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الخالصة

تناول البحث تصميم أداة لتقويم أداء طلبة هندسة العمارة  في مادة الرسم واالظهار المعماري  .اذا يركز اهتمام البحث 

جامعة المثنى في مادة الرسم واإلظهار المعماري المرحلة الثانية  –على تقويم األعمال المنتجة لطلبة هندسة العمارة 

في االختبار النهائي وفق االداة المصممة  .وقد تمثلت مشكلة البحث بمدى اتقان الطلبة  2015-2014الدراسي للعام 

أهم المهارات التي يجب أن يتقنها طالب العمارة في هذا المجال حيث  فهي منالرسم واإلظهار المعماري مهارات 

الباحثة . االدائية وقد اعتمدت ات الطالب ومهارتهيعطي االظهار النهائي للمشروع المصمم مؤشرا هاما على قابلي

واالستنباط في تحديد المهارات االدائية التي يجب ان يتقنها  المنهج الوصفي التحليلي القائم على مبدء االستقراء

( عمال انتجها طلبة هندسة العمارة في 30من )تكون مجتمع البحث حيث , الطالب في مادة الرسم واالظهار المعماري

اعمال من . تم اختبار االداة على عينة عشوائية    2015-2014للعام الدراسي االمتحان النهائي  من مادة الرسم 

( فقرة واستخدمت الباحثة  الوسائل االحصائية المتوسط 20وقد صممت الباحثة االداة ب ) (10)عددها  الطلبة

معادلة كوبروالبرنامج االحصائي  -اث المقياسمعامل الرتب سبيرمان  لثب-معامل االرتباط بيرسن –الحسابي 

(MINITAB -14   ). أسفر البحث عن أداة تتسم بالصدق والثبات تصلح لتقدير درجات الطلبة في مادة الرسم و

وقد المعماري بشكل أكثر موضوعية مما كان عليه سابقا من تقديرات تشوبها العوامل الذاتية للمصححين  واالظهار

دد من التوصيات والمقترحات .خرجت الباحثة بع
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ABSTRACT

The research design evaluate the performance of Architecture Department students in the 

subject of the drawing architecture and presentation . If tool focuses interesting research on 

generating data sheets for students of Architecture Department - Muthanna University in an 

article drawing  and presentation architectural the second phase for the academic year 2014-

2015 in the final test in accordance with the tool designed. The consisted Find the extent of 

the problem of students mastering the skills of drawing architectural and presentation of it is 

the most important skill that must be mastered student of architecture in this area where the 

display gives the final design of the project an important indicator of student abilities and his 

skill. Performing has adopted a researcher descriptive analytical method based on the starters 

induction and deduction in determining the performing skills that must be mastered by the 

student in the subject of the drawing and the display architecture, where the research 

community of (30) in accordance produced by architecture students in the final exam of a 

material drawing for the academic year 2014- 2015. The tool was tested on a random sample 

of student work of (10). The researcher designed tool to (20) paragraph researcher used 

statistical means the arithmetic average - link Pearson coefficient - ranks Spearman coefficient 

is to establish Measure - Cooper equation and the program of statistical (MINITAB -14). This 

resulted Find tool are valid and reliable estimate of grades suitable for students in the subject 

of architectural drawing and the display is more objective than it was previously estimated.      
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 المقدمة 

يوم  بعد يوم نجد حاجة متزايدة للمهندسين المعماريين المؤهلين والذين 

نشائية عن طريق بناء مباني قوية, وكذلك يمكنهم المساهمة في العملية اإل

. لذا نجد أن المعماريين ذوى المهارة دلبللالحفاظ على التراث المعماري 

يتزايد الطلب عليهم في جميع مجاالت البناء والتصميم على مستوى تصميم 

إعادة تطوير  مباني تستغل الطاقة بكفاءة, أو الحفاظ على المباني القديمة, أو

حتى إدارة البرامج البنائية,لذا فإن المؤهل الدراسى في  مدن, أوأجزاء من ال

حياته المهنية. حيث يعتبر  مجال هندسة العمارة يمنحه أساساً جيداً لكى يبدء

التعليم الهندسي في دول العالم المتقدم بانه احد المحركات االساسية لتطوير 

ار واالبداع.  وتهدف ركيزة المعرفة واالبتك باعتبارهالتكتنولوجية الحديثة 

كليات الهندسة المعمارية في العراق خصوصا إلى تخريج مهندسين 

معماريين قادرين على تقديم مساهمات قيمة في مجال العمارة والبيئة 

البنائية.من خالل العملية التعليمية بتوظيف مناهجها الدراسية على مدى 

س  النررية و باأل متعريفه السنوات الخمسة لدراسة الطلبة من خالل

تعليم للتعامل مع المجاالت المختلفة من  مإعطاءه الخبرة العملية التى تؤهله

أساسيات التصميم المعماري بما في ذلك التصميم ثالثي األبعاد, ووضع 

النماذج المعمارية؛ و دعم مهارات التصميم من خالل التقنيات الدراسية مثل 

وان نلك   .ذج والرسم اليدوي الحر, وعمل النما واإلظهارالرسم المعماري 

الموئسات التعليمية تلتزم بمعايير الجودة من خالل برامجها الرقابية 

 والتقويمية لكفاءة تقديمها الخدمات التعليمية. 

تتسع مجاالت التقويم التربوي لتشمل جميع جوانب العملية حيث  

لعملية التعليمية,خاصة وان عملية التقويم نفسها هي من نسيج هذه ا

التربوية,ومن العمليات الحيوية والجوهرية فيها,وهذا يعني أن جميع عناصر 

 وفعاليات وأنشطة العملية التربوية تشكل مجاالت يعمل فيها التقويم.

ومن هنا كانت الشمولية من أبرز الصفات التي يجب أن تتصف بها عملية 

وياتها,وتشمل مست التقويم التربوي لتشمل األهداف التربوية على مختلف

المنهج بأبعاده المختلفة,وتشمل المتعلم لتقويم جميع جوانب نموه العقلية 

والجسمية واالنفعالية واالجتماعية,والمعلم وشخصيته وممارسته 

التعليمية,وأساليب التدري  والمواد والوسائل التعليمية, وتقويم عملية التقويم 

 نفسها,وأبرز مجاالت التقويم التربوي هي: 

 : في مختلف جوانب سلوكهم وفي مختلف مراحلهم العمرية.تقويم المتعلم       

 من حيث إعدادهم ومستوى كفاءتهم وإنتاجهم. تقويم المعلم:·

والمراحل  تقويم المناهج والطرائق واألساليب والوسائل التعليمية المختلفة

ت سوق العمل التعليمية ومدى فعاليتها بالنسبة لنمو المتعلمين وبالنسبة لحاجا

 ·وخطط التنمية. 

: من خالل المقارنة بين األهداف الموضوعة وبين ماأمكن دريسيةالخطة الت 

 تحقيقه من هذه األهداف ودراسة أسباب التباين إن وجدت.

بأساليبها المختلفة,التقليدية أوالحديثة وأثر ذلك في مردود :  تقويم اإلدارة  

 العملية التعليمة.

ومدى كفاءتها ومدى االستخدام الفعال للبناء  وسائل : موالمراساألبنية 

 .·القياس والتقويم كاالمتحانات بأنواعها 

: كقياس كلفة الطالب الواحد في مراحل تعليمية معينة,أوكلفة كلفة التعليم 

إعداد الخريج الواحد في المستويات المختلفة.الكفاءة الداخلية لنرام التعليم: 

إلى نرام التعليم,إلى الخارجين منه. الكفاءة الخارجية  اي نسبة عدد الداخلين

لنرام التعليم: أي مدى االرتباط بين المعارف والمهارات التي يحصل عليها 

الخريجون بواسطة التعليم وحاجات سوق العمل الفعلية وبالتالي مدى إسهامه 

 [1]في زيادة الدخل القومي والدخل الفردي.

 

 

 

وقد تناولت بعض الدراسات تقويم المناهج وتقويم برامج التعلم باالقسام المعمارية 

ييسين وطرائق التدري  باالظافة الى تقويم اداء اوناتج الطلبة  وتقويم كفائة التدر

[حيث صمم   نموذج لتطوير برامج تعليم هندسة  العمارة  2ومنها دراسة ]

وكانت الجامعة التكنلوجيا انموذجا . من خالل ووضع برنامج تعليمي لكل فرع 

من قبل تناولت تقويم الدرجات  المعطات  [3معماري . اوفي دراسة  اخرى ]

التدريسين لمشاريع طالب مقرر التصميم المعماري  , وخرجت الدراسة بان 

 لجان التنحكيم مكونات جادة للكثير من المدارس المعمارية في المستقبل .

ان  اساليب التقويم المستخدمة في مقرر الرسم [4وفي اساليب التقويم  اعتبر ]

قومت اساليب تدري  , حيث انها  الهندسي غير مواكبة الساليب التقويم الحديثة 

 المادة ولم تتطرق الى تقويم اداءالطلبة .

لمهارات الرسم واالظهارالمعماري من خالل تدريسها   قد الحرت الباحثة و

من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها طالب العمارة في هذا المجال والتي هي 

ما على قابليات الطالب النهائي للمشروع المصمم مؤشرا ها اإلظهارحيث يعطي 

ومهارته ,وهي مادة دراسية تدرس  على مدى مرحلتين دراسيتين االولى 

الطالب المهارة الفنية المطلوبة   إلكساب أهميةلهذه المادة من ع ان والثانية,وم

 هناك ضعف في الية التقويم من حيث .

ات عدم موضوعية تقويم األداء العملي في هذا المجال. إذ ال توجد محك

لذلك برزت  وتلك هي مشكلة البحث الحاليثابتة محددة في عملية التقويم 

الحاجة الى استحداث )تصميم( أداة موضوعية  تتسم بالصدق والثبات لتقويم 

 للطلبة  .األداء العملي 

 -اهمية البحث والحاجة اليه:

نتج تكمن أهمية البحث على المستوى األكاديمي انه يقوم بإعداد أداة لتقويم م

الطلبة في مادة الرسم واإلظهار المعماري وفق دراسة علمية للواقع وبالرجوع 

لألدبيات ذات العالقة ,وهي بذلك قد تكون مرجعية تستفيد منها الجامعات 

ومؤسسات التعليم العالي مستقبال فيما يتعلق بتطوير البرامج األكاديمية لديها 

األول  الذي يجري في جامعة .اما على المستوى التطبيقي فأن البحث يعد 

المثنى كلية الهندسة ,وبذلك قد يكون أطارا مرجعيا لقسم هندسة العمارة يساهم 

 في تطوير التعليم الجامعي االكاديمي وتجويده.

 : هدف البحث

 تقويم أداء الطلبة في مادة الرسميهدف البحث الحالي إلى تصميم أداة ل

 .واإلظهار المعماري

 حدود البحث :

يقتصر البحث الحالي على تقويم نتاجات -: دود الموضوعيةالح -1

 .للصف الثانياليدوي  الطلبة في مجالي الرسم واالظهار المعماري 

  _جامعة المثنى قسم هندسة العمارة  : الحدود المكانية -2

 .2015-2014لعام الدراسي :ا الحدود الزمانية -3

 تحديد المصطلحات :

الشيء وقومته فقام بمعنى االستقامة واعتدال  أقمت  : قوم :التقويم لغويا -أوال 

. الشيء واستوائه، وقّوم درأه أي أزال عوجه، وأقام السلعة وقّومها أّي قّدرها

قّوم الشيء أّي عّدله وأزال العوج عنه، وقّوم السلعة : وجاء في المعجم الوسيط

 [5].وقيّم الشيء تقييماً أّي قّدر قيمته. قّدرها وثمنها

تعليمية معينة بهدف  التقويم عملية تتم في نهاية مهام [6]عرفه  --اصطالحا؛

إخبار الطالب والتدريسي حول درجة التحكم المحصل عليه, 
 .األخطاء كمحاوالت لحل المشكالت

4-  
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بناء على معايير معينة في ضوء بيانات  . إصدار حكم[7]و عرفه 

  أومعلومات )كمية اوكيفية(عن فكرة,أو ظاهرة,أو موقف,اوسلوك .

:هو عملية اصدار حكم على أداء الطلبة في مادة الرسم التعريف االجرائي

 واإلظهار المعماري وفق ادأة البحث المصممة لهذا الغرض.

 التقويم في العملية التعليمية 

 -ويم في العملية التعليمية والتربوية :يستعمل التق

في التخطيط التربوي و في قبول الطلبة وتصنيفهم في أنواع من التعليم.و 

 في اإلرشاد والتوجيه.في تطوير عملية التدري  وتحسينها.

وعلى أساس األحكام التي يتم التوصل إليها بالتقويم تتخذ قرارات 

تغيير وتعديل أسلوب كلتربوية هامة تتعلق بجوانب متعددة في العملية ا

تعديل  اوتطوير أوتعديل المناهج.اوإعادة تنريم مادة الدرس.او  التدري 

إعادة تنريم العالقات  اواألهداف لتصبح أكثر قابلية للتحقيق.

تعديل المنهج  او رفع مستوى التدريسي العلمي والمهنياواإلدارية.

تقييمية في التعليم الحديثة تختلف الممارسات الو ,[8]أوتطويره أوتحديثه.

عن األساليب التقليدية المتبعة سابقاحيث  أن األولى تطور وتنجز على 

أس  تربوية ومنطقية هادفة ذات ارتباط وثيق بكل مايتصل بالتعليم 

والتعلم,أماأساليب التقييم التقليدي فتتم في الغالب بشكل اجتهادي وتتدخل 

سي أوالنرام اإلداري فيها عوامل شخصية مؤقته تخص التدري

بالكلية,هادفة في أغلب األحيان إلى معرفة سريعة لماهو عليه االتدريسي 

  [6]أوطالبه من قوة أوضعف.

ويمكن االعتماد عليها كتغذية راجعة للعملية التعليمية وهذه 

 الخطوات هي:

تحديد هدف التقويم: يساعد تحديد الهدف من التقويم في رسم الخطط    -1

التي تؤدي إلى االبتعاد عن العشوائية,وفي تحديد الوسائل التي تستعمل 

في تنفيذ تلك الخطط فضالً عن االقتصاد في الوقت والجهد 

والمال,والهدف التقويمي ينبغي أن يتسم بالدقة والوضوح وأال يكون قابالً 

 تأويل,وأن يركز على المجال المراد قياسه فعالً.لل

اإلعداد والتخطيط: في ضوء األهداف من عملية التقويم نهيء أدوات   -2

القياس الالزمة لعملية التقويم,مثل االختبارات ووسائل القياس المختلفة 

من سجالت وتقارير..,ونعد خطة مفصلة تتضمن توقيت التطبيق وتحديد 

انوا طلبه أم كتباً أم بيانات,وماشابه ذلك( والكوادر الفنية العينات )سواء أك

 [,9واإلدارية التي تطبق ذلك.]

جمع المعلومات:اعتماداً على أدوات القياس ووسائله,وفي ضوء خطة  -3

التقويم يتم جمع المعلومات بموضوع التقويم,حيث تتضمن هذه الخطوات 

التقويم,ثم نسجل هذه تطبيق االختبارات والمقايي  على من يستهدفهم 

البيانات بطريقة واضحة تساعد في سرعة قراءتها ومقارنتها بغيرها من 

 المعلومات. 

تحليل البيانات: في هذه الخطوة يتم تحليل البيانات تحليالً عملياً  -4

دقيقاً,واكتشاف العالقات المتداخلة بين الوسائل التمنوعة المستغلة في 

 ا منفردة أومجتمعة في علميات التقييم المقبلة.التقييم,وذلك الختيار أجداه

تفسير البيانات واستخالص النتائج: ويتم تفسير البيانات تفسيراً  -5

واضحاً ومبسطاً على أساس المعايير المتضمنة في األهداف,مع تحديد 

 مواطن القوة أومايحتاج إلى عالج. واستخالص أهم النتائج تمهيداً 
  إلصدار القرار.

   

 

  

 

رفع التوصيات: وترفع توصيات بناءة وعلمية إلى الجهات المعنية باتخاذ  -6

 .[7]القرار. 

إصدار القرارات: وفيها تُقوم العملية التعليمية إعتماداً على النتائج التي تم   -7

التوصل إليها من قبل المعنيين بعد أن يتم تزويدهم بأهم التوصيات والمقترحات 

 .[9]يتخذون القرار أوالقرارات األنسب واألفضل.التي افرزتها النتائج,و

تتطلب عملية التقويم توافر عدد من المبادىء واألس  التي ينبي عليها ليكون و 

 -مثل : تقويماً سليماً, ويحقق غاياته

تعد عملية تحديد ماينبغي تقويمه من معارف ومهارات واتجاهات أن يكون هادفاً:

 طة االنطالق في عملية التقويم..يراد احداثها في سلوك الطلبة,نق

:ويعتبر التقويم شامالً عندما ينصب على جميع الجوانب,وهذا ما يجب  الشمول -

م كافة   أن تقوم به عملية التقويم, فإذا أردنا أن م طالباً فمعنى ذلك أن نُقَوِّ نُقوِّ

الجوانب في ذلك الطالب وهي الجوانب العقلية والجوانب الثقافية ,والجوانب 

 االجتماعية والجوانب االنفعالية, والجوانب الفنية .

: ويقصد باالستمرارية امتداد عملية التقويم مع مدى األداء حيث االستمرارية 2

تبدأ من بداية الموقف التعليمي وتستمر حتى نهايته,ومعنى ذلك أن تعليم الطالب 

 وتقويمه يجب أن يستمر جنباً إلى جنب.

أن  ناه أن يشترك فيه كل من له صلة بالعملية التعليمية.ومع التعاون:و: التكامل 

معناه االقتصاد في الوقت والجهد والتكاليف والتقويم يكون التقويم اقتصاديا:

أن يكون وسيلة االقتصادي في الوقت يتطلب مراعاة وقت المعلم و الطالب..

ة إن التقويم لي  غاية العملية التعليمية بل يقع في الخطو وليس غاية:

الرابعة,ونتائجه هي تغذية راجعة لمجمل مفاصل تلك العملية,اذ من خالله نحكم 

على مدى نجاحها أوفشلها,أي أنه وسيلة للكشف باستمرار عن نقاط الضعف 

والقوة في مناهجنا وطرائقنا التدريسية.لذلك يجب أال يكون غاية لدى المعلم 

عملية التعليمية الحكم على أوالطالب.بمعنى أال يكون الهدف من التقويم في ال

نجاح الطالب أوفشله,بقدر مايكون الهدف هو أعادة النرر في مختلف خطواتها 

 [10]من اجل تطويرها وإدخال المستحدثات التربوية فيها. 

معناه أن يبنى على الصدق والثبات  أن يبنى التقويم على أساس علمي :

 والموضوعية والتنوع والتمييز.

,كجزء اليتجزأ منه,وأاليكون ويم في نفس الموقف التعليميأن يكون التق -7

 بعيداً عن الموقف التعليمي.

يجب ان تتنوع اساليب وأدوات التقويم التنوع في اساليب وأدوات التقويم: -8

 [11]حتى يتسنى لنا الحصول على معلومات أوفر عن المجال الذي نقومه,.

 الرسم المعماري

 الرسم :

يستلزم عمل عالقة ما على سطح  تعبير تشكيلي الرسم بأنه : [12]عرف  بيك 

أساساً أوالبقع أوبأي أداة قد يكون  الخطعبير عن األشياء بواسطة ما, وهو الت

تسجيالً لخطوط سريعة لبعض المالحرات أو المشاهد والخواطر لشكل ما في 

, التعبير الفنيمن وسائل  لحرة معينة, وقد يكون عمالً تحضيرياً لوسيلة أخرى

 ولكنه في أحيان كثيرة ما يكون عمالً فنياً مستقالً قائماً بذاته. 

هواألثر الطولي الذي تحدثه أداة الرسم على سطح  [13]ذرب ,جبر  عرفه

تلفة وتكوين درجات الرل بتجاور اللوحة لتحديد األشكال والمساحات المخ

 الخطوط وتقاطعها مع بعضها.  
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 :لمعماريا واالظهار الرسم 

( بانه احد اهم وسائل التعبير عن أفكار المعماري Gary. 14عرفه )

الى بناء وتنميه مهارات الطالب التعبيرية باالضافه الى   التصميمية . تهدف

لمختلفه في االظهار ) تدريبة على استخدام المواد والتقنيات ا

Presentation. ) 

لبناء )أو لمشروع بناء(. يستعمله  رسم صناعي هو الرسم المعماري  و

لمساعدتهم في عدٍد من المهام, منها تطوير فكرة تصميٍم مبدئيٍة  المعماريُّون

إلى مشروع متكامٍل للعمل عليه, وتوضيح األفكار التصميمية للمعماريين 

 والمهندسين اآلخرين, وإقناع العمالء بأهليَّة التصميم, ومساعدة المقاول

على تشييد البناء, وتسجيل األعمال المكتملة, وتسجيل المباني الُمشيَّدة 

 بالوقت الحاضر.

تهدف الى بناء وتنميه مهارات  الرسم المعماري واالظهار*ولذلك فان مادة 

الطالب التعبيرية باالضافه الى تدريبة على استخدام المواد والتقنيات 

لمهارات الطالب من خالل التسلسل  المختلفه في االظهار  والبناء التدريجي

ووصوالَ الى   الواضح للتمارين ابتداءاَ من التمارين الخاصه بقيم الخط

الرسومات ذات البعدين  المتمثله بالمسـاقط االفقيه والعمودية.وتعريف 

بالمبادئ االساسيه للرسومات ثالثيه االبعاد  وخاصة مبادئ رسم 

فيتم في التركيز   النسبه الى االظهاراالكسونومترك و االيزومترك  أما ب

تقنيات اإلظهار بقلم الرصاص والكوالج واالقالم الخشبية والتحبير   على

بألوان البوستر والمائية ورسم الرالل فضال عن تنميه   ومبادئ االظهار

  [15]النماذج المعماريه. مهارة عمل

 -جرائات البحث:أ 

 -منهج البحث :

حثة المنهج الوصفي التحليلي القائم على مبدء االستقراء ستخدمت البا

واالستنباط في تحديد المهارات االدائية التي يجب ان يتقنها الطالب في مادة 

الرسم واالظهار المعماري وذلك من خالل االدبيات المتوفرة عن 

الموضوع  والرجوع الى ذوي االختصاص من تدريسيي المادة وذوي 

مارين  .االختصاص من المع
 

( عمال أنتجها طلبة 30تكون مجتمع البحث من ) -مجتمع البحث : -ثانيا؛

جامعة المثنى ,المرحلة الثانية في  -هندسة العمارة في كلية الهندسة 

االمتحان النهائي  من مادة الرسم واالظهار المعماري للعام الدراسي 

مال الطلبة . تم اختبار األداة على عينة عشوائية  من أع  2014-2015

 نماذج. (10عددها )

 إجراءات تصميم األداة 

:  يتطلب البحث الحالي تصميم أداة بمحورين رئيسين  جمع الفقرات - 1

المعماري واآلخر في مجال اإلظهار المعماري ااحدهما في مجال الرسم 

لتقويم أداء الطلبة في مادة الرسم واإلظهار المعماري و لتحقيق الهدف 

 االتيالباحثة ب المطلوب قامت

 : . االستبيان المفتوحأ 

التعرف على المعايير المستخدمة في تقدير درجات الطلبة في لغرض     

مادة الرسم واإلظهار المعماري , تم توجيه استبيان مفتوح إلى عدد من 

ما المعايير  -1 تضمن سؤالين هما  :الخبراء المختصين في هذا المجال 

 المعماري في تقويم أعمال الطلبة في مجال الرسم التي يستخدمها التدريسي

 

 

ما المعايير التي يستخدمها التدريسي في تقويم أعمال الطلبة في مجال االظهار  -2

المعماري  في قسم هندسة العمارة وبعد أن أجابوا على السؤالين المفتوحين قامت 

لمتكرر منها وما الباحثة بتفريغ إجاباتهم عن كل سؤال في استمارة خاصة وحذف ا

( 13اطلعت عليه الباحثة من األدبيات المتوفرة عن الموضوع تم الحصول على )

 ( فقرة للسؤال الثاني   .4فقرة للسؤال األول و)

 االستبيان المغلق : -ب

تم تنريم الفقرات التي حصلت عليها الباحثة على شكل استبيان مغلق يتكون من      

معماري واإلظهار المعماري ثم توجيهه إلى الخبراء مجالين رئيسين هما الرسم ال

الذين أجابوا على االستفتاء المفتوح مع عدد آخر من الخبراء من نف  االختصاص 

, وطلب منهم تحديد مدى صالحية هذه الفقرات لتقويم أعمال الطلبة في اختبار 

تعديل الرسم واإلظهار المعماري العملي فأكدوا صالحية بعضها واقترحوا حذف و

بعضها اآلخر واقترح بعضهم إضافة فقرات جديدة , فقامت الباحثة بإعداد استفتاء 

جديد تضمن الفقرات التي اتفق الخبراء على صالحيتها والفقرات التي اقترحوا 

إضافتها . فأعيدت إلى الخبراء أنفسهم مرة ثانية , وتم تثبيت الفقرات التي حصلت 

( فقرة منها 20خرى وبذلك حصلت الباحثة على )على اتفاق تام وحذف الفقرات األ

بعد ان ( في مجال اإلظهار المعماري 6( فقرات في مجال الرسم المعماري و )14)

قامت الباحثة باستخراج نسبة االتفاق بين الخبراء  حول صالحية تلك الفقرات  

 %(. وذلك باستخدام معادلة كوبر. 93.22وكانت نسبة الصالحية  )

 

 تقدير الدرجة : ميزان  -ج

وبعد تثبيت الفقرات الصالحة قامت الباحثة بوضع ميزان تقدير خماسي أمام كل      

( لكال  20فقرة , لمجالي الرسم المعماري واإلظهار, ولما كان عدد الفقرات ) 

( وأدنى  100المجالين , فإن أعلى درجة ممكن أن يحصل عليها الطالب هي ) 

قد اختارت الباحثة الميزان بخم  درجات إلتاحة ( , و 20درجة ممكنة هي ) 

الفرصة أمام الخبير لتقدير الدرجة بموضوعية ودقة , بما يتيح فرصة أكبر في 

 ( .1التمييز بين المستويات المختلفة للطلبة كما في ملحق )

يعرف  )ثور ندايك وهاجان ( الصدق  "  بأنه تقدير لمعرفة ما  :  صدق األداة -د

ختبار يقي  ما نريد أن نقيسه به , وكل ما نريد أن نقيسه به , والشيء إذا كان اال

 [16]  غير ما نريد أن نقيسه به أم ال "

األداة الصادقة هي األداة الصالحة لقياس ما أعدت لقياسه :الصدق الظاهري-1

وقد اكتسبت االستمارة صدقاً ظاهرياً ناتجاً عن اتفاق الخبراء على صالحيتها  

لم تكتفي بالصدق الراهري ألنه من أضعف أنواع الّ أن الباحثة %(أ93.22)

 الصدق . 

( من أعمال الطلبة بالطريقة العشوائية و 10تم سحب ) :الصدق التالزمي -2

تم عرضها على مجموعة من الخبراء المختصين 
(
*
)
لتقدير درجة كل منها  

وقد روعي أن تكون  - المعتمدة من اساتذة المادة في الكلية -بالطريقة االعتيادية 

اللجنة من التدريسيين الذين يمتلكون الخبرة والدراية الكافية في هذا المجال ومن 

غير مدرسي المادة تجنباً النحياز كل منهم إلى طلبته , ثم  قام كل من الخبراء 

والباحثة  بوضع درجة كل عمل , ثم طلبت الباحثة من أعضاء اللجنة أنفسهم أن 

رة التقدير المعدة لهذا الغرض لتقدير درجات اللوحات نفسها مرة يستخدموا استما

أخرى وبعد أن قام كل منهم بتحديد الدرجة على وفق استمارة التقدير  , أصبح 

لكل لوحة درجتان أحداهما بالطريقة التقليدية واألخرى باستمارة التقدير , 

مل ارتباط ولحساب معامل الصدق التالزمي , قامت الباحثة باستخدام معا

__________________________________ 

  تصميم االبنية السياحية والترفيهية –لجبار اأ.م.د.عبد الستار عبد -

 المستدامة العمارة تكنلوجيا -العال عبد احمد.د.م.  2

    . رسم/تشكيليةتربية  –سؤدد عبد الغني . م. م -   3
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سبيرمان)معامل أرتباط الرتب(  بين قائمتي الدرجات بالطريقة التقليدية واستمارة التقدير , إذ 

 ( :_1بلغت معامالت االرتباط  كما موضح في الجدول )

 (1جدول رقم )                                   

 مارة والطريقة التقليديةوفق التقدير باالست ين تقديرات الخبراءآلعمال الطلبةمعامالت االرتباط ب

د.عبد  الخبراء

 الستار

د.احمد 

 عبد العال 

 الباحثة

 0,93 0,89 0,94 الرسم المعماري    

 0,94 0,87 0,96 االظهار المعماري

 

 . ( وبذلك اكتسبت األداة صدقها التالزمي 0,01وهي نسب ارتباط دالة عند مستوى ) 

على ثباتها , ومع ذلك فقد حلت الباحثة الدرجات التي يعد صدق األداة دليال : ثبات التصحيح  -و

( رسومات 10اذ تم عرض )  أعطاها كل من الخبراء في تجربة الصدق التالزمي وفق األداة الحالية

( خبراء* لغرض تقدير األعمال المقدمة لهم على وفق األداة الحالية مع الباحثة وتم 3على ) 

اثنين منهم , فاتضح وجود ثبات بين الخبراء بدرجة )    استخراج معامل ارتباط بيرسون بين كل

 ( لإلظهار المعماري.0,87و) (للرسم0,83

 (  2جدول )  

 يمثل معامالت االرتباط بين تقديرات الخبراء على  وفق األداة الحالية

 االسم       

 

 المجال

 المجموع (4)  (3) (2) (1*) 

 رسم 
 

أظه
 ار

 أظهار  رسم هارأظ رسم أظهار رسم أظهار رسم

(
ا(1

 

 رسم

 

- - 0,96  0,81  0,75  0,87  

 0,97  0,91  0,92  0,93 - - - أظهار

(
2)

 

 رسم

 

- - - - 0,79  0,76  0,90  

 0,98  0,85  0,96 - - - - - أظهار

(
3)

 

  0,80  0,75 - - - - - - رسم

 أظهار

 

- - - - - - - 0,77  0,98 

(
4)

 
 رسم

 
- - - - - - - - 0,79  

 0,93 - - - - - - - - - أظهار

ع
مو
ج
لم
ا

 

  0,83 - - - - - - - - رسم

 أظهار

 

- - - - - - - - - 0,87 

 

 وبذلك تكون األداة صالحة لالستخدام .

___________________________________________________________ 

 *د.م عبد الرضا عبد العزيز :تخطيط مدن (1)

 ب .تشكيلي /رسمد.م.كوثر عبد الصاح (2)

 د.م احمد عبد العال.تقنيات العمارة المستدامة (3)

 الباحثة  (4)

 

 

Pa =  
Ag

Ag + Dg
 × 100 

 الوسائل اإلحصائية : 

( , الستخراج نسبة االتفاق  Cooperادلة كوبر ) استخدام مع-1

 بين الخبراء بالنسبة لفقرات االستمارة :

 :  إذ أن

Pa  نسبة االتفاق = 

. Ag   عدد المتفقين = 

. Dgعدد غير المتفقي = 

معادلة سبيرمان  : استخدمت الستخراج معامالت االرتباط بين -2

براء بالطريقة االعتيادية والتقدير باالستمارة .وبين تقديرات الخ

البرنامج تقديرات الخبراء باالستمارة . وقد استخدمت في تطبيقها 

 . (   MINITAB -14)االحصائي  

لحساب  (Pearson)استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون  - 3 

 [17]    معامل ثبات االستبيان بين الخبراء .

  

 )مجـ س( )مجـ ص( –ن )مجـ س ص(               

----------------------------------------------------ر=         

-- 

 

 [2مجـ ص( –( 2[ ]ن)مجـ ص2)مجـ س( –( 2]ن)مجـ س           

 حيث :

ر : معامل ارتباط بيرسون . ن : عدد أفراد العينة . س : 

 المجموعة األولى .

 ص : المجموعة الثانية .
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 :واستنتاجاته نتائج البحث 

 

أسفر البحث عن أداة تتسم بالصدق والثبات تصلح لتقدير درجات الطلبة     

في مادة الرسم واالظهار المعماري بشكل أكثر موضوعية مما كان عليه 

شوبها العوامل الذاتية للمصححين . إذ تراوح معامل سابقا من تقديرات ت

( في مجال 0,83%( كما بلغ ثبات األداة ) 93.22الصدق الراهري )

( في مجال األظهار باستخدام معامل ارتباط بيرسون وهو 0,87الرسم و ) 

 % ( .99ثبات موثوق به بمستوى ) 

 

 التوصيات :

 

 -ياتي: وفي ضوء ماتقدم توصي الباحثة بما  

تكليف أساتذة ذوي مهارات فنية أدائية عالية والرسم الهندسي لتدري   .1

 مادة الرسم واالظهار ..

فصل مادة الرسم المعماري عن التصميم المعماري في المرحلة  .2

االولى كون اغلب االقسام المعمارية تدمج المادتين معا لتقاربهما 

 واعتبارهما واحدة مكملة لالخرى .

رتي الرسم المعماري واالظهار كأداتي تقويم ألعمال اعتماد استما .3

الطلبة المنتجة في قسم هندسة العمارة وللمرحلتين االولى والثانية بدال من 

 الطريقة التقليدية .

من المهم  تقويم منهج الرسم المعماري للمرحلتين وتعدبله بما يخدم   .4

 العملية التربوية 

يم أداء الطلبة في المواد العملية تصميم أدواة لتقو كما تقترح الباحثة  .5

 الرسم اليدوي. -2التصميم المعماري. -1اآلتية :

 

 المصادر

 

( 1422عزت جرادات,ذوقان عبيدات,هيفاء أبوغزاله,خيري عبداللطيف)-1    

 26مبادىء القياس والتقويم.األردن:جهينة للنشر والتوزيع.ص
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 وتدرجانها 

     

التمكن من استخدام أقالم التحبير األلوان  4

 المختلفة 

     

تحكم بالمساطر الهندسية والمثلثات ال 5

 والفراجيل

     

20 



Sudad.A.G.Shy/Muthanna Journal of Engineering and Technology, 4-1-(2016) 14-22  

 
 (2ملحق )

 المرحلة االولى لفصلين دراسيين –منهج الرسم المعماري 

 

                  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

         

         

         

         

         

         

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

رقم       
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 االسبوع السابع
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 االسبوع الثامن
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 الحادي عشر
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 ـــوعالموضـــ رقم األسبوع
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سبوع السادس األ

+7 
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 بنقطه تالشي واحده 

األسبوع العاشر + 

11 

 بنقطتي تالشي  المنرور الداخلي
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 م العام المفهو

األسبوع الثاني 

 عشر

 الرل والرالل على االشكال المختلفه

األسبوع الثالث 

 عشر

 الرل والرالل على السطوح المعقده

األسبوع الرابع 

 عشر

 امتحان في الرل والرالل

األسبوع الخامس 

 عشر

 –الرل والرالل على الرسومات ثنائية األبعاد 

 المفهوم العام 

 ــــوعالموضــ رقم األسبوع

 / معرض لرسومات الطلبه توضح التقنيات المختلفه   محاضره تعريفيه  األسبوع األول
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األسبوع الثاني 

 عشر
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