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  ّملخص البحث

التعليم مشروع إنساني يرمي إلى ھدف مساعدة ا�فراد على التعلم ، والى إحداث تغيير 
موعة من مرغوب فيه في سلوكھم، ويرمي أيضا إلى إثارة دافعيتھم للتعلم من طريق مج

النشاطات والقرارات التي يتخذھا المعلم، أو الطالب في الموقف التعليمي في أثناء التركيز 
وا7ھتمام بطرائق التدريس، وتقنياتھا �جل تحقيق ا�ھداف المنشودة التي تسعى إلى تنمية 

ي قابليات المتعلم على ا9بداع وتجعلھم قادرين على اكتشاف افاق جديدة تنھض بواقعھم ف
  ) . العقلية ، والجسمية ، والمعرفية ، والمھارية ، وا7نفعالية ، والمھنية ( النواحي كافة 

وتعد المؤسسات التعليمية ومن ضمنھا معاھد الفنون الجميلة التي لھا أثر بازر في 
المجتمع، �نھا تھتم بإعداد  المAكات التعليمية والفنية في مختلف التخصصات، فلھذه 

ًثر متميز في بناء المعلم تربويا واجتماعيا، وفنيا وتسھم في تھيئة عناصر فنية المؤسسات أ ً ً
متخصصة للتعليم، والعمل في الحقول الفنية،و�نھا مسؤولة عن قيادة النھضة العلمية وتوسيع 
أفاق المعرفة ، من طريق إدخال الطرائق والوسائل وا7ساليب في برامج ا9عداد ومواكبة 

  .طراد المعرفي والتكنولوجي الذي يحدث في العالم ومنھا التصميم التعليميالتطور، وا7ض

  :وعلى ما تقدم فأن البحث الحالي يرمي إلى 
  .الكشف عن ا7تجاھات المعاصرة لفن الخزف العراقي_ ١
تصميم برنامج تعليمي في ا7تجاھات المعاصرة لفن الخزف العراقي با7ستناد إلى _ ٢

���في التصميم التعليمي Gagne�Briggs( ، ١٩٨٨ كانيه وبرجز(أنموذج  �

قياس فاعلية البرنامج التعليمي ببعديه المعرفي والمھاري في أثناء تجريبه على عينة  _ ٣      
 قسم الفنون التشكيلية للعام الدراسي             - فرع الفخار-من طلبة الصف الخامس

  .م٢٠١٢-٢٠١١
                          ميا على وفق أنموذج لذلك صممت الباحثة  برنامجا تعلي

( وحدات تعليمية ھي          ) ٤(اذ يحتوي على )١٩٨٨،Gagne،&،Briggsكانيه وبرجز(

الخامات، والمستلزمات الضرورية لتحضير الطينة الترابية ، وأساليب تشكيل الفخار، 
�ساليب المعاصرة لفن الخزف وا7تجاھات الفنية الحديثة في الفن التشكيلي، وا7تجاھات وا

) ١٣(كيا بواقع ھدفا سلو) ٧٠(أھداف تعليمية حللتھا الباحثة إلى ) ٤(، كما تضمن )العراقي 
ًھدفا سلوكيا للوحدة التعليمية الثانية و) ١٧(ھدفا سلوكيا للوحدة التعليمية ا�ولى، و اھداف ) ٨(ً

ًھدفا سلوكيا للوحدة التعليمية الرابعة، تمثل مھارات ) ٣٢(سلوكية للوحدة التعليمية الثالثة و ً
  .معرفية وحركية ووجدانية 

 قسم الفنون –فرع الفخار/الصف الخامس ة اختير مجتمع البحث الحالي من طلب  
واختير ، طAب) ١٠( الدراسة الصباحية عددھم – معھد الفنون الجميلة –التشكيلية 

  .ًالمجتمع بأكمله عينة اعتمدتھم الباحثة لتطبيق التجربة عليھم

ً ولما كان البحث الحالي معتمدا المنھج التجريبي، اختير التصميم التجريبي ذو 
نى من الضبط  لعينة واحدة ذات ا7ختبارين القبلي، والبعدي لمAءمته اجراءات الحد ا�د

   .البحث الحالي الذي يرمي الى تعرف فاعلية البرنامج التعليمي في مادة المشروع
ولقياس فاعلية ھذا البرنامج صممت نوعين من ا7ختبارات ا7ول تحصيلي 

والثاني مھاري يقاس باستمارة تقويم معرفي لقياس المعلومات التي يكتسبھا الطلبة، 



ُا�داء المھاري أعدت لھذا الغرض ، وأخضعت تلك ا�دوات إلى إجراءات الصدق 

  .والثبات
و9ظھار نتائج البحث التي توصلت اليھا الباحثة استعملت الوسائل 

، 9ظھار الفروق بين طلبة المجموعة التجريبية ) اختبار ولكوكسن(ا9حصائية اYتية
ًا وبعديا، ومعادلةقبلي لتحليل فقرات ا7ختبار التحصيلي ) معامل الصعوبة والتمييز(ً

9يجاد ا7تفاق بين المحكمين، وكذلك المAحظين في ) كوبر(المعرفي، ومعادلة
ًعملية الثبات على استمارة تقويم ا�داء ، فضA عن ذلك استعمال الباحثة لمعادلة 

  .بار التحصيلي المعرفيلثبات ا7خت) ٢٠/كيودر ريتشاردسون(

  :أما أھم النتائج التي توصلت اليھا الباحثة ، فھي
 تفوق طلبة المجموعة التجريبية الذين طبق عليھم البرنامج التعليمي في ا7ختبار - ١

التحصيلي البعدي ، يعود السبب الى الخبرات التعليمية التي تضمنھا البرنامج 
  .التعليمي

الذين طبق عليھم ) المجموعة التجريبية(ريبية الطلبة  تفوق طلبة المجموعة التج- ٢
البرنامج التعليمي في ا7ختبار المھاري البعدي ، يعود السبب الى تسلسل 

  .المھارات الفنية في مادة الخزف ضمن محتوى البرنامج التعليمي المعد
  :وقد أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات أھمھا

مصمم في البحث الحالي في المؤسسات التعليمية ذات اعتماد البرنامج التعليمي ال- ١
التي يدرس فيھا مادة ) ومعاھد إعداد المعلمين) معاھد الفنون الجميلة(العAقة 

  . الخزف لثبوت فاعليته وقدرته في تطوير مھارات الطلبة
تدريب مدرسي ومدرسات التربية الفنية العاملين في حقل تدريس التربية الفنية - ٢

 المرحلة الثانوية على المھارات الفنية للخزف بوصفھا احد ضمن مدارس
  .اھداف مادة التربية الفنية لتطوير مھارات طلبتھم في ھذا المجال

استفادة مراكز تطوير الكفايات المھنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - ٣
في البحث ّالمعد ) البرنامج التعليمي(والبحث العلمي من التصميم التعليمي 
، واستعماله في تصميم  مواد ١٩٨٨/الحالي على وفق أنموذج كانيه وبرجز 

  .دراسية اخرى لثبوت فاعليته

  


