بحوث قسم التربيو الفنية

تقويم اداء طلبة قسم التربية
الفنية في مهارة رسم الحرف
العربي الكوفي البسيط
حممد عبداهلل غيدان

ملخ�ص البحث
ه ��دف البحث ه ��و  :تقومي اداء طلب ��ة ق�سم الرتبية الفني ��ة ملهارة ر�سم اخل ��ط العربي الكويف
الب�سيط .وهذا يتم عرب -1:تقومي مفردات املادة يف �ضوء اهدافها.
 -2تعليم الطلبة مهارة ر�سم احلرف الكويف الب�سيط من الوحدة التعليمية.
ولتحقي ��ق اهداف البحث و�ض ��ع الباحث الفر�ضي ��ة ال�صفرية الآتية:التوجد ف ��روق ذات داللة
اح�صائية عند م�ستوى درجات املجموعة التجريبية حول ادائهم على مكونات االختبار املهاري
قبلي ًا -بعدي ًا ويقا�س من ا�ستمارة تقومي االداء.
متثلت عينة البحث من طلبة ال�صف الرابع يف ق�سم الرتبية الفنية/كلية الفنون اجلميلة للعام
الدرا�سي � ,2011-1010إذ ت�ألفت من ( )30طالب ًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية من
ا�صل العدد الكلي ملجتمع البحث والبالغ ( )65طالب وطالبة.
مت ا�ستعم ��ال املنهج الو�صف ��ي وكذلك املنهج التجريبي يف ت�صميم اجراءات بحثه ذو املجموعة
التجريبية الواحدة باالختبارين القبلي والبعدي.
ولإظهارنتائ ��ج البحث التي تو�صل اليها الباحث ا�ستخ ��دم الو�سائل االح�صائية الآتية (معادلة
بري�س ��ون) لإيجاد ثبات الأداة,االختب ��ار التائي( )T-testملعرفة الفرق ب�ي�ن االختبار القبلي
ةاالختبار البعدي  ,ومعادلة (هول�ستي) للتحقق من ثبات ا�ستمارة تقومي االداء املهاري.وقانون
ملعرفة �صدق االداة معادلة كوبر(.)Coper
اما اهم النتائج التي تو�صل اليها الباحث:
1 .1ان الوح ��دة التعليمي ��ة اعطت قدرة عل ��ى اكت�ساب طلبة ق�سم الرتبي ��ة الفنية مهارة ر�سم
احلروف الكوفية وهذا ما�أظهرته نتائج االختبار القبلي والبعدي.
2 .2تعل ��م الطلب ��ة بالتدريج م ��ن ال�سه ��ل اىل ال�صعب وهذا م ��ا ي�ؤكده( كانيي ��ه وبرجز) من
االنتقال يف التعلم على �شكل خطوات مت�سل�سلة ومنظمة من الوحدة التعليمية.
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وقد او�صى الباحث مبجموعة من التو�صيات اهمها:
1 .1اعتماد الوحدة التعليمية يف تعلم الطالب ملهارة ر�سم احلرف العربي الكويف الب�سيط.
2 .2تدري� ��س( اخل ��ط الك ��ويف الب�سي ��ط) يف الف�ص ��ل االول وتدري�س خط الرقع ��ة يف الف�صل
الثاين.
الف�صل االول

م�شكلة البحث:
ً
ً
ً
اول ��ت الرتبي ��ة احلديثة اهتماما كب�ي�را باملتعلم الذي يع ��د حمورا للعملي ��ة التعليمية �إذ بد�أت
امل�ؤ�س�س ��ات وعل ��ى م�ستوياتها كافة تنه ��ج اىل ا�ستخدام احدث اال�سالي ��ب والتقنيات والربامج
ملواكب ��ة متطلب ��ات الع�ص ��ر ،وتطوراته املت�سارع ��ة؛ لإجل تنمي ��ة القدرات العقلي ��ة والوجدانية
واملهارية للمتعلمني من االن�شطة التعليمية التي يقومون بها يف امليادين والتخ�ص�صات التعليمية
()1
املتعددة.
�إن ه ��ذه النظرة الوا�سع ��ة اىل عملية التعليم،ابرزت احلاجة اىل التفك�ي�ر يف ا�ساليب وطرائق
تعليمي ��ة  ،وميكن به ��ا ت�صميم التعليم ت�صميم� � ًا نظاميا ًي�ؤدي اىل تكيي ��ف العملية التعليمية-
()2
التعلمية لتتنا�سب واحتياجات املتعلمني وقدراتهم وميولهم.
يع ��د التق ��ومي ركن� � ًا ا�سا�سي� � ًا يف العملية التعليمية بوج ��ه عام لأهميته يف حتدي ��د ما حتقق من
االهداف الرتبوية ,يف املنهج والأداء والنتاج  ,من اجل درا�سة االثر التي احدثتها عملية التعلم
والك�شف عن تغري ال�سلوك املكت�سب من ادوات القيا�س والتقومي املعدة عملي ًا وفق املنهج العلمي
لت�صميم االداة التي ت�ساعد يف الك�شف عن ال�سلوك الظاهر املكت�سب املراد قيا�سه ملعرفة مدى
فاعلي ��ة الربامج التعليمية ,لإن تق ��ومي االداء امر البد منه لإنه حمور عنا�صر العملية التعيلمية
والت�أكد من قدرات الطالب املهارية مبا ي�ضمن منو �شخ�صيته كونه قادر ًاعلى �إظهار ما�أكت�سبه
()3
من تلك املعارف والعلوم خالل درا�سته.
ت�سعى الرتبية الفنية اىل تنمية الطالب وتربيته عن طريق الفن وذلك ب�إنتاج اعمال فنية لي�ست
هدف ��ا بح ��د ذاتها ولكنه ��ا و�سيلة للو�صول بالف ��رد اىل م�ستوى التكام ��ل يف �شخ�صيته وي�ساعد
()4
التقومي على ت�شخي�ص جوانب القوة وال�ضعف يف اعمال الطلبة الفنية بهدف حت�سينها.
ويعد ق�س ��م الرتبية الفنية احد امل�ؤ�س�سات العلمية والرتبوية الذي يعنى باعداد مالكات م�ؤهلة
علمي� � ًا وتربوي ًا وفني� � ًا لتتمكن م ��ن اداء مهمتها الرتبوي ��ة لتدري�س الرتبية الفني ��ة يف املدار�س
الثانوية  ،ومبا ان املهارات الفنية التي يجب �إك�سابها للمتعلمني تعني القدرة على اداء عمل
معني وبكفاءة عالية وتتوقف هذه القدرة على اعتماد ا�ساليب التدري�س التي يجب ان تعتمد
على ا�س�س ومبادئ علمية وا�ضحة وبخطوات مت�سل�سلة ومنظمة ميكن قيا�سها ومالحظتها يف
�سل ��وك املتعلم ,ومن امله ��ارات التي اكدت عليها ق�سم الرتبية الفني ��ة هي مهارات فنون اخلط
 1خلف�،1985 ،ص41
 2الزند�2004ص284
 3ح�سني� 2011ص225
 4احليلة � 98ص170
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العرب ��ي واالهتمام به ��ا لإك�سابها للطلبة عل ��ى نحو يعك�س جمالية واتق ��ان اخلط العربي وهذا
مايخ�ص البحث احلايل(اخلط الكويف الب�سيط) لطلبة ال�صف الرابع.
اهمية البحث :ومن امل�سوغات التي دعت الباحث اىل اجراء هذا البحث هي:
 -1ظهورالنظريات واال�ساليب واالجتاهات احلديثة التي اخذت حيز ًا كبري ًا يف تطوير العملية
التعليمي ��ة منها(احلقائ ��ب التعليمية,والربامج,واالنظمة,والنم ��اذج التعليمية,واملنظم ��ات
املتقدمة,والتعلي ��م املربم ��ج) ت�صب جميعها لإك�ساب املتعلم خ�ب�رات تعليمية حمددة واحداث
تغريات يف �سلوكه وادائه من اجل حتقيق االهداف التعليمية املق�صودة من عملية التعلم.
-2من الدرا�سة اال�ستطالعية التي اجراها الباحث وجد ان هناك �ضعف�أً يف مادة اخلط العربي
(اخلط الكويف الب�سيط) عند الطلبة.
 -3يمٌ كن الطلبة من حت�سني م�ستوى ادائهم ملهارة اخلط الكويف الب�سيط.
-4ق ��د تفيد النتائج الت ��ي يتو�صل اليها البحث احلايل معاهد الفن ��ون اجلميلة ومعاهد اعداد
املعلمني وكليات الفنون اجلميلة وكلية املعلمني.
ه��دف البحث:يهدف البحث احلايل اىل (-:تقومي اداء طلبة ق�سم الرتبية الفنية يف مهارة
ر�سم احلرف العربي الكويف الب�سيط).
حدودالبح��ث :يقت�صرالبح ��ث احلايل على-:طلب ��ة ال�صف الرابع يف ق�س ��م الرتبية الفنية
الذين يدر�سون مادة اخلط العربي بكلية الفنون اجلميلة/جامعة بغداد للعام الدرا�سي-2010
.2011
فر�ضيــات البحث  :لأجل التحقق من اثرالوحدة التعليمية �صاغ الباحث الفر�ضية ال�صفرية
الآتية’’-:التوج ��د فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ست ��وى داللة( )0,05بني متو�سط درجات
املجموع ��ة التجريبي ��ة حول ادائه ��م على مكون ��ات االختبار امله ��اري قبلي ًا-بعدي� � ًا ويقا�س من
ا�ستمارة تقومي االداء املهاري.
حتديد امل�صطلحات
التق ��ومي :عرف ��ه (عطي ��وي  )2001،بان ��ه» التعرف عل ��ى نقاط ال�ضع ��ف الق ��وة للتاكيد عليها
والك�ش ��ف عن النواحي اخلا�ص ��ة التي حتتاج اىل تعديل او حت�ص�ي�ن او تغيري وذلك با�ستخدام
()5
خمتلف و�سائل التقومي وادواته من اختبارات ومقارنات وا�ستبيانات وجتارب.
عرفها(احليلة)2003ب�أن»التق ��ومي هو القدرة على اعطاء حكم على قيمة املادة املتعلمة وذلك
مبوج ��ب معايري حمددة وا�ضحة وتعد النتاجات التعليمي ��ة يف م�ستوى التقومي اعلى م�ستوى يف
()6
املجال العريف(العقلي) وذلك لإحتوائها على عنا�صر جميع امل�ستويات االخرى.
يتبنى الباحث تعريف (عطيوي)  2001ملالئمته متطلبات البحث احلايل.
 5عطيوي� ،ص178
 6احليلة� )2003ص131
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الأداء :يعرف ��ه �سالم ��ة( )2001ب�أن ��ه ال�سلوك الذي يتوقع م ��ن املتعلم ان يقوم ب ��ه بعد عملية
()7
التعلم
تعرفها(الفتالوي)2003ب�أنه ��ا( جمموع ��ة اال�ستجابات التي يقوم به ��ا الفرد يف موقف معني
()8
وهذا االداء هو ما تالحظه مالحظة مبا�شرة.
(يعرف الباحث اجرائي ًا االداء ب�أنه قدرة الطالب على اداء اخلط العربي الكويف الب�سيط وفق
ميزان ومعايري اخلط العربي).
امله ��ارة :يعرفها(عب ��د املوجود) فق ��د عرفها ع ��ام  1981بانها»:القدرة عل ��ى اداء عمل معني
()9
باتقان مع االقت�صاد باجلهد والوقت وحتقيق االمان» .
وتعرفه (الفتالوي) « 2003ب�أن»املهارة تعني �ضرب ًا من االداء تعلم الفرد ان يقوم به ب�سهولة وكفاءة
ً ()10
ودقة مع اقت�صاد يف الوقت واجلهد �سواء كان هذا االداء عقلي ًا او اجتماعي ًا او حركيا.
(يعرف الباحث املهارة ب�أنها القدرة على اداء ر�سم احلرف الكويف الب�سيط ب�أتقان).
الف�صل الثاين :االطار النظري
يع ��د التق ��ومي ركن� � ًا ا�سا�سي� � ًا يف العملية التعليمية بوج ��ه عام لأهميته يف حتدي ��د ما حتقق من
االهداف الرتبوية ,يف املنهج والأداء والنتاج  ,من اجل درا�سة الرث التي احدثتها عملية التعلم
والك�شف عن تغري ال�سلوك املكت�سب من خالل ادوات القيا�س والتقومي املعدة عملي ًا وفق املنهج
العلمي لت�صميم االداة التي ت�ساعد يف الك�شف عن على ال�سلوك الظاهر املكت�سب املراد قيا�سه
ملعرفة مدى فاعلية الربامج التعليمية ,لإن تقومي االداء امر البد منه لإنه حمور
عنا�صر العملية التعيلمية والت�أكد من قدرات الطالب املهارية كافة مبا ي�ضمن منو �شخ�صية,
()11
كونه قدر ًاعلى �إظهارما�أكت�سبه من تلك املعارف والعلوم من خالل درا�سته.
وبذلك ,يهدف التقومي اىل حتقيق اغرا�ض مرغوبة فيها ،ومتعددة من بينها ماي�أتي-1 :حتديد
مق ��دار ماحتق ��ق من االه ��داف التعليمي ��ة والرتبوية املن�ش ��ود -2.التقومي عملي ��ة ت�شخي�صية،
وقائية ،عالجية ،تعطي املعلم تغذية راجعة عن ادائه التعليمي التعلمي وفاعلية تدري�سه،وبهذا
يت ��م تعزيز عنا�صر القوة يف العملي ��ة التدري�سية و�إقرارها ومكاف�أته ��ا -3.التقومي م�ؤ�شر جيد
لقيا� ��س اداء املعل ��م وفاعلي ��ة تدري�سه واحلك ��م عليها لأغرا�ض وق ��رارت �إداري ��ة تربوية تتعلق
بالنقل،والرتفي ��ع ،والرتقي ��ة -4.يقدم التقومي خمرجات مهم ��ة لأغرا�ض البحث والتق�صي يف
تعلي ��م املواد الدرا�سي ��ة ومناهجها بحث ًا وتخطيط ًا،وتعدي ًال،وتطوير ًا �س ��واء ب�سواء -5.التقومي
ا�شم ��ل من التقييم ,فالتقييم هو تلك الن�شاطات الت ��ي ت�صمم لقيا�س تعلم الطلبة،والذي ي�أتي
كنتيج ��ة للموقف التعليمي التعلمي،ام ��ا التقومي فهو جمموعة الن�شاط ��ات التي ت�صمم لقيا�س
()12
فاعلية النظام التعليمي التعلمي ككل.
� 7سالمة �2001ص14
 8الفتالوي� ,ص2003.24
 9عبد املوجود� ،1981 ،ص380
 10الفتالوي � ،2003،ص25
 11ح�سني �ص225
 12احليلة �,2003ص380
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ان ��واع التق ��ومي :يهتم املخت�ص ��ون بالقيا�س والتق ��ومي يف الرتبية بثالث ان ��واع رئي�سة من حيث
اهدافه و�أغرا�ضه وهي:
التق ��ومي القبلي(التمهيدي):وه ��و التقومي الذي يتم يف بداية الربنام ��ج التعليمي للتعرف على
حال ��ة الطلبة وما ميتلكونه من املعلومات ومهارات وقدرات قبل بدء الربنامج ويفيد هذا النوع
للتعرف على مدى التقدم الذي يح�صل عند الطلبة من مقارنة نتائجه مع النتائج التي نح�صل
()13
عليها اثناء الربنامج او يف النهاية.
التق ��ومي التكويني :ويقوم على مبد�أ تقومي العملية التعليمية التعلمية عرب م�سارها يهدف بوجه
عام اىل حتديد مدى تقدم الطلبة نحو االهداف التعليمية املن�شودة او مدى ا�ستيعابهم وفهمهم
ملو�ض ��وع تعليم ��ي تعلم ��ي حمدد(ح�صة درا�سي ��ة،او وحدة درا�سي ��ة) بغر�ض ت�صحي ��ح العملية
التدري�سية وحت�سني م�سارها ومن ادوات التقومي التكويني اال�سئلة املختلفة التي يطرحها املعلم
يف اثناء الدر�س واالمتحانات الق�صرية والتمارين ال�صفية والبيتية.
التق ��ومي اخلتامي :ويقوم على مبد�أ تقومي العملية التعليمية التعلمية بعد انتهائها وعليه يهدف
اىل معرف ��ة مق ��دار ما مت حتقيقه م ��ن االهداف التعليمي ��ة والرتبوية املن�ش ��ودة ,كما يف تقومي
م�ست ��وى اداء(حت�صيل) الطلبة للمعرف ��ة العلمية ب�أ�شكالها املختلفة بع ��د االنتهاء من تدري�س
مو�ض ��وع عمل ��ي معني او وح ��دة درا�سية ،ويقوم التق ��ومي اخلتامي على نتائ ��ج االختبارات التي
()14
يعطيها املعلم يف نهاية وحدة تعليمية تعلمية معينة.
�أه ��م املعاي�ي�ر الواجب توافرها يف جم ��ال التقومي  1-:يت�س ��م باملو�ضوعية وال�شم ��ول والتوازن
واال�ستمراري ��ة-2 .يت�ضم ��ن تق ��ومي كل عنا�ص ��ر املنهج-3.ي�ساع ��د على تعزي ��ز جوانب القوة
()15
ومعاجلة جوانب ال�ضعف يف املناهج -4 .يراعي االقت�صاد يف الوقت واجلهد والكلفة.
تقومي الأداء:هوحتليل وتقومي اداء الطلبة تعلمهم وم�سلكهم وقيا�س مدى �صالحيتهم وكفايتهم
وجوانب ال�ضعف والقوة يف ادائهم وعملهم املدر�سي واكت�شاف املواهب والكفاءات العالية.
اه ��داف تق ��ومي االداء-1:ملعرف ��ة جوانب الق ��وة وال�ضع ��ف يف االداء -2.حت�س�ي�ن اداء الطلبة
وتطويره .اتخ ��اذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أن الطلبة وحتديد االحتياجات .3اعطاء تغذية راجعة
ع ��ن م�ستوى اداء الطلبة انف�سهم-4.اعطاء املدر�س�ي�ن واالدارة تغذية راجعة عن م�ستوى اداء
طالبهم.
اخلط الكويف
يعد اخلط الكويف من اوائل اخلطوط العربية التي عرفها العرب�,إذ ان له موا�صفات متيل اىل
جمالي ��ة ال�ش ��كل وبذلك برز جميع اخلطوط ال�سالفة وذهب م ��ع الفاحتني يف �شتى البلدان وما
ا�سل ��ف ذك ��ره يف تاريخ اخلط العربي ,ا�صله ون�ش�أته هو بال�ضب ��ط ا�صل اخلط الكويف املعروف
الي ��وم ب�أنواعه وا�شكاله وما الفه العرب االوائل من ت�سمية اخلطوط التي انتهت اليهم ب�أ�سماء
املدن التي وردت منها �إذ عرف اخلط عند عرب احلجاز قبل ع�صر الكويف بالنبطي واحلريي
واالنباري لإنه انحدر من النبط واحلرية ,واالنبار ثم عرف اي�ض ًا باملكي واملدين ن�سبة اىل مكة
 13ح�سني �2011ص240
 14احليلة�,2003,ص379
 15احلميداوي �ص31
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واملدين ��ة املن ��ورة واخري ًا عرف اخلط الب�ص ��ري والكويف ن�سبة اىل الب�ص ��رة والكوفة يف ار�ض
()16
العراق.
انواع الكتابات الكوفية
الك ��ويف الب�سي ��ط :وهو النوع الذي يح�س ��ن ا�ستعماله يف كل مادة حتريرية وق ��د �شاع يف العامل
اال�سالمي �شرقه وغربه ،يف القرون الهجرية االوىل ،وهو خايل من-:
التزوي ��ق ،وتتمثل فيه الب�ساطة ،وبق ��ي اال�سلوب املف�ضل يف غرب العامل اال�سالمي ،ومن امثلته
ماجنده يف قبة ال�صخرة يف القد�س ،واجلامع الطولوين يف م�صر.
الك ��ويف املورق :وهو الن ��وع الذي تلحقه زخارف ت�شب ��ه اوراق اال�شجار ،وا�شته ��ر هذا النوع يف
م�ص ��ر يف القرن الثاين اىل منت�صف القرن الثالث الهجري وبلغ اوج عظمته وجماله على ايام
الفاطمي�ي�ن و�سمي(التوريق الفاطمي) العتماده على التزي�ي�ن التوريقي ،كما عرف يف العراق
و�سوريا وايران حيث لعب دور ًا هام ًا يف زخرفة الكتابة.
الك ��ويف املزه ��ر :وهو النوع ال ��ذي ميتاز ب�شغ ��ل امل�ساحة كاملة ومل ��ئ الفراغ ب� ��أوراق اال�شجار
و�سيق ��ان النب ��ات اللولبية وه ��و ماي�شكل خلفية للن� ��ص الكتابي ،وبالطبع فه ��و يتفرع من النوع
ال�سابق( املورق).
الك ��ويف امل�ضف ��ور :وهو نوع من الزخ ��ارف الكتابية ،ي�أخ ��ذ �شكل ال�ضف�ي�رة يف تداخل حروفه،
ويعتم ��د على اتطالة احلروف العالية لتكوي ��ن الزخارف ويعترب هذا النوع حريف ل�شدة التعقيد
بني العنا�صر اخلطية والعنا�صر الزخرفية،اال انه واكب ن�ش�ؤ التوريق والزخرفة الهند�سية وقد
�ش ��اع ا�ستخدام ��ه يف القرنني اخلام� ��س وال�ساد�س الهجري ،وعرف يف �ش ��رق العامل اال�سالمي
وغربه يف وقت واحد،وقد القى اهتمام ًا خا�ص ًا يف بالد فار�س وا�ستعملته يف نقو�شها قبل غريها
ب�سبب من طبيعته الزخرفية البارزة.
الك ��ويف الهند�س ��ي (املربع) :ا�ستعم ��ل يف العمارات ،و�ش ��اع يف م�ساجد الع ��راق وايران وذلك
العتماده على اخلطوط امل�ستفيمة يف الر�سم ،و�شكله الكامل يعطي ا�شكا ًال وم�ساحات هند�سية
()17
منتظمة كاملثلث واملربع وامل�سد�س واملثمن وغريها.
-3امنوذج جانييه وبرجز :Ganne & Briggsقدم جانييه وبرجز يف عام 1979م امنوذجاً
للت�صميم التعليم ��ي م�ستندين على تعريف جانييه للتعلم على انه جمموعة من االحداث تقدم
للمتعلم وت�صمم لتقوية العمليات الداخلية �إذ ت�ؤثر على تب�سيط التعليم له .لذلك يجب ان يكون
التعل ��م م�صمم ًا لأن ي�ساعد املتعل ��م للو�صول اىل ال�سلوك املرغوب فيه وه ��ذه امل�ساعدة اما ان
تكون عن طرائق التعلم الذاتي اذ يعتمد املتعلم على نف�سه ،او عن طريـق اال�ستعانـة بـِ (املعلم)
الذي يقوم بتنظيم عملية التعلم له .ويف هذا
الت�صميم ،ي�صنف جانيي ��ه التعلم االن�ساين يف خم�س جمموعات من املجاالت هي(:املعلومات
اللفظي ��ة ،االجتاه ��ات ،امله ��ارات العقلية ،امله ��ارات اليدوي ��ة (احلركي ��ة)( ،اال�سرتاتيجيات
املعرفية) وكل نوع من هذه االنواع يتطلب ا�سلوب ًا خمتلف ًا من التعليم.
 16ح�سني� 2011ص83
 17حب�ش�,1980,ص29
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وي�ؤك ��د جانييه ب�أن التعلم يحدث عندما يكت�سب الفرد قابلية معينة يف اداء �شئ ما ,ونظر ًا لأن
فاعلية التعلم غري ملمو�سة لذاتها ،فاننا ن�ستند اىل مراقبة �سلوك املتعلم,كي نحكم بكونه تعلم
تل ��ك امله ��ارة ،وان املهارات املختلفة التي يجري تعلمها ت� ��ؤدي اىل نتائج او حم�صالت خمتلفة
()18
بدورها ،وعندما يجري توقع تلك النتائج وتخطيطها يعرب عنها باالغرا�ض ال�سلوكية.
اماعن ��د تعلم االجتاهات ف�إن ذلك يتمثل بالقابلية املكت�سبة يف امكانية الفرد لالختيارمن بني
البدائل املتاحة.وعندما يتعلم الفرد مفهوم ًا فهو عبارة عن مهارة عقلية ,يت�ضح ذلك من قدرة
الف ��رد على ت�شخي�ص اي مثال وت�صنيفه من خ�ل�ال عالقته بذلك املفهوم  .ويف حالة املهارات
احلركية ،ف�إن اكت�سابه ��ا يتمثل بقدرة الفرد على التنفيذ واالداء ال�صحيح والر�شيق للحركات
()19
واملهارات كافة بالت�سل�سل ال�صحيح..
واخلط ��وات العري�ضة لت�صميم النظ ��ام التعليمي -كما حددها برج ��ز وكانييه 1988اعتمدت
على-:حتدي ��د حاج ��ات املتعلم�ي�ن وحتلي ��ل خ�صائ�صهم-حتدي ��د موق ��ع النظ ��ام التعليم ��ي-
حتديداملهم ��ات التعليمية-حتلي ��ل االه ��داف التعليمي ��ة اىل اغرا� ��ض �سلوكي ��ة -حتديد طرق
التدري� ��س املنا�سب ��ة والو�سائل واملواد -بناء �آلي ��ة تو�ضح جمال التطبي ��ق يف النظام التعليمي-
و�ضع خطةال�ستخدام النظام  -بناءاالختبارات -التقومي – ال�صد( )20اجلدول رقم( )1يو�ضح
()21
املهارات مع االداء الذي يتطلبه اكت�ساب تلك املهارات
نوع المهارة

االداء

قاعدة للمستوى االعلى

توليد قاعدة جديدة لحل المشكلة

القاعدة

اظهار تطبيق القاعدة

مفهوم معرف

تصنيف االشياء واالحداث والحاالت بأستخدام تعاريف او اوصاف لفظية

مفهوم مادي

تشخيص االمثلة على ذلك المفهوم

التمييز

التمييز بين المثيرات التي تختلف على بعد فيزيائي واحد او اكثر

الدرا�سات ال�سابقة
-1درا�س ��ة املعا�ضيدي(1995بناء نظام تعليمي للتدريب على االدراك الفني)اجريت الدرا�سة
يف كلي ��ة الفنون اجلميلة-جامعة بغداد.وهدفت اىل بناء نظ ��ام تعليمي للتدريب على االدراك
الفن ��ي وفق ًا لأمنوذج(كانيه وبرجز  .)Gagne & Briggsومعرف ��ة اثر النظام يف امناء القدرة
عل ��ى االدراك الفن ��ي من خالل مقارن ��ة نتائج املجموعت�ي�ن التجريبية وال�ضابط ��ة ب�إ�ستخدام
اختب ��ار �صمم لقيا�س االدراك الفني .بلغت عينة الدرا�س ��ة( )18طالب ًا وطالبة من طلبة ق�سم
الرتبي ��ة الفني ��ة �إذ وزعت بالت�ساوي ب�ي�ن املجموعتني التجريبية وال�ضابط ��ة وكوفئت من حيث
 18الزند�، 2004،ص1-342
 19الزند�،2004،ص2-34
 20الزند� 2004،ص3-348

)21-(Briggs,1979,p85
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اجلن� ��س والعمر واملرحلة الدرا�سية .وا�ستخدم الباحث يف ه ��ذه الدرا�سة الو�سائل االح�صائية
للتحق ��ق من نتائج البحث التي هي ن�صف امل ��دى الرتبيعي بطريقة الر�سم ومعادالت ال�صعوبة
والتمييز للفقرات ومعادلة(كودر ريت�شار�سون) 20/للثبات.
 -2درا�س��ة الكناين (1998بناء نظام تعليم ��ي لتطوير االدراك احل�سي يف مادة املنظور )
اجريت هذه الدرا�سة يف ق�سم الرتبية الفنية-كلية الفنون اجلميلة-جامعة بغداد,هدفت اىل بناء
نظام تعليمي لتطوير االدراك احل�سي يف مادة املنظور على وفق �أمنوذج(كانيه وبرجز Gagne
 )& Briggsللتع ��رف على اثر النظام التعليمي يف تطوير االدراك احل�سي يف مادة املنظور من
خالل الطريقة االعتيادية .ت�ألفت عينة الدرا�سة من طلبة ال�سنة الثانية-ق�سم الرتبية الفنية-
كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة �إذ بلغ عدده ��م( )28طالب� � ًا وطالبة.وا�ستخدم الباح ��ث معادلة(مان
وتني) بو�صفها و�سيل ��ة اح�صائية للتعرف على الفروق بني املجموعتني(التجريبيةوال�ضابطة)
يف اجاباته ��م ع ��ن فق ��رات االختباري ��ن املتكافئ�ي�ن ب�صورتي ��ه(�أ) و(ب) وكذل ��ك ا�ستخ ��دم
معادلة(اختب ��ار ولكوك�س ��ن) للتع ��رف على م ��دى التطور ال ��ذي ح�صل عن ��د كل جمموعة من
املجموعتني وا�ستخدم معادلة(كيودر-ريت�شارد�سون )20/للثبات.
 -3درا�سة(�سي��ف الدين ه�ش��ام عبد ال�ستار حلم��ي) 2006جمالية التنا�سب يف اخلط
الك ��ويف املربع)ه ��دف الدرا�س ��ة تع ��رف االبعاد اجلمالي ��ة للتنا�س ��ب يف اخلط الك ��ويف املربع
وامل�ضفور)ومتثل ��ت اهمية البح ��ث يف ان يعد اطالعة معرفية على االبع ��اد اجلمالية للتنا�سب
يف اخل ��ط الكويف املرب ��ع واملظفور وا�سهامه يف اغناء اجلوان ��ب التطبيقية .اما حدود الدرا�سة
كان ��ت درا�سة جمالية التنا�سب يف التكوين ��ات اخلطية يف اخلط الكويف املربع واملظفور املنفذة
كت�صاميم ثنائية االبعاد على خامة الورق.
ام ��ا عين ��ة البحث كانت درا�سة جمالي ��ة التنا�سب يف اخلط الكويف املرب ��ع واملظفور يف البلدان
(العراق،تركيا،م�صر)،ف�ض�ل ً�ا عن ت�صميم الباحث اداة بحث ��ه (ا�ستمارة التحليل) على وفق
املنه ��ج العلمي للبحث.اما اهم النتائج التي تو�صل اليهاالباحث -1 :حتقيق التنا�سب اجلمايل
م ��ن خالل ترتيب احلروف وفق مقايي�س هند�سية -2.ا�ستخدام ا�سلوب تغيري البنية التنا�سبية
ال�شكلي ��ة للح ��روف ومقا�ساتها والفوا�صل مابني احل ��روف ومبا يتالئم م ��ع متطلبات امل�ساحة
املنف ��ذة عليها.امااال�ستنتاج ��ات -1:نتجت جمالية التنا�سب يف خطي الك ��ويف املربع واملظفور
ع ��ن ق ��درة ت�صميمية وخطية متتع به ��ا الكت ��اب (اخلطاطون)�-2.شكلت جمالي ��ات التنا�سب
ماب�ي�ن احلروف والعب ��ارات مرتكز ًا ت�صميم ًا وخطي ًا لتحديد عالق ��ة اجلزء بالكل .كما او�صى
الباحث(ادخال وتدري�س خطي الكويف املربع واملظفور يف املدار�س االبتدائية والثانوية الهميتها
الفنية والرتاثية).
 -4درا�سة(عبد املنعم خريي العاين)(ت�صميم برنامج تعليمي لالبداع يف اخلط العربي
الك ��ويف) هدفت هذه الدرا�سة اىل  ،ت�صميم برنام ��ج تعليمي لالبداع يف اخلط العربي الكويف
م ��ن خ�ل�ال ماي�أتي :التعرف فيما اذا كان ��ت هناك ابداعات لدى الطلب ��ة الذين يدر�سون وفق ًا
للربنام ��ج املق�ت�رح معرفة اث ��ر الربنامج التعليم ��ي يف نتاجات اخلط العرب ��ي الكويف لنتاجات
الطلب ��ة االبداعية.اما حدود الدرا�سة فقد حددت ب� �ـ :طلبة ال�سنة االوىل،ق�سم الرتبية الفنية،

األكاديمي 196

تقومي اداء طلبة ق�سم الرتبية الفنية يف مهارة ر�سم احلرف العربي الكويف الب�سيط

حممد عبداهلل غيدان

كلي ��ة الفون اجلميلة للعام الدرا�سي( )1995-1994ملادة اخلط الكويف .و�شمل جمتمع البحث
عل ��ى  :طلبة ال�سنة االوىل فرع الرتبي ��ة الت�شكيلية يف ق�سم الرتبية الفنية ،كلية الفون اجلميلة،
جامع ��ة بغ ��داد ولالع ��وام الدرا�سي ��ة ( )95 /94،94/93ل�شعبت�ي�ن ،ومت اختي ��ار عين ��ة تتمثل
ع ��دد( 35طالب وطالبة)،اما ادوات البح ��ث فتمثلت باملقابلة املفتوحة واالختبار القبلي,واهم
املقرتحات :اجراء درا�سة يف جمال االبداع النواع اخلطوط العربية اللينة .
الف�صل الثالث :اجراءات البحث

جمتمع البحث :
يتك ��ون جمتمع البحث من طلبة ال�صف الرابع يف ق�س ��م الرتبية الفنية – كلية الفنون اجلميلة
– جامعة بغداد للعام الدرا�سي( )2011-2010الذين يدر�سون مادة اخلط العربي والبالغ
عددهم ( )65طالب وطالبة.وكما مو�ضح يف اجلدول رقم ( ) 2
جدول رقم( ) 2
قسم التربية الفنية

الطالب

الطالبات

المجموع

الرابع صباحي

39

26

65

عين��ة البح��ث :مب ��ا ان جمتم ��ع البحث احل ��ايل حتدد بطلب ��ة ق�س ��م الرتبية الفني ��ة للعام
الدرا�س ��ي( )2011-2010وان تعل ��م مهارة ر�سم حروف اخلط الك ��ويف الب�سيط يتم اكت�سابها
م ��ن مادة اخلط العربي ،لذلك اعتم ��د الباحث مادة اخلط العربي الت ��ي تدر�س يف ال�صفوف
الرابع ��ة لتطبي ��ق اجراءات بحث ��ه ,وعليه مت اختي ��ار عين ��ة ع�شوائية من طلب ��ة ال�صف الرابع
بلغت( )30طالب ًا وطالبة .
تكاف���ؤ العينة :كوفئ ��ت املجموعة من حيث اجلن�س والعمر الزمن ��ي واخللفية العلمية وابعد
الطلبة الرا�سبني وامل�ؤجلني وخريج ��ي معاهد املعلمني ومعاهد الفنون اجلميلة ومعاهد الفنون
التطبيقية ملا ميتلكون من خربات �سابقة قد ت�ؤثر يف نتائج البحث.
* اجلن�س والعمر الزمني :جرت املوازنة يف متغري اجلن�س للمجموعة التجريبية لعدد الطالب
والطالبات ,فبلغ عدد الذكور( )15واالناث( .)15وجرى تثبيت العمر الزمني من قبل الباحث
وذلك من خالل طلبة املجموعة التجريبية.
* اخلربة ال�سابقة لغر�ض معرفة املتطلبات ال�سابقة لعينة البحث وو�ضع افراد املجموعة بخط
�ش ��روع واحد ث ��م تطبيق االختبار قبلي� � ًا �إذ مت ت�أ�شري درجاتهم لغر�ض االف ��ادة منها يف اظهار
النتائج التي �سيتو�صل اليها الباحث بعد تطبيق اجراءات بحثه.
طرائق البحث و�أدواته:
 -1طرائق جمع املعلومات والبيانات� :أتبع فيها الباحث املناهج الآتية:
�أ  -املنهج الو�صفي – (امل�سحي)
ا�ستخ ��دم الباحث و�ص ��ف عملية الأداء املهاري للخط الكويف الب�سي ��ط من �أجل تقوميه لغر�ض
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ا�ستخال� ��ص حكم عل ��ى �أداء الطلبة ،وبغي ��ة الك�شف عن نقاط القوة وال�ضع ��ف يف هذا الأداء،
لغر�ض حتقيق الهدف املن�شود ب�أح�سن �صورة ممكنة.
وعن املعايري العامة عن اخلط العربي وميزان اخلط الكويف الب�سيط وهند�سة حروفه ،وو�صف
احل ��روف و�أ�شكالها وكيفية ات�صالها ،وكذلك ا�ستخدمه من خالل درا�سة ا�ستطالعية قام بها
الباح ��ث لإجراء مقابالت مع مدر�سي اخلط العربي للتح ��ري عن وجود وحدة تعليمية وكذلك
التع ��رف على تقنيات التدري�س امل�ستخدمة ،كما �أجرى الباحث م�سح ًا للدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت تقومي اجلانب املهاري والدرا�سات التي تناولت اخلط العربي.
ب -الت�صميم التجريبي للبحث:
ا�ستخ ��دم الباح ��ث الت�صميم التجريبي ذو املجموعة الواحدة العين ��ة التجريبية الواحدة وقد
�أوجب هذا االختيار لعينة البحث للح�صول على نتائج موثوق بها.
كم ��ا �أن البح ��ث هدفه تق ��ومي �أداء الطلبة ،لذا اعتم ��د الباحث التجري ��ب مل�ساعدته يف معرفة
وك�شف مناطق القوة وال�ضعف يف �أداء الطالب يف مادة اخلط العربي (اخلط الكويف الب�سيط)
وقيا�س الأثر الإيجابي للوحدة التعليمية املقرتحة ملعرفة تعلم مهارة ر�سم حروف اخلط الكويف
الب�سي ��ط .وجرى تطبي ��ق االختبار القبلي عل ��ى العينة ،وذلك للتعرف عل ��ى م�ستوى الطلبة يف
م ��ادة اخل ��ط العربي ( اخلط الك ��ويف الب�سيط ) حيث تدر�س هذه امل ��ادة لطلبة ال�صف الرابع
يف الف�صل االول.
االختب��ار القبل��ي :جرى تطبيق االختبار القبلي بتاري ��خ  2010/10/10على العينة ،وذلك
للتعرف على م�ستوى الطلبة يف مادة اخلط العربي (اخلط الكويف الب�سيط ).
حتدي ��د احلاج ��ات واملتطلبات ال�سابق ��ة :ولغر�ض الوق ��وف على حاجات الطلب ��ة اال�سا�سية يف
معرفتهم بكل مايتعلق مبهارة ر�سم احلرف العربي الكويف الب�سيط قام الباحث ب�أجراء درا�سة
ا�ستطالعي ��ة عل ��ى عينة مكونة م ��ن( )30طالب وطالبة من ال�صف الراب ��ع الذين مل يخ�ضعوا
للتجرب ��ة ف�أب ��دوا بع�ض املالحظ ��ات وال�صعوب ��ات التي تواجهه ��م واهم املقرتح ��ات وامكانية
تطويرها.
حتدي��د االه��داف التعليمي��ة وال�سلوكية :ق ��ام الباح ��ث بتحديد الأه ��داف التعليمية
ملو�ضوع اخلط الكويف الب�سيط ،مت ا�شتقاقها من مفردات املنهج املقرر ملادة اخلط العربي� ،إذ
�أن ه ��ذه الأهداف لها دور يف تعل ��م املهارات الأ�سا�سية ملو�ضوع اخلط الكويف الب�سيط  ،وقد بلغ
ع ��دد الأهداف التعليمية ،الت ��ي �صيغت من مفردات اخلط الكويف (� )6أهداف تعليمية موزعة
ب�ي�ن ( )6درو�س يف مادة اخلط العربي (اخلط الك ��ويف) .اما الأهداف ال�سلوكية �أ�شتق ()13
هدف� � ًا �سلوكي ًا من الأهداف التعليمية لغر�ض تعل ��م الطالب املتعلم ملادة اخلط العربي (اخلط
الك ��ويف الب�سيط) وكذلك التدري�سي الذي ي�ستعني بالوحدة التعليمية بو�صفها طريقة تدري�سية
يجري من خاللها تقومي وقيا�س �إداء الطلبة لكي تعطي نتائج �أدائية جيدة.
بناء الوحدة التعليمية وتطبيقها :جرى اختيار مفردة من مفردات املنهج وهو مو�ضوع
اخل ��ط الكويف الب�سيط من مادة اخل ��ط العربي ،لكون هذا املو�ضوع يلبي حاجات الطلبة ب�ش�أن
تعلم مهارات اخلط العربي الكويف.
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حتلي��ل املحت��وى التعليم��ي « مت حتليل وتنظي ��م املحتوى ف�ض�ل ً�ا عن املعلوم ��ات والبيانات
واملهارات لر�سم احلروف الكوفية املراد تعليمها من خالل الوحدة التعليمية (.من ال�سهل اىل
ال�صعب) متبع ًا يف ذلك امنوذج ( كانيه وبرجز) .1988
التق��ومي »:ت�ضمنت هذه املرحلة و�ضع اختب ��ارات �أدائية ذاتية داخل الوحدة لوقوف الطالب
على م�ستوى �أدائه بعد االنتهاء من االختبار القبلي مت توزيع ن�سخ الوحدة التعليمية على الطلبة
ثم ابتد�أ تدري�س هذه الوحدة التعليمية ت�ضمنت �أهداف ًا تعليمية و�سلوكية ودرو�س وجمموعة من
متارين واختبارات ذاتية.
ا�ستم��ارة تق��ومي االداء :لغر�ض قيا�س م�ستوى اداء الطلب ��ة قام الباحث ب�إعداد ا�ستمارة
لتق ��ومي االداء امله ��اري للطلبة تكونت من جمموعة فقرات بلغ ��ت(  ) 10فقرات وتت�ضمن هذه
الفقرات معايري لتقومي اداء الطلبة يف ر�سم حروف اخلط الكويف الب�سيط  ،ومت حتديد معيار
�سدا�سي ي�ضم امل�ستويات (ممتاز,جيد جد ًا,جيد ,مقبول�,ضعيف,الي�ؤدي) لقيا�س م�ستوى اداء
الطالب وبذلك ت�صبح الدرجة الكلية التي يح�صل عليها الطالب يف ادائه ي�ساوي ( )50درجة.
فق ��د اعتمد الباحث ا�ستخ ��دام �أداة املالحظة وقد جل�أ الباحث اىل حتدي ��د املحتوى التعليمي
عل ��ى وف ��ق اخلط ��وات الآتي ��ة *-:الدرا�س ��ة اال�ستطالعية فقد توج ��ه الباح ��ث �إىل املخت�صني
بتدري� ��س اخل ��ط العربي ،ومت احل�صول عل ��ى جمموعة من املالحظات والفق ��رات من �ضمنها
ا�ستمارة مالحظة الأداء.
*اعتم ��اد الأدبي ��ات والدرا�سات ال�سابقة التي له ��ا عالقة ببحثه وقد �أف ��اد الباحث على بع�ض
الأفكار املتعلقة مبعايري تقومي الأداء ( للخط الكويف الب�سيط) وا�ضيفت لإ�ستمارة املالحظة.
*اخلربة ال�شخ�صية :افاد الباحث من خربته ال�شخ�صية فيما يتعلق مبهارة اخلط الكويف كونه
تدري�سي�أً يف ق�سم الرتبية الفنية (مدر�س مادة اخلط العربي).
�ص��دق االداة -:مت �صياغ ��ة فق ��رات ا�ستم ��ارة التق ��ومي عل ��ى �شكل اه ��داف �سلوكي ��ة قابلة
للمالحظ ��ة والقيا�س ومت عر�ضها على جمموعة م ��ن (*) اخلرباء املخت�صني باملجال الرتبوي
وكذل ��ك يف جمال اخلط العرب ��ي ،لغر�ض الت�أكد من �أنها �شاملة لقيا� ��س الأداء وتقوميه.ف�أبدو
بع�ض املالحظات عليها ف�أخذ الباحث بها وقام بت�صحيحها وتعديلها.
معام��ل الثب��ات :لغر�ض ح�ساب معمل الثبات ال�ستمارة تق ��ومي االداء املهاري لر�سم احلرف
الك ��ويف الب�سيط ا�ستع ��ان الباحث مبالحظني اثنني يف عملية التق ��ومي مت ايجاد معامل االتفاق
بني تقديرات كل مقومني على حدة الداء كل طالب من طلبة العينة اال�ستطالعية  ،وبا�ستخدام
معادلة(هول�ست ��ي ) Holstiث ��م ايج ��اد معم ��ل الثب ��ات لإ�ستمارة تق ��ومي االداء امله ��اري التي
ت�س ��اوي( )0,84وه ��ذه النتيجة تعد م�ؤ�ش ��ر ًا جيد ًا لثبات ا�ستمارة تق ��ومي االداء املهاري ,وهذا
يعني انه ��ا �صاحلة لقيا�س الهدف ال ��ذي و�ضعت لإجل قيا�سه.وبعد تدري� ��س الوحدة التعليمية
�أخ�ض ��ع الباحث عينة البح ��ث بعد انتهاء تدري� ��س الوحدة التعليمية �إىل اختب ��ار بعدي ،ومتت
مالحظة الأداء على وفق ا�ستمارة تقومي االداء.
االختب��ار البعدي:اجرى الباح ��ث اختبار بعدي بعد االنتهاء من درا�س ��ة الوحدة التعليمية
بتاري ��خ 2010/12/5معتم ��د ًا على تطبي ��ق وا�ستخدام ا�ستم ��ارة مالحظ ��ة الأداء لتقومي �أداء
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الطال ��ب يف مه ��ارة ر�س ��م احل ��رف العربي الك ��ويف الب�سيط وبعد م ��رور (� )6أ�سابي ��ع وبتاريخ
 2011/1/16قام الباحث ب�إعادة التطبيق وذلك لغر�ض قيا�س ثبات ا�ستمارة املالحظة خالل
الف�ت�رة الزمنية لإجل اثبات اثر تعلم مه ��ارة �أداء اخلط الكويف الب�سيط حيث مت ر�صد النتائج
للتحليل.
الو�سائل االح�صائية
معادلة بري�سون اليجاد ثبات الأداة

األكاديمي 200

حممد عبداهلل غيدان

تقومي اداء طلبة ق�سم الرتبية الفنية يف مهارة ر�سم احلرف العربي الكويف الب�سيط

الف�صل الرابع  :عر�ض النتائج ومناق�شتها
مب ��ا ان البح ��ث احل ��ايل يهدف اىل ( :تق ��ومي اداء طلبة ق�س ��م الرتبية الفني ��ة يف مهارة ر�سم
احلرف العربي الكويف الب�سيط).وهذا يتحقق من
 -1تقومي مفردات املادة يف �ضوء �أهدافها.
 -2تعليم الطلبة على ر�سم احلرف الكويف الب�سيط من الوحدة التعليمية .
وم ��ن خالل النظر اىل حمتوى الف�صل الثال ��ث يالحظ ان الهدف االول قد حتقق يف اجراءات
البح ��ث ام ��ا الهدف الث ��اين ف�أنه يتم التحقق من ��ه يف هذا الف�صل من االجاب ��ة على الفر�ضية
ال�صفري ��ة الآتية’’ :التوجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى داللة( )0,05بني متو�سط
درج ��ات املجموعة التجريبية حول ادائهم على مكونات االختب ��ار املهاري قبلي ًا -بعدي ًا ويقا�س
م ��ن ا�ستمارة تقومي االداء املهاري .وللتحقق م ��ن �صحة الفر�ضية مت ا�ستخدام االختبار التائي
( )T-testملعرفة الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي.
((الو�س��ط احل�ساب��ي والتباين واالنح��راف املعياري والقيم��ة التائية املح�سوبة
والقيمة اجلدولية للمجموعة(ت) يف االختبار القبلي والبعدي)).
جدول()3
االختبار

الوسط
الحسابي

القبلي

11,3

البعدي

24,5

التباين

االنحراف
المعياري

قيمة(ت)
المحسوبة

قيمة(ت)
الجدولية

مستوى الداللة
عند0,05

1232,22

234

4,53

1.26

دالة احصائياً

يت�ض ��ح من خالل اجل ��دول( )3ان هنال ��ك قيمتني احدهما كب�ي�رة ل� �ـ (ت) املح�سوبة ت�ساوي
( )4,53واالخ ��رى �صغ�ي�رة ت�ساوي �صغرية ت�س ��اوي( )1.26من قيم ��ة (ت) اجلدولية لذلك
ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية وتقبل الفر�ضية البديلة و�إذ تبني وجود فروق ذات داللية اح�صائية
عند م�ستوى ( )0,05ول�صالح االختبار البعدي ,وهذا ي�شري اىل االثر االيجابي لإجناح وتفوق
وتطبي ��ق الوحدة التعليمي ��ة التي �صممها الباحث لإك�ساب الطلبة مه ��ارة ر�سم احلرف العربي
الكويف الب�سيط.
مناق�شة النتائج :يت�ضح من حتليل النتائج ماي�أتي:
 - 1تف ��وق املجموع ��ة (ت) التي در�ست الوح ��دة التعليمية املقرتحة على وف ��ق �أمنوذج (كانيه
وبرج ��ز) يف االختباري ��ن القبل ��ي والبعدي ،وكانت هن ��اك فروق ذات دالل ��ة ول�صالح االختبار
البعدي ،وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي تو�صلت �إليها كل من ( درا�سة املعا�ضيدي،)1995
و( درا�سةالكناين  )1998و( درا�سة ح�سني.)2006 ،
-2تنظي ��م املحتوى التعليمي وب�شكل هرمي م ��ن الب�سيط اىل املعقد ي�ساعد املتعلم يف ا�ستعمال
املعلومات التي تعلمها �سابق ًا من خالل الوحدة التعليمية ملهارة ر�سم احلرف الكويف الب�سيط.
 - 3االه ��داف التعليمية �ساعدت املتعلم على ماه ��و مطلوب منه يف اداءه للخط الكويف وب�شكل
وا�ضح وحمدد ويبعده عن التخبط.
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 -4ممار�سة الطالب للخط الكويف اعطى حمفز ًا قوي ًا لتعلم انواع اخلطوط العربية.
اال�ستنتاجات :من خالل عر�ض النتائج تو�صل الباحث اىل اال�ستنتاجات الآتية:
1 .1ان الوح ��دة التعليمي ��ة اعطت قدرة عل ��ى اكت�ساب طلبة ق�سم الرتبي ��ة الفنية مهارة ر�سم
احلروف الكوفية وهذا ما�أظهرته نتائج االختبار القبلي والبعدي.
2 .2تعلم الطلبة بالتدريج من ال�سهل اىل ال�صعب وهذا ما ي�ؤكده( كانييه وبرجز) من خالل
االنتقال يف التعلم على �شكل خطوات مت�سل�سلة ومنظمة من الوحدة التعليمية.
 3 .3الوحدة التعليمية تعطي للمعلم والطالب الدافعية للتعلم واال�ستمرار بالتدريب والتمرين
على اخلط الكويف الب�سيط ومن خط مقاطع من كلمات اجلمل وت�صحيح اخلط�أ.
التو�صيات :يف �ضوء نتائج البحث على وفق الأ�ستنتاجات يو�صي الباحث بالتو�صيات الآتية:
 - 1اعتماد الوحدة التعليمية يف تعلم الطالب ملهارة ر�سم احلرف العربي الكويف الب�سيط.
 - 2تدري� ��س( اخل ��ط الك ��ويف الب�سي ��ط) يف الف�ص ��ل االول وتدري� ��س خط الرقع ��ة يف الف�صل
الثاين.
 -3يو�ص ��ي الباح ��ث ب�شمول اق�س ��ام كلية الفنون اجلميل ��ة كافة وكلية املعلم�ي�ن ومعاهد �إعداد
املعلم�ي�ن بدرا�سة اخل ��ط العربي(،اخلط الكويف الب�سيط) ملا للخط العربي من �أهمية يف حياة
املدر�س واملعلم يف امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية.
املقرتحات-1:اج ��راء درا�س ��ة يف تقومي اداء طلبة ق�سم الرتبي ��ة الفنية يف مادة اخلط العربي
(الكويف املربع) -2اجراء درا�سة لت�صميم برنامج تعليمي للخط الكويف املظفور.
امل�صادر

 -1ابراهيم ،فوزي طه ورجب احمدالكلزة ,املناهج املعا�صرة  ،ط ،1مطابع الفن .1983،
 -2البيات ��ي ،عب ��د اجلب ��ار توفيق ،و�آخ ��رون ،الإح�صاء الو�صفي والإ�ست ��داليل يف الرتبية وعلم النف� ��س ،كلية الرتبية اجلامع ��ة امل�ستن�صرية،
.1977
 -3حب�ش ,قا�سم ح�سن,اخلط العربي الكويف ,جامعة ال�سليمانية ,ط.1980 ,1
 -4حب�ش ,قا�سم ح�سن,فن اخلط العربي والزخرفة اال�سالمية ,دار الثقافة بغدا.1985 ,1
 -5ح�سني,عبداملنعم خريي ,القيا�س والتقومي يف الفن والرتبية الفنية,ط,1مركز الكتاب االكادميي,عمان.2011,
-6ح�سني ،عبد املنعم خريي ،ت�صميم برنامج تعليمي للإبداع يف اخلط الكويف ،اطروحة دكتوراه من�شورة ،جامعة بغداد ،كلية الفنون اجلميلة
. 2001
 -7حلم ��ي� ,سيف الدين ه�ش ��ام عبدال�ستار,جمالية التنا�سب يف اخلط الكويف املربع وامل�ضفور ,ر�سال ��ة ماج�ستريغري من�شورة,جامعة بغداد,
كلية الفنون اجلميلة /ق�سم اخلط العربي.2006,
 -8احلمي ��داوي ,مرمي حممد مفنت ,تقومي املناهج الدرا�سية للمواد التطبيقية يف ق�سم الرتبية الفنية ,ر�سالة ماج�ستري,غري من�شورة,جامعة
بغداد,كلية الفنون اجلميلة.2005 ,
 -9احليلة،حممدحممود،الت�صميم التعليمي(نظرية وممار�سة) ،ط،2عمان ،دار املي�سرة.2003 ،
 -10احليلة,حممد حممود,الرتبية الفنية وا�ساليب تدري�سها, ,كلية العلوم الرتبوية ,ط ,1دار امل�سرية للن�شر والتوزيع  ,عمان.1998,
 -11خلف،عمرحمم ��د ،االجتاهات احلديثة يف التعليم والتعلم يف املنطق ��ة العربية،بحث من�شور يف جملة الرتبية اجلديدة،العدد،34ل�سنة1
،2ني�سان.1985،
 -12الزند،ولي ��د خ�ضر،الت�صامي ��م التعليمية,اجلذورالنظرية,من ��اذج وتطبيق ��ات عملية،درا�س ��ات وبح ��وث عربي ��ة وعاملية،ط،1اكادميية
الرتبيةاخلا�صة،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.2004،
� -13سالمة ،عبد احلافظ حممد ،ت�صميم التدري�س ،ط ،1دار البازوري العلمية للن�شر والتوزيع عمان . 2001
 -14عبد املوجود ،حممد عزت واخرون ،ا�سا�سيات املنهج وتنظيماته ،ط ،1دار الثقافة للطباعة والن�شر ،القاهرة.1981 :
 -17عطي ��وي ،ج ��ودت عزت  .االدارة املدر�سية احلديثة  ،مفاهيمه ��ا النظرية وتطبيقاتها العلمية  ،ط ،1ال ��دار العلمية الدولية ودار الثقافة
للن�شر والتوزيع  ،االردن .2001 ،
 -15عودة ،احمد �سليمان,القيا�س والتقومي يف املرحلة التدري�سية ,داراالمل،اربد.1993 ،
 -16الفتالوي�،سهيل ��ة حم�س ��ن كاظم،كفاي ��ات التدري�س,املفهوم-التدري ��ب-االداء� ،سل�سل ��ة طرائ ��ق التدري�س،الكت ��اب االول،دار
ال�شروق،عمان.2003،
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 -17الكبي�سي،وهيب جميد،طرق البحث يف العلوم ال�سلوكية،طبع التعليم العايل ،بغداد.1987،
 -18الكن ��اين ،ماج ��د نافع عبود ،بناء نظام تعليمي لتطوير الإدراك احل�سي يف مادة املنظ ��ور� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة بغداد،
كلية الفنون اجلميلة /ق�سم الرتبية الفنية.1998 ،
 -19اللقاين ،احمد ح�سني,املناهج بني النظريه والتطبيق ،عامل الكتب ،القاهره.1981 ،
 -20حممد ،جميدمهدي,املناهج وتطبيقاتها الرتبويه ،التعليم العايل،املو�صل.1990 ،
-21مر�سي،حممدعبد العليم,املعلم واملناهج وطرق التدري�س ،دارعلم الكتب،الريا�ض.1985 ،

ملحق()1
ا�ستبانة ا�ستطالعية
اال�ستاذ ..................................املحرتم
حتية طيبة
ي ��روم الباحث القي ��ام بدرا�سته املو�سومة( تق ��ومي اداء طلبة ق�سم الرتبي ��ة الفنية ملهارة ر�سم
احل ��رف العرب ��ي الك ��ويف الب�سي ��ط) حيث اع ��د الباحث -1:وح ��دة تعليمية يف اخل ��ط الكويف
الب�سيط -2.ا�ستمارة تقومي االداء.
وملا يعهده الباحث فيكم من خربة علمية ودراية مو�ضوعية ف�أنه يود اال�ستعانة ب�آرائكم ال�سديدة
يف تقومي حمتويات الوحدة �شاكر ًا تعاونكم خدمة للعملية التعليمية.
الباحث
حممد عبداهلل غيدان
ملحق()2
ا�ستمارة مالحظة االداء
ت

الفقرات

1

يرسم حروف الخط الكوفي البسيط
حسب وقوعها على جسم الحرف

2

يلتزم الطالب برسم الحروف حسب
القاعدة

3

يتأنى عند كتابةاالحرف في السرعة
والدقة

4

يؤدي خط كلمة مفردة

5

يحبر الحروف الكوفية بدقة

6

يحافظ على نظافة العمل

7

يحقق تناسب الحروف عند الكتابة

8

يمركز العمل ضمن المساحةالمطلوبة

9

يحافظ على التوازن في المساحات
المكتوبة واالرضية

يؤدي المهارة بشكل

ممتاز

10

جيدجداً

يحقق الجانب الوظيفي والجمالي
عند الكتابة
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ملحق()3ا�سماء اخلرباء الذين ا�ستعان بهم الباحث
ت
1
2
3
4
5

اسم الخبير
د.ماجد نافع الكناني
د.عبدالمنعم خيري
د.رعد عزيز
د.محمد سعدي لفتة
د.صالح احمد الفهداوي

اللقب العلمي
أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

االختصاص
طرائق تدريس
تقنيات تربوية
تقنيات تربوية
طرائق تدريس
طرائق تدريس

ملحق()4
مناذج من اداء الطلبة
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مكان العمل
كلية الفنون
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الجميلة
الجميلة
الجميلة
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