تتصف التخطيطا

والضو عليها واظها الت كيد

المنف بتجمي سطو االشكا الم سدومة وتحديدد منداطق الظد

الملمسد  ،ومعالجدة الموضدوع ككد مدن حيدث التكدوين وتناسدبه

م السطح الم سوم.
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ثالثا" :الدراسات السابقة:
تستع ض الباحثة الد اسا

.1دراسة(العتاب)1991/

السابقة ف مجا تقويم نتاجا

اث د اسددتخدام ط يقددة النم جددة علددى نتاجددا

الت بية الفنية ،كلية الفنون الجميلة،جامعة بغداد.
هدف

الطلبة ،كما يل :

الطلبددة ف د موضددوع التخطدديط لطلبددة قسددم

الد اسة الى التع ف على اث استخدام ط يقة النم جة على نتاجا

طلبة الصف

االو ف قسم الت بية الفنية ف كلية الفنون الجميلة فد جامعدة بغدداد فد موضدوع (تخطديط طبيعدة
صامتة).
بلغ

تعليم بط يقة النم جة ،مد اسدتما تقدويم نتاجدا

وقد اعد الباحث ك ا

عينة البحث ( )26طالبة وطالبة.
واب ز النتا

الطلبدة ،وقدد

الت توص اليها البحث هو ظهو " فد ق و داللدة احصدا ية بدين متوسدط

تحصي الطلبة ال ين د سوا بط يقة النم جة (المجموعة التج يبية) ،وبين متوسط نتاج الطلبة ال ين

د س د دوا الموضد ددوع نفسد دده (المجموعد ددة الضد ددابطة) بالط يقد ددة التقليديد ددة وعند ددد مسد ددتو داللد ددة " 0،01
(العتا ،1221،ص.)96

.2دراسة (عبداهلل)2002/
تقويم ادا المها ا

هدف

العملية لطلبة قسم الت بية الفنية ف ماد المش وع

الد اسة الى تقويم المها ا

العمليدة التشدكيلية لطلبدة قسدم الت بيدة الفنيدة فد ضدو

ادا هم لماد مش وع التخ ج والتع ف على الف وق بين ال كو واالناث ف ادا المها .
وقددد اعددد
نتدا

وطالبة واظه

الباحثددة ادا التقددويم المهددا

البحدث " ان متوسدط د جدا

للطلبددة عينددة البحددث الت د بلغ د

( )91طالبددا

تقدويم المهدا العمليدة التشدكيلية لدد طلبدة قسدم

الت بية الفنية اق من المتوسط الف ض  ،وه ا يعن ان عينة البحث تتمت بمسدتو مهدا

المتوسط" (عبداهلل ،2009 ،ص.)102
رابعا" :مناقشة الدراسات السابقة:
وجد

.1

اختلف د

الباحثة نقاط تشابه واخت ف بين الد اسة الحالية والد اسا

اقد مدن

السابقة ،وه :

الد اسددتين السددابقتين ف د اهدددافها فكددان هدددف (العتددا  )1221/تع د ف اث د اسددتخدام

ط يقة النم جة على نتاجا

طلبة الصف االو ف قسم الت بية الفنية ف حين هدف

(عبداهلل )2009/الدى تقدويم المهدا ا

جملة كلية الرتبية األساسية
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الفنيددة ف د ضددو ادا هددم لمدداد مش د وع التخ د ج .امددا الد اسددة الحاليددة فتهدددف الددى تع د ف اث د

التقويم البنا
.2

تباين

على نتاجا

طلبة الصف االو المسا

ف قسم الت بية الفنية.

الد استين السابقتين ف تناولهدا للمحتدو التعليمد  ،فد اسدة (العتدا  )1221/تناولد

مد داد التخط دديط وهد د ا م ددايتفق والد اس ددة الحالي ددة ،فيم ددا تناولد د
مش وع التخ ج.

.3

تناول د د د د

.4

ح دددد

د اسد د د ددة (العتد د د ددا  )1221/الجان د د د د
المها

د اسة(عبداهلل )2009/الجان

المع ف د د د د والمهد د د ددا  ،ف د د د د حد د د ددين تناول د د د د

فقط ،وه ا مايتفق م الد اسة الحالية.

د اس ددة (العت ددا  )1221/المتغيد د المس ددتق بط يق ددة النم ج ددة ،فد د ح ددين يتح دددد فد د

الد اس ددة الحالي ددة ب ددالتقويم البن ددا

(عبداهلل )2009/فكان
.5

اسددتخدم

كس ددت اتيجية مض ددافة لتفعيد د الط يق ددة االعتيادي ددة،اما د اس ددة

د اسة وصفية.

(د اسددة العتددا  )1221/التصددميم التج يب د

و المجمددوعتين ا

والبع ددد  ،ام ددا الد اس ددة الحالي ددة ف ددتم اس ددتخدام التص ددميم التج يبد د
االختبا القبل والبعد .
.6

اسددتند

(د اسددة العت ددا  )1221/علددى كد د ا

للمعلومددا  ،امددا فد الد اسددة الحاليددة فددتم طد

طال  ،بما يتناس
.7

د اس ددة (عب ددداهلل )2009/م دداد

م مستوا العلم والفن .

لمع ف ددة اثد د المتغيد د المس ددتق اس ددتخدم

االختبددا القلب د

و المجموع ددة الواح ددد ا

تعليم د وفق ددا" لط يقددة النم ج ددة كنظددام ناقد د

م حظددا

شددفوية مددن قبد مددد

المدداد لكد

د اس ددة (العت ددا  )1221/اس ددتما تق ددويم نتاج ددا

الطلبددة ف د موضددوع"تخطدديط طبيعددة صددامتة" وه د ا مددايتفق والد اسددة الحاليددة ،اال ان اسددتما
تقويم نتاجا

.8

اقتصد د د

الطلبة اوس النها تتضمن مواضي الفص الد اس االو .

الد اس د ددتين الس د ددابقتين فد د د تطبيقه د ددا عل د ددى الم حل د ددة الجامعي د ددة ،فطبقد د د

د اس د ددة

(العتا  )1221/على الصف االو مايتفق والد اسدة الحاليدة ولكدن تدم تطبيقهدا علدى الصدف
االو المسا  ،فيما طبق
.9

اختلف د د

د اسة(عبداهلل )2009/على طلبة الصف ال اب .

الد اسد ددتين السد ددابقتين ف د د تناولهد ددا لحجد ددم العيند ددة ،فكد ددان حجد ددم العيند ددة ف د د د اسد ددة

(العتددا  )26( )1221/طالبددا وطالبددة  ،امددا ف د د اسددة(عبددداهلل )2009/فكددان( )91طال د
وطالبة ،والد اسة الحالية تناول

.11

اتفقد

ك مجتم البحث وعدد ( )31طال

وطالبة.

الد اسددة الحاليددة مد د اسددة (العتددا  )1221/فد مددد تطبيددق التج بددة التد اسددتغ ق

( )9محاض ا

بواق  3ساعا

جملة كلية الرتبية األساسية
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.11

تتفق الد اسة الحالية مد د اسدة (العتدا  )1221/فد تدد ي

نفسه.
.12

م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

الوس ددا

عيندة البحدث مدن قبد الباحدث

االحص ددا ية المس ددتخدمة فد د الد اس ددتين الس ددابقتين هد د  :االختب ددا الت ددا

 ،معادل ددة

سبي مان لتصحيح معام الثبا  ،الوسط الحساب  ،االنح اف المعيا  ،قانون توك .
.13

اظهد د

نت ددا

نتاجا

الد اس ددة الس ددابقة (العت ددا  )1221/التد د تناولد د

اثد د ط يق ددة النم ج ددة عل ددى

الطلبة ،تفوق المجموعة التج يبية على الضابطة ،وتسعى الد اسة الحالية الى مع فة

اث التقويم البنا

على نتاجا

الطلبة ف ماد التخطيط.

الفصل الثالث

أوال"  :خطوات تصميم التقويم البنائي :

تسددتند عمليددة التعلدديم علددى نظ يددة االتصددا  ،ويقصددد بدده " العمليددة او الط يقددة التد يددتم عددن

ط يقهددا انتقددا فك د او معنددى او مفهددوم او احسددا

او اتجددا او خب د مددن ط د ف الددى ط د ف آخ د

حت ددى تص ددبح مش ددت كة بينهم ددا"(اس ددكند وغد دزاو ،1229،ص )79لد د ا ا ت ددأ
البنددا

الباحث ددة تق ددديم التق ددويم

المسددتخدم ف د البحددث الحددال وفقددا" لنظ يددة االتصددا ، communication theory

وفيما يل ع ض لعناص االتصا :

.1الم س  :ويقصد به مصد المع فة ،وهو المعلم او المحاضد او اسدتا المداد  .وعلدى الم سد
ان يتصددف بعددد صددفا

اهمهددا قددو الدافعيددة للتعلدديم والددتعلم ،وااللمددام الواس د بمواضددي المدداد

الد اسددية الم د اد ايصددالها للطلبددة ،والقددد علددى كشددف المسددتويا

العلميددة للطلبددة وانتقددا كلمددا

واضحة المعنى وسهلة الفهم ،ا "يب ز دو ف خلدق جدو التفاعد والنقداش وجعد ال سدالة غيد
محدود المحتو االم ال
لجمي ال سا

قام د د

المفد دا

حدا بالعديد من علمدا الت بيدة اعتبدا االنسدان العنصد االساسد

والقو الفاعلة ف توضيفها لعمليا

التعلم والتعلديم"(الكلدو ،1221،ص )17لد ا

الباحثد ددة بصد ددياغة مجموعد ددة مد ددن االهد ددداف السد ددلوكية لمد دداد التخطد دديط باالعتمد دداد علد ددى
*

 .وقددد تددم عد ض** االهددداف علددى عدددد مددن السدداد الخبد ا

عليها (.)%20

***

وكاند

نسددبة االتفدداق

****

.2ال سددالة :وهد "مجموعددة المهددا ا
ايصالها للمستقبلين (الط

والعددادا

والقدديم والحقددا ق العلميددة التد ينددو الم سد (المعلددم)

)" (السديد،1222،ص )32بدأخت ف اشدكالها سدوا " كاند

مكتوبدة

او مسددموعة او م يددة ،ويشددت ط ان تكددون ال سددالة مناسددبة لمسددتو المتعلمددين وتلب د حاجدداتهم
وتتصددف بالدق ددة العلميددة والوض ددو بعيددد ع ددن التش ددع
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ومثي  .ويعتب التقويم البنا

الشفوية تعطى بشك دو
لد ا اعددد

سدالة ينقلهدا المدد

م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

الدى طلبتده عبد مجموعدة مدن الم حظدا

اثنا المحاض لكد طالد

وطالبدة ،وفقدا" الدا ده لمهدا التخطديط.

الباحثددة خطددط د اسددية تسددتند علددى سددت اتيجية التقددويم البنددا

عدد من الساد الخب ا

**

وكان

وقددد تددم ع ضددها* علددى

نسبة اتفاقهم عليها (.)%100

***

.3الوس دديلة :يقص ددد به ددا كد د م ددا يس دداعد الم سد د (المعل ددم) عل ددى نقد د الخبد د أو محت ددو الموض ددوع
(ال سددالة) فقددد تكددون الوسدديلة تعددابي وجدده المددد

وتلعد د

او كلمددة مكتوبددة او صددو م يددة او فلمددا"،

اللغ ددة د وا مهم ددا كوس دديلة فعال ددة فد د نقد د ال س ددالة (ا تع ددد القن ددا ال يس ددية والمص ددد

االساس لجمي عمليا

لغددة تتكددون مددن عنص د

االتصدا فد حيدا االفد اد والجماعدا )(الكلدو ،1221،ص )92وايدة

الصددو والمعنددى ،ي د تبط االو بددالنطق والسددماع ويددؤث علددى اال ن

والثددان عنص د المعنددى م د تبط بدداد اك المعددان ويددؤث علددى العق د ا يسدده باسددتخدامها دو

الم س  .ل ا سديتم الت كيدز علدى اللغدة وبعدض نمدا ج التخطديط لتكدون وسديلة فعالدة لنقد الخبد

والتعلم وتحسين مها التخطيط.

.9المسددتقب :يع د ف المسددتقب باندده "الدددا

او المددتعلم او المسددتم ال د

الي د د د دده ،وتعمد د د د د عل د د د ددى اكس د د د ددابه المف د د د دداهيم والمع د د د ددا ف واالتجاه د د د ددا

يتلقددى ال سددالة الت د تنق د
والمه د د د ددا ا

الجدي د د د ددد "

(منصددو ،1221،ص، )31والبددد مددن م اعددا الحالددة النفسددية والبدنيددة للمسددتقب ونسددبة ال د كا

والمس دتو الثقدداف واالجتمدداع واالتجاهددا
وتقد ددديم خبد د د ا

ومه د ددا ا

السددا د لديدده ،م د محاولددة تددوفي المكددان المناس د

مفي د ددد لكد د د يشد ددع بأهميته د ددا .كم د ددا تتوق د ددف خص د ددا ص المتعلم د ددين

(المستقب ) على اختيا الوسيلة وال سالة الم اد توصيلها.

ثانيا" :مجتمع البحث:

يتكدون مجتمد البحددث الحدال مددن طلبدة الصددف االو المسدا

فد قسدم الت بيددة الفنيدة/كليددة

الفنون الجميلة/جامعة بغداد ،للعام الد اسد  2002-2002الد ين يد سدون مداد التخطديط مدن بدين
مواد د اسية اخ  ،والبالغ عددهم ( )27طالبا وطالبة ،حيث يبلغ عدد الطلبة الد كو ( )11طالد
ويشددكلون نسددبة( )%9007مددن المجتمد  ،فد حددين يبلددغ عدددد الطالبددا
نسبة( )%1202من المجتم الكل  .والجدو ادنا يوضح لك:
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م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

جدول ()1
مجتمع البحث
مجتمع البحث

عدد الذكور

عدد االناث

المجموع

11

11

26

%9007

%1707

%100

طلبة الصف االو المسا
النسبة الم وية

وقد تم تطبيق البحث الحال على المجتم الكل  ،ل ا لم يتم ضدبط المتغيد ا

عم وجن

ومستو ثقاف فن  ،الن التج بة طبق

على جمي الطلبة.

الدخيلدة مدن

ثالثا" :التصميم التجريبي للبحث:
طبقد

المتغيد المسددتق الواحددد ،ويهدددف هد ا النددوع

الباحثددة تصددميم المجموعددة الواحددد ا

من التصدميم التج يبد الدى" م حظدة ادا المفحوصدين قبد وبعدد تطبيدق متغيد تج يبد  ...ويقدي
مقدا التغي ال

رابعا" :اداة البحث:

يحدث " (فان دالين،1221،ص.)361

استما تقويم نتاجا

الطلبة ف ماد التخطيط:

بعددد صددياغة االهددداف السددلوكية باالسددتناد الددى مف د دا
استما تقويم نتاجا

مدداد التخطدديط تددم صددياغة فق د ا

الطلبة فد مداد التخطديط ،ولغد ض التأكدد مدن صددق االدا فقدد تدم ع ضدها

*

م فقة م االهداف السلوكية للماد على عدد مدن السداد الخبد ا
التشكيلية .وف ضو آ ا هم تم تعدي بعض الفق ا

فوق ،لك فق من الفق ا  ،قاد على قيدا
بينهم (.)%100

**

فد مجدا الت بيدة الفنيدة والفندون

 ،م االعتماد على نسبة االتفاق ( )%20فما

مدا اعدد

مدن قياسده  ،وقدد كاند

نسدبة االتفداق فيمدا

***

كما استعان

اال تباط لتقويم نتاجا

الباحثة بمد س ماد التخطيط ف قسم الت بية الفنية لغ ض استخ اج ع قدة
الطلبة لحسا

االستما على ( )10ط
الباحث ددة والمق ددوم االو

****

ثبا

ادا التقويم باسلو االتفاق بين المقومين .وبعد تطبيق

من الد اسة الصباحية تم اسدتخدام معامد ا تبداط بي سدون بدين د جدا

وب ددين د ج ددا

الباحث ددة والمق ددوم الث ددان

*****

وب ددين د ج ددا

والثان  .والجدو ادنا يوضح معام اال تباط الستما التقويم ا ان جمي معام
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م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

جدول ()2
مؤشرات معامل ارتباط بيرسون لثبات االداة

معامالت االرتباط

اداة التقويم
الباحثة والمقوم

الباحثة والمقوم

المقوم االول

0021

0020

0021

االول

الطلبة ف ماد

نتاجا

والثاني

الثاني

التخطيط
خامسا" :تطبيق التجربة:
قام د

الباحثددة بتهي ددة كافددة المسددتلزما

على مجتم البحث* تح

الخاصددة بددأغ اض التطبيددق ،ا تددم تطبيددق التج بددة

اش اف وتوجيه الباحثة ،وعب خطط د اسية معد له ا الغ ض.

سادسا" :الوسائل االحصائية:
ت
1

المجال
اتفاق الخب ا على فق ا
التقويم.

2
3

ثبا

استما

ادا البحث

داللة الف ق بين ت

د جا

مجموعة البحث

الطلبة

الوسيلة االحصائية

المصدر

النسبة الم وية

(ك اجة ،عبد القاد  ،1227 ،ص

معام ا تباط بي سون

(البيات  ،1277 ،ص )120

اختبا ولكوكسن (و)

(الغ ي  ،1221 ،ص )712

للمجموعا

)267

الم تبطة

الفصل الرابع
نتائج البحث

عرض النتائج:

هدددف البحددث :لتع د ف اث د التددد ي

الت بية الفنية ف ماد التخطيط ،صاغ

المعتمددد علددى التقددويم البنددا
الباحثة ف ضيا

علددى نتاجددا

طلبددة قسددم

صف ية تم التحقق من صحتها ،واظه

مايأت :

الفرضية االولى:
"التوجددد ف د وق ا

االختبا ين القبل والبعد ".

جملة كلية الرتبية األساسية
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م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

للتحقق من صحة ه الف ضية  ،قامد

اختبددا اشددا ال ت د
الط

للمجموعددا

ف االختبا ين القبل

الباحثدة بإيجداد قيمدة ( و ) المحسدوبة عبد تطبيدق

الم تبطددة ( ولكوكسددن) للتع د ف علددى داللددة الف د ق بددين د جددا

والبعد  ،وكما موضح ف الجدو ادنا :
جدول ( ) 1

يبين نتائج اختبار ( ولكوكسن ) لدرجات الطالب في االختبارين القبلي والبعدي
عدد االفراد

قيمة ( و ) +

قيمة ( و ) -

قيمة ( و )

مستوى الداللة

الصغرى

الكبرى

الجدولية

االحصائية

صف

101

21

11

 ،يتبين ان قيمة ( و ) الصغ

من الجدو اع

دا احصا يا عند
مستو ()0001

المحسوبة تساو صف ا وبمقا نتهدا بالقيمدة

الجدوليددة عندددما تكددون العينددة ( )19وعنددد مسددتو الداللددة ( )0،01والت د تسدداو ( )21ن حددظ ان
القيمدة المحسدوبة اصدغ مدن القيمدة الجدوليدة وعليده يكدون دا لصدالح المتوسدط االعلدى .حيدث بلددغ

متوسط د جدا

فد االختبدا القبلد ( )7،20فد حدين بلدغ متوسدط الدد جا

الطد

البعد ( ، )11،26وب لك ت فض الف ضية الصف ية.

فد االختبدا

الفرضية الثانية:

"التوجددد ف د وق ا

االختبا ين القبل والبعد ".

داللددة احصددا ية عنددد مسددتو ()0،01بددين ت د

للتحقددق مددن صددحة ه د الف ضددية  ،قام د

الباحثددة بإيجدداد قيمددة ( و ) المحسددوبة مددن خ د

تطبيددق اختبددا (ولكوكسددن) للتع د ف علددى داللددة الف د ق بددين د جددا

والبعد  ،والنتا

د جددا

الطالبددا

فد

كما موضحة ف الجدو ادنا :

الطالبددا

ف د االختبددا القبل د

جدول ( ) 2

يبين نتائج اختبار ( ولكوكسن ) لدرجات الطالبات في االختبار القبلي والبعدي
عدد االفراد

قيمة ( و ) +

قيمة ( و ) –

قيمة ( و )

مستوى الداللة

الصغرى

الكبرى

الجدولية

االحصائية

6

161

90

11
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م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

من الجدو السابق  ،يتبدين ان قيمدة (و) المحسدوبة تسداو ( )6وبمقا نتهدا بالقيمدة الجدوليدة،

عندددما تكددون العينددة ( )16وعنددد مسددتو الداللددة ( )0،01والت د تسدداو ( ، )90ن حددظ ان القيمددة

المحس ددوبة اص ددغ م ددن الجدولي ددة وعلي دده يك ددون دا احص ددا يا لص ددالح المتوس ددط االعل ددى .حي ددث بل ددغ
متوسط د جا

ف االختبا القبل ( )2،12فد حدين بلدغ متوسدط الدد جا

الطالبا

البعد ( )12،17وب لك ت فض الف ضية الصف ية الثانية.

فد االختبدا

الفرضية الثالثة:

داللة احصا ية عند مستو ( )0،01بين الطلبة كو ا واناثا ف االختبدا

"التوجد ف وق ا
البعد ".

الباحثدة بإيجداد المتوسدط الحسداب والتبداين لددد جا

للتحقدق مدن صدحة هد الف ضدية  ،قامد

الطلبة ف االختبا البعد  ،لتع ف داللة الف ق بينهما  ،عب االختبا التا

وكما موضح ف الجدو ادنا :

لعينتدين مسدتقلتين ،

جدول ( ) 3

يبين نتائج االختبار التائي لدرجات الطلبة في االختبار البعدي
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

التباين

كو

11

11033

2070

اناث

11

12016

2061

القيمة التائية

درجة
الحرية

المحسوبة

39

د جا

يبين الجدو اع
الط

 ،عدم وجود ف وق ا

0012

الجدولية

20021

مستوى الداللة
االحصائية

غي دا احصا يا
عند مستو ()0001

داللة احصا ية عند مستو ( )0001بين متوسط

والطالبا  ،وب لك تقب الف ضية الصف ية .

مناقشة النتائج:
بعد تحلي نتا

البحث اتضح مايأت :

.1تفوق المجموعتين من ال كو واالناث ف االختبا البعد  ،وه ا يعز الى:

أ.تفعي اسلو المحاض باستخدام ست اتيجية التقويم البنا

جملة كلية الرتبية األساسية
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.تشخيص نقاط القو والضعف لد الطال

التخطيط نحو االيجا .

.2ف ضدو نتدا

م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

اثنا المحاض مماأد الى تغيي اتجا الطلبة لفدن

البحدث يمكدن الحكدم علدى ان سدت اتيجية التقدويم البندا

تنمية المتعلمين فنيا وبداللة احصا ية ف ماد التخطيط.

.3ال وجود لف وق بداللة احصا ية بين ال كو واالناث حس

االستنتاجات:

ما اظه

حققد
نتا

هددف البحدث فد
البحث.

في ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي  ،استنتجت الباحثة ما يأتي :
تزيد من اتجاها

.1ان ست اتيجية التقويم البنا

الطلبة نحو االيجا

.2ان الكشددف عددن نقدداط القددو والضددعف لددد الطالد

موضوع التخطيط واكث ت كي از مما سبق.

ف ماد التخطيط.

اثنددا المحاضد يجعد الطالد

متواصد مد

.3ان فن التخطيط يمكن تد يسه بنجا وفاعلية بط يقة المحاض وبست اتيجية التقويم البنا
المحاض .

التوصيات:

ف ضو النتا

اثندا

الت توص اليها البحث الحال  ،توص الباحثة ما يأت :

 .1تعميم استخدام اسلو المحاض وباست اتيجية التقويم البنا

ف تنمية القد ا

الفنيدة  ،بمدا

فيهددا مدداد التخطدديط  ،لثبددو فاعليتدده وجدددوا وفا دتدده ف د البحددث الحددال مقا نددة بالط يقددة

االعتيادية .

 .2االهتمام وصق مها ا
لتنمية القد ا

قيداد العمليدة التعليميدة بمدا يتفدق مد حاجدا

وامكاندا

الفنية لديهم ف ظ ط يقة المحاض المعد ف ه ا البحث .

المتعلمدين،

 .3امكانية استخدام استما الم حظة النتقا اعما تخطيط الطلبة لغ ض ت شديحها وع ضدها
ف المعا ض الفنية او ف مه جان قسم الت بية الفنية.

المقترحات:

 .1تطبيق التد ي
كالمس

المعتمد على التقويم البنا

ف تنمية القد ا

 ،والموسيقى  ،والفنون السمعية والم ية  ،والتصميم  ،مقا نة بالط يقة االعتيادية ف

م اح جامعية مختلفة ولك الجنسين .

 .2تج ي د

الفنية ضمن مجاال

فنية اخ

اسددالي

التخطيط.

اخ د

جملة كلية الرتبية األساسية
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م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

قام د

*

الباحثددة (بد اسددة اسددتط عية) اثنددا حضددو ها محاض د ا

والت اشتمل
*

على مع فة االسلو التد يس الستا الماد والمشا كة ف تقييم نتاجا

تم ال جوع الى مف دا
تع يفا لها.

العصد الحجد

*

القددديم " :عصد االنسددان الصددياد ...وهددو يغطد فتد مددا قبد التددا ي باكملهددا ،وهد الممتددد مددن م ددا

تم االتفاق على مف دا

عش االف قب المي د"( .المفت  ،2006 ،ص .)19-13

ماد التخطيط م اسات الماد ف الد اسة الصباحية لعدم توف ها ف

كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد .ملحق (.)2
ملحق ( )1الحق (أ).

***

ملحق ()9

****

ملحق (.)1

**

ملحق ( )1الحق ( ).

***
*

ملحق (.)6

ملحق (.)7

**

ملحق ( )1حق (ج).

***

ملحق (.)2

****

د .اب اهيم عبد ال زاق.

*****
*








اسة قسم الت بية الفنية-

ملحق (.)3

**

*

الطلبة.

ماد التخطيط الد اسية ف قسم الت بية الفنية /كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد ،ولم تجد الباحثة

االالف من السنين والمنتهية حوال
*

مدداد التخطدديط (الفص د االو ) بتددا ي 2007/12/26

م .مز جمي .

للفت من .2002/9/7 – 2002/3/3

المصادر والمراجع

أب ددو ح ددوي  ،مد د وان  .المن دداه الت بوي ددة المعاصد د  .ط ، 1ال دددا العلمي ددة الدولي ددة ودا الثقاف ددة
للنش والتوزي  ،عمان . 2000 ،
اسددكند  ،كمددا يوسددف محمددد بيددان غ دزاو  .مقدمددة ف د التكنولوجيددا التعليميددة  .ط ، 1مكتبددة
الف للنش والتوزي  ،الكوي . 1229 ،
البيددات  ،عبددد الجبددا وزك يددا اثناسدديو  .االحصددا الوصددف فد الت بيددة وعلددم الددنف  .مطدداب
و از التعليم العال  ،الجامعة المستنص ية . 1277 ،
حسين  ،جواد نعمة  .اث وحدا نمطية تعليمية ف ماد التخطيط وااللدوان علدى نتاجدا طلبدة
قسم الت بية الفنيدة فد كليدة الفندون الجميلدة  .قسدم الت بيدة الفنيدة  ،كليدة الفندون الجميلدة ،
جامعة بغداد  ،بغداد  ( ، 1222 ،اط وحة دكتو ا غي منشو ).
س مة ،عبدالحافظ .تعليم التد ي  .ط ،1عمان ،دا البازو العلمية.2003 ،

جملة كلية الرتبية األساسية
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م.م .شيماء ابراهيم محمد علي



















السدديد  ،محمددد عل د  .الوسددا
. 1222
الش ددبل  ،ابد د اهيم مه ددد  .المناه ،بناؤه ددا وتنفيد د ها،تقويمها وتطوي ه ددا .ط ،2اال دن ،دا االمد د
للنش .2000 ،
طالو ،مح الدين .ال سم واللون .دا دمشق ،دمشق.2006 ،
عا ف ،محمد .فن ال سم اليدو  .ط ،3مطبعة الديوان  ،بغداد.1222 ،
عب د ددداهلل ،فاطم د ددة محم د ددد .تق د ددويم ادا المه د ددا ا العلمي د ددة لطلب د ددة قس د ددم الت بي د ددة الفني د ددة فد د د م د دداد
المشد د وع.قس ددم الت بي ددة الفنية،كلي ددة الفن ددون الجميلة،جامع ددة بغ ددداد ،بغ ددداد (،2009،س ددالة
ماجستي غي منشو ).
عبو ،ف ج .علم عناص الفن .ج ،1دا دلفين للطباعة والنش  ،ايطاليا.1222 ،
عبيد ددد ،ماجد ددد السد دديد (واخ د د ون).اسد ددالي تصد ددميم التد ددد ي  .ط ،1عمد ددان ،دا صد ددفا للنش د د
والتوزي .2001 ،
العتا  ،عبدالجبا خزع حسن .اث استخدام ط يقة النم جة علدى نتاجدا الطلبدة فد موضدوع
التخطدديط لطلبددة قسددم الت بيددة الفنيددة .قسددم الت بيددة الفنيددة ،كليددة الفنددون الجميلددة ،جامع ددة
بغداد ،بغداد ( ،1221 ،سالة ماجستي غي منشو ).
الغ ي  ،مزية  .التقويم والقيا النفس والت بو  .مكتبة االنجلو المص ية  ،القداه 1221 ،
.
(
فان دالين  ،ديوبولد  .مناه البحث ف الت بية وعلم الدنف  .ت جمدة  :محمدد نبيد
واخ ون )  ،ط ، 3مكتبة االنجلو المص ية  ،القاه . 1221 ،
ك اج ددة  ،عب ددد الق دداد  .القي ددا والتق ددويم فد د عل ددم ال ددنف  .ط ، 1دا الي ددازو العلمي ددة للنشد د
والتوزي  ،عمان . 1227 ،
الكلدو  ،بشدي عبدد الحلديم  .التكنولوجيدا فد عمليدة الدتعلم والتعلديم  .ط ، 2دا الشد وق للنشد
والتوزي  ،عمان . 1222 ،
المفت  ،احمد .فنون ال سم والتلوين .دا دمشق ،ط ، 9دمشق.2006 ،
ملح ددم  ،س ددام محم ددد  .القي ددا والتق ددويم فد د الت بي ددة وعل ددم ال ددنف  .ط ، 2دا المس ددي للنشد د
والتوزي والطباعة  ،عمان . 2002 ،
منصددو  ،عبددد المجيددد سدديد احمددد .سدديكولوجية الوسددا التعليميددة ووسددا تددد ي اللغددة الع بيددة.
ط ،1دا المعا ف  ،القاه .1221 ،

جملة كلية الرتبية األساسية

التعليميددة وتكنولوجيددا التعلدديم  .ط ، 2مكتبددة المنددا  ،الز قددا ،

335

العدد الثاني والسبعون 1122

أثر التدريس المعتمد على التقويم البنائي على نتاجات طلبة قسم التربية الفنية في مادة التخطيط ...........
م.م .شيماء ابراهيم محمد علي

ملحق()1

اسماء السادة الخبراء
اللق

اسم الخبي

طبيعة االستشا

العنوان

العلم
1

استا فن

سعد الطا

2

د .محمد سعد لفتة

استا

مساعد

أ
كلية الفنون الجميلة /قسم الفنون التشكيلية
كلية الفنون الجميلة /قسم الت بية الفنية

3

د .فا وق العلوان

مد

كلية الفنون الجميلة /قسم الفنون التشكيلية

9

د .عزيز ال كاب

مد

كلية الفنون الجميلة /قسم الت بية الفنية

1

د .خالد الدليم

مد

طبيعة االستشا تعن حس

ج
×

كلية الت بية ابن شد /قيا

د

×
×
×

وتقويم

×

ال موز:

(أ)االهداف التعليمية.
( )الخطط الد اسية.

(ج)ادا البحث (استما التقويم).
(د)وسا

احصا ية.
ملحق()2
مف دا

ماد التخطيط لصف االو /قسم الت بية الفنية/كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد

المواضي
االسابي
 .1محاض تع يفية عن فن التخطيط
 .2كيفية قيا االشكا الم اد سمها
 .3تطبيق تونا الظ والضو
 .4تطبيق سم الع قا الشكلية
 .5تطبيق سم الع قا اللونية
 .6تخطيط still life
 .7اختبا النصف االو من الفص االو
 .8تخطيط نبا ح او فاكهة
 .9سم طبيعة حية land escape
 .11تخطيط وجه تمثا
 .11سم وجه مودي
 .12سم مودي نصف
 .13تخطيط ح كة النسان كام
 .14اختبا النصف الثان من الفص االو
 .15تقييم اعما الطلبة
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ملحق()3
جامعة بغداد
كلية الفنون الجميلة
قسم الت بية الفنية

استبيان تقويم االهداف التعليمية
االستا الفاض ...........................................المحت م

تحية طيبة:

المعتمد على التقويم البنا

تقوم الباحثة باج ا د اسة تهدف الى "تع ف اث التد ي

اثنا المحاض على نتاجا

طلبة

قسم الت بية الفنية ف ماد التخطيط".
يتطل

االم ال

صياغة اهداف تعليمية خاصة وسلوكية للماد التعليمية .وبالنظ لما تعهد الباحثة فيكم من خب ود اية

فأنها تود االستعانة با ا كم حو صياغة االهداف الم فقة م تفضلكم بالتعدي المناس

ان وجد.

م التقدي واالحت ام
التوقي :
اسم الخبي :

العلم :

اللق

مكان العم :
ملحق()9
االهداف التعليمية
االهداف:

اوال :الهدف الخاص للموضوع االو :
يهدف الى :تعليم الطلبة كيفية قيا
واشتق

االشكا الم اد سمها.

منه االهداف السلوكية التالية  ،يستطي الطال

ف نهاية الد

ان:

 .1يحدد مجا ال سم

 .2يتب ط يقة استخدام القلم ف تحديد النس
 .3يقي

االبعاد العمودية واالفقية ل شكا

ثانيا :الهدف الخاص للموضوع الثان :
تعليم الطلبة تطبيق تونا
واشتق

الظ والضو

منه االهداف السلوكية التالية  ،يستطي الطال

ف نهاية الد

ان:

 .1يحدد اتجا الضو
 .2يحدد مناطق الظ
 .3يميز شد الظ وتد جاته على االشكا الم اد سمها

جملة كلية الرتبية األساسية
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ثالثا :الهدف الخاص للموضوع الثالث:
تعليم الطلبة تطبيق سم الع قا
واشتق

الشكلية

منه االهداف السلوكية التالية  ،يستطي الطال

 .1يحدد مستو النظ

ف نهاية الد

ان:

 .2يميز بين االشكا الم اد سمها
 .3يقسم االشكا الى مجموعة مساحا

مت ابطة

ابعا:

الهدف الخاص للموضوع ال اب :
تعليم الطلبة تطبيق سم الع قا
واشتق

اللونية

منه االهداف السلوكية التالية  ،يستطي الطال

ف نهاية الد

ان:

 .1يبين مواق الظ الساقط ل شكا
 .2يميز بين ت اكي

االشكا وانواعها

 .3يب ز الوان االشكا بالتضلي

ملحق()1
جامعة بغداد
كلية الفنون الجميلة
قسم الت بية الفنية

استبيان تقويم خطة د اسية
االستا الفاض ................................................................المحت م
تحية طيبة
تقوم الباحثة باج ا د اسة تهدف الى "تع ف اث التد ي

المعتمد على التقويم البنا

اثنا المحاض على نتاجا

طلبة

قسم الت بية الفنية ف ماد التخطيط".
االم ال

يتطل

اعداد خطة د اسية تد

وفقا لست اتيجية التقويم البنا  .وبالنظ لما تعهد الباحثة فيكم من خب

ود اية فانها تود االستعانة با ا كم لتقويم الخطة والحكم على مد ص حيتها ل هداف التعليمية .ومن خ

تفضلكم بتثبي

م حظاتكم ومقت حاتكم على المتن الم فق.
م التقدي واالحت ام
التوقي :

اسم الخبي :
اللق

العلم :

مكان العم :
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ملحق()6
نمو ج لخطة د اسية
الف ة المستهدفة :الصف االو – قسم الت بية الفنية  /كلية الفنون الجميلة.
الهدف الخاص :تعليم الطلبة كيفية تخطيط طبيعة صامتة (.)still life
االهداف السلوكية :يستطي الطلبة ف نهاية الد ان:
 .1يميزوا بين نس االشكا الم اد سمها.
 .2ي سموا الخطوط الخا جية ل شكا (.)out line
 .3يجسدوا مناطق الظ بتد جا متعدد .
ط يقة التد ي  :المحاض المعتمد على التقويم البنا .
الوسا والمستلزما  :طبيعة صامتة ( متكونة من مجموعة قط خزفية )  ،ضو الشم الطبيع  ،او اق بحجم ، A3
اق م  HBو  ، Bاستخدام السبو .
المقدمة  :يعد التخطيط عملية اساسية ال انتاج فن  ،ل ا يحتاج الطال لفهمها عب التطبيق العمل .
الع ض :يتضمن ش موجز عن كيفية تخطيط الطبيعة الصامتة وعب النقاط التالية( :سيتم استخدام الوسا والمستلزما
اثنا الع ض)
 .1تحديد مجا ال سم:
يتم حص الموضوع الم اد سمه داخ اطا هندس منتظم الشك (مستطي بالوض العمود او االفق ) بما
يتناس م حجم الو قة  ،ا تسهم عملية التأطي بسهولة قياسا االشكا وتساعدنا ف تدقيق صحة التخطيط
بشك عام قب البد بتفصي ته وتوف النس الصحيحة بين اج از .
 .2تفصي نس االشكا الم اد سمها:
لقيا االبعاد العمودية واالفقية لجسم ما نتب ط يقة استخدام القلم ف تحديد النس وفقا للخطوا التالية:
أ .مسك القلم باليد اليمنى م ابقا الجز االكب منه ظاه ا.
ب .مد ال اع بشك مستقيم وبدون انثنا م ثبا الجسم واغماض العين اليس .

ت .يقاب الط ف االعلى من القلم بداية الشك الم اد سمه ،وتحدد نهايته باالبهام.

ث .لقيا االبعاد االفقية نتب نف الخطوا السابقة ولكن يمسك القلم بشك افق .

كما يمكن حص ك شك ف التكوين بسطو هندسية (مستطي  ،م ب  ،دا ) ليبسط عملية تحديد النس .
 .3تحديد اتجا الضو ومناطق الظ وتد جاتها:
عندما يحدد الطال اتجا الضو الساقط على الموضوع سيتمكن من اب از تفاصيله الن منطقة الظ وما تقابلها من
مناطق مضا تعب عن شك االجسام وتكسبها شي ا من الحيا فتبدو با ز  .وتتد ج منطقة الظ حتى تت شى نها يا ف
منطقة الضو ف الجان االخ من الجسم ،ل ا على الطال ان يسي بخطوط تتب محيط واستدا ك الجسم ،بدأ بمناطق
الظ الخفيف ثم المتوسط حتى مناطق الظ الشديد  ،م اعتبا بياض الو قة الم سوم عليها منطقة ضو ساط  .او
يمكن ان تكون ط يقة التظلي بخطوط غليظة وقاتمة ف مناطق الظ ودقيقة خفيفة كلما اقت ب من مناطق الضو و لك
بتحكم الضغط على القلم .كما ان اتجا الخطوط يوضح شك الجسم ل ا فمن الض و تظلي السطو االسطوانية بخطوط
منحنية وفقاالنحنا اتها ،اما السطو المستوية فتظل بخطوط مستقيمة متوازية .فض عن وض الو قة بشك افق او
عمود له االث الكبي ف تخطيط التلوين ووحدته وتناسقه بشك متكام .
الموضوع الم اد تخطيطه وتقويم ك م حلة

التقويم :يتضمن تقويم نتاجا الطلبة ف فن التخطيط اثنا المحاض وحس
من م اح التخطيط بشك دو (تقويم بنا ).
الواج البيت  :يطل من الطلبة تم ين (تخطيط طبيعة صامتة متكونة من مجموعة فواكه وكأ
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ملحق ()7
جامعة بغداد
كلية الفنون الجميلة
قسم الت بية الفنية

استبيان تقويم ادا البحث
االستا الفاض ................................................................المحت م
تحية طيبة
المعتمد على التقويم البنا

تقوم الباحثة باج ا د اسة تهدف الى "تع ف اث التد ي

اثنا المحاض على نتاجا

طلبة

قسم الت بية الفنية ف ماد التخطيط".
االم ال

يتطل

الطلبة ف ماد التخطيط .وبالنظ لما تعهد الباحثة فيكم من خب ود اية

اعداد ادا لتقويم نتاجا

فانها تود االستعانة با ا كم لتقويم االدا والحكم على مد

ص حيتها ل هداف التعليمية .من خ

تفضلكم بتثبي

م حظاتكم ومقت حاتكم على المتن الم فق.
التوقي :
اسم الخبي :
اللق

العلم :

مكان العم :
ملحق()2
ادا البحث
ت
.1

اداء الطالب
تحديد نقطة النظ ال يسية ونقاط الت ش ف الموضوع
التكوين االنشا

.2
.3

تناس

.4

تكام الع قا
تناس

.5
.6

2

1

صفر

للموضوع

التخطيط م مساحة الو قة
الشكلية للموضوع

اشكا الموضوع م بعضها

تحديد مصد الضو وسقوطه على االشكا الم اد سمها

.7

تجسيد د جا

.8

اب از الملم

الظ على االشكا
ل شكا الم اد سمها

.9

مد االستفاد من التغ ية ال اجعة (التقويم البنا )

.11

نظافة العم على الو قة
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