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١  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  مقدمة
 Program Evaluation بشكل عام وتقويم البـرامج  Evaluationتولي التربية الحديثة عملية التقويم   

ن التقويم وسـيلة هـذه      ألبشكل خاص عناية كبيرة، وتعدها جزءاً ال يتجزأ من العملية التربوية والتعليمية، وذلك              
 للعمليـة   Feedbackالعملية في معرفة مدى تحقيقها ألهدافها التعليمية، فضال عن أن التقويم يعد تغذية راجعـة                

 جوانب القوة لتعزيزها، وجوانب الضعف أو القصور لوضع         التعليمية، مما يسهم في تطويرها من خالل تشخيص       
 ,Royse, Thyer) وتصحيحها بما يتالءم والتطور الحاصل في مجاالت الحياة كافـة  االحلول المناسبة لمعالجته

Padgett, and Logan, 2001)..  

ور االهتمام به   وعملية تقويم البرامج الدراسية ليست بالموضوع الجديد في ميدان البحث، حيث ترجع جذ              
إلى أكثر من مائتي سنة، وقد زاد بشكل ملحوظ في النصف الثاني من القرن العشرين؛ بسبب تحول النظرة إلـى                    
التقويم من قضية داخلية وخاصة بكل جامعة إلى قضية خارجية وعامة، وبسبب ازديـاد المطالبـة بأفـضل أداء                   

وبذلك أصبح تقويم البرامج الجامعية وعملياتها ونتاجاتها       ). ٢٠٠١العلوي،  (للجامعات بعد قيام الحكومات بتمويلها      
حـسن،  (تستأثر باهتمام واسع من قبل المسؤولين عن التعليم الجامعي في مختلف الدول، المتقدمة منها والناميـة                 

٢٠٠١.(  

تقـويم  حد األقسام الرئيسة الخمسة للتقويم التربوي فضال عن تقويم الـتعلم، و           أوتقويم البرامج الدراسية      
  ).١٩٩٦عبد الرازق، (التعليم، وتقويم المقررات، وتقويم المؤسسة ونظم التربية الشاملة 

اهتمام الـدول الناميـة     ) ٢٠٠١المشار إليها في حسن،      (Nakrnthapهذا وقد بينت دراسة ناكرنثاب      
عات الحكوميـة فـي     بتقويم برامج الجامعات الحكومية، حيث عرضت هذه الدراسة النشاطات التي تقوم بها الجام            

 لتقويم البرامج الدراسية في مجاالت التطوير، والتنفيذ، ومخرجات البرامج، والعوامـل            -على سبيل المثال  –تايلند  
من الجامعات توظـف    % ٧٠إلى أن أكثر من     ) ٢٠٠١(وأما في الجامعات األمريكية، يشير العلوي       . المؤثرة فيها 

  .نتائج التقويم في تطوير برامجها

  

  البحثمشكلة 
ـ      –بدأ العمل ببرنامج بكالوريوس تربية فنية بكلية التربية            ام الجـامعي   ـ جامعة السلطان قابوس، في الع

) ٣٠٠(تسع دفعات، بعدد إجمالي بلغ نحـو        ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(، وتخرج منه حتى العام الجامعي       )١٩٩٢-١٩٩١(
  .في مختلف مدارس السلطنة) رفينومشكمدرسين (وهؤالء الخريجين هم اآلن يمارسون عملهم . خريجاً وخريجة

رفة جوانـب القـوة فـي       ، وجد من المناسب مع    عام على بداية العمل بالبرنامج    ) ١٢(اآلن، وبعد مرور      
ن الجامعة تـسعى إلـى   السيما وأ.  تالفيها ومعالجتها  جلأجل تعزيزها، وتحديد جوانب الضعف من       أالبرنامج من   

ن يستند إلـى    ين والتجويد في البرامج، فالبد وأ     وير المنشود هدفه التحس   تطوير مختلف برامج كلياتها، وبما أن التط      
  ).وهم الخريجين(دراسات علمية ميدانية تتناول الفئة الدارسة للبرنامج 



٢  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

 لم يتم تقويمه من قبل، فـإن        -نعلى حد علم الباحثيْ   –تأسيساً على ما تقدم، وبما أن برنامج التربية الفنية            
في معرفة االيجابيات والسلبيات من وجهة نظر الخريجين، من أجل تقـديم مقترحـات              مشكلة هذا البحث تتلخص     

  . تساعد في تطوير البرنامج بما يتوافق والمعايير العالمية في هذا المجال

  
  أهمية البحث

). ٢٠٠١كـاظم،   (ال يختلف اثنان على دور وأهمية تقويم البرامج الدراسية في مختلف مراحل التعلـيم                 
 التعليم الجامعي تُعد عملية التقويم مهمة لكل من الطلبة واألساتذة والقائمين على المنـاهج الجامعيـة؛                 وفي مرحلة 

فبالنسبة للطلبة نجد أن التقويم يزودهم بنقاط القوة ونواحي الضعف في جوانب المنهج المختلفة، وكيفية عالج تلك                 
ذف، كما يزودهم بالتغذية الراجعة حول مدى تقدمهم ونقاط          بالتعديل أو التغيير أو اإلضافة أو الح       ةالجوانب المنهجي 

 فالتقويم يفيدهم فـي تحديـد       ،وأما بالنسبة لألساتذة  . الضعف التي مازالوا يعانون منها عند تعاملهم مع هذا المنهج         
وفي جوانب المنهج التي حققت األهداف الموضوعة والتي لم تتحقق، كما تفيدهم في تحديد الوضع الحالي لطالبهم                 

إعادة صياغة األهداف من جديد، وفي تحديد أنجع الطرق التي تؤدي إلى إدخال التحسينات في مجال تعلم المـنهج       
 جوفيما يتعلـق بالقـائمين علـى المنـاه        . وفي اختيار المصادر والوسائل األكثر فاعلية للتدريس بغية استخدامها        

قاط القوة والضعف عند أساتذة الجامعة أنفسهم مما يساعد         جل تعرف ن  أالجامعية، فإن التقويم عملية مهمة لديهم من        
سعــادة،  (في تحسين طرق تدريسهم المختلفة ومقارنة نتائج عملية التدريس بين األقسام أو الكليات المتنـاظرة                 

١٩٩٦.(  
  :وعليه فإن عملية تقويم برنامج التربية الفنية بكلية التربية سيؤدي إلى  
 .ذا البرنامج وسلبياتهإلقاء الضوء على ايجابيات ه .١

 .معرفة مدى قرب البرنامج وبعده عن المعايير العالمية المتبعة اآلن في مجال التربية الفنية .٢

 وتعزيز  -إن وجدت –مساعدة القائمين على هذا البرنامج من مخططين ومنفذين على عالج السلبيات             .٣
 .االيجابيات الموجودة فيه

  .ثلةتقديم مقترحات تساعد في وضع برامج مما .٤
  

  أهداف البحث
  :يهدف هذا البحث إلى  
 المعايير العالمية من وجهة     وفقاً لبعض  جامعة السلطان قابوس     –تقويم برنامج التربية الفنية بكلية التربية        .١

 .نظر الخريجين

في تقويم برنامج التربية  )  تربية فنية  مشرف –مدرس  (، والوظيفة   ) أنثى –ذكر  (معرفة دور متغير النوع      .٢
 .الفنية

  .اقتراح برنامج للتربية الفنية على وفق المعايير العالمية لبرامج التربية الفنية .٣
 
 



٣  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  مصطلحات البحث
   تقويم البرنامج الدراسي-١

  : منهانظرية عديدةلتقويم البرنامج الدراسي تعريفات   

لـرازق،  عبد ا " (تقويم مناهج البرنامج ومجموعة المقررات وتصميم البرنامج من حيث كفاءته وفاعليته          " −
  ).٢٨، ص١٩٩٦

   .(Barker, 1999, p.140) "إجراءات منظمة تستخدم في البحث عن حقائق أو مبادئ" −

   ..(Barker, 1999, p.161) "بحث منظم في تحديد مدى نجاح برنامج دراسي معين" −

" البرنـامج  فـي تحـسين      توظيفهـا المعلومة التي يمكـن     تقديم  الدراسي هي   إن رسالة تقويم البرنامج     " −
((Royse, Thyer, Padgett, and Logan, 2001, p.2) 

عملية إصدار الحكم على المقررات الدراسـية       : أما التعريف اإلجرائي لتقويم البرنامج الدراسي فهو      
وطرائق التدريس والتقويم والجوانب األخرى المتعلقة بالبرنامج والمرتبطة بالمعايير العالميـة لبـرامج             

مدرسين أو موجهين تربيـة     كجين الذي يعملون في الميدان التربوي الُعماني        التربية الفنية من قبل الخري    
  .فنية

   برنامج التربية الفنية-٢

 جامعة السلطان قابوس خـالل الفتـرة مـن          –وهو البرنامج المطبق في قسم التربية الفنية بكلية التربية            
  .البحث الحاليم والذي درسه أفراد عينة ٢٠٠٣-٢٠٠٢م وحتى العام الجامعي ١٩٩٢-١٩٩١

  
  الدراسات السابقة

أمكن الباحثان من االطالع على مجموعة من الدراسات ذات العالقة بموضوع البحـث الحـالي، حيـث       
تناولت جميع تلك الدراسات تقويم منهج التربية الفنية، إال أن بعضها قد تناوله في مراحل التعليم العام، وبعـضها                   

  .وفيما يلي عرضاً لتلك الدراساتاآلخر في مرحلة التعليم الجامعي، 

 معرفـة الواقـع الحـالي       )١٩٨٠(المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي        هدفت دراسة     
للمناهج القائمة بمفهومها الشامل بمراحل التعليم العام، وتقويم الواقع في ضوء األهداف الموضوعة لها، واعتمـاداً                

 الفنية وللخطط الدراسية المتبعة في التنفيذ، أشارت النتائج إلـى وجـود سـمة               على تحليل محتوى لمناهج التربية    
العمومية في أهداف التربية الفنية، والى وجود تنوع في الخبرات التي تقدمها للمتعلم والعمليات التـشكيلية التـي                  

  .تتضمنها

 دمـة، وباسـتعمال  درسي الفنون أثنـاء الخ  تعرف مناهج تدريب ُم(Eads, 1981)وهدفت دراسة ايدز   
 مدرسا ومدرسة، أشارت النتائج أن متطلبات منهج دراسة الفن اتفقت وتجـاوزت متطلبـات               ٢٥٧االستبانة على   



٤  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

ن هناك ضعفا   أمعيار القياس المقدم من جمعية التربية الفنية لبرنامج إعداد معلم التربية الفنية في معظم الحاالت، و               
درسـي الفنـون، وقلـة الـدورات     نب المعينة لمحتوى منهج تدريب ُمفي متطلبات التذوق الفني وفي بعض الجوا 
  .التدريبية المساعدة في تدريس التربية الفنية

 تلبية برنامج إعداد مدرس التربية ة فقد هدفت تحديد درج(Thiensuwan, 1983)ثينسوان أما دراسة   
 الطلبة العملية، وتحديد نواحي القوة  بتايلند لحاجاتChulalongkorn University الفنية في جامعة جاللنكورن

والضعف فيه، وباستعمال االستبانة على عينات من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، أشارت النتـائج أن                
ن المقرر العملي كان مناسباً في مجاالت الفنون الرئيسة،          حاجات الطلبة العملية بكفاءة، وأ     البرنامج بشكل عام يلبي   

ن هناك حاجة لتطوير بعض جوانب البرنامج، منها طرائـق التـدريس            رجة عالية، وأ   كان ناجحاً بد   وأن البرنامج 
  .والتقويم

 فقد هدفت تعرف آراء المعلمين والمعلمات في مـدى تحقيـق األهـداف              )١٩٨٥(محمود  وأما دراسة     
لتي واجهت تطبيق مفرداتـه،     المرجوة لمنهج التربية الفنية في المرحلة االبتدائية، وحصر الصعوبات والمعوقات ا          

 معلماً ومعلمة، وباستعمال االستبانة والمقابلة أشارت النتائج إلى عـدم مـساعدة مـنهج       ٦٠وقد تكونت العينة من     
ن محتـوى    للمنهج مناسبة لنضج التالميذ، وأ     ن الوحدات الدراسية  ة في تحقيق األهداف الخاصة به، وأ      التربية الفني 

  .يذ ويشبع الميول الفنية لديهمالمنهج مناسب لقدرات التالم

 فقد هدفت دراسته تقويم منهج التربية الفنية المقرر في مدارس المرحلة الثانويـة              )١٩٨٩(الكناني  وأما    
 من االختصاصيين التربويين، وباستعمال اسـتبانه تتكـون مـن           ٧لمادة، و ل مدرساً ومدرسة    ١٧٥من وجهة نظر    
، اتـضح وجـود صـعوبات تواجـه         )رائق التدريس، وأسلوب التقويم   األهداف، والمفردات، وط  (أربعة مجاالت   
ضعف استيعاب ووضوح األهداف لدى المدرسين، وضعف وعي الطلبة بأهداف المادة؛ ووجـود             : المدرسين منها 

صعوبات تحول دون تطبيق مفردات المادة كزيادة عدد الطلبة في الصفوف؛ عدم توافر اإلمكانات الستعمال طرق                
ن التركيز على المحاضرة والمناقشة؛ وقلة استعمال التقنيات التربويـة فـي            ة، وأ كالعرض والنمذج تدريس حديثة   

  .المدارس رغم توافرها

 فقد هدفت تحليل محتوى األهداف والتنظيم واالسـتراتيجيات  (Jacquelin, 1993)جاكلين وأما دراسة   
 الطلبة، وألجل ذلك تم تحليل مناهج  التربية الفنيـة           ثر هذه المكونات على نتاج    متبعة في منهج التربية الفنية، وأ     ال

 مدرسة باستعمال أسلوب تحليل المحتوى، وأشارت النتائج إلى وجود عدد من جوانب اإلبداع في التطبيـق         ٤٠في  
ن المنهج نجح في تعلـيم الطلبـة        توب في وثائق المنهج ومفرداته، وأ     الفعلي أكثر مما هو مؤشر في التخطيط المك       

  .تنفيذ األهداف المرسومة لهونجح في 

 ٣٠ تقويم منهج األشغال اليدوية لطلبة قسم التربية الفنية، بلغ حجم العينة             )١٩٩٧(لعيبي  وهدفت دراسة     
طالباً وطالبة في قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة ببغداد، أشارت نتائج االستبانة إلى وجود ضعف في المنهج                  

  .براء والمتخصصين من حيث تطبيقه وعالقته باألهداف وبالمرحلة التعليميةالمقرر من وجهة نظر الخ



٥  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

 في دراسته تقويم منهج التربية الفنية للمرحلة المتوسطة من وجهـة نظـر              )٢٠٠١(المشهداني  وتناول    
لـى  إ و  مدرساً ومدرسة، وباستعمال االستبانة اتضح أن األهداف المعتمدة حالياً بحاجة إلى التجديد واإلضافة،             ١٠٠

المزيد من الدقة في الصياغة، لتوضيحها وترجمتها لدى المدرس والطالب، كما أشارت النتائج إلى افتقار المـنهج                 
  .إلى التنوع في أساليب تقويم نتاج الطلبة

 فقد تناول تقويم منهج التربية الفنية للمدارس األساسية فـي األردن فـي ضـوء                )٢٠٠٢(الزعبي  وأما    
ك تم تحليل محتوى منهج التربية الفنية للصفين الخامس والسادس من المرحلة األساسية، وتبين              أهدافه، ولتحقيق ذل  

 بين نسبة تمثيل األهداف الخاصة لألهداف العامة، وانحصر تمثيل األهـداف الـسلوكية فـي                )وجود عدم اتساق  (
هداف السلوكية ليس لها محتوى     ن العديد من األ   هداف السلوكية لألهداف الخاصة، وأ    مجالين فقط، وعدم شمولية األ    

  .علمي لتحقيقها

 تقويم المناهج المقررة في أقسام الفنون التشكيلية لمعاهد الفنون          )٢٠٠٤(الجبوري  وأخيراً، هدفت دراسة      
 فقرة توزعت على ستة     ٩٢ مدرساً ومدرسة، وباستعمال استبانه تكونت من        ٨٣الجميلة في العراق من وجهة نظر       

تعليمة، ومحتوى المناهج المقررة، وطرائق التدريس، والوسائل والتقنيات التعليمية، واألنشطة          األهداف ال (مجاالت  
أشارت النتائج إلى أن المجاالت الستة تتكامل وتتفاعل فيما بينهـا       ) والفعاليات التعليمية، وأساليب تقويم نتاج الطلبة     

ى وجود ضعف في اسـتخدام المدرسـين فـي    وتشكل عناصر مهمة في تصميم وبناء المناهج، وأشارت النتائج إل   
  .بعض الجوانب المتعلقة باألهداف التعليمية ومحتوى المناهج الدراسية وطرائق التدريس وأساليب التقويم

ومن استعراض الدراسات السابقة يبدو جلياً أن منهج التربية الفنية عبر مراحل التعليم المختلفة قد حظي                  
ات التقويمية التي أجريت عليه قد توصلت إلى نتائج مهمة أدت إلى إعادة النظر فـي                باهتمام الباحثين، وأن الدراس   

محتواه، مما انعكس إيجاباً على تطويره وتحسينه، وهذا ما يبرر إجراء البحث الحالي بهدف الوقوف على برنامج                 
ديد يأخذ بنظر االعتبار المعـايير      التربية الفنية بكلية التربية من حيث ايجابياته وسلبياته، تمهيدا القتراح برنامج ج           

  .العالمية في هذا المجال

  منهجية البحث
  عينة البحث

 جامعـة   –فرداً من خريجي قسم التربية الفنيـة بكليـة التربيـة            ) ١٠٥(اختيرت عينة عشوائية حجمها       
ـ  . م٢٠٠٥–٢٠٠٤السلطان قابوس من العاملين بالحقل التربوي الُعماني خالل العام الدراسي            ي اختيـار   روعي ف

روعي في توزيعها   ، كما   ) موجه تربية فنية   -مدرس  (؛ ومتغير الوظيفة    ) أنثى –ذكر  (العينة تمثيلها لمتغير النوع     
  .يتضمن عينة البحث موزعة حسب متغيري النوع والوظيفة) ١(والجدول . ٢٠٠٢-١٩٩٤سنة التخرج بين 

  
  
  
  



٦  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  )١(الجدول 
  ةعينة البحث موزعة حسب متغيري النوع والوظيف

 المجموع موجه تربية فنية مدرس الوظيفة/ النوع 
 ٣٤ ١٠ ٢٤ ذآر
 ٧١ ٧ ٦٤ أنثى

 ١٠٥ ١٧ ٨٨ المجموع
  

  أداة البحث
الجبـوري،  : مثالً(أعّد الباحثان أداة البحث اعتماداً على الدراسات السابقة فــي مجال تقويم البرامـج               
؛ المركز العربـي    ١٩٨٥؛ محمود،   ١٩٨٩ني،   الكنا ؛١٩٨٤ الشبلي،   ؛٢٠٠٢؛ الزعبي،   ٢٠٠١؛ راضي،   ٢٠٠٤

: مـثالً (؛ واعتماداً على المعايير العالمية في مجال برامج التربيـة الفنيـة             )٢٠٠١؛ المشهداني،   ١٩٨٠للبحوث،  
 ,Eads, 1981; Hoffa, 1994; Hope, 2005; Jacqueline, 1993; Thiensuwan؛ ٢٠٠٤األشـقر،  

  .ي التقويم التربوي والتربية الفنية؛ فضالً عن خبرة الباحثين في مجال)1984

  :من ثالثة محاور هي) ١الملحق، (تتكون االستبانة المعّدة   

  )ومات عامةلمع: (المحور األول

  ).النوع، سنة التخرج، الوظيفة(ويتضمن ثالثة متغيرات ديمغرافية   

  )تقويم الخطة الدراسية: (المحور الثاني

متطلبات :  التي درسها الخريجين، وتنقسم إلى ثالثة أنواع وهي        ويتضمن مقررات برنامج التربية الفنية      
، فضالً عن ثمانية    ) مقررات ٥(، ومتطلبات الجامعة    ) مقرراً ١٤(، ومتطلبات الكلية    ) مقرراً ٢٩(القسم  

  .أسئلة تدور حول الخطة الدراسية

  )طرائق التدريس والتقويم: (المحور الثالث

التدريس والتقويم المستعملة في البرنامج مـن حيـث درجـة           ويتضمن سبعة أسئلة تدور حول طرائق         
استعمالها، ومدى تفضيلها، ومدى توافر المستلزمات المطلوبة للدراسة في القسم، وأخيراً مدى تنميتهـا              

  .للوظائف المعرفية المطلوبة

  
  صدق األداة

 جامعـة   – بكلية التربية     من المتخصصين في التربية الفنية والتقويم التربوي       )١(ُعرضت األداة على ستة     
 قابوس، لغرض الحكم على مدى صالحية األداة من حيث صياغة األسئلة، وبدائل اإلجابـة، ومراعاتهـا                 نالسلطا

                                           
  :الخبراء الذین حكموا األداة هم  (1)
 أستاذ بقسم التربية الفنية    .إبراهيم البكري. د.أ -١



٧  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

على صالحية األداة في قياس     % ٨٠وقد اتفق الخبراء بنسبة ال تقل عن        . للمعايير العالمية في برامج التربية الفنية     
ت على بعض األسئلة تم األخذ بها جميعها، وبذلك أصـبحت األداة جـاهزة              ما وضعت لقياسه، مع اقتراح تعديال     

  .للتطبيق على عينة البحث
  

  تطبيق األداة
على عينة البحث بشكل فردي من خالل االستعانة بطلبة الدراسات العليـا            ) ١الملحق،  (تم تطبيق األداة      

حيث قاموا بإعطاء كل فرد في العينة االستبانة علـى  بكلية التربية، ) ماجستير علم النفس، دبلوم اإلدارة المدرسية  (
  .التاليأن يقوم بتعبئتها وإعادتها في اليوم 

  
  ثبات األداة

علـى   ٠,٨٣ و ٠,٨٤ كرونباخ، فبلغا    -ُحسب ثبات أسئلة المحورين الثاني والثالث لالستبانة بطريقة ألفا          
  ).٢٠٠١؛ راضي، ٢٠٠٤وري، الجب: مثال(التوالي، وهما مقبوالن مقارنة بالدراسات السابقة 

  
  التحليل اإلحصائي

، وتمت معالجتها إحـصائيا باسـتعمال المتوسـط الحـسابي،           SPSSأدخلت البيانات كملف في برنامج        
  .لعينتين مستقلتين" ت"لعينة واحدة، واختبار " ت"واالنحراف المعياري، واختبار 

  
 

  نتائج البحث
  عرض النتائج

  :ل النتائج وعرضها على وفق محاور االستبانة، وكما يليلتحقيق أهداف البحث، تم تحلي  
  

  نتائج الهدف األول 
مهم جـداً،   (للبدائل  ) ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥(أعطيت الدرجات    ،درجة أهمية مقررات الخطة الدراسية    لمعرفة  

ـ         )مهم، مهم إلى حد ما، غير مهم، أقترح إلغاءه         ات ، وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري لمتطلب
، )٣(وعند مقارنة المتوسط المحسوب مع المتوسط النظـري البـالغ           . القسم، ومتطلبات الكلية، ومتطلبات الجامعة    

                                                                                                                              
  .استشاري زائر بقسم علم النفس    .خليل إبراهيم رسول. د.أ -٢
 .أستاذ بقسم علم النفس  .عبد القوي سالم الزبيدي. د.أ -٣
 .ساستشاري زائر بقسم علم النف  .محمود عبد الحليم منسي. د.أ -٤
 .أستاذ مشارك بقسم علم النفس   .علي عبد جاسم الزاملي. د -٥
  أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية    .محمد علي نصرة. د -٦

  



٨  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

يتضمن خالصـة   ) ٢(والجدول  . لعينة واحدة إلى أهمية مقررات القسم والكلية والجامعة       " ت"أشارت نتائج اختبار    
 . لمتوسطات كل متطلبأعمدة بيانية ) ١(، بينما يتضمن الشكل "ت"نتائج اختبار 

 
  )١(الجدول 

  ألهمية مقررات البرنامج" ت"خالصة نتائج اختبار 
المتوسط  المتطلبات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

" ت"قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫٠٠١ ٤٢٫٧٧٤ ٣ ٠٫٣٣ ٤٫٣٧ القسم
 ٠٫٠٠١ ٣٧٫٠١٧ ٣ ٠٫٣٨ ٤٫٣٧ الكلية
 ٠٫٠٠١ ٩٫١٥٦ ٣ ٠٫٦٥ ٣٫٥٨ الجامعة

  
  

قسم. مكلية. مجامعة. م

ي
ساب
لح
ط ا
وس
لمت
ا

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

3.58

4.374.37

 
  )١(الشكل 

  أعمدة بيانية لمتوسطات درجة أهمية مقررات القسم والكلية والجامعة
  
  

ولتحديد المقررات األكثر أهمية في القسم والكلية والجامعة، تم حساب المتوسط الحـسابي واالنحـراف               
وقد كانت المقررات األكثر أهميـة      .  تنازليا على أساس المتوسط الحسابي     المعياري لكل مقرر على حدة، وُرتبت     

، فنـون الـشعوب     ١/، التـصوير  ١/الرسم من الطبيعة، المدخل إلى التربية الفنية، الخزف       ( :مستوى القسم على  
ي، أصـول  علم نفس النمو، علم النفس التربوي، القياس والتقويم، اإلرشاد النفس   ( :مستوى الكليـة  ؛ وعلى   )البدائية
تتـضمن المتوسـط    ) ٥ و ٤ و ٣(والجـداول   . )، اللغة اإلنجليزية  ةاللغة العربي  (:مستوى الجامعة ؛ وعلى   )التربية

 .الحسابي واالنحراف المعياري لمقررات القسم والكلية والجامعة
 

  المتوسط النظري



٩  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  )٣(الجدول 
  ) مقررا٢٩ً= ن(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقررات القسم 

 االنحراف المعياري وسط الحسابيالمت المقررات م
 ٠٫٣١ ٤٫٩٠  الرسم من الطبيعة ١
 ٠٫٣٤ ٤٫٩٠  المدخل إلى التربية الفنية ٢
 ٠٫٤٥ ٤٫٨٦  )١(الخزف  ٣
 ٠٫٤٣ ٤٫٨٦  )١(التصویر  ٤
 ٠٫٥١ ٤٫٨٢  فنون الشعوب البدائية ٥
 ٠٫٥٢ ٤٫٨١  النسيج بألياف مختلفة ٦
 ٠٫٤٧ ٤٫٧٩  )١(أسس التصميم  ٧
 ٠٫٥٣ ٤٫٧٥  لحضارات القدیمةالفن في ا ٨
 ٠٫٧٩ ٤٫٥٢  )٢(التصویر  ٩
 ٠٫٧٧ ٤٫٤٦  الطباعة ١٠
 ٠٫٧٣ ٤٫٤٤  )٢(الخزف  ١١
 ٠٫٨٥ ٤٫٤٣  )٢(الرسم  ١٢
 ٠٫٧٩ ٤٫٤٢  فن الطفل ١٣
 ٠٫٨٢ ٤٫٤٠  نظریات التربية الفنية وتاریخها ١٤
 ٠٫٨٤ ٤٫٣٧  األشغال الفنية ١٥
 ٠٫٨٥ ٤٫٣٤  )اختياري(أسس التصميم   ١٦
 ٠٫٩٧ ٤٫٣٣  )اختياري(المعادن والصياغة  ١٧
 ٠٫٩٦ ٤٫٣٣  )اختياري(النحت  ١٨
 ٠٫٩٧ ٤٫٢٢  الفن اإلسالمي ١٩
 ٠٫٨٥ ٤٫٢٠  التذوق الفني ٢٠
 ٠٫٩٥ ٤٫١٦  )اختياري(التشكيل بخامات مختلفة  ٢١
 ١٫٠١ ٤٫١٦  )اختياري(الحرف الفنية في عمان  ٢٢
 ٠٫٩١ ٤٫١٥  فن القرن العشرین ٢٣
 ٠٫٨٦ ٤٫٠٩  )اختياري(فة البصریة الثقا ٢٤
 ١٫٠١ ٣٫٩٧  )اختياري(التربية الفنية خارج غرفة التدریس  ٢٥
 ١٫٠٠ ٣٫٩٦  )اختياري(التربية الفنية لفئات الخاصة  ٢٦
 ٠٫٩٢ ٣٫٨٢  التقویم والتوجيه في التربية الفنية ٢٧
 ٠٫٩٩ ٣٫٧٨  )اختياري(الطالءات الخزفية  ٢٨
 ١٫٠٢ ٣٫٦٠  )اختياري(بية الفنية مشروعات مستقلة في التر ٢٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



١٠  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  )٤(الجدول 
  ) مقررا١٤ً= ن(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقررات الكلية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المقررات م
 ٠٫٢٧ ٤٫٩٢  علم نفس النمو ١
 ٠٫٢٨ ٤٫٩١  علم النفس التربوي ٢
 ٠٫٤٦ ٤٫٨٤  القياس والتقویم ٣
 ٠٫٥٤ ٤٫٧٧  رشاد النفسياإل ٤
 ٠٫٥٥ ٤٫٧٢  أصول التربية ٥
 ٠٫٨١ ٤٫٦١  األهداف التربویة والتعليمية ٦
 ٠٫٧١ ٤٫٥١  نظام التعليم في عمان والخليج ٧
 ٠٫٧٧ ٤٫٤٢  المنهج المدرسي ٨
 ٠٫٨٢ ٤٫٣٣  )١(طرق التدریس  ٩
 ١٫٠١ ٤٫٠١  وسائل تعليمية ١٠
 ١٫٠٣ ٤٫٠١  )١(تربية عملية  ١١
 ٠٫٩٥ ٣٫٩٦  )٢(تدریس طرق ال ١٢
 ١٫٢٢ ٣٫٨١  )٢(التربية العملية  ١٣
 ١٫١٠ ٣٫٣٩  مقدمة في الحاسب الشخصي ١٤

 
  )٥(الجدول 

  ) مقررات٥= ن(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقررات الجامعة 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المقررات م
 ١٫٠٠ ٤٫٣٢  لغة عربية ١
 ٠٫٩٥ ٤٫٢٩  لغة إنجليزیة ٢
 ١٫١٨ ٣٫٣٦  عمان والحضارة اإلسالمية ٣
 ١٫١٩ ٣٫٠٢  لغة إنجليزیة ٤
 ١٫١١ ٢٫٩٠  مقرر اختياري ٥

   
  :وأما نتائج األسئلة الثمانية التي تدور حول الخطة الدراسية، فقد كانت على الشكل اآلتي

  في النجاح بالمهنة؟ ن ما درسته في الخطة كان مهماًإهل تشعر  .١
  %٩٣,٣   نعم
 %٦,٧  ال

 
 هل أنت راٍض عن الخطة التي درستها؟   .٢

  %٦٠   نعم
 %٤٠  ال

 
 هل توجد بالخطة الدراسية مقررات متداخلة من حيث المضمون؟ .٣

  %٦٤,٨   نعم
  %٣٥,٣  ال



١١  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

 :والمقررات المتداخلة في المضمون طبقاً إلجابات أفراد العينة هي
  .فنون الشعوب البدائية -١
  .الفن في الحضارات القديمة -٢
  .يةاألشغال الفن -٣
  .٢/ التصوير -٤
  .٢/ الخزف -٥
  .مدخل إلى التربية -٦
  .التشكيل بخامات مختلفة -٧
  .التذوق الفني -٨
  .مشروعات مستقلة في التربية الفنية -٩
  

هل توجد مقررات ال تتضمنها الخطة وكان ينبغي أن تتضمنها من أجل اكتساب المدرس مهارات أساسية  .٤
 يحتاجها في حياته العملية؟ 

  %٧٦,٢   نعم
  %٢٣,٨  ال

 :قررات التي ال تتضمنها الخطة ويفترض تضمينها طبقاً إلجابات أفراد العينة هيوالم
  .الخط العربي -١
  .التصميم بالكمبيوتر -٢
  .الرسم على األوراق الشفافة والزجاج واأللوان المائية -٣

 
   هل توجد في الخطة مقررات صعبة يرسب فيها عدد كبير من الطلبة، وتترك أثراً سلبيا عليهم؟ .٥

  %٥٢,٤  نعم
  %٤٧,٦  ال

 :والمقررات الصعبة التي يرسب فيها عدد كبير من الطلبة طبقاً إلجابات أفراد العينة هي
  .اللغة اإلنجليزية -١
  .علم النفس التربوي -٢
  .القياس والتقويم -٣
  .علم نفس النمو -٤
 .أصول التربية -٥

  ؟اختيارية ترى إمكانية تحويلها إلى مقررات إجباريةهل توجد في الخطة مقررات  .٦
  %٦٨,٦  نعم
  %٣١,٤  ال



١٢  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

 ):مرتبة تنازلياً(والمقررات اإلجبارية التي يرى أفراد العينة ضرورة تحويلها إلى اختيارية هي 
  .عمان والحضارة اإلسالمية -١
  .اللغة العربية -٢
  .النسيج بألياف مختلفة -٣
  .اإلرشاد النفسي -٤
  .أصول التربية -٥
  .فنون الشعوب البدائية -٦
  .نظريات التربية الفنية -٧

  
  ؟إجبارية ترى إمكانية تحويلها إلى مقررات اختياريةررات هل توجد في الخطة مق .٧

  %٧٧,١  نعم
  %٢٢,٩  ال

 ):مرتبة تنازلياً(والمقررات االختيارية التي يرى أفراد العينة ضرورة تحويلها إلى مقررات إجبارية هي 
  .التشكيل بخامات مختلفة -١
  .المعادن والصياغة -٢
  .أسس التصميم -٣
  .النحت -٤
  . الفنيةمشروعات مستقلة في التربية -٥
  .الطالءات الخزفية -٦
  .التربية الفنية للفئات الخاصة -٧
  .الثقافة البصرية -٨
 .التربية الفنية خارج حجرة الدراسة -٩
  الحرف الفنية في عمان - ١٠

  
  :بشكل عام، هل برنامج التربية الفنية من وجهة نظرك برنامج .٨

  %٢٤,٢      جيد جداً
  %٥٠,٥      جيد

  %٢٤,٢    متوسط الجودة
 %١,١     غير جيد

  
  
  



١٣  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

 أسـئلة هـذا      المتبعة في البرنامج، كشفت تحلـيالت      التقويمطرائق  طرائق التدريس و  عرفة مستوى   ولم
   : النتائج اآلتيةالمحور عن

  

ظهره الـجدول كان وفقاً للترتيب الذي ُيدرجة استخدام أساتذة قسم التربية الفنية لطرائق التدريس المختلفة / ١
)٦:(  

  )٦(الجدول 
  ف المعياري لدرجة استخدام طرائق التدريسالمتوسط الحسابي واالنحرا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الطریقةم
  ٠٫٦١  ٣٫٦٢  المحاضرة ١
  ٠٫٧٨  ٣٫٤٩  تكليف بمشروع عملي ٢
  ٠٫٧٧  ٣٫٣٨  تكليف الطلبة بكتابة بحث نظري ٣
  ٠٫٧١  ٣٫١١  المناقشة ٤
  ٠٫٩٦  ٣٫٠٣  تدریبات عملية أثناء المحاضرة ٥
  ٠٫٨٣  ٢٫٥٦  ة بقراءات خارجيةتكليف الطلب ٦
  ٠٫٩٠  ٢٫٢٤  رحالت علمية ٧

  
  :طريقة التدريس المفضلة لدى أفراد العينة، جاءت وفقاً للترتيب اآلتي/ ٢

  .المناقشة -١
 .الرحالت العلمية -٢
 .تدريب عملي أثناء المحاضرة -٣
 .المشروعات -٤
 .الدراسة العملية -٥

  
  :ي بحاجة إلى تدريس عملي هيالمقررات الدراسية التي كان فيها التدريس نظري وه/ ٣

  .التذوق الفني -١
 .الفن اإلسالمي -٢
 .الثقافة البصرية -٣
 .التربية الفنية للفئات الخاصة -٤
 .فن القرن العشرين -٥
 .فن الطفل -٦

  
  :المقررات الدراسية التي كان فيها التدريس عملي وهي بحاجة إلى تدريس نظري هي/ ٤

  .التصوير -١
 .الرسم من الطبيعة -٢



١٤  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

 .أسس التصميم -٣
 .الطباعة -٤
 .الخزف -٥
 .األشغال الفنية -٦

  
  .خالصة ذلك) ٧(يبين الجدول إلى أي درجة تتوفر للطالب في القسم التسهيالت المطلوبة؟ / ٥
  

  )٧(الجدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة توافر التسهيالت الدراسية المطلوبة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التسهيالتم
  ٠٫٦٢  ٣٫٥٤  ات الدراسةقاع ١
  ٠٫٧٦  ٣٫٠٤  المعامل والورش الفنية ٢
  ٠٫٨٢  ٢٫٧٠  الكتب والمراجع الفنية ٣
  ٠٫٧٨  ٢٫٥١  )من إعداد األستاذ(المذآرات  ٤
  ١٫٠٨  ٢٫٣٤  أجهزة الحاسب اآللي ٥
  ٠٫٨٨  ٢٫١٩  الرحالت العلمية ٦

  
خالصة ) ٨(يبين الجدول معرفية للمتعلم؟ إلى أي درجة تهتم طرائق التدريس المتبعة في تنمية الوظائف ال/ ٦
  .ذلك

  )٨(الجدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة اهتمام طرائق التدريس بالوظائف المعرفية

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الوظيفة المعرفية م
  ٠٫٦٩  ٣٫٤٦  )استرجاع المعلومات السابقة (التذآر ١
  ٠٫٦٩  ٣٫٣٨  )توضيح والشرح والتلخيصالتمييز وال (الفهم ٢
  ٠٫٧١  ٣٫٣٥  )نقل المعلومات إلى واقع الحياة (التطبيق ٣
  ٠٫٨٤  ٣٫٠٦  )إعادة الصياغة واآتشاف فكرة جدیدة (الترآيب ٥
  ٠٫٨١  ٣٫٠٢  )إصدار األحكام واتخاذ القرارات (التقویم ٦
  ٠٫٨١  ٢٫٨٢  )تفكيك الكل إلى أجزاء (التحليل ٤

  
  

  : يم المتبعة في كل مقرر كانت مناسبة لطبيعته النظرية والعملية وفقاً للمستويات اآلتيةطرائق التقو/ ٧
  %٢٦,٦      مناسبة

  %١٢,٨    غير مناسبة
  %٦٠,٦    بعضها مناسبة

 
 



١٥  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  .خالصة ذلك) ٩(يبين الجدول ما درجة استخدام أساتذة قسم التربية الفنية لطرائق التقويم المختلفة؟ / ٨
  

  )٩(الجدول 
  الحسابي واالنحراف المعياري لدرجة استخدام طرائق التقويمالمتوسط 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  طریقة التقویم م
  ٠٫٦٥  ٣٫٥١  .اختبارات تحریریة ١
  ٠٫٦٨  ٣٫٤٧    ).داخل المشغل(اختبارات عملية  ٢
  ٠٫٨٨  ٢٫٩٦  ).خارج المشغل، ربما في البيت(اختبارات عملية  ٣
  ٠٫٩٦  ٢٫٥١  .من آل األنواعاختبارات مزیجة  ٤
  ١٫٠٠  ٢٫٢٦  .اختبارات شفهية ٥

  
  نتائج الهدف الثاني

لعينتين مستقلتين  " ت"، تم استعمال اختبار     )معرفة دور متغير النوع ومتغير الوظيفة     (لتحقيق هذا الهدف      
، وكانـت  )ق فيهـا  بسبب طبيعة اإلجابة عنها لم تحسب الفـرو ، من المحور الثاني ٧،  ٤،  ٣،  ٢باستثناء األسئلة   (

  :النتائج على الوجه اآلتي
  
  ) أنثى–ذكر ( متغير النوع -١

فيما يتعلق بدرجة أهمية المقررات الدراسية، كان متغير النوع داالً في مقررات القسم فقط، ولم يكن داالً                   
  ".ت"يبين خالصة نتائج اختبار ) ١٠(والجدول . في مقررات الكلية والجامعة

  
  )١٠(الجدول 

  ثر النوع في درجة أهمية المقررات الدراسيةلعينيتين مستقلتين لمعرفة أ" ت"ر  نتائج اختباخالصة
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المقررات  إناث  ذآور

" ت"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٠٠٣  ٣٫٠٧٨  ٠٫٣٤  ٤٫٣١  ٠٫٢٨  ٤٫٥٢  القسم
  ٠٫٩١٣  ٠٫١١٠  ٠٫٤٠  ٤٫٣٦  ٠٫٣٦  ٤٫٣٦  الكلية
  ٠٫٩٠٨  ٠٫١١٦  ٠٫٦٧  ٣٫٥٨  ٠٫٦٥  ٣٫٥٩  الجامعة

  
وبما أن الفروق دالة في مقررات القسم لمصلحة الذكور، فقد تم ترتيبها تنازلياً لكل من الذكور واإلناث،                   

 :وكانت على الوجه اآلتي
 
 
 
 
 
  



١٦  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  ترتيب اإلناث للمقررات              ترتيب الذكور للمقررات 
  )٢(التصوير             الطباعة
  )٢(الرسم           )٢(وير التص

  )١(التصوير          )١(أسس التصميم 
  الطباعة          )١(التصوير 

  األشغال الفنية          )٢(الرسم 
  الرسم من الطبيعة          األشغال الفنية
  )١(أسس التصميم           التذوق الفني

  التشكيل بخامات مختلفة          الرسم من الطبيعة
  النسيج بألياف مختلفة          )٢(الخزف 

  
أما بالنسبة لألسئلة الثمانية التي تدور حول الخطة الدراسية، فقد كانت الفروق بين الذكور واإلناث غيـر                   

  .يبين ذلك) ١١(والجدول . دالة في جميعها
  

  )١١(الجدول 
  ثر النوع في الجوانب المتعلقة بالخطةلعينيتين مستقلتين لمعرفة أ" ت"ر خالصة نتائج اختبا

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  األسئلة  إناث  ذآور
" ت"ة قيم

  المحسوبة
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٤٤٩  ٠٫٧٥٩  ٠٫٢٦  ١٫٠٧  ٠٫١٨  ١٫٠٣  ١س
  ٠٫٤٥٤  ٠٫٧٥١  ٠٫٤٨  ١٫٣٥  ٠٫٥٠  ١٫٤٣  ٢س
  ٠٫٧٤٧  ٠٫٣٢٤  ٠٫٤٩  ١٫٣٧  ٠٫٤٨  ١٫٣٣  ٣س
  ٠٫٢٠٦  ١٫٢٧٧  ٠٫٤٥  ١٫٢٨  ٠٫٣٨  ١٫١٧  ٤س
  ٠٫٢٢٤  ١٫٢٣١  ٠٫٥٠  ١٫٥٠  ٠٫٤٩  ١٫٢٧  ٥س
  ٠٫٩٣١  ٠٫٠٨٦  ٠٫٤٧  ١٫٣١  ٠٫٤٧  ١٫٣٠  ٦س
  ٠٫٢٧١  ١٫١١٤  ٠٫٤٠  ١٫١٩  ٠٫٤٧  ١٫٣٠  ٧س
  ٠٫٢٧٦  ١٫٠٩٥  ٠٫٧٦  ١٫٩٤  ٠٫٦٣  ٢٫١٣  ٨س

  
وأما درجة استخدام أساتذة القسم لطرائق التدريس المختلفة، فقد كانت الفروق غير دالـة بـين الـذكور                    
  .يبين ذلك) ١٢(والجدول . واإلناث

  
  
  
  
  
  



١٧  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

  )١٢(الجدول 
  لعينيتين مستقلتين لمعرفة اثر النوع في طرائق التدريس " ت"ائج اختبار خالصة نت

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  طریقة التدریس  إناث  ذآور
" ت"قيمة 

  المحسوبة
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٤٣٨  ٠٫٧٨٤  ٠٫٥٣  ٣٫٦٨  ٠٫٧٨  ٣٫٥٥  المحاضرة
  ٠٫٢١٥  ١٫٢٤٩  ٠٫٧١  ٣٫١٦  ٠٫٧٣  ٢٫٩٧  المناقشة

  ٠٫٤٥٠  ٠٫٧٦٠  ٠٫٨٨  ٢٫٥٢  ٠٫٦٨  ٢٫٦٤  ت خارجةقراءا
  ٠٫٧١٩  ٠٫٣٦١  ٠٫٧٧  ٣٫٤٢  ٠٫٦٣  ٣٫٤٨  بحث نظري
  ٠٫١١٣  ١٫٦٠١  ٠٫٩٨  ٢٫٩٤  ٠٫٨٤  ٣٫٢٨  تدریب عملي
  ٠٫٧٥٥  ٠٫٣١٣  ٠٫٧٨  ٣٫٤٨  ٠٫٨٢  ٣٫٥٤  مشروع عملي
  ٠٫٩٠٠  ٠٫١٢٦  ٠٫٩٨  ٢٫٢٥  ٠٫٧٥  ٢٫٢٢  رحالت علمية

  
، كانـت   ) للطالب في القسم المستلزمات المطلوبة للدراسـة؟       إلى أي درجة تتوافر   (وأما السؤال الخامس      

  .يبين ذلك) ١٣(والجدول . الفروق غير دالة بين الذكور واإلناث
  

  )١٣(الجدول 
  لعينيتين مستقلتين لمعرفة اثر النوع في درجة توافر المستلزمات " ت"خالصة نتائج اختبار 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المستلزمات  إناث  ذآور
" ت"قيمة 

  المحسوبة
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٣٨٣  ٠٫٨٧٧  ٠٫٨٤  ٢٫٧١  ٠٫٧٨  ٢٫٥٥  الكتب
  ٠٫٩٨٩  ٠٫٠١٤  ٠٫٧٦  ٢٫٥١  ٠٫٨٧  ٢٫٥٢  المذآرات
  ٠٫٣٢٣  ٠٫٩٩٣  ٠٫٨٧  ٢٫٢٦  ٠٫٩٢  ٢٫٠٧  الرحالت

  ٠٫٩٢٩  ٠٫٠٨٩  ١٫٠٣  ٢٫٣٢  ١٫١٧  ٢٫٣٤  أجهزة الحاسوب
  ٠٫٣٨٧  ٠٫٨٦٩  ٠٫٦٦  ٣٫٥٧  ٠٫٥١  ٣٫٤٥  قاعات الدراسة

  ٠٫٥٤٧  ٠٫٦٠٤  ٠٫٨١  ٣٫٠٠  ٠٫٦٧  ٣٫١٠  المعامل
  

، )مدى اهتمام طرائق التدريس المتبعة في تنمية الوظـائف المعرفيـة؟          ما  (وفيما يتعلق بالسؤال السادس       
  .يبين ذلك) ١٤(والجدول . كانت الفروق غير دالة بين الذكور واإلناث

  
  )١٤(الجدول 

  ثر النوع في طرائق التدريس تين لمعرفة أتقللعينيتين مس" ت"خالصة نتائج اختبار 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الوظائف المعرفية  إناث  ذآور

" ت"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٨٠٣  ٠٫٢٥١  ٠٫٦٦  ٣٫٤٥  ٠٫٦٣  ٣٫٤٨  التذآر
  ٠٫٩٧١  ٠٫٠٣٦  ٠٫٦٥  ٣٫٣٨  ٠٫٦٨  ٣٫٣٨  الفهم
  ٠٫٠٩٤  ١٫٦٩٣  ٠٫٧٥  ٣٫٢٥  ٠٫٦٣  ٣٫٥٢  التطبيق
  ٠٫٢٣١  ١٫٢٠٥  ٠٫٧٨  ٢٫٧٨  ٠٫٨٥  ٣٫٠٠  التحليل
  ٠٫٢٦١  ١٫١٣١  ٠٫٨٤  ٣٫٠٣  ٠٫٨٣  ٣٫٢٤  الترآيب
  ٠٫٣٦٨  ٠٫٩٠٤  ٠٫٨٩  ٣٫٠٠  ٠٫٧٦  ٣٫١٧  التقویم



١٨  بعض المعايير العالمية من وجهة نظر الخريجينل ًاتقويم برنامج التربية الفنية وفق

وأما السؤال السابع المتعلق بمدى مناسبة طرائق التقويم المتبعة في القسم وطبيعة المقـرر النظريـة أو                 
  ".ت"يبين خالصة نتائج اختبار ) ١٥(والجدول . بين الذكور واإلناثالعملية، كانت الفروق غير دالة 

  
  )١٥(الجدول 

  ثر النوع في مدى فعالية طرائق التقويمألعينيتين مستقلتين لمعرفة " ت"خالصة نتائج اختبار 
  المتوسط  العدد  النوع

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  "ت"قيمة 
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

  ٠٫٨٢  ٢٫٤٠  ٢٥  ذآر
  ٠٫٦٤٤  ٠٫٤٦٤  ٠٫٩٣  ٢٫٣٠  ٦٣  أنثى

  
، كانت الفروق دالة بين الذكور واإلناث فـي         )طرائق التقويم المتبعة  (وأخيراً، فيما يتعلق بالسؤال الثامن        

) ١٦(والجـدول   . لمصلحة الذكور؛ وغير دالة في الطرائق األخرى      ) االختبارات المزيجة من كل األنواع    (طريقة  
  .يبين ذلك

  )١٦(الجدول 
  ثر النوع في طرائق التقويملعينيتين مستقلتين لمعرفة أ" ت"ر خالصة نتائج اختبا

  إناث  ذآور
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  طریقة التقویم

قيمة 
" ت"

 المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٥٣٦  ٠٫٦٢١  ٠٫٦٩  ٣٫٤٢  ٠٫٦٩  ٣٫٥٢  اختبارات عملية داخل المشغل
  ٠٫٧٩٠  ٠٫٢٦٧  ٠٫٨٧  ٢٫٩٨  ٠٫٩٢  ٢٫٩٣  ج المشغلاختبارات عملية خار

  ٠٫٩٤١  ٠٫٠٧٥  ٠٫٩٤  ٢٫٣٣  ١٫١١  ٢٫٣٤  اختبارات شفهية
  ٠٫٥٣٧  ٠٫٦٢٠  ٠٫٦٢  ٣٫٥٤  ٠٫٧٤  ٣٫٤٥  اختبارات تحریریة

  ٠٫٠١١  ٢٫٦٠٤  ١٫٠١  ٢٫٣٥  ٠٫٧٩  ٢٫٨٦  اختبارات مزیجة من آل األنواع
  
  ) تربية فنيةمشرف –مدرس ( متغير الوظيفة -٢

 بدرجة أهمية المقررات الدراسية، كان متغير الوظيفة داالً في مقررات القسم فقط، ولم يكـن                فيما يتعلق   
  ".ت"يبين خالصة نتائج اختبار ) ١٧(والجدول . داالً في مقررات الكلية والجامعة

  
  )١٧(الجدول 

  ثر الوظيفة في درجة أهمية المقررات لعينيتين مستقلتين لمعرفة أ" ت"ر خالصة نتائج اختبا
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المقررات  موجهون  مدرسون

" ت"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٠٣٣  ٢٫١٧٦  ٠٫٢٨  ٤٫٥١  ٠٫٣٦  ٤٫٣٠  القسم
  ٠٫١٤٨  ١٫٤٦٣  ٠٫٣٣  ٤٫٤٨  ٠٫٣٧  ٤٫٣٣  الكلية
  ٠٫٩٢٠  ٠٫١٠١  ٠٫٧٠  ٤٫٤٧  ٠٫٥٩  ٤٫٤٩  الجامعة
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، فقد تم ترتيبها تنازلياً لكل مـن المدرسـين          المشرفين لمصلحة   وبما أن الفروق دالة في مقررات القسم        
  :والموجهين، وكانت على الوجه اآلتي
  للمقرراتالمشرفين ترتيب           ترتيب المدرسين للمقررات

  الطباعة            ) ٢(الرسم 
  )١(التصوير             )٢(التصوير 
  )٢(التصوير             ) ١(التصوير 

   )١( التصميم أسس          التشكيل بخامات مختلفة
  )٢(الرسم             األشغال الفنية 

    التذوق الفني              الطباعة
  الرسم من الطبيعة            الرسم من الطبيعة

  )٢(الخزف            )١(أسس التصميم 
          

والمشرفين أما بالنسبة لألسئلة الثمانية التي تدور حول الخطة الدراسية، فقد كانت الفروق بين المدرسين                 
والجدول ). ٨،  ٥،  ٣،  ٢(لمصلحة المدرسين، وغير دالة في األربعة األخرى        ) ٧،  ٦،  ٤،  ١(ربعة أسئلة   دالة في أ  

  .يبين ذلك) ١٨(
  

  )١٨(الجدول 
  ثر الوظيفة في الجوانب المتعلقة بالخطةلعينيتين مستقلتين لمعرفة أ" ت"ر خالصة نتائج اختبا

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  األسئلة  موجهون  مدرسون
" ت"قيمة 

  المحسوبة
الداللة 

  حصائيةاإل
  ٠٫٠٢٤  ٢٫٣٣٣  ٠٫٠٠  ١٫٠٠  ٠٫٣٠  ١٫١٠  ١س
  ٠٫٦١٧  ٠٫٥٠٣  ٠٫٥١  ١٫٤٧  ٠٫٤٩  ١٫٤٠  ٢س
  ٠٫٠٩٣  ١٫٧٢٧  ٠٫٣٩  ١٫١٨  ٠٫٤٩  ١٫٣٨  ٣س
  ٠٫٠٠٠  ٤٫٨٠٢  ٠٫٠٠  ١٫٠٠  ٠٫٤٧  ١٫٣٢  ٤س
  ٠٫٤٤٩  ٠٫٧٦١  ٠٫٤٩  ١٫٣٥  ٠٫٥٠  ١٫٤٦  ٥س
  ٠٫٠٢٧  ٢٫٢٩١  ٠٫٣٣  ١٫١٢  ٠٫٤٨  ١٫٣٦  ٦س
  ٠٫٠٠٢  ٣٫٢٨٠  ٠٫٠٠  ١٫٠٠  ٠٫٣٩  ١٫١٨  ٧س
  ٠٫١٠٤  ١٫٦٧٩  ٠٫٦٦  ٢٫١٩  ٠٫٧٦  ١٫٨٦  ٨س

  
وأما درجة استخدام أساتذة القسم لطرائق التدريس المختلفة، فقد كانت الفروق غير دالة بـين المدرسـين            
  .يبين ذلك) ١٩(والجدول . والمشرفين
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  )١٩(الجدول 
  ثر الوظيفة في طرائق التدريس تقلتين لمعرفة أ مسلعينيتين" ت"خالصة نتائج اختبار 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  طریقة التدریس  موجهون  مدرسون
" ت"قيمة 

  المحسوبة
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٨١٧  ٠٫٢٣٣  ٠٫٨٧  ٣٫٥٩  ٠٫٥٣  ٣٫٦٣  المحاضرة
  ٠٫١٦٤  ١٫٤٠٨  ٠٫٦٦  ٢٫٩٤  ٠٫٦٩  ٣٫٢١  المناقشة

  ٠٫٣٧٢  ٠٫٩٠٠  ٠٫٨٧  ٢٫٥٣  ٠٫٨٠  ٢٫٧٤  قراءات خارجة
  ٠٫١٢٨  ١٫٥٤٢  ٠٫٧٣  ٣٫١٨  ٠٫٨١  ٣٫٥٢  بحث نظري
  ٠٫٨٩٦  ٠٫١٣١  ٠٫٧٨  ٣٫١٢  ٠٫٩٠  ٣٫٠٩  تدریب عملي
  ٠٫٩٠٩  ٠٫١١٥  ٠٫٨١  ٣٫٤٤  ٠٫٧٤  ٣٫٤٦  مشروع عملي
  ٠٫٠٨٧  ١٫٧٤٨  ٠٫٥٦  ١٫٩٤  ٠٫٩١  ٢٫٢٨  رحالت علمية

  
، كانـت   )المستلزمات المطلوبة للدراسـة؟   إلى أي درجة تتوافر للطالب في القسم        (وأما السؤال الخامس      

  .يبين ذلك) ٢٠(والجدول . الفروق غير دالة بين المدرسين والموجهين
  

  )٢٠(الجدول 
  لعينيتين مستقلتين لمعرفة اثر الوظيفة في درجة توافر المستلزمات " ت"خالصة نتائج اختبار 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  المستلزمات  موجهون  مدرسون
" ت"قيمة 

  المحسوبة
الداللة 
  يةاإلحصائ

  ٠٫٩٠٢  ٠٫١٢٣  ٠٫٧٩  ٢٫٦٥  ٠٫٧٦  ٢٫٦٧  الكتب
  ٠٫٧١٠  ٠٫٣٧٤  ٠٫٨٠  ٢٫٤٧  ٠٫٧٧  ٢٫٥٥  المذآرات
  ٠٫٠٥٣  ١٫٩٧٠  ٠٫٥٦  ١٫٧٦  ٠٫٨٢  ٢٫١٩  الرحالت

  ٠٫٢٦٢  ١٫١٣٣  ٠٫٩٩  ٢٫١٢  ١٫٠٤  ٢٫٤٥  أجهزة الحاسوب
  ٠٫٩٦٧  ٠٫٠٤٢  ٠٫٧٢  ٣٫٤٧  ٠٫٦٢  ٣٫٤٨  قاعات الدراسة

  ٠٫٨١٠  ٠٫٢٤١  ٦٤.  ٣٫١٨  ٠٫٧٤  ٣٫١٣  المعامل
  

، كانت  )مدى اهتمام طرائق التدريس المتبعة في تنمية الوظائف المعرفية؟        (وفيما يتعلق بالسؤال السادس       
الفروق دالة بين المدرسين والموجهين في وظيفة التقويم لمصلحة المدرسين؛ وغير دالة في الوظـائف المعرفيـة                 

  .يبين ذلك) ٢١(والجدول . األخرى
  

  )٢١(الجدول 
  لعينيتين مستقلتين لمعرفة اثر الوظيفة في طرائق التدريس " ت"خالصة نتائج اختبار 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الوظائف المعرفية  موجهون  مدرسون
" ت"قيمة 

  المحسوبة
الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٨٣٣  ٠٫٢١٢  ٠٫٦٢  ٣٫٥٣  ٠٫٥٨  ٣٫٥٧  التذآر
  ٠٫٤٩٧  ٠٫٦٨٤  ٠٫٦٢  ٣٫٤١  ٠٫٥٥  ٣٫٥٢  الفهم
  ٠٫٩٠١  ٠٫١٢٥  ٠٫٥٢  ٣٫٥٠  ٠٫٦٢  ٣٫٤٨  التطبيق
  ٠٫٦٣٨  ٠٫٩٠٨  ٠٫٧٣  ٢٫٨٢  ٠٫٧٨  ٣٫٠٢  التحليل
  ٠٫٧٠١  ٠٫٣٨٥  ٠٫٧٨  ٣٫١٢  ٠٫٦٩  ٣٫٢٠  الترآيب
  ٠٫٠٠٥  ٢٫٩٤٦  ٠٫٩٢  ٢٫٧١  ٠٫٧١  ٣٫٣٥  التقویم
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ة في القسم وطبيعة المقـرر النظريـة أو         وأما السؤال السابع المتعلق بمدى مناسبة طرائق التقويم المتبع        
  ".ت"يبين خالصة نتائج اختبار ) ٢٢(والجدول . العملية، كانت الفروق غير دالة بين المدرسين والموجهين

  
  )٢٢(الجدول 

  ثر الوظيفة في مدى فعالية طرائق التقويملعينيتين مستقلتين لمعرفة أ" ت"ر خالصة نتائج اختبا
  المتوسط  العدد  الوظيفة

  لحسابيا
  االنحراف
  المعياري

  "ت"قيمة 
  المحسوبة

  الداللة
  اإلحصائية

  ٠٫٨٩  ٢٫٣٠  ٧٧  مدرس
  ٠٫٣٢٣  ٠٫٩٨٤  ٠٫٨٠  ٢٫٥٣  ١٧  موجه

  
، كانت الفروق غير دالـة بـين المدرسـين          )طرائق التقويم المتبعة  (وأخيراً، فيما يتعلق بالسؤال الثامن        
  .يبين ذلك) ٢٣(والجدول . والموجهين

  
  )٢٣(الجدول 

  ثر الوظيفة في طرائق التقويملعينيتين مستقلتين لمعرفة أ" ت"ر خالصة نتائج اختبا
  موجهون  مدرسون

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  طریقة التقویم
قيمة 

" ت"
 المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  ٠٫٣٧٩  ٠٫٨٨٧  ٠٫٧٠  ٣٫٦٥  ٠٫٥٩  ٣٫٤٩  اختبارات عملية داخل المشغل
  ٠٫٣٠٩  ١٫٠٢٥  ٠٫٦٦  ٣٫٢٤  ٠٫٩٥  ٢٫٩٨  خارج المشغلاختبارات عملية 
  ٠٫٤١٣  ٠٫٨٢٥  ٠٫٩٣  ٢٫١٢  ١٫٠٠  ٢٫٣٥  اختبارات شفهية
  ٠٫٤٥٥  ٠٫٧٥٢  ٠٫٦٢  ٣٫٥٠  ٠٫٦٣  ٣٫٤٥  اختبارات تحریریة

  ٠٫٤٦٨  ٠٫٧٣١  ٠٫٨١  ٢٫٨٢  ٠٫٨٨  ٢٫٦٤  اختبارات مزیجة من آل األنواع
  

  مناقشة النتائج
 برنامج التربية الفنية ليس بمستوى التوقعات من جميع جوانبـه           لقد أظهرت نتائج البحث بشكل عام، أن       
الجبـوري،  (تـم عرضـها سـابقاً       الدراسات السابقة التي    عدد من   وهذه النتيجة تتفق إلى حد كبير مع        . المطلوبة
تفاصـيل  وأمـا  ). Eads, 1981؛ ٢٠٠١؛ المشهداني، ١٩٩٧؛ لعيبي، ١٩٨٩؛ الكناني، ٢٠٠٢؛ الزعبي، ٢٠٠٤

ـ  أفراد العينـة     فعلى الرغم من إقرار   . ج، فيمكن إجمالها بما أفرزه الهدف األول للبحث       تلك النتائ   المقـررات   أنب
منهم غير راضين   % ٦٠ مرتفعة، حيث كان      تكن  درجة الرضا عن تلك المقررات لم      إال أن ،  الدراسية كانت مهمة  

رون أن هناك مقررات غير     ي% ٧٦,٢و،  يرون أن مقررات الخطة متداخلة من حيث المضمون       %) ٦٤,٨(وعنها،  
من أفراد العينة بوجـود     % ٧٧,١ إقراركما تتضح درجة عدم الرضا في       .  تتضمنها أنموجودة في الخطة وينبغي     
 مـشرف  أو مقررات تدخل في صلب عمـل معلـم          وأنها، السيما   إجبارية تكون   أن إلىمقررات اختيارية بحاجة    

 اإلجابةهذا ولعل   . الخ...،  " التصميم أسس"، و "المعادن والصياغة " و ،" مختلفة بخاماتالتشكيل  : "التربية الفنية، مثل  
 البرنـامج   أنيرون  % ٧٤,٧ توضح لنا بجالء معدل الحاجة للتغيير، فقد كان          األولعن السؤال الثامن من الهدف      
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) نيمن بين ما يع   (وهذا يعني   . نه متوسط الجودة أو غير جيد     منهم يرون أ  % ٢٥,٣، وأن   دراسي بشكل عام جيد   ال
من مقررات البرنامج على األقل، من حيث إضافة مقـررات أو حـذفها أو              % ٢٥أننا بحاجة إلى إعادة النظر في       
  .لربما إعادة صياغتها من جديد

وأما من حيث طرائق التدريس المتبعة في البرنامج، فقد كانت المحاضرة بالمرتبة األولى، في حين كانت                  
 ،بالمرتبة الخامسة، والخـريجين يفـضلون طريقـة المناقـشة         ) ررات البرنامج وهي األهم لمق  (التدريبات العملية   
 أنويبدو  .  والتدريب العملي أثناء المحاضرة كطرق جيدة لتدريس المقررات، وليس المحاضرة          ،والرحالت العلمية 

التـسهيالت  توافر القاعات الدراسية مقارنة بباقي      ، كان بسبب    األخرىسيادة طريقة المحاضرة بين طرق التدريس       
وهذا انعكـس سـلبا علـى الوظـائف         .  وانعدام الرحالت العلمية   ،قلة أجهزة الحاسب اآللي   المتوافرة في القسم، و   

، ) مـستوى فـي الوظـائف المعرفيـة        وهو أدنى (برنامج، فقد كان التذكر     المعرفية وطرائق التقويم المتبعة في ال     
س، في حين ينبغي على برنامج مثل برنامج التربية الفنية أن     واالمتحانات التحريرية هما السائدان في قاعات التدري      

. يكون التركيز فيه موجهاً نحو تنمية التطبيق والتقويم كوظائف معرفية مهمة لنجاح معلم التربية الفنية في عملـه                 
م المتبعـة   هما السائدتان بين طرائق التقوي    ) داخل المشغل وخارجه  بشقيها  ( تكون االختبارات العملية     أنكما ينبغي   

  .نامجبرفي ال
 نظر سواء علـى     إعادة تعديل أو    إلىإن هذه المؤشرات تدل على وجود نقاط ضعف في البرنامج بحاجة              

  . فيهالتقويم المتبعةومستوى المقررات التي يطرحها القسم، أو على مستوى طرائق التدريس 
شكل عام يمكن القول أن دورهما غيـر        ، وب متشابه إلى حد كبير   ، فقد كان    أما دور متغير النوع والوظيفة      

وهذه النتيجة تؤدي إلى تبني فكرة تطوير البرنامج بغـض          . مهم، بمعنى أن النتائج لم تتأثر بنوع المعلم أو وظيفته         
  . التي تمت دراستها في هذا البحثالنظر عن المتغيرات الديمغرافية

  
  المقترحات والتوصيات

  : اآلتيةالتوصياتاحثان في ضوء نتائج البحث الحالي يقدم الب  
الخط العربي، والتصميم بـالكمبيوتر، والرسـم علـى األوراق          : إضافة مقررات جديدة إلى الخطة مثل      .١

 .الشفافة، والتشريح والمنظور

 :التركيز على الجانب العملي عند تدريس المقررات اآلتية .٢

  .التذوق الفني -١
 .الفن اإلسالمي -٢
 .الثقافة البصرية -٣
 .ات الخاصةالتربية الفنية للفئ -٤
 .فن القرن العشرين -٥
 .فن الطفل -٦

  :إضافة الجانب النظري أو إعطاء مساحة أكبر له عند تدريس المقررات اآلتية .٣
  .التصوير -١
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 .الرسم من الطبيعة -٢
 .أسس التصميم -٣
 .الطباعة -٤
 .الخزف -٥
 .األشغال الفنية -٦

ة لعمل معلم التربيـة     استحداث معمل للحاسب اآللي خاص بالتربية الفنية ويتم تزويده بالبرمجيات الالزم           .٤
 .الفنية

 أكثر من التركيز على      التربية الفنية  ومشرفمعلم  لالتركيز على التطبيق والتقويم كوظائف معرفية مهمة         .٥
 .التذكر

 . االختبارات العملية بنوعيها داخل المشغل وخارجه والتقليل من االختبارات التحريريةالتركيز على .٦

  
  :ن إجراء الدراسات اآلتية الباحثايقترحاستكماال لهذا لبحث 

بغية الوقوف وبشكل مستمر علـى آراء الدارسـين         ) كل سنتين مثالً  (إعادة هذا البحث بين فترة وأخرى        .١
 .والخريجين

دراسة متغيرات ديمغرافية أخرى غير النوع والوظيفة ومعرفة أثرها في تقويم برنامج التربية الفنية، مثل          .٢
  .الخ...  وعدد طلبة المدرسة، عدد سنوات الخبرة، ومستوى المدرسة،

  
  االستنتاج
جل تحسين برنامج التربية الفنيـة      رات أو موجهات لما يمكن عمله من أ       إن نتائج البحث الحالي هي مؤش       

جل أن يكون تطـوير البرنـامج بمـستوى التوقعـات           ومن أ . طلوبة في البرامج الدراسية   بما يتوافق والمعايير الم   
راعى المعايير العالمية في بـرامج التربيـة        ن تُ لبرنامج الدراسي الجيد، وأ   خصائص ا راعى  المنشودة، ينبغي أن تُ   

  : وفيما يلي وصفا لتلك الخصائص والمعايير.الفنية

 Royse, Thyer, Padgett, and) طبقا لما وردت في كتاب تقويم البرامج  الدراسي الجيدجخصائص البرنام/ أ

Logan, 2001, p.10)..  

  .Staffingالكادر  .١
  .Budgets الميزانيات .٢
  .Stable funding التمويل الثابت .٣
 .Recognized identity هوية معترف بها .٤

 .Evidence-based research foundation أساس بحثي قائم على البراهين واألدلة .٥

 .Conceptual or theoretical foundation أساس نظري أو مفاهيمي .٦

 .A service philosophy فلسفة خدمية .٧
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 Systematic efforts at empirical evaluation يظمة لخدمات التقويم التجريبهود المنالج .٨

of services.  
  ):٢٠٠٤(األشقر طبقا لما وردت في المعايير العالمية في برامج التربية الفنية/ ب

 .فلسفة الدولة واتجاهاتهامراعاة  -١

 .مراعاة برامج التنمية البشرية والمادية -٢

 .ة والماديةاإلمكانيات البشري -٣

 .فلسفة فن بناء اإلنسان -٤

 .طبيعة البلد والمناخ -٥

 .متغيرات العولمة -٦

  
وهكذا فإن األخذ بتوصيات هذا البحث ومراعاة خصائص البرنامج والمعايير العالمية للتربية الفنية تعطي                

للدفاع عنه أمـام    ) مخططين ومنفذين وطلبة  (ألي تغيير يتم في البرنامج مشروعية علمية ومنطقية، وتدفع الجميع           
أي نقد يوجه له؛ كما تدفعهم إلى السعي لتطويره بشكل مستمر لينسجم مع التطورات التكنولوجية والعلمية في شتى                  

  .مجاالت الحياة
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  المراجع
لثقافات المتعددة وعالقـة وعـي      أدوار معلم التربية الفنية ومهام التعلم في ضوء ا        ). ٢٠٠٤(األشقر، محمد حسني    

، )١٣( ١٣جامعـة حلـوان،     -بحوث في التربية الفنية والفنـون     . المعلمين بهما قبل الخدمة وأثناءها    
٣٣٣-٢٤٩.  

تقويم مناهج أقسام الفنون التشكيلية لمعاهد الفنون الجميلة في العـراق           ). ٢٠٠٤(الجبوري، فاروق عباس علي     
  .نون الجميلة، جامعة بغداد، العراقفير غير منشورة، كلية الرسالة ماجست. من وجهة نظر مدرسيها

  .١٤٧-١١٢، ٤، البحرين-مجلة العلوم اإلنسانية. تقويم التدريس الجامعي). ٢٠٠١(حسن، عبد علي محمد 

رسالة ماجستير  . تقويم مراكز األشغال اليدوية في ضوء منهج قسم التربية الفنية         ). ٢٠٠١(راضي، زهور جبار    
  .نون الجميلة، جامعة بغداد، العراقفة، كلية الغير منشور

تقويمـه فـي ضـوء      : منهج التربية الفنية للمدارس األساس في األردن      ). ٢٠٠٢(الزعبي، محمد احمد محمود     
  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، العراق. أهدافه

ورشة عمل تطوير أساليب التقويم الجـامعي،      .  المنهج الجامعي  التقويم وأهميته في  ). ١٩٩٦(سعادة، جودت أحمد    
  .جامعة السلطان قابوس: ، مسقط٧٦-٦٧ص ص 

  .مطبعة المعارف: بغداد. تقويم المناهج باستخدام النماذج). ١٩٨٤(الشبلي، إبراهيم مهدي 

يم الجـامعي، ص ص  ورشة عمل تطوير أساليب التقو. رؤية عامة للتقويم التربوي  ). ١٩٩٦(زق، طاهر   اعبد الر 
  .جامعة السلطان قابوس: ، مسقط٦٥-١٥

 الكويـت،   -المجلة التربوية . تقويم برامج التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي      ). ٢٠٠١(العلوي، خالد إسماعيل    
٢٢٩-١٩٧، )٦١ (١٦.  

  .توزيعدار الكندي للنشر وال: اربد. القياس والتقويم في التعلم والتعليم). ٢٠٠١(كاظم، علي مهدي 

تقويم منهج التربية الفنية في مدارس المرحلة الثانويـة مـن وجهـة نظـر      ). ١٩٨٩(الكناني، ماجد نافع عبود     
نون الجميلة، جامعـة    فرسالة ماجستير غير منشورة، كلية ال     . درسي المادة واالختصاصيين التربويين   ُم

  .بغداد، العراق

من بحوث المؤتمر العلمـي     . يدوية لطلبة قسم التربية الفنية    تقويم منهج األشغال ال   ). ١٩٩٧(لعيبي، عبد الكريم    
  .الرابع لكلية الفنون الجميلة، بغداد، العراق

. دراسة ميدانية حول تقييم منهج التربية الفنية في المرحلة االبتدائية في الكويت           ). ١٩٨٥(محمود، محمد حرب    
  .منشورات مركز البحوث بوزارة التربية: الكويت
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تقويم الواقع الحالي لمناهج التربيـة الفنيـة        ). ١٩٨٠(ي للبحوث التربوية في دول الخليج العربي        برالمركز الع 
منشورات المركـز   : الرياض. لمراحل التعليم العام في الدول األعضاء في ضوء األهداف الموضوعة         

  .العربي البحوث

توسطة مـن وجهـة نظـر المدرسـين         تقويم منهج التربية الفنية للمرحلة الم     ). ٢٠٠١(المشهداني، مدين أحمد    
  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ابن الهيثم، جامعة بغداد، العراق. والمدرسات
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