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 ممخص البحث

تناوؿ البحث الحالي )بناء أداة لتقويـ مشاريع طمبة قسـ التصميـ( تضمف البحث اربعة 
فصوؿ، ضـ األوؿ منها: اإلطار المنهجي لمبحث. وتناوؿ الفصؿ الثاني اإلطار النظري 

مبحثيف، اهتـ األوؿ منها بدراسة مفهوـ التقويـ. والدراسات السابقة، بينما تضمف اإلطار النظري 
أما المبحث الثاني تحدث عف مادة المشروع. بينما ضـ الفصؿ الثالث إجراءات البحث وقد 

( اعماؿ فنية 01تضمف مجتمع البحث مشاريع طمبة قسـ التصميـ. واعتماد عينة منه البالغة )
اجات البحث فضاًل عف التوصيات والمقترحات. لمشاريع الطمبة. وجاء الفصؿ الرابع بنتائج واستنت

. جاءت فقرة )الجانب الجمالي( في المركز 0ومف تمؾ النتائج التي تمخضت عف أداة البحث: )
% ألهمية هذا 011( تكرار وبنسبة مئوية 05( درجة حدة وبمعدؿ )3األوؿ حيث حصمت عمى )
مرتبة الثانية وقد حصمت عمى . الجانب اإلبداعي: جاءت في ال2الجانب في العمؿ الفني. 

 %((93.33( تكرار وبنسبة مئوية )04( درجة حدة وبمعدؿ )2.93)

 التصميم، المشروع.، الكممات المفتاحية: التقويم

 

 

 

 

 

 



 تصميملبىاء أداة لتقويم مشاريع طلبت قسم ا               م. زييب رضا حمودي         م.د. عامر عبد الرضا عبد الحسين

 

 111                                       بابل جامعت  /   الجميلت الفىون  كليت  /  والدراساث للبحوث هابو مجلت

 

Abstract 

    The present research deals with (Building a tool to evaluate students' 

projects in the department of design). It includes four chapters, the first of 

which is devoted to the methodological framework of research. The 

second chapter deals with the theoretical framework and previous studies. 

The theoretical part includes two sections: the first section is concerned 

with studying the concept of evaluation whereas the second talks about 

the data (students' projects). The third chapter involves the procedures of 

the research and its community which is limited to the projects of the 

department of design students. A sample of (10) projects of art have been 

adopted. Chapter four comes with the findings and conclusions of the 

research as well as recommendations and implications for future research 

work. The results of the research tool include: (1) the aesthetic side scores 

the first position with the degree of (3) and the frequency of (15) which 

means (100%). This finding explains the importance of this side of 

artistic work, (2) the creative side comes in second position with a degree 

of (2.93) and a frequency of (14) and this means (93.33%). 

 Keywords: Evaluation, designing, students' projects. 
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 الفصل االول

 اواًل: مشكمة البحث 

يقترف وجود الجامعة بالفكر والعمـ والحضارة التي تتحكـ بسياقات تطور المجتمع ونقالتػه 
النوعية والتاريخية مف مرحمة الى مرحمة أخػر  أرقػى منهػا، لػذلؾ كانػت الجامعػة ومازالػت مؤسسػة 
تتميػز بحكػـ طبيعتهػػا وبحكػـ المهػاـ التػػي تؤديهػا عػػف المؤسسػات األخػر ، وتكػػوف منطمػؽ الحركػػة 

 ية ومآؿ التطورات التي تحدث في شتى أقطار العالـ المتقدمة . الفكر 

عدادهـ ليكونػوا الصػفوة المختػارة  "فالجامعة تفتح المجاؿ أماـ المواهب والقابميات العقمية وا 
مف رجاؿ الفكر والرأي والصػناعة، لترفػع بػذلؾ المسػتو  المعيشػي والعممػي والنهضػوي والحضػاري 

  .(0)المجتمع ونشر المعرفة وتشجيع البحث العممي"لضماف مستو  عاٍؿ مف ثقافة 

والتعمػػيـ العػػالي ن يعنػػي الحصػػوؿ عمػػى مػػؤهالت معتػػرؼ بهػػا ينػػاؿ مػػف خاللهػػا الشػػخص 
طريقػػًا بانضػػمامه إلػػى الطبقػػة المتعممػػة، بػػؿ يكػػوف دور الجامعػػة تهيئػػة شػػخص يحمػػؿ بداخمػػه قيمػػًا 

منتجًا لمجتمعه ، كما أف الجامعة تقػوـ متنوعة وُمُثؿ ومعارؼ يستطيع بواسطتها اف يكوف عضوًا 
بإشػػباع الحاجػػات المعرفيػػة والفكريػػة وانرتقػػاء بمسػػتو  التفكيػػر ومحاربػػة الضػػحالة والتسػػطيح فػػي 

مف خالؿ قياس قدرات الطمبة وتقػويـ ادائهػـ النظػري والتطبيقػي لتحسػيف دورهػـ ( 2)الجوانب العممية
 في المجتمع. 

جػػات التعمػػيـ العػػالي ومبػػرر وجػػود ، فالطالػػب هػػدؼ لهػػذا ُيعػػد الطالػػب الجػػامعي هػػو مخر 
ؿ العمميػػػة التعميميػػػة، ومػػػف هنػػػا يجػػػب أف يبػػػذؿ اهتمػػػاـ فػػػائؽ وجهػػػد متميػػػز فػػػي العنايػػػة بشػػػ ف امػػآو 

 الطالب تعميمًا، وتطوير قدراته الفكرية والشخصية. 

هػدًا ون يختمؼ دور كمية الفنوف الجميمة عف بقية الكميات في هذا المجاؿ، إذ أنها تبذؿ ج
متواصػػػػػاًل لالرتقػػػػػاء بالمسػػػػػتو  العممػػػػػي لمطمبػػػػػة، فهػػػػػي تسػػػػػعى جاهػػػػػدة إلعػػػػػداد مدرسػػػػػيف ومػػػػػدربيف 
باختصاصػػػات الفنػػػوف فػػػي المػػػدارس الثانويػػػة، فضػػػاًل عػػػف إعػػػداد كػػػوادر مؤهمػػػة تػػػ هياًل عاليػػػًا كمػػػا 
وتسػػػػاهـ فػػػػي بنػػػػاء الػػػػذوؽ العػػػػاـ وتنميتػػػػه مػػػػف خػػػػالؿ مختمػػػػؼ النشػػػػاطات التػػػػي تقػػػػـو بهػػػػا الكميػػػػة 
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صػػات كافػػة وتقػػويـ وتػػدريب ورعايػػة المواهػػب الفنيػػة مػػف خػػالؿ دورات التعمػػيـ المسػػتمر وبانختصا
 التي تقيمها الكمية لموظفي دوائر الدولة توطيدًا لمعالقات المبدعة بيف الجامعة والمجتمع. 

ولهػػذا الغػػرض فهػػي تعمػػؿ جاهػػدة فػػي وضػػع منػػاهج ومػػواد دراسػػية تسػػاعدها فػػي تحقيػػؽ 
واد الضػػرورية )مشػػروع التخػػرج(، إذ تعػػد مػػف المػػواد الضػػرورية األكثػػر أهػػدافها، ومػػف بػػيف هػػذ  المػػ

، (3)أهمية، ومف خاللها يتدرب الطمبة عمى إنتاج أعماؿ فنية متكاممة معبرة مف قػدرتهف اإلبداعيػة
بينمػػا يقػػـو الكػػادر التدريسػػي بوضػػع محػػددات اساسػػية لتقػػويـ هػػذ  المشػػاريع بصػػورة منطقيػػة قػػدر 

وبات التػػي يواجههػػا الكػػادر التدريسػػي كػػوف المشػػاريع متنوعػػة الخامػػات المسػػتطاع وهػػذ  مػػف الصػػع
ومختمفة انحجاـ؛ لهذا يجػب بنػاء اداة خاصػة لتقػويـ هػذ  المشػاريع مػف حيػث انصػالة واسػتعماؿ 

 الخامات والجمالية. 

وعميػػػه تتجػػػه الجهػػػود التربويػػػة الحديثػػػة لجعػػػؿ األعمػػػاؿ الفنيػػػة التطبيقيػػػة عامػػػة والمشػػػروع 
مػػف فمسػػفة المؤسسػػة التربويػػة وجػػزءًا مػػف المػػنهج، وعمػػى هػػذا األسػػاس دأبػػت كميػػات  خاصػػة جػػزءاً 

شػباع  الفنوف الحديثة في توفير بػرامج ونشػاطات تسػهـ فػي مراعػاة ميػوؿ الطمبػة وتنميػة مػواهبهـ وا 
حاجػاتهـ مػػف خػػالؿ ممارسػػة األعمػػاؿ الفنيػػة التطبيقيػة كالمشػػاريع التػػي تنمػػي قػػدرات الطمبػػة وتبػػيف 

 ب الطمبة لكؿ الخبرات والمعارؼ التي تمقوها خالؿ انربع سنوات في قسـ التصميـ. مد  استيعا

لذا تتفرد هذ  المادة الدراسة ب هميتهػا وشػموليتها المعرفيػة والجماليػة والفنيػة واألدائيػة التػي 
تفتػػرض الجػػدة وانبتكػػار والقػػدرة عمػػى التوظيػػؼ األمثػػؿ لخامػػات البيئػػة وكيفيػػات التعامػػؿ مػػع هػػذ  

 امات. األمر الذي يتطمب حسف تقويمها عمى أسس عممية منصفة وبصورة موضوعية. الخ

 -وتكمف مشكمة البحث الحالي في التساؤنت انتية :

 هؿ أف عممية تقويـ مشاريع طمبة قسـ التصميـ، عممية غير موضوعية؟ -0
 وهؿ تعتمد عمى أسس ومعايير ثابتة اـ ن؟  -2

 تكمف اهمية البحث الحالي: ثانيًا: اىمية البحث والحاجة اليو: 

 القاء الضوء عمى عممية التقويـ وجعمها موضوعية وعمى اسس ومعايير محددة . -0
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يفيػػد المختصػػيف والبػػاحثيف فػػي الميػػاديف التربويػػة والفنيػػة، مػػف خػػالؿ انطػػالع عمػػى نتػػائج -2
 واستنتاجات البحث . 

 يعزز القيمة المصدرية لممكتبات العامة والمتخصصة.-3

يمػػػتمس الباحثػػػاف اف هنػػػاؾ حاجػػػة ضػػػرورية لهػػػذ  الدراسػػػة تتمثػػػؿ فػػػي إفػػػادة قسػػػـ الفنػػػوف وقػػػد  
التصميـ واألقساـ األخػر  فػي اتبػاع بنػاء المقػاييس فػي تقػويـ األعمػاؿ الفنيػة سػواء كانػت مشػاريع 

 التخرج أو العمؿ عمى وضع مقاييس لتقويـ األعماؿ الفنية في المواد الدراسية األخر  . 

 يهدؼ البحث الحالي إلى: بناء اداة لتقويـ مشاريع طمبة قسـ التصميـ .  البحث:ثالثًا: ىدف 

.حػػدود موضػػوعية: يتحػػدد البحػػث الحػػالي ببنػػاء اداة لتقػػويـ مشػػاريع قسػػـ 0:رابعااًا: حاادود البحااث
 التصميـ

 .2108-2107.حدود زمانية: 2              

 .حدود مكانية: جامعة بابؿ/ كمية الفنوف الجميمة.3              

 خامسًا: تحديد المصطمحات  

ـ الشيء )تقويمًا( فهو )قويـ( أي مستقيـ(( لغًة )Evalution. التقويم : )1  . ( 4)َقوَّ

 اصطالحا –التقويم -   

)هػو عمميػة تحديػد  )جاابمن(ورد عدة تعاريف )لمتقويم( فا  كتااب )التقاويم والقيااس( فقاد عرفاو 
)هػو تقػدير األهميػة النسػبية لمسػمة المقاسػة فػي  عرفو )أنكاش(األهمية النسبية لظاهرة ما(. بينمػا 

هػػو )عمميػػة منظمػػة لتحديػػد مػػد  اسػػتفادة الطمبػػة مػػف  أمااا تعريااف )ثورناادايك(ضػػوء معيػػار مػػا(. 
 . (5)األهداؼ التربوية(

عمػػى قيمػػة األفكػػار أو  –لخدمػػة هػػدؼ مػػا  –ـ ( : )هػػو إصػػدار حكػػ0970) أمااا تعريااف )بمااوم(
األعماؿ أو الطرؽ أو المواد ، وأنه يتضمف استخداـ المحكمات أو المستويات أو المعػايير لتقػدير 

 . (6)مد  كفاءة األشياء ودقتها وفعاليتها(
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فػػػ)تكوف عمميػػة إصػػدار األحكػػاـ لديػػه مسػػتمرة منػػذ مرحمػػة جمػػع األدلػػة وحتػػى  أمااا تعريااف )ويمااز(
ؽ األهداؼ( بقوله : )التقويـ هو عممية إصدار األحكاـ التي سوؼ تستخدـ أساسًا لمتخطيط، تحقي

وتتضػػمف هػػذ  العمميػػة بنػػاء األهػػداؼ وجمػػع األدلػػة التػػي تثبػػت وجػػود أو انعػػداـ التقػػدـ نحػػو هػػػذ  
األهػػػػػداؼ أو إصػػػػػدار األحكػػػػػاـ عمػػػػػى تمػػػػػؾ األدلػػػػػة ومراجعػػػػػة اإلجػػػػػراءات واألهػػػػػداؼ عمػػػػػى ضػػػػػوء 

 . (7)األحكاـ(

 يتبنى الباحثاف تعريؼ )بموـ( ألنه يتفؽ مع موضوع البحث. 

 الفصل الثان 

 االطار النظري

 انواعو( .. ماىيتو .. المبحث األول )التقويم

 معنى التقويم   -1

إف المربػػي الػػذي يضػػع لنفسػػه برنامجػػًا محػػددًا، ويتبػػع طريقػػة معينػػة بقصػػد تحقيػػؽ أهػػداؼ 
مشكمة هامػة وهػي كيػؼ يت كػد مػف مػد  نجاحػه فػي بمػوغ هػذ  تربوية منشودة ، ن يمبث أف يواجه 

األهػػداؼ، وبعبػػارة أخػػر  إذا كػػاف المربػػي يسػػتهدؼ مػػف وراء العمميػػة التربويػػة أف يحػػدث تغييػػرات 
معينة في سموؾ التمميذ فانه يجد نفسه في حاجة ممحة إلػى اسػتخداـ وسػيمة تمكنػه مػف تقػدير نػوع 

تـ به وانتجا  الذي تسير فيه فهو في حاجة إلى أف يعػرؼ: هذ  التغييرات ومداها والمعدؿ الذي ت
هؿ يسير التمميذ نحو األهداؼ المنشودة أـ انه نػ   أو يبتعػد عنهػا؟ وهػؿ يسػير بالسػرعة الممكنػة 

  (8)والى أي مد  وصؿ إليه في تقدمه نحو هذ  األهداؼ؟

والعممية التي يمج  إليها المربي لمعرفة مد  نجاحه في تحقيؽ األهداؼ التي يسعى إليهػا 
تسمى )التقويـ( وهذا المصطمح كما ُيفهـ مػف اشػتقاؽ الكممػة يػرتبط أساسػًا بموضػوع القػيـ، وحيػث 
أف الحكػػـ عمػػى الخبػػرات التربويػػة فػػي المدرسػػة الحديثػػة يبنػػى عمػػى أسػػاس مػػا تحقػػه مػػف القػػيـ التػػي 

مف بها المدرسة، فاف القيـ هي المعايير التي تحكـ في ضوئها عمى أي مجهود تربػوي، فحينمػا تؤ 
نقوؿ مثاًل أف طريقة التدريس التي تتيح لمتمميذ المجاؿ ألجػؿ أف يكتسػب أسػموب التفكيػر العممػي، 
أفضؿ مف الطريقة التي تعود عمى الحفظ عػف ظهػر قمػب أو انسػتظهار دوف فهػـ فػاف سػبب هػذا 
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فضػػػيؿ هػػػو أف الطريقػػػة األولػػػى تحقػػػؽ لنػػػا األهػػػداؼ أو القػػػيـ الديمقراطيػػػة مػػػا ن تحققػػػه الطريقػػػة الت
. وعمى هذا األساس فاف الغرض مف عممية التقويـ هو مساعدة كؿ مف التمميذ والمدرس ( 9)الثانية

 عمى حٍد سواء عمى معرفة مد  تقدمهـ نحو بموغ أهدافهـ. 

ي يمكف قياسها وتمػؾ التػي ن يمكػف قياسػها بشػكؿ محػدد حيث انه يتناوؿ جميع الجوانب الت
دقيػؽ يتمثػؿ باألرقػاـ القاطعػة واإلفػادة مػف نتػائج القيػاس فػي إخضػاعه لمتحميػؿ والتفسػير والنظػر إلػػى 
كؿ ذلؾ مف خالؿ رؤيا شاممة ت خذ كؿ المتغيرات بنظر انعتبار لمخروج ب حكاـ تقػود إلػى التطػوير 

، كمػػا أشػػار إلػػى ذلػؾ بعػػض المتخصصػػيف المحػػدثيف فػػي مجػػاؿ التقػػويـ  (01)واتخػاذ القػػرارات الصػػائبة
والقياس التربوي مف أمثػاؿ )بمػـو ( و)تنبرنػؾ ( مػف أف عمميػة التقػويـ هػي اتخػاذ القػرارات، فػال يكفػي 
أف نصدر حكمًا عمى طالب ب نه ضعيؼ فقػط دوف أف يتبػع ذلػؾ اتخػاذ قػرار معػيف يقضػي بتحسػيف 

هػذا القػرار بمثابػة رسػـ برنػامج إضػافي لزيػادة تحصػيمه أو وضػعه مػع وضعه التحصيمي، وقػد يكػوف 
مجموعػػػة معينػػػة مػػػف الطمبػػػة أو إدخالػػػه دورة تقػػػويـ فػػػي أوقػػػات الفػػػراغ أو إعطائػػػه سػػػاعات تػػػدريس 
إضػافية، أو غيػر ذلػػؾ مػف القػػرارات التػي تعتمػػد عمػى األحكػاـ التػػي تصػدر بموجػػب المعمومػات التػػي 

 .  (00)لبيحصؿ عميها المعمـ عف ذلؾ الطا

 وهي: (00)واف )عممية اتخاذ القرار أو عممية التقويـ تمر مجموعة مف الخطوات العامة(

 أوًن: تحديد موضوع التقويـ وغرضه. 

 ثانيًا: اإلعداد لعممية التقويـ وتتضمف ما يمي: 

إعػػػػػداد الوسػػػػػائؿ وانختيػػػػػارات والمقػػػػػاييس واألدوات المالئمػػػػػة والتػػػػػي سػػػػػيتـ اسػػػػػتخدامها لجمػػػػػع  .0
 ومات أثناء عممية التقويـ. المعم

 إعداد وترتيب الكوادر الالزمة لممساعدة في جميع المعمومات والقياـ بعممية التقويـ.  .2
ثالثًا: تنفيذ عممية التقويـ وتتطمب هذ  الخطوة وعيًا خاصًا مف األشخاص المنفذيف بمجموعػة مػف 

  -األمور مف بينها:

 اختيار أدوات قياس مناسبة ومالئمة مف حيث خصائصها مف الصدؽ والثبات.  .0
 كيفية توظيؼ أدوات القياس والتقويـ مف حيث إدارتها وتطبيقها وتصحيحها وتفسيرها.  .2
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مصادر أخطػاء التخمػيف )تػ ثير اإلجابػة بالصػدفة( كمػا فػي انختيػارات الموضػوعية والتوريػة)  .3
ختبػػارات المقاليػػة( وهػػذ  األخطػػاء مصػػدرها المفحػػوص، كمػػا التمويػػه عمػػى اإلجابػػة كمػػا فػػي ان

يجب الوعي ب خطاء التحيز الشخصي أو اثر الهالة ) ت ثر المصحح باننطباع المسبؽ حوؿ 
 المفحوص وبالتالي ت ثر العالقة( وهذ  أخطاء ومصدرها الفاحص. 

 . تحميؿ البيانات وتفسيرها واستخالص النتائج. 4

 )التقويـ(.. إصدار الحكـ 5

 . اتخاذ القرار. 6

  أىمية التقويم ف  العممية التربوية: -2

إف مػػف أهػػداؼ التربيػػة هػػو أحػػداث تغييػػرات مرغوبػػة فػػي سػػموؾ اإلنسػػاف بمختمػػؼ جوانبػػه، لػػذا 
نجد القائميف بها والمهتميف بشؤونها في حالة تقويـ مستمر لنتائجها ألجؿ أف تنمو وتتقدـ العممية 

دهـ يولوف التقويـ التربوي أهمية كبيرة بوصفه جزءًا أساسيًا في تمؾ العممية، بؿ التربوية، لذلؾ نج
أف التقػويـ مقتػرف بالعمميػػة التربويػة حيػػث ن يمكػف معرفػػة مػا وصػمت إليػػه ومػا حققتػػه بػدوف أجػػراء 
عمميػػػة التقػػػويـ وكػػػذلؾ لمعرفػػػة مػػػد  مالئمػػػة البػػػرامج المسػػػتخدمة لموصػػػوؿ إليهػػػا، ومػػػد  مالئمػػػة 

 . (03)لناجحة لمصعوبات التي قد تعترض تحقيؽ األهداؼالعالجات ا

 وقبؿ القياـ بعممية التقويـ ينبغي أف يتحدد في األذهاف أمراف هما: 

: الفمسػػفة التربويػػة لممجتمػػع، أي األسػػس الفمسػػفية القائمػػة فػػي المجتمػػع الػػذي توجػػد بػػه المدرسػػة، أوالً 
هػا التػػي تريػد تحقيقهػػا لػد  تالميػػذها عنهػػا فالمدرسػة فػػي مجتمػع ديمقراطػػي تختمػؼ فػػي مبادئهػػا، وقيم

 في مجتمع آخر يديف بفمسفة أخر  ويصبح ما يراد تقويمه مختمفًا تبعًا نختالؼ األوضاع. 

: األهداؼ التعميمية، ويعني تحديد الفمسفة التربوية عمى وضع األهػداؼ التػي تسػعى المدرسػة إلػى ثانياً 
صػػورة مكونػػات لمسػػموؾ ون تقتصػػر عمػػى الصػػي  العامػػة تحقيقهػػا، وهػػذ  األهػػداؼ ينبغػػي أف تػػذكر فػػي 
   .(04)التي تترؾ مجاًن لالختالؼ فيما يقصد بها

 (05)كمػػا أف هنػػػاؾ )ثالثػػػة اتجاهػػػات رئيسػػػة لتوضػػػيح أهميػػػة التقػػػويـ أو الغػػػرض الرئيسػػػي منػػػه(
 وهي: 
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 وهي كؿ ما يهي  لممنهج مف أهداؼ ومحتو  ومستمزمات بشرية ومادية...الخ.  المدخالت: -
وهي اإلجراءات والممارسات العممية التي تتـ باستخداـ المدخالت مػف اجػؿ تحقيػؽ  العمميات: -

 البرنامج ألهدافه. 
وهػػي النتاجػػات التػػي يػتـ الحصػػوؿ عميهػػا بعػػد المػػدة الزمنيػػة المحػػددة ونتيجػػة لمعمميػػات  المخرجااات: -

 .   التي أجريت والتفاعالت التي تمت بيف المدخالت لتحقيؽ األهداؼ
هنػػا نتبػػيف أهميػػة التقػػويـ فػػي كونػػه عمميػػة أو مفهػػوـ واسػػع يخػػدـ أغراضػػًا كثيػػرة بمػػا فيهػػا ومػػف 

الوظائؼ األساسية له، وهي تقدير الجدو  ووضع األسس لمتطوير والتهيئة نتخاذ القرار كمػا انػه 
يعػػػيف المػػػتعمـ عمػػػى معرفػػػة جوانػػػب الخطػػػ  والصػػػواب فػػػي تعممػػػه وتسػػػاعد  عمػػػى الرضػػػا وتحقيػػػؽ 

 ما يؤدي عممه بنجاح. اإلشباع عند

 األسس الت  يقوم عمييا التقويم:  -3

إف التربوييف الذيف يتخذوف القرارات، يصموف إلى هذ  المرحمة بعد أف يكوف التقػويـ حقػًا قػادرًا 
عمػػى أداء أدوار  المختمفػػة بكفػػاءة ودقػػة وواقعيػػة تعػػزز الثقػػة بنتائجػػه لكػػي يحقػػؽ األغػػراض المرجػػوة 

يػػرة فػػي منػػه والوظػػائؼ الممقػػاة عميػػه، نف القػػرارات واألحكػػاـ التػػي تصػػدر بعػػد ذلػػؾ مصػػيرية وخط
اغمػػب األحيػػاف، فقػػد يترتػػب عمػػى ذلػػؾ رسػػوب الطمبػػة مػػثاًل وتػػركهـ لمدراسػػة بسػػبب خمػػؿ فػػي أداة 

 التقويـ ذاتها أو بسبب عدـ مراعاة الظروؼ المحيطة وغيرها. 

وهنػاؾ مجموعػػة مػف الخصػػائص أو األسػس التػػي ينبغػػي مراعاتهػا وكيفيػػة تطبيقهػا لكػػي يكػػوف 
 التقويـ سميمًا ب كبر درجة وهي: 

  ًإف المدرسػػػة الحديثػػػة لػػػـ تعػػػد تقتصػػػر عمػػػى الناحيػػػة العقميػػػة  أن يكاااون التقاااويم شااااماًل:: أوال
لمتمميذ دوف غيرها مف النواحي، بؿ تعنى بجميع جوانب شخصيته وتفسح إمامه المجاؿ لكي 
ينمو إلى أقصى حد تؤهمه له قدراته واستعداداته، فال ينبغي أف يكوف تقويمها لمتمميذ مقصورًا 

يػػاس قدرتػػه التحصػػيمية فػػي المػػواد المختمفػػة بػػؿ ينبغػػي أف يكػػوف التقػػويـ شػػاماًل لجميػػع عمػػى ق
 . (06)نواحي نمو  الجسمي والنفسي وانجتماعي إضافة إلى نمو  العقمي
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  . ثانيًا: أن يتصف باالستمرارية 
كما أف التقويـ ن ينبغي أف ينحصػر فػي جػزء بعينػه، كػذلؾ ن ينبغػي أف ينحصػر فػي وقػت 

. هذا يعني أف عمميػة تقػويـ المػتعمـ أو (07)نه بؿ أف يكوف مستمرًا ليعطي صورة دقيقة عف المقـوبعي
تقويـ عممية التعمـ ليس بالضرورة أف تنتهي عنػد حػٍد معػيف، أي أف التقػويـ فػي نهايػة مرحمػة محػددة 

 هو بمثابة تقويـ لبداية مرحمة جديدة. 

 ريس. ثالثًا: أن يكون التقويم متكاماًل مع التد 
إذا كػػاف الغػػرض مػػف عمميػػة التقػػويـ هػػو مسػػاعدة كػػؿ مػػف المػػدرس والطالػػب عمػػى معرفػػة مػػد  
بمػػػوغهـ ألهػػػدافهـ أو مػػػد  تقػػػدمهـ فمػػػف الضػػػروري أف يسػػػير التقػػػويـ والتػػػدريس جنبػػػًا إلػػػى جنػػػب، فمػػػيس 
نما يستهدؼ فوؽ ذلػؾ تشػخيص نػواحي  الهدؼ مف التقويـ هو مجرد الحكـ عمى مد  صالحية التمميذ وا 

 .  (08)القوة والضعؼ عند ، ون يتيسر ذلؾ إن إذا كاف التقويـ متكاماًل مع التدريس

  .رابعًا: القدرة عمى إعطاء القيمة الحقيقية لمش ء موضوع التقويم 
ويتطمػػب هػػذا حسػػف اختيػػار األدوات المسػػتخدمة فػػي جمػػع البيانػػات التػػي يػػتـ الحكػـػ فػػي ضػػوئها 

 .  (09)انعتبار سمبيات ومحددات هذ  األدوات المستخدمةوسالمة بنائها عمى أف يوضع في 

  .خامسًا: التعاونية 
إف عمميػػػة التقػػػويـ تعتمػػػد فػػػي انجازهػػػا عمػػػى تعػػػاوف جميػػػع أطػػػراؼ العمميػػػة التعميميػػػة وهػػػـ 

 الطالب واألهؿ والمعمـ . 

 تصنيفات التقويم  -4

يؼ هنالػػػػػؾ )عػػػػػدة وجهػػػػػات نظػػػػػر فػػػػػي تصػػػػػنيؼ التقػػػػػويـ منهػػػػػا عمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ تصػػػػػن
 وهي:  (21))الصمادي( لمتقويـ(

 أواًل: حسب التوقيت الزمن .  -
تتضمف العممية التدريسػية فػي أي مرحمػة مػف المراحػؿ مجموعػة مػف المهػارات وتتحقػؽ مجموعػة 
مػػف األهػػداؼ التعميميػػة الضػػرورية متطمبػػات سػػابقة لرهػػداؼ والمهػػارات المرسػػومة لممرحمػػة الالحقػػة، 

بعػدها وعميه فاف العممية التدريسية في أي مرحمػة تبػدأ بتحديػد األهػداؼ المتوقعػة لتمػؾ المرحمػة، تبػدأ 
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مجموعػػػة إجػػػراءات التػػػدريس والتعمػػػيـ وتنتهػػػي بمجموعػػػة إجػػػراءات التقػػػويـ الهادفػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف 
مسػػتو  تحقػػؽ األهػػداؼ واتخػػاذ القػػرار الػػذي قػػد يتضػػمف العػػودة إلػػى مرحمػػة سػػابقة أو التركيػػز عمػػى 

تالؼ المرحمػػة نفسػػها أو المضػػي الػػى مرحمػػة تاليػػة، ومػػف هنػػا فػػاف الهػػدؼ مػػف التقػػويـ قػػد يختمػػؼ بػػاخ
 الوقت الذي تـ فيه التقويـ بالنسبة لمعممية التدريسية كما يمي: 

 التقويم ف  بداية العممية التدريسية لممرحمة:  .1
وهػػػو مػػػا يسػػػمى بػػػالتقويـ التمهيػػػدي أو القبمػػػي ويهػػػدؼ هػػػذا اإلجػػػراء إلػػػى كشػػػؼ مػػػد  تحقػػػؽ 
األهػػداؼ الخاصػػة بالمرحمػػة السػػابقة والتػػي تشػػكؿ أرضػػية هامػػة لتحقيػػؽ أهػػداؼ المرحمػػة الحاليػػة، 
لػذلؾ يعػرؼ بػالتقويـ لغػرض الكشػػؼ عػف انسػتعداد مػثاًل أف يتعػػرؼ عمػى مسػتو  مهػارات الطمبػػة 

ي مكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف الخامػػات التػػي تعرفػػوا إليهػػا واسػػتخدموها فػػي مراحػػؿ فػػي تنفيػػذ عمػػؿ فنػػ
 دراسية سابقة لكي يمكنه مف نقمهـ إلى مستو  آخر بحسب استعدادهـ لذلؾ. 

 التقويم خالل العممية التدريسية:  .2
وهػػػو مػػػا يعػػػرؼ بػػػالتقويـ التكػػػويني أو البنػػػائي ويهػػػدؼ إلػػػى تقػػػديـ تغذيػػػة راجعػػػة تدريجيػػػة تتعمػػػؽ 

ح أو الفشؿ لكؿ مف المعمـ والمتعمـ. حيث يقـو المدرس هنا بإجراءات تقويمية كثيرة وفػي مػدة بالنجا
زمنية قصيرة قد تكوف في النهاية لكؿ وحدة دراسية أو نهاية حصػة دراسػية واحػدة، ويػتـ ذلػؾ بتقسػيـ 

فػاهيـ المقرر الدراسي إلػى وحػدات صػغيرة وتحميػؿ كػؿ وحػدة مػف هػذ  الوحػدات نسػتخراج الفكػر والم
فيهػػػا ثػػػـ يػػػتـ وضػػػع عػػػدد مػػػف األسػػػئمة أو الفقػػػرات التقويميػػػة لكػػػؿ منهػػػا بحيػػػث تغطػػػي كػػػؿ أو معظػػػـ 
أهدافها السموكية المحػددة، ثػـ يقػـو المػدرس باختبػار طمبتػه بتمػؾ األسػئمة، ألجػؿ التعػرؼ عمػى مػد  

 سيطرتهـ عمى تمؾ الوحدة قبؿ اننتقاؿ إلى الوحدة التالية. 

 ية التدريسية : التقويم ف  نياية العمم .3
ويهػدؼ غالبػًا  -ويسميه )اإلمػاـ( التقػويـ التجميعػي –وهو ما يعرؼ بالتقويـ الختامي أو اإلجمالي 

إلى الكشؼ عف مد  تحقؽ األهػداؼ التعميميػة المتوقعػة فػي تمػؾ المرحمػة ويسػتخدـ هػذا التقػويـ لرصػد 
يسػػتخدـ نتخػػاذ القػػرارات عالمػػات بحيػػث تعبػػر عػػف مسػػتو  تحقػػؽ األهػػداؼ لػػد  مختمػػؼ المتعممػػيف )و 

المتعمقة بنقػؿ الطمبػة مػف مرحمػة إلػى أخػر  أو بتخػريجهـ ومػنح الشػهادة، كمػا يسػتخدـ فػي الحكـػ عمػى 
 مد  فاعمية المدرس والمنهج وطريقة التدريس والتقنية التربوية(. 
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 اآلتي:  (20)و)يصنؼ التقويـ إلى التقسيـ( ثانيًا: حسب الطرف المقوم:

لقدر بػرزت الحاجػة إلػى تفعيػؿ فكػرة التقػويـ الػذاتي وهػي أف يقػـو الفػرد  الداخم ( :التقويم الذات  ) .0
نظػػرًا نسػػتخداـ نتػػائج التقػػويـ نتخػػاذ قػػرارات هامػػة وحاسػػمة فػػي  -/ المؤسسػػة بتقيػػيـ ذاتػػي لػػرداء

حيػػاة الفػػرد أو قػػرارات هامػػة لممؤسسػػات ، ذلػػؾ أف انعتمػػاد عمػػى المقػػـو الخػػارجي فقػػط يػػؤدي إلػػى 
 رارات خاطئة أو متحيزة . اتخاذ ق

وت تي أهمية هذا النوع مف القصور الذاتي قد يتسـ به إدراؾ الفرد  التقويم المستقل الخارج : .2
الذي يقوـ نفسه أو تجاهمه لبعض نقاط الضعؼ أو المبالغة بشكؿ مقصػود أو غيػر مقصػود، 

 لذلؾ فاف التقويـ الخارجي يساعد في موضوعية التقويـ . 
وهو دمج النوعيف األولييف محاولة في زيادة وضوح  خارج (: -األطراف )داخم  التقويم متعدد .3

 –وموضػػػػػوعية عمميػػػػػة التقػػػػػويـ وفػػػػػي هػػػػػذا النػػػػػوع يجػػػػػب الت كػػػػػد مػػػػػف عمميػػػػػة التقػػػػػويـ )األدوات 
 .  الطريقة...( لمتحقؽ مف صحة التقديرات واألحكاـ التي يعطيها المقـو

مهتميف بهػذا المجػاؿ )يتناولونػه مػف زوايػا عديػدة إن أف هنالؾ أنواعًا أخر  لمتقويـ حيث أف ال
  -ومنها: (22)ومختمفة(

 تقويم النظم والبرامج التعميمية:  

يشمؿ تقويـ النظـ عادة كؿ اإلجراءات التقويمية لمجموعة متسقة مػف المراحػؿ الدراسػية كػالتعميـ 
مػػف أنظمػػة ومنػػاهج وكتػػب  انبتػػدائي والتعمػػيـ الثػػانوي والتعمػػيـ الجػػامعي، بمػػا تتضػػمنه هػػذ  المراحػػؿ

وتقنيات ومباني ومكتبات لمتعرؼ عمى مد  كفايتها فػي تحقيػؽ األهػداؼ الكميػة والنوعيػة المرسػومة 
لهػػا، وقػػد يكػػوف قصػػيرًا يتعمػػؽ بمرحمػػة دراسػػية أو جػػزءًا منهػػا وقػػد يكػػوف طػػوياًل بحيػػث يػػتـ تناولػػه فػػي 

لكمػػي والجانػػب النػػوعي، الكمػػي مراحػػؿ دراسػػية عػػدة، وقػػد يتضػػمف جػػانبيف أساسػػييف همػػا: الجانػػب ا
يتعمػػؽ ب عػػداد المتخػػرجيف فيػػه بعػػد كػػؿ مرحمػػة تعميميػػة والنوعيػػة يهػػدؼ إلػػى تخػػريج طمبػػة بمواصػػفات 
معينة يتعمؽ قسـ منها بالمجاؿ الذهني مثؿ المعرفة والفهـ والتطبيؽ ويتعمؽ قسـ آخر منهػا بالمجػاؿ 

 الث بالمجاؿ المهاري. الوجداني كانتجاهات والميوؿ والقيـ ويتعمؽ القسـ الث
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 تقويم المدرس:

المػػدرس أكثػػر النػػاس عالقػػة بالطالػػب وأشػػدهـ تػػ ثيرًا عميػػه فػػي نمػػو  التربػػوي لػػذا يتقػػوـ المػػدرس 
 مف مياديف التقويـ التربوي الرئيسة وهناؾ عدة طرؽ لتقويمه : 

 تقدير كفاءة المعمـ مف حيث األثر الذي يحدثه في تحصيؿ طمبته لممعرفة وانتجاهات .  -
 تقدير الطمبة لمدرسيهـ .  -
 تقدير الزمالء والمسؤوليف والخبراء لكفاءة المدرس .  -
 دراسة الدافعية لمعمؿ والرضا عنه وانتجاهات نحو المهنة .  -
 تحميؿ عمؿ المدرس .  -
 المهنية لممدرس . تحديد الخصائص الشخصية و  -

 تقويم الطالب:

يعػػػد الطالػػػب مركػػػزًا العمميػػػة التعميميػػػة التػػػي يػػػراد خاللهػػػا إيصػػػاله إلػػػى األهػػػداؼ التربويػػػة 
المنشودة، لذا فاف عممية تقويمه تعد مف أهـ مجانت التقػويـ التربػوي، لقػد كػاف تقػويـ الطالػب يػتـ 

واضػػح لمجوانػػب الوجدانيػػة والمهاريػػة  مػػع إهمػػاؿ -كمػػا اشػػرنا سػػابقاً  –فػػي الجوانػػب المعرفيػػة فقػػط 
ونتيجة لتحسيف وسائؿ وأدوات التقويـ والقياس ووعي المدرسيف بتمؾ الوسائؿ وكيفية إعدادها وكؿ 

 ذلؾ حّسف عممية تقويـ الطالب ووسع جوانبها. 

 التقويم المعياري:

 يػػػتـ فيػػػه إصػػػدار الحكػػػـ عمػػػى أداء الفػػػرد عػػػف طريػػػؽ مقارنتػػػه بػػػ داء اآلخػػػريف عمػػػى نفػػػس
المقيػػاس المسػػتخدـ. لػػذا فدرجػػة الطالػػب فػػي مقيػػاس مػػا يتحػػدد معنػػا  وتفسػػر مػػف خػػالؿ مقارنتهػػا 
بدرجات معيارية تـ الحصوؿ عميها مف اسػتجابات الجماعػة التػي ينتمػي إليهػا الفػرد وتفسػر معظػـ 

 اختبارات التحصيؿ وانستعدادات والقدرات العقمية ومقاييس الشخصية بهذ  الطريقة . 

 لمحك :التقويم ا

هػػذا التقػػػويـ يسػػػعى إلػػػى تحديػػػد مسػػػتو  الطالػػػب بالنسػػػبة إلػػػى محػػػؾ )مسػػػتو ( ثابػػػت دوف 
الرجػػوع إلػػى أداء فػػرد آخػػر وهػػذا يعنػػي أننػػا ن نقػػارف هنػػا أداء الفػػرد المػػراد تقويمػػه بػػ داء فػػرد آخػػر 
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نمػا نقارنػػه بمسػتو  محػؾ معػيف ثابػػت محػدد مسػبقًا وهػػذا  )كمػا هػي الحػاؿ فػػي التقػويـ المعيػاري( وا 
المسػػػػتو  يػػػػرتبط عػػػػادة باألهػػػػداؼ السػػػػموكية لممقػػػػرر التعميمػػػػي ويالحػػػػظ هػػػػذا النػػػػوع انػػػػه لػػػػيس مػػػػف 
نمػػا المهػػـ هػػو معرفػػة مػػا إذا كػػاف الطالػػب قػػد  الضػػروري التعػػرؼ عمػػى مػػديات اننجػػاز المرغػػوب وا 

 وصؿ إلى مستو  التمكف )المحؾ( أـ لـ يصؿ. 

اإلطػػػار النظػػػري واألهػػػداؼ كمػػػا أف  هػػػذا النػػػوع مػػػف التقػػػويـ يػػػرتبط بػػػالتقويـ البنػػػائي مػػػف حيػػػث
األسس التي يعتمدها التقويـ المحكي توجه المػدرس فػي عممػه التعميمػي والتقػويمي إن أف جميػع الطمبػة 

 يستطيعوف تحقيؽ األهداؼ المحددة ولكنهـ يختمفوف في الجهود التي تبذؿ. 

 المبحث الثان : مادة المشروع ف  قسم التصميم

تعد مادة المشروع احد المقررات األساسية التي تسهـ في تكويف شخصية الطالب وبنائها 
بناء متوازنًا، فضاًل عف ت كيد هذا المقرر عمى الجوانب الحسية والوجدانية والتطبيقية العممية، 
ويساعد في الوقت نفسه عمى تنمية قدرة الطالب عمى التخيؿ والتمييز وانبتكار، واإلدراؾ مف 
خالؿ التعبير الفني عف مكنونات النفس ويؤكد أيضًا عمى ذات الفرد، مثاؿ ذلؾ صقؿ المهارات 
اليدوية لد  الطمبة ليفيدهـ في المواقؼ الحياتية المتعددة سواء كانت فردية أـ جماعية التي 
ـ تؤسس نتاجات جمالية وابداعية ماهي ان حصيمة الممارسات الفنية طواؿ اربع سنوات لطمبة قس

 التصميـ. 

اف المشروع الذي يطبؽ في انتاجه ما نقتنيه مف أدوات او مشغونت نافعة ولكنا لو 
درسنا األعماؿ الفنية المعترؼ بها في كؿ ما يسمى بالفنوف الجميمة والتطبيقية لوجدناها تنش  مف 

نتجاٍت أصوؿ واحدة وهي رغبة اإلنساف الذاتية في خمؽ أشياء جمالية وفي حاجاته نستخداـ م
في خدمة مجتمعة ومف رغبته في اف يربط نفسه بالقوة الروحية الموجودة وراء العالـ المنظور عف 

 . (23)طريؽ انستفادة بابتكاراته

مف  وعمية ير  الباحثاف اف نتاجات الطمبة تتنوع ما بيف تمبية الحاجات الجمالية والتزيينية
جهة وتمبية الحاجات الوظيفية النفعية المؤسسة عمى وفؽ معايير جمالية مف جهة ثانية. وبذلؾ 
فالمشروع أصبح يحتؿ مكانة مرموقة في الت ثر والت ثير بالمجتمع والذائقة الفنية، التي رحبت 

إلحساس ب طروحاته الفنية والجمالية والنفعية، والتي دخمت في شتى مكونات الحياة، فنجد إف ا
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بالجماؿ المنبثؽ في أطروحات المشروع، باف يشكؿ هاجسًا متناميًا لسير أغوار معرفة جديدة، 
تعد بمثابة فاصمة حقيقة مهمة في تاريخ الفكر الجمالي. فمادة المشروع تؤدي حاجتيف في الوقت 

لية موجودة نفسه أحداهما نفعية وظيفية واألخر  جمالية تزيينيه وجدانية، حيث إف الحاجة الجما
في داخؿ الفرد ويبغي تحقيقها وبذلؾ قد حقؽ غايتاف في نفس الوقت فهو جمالي ونفعي في ذاته 

 بالرغـ مف غطاء النفع الذي يكسى به. 

تعتمد عممية إنشاء المشروع عمى قدرة الطالب عمى انبتكار؛ ألنه يستغؿ ثقافته وقدراته 
دة ونف المشروع عمؿ مبتكر يؤدي إلى تحقيؽ  التخيمية ومهاراته في خمؽ عمؿ يتصؼ بالجِّ

الغرض أو الوظيفة التي وضع مف اجمها. ون تتـ عممية عمؿ المشروع في فف التصميـ في اطار 
شخص واحد غالبًا ولكنها عممية اجتماعية في اغمب انحياف تشمؿ اشخاصًا كثيريف. اولهـ 

اف او العامؿ الذي ينجز العمؿ والرابع الفناف والثاني الذي طمب منه عمؿ المشروع والثالث الفن
الذي يقتنيه ولكؿ منهـ أثر  في المشروع واإلنتاج ولكف مف المهـ اف يكوف الفرد حرًا في عممية 

 انبتكار واف يكوف عمى اتصاؿ مباشر بالمنتج لمعمؿ الفني والمستعمؿ له حتى يتـ النجاح 

ف والفضاء والمجتمع متبادلة الت ثير ويحتاج المشروع إلى )الفضاء( والعالقة بيف اإلنسا
في تحقيؽ بيئة فعالة، فالفضاء هو نتاج حضاري ومفهوـ اجتماعي، فالفضاء بمفهومه العاـ 

 الشامؿ، استحوذ عمى قسط كبير مف تفكير اإلنساف واهتماماته منذ القدـ. 

وفيزيائيًا  ويؤدي الفضاء غرضًا وظيفيًا مهمًا في الفكرة الكاممة لممشروع، ويعرؼ بصرياً  
باستعماؿ إضاءة متعارضة بواسطة المنش ، وانهتماـ بالمستويات المحيطة به العمودية واألفقية 
والمائمة وباستعماؿ عنصر أو أكثر، وانهتماـ بالفضاء المحيط بالمشروع ألجؿ عممية التمقي 

كؿ الت ثير الكمي في . لهذا يعد الفضاء مف العناصر المتعددة التي تش(24)وزاوية او زوايا النظر
. وهنالؾ عدد مف المصطمحات التي تقترف (25)المشروع أهـ مف العنصر المستعمؿ لوحد 

 بالمشروع وهذ  المصطمحات تعرض بالشكؿ اآلتي: 

 نظام الشكل:  -1

لكؿ عمؿ فني شكؿ ومحتو ، فكؿ شيء في الكوف له شكؿ، ولفهـ هذا الشكؿ نبد لنا 
اف نستوعبه وندركه ونحس به، فالعمؿ الفني أيًا كاف نوعه يت لؼ مف جزأيف متالزميف )الفكري، 
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( ب نه مجموع الخواص التي تجعؿ الشيء formويمكف أف نعرؼ الشكؿ ) ،(26)والمظهري(
(object عمى ما هو ) عميه، إذ تتجمع الصفات الحسية وتعطي كمها معًا شكؿ الشيء، فإذا كاف

( أو الشيء مركبًا مف أجزاء متعددة ، فالشكؿ هو انسـ الذي يطمؽ عمى مجموع Bodyالجسـ )
( التي تحدد كمها طابعًا spaceاألجزاء وعالقاتها مع بعضها البعض وما بينهما مف فضاءات )

 . (27)سـمميزًا لذلؾ الشيء أو الج

وعميه فاف الشكؿ في المشروع هو محصمة األجزاء والعناصر التي تشترؾ فيما بينها 
لتكوف كيانًا ماديًا يؤلؼ وحدة الكؿ في أسموب ترابطها تعكس الجانب الفكري لمشخص الذي قاـ 

كؿ بهذا الربط ولذلؾ تعطي المعنى الذي أراد  المصمـ والتي تميز  عف باقي األشكاؿ، لهذا فاف ل
 . شيء معنى يرتبط به ويعبر عنه

 : (28)وألنظمة الشكؿ بصورة عامة )أربعة أقساـ(

القسـ األوؿ: هو الشكؿ النابع مف المادة وتقنياتها وترابطها، وهذا الشكؿ يعد تحصيؿ 
حاصؿ عند استعماؿ تمؾ المواد وتقنياتها، ولكنه يمكف اف يبقى)شكاًل( فقط عندما يؤخذ مف 

ت ويستخدـ كهيئة في مادة أخر ، كما حصؿ عندما نقمت أشكاؿ العقود اآلجرية المادة التي نجم
 . التي نجمت عف تقنيات إنشاء الفتحات باآلجر إلى الخرسانة المسمحة مثاًل وغيرها مف المواد

القسـ الثاني: األشكاؿ غير البنائية المحيطة بنا )كشكؿ الجرة وشكؿ الكتاب وأشكاؿ 
دما يستخدـ الطمبة تمؾ األشكاؿ أو تجريداتها فإنها أساسا تقصد المعاني النباتات وغيرها(، وعن

المرتبطة بالكياف الذي تمثمه وارتباطه كما تفسرها )كاستخداـ شكؿ النخمة مثاًل وتجريد  إلحياء 
معاني الخصوصية التي تمثمها النخمة(، واف لـ يقصد الطمبة ذلؾ ف نه )وكما سبؽ( سوؼ تفرض 

 . طة بها عمى نتاجاتهـمعانيها المرتب

القسـ الثالث: هو النظاـ الهندسي المجرد، وهذا هو القسـ الوحيد الذي يكوف الشكؿ فيه 
مجردًا إن مف العالقات األساسية المكونة لمنظاـ وهو بهذ  الحالة عالمي ومشترؾ. ويت لؼ مف 

 اآلتي:
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. (، وهي مف ابسط  ( كؿ شيء في الطبيعة يبدأ في صورة نقطة )pointالنػػقػػطػػة: ) .0
عناصر التصميـ وأكثرها تنوعًا، إف استعماؿ النقطة التي ُتعد بمثابة المولد األساسي لكؿ 
عنصر مف عناصر التصميـ  فهي تحوؿ المساحة المحددة لمتصميـ مف مجرد فضاء 
مرئي إلى فضاء فني، فحينما توضع في الفضاء الفني تؤدي حركتها المتعددة 

 بحسب سمكها وشكمها. (29)ء الخطانتجاهات إلى نشو 
( هو األثر الناتج مف تكرار سمسمة مف النقط المتجاورة بشكؿ منتظـ Line الػػػخػػػط: ) .2

، ولمخطوط (31)ومتناسؽ، حيث يمعب دورا أساسيا في تصميـ انعماؿ الفنية لد  الطمبة
جمالية الخط وظائؼ عديدة، تحدد األشكاؿ، وتقسـ الفضاء، وتنشئ الحركات، وتظهر 

في التكوينات البنائية لمعمؿ الفني  مف خالؿ تنوع إيقاعاته واساليبه فهو يسمح لممتمقي 
في أبداء رأيه وتفسير العمؿ الفني مما يترؾ الرضا في نفس المشاهد كما له قابمية ن 

 متناهية عمى التنوع نذكر منها:
لها ف صبح لمطالب فرصة الخط المستقيـ: له القدرة عمى اإليحاء ب شكاؿ ن حصر  .0

استخداـ ما يشاء مف الخطوط إلنتاج اعماله، فهو أحد العناصر المهمة في البنية 
التكوينية لمعمؿ الفني أذا يعطي لمشكؿ الوجود المرئي والحسي ، لذلؾ فهو العنصر 

 . ويكوف عمى أنواع، نذكر منها:(30)األساس في التصميـ
 .(32)موديا و يرمز إلى الشموخ والعظمة والوقارالخطوط المستقيمة الرأسية: ويكوف ع .أ 
الخطوط المستقيمة المائمة: لها مدلونت حركية تصاعدية وتنازلية ألنها منحرفة عف  .ب 

 . (33)األوضاع المستقرة سواء في وضع رأسي أو األفقي، فهو يثير التوتر والترقب
نفسي بانستقرار  الخطوط المستقيمة األفقية: وتكوف موازيًا لخط األفؽ وله ت ثير .ج 

 .(34)والثبات وانتزاف والهدوء
الخطوط المنحنية: توحي بالوداعة والرشاقة والرقة والسماحة والطراوة، وتعطي  .2

 .(35)اإلحساس بالمطمؽ وانستمرار إلى مان نهاية
( هنا يتـ ذكر الشكؿ ضمف العمؿ التصميمي لممشروع وليس بمعنا  shapeالػػػشكػػؿ: ) .3

فهو ينش  مف تتابع مجموعة متالصقة ومتجاورة مف الخطوط حيث يؤدي العاـ الواسع 
ذلؾ إلى تكويف مساحة متجانسة التي يستوعب بها الفضاء عناصر ، ويختمؼ في 
المظهر بحسب حدود  الخارجية فهو يعطي قيمة لممضموف الذي يحتويه، بكؿ ما يحممه 
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، فهو العنصر (36)ة لممضموفمف تنوع في التقنيات واألساليب واإلشكاؿ حيث يعطي قيم
 .(37)األساسي في العمؿ الفني

( وهو مف العناصر التي تؤثر عمى الشكؿ العاـ في التصميـ الزخرفي sizeالػػحػجػػـ: ) .4
مف حيث األداء الوظيفي، والمظهر الشكمي، لُيصبح عنصر الحجـ متناسقًا مع باقي 

في التصميـ عامة وتصميـ المشروع بصورة  (38)المكونات الفنية والعناصر الداخمية
 خاصة.

( تشير الخطوط إلى اتجاهات معينة، فهي أما أفقية أو عمودية أو Directionانتجا : ) .5
مائمة، تثير اإلحساس بالتوازف والشموخ وانستقرار اف كانت عمودية او افقية وتثير 

ونة، ون يقتصر انتجا  عمى اإلحساس بالقمؽ اف كانت مائمة اما المنحنية فهي مثاؿ المي
الخطوط أو األشكاؿ، بؿ يتعد  ذلؾ إلى العناصر أألخر  كالموف، المممس، القيمة 

 .(39)الضوئية والحجـ فهو يمثؿ مف الناحية الواقعية أحد صفات الحركة
، فهو (41)( وهو التعبير الذي يدؿ عمى الخصائص  السطحية لمموادTexture) :المممس .6

سطح الخامة  ويعد الموف  صفة مالزمة لممممس، ون توجد خامة في يشير إلى خواص 
الطبيعة دوف لوف، والموف السمة انختزالية أو الرمزية لممممس فهو يشير إلى خصائص 
سطح الشكؿ وهو يعطي اإلحساس الحقيقي لمخامات المستخدمة؛  لذلؾ ف ف الفناف 

نوع التقني في تنفيذ انعماؿ يعمؿ يستغؿ القيـ المممسيه لسطوح الخامات فمف خالؿ الت
عمى إعطاء حيوية وتبعد  عف الرتابة والممؿ مف خالؿ تقديـ الالم لوؼ والغريب 

 .(40)والمدهش اذ اصبحت الخامات متنوعة بتنوع األساليب التي يتبعها الطمبة
ى والساقط ( تقاس القيمة الضوئية فنيًا بكمية الضوء المعطValueالػػقػػيػػمػػة الضػػوئػػية: ) .7

عمى عناصر العمؿ الفني والكتؿ والحجوـ  والمنظور، ألداء وظيفة أو غرض أو تعبير، 
فهي ترتبط بنسبة التدرجات في سمـ األلواف نفسها فتدرجات الموف األحمر مف الفاتح إلى 
القاتـ توصؼ بالقيمة الضوئية. أما القيمة ) فهي تنسب إلى درجة الفاتح والقاتـ وهي 

 . (42)صمة بالموف ( خاصية لها
( يمثؿ عنصر أساسي ونزمًا مف لواـز أي عمؿ فني، حيث أف  Spaceالفػػضػػاء: ) .8

جميع العناصر والعالقات وما ينشا منها مف المفاهيـ وأفكار ن تتحقؽ دوف عنصر 
الفضاء، ولمفضاء مفهوماف أحدهما: واقعي أو حسي ، وهو ما نممسه في التصاميـ 
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األبعاد ( وفيها يكوف الفضاء غير مقيد ، أما األخر فهو متخيؿ أو المجسمة ) ثالثية 
إدراكي ونميز  في التصاميـ المسطحة ) ثنائية األبعاد ( وفيما يعبر الفضاء عف ذلؾ 
الحيز أو الجزء يمثؿ الطاقة التعبيرية والجمالية في  الفنوف ثنائية األبعاد المحددة 

عه الطمبة الذيف استغموا الفضاءات المفتوحة بقياسات العمؿ التصميمي، وهذا ما اتب
 .(43)إلنتاج أعمالهـ الفنية

( تعد الحركة في انعماؿ الفنية مف أقو  المثيرات في المجاؿ movementالػػحركػػة: ) .9
البصري، فمف الممكف التعبير عف الحركة عف طريؽ الموف أو الخط أو المممس، و مف 

تنوعة والمسافات  الفاصمة في األبعاد الثالثة وكمية خالؿ التقنية والمممس والخامات الم
الضوء المنعكس، إي أف لكؿ شكؿ حاؿ معيف ويوهـ بحركة معينة، حيث تتنوع الحركات 

 .(44)بتنوع التقنيات  التي تمثؿ نقطة جذب ننتبا  المتمقي نحو 
بالتوزيع  ( يت لؼ التوازف مف البناء الموني والشكمي، فهناؾ توازفBalanceالتوازف: ) .01

الموني وتوازف بحجـ انشكاؿ والمسافات الفاصمة بينها، كما يوجد التوازف الذي ينش  عف 
التكرار وانيقاع وهنا يكوف تابعة مف توابعهما فإذا كاف التكرار متماثؿ وانيقاع رتيب نش  

سافات عنهما التوازف المتماثؿ، اما اف كاف التكرار متبادؿ وانيقاع موسيقي متبادؿ بالم
الزمانية والمكانية نش  عنهما التوازف المتماثؿ بالتبادؿ وهكذا. وهناؾ نوع اخر يتمثؿ 

 بتوازف فكرة التصميـ وطريقة التنفيذ وهذا يتبع ذوؽ المصمـ. 
وهو احد اسس التنظيـ الجمالي ممكف  (Repetition and rhythmالتكرار وانيقاع: ) .00

بصورة عامة او ضمف الوحدة الصغيرة التي اف يوظفه الطمبة ضمف عممهـ التصميمي 
يت لؼ منها اجزاء التصميـ بصورة خاصة، وينوع التكرار بتنوع تنظيـ اجزاء التصميـ 
المكررة، لنجد التكرار الرتيب الذي تتساو  فيه المسافات بيف انجزاء المتماثمة المكررة، 

تساوي المسافات، وهناؾ والتكرار المتبادؿ الذي يتكرر فيه شكميف بصورة متبادلة مع 
 التكرار والذي يحدث بصورة ايقاعية زمانية ومكانية مثاؿ تكرار الموف والخط والحجـ.

، فالتكرار المتقارب بينما يعد انيقاع تابعة مف توابع التكرار بؿ هو ناتجه الحتمي
بالمسافات يسمى انيقاع المتسارع زمانيًا، بينما يسمى التكرار المتباعد المسافات 
بانيقاع المتباطئ. وكما يحث التكرار بالعناصر ينتج عنه ايقاع بالموف والخط والشكؿ 

 أي ايقاع بالعناصر.   
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اتها النظامية مف جراء أما القسـ األخير مف نظاـ الشكؿ: فهو تمؾ التي اكتسبت عالق
استعمالها، أي عناصر الطراز التقميدية ونمط العالقات بينها، وتصبح عندها مكونات النظاـ، 
)العقد، والقبة، والمشربية، وغيرها( عناصر بحد ذاتها يمكف التعامؿ معها، مع تحوير مقاييسها 

 ونسبها والحذؼ واإلضافة فيها. 

 نظام المعنى :  -2

ؿ قاعدة لمحضارة واف البحث عف معنى في المشروع يتطمب التفاعؿ معه إف المعنى يمث
كنتاج حضاري إننا حيف نشير إلى المعنى لفضاء معيف فإننا نشير إلى كؿ األشياء المرتبطة 
بهذا الفضاء خمؼ سطحه الظاهر، إلى كؿ األشياء األخر  في الحياة التي يعطيها الناس دنلة 

. اف دننلة المعنى ترمي الى توضيح (45)مفاهيمهـ ومعتقداتهـوقيمة، ويشمؿ ذلؾ غايتهـ و 
معنى األسس الجمالية وعالقتها بنظاـ تصميـ العالمة، فنجد اف الوظيفية تحققت في توافؽ 
جمالي وفني منسجـ يرتبط بالجانب الوظيفي الذي تؤديه هذ  العالمة التي تشير الى خانات 

الغاية التي صممت مف اجمها ليتحقؽ هدفها في إيصاؿ فضائية، نيصاؿ المعنى والتعبير عف 
الفكرة وهذا ما يؤكد الجانب الوظيفي الذي يحقؽ المعنى المطموب مف التصميـ، وكذلؾ نجد 
الجانب العممي بحركة الخطوط العريضة او الرفيعة، واستخداـ الموف ارتبط بالتقنية العممية 

في تصميـ المشروع. إف هذ  النظرة توضح لنا  (46)التصميمية وتطابقها مع الفكرة المشار اليها
عدـ غياب الوظيفة والمنفعة في الجماؿ لمنجز )المشروع(، فاألشياء والتكوينات الجميمة هي 
نافعة، وفي تصورنا إف الجماؿ ذو صمة حتمية بالمنفعة وعمى وجه الخصوص في الجوانب 

والتطور عندما يتوازف فيه الجماؿ والمنفعة التطبيقية كالمشروع، إذ يبم  المشروع مستو  النجاح 
في مستو  واحد لتبياف المعنى، وعميه نجد الجماؿ يحدد مستو  الوظيفة الداخمية لممعنى 

 وباتساع فكرة الجماؿ تنسؽ فكرة الوظيفة المضمونية. 

إف التعبير هو الكشؼ عف المعاني ذات العالقة التي تكوف نظامًا مفردًا نظام التعبير:  -3
بشكؿ معنى وتعد العممية إعداد المشروع وبذلؾ ف نه فف التعبير، واف هذا التعبير ن يمكف اف 

 . (47)يكوف له مضموف إن عف طريؽ الشكؿ
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فالتعبير إذا هو واسطة نقؿ األفكار والمعاني بيف الطمبة والمتمقي والتي تتجسد مف خالؿ 
مبة عقؿ المتمقي وذوقه الذي يختمؼ الشكؿ الخاص بالمشروع الذي يحمؿ معنى يخاطب به الط

وبال شؾ مف شخص آلخر كؿ حسب خبرته وتجاربه الخاصة التي ن تتساو  بيف أثنيف، ولهذا 
فانه ليس بالضرورة إف تكوف النتيجة مطابقة لمقصد المرسؿ. إف المشروع يمعب دورًا مهمًا في 

( المرتبطة عمى تحقيقه وتوفير  المعنوية –تسهيؿ حدوث تفاعؿ اجتماعي وتقميؿ الكمؼ )المادية 
المناخ انجتماعي المالئـ لتحقيؽ التنظيـ انجتماعي والتفاعؿ المطموب. وقد أشارت هيمر إلى 
احتواء التنظيـ الفضائي عمى ظواهر اجتماعية كافة في خصائصه وأنماطه ، وأف المجتمع هو 

 .(48)الذي يخمؽ التنظيـ ثـ يعود فيؤثر به

اء حسب طبيعة الفعالية التي تمارس فيه ويتـ التغيير أو التطور في ويختمؼ تنظيـ الفض
التنظيـ الفضائي حسب المستجدات التي تحدث في المجتمع أي حسب ما يسمى بالحداثة ومعنى 
الحداثة هو الثورة الصناعية، وهو دائـ التغيير وفؽ انحتياجات انجتماعية الجمالية، ومراعاة 

تباع التقنيات الحديثة في تطبيقهالجوانب انقتصادية، وسه  . (49)ولة التنفيذ وسرعته وا 

أف لعناصر التكويف أهمية بالغة في أي عمؿ فني يبتكر   ومما تقدـ يتبيف لمباحثاف
المنشئ بصور فنية متنوعة البني والخامات والوظيفة النفعية والجمالية التي يرمي اليها تصميـ 
المشروع سواء أكاف ثالثي األبعاد أو ثنائي األبعاد أو مركب مف هذيف الجنسيف، الذي يحتاج 

رجي يحيط بالتصميـ، ليمكف المتمقي مف أدراؾ كامؿ إلى فضائي داخمي ضمف التصميـ وخا
تفاصيؿ التصميـ مف جهة ويفعؿ مف عامؿ الشد البصري نحو كؿ مشروع عمى حدة بحسب 
شراؾ التقنية التنفيذية إلنهاء  انستفادة القصو  مف الخامات المتوفرة مع القدرة التصميمية وا 

 الجمالي.تصميـ المشروع بالصورة الصالحة لمتسويؽ النفعي و 
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 اواًل: مجتمع البحث. 

تضػػمف مجتمػػع البحػػث الحػػالي مشػػاريع طمبػػة الصػػؼ الرابػػع فػػي قسػػـ التصػػميـ فػػي كميػػة  
( عمػؿ وهػذ  59(  والبػال  عػددها )2108-2107جامعػة بابػؿ لمعػاـ الدراسػي ) –الفنوف الجميمة 

 (. 35( والتصميـ الطباعي)24داخؿ القسـ لفرعي التصميـ الداخمي) األعماؿ الموجودة

 :  ثانيًا: عينة البحث

%( فػي اختيػار عينػة الدراسػة األصػمية المتمثمػة بمشػاريع طمبػة 07اعتمد الباحثػاف نسػبة )
 قسـ التصميـ. 

 النسبة المئوية العينة عدد المشاريع

59 01)*( 07% 

 ثالثًا: اداة البحث

 أ. ضوابط بناء أداة البحث: 

لغػػرض تحقيػػؽ هػػدؼ البحػػث قػػاـ الباحثػػاف ببنػػاء أداة لتقػػويـ مشػػاريع طمبػػة قسػػـ التصػػميـ  
جامعة بابؿ بعػد أف ت كػد الباحثػاف مػف عػدـ وجودهػا فػي أي دراسػة لػذا  –في كمية الفنوف الجميمة 

 قاـ الباحثاف بالخطوات اآلتية:

 استمارة تقويم مشاريع الطمبة: .3

ف البحػػث يهػػدؼ الػػى جعػػؿ التقػػويـ بالنسػػبة لمشػػاريع الطمبػػة بصػػورة موضػػوعية فقػػد لمػػا كػػا
تطمػػب األمػػر بنػػاء اسػػتمارة تقػػويـ تتسػػـ بالثبػػات والموضػػوعية . لتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ، فقػػد تػػـ بنػػاء 

 األداة عمى الوجه اآلتي: 
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 .االستبيان المفتوح   

التصػميـ ، تػـ توجيػه  لغرض التعػرؼ عمػى األسػس المعتمػدة فػي تقيػيـ مشػاريع طمبػة قسػـ
المختصػػيف فػػي هػػذا المجػػاؿ ، طمػػب مػػنهـ اإلجابػػة  )***(الػػى عػػدد مػػف الخبػػراء )**(اسػػتبياف مفتػػوح

عمى السؤاؿ اآلتي: ماهي األسس التي تعتمدها في تقييمؾ لمشاريع طمبة قسػـ التصػميـ؟ ولقػد تػـ 
كؿ فقػرات اسػتخدمت فػي اإلجابة عف هذا السؤاؿ وأخذ الباحثاف تمؾ اإلجابات وتـ أفراغها عمى ش

 . )****(بناء انستبياف المغمؽ

  .االستبيان المغمق 

، قػاـ )*(( فقػرات5بعد تفري  إجابات الخبراء عمى انستبياف المفتوح ، تػـ الحصػوؿ عمػى )
، أعيػػد إلػػى بعػػض الخبػػراء )**(الباحثػػاف بتعريػػؼ كػػؿ منهػػا إجرائيػػًا، وتػػـ وضػػعها فػػي اسػػتبياف مغمػػؽ

مف انختصػاص نفسػه، وطمػب )***( انستبياف المفتوح مع عدد آخر مف الخبراءالذيف أجابوا عمى 
منهـ الباحثاف تحديد مد  صالحية هذ  الفقرات واقترحوا حذؼ وتعػديؿ بعضػها ، وأقتػرح بعضػهـ 
إضػػػافة فقػػػرات جديػػػدة، فقػػػاـ الباحثػػػاف بإعػػػداد اسػػػتمارة جديػػػدة تضػػػمنت الفقػػػرات التػػػي اتفػػػؽ عميهػػػا 

%( وحذؼ الفقرات التي لـ يتفقوا عميهػا، وبػذلؾ كػاف عػدد الفقػرات 011بنسبة ) الخبراء اتفاقًا تاماً 
. وقػػد رتبػػت فقػػرات )****(( فقػػرة وهػػي فقػػرات انسػػتمارة بصػػيغتها النهائيػػة3( والفرعيػػة )3الرئيسػػة )

وكػاف  ()وكاف الترتيب بصػورة تنازليػة بحسػب درجػة الوسػيط ()انستمارة بحسب اهميتها
 . ()تيب بحسب درجة حدتهاهذا التر 

 : ()ميزان تقدير الدرجة .4

بعد تثبيت الفقػرات الصػالحة قػاـ الباحثػاف بوضػع ميػزاف تقػدير بػػ)عشروف درجػة( تراوحػت 
( فرعيػة، فػاف أعمػى درجػػة 3( رئيسػية و )3( أمػاـ كػؿ فقػرة، ولمػا كػاف عػدد الفقػرات )21-0بػيف )

( ، وقػد اختػار الباحثػاف 01( وأدنى درجة ممكنػة هػي )011ممكنة اف يحصؿ عميها الطمبة هي )
الميػػزاف بعشػػريف درجػػة إلتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ الخبيػػر لتقػػدير الدرجػػة بموضػػوعية ودقػػة ، بمػػا يتػػيح 

 فرصة اكبر في التمييز بيف المستويات المختمفة لمطمبة. 
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  صدق االستمارة.ب. 

الخبػػػػراء عمػػػػى صػػػػالحيتها بنسػػػػبة اكتسػػػػبت انسػػػػتمارة صػػػػدقًا ظاهريػػػػًا ناتجػػػػًا عػػػػف اتفػػػػاؽ 
%( ، إن أف الباحثاف لـ يكتفيا بالصدؽ الظاهري ألنػه مػف اضػعؼ أنػواع الصػدؽ، لػذا قػاـ 011)

الباحثػاف بحسػاب الصػدؽ التالزمػػي ، إذ تػـ اختيػار مجموعػة مػػف األعمػاؿ )المشػاريع( بمػ  عػػددها 
ير درجػػػة كػػػؿ عمػػػػؿ لتقػػػػد( )( وتػػػـ عرضػػػها عمػػػى مجموعػػػػة مػػػف الخبػػػراء المختصػػػيف01)

بالطريقػػة انعتياديػػة المعتمػػدة مػػف قبػػؿ المجنػػة انمتحانيػػة فػػي الكميػػة، وقػػد راع الباحثػػاف اف تكػػوف 
المجنة مف األساتذة الذيف يمتمكوف الخبرة والدراية الكافية في هذا المجاؿ ومف غير مدرسػي المػادة 

درجػة لكػؿ عمػؿ )مشػروع( تػـ  تجنبًا ننحياز كؿ منهـ الى طمبته ، وبعػد أف قػاـ كػؿ مػنهـ بوضػع
اعتماد الوسط الحسابي لدرجات أعضاء المجنة كدرجػة نهائيػة لكػؿ عمػؿ ، ثػـ طمػب الباحثػاف مػف 
أعضػػاء المجنػػة أنفسػػهـ اف يسػػتخدموا اسػػتمارة التقػػدير المعػػدة لهػػذا الغػػرض لتقػػدير درجػػة األعمػػاؿ 

رة التقػدير ، قػاـ الباحثػاف نفسها مػرة أخػر  وبعػد اف قػاـ كػؿ مػنهـ بتحديػد الدرجػة عمػى وفػؽ اسػتما
باعتماد الوسط الحسابي لتقديراتهـ كدرجة نهائية أخر ، وبذلؾ أصػبح لكػؿ عمػؿ درجتػاف احػدهما 
بالطريقػػة التقميديػػة واألخػػر  باسػػتمارة التقػػدير، ولحسػػاب معامػػؿ الصػػدؽ التالزمػػي ، قػػاـ الباحثػػاف 

ة التقميديػػة واسػػتمارة التقػػدير ، إذ باسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط )بيرسػػوف( بػػيف قػػائمتي الػػدرجات بالطريقػػ
 ( وبذلؾ اكتسبت األداة صدقها التالزمي. 1.10%( وهي نسبة ارتباط دالة عند مستو  )85بم  )

   ج. ثبات استمارة التقدير.

يعػػد صػػدؽ األداة دلػػياًل عمػػى ثباتهػػا، ومػػع ذلػػؾ فقػػد حمػػؿ الباحثػػاف الػػدرجات التػػي أعطاهػػا 
( درجػػة لكػػؿ خبيػػػر ، 01الزمػػػي وفػػؽ انسػػتمارة والبالغػػػة )كػػؿ مػػف الخبػػراء فػػػي تجربػػة الصػػدؽ الت

( 1.98 -1.83فاستخرج الباحثاف معامالت انرتباط بيف درجات الخبراء فظهر أنها تتراوح بيف )
 ( مما يشير الى ثبات تقديراتهـ . 1.10وهي معامالت ارتباط دالة عند مستو  )

ع متوسػػطات درجػػات مجمػػوع وممػػا يؤكػػد ذلػػؾ، اف معػػامالت ارتبػػاط درجػػات كػػؿ خبيػػر مػػ
(، وهػػي معػػامالت ارتبػػاط دالػػة 0( وكمػػا موضػػح فػػي جػػدوؿ )1.94-1.81الخبػػراء تراوحػػت بػػيف)

 (، وهي تشير الى ثبات األداة. 1.10عند مستو )
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 ( معامالت االرتباط بين تقديرات الخبراء عمى وفق االستمارة1جدول )

الدرجة  عادل عبد المنعم د. د. عادل سعدي د. عم  ميدي د. كاظم مرشد  الخبراء
 النيائية

 1.91 1.83 1.73 1.70 - د. كاظم مرشد

 1.81 1.74 1.91 - - د. عم  ميدي

 1.94 1.78 - - - د. عادل سعدي

 1.93 - - - - د. عادل عبد المنعم

وكمػؼ بإعػادة تقػدير )*( ولغرض حسػاب ثبػات التقػدير عبػر الػزمف اختػار الباحثػاف احػد الخبػراء
درجات انستمارة نفسها بعد مػرور أسػبوع فقػط. وذلػؾ نف المػدة الزمنيػة قميمػة إلتمػاـ هػذا البحػث  مػف 

( وهػو معامػػؿ 1.92التقػدير األوؿ  فكػاف معامػػؿ انرتبػاط بػيف درجػػات التقػدير األوؿ والتقػدير الثػػاني )
مف، وبػػذلؾ أصػػبحت انسػػتمارة صػػالحة ( ويشػػير الػػى ثبػػات األداة عبػػر الػػز 1.10ارتبػػاط داؿ بمسػػتو  )

 لمتطبيؽ النهائي. 

 الوسائل اإلحصائية : خامسًا:   

 . استخداـ قانوف المتوسط الحسابي نستخراج معدؿ درجات تقييـ الطمبة. 0

 س =                

 مج س = مجموع القيـ ، ف = عدد القيـ . 

(، نسػػػػتخراج نسػػػػبة انتفػػػػاؽ بػػػػيف الخبػػػػراء بالنسػػػػبة لفقػػػػرات Cooperكػػػػوبر ). اسػػػػتخداـ معادلػػػػة 2
 انستمارة . 

Pa =                         × 100 

 إذ أف: 

Pa  .نسبة انتفاؽ =Ag  .عدد المتفقيف =Dg  .عدد غير المتفقيف = 

Ag+Dg 

Ag 

 ف
 مج )س(
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 . استخداـ معامؿ ارتباط )بيرسوف( نستخراج معامالت انرتباط لثبات تصحيح انستمارة . 3

 ر = 

 مجموع القيـ لممجموعة س .  مج س =عدد أفراد المجموعة  س ، ص.  ن =إذ اف : 

 مجموع القيـ لممجموعة ص.  مج ص =       

 ترتيب الفقرات في سمـ تنازلي مف األعمى الى األسفؿ.  -
 حساب النسبة المئوية لتكرارات كؿ مجاؿ.  -

 معادلة فيشر لمتوصؿ الى حدة كؿ فقرة.  -
 درجة الحدة = 

 . األهمية = تمثؿ تكرار قميمة 3تمثؿ تكرار )مهمة(، ت 2= تمثؿ تكرار)مهمة جدًا(، ت 0ت

 الفصل الرابع

 النتائج ومناقشتيا

 اواًل: النتائج 

تمخضػت نتػائج البحػث الحػػالي وفقػًا لمػا أسػػفرت عنػه إجػراءات البحػػث فػي الفصػؿ الثالػػث 
فيمػػا بينهػػا منطمقػػة مػػف عنػػواف البحػػث وهدفػػه تتمحػػور حػػوؿ بنػػاء أداة لتقػػويـ  كونهػػا عمميػػة متعالقػػة

مشاريع طمبة قسـ التصػميـ فػي كميػة الفنػوف الجميمػة جامعػة بابػؿ، ومػف هنػا فػاف النتػائج ن تخػرج 
عف هذا اإلطار في تحري ورصػد ترتيػب فقػرات تمػؾ األداة لكػي تتسػـ بالموضػوعية وتكػوف جػاهزة 

 لمشاريع فيما بعد. لتطبيقها في تقويـ ا

  -أما تسمسؿ الفقرات فقد جاء بحسب أهميتها وكما ياتي:

 

 

 [ 2)مج ص( – 2[ ] ف مج ص 2)مج س( – 2]ف مج س

 )مج ص(× )مج س(  –ف مج س ص 

 ؾ × ت 

 0×3+ ت 2×2+ ت 3×0ت
 0×3ت
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 الجانب الجمال .  .1

( تكػرار 05(، وبمعدؿ )3وقد حصمت هذ  الفقرة عمى أكبر درجة مف الحدة حيث بمغت )
%( ، ويسػػتنج الباحثػػاف اف هػػذ  الفقػػرة إنمػػا جػػاءت بهػػذا الشػػكؿ انطالقػػا مػػف رغبػػة 011وبنسػػبة )

الخبراء و القائميف بعمميػة التقػويـ ب هميػة الجانػب الجمػالي لمعمػؿ الفنػي حيػث يجػب اف يتػوفر فيػه 
والتوافػػؽ مػػا بػػيف عناصػػر التكػػويف والعالقػػات الرابطػػة . والعمػػؿ الفنػػي بػػدوف جماليػػة يفقػػد اننسػػجاـ 

 أهـ عنصر مف عناصر جذب انتبا  المشاهد. 

 الجانب اإلبداع .  .2

( تكػػػػػػرار وبنسػػػػػػبة 04( بمعػػػػػػدؿ )2.93بمغػػػػػػت درجػػػػػػة الحػػػػػػدة لهػػػػػػذ  الفقػػػػػػرة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ )
فرعػت هػذ  الفقػرة الػى ثالثػة محػاور %( ، حيث اف أهـ ما نهػدؼ إليػه هػو اإلبػداع وقػد ت93.33)

 ثانوية:

ونقصػػد بػػه اننجػػاز أو الفكػػرة )الموضػػوع( والػػذي يعػػد أصػػياًل ومبتكػػرًا وغيػػر  أ. أصااالة الفكاارة : 
مكرر ولهذا عمػى الطالبػة والطالػب اف يقػدموا فكػرة جديػدة واف يقومػوا بتصػميمها لوحػدهـ مػف دوف 

لجػػاهزة منػػه. ولقػػد حصػػمت هػػذ  الفقػػرة عمػػى درجػػة تػػدخؿ، او الرجػػوع الػػى اننترنػػت واخػػذ انفكػػار ا
 (. 2.93حدة )

( وبنسػبة 2.86لقد حصؿ هػذا المحػور الثػانوي عمػى درجػة حػدة ) ب. اإلبداع ف  تطويع الخامة:
%( ويعني ذلؾ أف عمى الطالبػة والطالػب اف يكونػوا مبػدعيف فػي تطويػع الخامػة الداخمػة 86.66)

وف هنػػاؾ أكثػػر مػػف خامػػة لتكػػويف العمػػؿ التصػػميمي فػػي تكػػويف العمػػؿ )المشػػروع( ويفضػػؿ اف تكػػ
ويجػػػب اف يكػػػوف هنػػػاؾ تػػػوازف وانسػػػجاـ بػػػيف الخامػػػات مػػػف اجػػػؿ اف يحقػػػؽ التفاعػػػؿ البصػػػري مػػػع 
المتمقػي اذ اف المشػروع غايتػه التعبيػر عػف موضػوعات متنوعػة ويعتمػد عمػى تطويػع التنػوع التقنػي 

 في العمؿ .  بما يتناسب مع معطيات انبالغ عف وظيفة ومعاني مخزونة

( وبتكػرار 2.8لقػد حصػؿ هػذا المحػور الثػانوي عمػى درجػة حػدة ) ج. اإلبداع ف  طريقة التنفياذ :
%( بمعنى اف تكػوف الطالبػة والطالػب مبػدعيف فػي طريقػة التنفيػذ ، ربمػا تكػوف 81( وبنسبة )02)

اإلبػػداعي الخامػػات جيػػدة وفكرتهػػا أصػػمية وطريقػػة تنفيػػذها غيػػر جيػػدة ، مػػف ذلػػؾ نسػػتنج أف العمػػؿ 
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وطريقػة  –خامػات مطوعػة بشػكؿ جيػد  –نبد اف تتوفر فيه هذ  الشػروط )اف يكػوف أصػيؿ الفكػرة 
 تنفيذ ممتازة( وبهذا سوؼ يحصؿ العمؿ عمى أعمى نسبة تقييـ . 

( وبنسػػػبة 00( وبتكػػػرار )2.6وقػػػد حصػػػمت هػػػذ  الفقػػػرة عمػػػى درجػػػة حػػػدة ) . الجاناااب النفعااا  :3
العمؿ ذا فائدة معنية أمػا اف تكػوف تمػؾ الفائػدة جماليػة نفعيػة  %( ، إذ نبد مف اف يكوف73.33)

. إذ اف الفالسػػفة أمثػػاؿ )جػػوف ديػػوي( أو )أرسػػطو( لػػػـ يفرقػػوا بػػيف الجميػػؿ والنػػافع ، ومػػف خػػػالؿ 
وجود كؿ تمؾ المواصفات التي ذكرناهػا والمتمثمػة بفقػرات األداة يكػوف العمػؿ الفنػي ممتػازًا وسػوؼ 

 ف قبؿ الخبراء . يحظى ب عمى نسبة تقييـ م

 ثانيًا: االستنتاجات 

 -:ف  ضوء نتائج البحث. توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية

لقػػػد تباينػػػت مسػػػتويات انثػػػر الجمػػػالي فػػػي مشػػػاريع الطمبػػػة ، وذلػػػؾ وفقػػػا لالنفتػػػاح الفكػػػري  -0
لمطمبػػػة ، وتوالػػػد انفتراضػػػات والكيفيػػػات المتعمقػػػة بمسػػػتواهـ ودرجػػػة انسػػػتجابة ) النفسػػػية 

 والوظيفية والذوقية ( . 
د الػػى اف اسػػتخداـ التنػػوع فػػي المػػادة التػػي نفػػذت بهػػا المشػػاريع احػػدث تسمسػػال فضػػائيا يمتػػ -2

تفعيػػؿ الوحػػدات التشػػكيمية داخػػؿ حيػػز البنػػاء العػػاـ لممشػػروع ، بغيػػة انجػػاز سػػمة جماليػػة 
لمعمؿ ، كما اف هذا التنوع انػتج مػف التػداخؿ بػيف انجنػاس وانسػاليب الفنيػة ، لػذلؾ فػاف 
انعمػاؿ تعتمػػد صػػيغة بصػػرية بػػيف مػػا هػػو مػػادي ومممػػوس والجانػػب انفتراضػػي ، اضػػؼ 

 عمؿ الفني ذاته وانفتاح العرض نحو فضاءات مكانية مختمفة. الى ذلؾ تشظي سطح ال
تت سػػػػس طبيعػػػػة المشػػػػروع عمػػػػى المعالجػػػػات البنائيػػػػة والفكريػػػػة لممشػػػػروع وكيفيػػػػة اسػػػػتخداـ  -3

المممس والموف والشكؿ والحجـ فػي العمػؿ )المشػروع( . وهػذا يػؤدي الػى ابػداع فػي طريقػة 
طمبػػػة وطػػػرؽ اشػػػتغاؿ مختمفػػػة مثػػػؿ التنفيػػػذ وكيفيػػػة تطويػػػع الخامػػػة المسػػػتخدمة مػػػف قبػػػؿ ال

الكونج والتجميع والصورة الفوتوغرافية والشكؿ الجاهز والضوء والصوت والتخػريـ والحفػر 
والنحػػت وتوظيػػؼ انجهػػزة انلكترونيػػة ، مػػع استحضػػار طاقػػة المتخيػػؿ وذلػػؾ لضػػرورات 

 التنظيـ لممشروع . 
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المنفعػػػػػة فاألشػػػػػياء اف الجانػػػػػب النفعػػػػػي ذو صػػػػػمة بالجمػػػػػاؿ والجمػػػػػاؿ ذو صػػػػػمة حتميػػػػػة ب -4
والتكوينػػػات الجميمػػػة هػػػي نافعػػػة والجمػػػاؿ يحػػػدد مسػػػتو  الوظيفػػػة الداخميػػػة وباتسػػػاع فكػػػرة 

 الجماؿ تنسؽ فكرة الوظيفة .

 ثالثًا: التوصيات: 

 في ضوء ما أسفر عنه البحث مف نتائج واستنتاجات يوصي الباحثاف بما ي تي: 

تطبيؽ األداة التي تـ إعدادها في هذا البحث لغرض تقيػيـ مشػاريع الطمبػة وذلػؾ نف الطريقػة  .1
 التقميدية غير منصفة ون موضوعية. 

إعطاء أهمية أكبر مما هي عميه اآلف لمادة المشػروع وذلػؾ نف المشػروع هػو العمػؿ النهػائي  .2
 السابقة.  الذي يتميز بكونه حصيمة ما تعممه الطالب خالؿ الثالث سنوات

يوصػػػي الباحثػػػاف الخبػػػراء أو القػػػائموف عمػػػى عمميػػػة التقػػػويـ عنػػػد اسػػػتخدامهـ لهػػػذ  األداة فػػػي  .3
التقويـ، اف يبتعدوا عف األمور الشخصية واننحياز نحو بعض الطمبة دوف األخريف إذ يجػب 

 اف يكوف التقويـ منصفًا.

 ح الباحثاف إجراء الدراسات اآلتية: بعد إتماـ البحث وتحقيقًا لمفائدة ، يقتر  رابعًا: المقترحات:

 بناء أداة لقبوؿ الطالب في كمية الفنوف الجميمة.   -
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جاارجيس، سااعد محمااد: الرمااوز وتوظيفيااا باألثاااث العراقااا  المعاصاار فاا  ضااوء دراسااة تحميميااة ل ثااااث  .27
 .116، ص1996اآلشوري، أطروحة دكتوراه يير منشورة، كمية الفنون الجميمة، جامعة بغداد، 

فيااا باألثاااث العراقاا  المعاصاار فاا  ضااوء دراسااة تحميميااة ل ثاااث جاارجيس ، ، سااعد محمااد : الرمااوز وتوظي .28
 .117اآلشوري ، أطروحة دكتوراه يير منشورة ، مصدر سابق ، ص 

األردن،  -، مكتباة المجتماع العربا ، عماان1الدرايسة، محمد عبد اهلل: الرسم الحار والزخرفاة والخطاوط، ط .29
 .36، ص2118

 .153، ص1983ر العرب ، بيروت، إسماعيل، شوق : الفن والتصميم، دار الفك .31
مايز، برناارد: الفناون التشاكيمية وكيفياة تاذوقيا، ت: ساعد المنصاوري ومساعود القاضا ، مراجعاة وتقاديم:  .31

 .237، ص1966سعيد محمد الخطاب، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 
 .46-45ص، مصدر سابق، 1الدرايسة، محمد عبد اهلل: الرسم الحر والزخرفة والخطوط، ط .32
 .138، ص2111األردن، –، االىمية لمنشر والتوزيع، عمان 1صقر، اياد محمد: فمسفة األلوان، ط .33
 .138المصدر السابق نفسو، ص .34
، مكتبااة المجتمااع العرباا  لمنشاار 1ييااث، خمااود باادر ومعتصاام عزماا  الكرابميااة: مبااادئ التصااميم الفناا ، ط .35

 .71، ص2118األردن،  -والتوزيع، عمان
36. Amheim, Rudulf: The Dynamics of Architecture, University of Califomia, 

1977, P.209. 
، 2116األردن،  -، دار أسامة المشرف الثقاف ، عمان1الجبال ، حمزة: مبادئ التصميم والديكور، ط .37

 .16ص
، ، دار الشااؤون الثقافيااة العامااة1ياازوان، معتااز عناااد: األسااس الفنيااة فاا  تصااميم السااجاد المعاصاار، ط .38

 .71، ص2119بغداد، 
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 .21، ص2112، دار الفارس لمنشر والتوزيع، األردن، 1البزاز، عزام ونصيف جاسم: أسس التصميم، ط .39
، مكتبة المجتمع العرب  لمنشر والتوزيع، عمان، 1عدل ، محمد عبد اليادي: مبادئ التصميم والمون، ط .41

 . 78، ص2116
محمود، مراجعة: عم  ادىم، مطبعة المعارف،  كولنجود، روبن جورج: مبادئ الفن، ت: احمد حمدي .41

 .553مصر، د ت، ص
 .263، ص1982، دار دولفين لمنشر، إيطاليا، 2عبو، فرج: عمم عناصر الفن، ج .42
بيية، عبد الرضا: بناء قواعد لدالالت المضمون ف  التكوينات الخطية، أطروحة دكتوراه يير منشورة،  .43

 .128، ص1997كمية الفنون الجميمة، جامعة بغداد، 
 .141المصدر السابق نفسو، ص .44
45.  Broad bent , Goe ffrey " Emeryging com cepts in urban space desing " ran 

Nostrand Reinhold- London- Engldnd , 1990 p198 . 
، أمااواج لمنشاار والتوزيااع، 1العبياادي، باساام عباااس: العالمااة التجاريااةل دالالتيااا الوظيفيااة والتعبيريااة، ط .46

 .234، ص2114 عمان،
خضااير، رعااد حسااون : المعنااى والتعبياار فاا  عمميااة التصااميم البيانااات الداخميااة ، اطروحااة دكتااوراه كميااة  .47

 .  138، ص1999الفنون الجميمة ، قسم التصميم، جامعة بغداد ، 
48. Hiller , Bill " Thearchitec tare of urban obhect" Ekistics , 1988 , p 16 . 
، مكتبااة المجتمااع الغرباا  لمنشاار والتوزيااع ، عمااان األردن ، 1ز األثاااث ، طمحمااد، أيماان سااعدي : طاار  .49

 .271، ص 2111
 (.1)*( ممحق رقم )

(( ممحق رقم )2 .) 

)( ممحق رقم  )3 .) 

)( ممحق رقم )4. ) 

(( ممحق رقم )4 . ) 

( )  ( 4ممحق رقم ) 

(( ممحق رقم )الخبراء5 ) 

(( ممحق رقم )6 ).االستمارة بصيغتيا النيائية 
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(( ممحق رقم )7.) 

(( ممحق رقم )8.) 

(( ممحق رقم )9.) 

(( ممحق رقم )االستمارة بصيغتيا النيائية.6 ) 

( أ.د. كاظم مرشد ذرب )–  جامعة بابل.  –كمية الفنون الجميمة 

 جامعة بابل.  –كمية الفنون الجميمة  –أ.م.د. عم  ميدي ماجد                  

 جامعة بابل.  –كمية الفنون الجميمة  –أ.م.د. عادل السعدي                  

 جامعة بابل.  –كمية الفنون الجميمة  –أ.م.د. عادل عبد المنعم                  

()  .أ. م. د. عم  ميدي ماجد 

 المصادر والمراجع

 العربية:اواًل: المصادر والمراجع 

  ، 0973إبراهيـ، زكريا : الفف واإلنساف ، القاهرة ، دار غريب لمطباعة . 
  ،0983إسماعيؿ، شوقي: الفف والتصميـ، دار الفكر العربي، بيروت. 
  ،اإلمػػػاـ، مصػػػطفى محمػػػود وآخػػػروف : التقػػػويـ والقيػػػاس، دار الحكمػػػة لمطباعػػػة والنشػػػر، بغػػػداد

0991. 
  دار الفارس لمنشر والتوزيع، األردف، 0التصميـ، طالبزاز، عزاـ ونصيؼ جاسـ: أسس ،

2112. 
  بهية، عبد الرضا: بناء قواعد لدننت المضموف في التكوينات الخطية، أطروحة دكتورا  غير

 .0997منشورة، كمية الفنوف الجميمة، جامعة بغداد، 
 األردف،  -ماف، دار أسامة المشرؼ الثقافي، ع0الجبالي، حمزة: مبادئ التصميـ والديكور، ط

2116. 
  جػػرجيس، سػػعد محمػػد: الرمػػوز وتوظيفهػػا باألثػػاث العراقػػي المعاصػػر فػػي ضػػوء دراسػػة تحميميػػة

 .0996لرثاث اآلشوري، أطروحة دكتورا  غير منشورة، كمية الفنوف الجميمة، جامعة بغداد، 
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 خضػػػير، رعػػػد حسػػػوف : المعنػػػى والتعبيػػػر فػػػي عمميػػػة التصػػػميـ البيانػػػات الداخميػػػة ، اطروحػػػة 
 .0999دكتورا  كمية الفنوف الجميمة ، قسـ التصميـ، جامعة بغداد ، 

 شػػركة النشػػر والطباعػػة العراقيػػة المحػػدودة ، بغػػداد، 2الػػدجيمي ، حسػػيف: الدولػػة والتعمػػيـ ، ج ،
0953 . 

 مكتبػػػػة المجتمػػػػع العربػػػػي، 0الدرايسػػػػة، محمػػػػد عبػػػػد ار: الرسػػػػـ الحػػػػر والزخرفػػػػة والخطػػػػوط، ط ،
 .2118األردف،  -عماف

  ،0980الرازي، محمد بف أبي بكر: مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي، بيروت. 
 ،0972رياف، فكري حسف: المناهج الدراسية،دار الثقافة العربية لمطباعة،القاهرة. 
 0973، القاهرة، 3سرحاف، الدمرداش: المناهج ، ط . 
 0984ارؼ،بغداد،الشبمي، إبراهيـ مهدي:تقويـ المناهج باستخداـ النماذج،مطبعة المع  . 
 2101األردف، –، انهمية لمنشر والتوزيع، عماف 0صقر، اياد محمد: فمسفة األلواف، ط. 
  ، الصمادي ، عبد ار وما هو الدرابيع: القياس والتقويـ النفسي والتربوي بيف النظرية والتطبيؽ

 .2114، دار وائؿ لمنشر، عماف، 0ط
 لمنظريػػػػة المعماريػػػػة، مركػػػػز الدراسػػػػات التخطيطيػػػػة  عبػػػػد البػػػػاقي، إبػػػػراهيـ: المنظػػػػور اإلسػػػػالمي

 .0989والمعمارية، القاهرة 
 0982، دار دولفيف لمنشر، إيطاليا، 2عبو، فرج: عمـ عناصر الفف، ج. 
 مكتبة المجتمع العربي لمنشر 0عدلي، محمد عبد الهادي: مبادئ التصميـ والموف، ط ،

 . 2116والتوزيع، عماف، 
  الػذكاء بالتحصػيؿ فػي مػادة اإلنشػاء التصػويري ، رسػالة ماجسػتير العكاـ، رؤ  صادؽ: عالقة

 .2118غير منشورة مقدمة إلى كمية الفنوف الجميمة ، جامعة بابؿ، 
 دار الشػػؤوف الثقافيػػة 0غػػزواف، معتػػز عنػػاد: األسػػس الفنيػػة فػػي تصػػميـ السػػجاد المعاصػػر، ط ،

 .2119العامة، بغداد، 
  :مكتبة المجتمع 0مبادئ التصميـ الفني، طغيث، خمود بدر ومعتصـ عزمي الكرابمية ،

 .2118األردف،  -العربي لمنشر والتوزيع، عماف
 مكتبػػة المجتمػػع 0الكرايميػػة، معتصػػـ عزمػػي وخمػػود بػػدر غيػػث : مبػػادئ التصػػميـ الفنػػي ، ط ،

 .2118العربي لمنشر والتوزيع، عماف ، 
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  :عمي ادهـ، مطبعة كولنجود، روبف جورج: مبادئ الفف، ت: احمد حمدي محمود، مراجعة
 المعارؼ، مصر، د ت.

  مايز، برنارد: الفنوف التشكيمية وكيفية تذوقها، ت: سعد المنصػوري ومسػعود القاضػي، مراجعػة
 .0966وتقديـ: سعيد محمد الخطاب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

 عمػػاف ، مكتبػػة المجتمػػع الغربػػي لمنشػػر والتوزيػػع ، 0محمػػد، أيمػػف سػػعدي : طػػرز األثػػاث ، ط
 .2100األردف ، 

 مكتبػػػة األنجمػػػو المصػػػرية، 2وايمػػػز، كيميػػػوؿ: نحػػػو مػػػدارس أفضػػػؿ، ت: فاطمػػػة محجػػػوب، ط ،
 . 0973القاهرة، 

 ثانيًا: المصادر األجنبية:

 Amheim, Rudulf: The Dynamics of Architecture, University of 
Califomia, 1977, P.209. 

 Hiller , Bill " Thearchitec tare of urban obhect" Ekistics , 1988 , p 16 . 
  Broad bent , Goe ffrey " Emeryging com cepts in urban space 

desing " ran Nostrand Reinhold- London- Engldnd , 1990 p198 . 
 Chermayeff , Serg , and Christopher Alexander  "Community and 

privacy" Toward new architecture of humanism series , Doubleday 
and company , Inc , Garden city, New York , U.S.A , 1963 , p. 78 .  

  New man , Oscar , De fusible space "People and Design in the 
violent city, Architectural press , London United Kingdom , 1973 , p.9 
. 
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 اشكال نماذج العينة( 1ملحق رقم )
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 (2ممحؽ )

 جامعة بابؿ

 كمية الفنوف الجميمة

 قسـ التربية الفنية

 الدراسات العميا/ الدكتورا 

 المحتـر..........................................................................أستاذ 

 ـ/ استبياف مفتوح

 تحية طيبة. 

يقوـ الباحثاف بػػ)بناء أداة لتقػويـ مشػاريع طمبػة قسػـ التصػميـ( وذلػؾ يتطمػب األسػس التػي 
ينبغي أف تعتمد في التقويـ، ونظرًا لما تتمتعوف به مف خبرة ودراية بطبيعة هذ  المشػاريع، لػذا فقػد 
ف توجػػه الباحثػػاف إلػػيكـ لتحديػػد تمػػؾ األسػػس مػػف خػػالؿ إجػػابتكـ عمػػى السػػؤاؿ المحػػدد أدنػػا  وسػػيكو 

 لمساهمتكـ األثر الفعاؿ في مساعدة الباحثاف عمى تحقيؽ هدؼ بحثها. 

 مع فائق االحترام

 الباحثان

 ماهي األسس التي تعتمدها في تقييمؾ لمشاريع طمبة قسـ التصميـ ؟  السؤاؿ:

0-   

2-  

3- 

4- 

5- 

6- 
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 ( قائمة الخبراء3ممحؽ رقـ )

 مكان العمل الوظيفة الخبراء ت

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي وادي أ.د. عمي شناوة  .0

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي أ.د. مكي عمراف راجي  .2

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي أ.د. كاظـ مرشد ذرب  .3

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ مساعد أ.د. عمي مهدي ماجد  .4

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي محمد عمي عمواف أ.د.  .5

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي  أ.د. محمود عجمي  .6

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي أ.ـ.د. كامؿ عبد الحسيف  .7

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد أ.ـ.د. عادؿ عبد المنعـ  .8

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد أ.ـ.د. محمد جحالي  .9

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ مساعد أ.ـ.د. عادؿ سعدي فاضؿ  .01

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد أ.ـ.د. دنؿ حمزة محمد  .00

 جامعة بابؿ –الفنوف الجميمة  كمية استاذ مساعد أ.ـ.د. ساهرة عبد الواحد  .02

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد أ.ـ.د. رنا ميري  .03

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي ا.ـ. عامر خميؿ  .04

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد ا.ـ. وساـ جاسـ حسيف  .05
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 (4ممحق رقم )

 جامعة بابل

 الفنون الجميمةكمية 

 قسم التربية الفنية

 الدراسات العميا/ الدكتوراه
 

 المحتـر..........................................................................األستاذ 

 ـ/ استبياف الخبراء

 تحية طيبة. 

يقػػػػـو الباحثػػػػاف بػػػػػ)بناء أداة لتقػػػػويـ مشػػػػاريع طمبػػػػة قسػػػػـ التصػػػػميـ( ونظػػػػرًا لمػػػػا 
تتمتعوف به مف خبرة ودراية بطبيعة هذ  المشاريع لذا فقػد توجػه الباحثػاف إلػيكـ لتحديػد 
مد  صالحية الفقرات المرفقة في تقويـ هذ  المشاريع ومد  أهميتهػا فػي هػذا المجػاؿ 

 ( في الحقؿ المناسب . وذلؾ بوضع عالمة )

 مع فائق التقدير واالحترام

 

 

 الباحثان
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 المشاريع بصيغتيا األوليةاستمارة تقويم 

 المحاور الثانوية المحاور الرئيسية ت
 البدائل

 بحاجة الى تعديل يير صالحة صالحة
 

 جمالية التكوين

    الموف

    الخط

    الشكؿ

    الفضاء

    المممس

    التوازف

    التجانس

    التضاد

 

 الجيد االبداع 

    جهد أصيؿ

    جهد بسيط

    جهد مستعار

    جهد متعدد

    ن يوجد جهد

 

 الخامات
    خامات متنوعة

    خامات طيعة

    خامات صمدة

 

 ىدف المشروع
    تزييني

    تعميمي

    استخدامي

 

 االفادة من المشروع

    إفادة القسـ

    إفادة الكمية

إفادة المؤسسات 
 األخر 
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 (5ممحق )

 فقرات األداة بحسب األىمية

 ت
المحاور 
 الرئيسية

المحاور 
 الثانوية

األهمية
الوسيط الخبراء 
 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05  

0 
الجانب 
 الجمالي

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ـ.ج
05×3=

45 
45 

 1=2×1                ـ

 1=0×1                ؽ

2 
الجانب 
 النفعي

 

  0 0 0 0   0 0 0 0 0  0 0 ـ.ج
00×3=

33 
41 

 6=2×3 0     0       0   ـ

 0=0×0       0         ؽ

3 
الجانب 
 اإلبداعي

 أصالة الفكرة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 ـ.ج
04×3=

42 
44 

 2=2×0           0     ـ

 1=0×1                ؽ

اإلبداع ف  
 تطويع الخامة/
واستخدام 
التقنيات 
 الحديثة

 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 ـ.ج
03×3=

39 
43 

 4=2×2      0       0   ـ

 1=0×1                ؽ

اإلبداع ف  
طريقة 

التنفيذ/توخ  
 الدقة ف  العمل

  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 ـ.ج
02×3=

36 
42 

 6=2×3 0      0      0   ـ

 1=0×1                ؽ
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 ( قائمة الخبراء6ممحق )

    

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي . عمي شناوة واديأ.د  .0

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي أ.د. مكي عمراف راجي  .2

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي أ.د. كاظـ مرشد ذرب  .3

 بابؿجامعة  –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ مساعد أ.د. عمي مهدي ماجد  .4

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي أ.د. محمد عمي عمواف  .5

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي  أ.د. محمود عجمي  .6

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي أ.ـ.د. كامؿ عبد الحسيف  .7

 جامعة بابؿ –الجميمة كمية الفنوف  استاذ مساعد أ.ـ.د. عادؿ عبد المنعـ  .8

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد أ.ـ.د. محمد جحالي  .9

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ مساعد أ.ـ.د. عادؿ سعدي فاضؿ  .01

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد أ.ـ.د. دنؿ حمزة محمد  .00

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  مساعداستاذ  أ.ـ.د. ساهرة عبد الواحد  .02

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد أ.ـ.د. رنا ميري  .03

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  أستاذ جامعي ا.ـ. عامر خميؿ  .04

 جامعة بابؿ –كمية الفنوف الجميمة  استاذ مساعد ا.ـ. وساـ جاسـ حسيف  .05
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 وقد رتبت ترتيبًا تنازليًا حسب درجة الوسيط( فقرات األداة 7ممحق )

 الوسيط المحاور الثانوية المحاور الرئيسة ت

 45  الجانب الجمال   .0

2.  

 الجانب اإلبداع 

 أصالة الفكرة

 اإلبداع ف  تطويع الخامة واستخدام التقنيات الحديثة 44

 اإلبداع ف  طريق التنفيذ أي توخ  الدقة ف  العمل

 41  النفع الجانب   .3

 ( فقرات األداة وقد رتبت ترتيبًا تنازليًا حسب درجة حدتيا 8ممحق رقم )

 ت

المحاور الرئيسية
 

 المحاور الثانوية
درجة الحدة  قميمة األهمية مهمة مهمة جدا

حسب 
 % ت % ت % ت معادؿ فيشر

0. 

الجانب الجمالي
 

 05 011% - - - - 3 

2. 

الجانب اإلبداعي
 

 2.93 1 1 %6.66 0 %93.33 04 الفكرةأصالة 

اإلبداع في تطويع الخامة/ 
 واستخداـ التقنيات الحديثة

03 86.66% 2 03.33% 1 1 2.86 

اإلبداع في طريقة التنفيذ/توخي 
 الدقة في العمؿ

02 81% 3 21% 1 1 2.8 

3. 

الجانب النفعي
 

 00 73.33% 3 21% 0 66.6 2.6 
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 مشاريع طمبة قسم التصميم الصف الرابع بصيغتيا النيائية( أداة تقويم 9ممحق )

المحاور  ت
 الرئيسية

المحاور 
 الثانوية

 ميزاف التقدير

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

1 

ال 
جم
ب ال

جان
                      ال

2 

ع 
إلبدا

ب ا
جان
 ال

                     أصالة الفكرة

اإلبداع ف  تطويع 
الخامة/واستخدام 
 التقنيات الحديثة

                    

اإلبداع ف  طريقة 
التنفيذ/توخ  الدقة ف  

 العمل

                    

3 

ع 
النف
ب 
جان
                      ال

 

موع
مج
                      ال

 

 رقم العمل:                                 إسم الخبير:

 


