كهُخ انتشثُخ
انًزهخ انتشثىَخ





***

فعالية منىذج قائم على أنسنة التعلم لتنمية حتصيل املهارات
الفنية واحلياتية واألداء املهاري الفنً لدي طالبات الفرقة
الثالثة شعبة طفىلة

إعداد
د /سسً محدي امحد
أستاذ مساعد تربية فنية الطفؿ
كمية التربية بقنا– جامعة جنكب الكادم

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2020.120159

اجمللة الرتبوية ـ العدد الجناىوٌ ـ ديسنرب 2020و
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

فعالية نموذج قائم على أنسنة التعلم لتنمية تحصيل المهارات الفنية والحياتية ........................................

ملخص الدزاسة:
ىدؼ ىذه الدراسة إلى الکشؼ عػف فاعميػة نمػكذج اػا ـ عمػى أنسػنة الػتعمـ فػة تنميػة
التحصيؿ الميارات الفنية كالحياتية كاألداء الميارم الفنة لدم طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة،
حيث تکكنت عينة الدراسة مف ( )09طالبة؛ ( )55طالبة لممجمكعػة التجريبيػة )55( ،لممجمكعػة
الضابطة .كاد تـ إعداد دليؿ لممعمـ ،كکتيب لمطالبػة  ،كتػـ إعػداد أدكات الدراسػة كالتػالى :اختبػار
تحصػػيمة فػػة الميػػارات الفنيػػة كالحياتيػػة ،كمقيػػاس الميػػارات الحياتيػػة ،كبطااػػة تقيػػيـ االداء الفنػػة
(إعػػداد الباحػػث ) ،كاػػد تػػـ ضػػبطيما إحصػػا يان كتطبيقيمػػا ابميػػا كبعػػديان عمػػى الطالبػػات مجمػػكعت

الدرسة فعالية نمكذج اا ـ عمى انسنة التعمـ فػ تنميػة التحصػيؿ كاالداء الفنػة كبقػاء أثػر الػتعمـ
لػػدل الطالبػػات الفراػػة الثالث ػة شػػعبة الطفكلػػة ،كتػػـ تصػػحيد الػػدرجات كمعالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ
البرنامج اإلحصا ة  SPSS ver.17كأظيرت النتا ج ما يمة :
-

تكجد فركؽ دالػة إحصػا يان عنػد مسػتكم ( )9.92بػيف متكسػطات درجػات طالبػات المجمكعػة
التجريبيػػة فػػة التطبيقػػيف ل القبمػػة – البعػػدلل فػػة المسػػتكيات المعرفيػػة لبلختبػػار التحصػػيمى

(تذكر – فيـ – تطبيؽ) كؿ مستكل عمى حدة لصالد التطبيؽ البعدل.
-

تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا يان عنػػػد مسػػػتكم ( )9.92بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات
المجمكعػػة الضػػابطة  -التجريبيػػة ل فػػة التطبيػػؽ البعػػدل لبطااػػة تقيػػيـ االداء الفنػػة لصػػالد

المجمكعة التجريبية.
-

تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا يان عنػػػد مسػػػتكم ( )9.92بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات

المجمكعة الضػابطة  -التجريبيػة ل فػة التطبيػؽ البعػدل لمقيػاس الميػارات الحياتيػة لصػالد
المجمكعة التجريبية.
كفى ضكء ىذه النتا ج يكصى الباحث ما يمة :
 .2دراسة أثر استخداـ نمكذج أنسنة التعمـ فة تدريس مقررات(المناىج برياض األطفاؿ) فى
تنمية بعض أنماط التفكيرالتباعدم لدم طالبات شعبة الطفكلة.
 .1إجراء دراسات مماثمة لمتعرؼ عمة مدم فاعمية استخداـ ل أنسنة التعمـ ل بمراحؿ تعميمية
أخرم ( المرحمة االبتدا ية  -المرحمة اإلعدادية – المرحمة الثانكية ).
 .3إجراء دراسات لمقارنة مدم فاعمية استخداـ ل أنسنة التعمـ ل عمة تحصيؿ الميارات الفنية
كالحياتية لدم األطفاؿ ضعاؼ التناسؽ الحسة.

الكممات المفتاحية :نمكذج أنسنة التعمـ ،تنميػو ،تحصيؿ ،الميارات الفنية ،الميارات الحياتية.
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The Effectiveness of a Model Based on Humanization of Learning for
Developing Achievement of Artistic and Life Skills and Artistic Skill
Performance among the Students of the Third Year of Kindergarten
Department
By Dr. Hassan Hamdi Ahmed Mohamed
Assistant Professor, Child Education Faculty of Education
Qena - South Valley University
Abstract:
This study aimed to reveal the effectiveness of a model based on the
humanization of learning in the development of achievement and technical skill
performance among students of the third year, kindergarten department. The
study sample consisted of (90) students: (45) students of the experimental
group, (45) of the control group. A guide for the teacher has been prepared, a
booklet for the student, and the study tools have been prepared: a test
achievement in technical and life skills (researcher preparation), life skills scale
(researcher preparation), and a technical performance assessment card
researcher preparation; They were statistically adjusted and applied before and
after students on the two groups of the study . The effectiveness of a model
based on humanization of learning in the development of achievement and
technical performance and the retention of the learning impact of the third year
students of the kindergarten department, the grades were corrected and data is
processed using the SPSS ver.17 statistical program and the results showed the
following:
1- There are statistically significant differences at the level
(0.01) between the average scores of the students of the experimental group in
the "pre-dimensional" applications in the cognitive levels of the achievement
test (remember - understand - apply) each level separately in favor of the post
application.
2-There are statistically significant differences at the level (0.01) between the
average scores of female students of the experimental control group "in the
post application of the technical performance evaluation card in favor of the
experimental group.
3- There are statistically significant differences at the level (0.01) between
the mean scores of female students of the experimental control group "in
the post application of the life skills scale in favor of the experimental
group.
In light of these results, the researcher recommends the following
points:
1. Studying the effect of using the humanization model of learning in
teaching courses (curricula in kindergarten) to develop some patterns of
divergent thinking among kindergarten students.
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2. Carrying out similar studies to know the effectiveness of using
“humanization of learning" in other educational stages (primary stage preparatory stage - secondary stage).
3. Conducting studies to compare the effectiveness of the use of
"humanization of learning" on the achievement of children with weak
sensory coordination and gifted in teaching technical and life skills.
key words: Humanizing Learning Module , Development ,Achievement ,
Artistic skills , life skills.
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مكدمة الدزاسة :
عػػرؼ الفكػػر التربػػكم فػػة السػػنكات األخيػػرة تح ػكالت تربكيػػة ميمػػة كانتقػػادات كبيػػرة
لطرؽ التدريس التقميدية التة تعتمد عمة الحفػظ كاالسػتظيار كالتمقػيف ،كترجػ تمػؾ االنتقػادات
إلػػة مػػا ترتػػب عمػػة اسػػتخداـ طػػرؽ التػػدريس التقميديػػة مػػف نتػػا ج سػػمبية مػػف أىميػػا عػػدـ اػػدرة
المتعممػػػيف عمػػػة االسػػػتفادة مػػػف البػػػرامج التدريسػػػية التػػػة يتمقكنيػػػا بكػػػؿ مرحمػػػة مػػػف المراحػػػؿ
التعميمي ػة ،كالقػػاء العػػبء األكبػػر فػػة العمميػػة التعميميػػة عمػػة المعمػػـ م ػ إىمػػاؿ المػػتعمـ ال ػذم
أصبد سمبيان لػيس لػو أم دكر سػكم تمقػة المعمكمػات كالحقػا ؽ كالمفػاىيـ ،ثػـ ايػاس تحصػيمو
لتمػػؾ المعمكمػػات كالحقػػا ؽ كالمفػػاىيـ مػػف خػػبلؿ الدرجػػة التػػة يحصػػؿ عمييػػا فػػة االمتحانػػات

النيا ية)**( .
حيػػػث أصػػػبد لزامػػػان عمػػػى كػػػؿ دكلػػػة تنشػػػد الراػػػى أف تحػػػرص عمػػػى كفػػػاءة أبنا يػػػا

كمياراتيـ ،كتيدؼ االتجاىات التربكية الحديثة إلى تعمػيـ الطالبػة كيػؼ تػتعمـ بػدال مػف التركيػز
عمى ماذا تتعمـ ،أم إعداد طالبػة ذات تفكيػر مسػتقؿ مسػمد بػالتعمـ الػذاتة اػادر عمػى مكاصػمة
التعمـ كاستيعاب كؿ ما ىك جديد فة مجاؿ الحياة ،ألف الطالبة التة لدييا القدرة عمػى االعتمػاد
عمى النفس تككف أكثر ادرة عمى حؿ المشكبلت كالتفكير كاالبتكار كمكاصػمة الػتعمـ حتػى خػارج
المؤسسػػة التعميميػػة كال يػػتـ ذلػػؾ بػػالتمقيف كاإللقػػاء بػػؿ بتزكيػػد الطالبػػة بالميػػارات التػػة تسػػاعده
عمى تحقيؽ النجاح األكػاديمة ،ممػا دعػا إلػة ضػركرة التحػديث فػة مجػاؿ طػرؽ كاسػتراتيجيات
التدريس ،كاألخذ بتمؾ التة تجعؿ لممتعمـ دك ارن إيجابيان فة العمميػة التعميميػة كتجعمػو اػاد ارن عمػة
بناء معارفو بنفسو معتمػدان فػة ذلػؾ عمػة خبراتػو السػابقة ( فػكزل الشػربينى ،عفػت الطنػاكل ،
 ،2001ص .) 90

كلقد أكد تقرير كزارة العمؿ األمريكية عمى ضركرة إعداد معممات األطفاؿ لؤل لفيػة الثالثػة،
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ربػػط التعمػػيـ بالعمػػؿ ،ىػػك األمػػر الػػذل يتطمػػب تزكيػػد المتعممػػات بالمعػػارؼ
كالميارات العمؿ كاإلنتاج (نادية الفقة  ،1990،ص .)1
كمف ىنا فقد ظير الكثير مف نظريات التدريس كالػتعمـ الحديثػة التػة تؤكػد عمػة الػتعمـ
ذم المعنػػى القػػا ـ عمػػى الفيػػـ ،كالتػػى تضػػـ فػػة طياتيػػا إسػػتراتيجيات كطػػرؽ تدريسػػية تكصػػى

(**)في التىثيق المتبع يشيز الزقم األول إلى سنة النشز  ,والزقم الثاني إلى رقم الصفحة أو الصفحات فى الكتاب  ,أما بالنسبة
للدوريات فيكتفي الباحث بذكز سنة النشز فقط .
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بإثراء بي ة التعمـ كاالىتماـ بالمتعمـ كجعمو محكر العمميػة التعميميػة ،كربػط المعمكمػات الجديػدة
التة يتمقاىا بالمفاىيـ كالمعػارؼ المكجػكدة لديػو مسػبقان ،كمػف تمػؾ النظريػات؛ النظريػة البنا يػة

المعرفية كما تتضمنو مف نماذج تعميمية عديػدة ،كتضػمنت كػؿ نظريػة مػف تمػؾ النظريػات عػدة
نمػػاذج تعميميػػة يمكػػف تطبيقيػػا بمػػا يتناسػػب كاليػػدؼ مػػف المحتػػكم التعميمػػة الػػذم يػػتـ تقديمػػو
لممتعممػػػيف فػػػة مختمػػػؼ المراحػػػؿ التعميميػػػة ( منػػػى زىػػػراف ، 1929 ،ص ،)55باإلضػػػافة إلػػػى
االىتمػػػاـ بتحصػػػيؿ المػػػتعمـ ألكبػػػر اػػػدر مػػػف المعمكمػػػات كتطبيػػػؽ المعػػػارؼ التػػػة اكتسػػػبيا فػػػة
المكااؼ التعميمية( بثينة بدر ، 1995 ،ص .) 50
حيػػث اشػػتؽ مػػف تمػػؾ النظريػػة عػػدة إسػػتراتيجيات لمتػػدريس منيػػا  :إسػػتراتيجية التػػدريب
االستقصا ة لػػل سكشػماف ل  ،إسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػكؿ المشػكمة ،إسػتراتيجية

ل

ككدزل  ،إسػتراتيجية دكرة الػػتعمـ ،كالتػدريس بخػ ار ط المفػاىيـ ،إسػػتراتيجية لبكسػنر كزمبل ػػو ل ،
إستراتيجية التدريس بخريطة لVل ،إستراتيجية ل بيركنز كببليث ل  ،كنمػكذج الػتعمـ البنػا ة كىػك
محػػكر اىتمػػاـ البحػػث الحػػالة(Bostock, 1998, p.240; .

(Schaffer, 2004,

.pp.195-202
ىذا ما اشارت اليػة دراسػة (خالػد سػركر 2005،؛ فػاتف فػكده 1995،؛ فريػدة عػكيس
2095،؛ زينػػػػب محمػػػػكد 1991،؛ ناديػػػػة الفقػػػػة  )1990،عمػػػػى اكسػػػػاب الميػػػػارات الفنيػػػػة
كالحياتيػػػة مػػػف خػػػبلؿ التركيػػػز عمػػػى إسػػػتراتيجيات التعمػػػيـ إذا تػػػكفرت لػػػدل الطالبػػػات الميػػػارات
البلزمة إلعداد األعماؿ الفنية مف خبلؿ المكاصفات الفنيػة كالتشػكيمية الجيػدة ،كمػف ثػـ ظيػرت
جيػػكد كاضػػحة لتجريػػب بعػػض نمػػاذج التعمػػيـ كالػػتعمـ الحديثػػة التػػة تشػػجي مبػػدأ الػػتعمـ الػػذاتة
كتنظػػيـ محتػػكم المػػادة التعميميػػة مػػف ناحيػػة ،كتعميميػػا مػػف ناحيػػة أخػػرم ،كاختيػػار الخبػػ ارت
التعميميػػة التػػة تناسػػب حاجػػات األطفػػاؿ ،كتقػػديـ األنشػػطة المتنكعػػة اليادفػػة التػػة ال تتنػػاكؿ
اليػػدؼ النيػػا ة بػػؿ تتنػػاكؿ المككنػػات األساسػػية لػػو ،كمسػػاعدة المعممػػة عمػػة تحديػػد الخب ػرات
السابقة البلزمػة لمػتعمـ الجديػد ،كضػركرة تػدرج المكضػكعات ليسػتكعبيا األطفػاؿ بمػا يسػاعدىـ
عمة االحتفاظ بيا فة الػذاكرة بطريقػة تسػيؿ عمػييـ اسػترجاعيا (أبػك ىاشػـ عبػد العزيػز؛ عبػد
الناصر سبلمة .)1929،
كتعػػد أفكػػار ل كػػارؿ ركجػػرز Carl R. Rogersل إحػػدل الػػدعا ـ الر يسػػة ألنسػػنة
الػػتعمـ ،كالتػػة يمكػػف أف تفسػػيـ بفاعميػػة فػػة زيػػادة فػػرص تعمػػـ الطالبػات ،لمػػا أعطتػػو مػػف ايمػػة
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لمطالبػػة ،كاحت ػراـ اػػدراتيا كاسػػتعداداتيا ،حيػػث ينػػادل ركجػػرز بزيػػادة أنسػػنة حج ػرات األ نشػػطة
حتػػى تصػػبد أكثػػر مبل مػػة لطبيعػػة الطفػػؿ كخبراتػػو كاسػػتعداداتو ،ك كتعتبرالميػػارات الفنيػػة مػػف
القػدرات الرفيعػػة ،كالتػػة تسػيـ بشػػكؿ فعػػاؿ فػػة تنميػة اػػدره الطالبػػات عمػى الػػتحكـ كالتكيػػؼ مػ
البي ة المحيطة بيـ ،إلة جانب تنمية مػا تػزكده بمعمكمػات كحقػا ؽ كميػارات كاتجاىػات حديثػة
(يكسؼ اطامة  ،نايفة اطامة ، 2009 ،ص ص .)55 -51
فضػبلن عػػف أف جميػ الدراسػػات فػػة مجػػاؿ إعػػداد معممػػة الطفكلػػة المبكػػرة ،أكػػدت عمػػى

أف الطػػبلب ال يسػػتجيبكف لمشػػرح كالتفسػػير كاإللقػػاء ،ككػػاف البػػديؿ الطبيعػػى ليػػا إسػػتراتيجيات
حديثة اا مة عمى األنشطة الحياتية التى مػف خبلليػا يكتسػب الكثيػر مػف الخبػرات كالميػارات ك
المفاىيـ البل زمة لتحقيؽ التكافؽ كالتكامؿ مف خبلؿ أنسنة التعميـ (عماد شكاة .)1929،
كما أشارت (سمية عبدالحميد  ،1929،ص ص  )991 - 599أنػو مػف الضػركرل

أف نثؽ فى اػدراتيف عمػى الػتعمـ مػف خػبلؿ خبػراتيف ،كمػا أكػد (محمػد جيػاد  ،1992ص)99
عمػػى ضػػركرة اسػػتخداـ الكسػػا ؿ التعميميػػة الحديثػػة ،كمػػف ىنػػا كضػػد(كليـ عبيػػد  ، 1995ص
 )23عمى كجكب إتقاف مياراتيا فة سيااات مجتمعية كفة مكااؼ كااعية.
كمػػف ثػػـ تػػرتبط الميػػارات الحياتيػػة كاأل نشػػطة الفنيػػة ببي ػػة األطفػػاؿ؛ حيػػث أنيػػا نشػ ت
نتيجػػة لتفاعػػؿ اإلنسػػاف م ػ خامػػات بي تػػو كتمبيػػة لػػبعض حاجاتػػو؛ كىػػذا يسػػتدعة أف يكظػػؼ
المتعمـ كؿ حكاسو كامكاناتو فة التعػرؼ عمػى بي تػو بصػكرة شػاممة كمتكاممػة ( محمػد المفتػى،
 ،1995ص .)21
كاد كرد فة القػرار الػكزارم راػـ ( )259بشػاف تنظػيـ ريػاض األطفػاؿ التابعػة لممػدارس
الرسػػمية بمػػادة ( ،)20بضػػركرة تػػدريب طالبػػات ريػػاض األطفػػاؿ بالكميػػات المتخصصػػة عمػػػى
البػرامج العمميػة التػة تسػػاعدىف عمػى اكتسػاب الميػارات ،كذلػػؾ بكااػ ثمثػة المنػاىج الدراسػػية،
كتضيؼ (ىالة السنكسػة  )1925،ضػركرية تطػكر بػرامج الطفكلػة فػة شػتة المجػاالت؛ فبلبػد
مف تكظيػؼ المػداخؿ الحديثػة التػة تيػتـ بتنظػيـ محتػكم التربيػة كتتجمػب عمػى جمػكده لمسػايرة
تطكر العصر ليظير فة ثكب جديد متضمنان تطكير ميارات غير تقميديػو لػدل الطالبػة ،فمػـ تعػد

اليػػدؼ مػػف تعمػػيـ ميػػارات الحيػػاة ىػػك إكسػػاب الطفػػؿ المعرفػػة كالحقػػا ؽ فقػػط  ،بػػؿ تعػػداه إلػػى
ضركرة إكسابو ميارات كادرات االعتماد عمى الذات ،فالمعرفة طريقة كليست نتاجان.
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فػػإذا تعمػػـ الفػػرد طريقػػة الحصػػكؿ عمػػى المعرفػػة كالكصػػكؿ إلػػى مصػػدرىا عنػػدما يريػػدىا،
كاكتسب الميارات العقمية لتكليػدىا ،فػإف نظػاـ التعمػيـ يقػدـ خدمػة جميمػة إلػى الفػرد فػة متابعػة
تعممو فة المستقبؿ ،كأف ىناؾ ضركرة لتضميف برامج إعػداد المعممػة بػبعض الفنػكف التػة مػف
ش نيا أف تراة بالمستكم الذكاة لمطالبة كالطفؿ معا(إبراىيـ أحمد  ،1993،ص .)53
كفػػػة ظػػػؿ التطػػػكرات التػػػة تبلحػػػؽ منػػػػاىج ريػػػاض األطفػػػاؿ الحديثػػػة  ،ينبجػػػة أف يتميػػػز
تدريسيا  -فة مراحؿ التعميـ بصفة عامة كفة المرحمة الطفكلة بصفة خاصػة -بحركػة تشػج
اسػػتخداـ أسػػاليب الػػتعمـ الحديثػػة التػػة تركػػز عمػػة الػػتعمـ النشػػط الػػذم يقػػكـ فيػػو المػػتعمـ بػػدكر
كبيػر ،ك يعػػد اكتسػػاب الميػػارات الفنيػة كالحياتيػػة مطمبػان لمطفػػؿ ،كػذلؾ البلىتمػػاـ بتػػدريب الطفػػؿ
منػػذ الصػػػجر عمػػػى تمػػػؾ الميػػػارات التػػػى تسػػاعده عمػػػى رعايػػػة الػػػذات ،كاالسػػػتقبلؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ

بمتطمبات حياتو  ،كالتعايش فى المجتم كاالنخراط كالمشاركة فػى كافػة مجػاالت التربيػة الفنيػة
( ساره محمكد البسيكنة .)1925 ،
كنظ ارن ألىمية الميارات الحياتية فة المنيج الحديث فقد استيدفت العديػد مػف الدراسػات

تنمية ىذه الميارات باستخداـ طرؽ تدريسية مختمفة منيا دراسػة (آمػاؿ عرفػات ،1999 ،ص
ص  339 -190؛ بدكيػػػة محمػػػد رضػػػكاف ،1925،ص ص  39-13؛ كامػػػؿ عمػػػر عػػػارؼ
.)1921،

مصكلة الدزاسة :
لقد أدت التطكرات المعاصرة إلػػة تكسي الفجكة بيف الم مكؿ فػة تعمػيـ الميػارات
الفنية كالحياتية كتعمميا كبيف ممارسات التدريس المعتادة فة حجرات األ نشطة؛ كلقػد أفػرزت
الجيػػكد المسػػتمرة فػػة مجػػاؿ تطػػكير تعمػػيـ كتعمػػـ الميػػارات الحياتيػػة فػػة السػػنكات األخيػػرة رؤل
جديػػػػدة تتبنػػػػة االبتعػػػػاد عػػػػف األسػػػػمكب المعتػػػػاد فػػػػة التػػػػدريس ،كتشػػػػج االسػػػػتخداـ الػػػػكاعة
لئلسػػتراتجيات التعمػػيـ كالػػتعمـ الحديثػػة التػػة تركػػز عمػػة الػػتعمـ البنػػا ة الػػذم يقػػكـ فيػػو المػػتعمـ
بدكر كبير.
حيث أشارت العديد مف الكتابات التربكية كالدراسات إلى أف دراسة مادة الميارات
الفنية كالحياتية لمطالبات تمثؿ جسر التكامؿ كحجر األساس لممكاد األخرل كما أثبتتو نتا ج
استخداـ الخبرة المتكاممة مف خبلؿ تعدد الحكاس ،ك استخداـ اإلدراؾ الحسة (السم ،
الرؤية  ،اإلحساس) ينمة الكعة الشكمة كيكضد المعنة عف األسمكب التقميدم ال يقدـ إال
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القميؿ مما يخشة معو أال يتطكر التعميـ بالسرعة التة يتطكر بيا العمـ ،كليذا فإنو يتخمؼ
حيث لـ يعد ىناؾ مجاؿ أك مبرر لمتخمؼ فة العصر الحالة ،ك يعكس الفيـ الفنة كنبض
اإلحساس بجكدة الميارات الحياتية المتعدد األبعاد كيصنؼ إلى خمسة أبعاد ىى السبلمة
البدنية كالمادية كاالجتماعية كالعاطفية كالنمك كالنشاط كالفعالية (عماد شكاة 1929 ،؛
محمد الجزيرل  1991 ،؛ محمكد البسيكنى  2009 ،؛ منير الصادؽ 1999،؛ نانسة
حسف الجميؿ 1921 ،؛

نعمات فؤاد  2003 ،؛ Lipacinki, 1995؛ Lipman,

2003؛ Springe, 1996؛ .)Stroh,1998
كما أف تقديـ مقررات الميارات الفنية كالحياتية فة صكرة معاصػرة يشػمؿ أسػاليب عػرض
محتكم تمؾ المقررات فة الركضات كمعالجتيا ب سػاليب تؤكػد عمػى تحقيػؽ بي ػة تعميميػة فعالػة
كشيقة تساعد المتعمـ عمى التفاعؿ اإليجػابة مػ األ نشػطة ،كأف تصػبد معممػة ريػاض األطفػاؿ
اػػادرة عمػػى بنػػاء المعرفػػة كليسػػت مجػػرد ناامػػة ليػػا ( حسػػف حمػػدم ،1921 ،ص ص -130
. )105
كىنػػاؾ اتفاا ػان بػػيف العديػػد مػػف الكتابػػات التربكيػػة كالدراسػػات السػػابقة فػػة مجػػاؿ تعمػػيـ

األ نشػػطة كالميػػارات حػػكؿ كجػػكد صػػعكبات لػػدل األطفػػاؿ تتمثػػؿ فػػة لجػػكء بعػػض المعممػػات إلػػى
تمقيف األطفاؿ اكاعػد جامػدة كصػماء يطمبػكف تنفيػذىا آليػان عنػد التشػكيؿ الفنػة دكف فيػـ؛ كاػد

ترتب عمة ذلؾ كجكد صعكبات فة فيـ األ نشطة كالميارات مف حيث تكامػؿ المػنيج كتحصػيميا
(حسػػف حمػػدم 1921 ،؛ شػػيماء صػػبحة إب ػراىيـ  1999 ،؛ عمػػاد شػػكاة1929 ،؛ منيػػر
الصادؽ 1999،؛ نانسة حسف الجميؿ .)1921 ،
كمػػػا يعمػػػؿ أسػػػمكب التعػػػاكف الفػػػردم عمػػػى تشػػػجي المتعممػػػيف ،كتحقيػػػؽ التفاعػػػؿ
كاإليجابية أثناء التعميـ كذلؾ مف خػبلؿ البحػث كالمنااشػة كممارسػة أنمػاط متعػددة مػف التفكيػر
داخؿ المجمكعة ،مػف خػبلؿ إىتمػاـ كػؿ أعضػاء المجمكعػة بالمشػاركة كأف يكػكف لكػؿ فػرد مػف
المجمكعة دكر فة عممية التعمـ (أسماء الياس ،سمكل عمى  ،1925 ،ص ص .)59-55
كىذا ما تمثؿ فى االتجاىات كالمػدارس الحديثػة التػى تيػدؼ إلػى التػ ثير فػى المشػاىد
ب ػ دكات الفػػف المختمفػػة مثػػؿ األل ػكاف ،الخامػػات ،األشػػكاؿ غيرالتقميديػػة ،ككػػذلؾ أسػػاليب تناكليػػا
كعرضيا ،كالتى بعدت كؿ البعد عف النمطية كذلؾ مف خػبلؿ الت كيػد عمػى مبػدأ التجريػب ،حتػى
أيضػػا إلػػى تحطػػيـ كػػؿ مػػا ىػػك تقميػػدم ،بػػؿ أعطػػت الفرصػػة
أف الفنػػكف فيمػػا بعػػد الحداثػػة سػػعت ن
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أيضا ليشارؾ المشػاىد بفاعميػو فػة العمػؿ الفنػة ،كلػك مػف خػبلؿ تحميمػو كتفسػيره أثنػاء رؤيتػو
ن
ليذا العمؿ ،فقد كصفت فترة ما بعػد الحداثػة ل أنيػا التعػدد كالتكسػ كاالسػتخداـ المتعػدد كمزيػد
مػػػف الثقافػػػة الرفيعػػػة كاليابطػػػة كمػػػزيج ثقافػػػة المػػػتعمـ كثقافػػػة المسػػػتيمؾ ،كالتػػػدخبلت المعقػػػدة
لؤلسمكب األكاديمة كمكاد كسا ؿ االتصاؿ الجماىيرم (محسف عطيو ، 1995 ،ص.)159
الميارات الفنية تقكـ بتطكيػ األنشػطة الفنيػة الخطيػة كالتشػكيمية كتكظيفيػا ب سػمكب
مػػنظـ كمخطػػط لتحقيػػؽ أغ ػراض تشخيصػػية كعبلجيػػة كتنمكيػػة كنفسػػية عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ
الكسػػا ط الفنيػػة الممكنػػة فػػة أنشػػطة فرديػػة كجماعيػػة مقيػػدة كحػػرة كذلػػؾ كفقنػػا ألىػػداؼ الخطػػة
العبلجيػػة كتطػػكر مراحميػػا ،كأغ ػراض كػػؿ مػػف المعممػػة كحاجػػات الطفػػؿ ذاتػػو ( أمػػؿ مصػػطفة ،

 ،1990ص ص .)255-235
كما أف النظرة الحديثة لتعمػيـ الميػارات الحياتيػة بجكانػب متعػددة كمتفاعمػة مػ بعضػيا
البعض ،كلـ يتفؽ مستخدمكه عمى معنى محدد إما لحداثة المفيكـ ذاتػو عمػى مسػتكل التػداكؿ
العممػػى الػػدايؽ ،أك ألف المتخصصػػيف فػػى المجػػاالت العمميػػة المختمفػػة اعتبػػركا دراسػػة المفيػػكـ
خاصة كؿ فى مجاؿ تخصصو ككضعكا لو تعريفات انطبلاا مػف مجػاالتيـ المختمفػة (فػاتف عبػد
المطيؼ ، 1999 ،ص .)01
لذا شيد البحث التربكم تحكالن ر يسان فة رؤيتػو لعمميتػة التعمػيـ كالػتعمـ مػف خػبلؿ

التركيز عمى العكامؿ الخارجية التة تؤثر فة التعمـ مثؿ متجيرات الطالبة المعممػة ( شخصػيتيا،
حماسػيا ،رغباتيػػا ) ،كالمػػنيج ،كالثقافػػة ،كالمجتمػ إلػػى العكامػػؿ الداخميػػة أم مػػا يجػػرم بػػداخؿ
عقػػػؿ المػػػتعمـ مثػػػؿ معرفتػػػو السػػػابقة ،المفػػػاىيـ الخطػػػ السػػػابقة ،دكافػػػ الػػػتعمـ لديػػػو ،مسػػػتكم
التحصيؿ الذم ينبجة الكصكؿ لو ،أم االنتقاؿ مف التعمـ السطحة إلى التعمـ ذم المعنػى ،كاػد
كاكػػب ذلػػؾ التحػػكؿ ظيػػكر العديػػد مػػف الطػػرؽ كاألسػػاليب الحديثػػة التػػة اىتمػػت بتطػػكر التعمػػيـ
.كلعؿ السبب الر يس فة ذلؾ ما الحظو الباحث مف تقميدية معممة الطفكلة فة الركضػة ،حيػث
أف معظػػػـ المعممػػػات ال ينػػػكعف إسػػػتراتيجاتيف فػػػة تقػػػديـ المػػػادة العمميػػػة فػػػة الميػػػارات الفنيػػػة
كالحياتيػػة بمػا يحقػػؽ االسػػتثارة الكافػػة لػػتعمـ األطفػػاؿ بجانػػب إىمػػاؿ دكر الطالبػػة فػػة المشػػاركة
اإليجابية فة عمميات التعميـ كالتعمـ.
مػػا أكػػد (حسػػف زيتػػكف ،كمػػاؿ زيتػػكف ، 1993 ،ص  )21أف الػػتعمـ البنػػا ة مػػف
أبرز األساليب التة تعتمػد عمػة الفكػر البنػا ة ،حيػث يػتـ فػة ىػذا النمػكذج مسػاعدة المعممػات
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عمة بناء مفػاىيميف كمعػارفيف العمميػة اعتمػادا عمػة خبػراتيـ السػابقة ،إلػة جانػب ربػط العمػـ
بالميارات الفنية كالمجتم المحيط بالطالبة.
مما سبؽ يتضد الدكر الميـ لمتعمـ البنا ة فة العممية التعميمية ،حيث أكدت بعض
الدراسات كالبحكث مثؿ دراسة كبلن مف

(أمانة عبد المنعـ1929 ،؛ إيماف زكى 1925،؛

خيرية سيؼ1995 ،؛ سامية محمد1991 ،؛ عصاـ الشنطاكم ،ىانة العبيدم1999 ،؛

عماد شكاة 1929 ،؛ غادة محمد حسنة1991 ،؛ نانسة حسف الجميؿ )1921 ،عمة
فاعمية التعمـ البنا ة كاستخداـ نماذج جديدة فة تعميـ كتعمـ ميارات التربية عامة كالتربية
الفنية بكجو خاص بالمراحؿ التعميمية المختمفة.
كانطبلا ػان ممػػا الحظػػو الباحػػث مػػف خػػبلؿ إش ػرافو عمػػى مجمكعػػات الطالبػػات فػػة التربيػػة

العممية كزياراتو لبعض الركضات بمدينة انا كحضكره بعض األ نشطة الفنيػة كالحياتيػة ،كرصػد
كاا االىتماـ بتحصيؿ النشاط الفنة مف خػبلؿ منتجػات الفنيػة كالحياتيػة لػدم األطفػاؿ ،ككػذلؾ
استطبلع رأل مجمكعة مػف معممػات الطفكلػة ( )0معممػة مشػرؼ خػارجة فػة التربيػة الميدانيػة
بمحافظة انا؛ أمكف التكصؿ إلى تدنى مستكل األداء مف خػبلؿ األ نشػطة الفنيػة كالحياتيػة لػدل
معظـ الطالبات ،كبتطبيؽ اختبػار تحصػيؿ فػة مػادة الميػارات الفنيػة كالحياتيػة لمطالبػات الفراػة
الثالثة ( تككف مف  19مفردة اختبارية مف نكع االختيار مف متعدد) عمى مجمكعة اسػتطبلعية
مككنػػة مػػف ( )35طالبػػة؛ اتضػػد مػػف تحميػػؿ نتػػا ج الطالبػػات فػػة االختبػػار أف ىنػػاؾ تػػدنى فػػة
تحصػػػيؿ جكانػػػب الػػػتعمـ األساسػػػية ( مفػػػاىيـ – تعميمػػػات – ميػػػارات ) المتضػػػمنة فػػػة دركس
الميارات الفنية كالحياتية لدل معظـ الطالبات عند مستكيات القياس( تذكر – فيـ – تطبيؽ).
كمف منطمؽ أف ما يحتفظ بو المتعممكف مف معمكمات ما ىك إال نتيجة تيسػير كتبسػيط
عمميػػػة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ مػػػف خػػػبلؿ حاجػػػات كاىتمامػػػات المتعممػػػيف ،كفيميػػػا بكاسػػػطة أسػػػاليب
تدريسية تقكـ عمى المتعمـ كمحكر لمتعمـ ،كبنػاء جػك مػف الحريػة داخػؿ حجػرات الدراسػة كدعػـ
اىتمامػػات المتعممػػيف كاػػدراتيـ الشخصػػية كمعمكمػػاتيـ السػػابقة ،فػػإف الحاجػػة ماسػػة لمحاكلػػة
تجريػػب نمػػكذج اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ فػػة تنميػػة تحصػػيؿ الميػػارات الفنيػػة كالحياتيػػة لػػدم
طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة .
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حتديد مصكلة الدزاسة:
الحظ الباحػث أثنػاء تػدريس مػادة الميػارات الفنيػة كالحياتيػة بكميػة التربيػة أف التجيػر
الثقافة الذم يمر بو المجتم اليكـ ،كما صاحبو مف انتشار كسػا ؿ الترفيػو كاإلعػبلـ الحديثػة،
كما نتج عنو مف تحكير فة الفف التراثػة كالثقػافة  ،كالتركيػز عمػى الصػناعات ا ليػة ،كػؿ ىػذه
التيارات العارمة ،كادت أف تكتسد التراث مف جذكره ،كما أف ليا أثر سػمبة عمػى فكػر الطالبػات
الذيف يدرسكف بشعبة الطفكلة مـ جعميـ يتجيػكف عنػد إعػداد تصػميمات الفنيػة التػة ينفػذكنيا
عمة المكحػات إلػى أخػذ العناصػر كالكحػدات المخزكنػة مػف عمػى الكمبيػكتر أك الكتػب كالمجػبلت
كالتة ليا طاب أجنبة ،مما يضعؼ أصالة العمؿ الفنة كانتما و لمتػراث الشػعبة كال يتفػؽ ذلػؾ
م أىداؼ المعايير القكمية لمطفكلة .
كبػػاالطبلع عمػػة ال حػػة برنػػامج ريػػاض األطفػػاؿ الحػػظ الباحػػث اصػػكر االىتمػػاـ ب نسػػنة
التراث الفنة الشعبة بصفة خاصة كأف تدرس مقر ار كاحدا تحت مسمة الميػارات الفنيػة كمعػو
مسػػػميات أخػػػرم مثػػػؿ الميػػػارات الفنيػػػة كمبلبػػػس الطفػػػؿ ،الميػػػارات الفنيػػػة كالتربيػػػة األسػػػرية
،الميػػارات الفنيػػة كتنميػػة الم ػكارد األسػػرية كالميػػارات الفنيػػة ك الميػػارات الحياتيػػة ،حيػػث يقػكـ
بتدريسيا عضكاف مختمفاف فة التخصص ،مما أنتج أعماؿ تيتـ معظميا لتزييف المنزؿ كركػف
األسرة فقط كاليقمف ب نفسيـ بإعداد األعماؿ كىػذا يعتبػر اصػكر مػف ىػكالء الطالبػات ،كيتطمػب
رف كفاءة الميارات الفنية كالحياتية كالتة تدعك إلى إل كساب الطالبػة الخبػرة المعرفيػة كتنميػة
اػػدرتيـ عمػػى إدراؾ العػػالـ المحػػيط بيػػـ ك اسػػتخداـ الميػػارات الحياتيػػة ككسػػيط مكصػػؿ لمحقػػا ؽ
النكعيػػة كالبي يػػة كالثقافيػػة ،كاكسػػاب الطالبػػة عمػػى احتػػراـ العمػػؿ اليػػدكم مػػف خػػبلؿ تعمػػيميـ
مجاالت مختمفػة لمحػرؼ اليدكيػة كاألشػجاؿ الفنيػة كالرسػكـ التكضػيحية فيقػدرف الجيػد المبػذكؿ
فيػػو ،كيػػتقف جكانبػػو الفنيػػة ،كأىػػـ مػػف ذلػػؾ ايمتػػو الفنيػػة ،كذلػػؾ إل نتػػاج مشػػجكالت فنيػػة مبتكػػرة
كنفعية ذات طاب نفعة أصيؿ يساير التطكرات الحديثة فة مجاؿ الميارات الفنية.
مػف ىنػػا تتحػػددت مشػكمة الدراسػػة فػػة تػدنة الميػػارات الفنيػػة كالحياتيػة لطالبػػات الفراػػة
الثالثة شعبة الطفكلة بكمية التربية بقنا .

- 291 -

فعالية نموذج قائم على أنسنة التعلم لتنمية تحصيل المهارات الفنية والحياتية ........................................

أسئلة الدزاسة:
مف خبلؿ العرض السابؽ لمشػكمة الدراسػة يمكػف تحديػد تسػاؤالت الدراسػة فػة السػؤاؿ
الر يس التالة:
ما فاعمية نمكذج اا ـ عمى أنسنة التعمـ فة تنمية التحصيؿ كاألداء الميارم لدم
طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة ؟ كيتفرع مف السؤاؿ الر يس األس مة الفرعية ا تية:
( )1ما الميارات الفنية كالحياتية الكاجب تنميتيا لدم طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة ؟
( )2ما فاعميػة اسػتخداـ نمػكذج اػا ـ عمػى أنسػنة الػتعمـ عمػة التحصػيؿ المعمكمػات كالمعػارؼ
الخاصة بمقرر الميارات الفنية كالحياتية لدل طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة ؟
( )3ما فاعمية استخداـ نمكذج اا ـ عمى أنسنة التعمـ عمة تنمية األداء الميارم لػدل طالبػات
الفراة الثالثة شعبة طفكلة ؟

أٍداف الدزاسة :
تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى :
( )2الكشػػػػؼ عػػػػف فاعميػػػػة نمػػػػكذج اػػػػا ـ عمػػػػى أنسػػػػنة الػػػػتعمـ فػػػػة تنميػػػػة الميػػػػارات الفنيػػػػة
كالحياتية لدل طالبات الفراة الثالثة شعبة الطفكلة.
( )1الكشػػؼ عػػف فاعميػػة نمػػكذج اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ فػػة التحصػػيؿ الدراسػػة لػػدل طالبػػات
الفراة الثالثة شعبة الطفكلة.
( )3الكشؼ عف فاعمية نمكذج اا ـ عمى أنسػنة الػتعمـ فػة تػدريس الميػارات الفنيػة كالحياتيػة
لتنمية األداء الفنة الميارم لدل طالبات الفراة الثالثة شعبة الطفكلة.

أٍنية الدزاسة :
تتضد أىمية الدراسة فيما يمة :
( )1اسػػتخداـ نمػػكذج اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ لتكػػكف لمطالبػػة دكر إيجػػابة كفعػػاؿ فػػة عمميػػة
التعمـ كتحمؿ مس كلية تعمميا ،كتكجو نظر الباحث لكيفية تكظيؼ النماذج التعميميػة التػة
تنبثؽ عف النظريػات الحديثػة فػة التعمػيـ كالػتعمـ كنظريػة الػتعمـ البنػا ة كمػا تتضػمنو مػف
نماذج تعميمية عديدة مػف ضػمنيا نمػكذج اػا ـ عمػى أنسػنة الػتعمـ المسػتخدـ فػة الدراسػة
الحالية.
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( )2إمكانية االستفادة مف إعداد أدكات القياس المستخدمة فػة الدراسػة الحاليػة كالمتمثمػة فػة
اختبار التحصيؿ ،بطااة تقييـ اداء الفنة  ،كمقياس األداء الميارم.
( )3إلقػاء الضػكء عمػػة أىميػة تنميػة الميػػارات الفنيػة بصػفة عامػػة كالميػارات الحياتيػة بصػػفة
خاصة لػدم طالبػات شػعبة الطفكلػة لمػا لػو مػف أىميػة فػة تنميػة اػدراتيف عمػة اسػتخداـ
مكاردىف المتاحة استخداما لممارسات األعماؿ الفنية.
( )4تتناكؿ الدراسة الحالية ألحد المجاالت الميمة فػى الميػارات الفنيػة كالحياتيػة ،ك تتضػمف
العمميػػػة اسػػػتخداـ مكضػػػكعات فنيػػػة ذات الطػػػاب التراثػػػة ككيفيػػػة تطبيقيػػػا فػػػة النػػػكاحة
الحياتية مف خبلؿ ممارسة األداء الميارم كالتة تسعة الدراسة الحاليػة إلػة تنميتيػا لػدم
الطالبات.
( )5يمكػػػف أف تسػػػيـ نتػػػا ج كتكصػػػيات كمقترحػػػات الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػة تحسػػػيف جػػػكدة أداء
الطالبات فة برنامج الطفكلة بكمية التربية جامعة جنكب الكادم.

سدود الدزاسة :
تمتزـ الدراسة الحالية بالحدكد التالية:
( )1الحد البشرم :تقتصر عينة البحث الحالة عمى طالبات الفراة الثالثة شعبة الطفكلة بكميػة
التربيػػة بقنػػا جامعػػة جنػػكب ال ػكادم كاكاميػػا تسػػعكف طالبػػة كاػػد اسػػمت إلػػى ( )55طالبػػة
لممجمكعة الضابطة ك( )55طالبة لممجمكعة التجريبية.
( )2الحدكد الطبيعية :
-

جكانب التعمـ األساسػية ( مفػاىيـ – تعميمػات – ميػارات) المتضػمنة فػى كحػدة

ل

مقترحػػةل كمسػػتكيات القيػػاس الثبلثػػة ( تػػذكر – فيػػـ – تطبيػػؽ ) ؛ كالتػػة فػػة ضػػك يا
سيعد اختبار التحصيؿ كذلؾ لتناسبيا م التعمـ باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة.
-

الميػػارات الفنيػػة كالحياتيػػة؛ كالتػػة فػػة ضػػك يا سػػتعد أدكات القيػػاس المقترحػػة كذلػػؾ
لتناسبيا م التعمـ باستخداـ اإلستراتيجية المقترحة.

-

ااتصر البحث عمة استخداـ بعض العركض كالبياف العممة لخامات متنكعػة ،المتػكفرة
فػػػة البي ػػػة ب لكانيػػػا المختمفػػػة ،كمػػػػػا تسػػػتخدـ بعػػػض التقنيػػػات كالمعالجػػػات الخاصػػػة
بالخامة ك تقتصر التجربة عمة تناكؿ مفردات تشكيمية مف األشكاؿ الطبيعيػة كالتراثيػة
كغيرىا.
- 295 -

فعالية نموذج قائم على أنسنة التعلم لتنمية تحصيل المهارات الفنية والحياتية ........................................

( )3الحد المكانة :تـ تطبيؽ الدراسة بقاعات كمية التربية بقنا.
( )4الحػػػد الزمنػػػة :تػػػـ تطبيػػػؽ الد ارسػػػة فػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػة األ كؿ لمعػػػاـ الدراسػػػة -1929
1920ـ

ميَر الدزاسة :
يتب ػ البحػػث الحػػالة المػػنيج التجريبػػة بدراسػػة أثػػر المتجيػػر المسػػتقؿ ( نمػػكذج اػػا ـ
عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ ) عمػػة المتجيػػريف التػػابعيف (االداء الميػػارم كالتحصػػيؿ فػػى ميػػارات الفنيػػة
كالحياتية) ،لدل طالبات الفراة الثالثة شػعبةالطفكلة ،كاسػتخداـ تصػميـ المجمػكعتيف التجريبيػة
كالضابطة م التطبيؽ القبمة كالبعدل ألداتة البحث عمى كؿ منيما.

مُصطلشات الدزاسة:
منوذز أىسية التعله Humanizing Learning Module
عرفو عماد شكاة( )1929ب نو :ل نمكذج تعمـ بنا ة يستخدـ فة التػدريس كيكجػو ىػذا
النمكذج النظر إلة أف تعمـ الطبلب لممفاىيـ العممية يتـ مػف خػبلؿ الحػكار كالتفػاكض كاشػتقاؽ
المعنة م المعمـ كذلؾ خبلؿ التعمـ فة مجمكعات صجيرة ل.
كأرل ( مػػػدحت صػػػالد ) 1990 ،أف نمػػػكذج الػػػتعمـ يسػػػاعد الطالبػػػات عمػػػة اسػػػتنباط
المعػػارؼ كالمفػاىيـ الجديػػدة كفيميػػا فيمػان جيػػدان ممػػا يسػػاعد عمػػة اسػػتيعابيا كاالسػػتفادة منيػػا
بشكؿ يمكف الطالبة مف إعادة صياغتيا بما يتناسب كالمكااؼ اليكمية ،ييػدؼ نمػكذج كظيفيػا
إلة إكساب المػتعمـ القػدرة عمػة تكليػد نػكعيف مػف العبلاػات ،األكؿ :بػيف خبػرة المػتعمـ السػابقة
كخبرتػػو البلحقػػة ،كالثػػانة :بػػيف أج ػزاء المعرفػػة أك الخب ػرات البلحقػػة الم ػراد إكسػػابيا لممػػتعمـ ،
أنسػػنة الػػتعمـ ىػػك ذلػػؾ النػػكع مػػف الػػتعمـ الػػذم تػػدكر أنشػػطتو حػػكؿ المتعمم ػة كاعتبارى ػا محػػكر
الػػتعمـ الصػػفة كاالصػػفة كفيػػو ينتقػػؿ االىتمػػاـ كالتركيػػز مػػف المػػنيج كالكتػػاب كالمػػادة التعميميػػة
كالمعمـ إلة االىتماـ بالمتعممة .
ةينيـُ Development :
ىة إبداؿ لشةء مكاف شئ آخر ،أك تجير مف كياف إلى كياف أخػر ،كىػك تطػكر مػف
المعقد إلى األكثر تعقيػدا ،بحيػث تتطػكر القػدرة االدراكيػة عمػة إصػدار أحكػاـ جماليػة صػحيحة،
كيمكػػف بيػػا المفاضػػمة بػػيف اػػيـ كأخػػرل ،كىػػة ارتقػػاء فػػة الػػرؤل البصػػرية ( سػػمر عبػػد العػػاؿ
 ،1921،ص ص .)25 -5
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التشصيل Achievement:
يعػػرؼ الباحػػث التحصػػيؿ إج ار يػػا ب نػػو :المسػػتكم العقمػػة ل ػؤلداء لػػدل طالبػػات الفراػػة
الثالثة شعبة طفكلة فة مػادة الميػارات الفنيػة كالحياتيػة  ،كيقػاس بمقػدار الدرجػة التػة تحصػؿ
عمييا الطالبات فة اختبار التحصيؿ المستخدـ فة البحػث فػة ظػؿ جكانػب الػتعمـ ( المفػاىيـ –
التعميمات – الميارات ) كفة ظؿ مستكيات القياس الثبلثة ( تذكر – فيـ – تطبيؽ ).
الميارات الفنية Artistic Skills:
ل جم ميارة  ،كىة الحذؽ فػة الشػةء ،كالمػاىر الحػاذؽ بكػؿ عمػؿ ،كأكثػر مػا يكصػؼ
بو السابد الجيد ل (عبير عبد ربو .)1929،
كيعرؼ الباحث الميارات الفنية إج ار يا ب نيا :القػدرة عمػة أداء األعمػاؿ الفنيػة ب اػؿ اػدر
مف المكارد كب عمى كفاءة ممكنة ،كتظير ىػذه الميػارات بشػدة فػة مرحمػة تنفيػذ األعمػاؿ كتقػؿ
فة مرحمة التخطيط كالتصميـ كالتكليؼ بالخامات المتنكعة مف خبلؿ األىداؼ المرجكة.
التعريػػؼ اإلج ار ػػة :لػػبلداء الفنػػة الميػػارم ،ىػػة مكاىػػب كخبػػرات محػػددة يممكيػػا الفػػرد ،ممػػا
تسػػاعده فػػة أداء ميمػػة أك كظيفػػة معينػػة ،ك تكػػكيف شػػامؿ لممػػتعمـ مػػف خػػبلؿ مجػػاالت التربيػػة
الفنيػػة ،أم عػػف طريقيػػا يسػػتطي أف يسػػمك بحكاسػػػو ،كيبحػػث عػػف خبػػرات المػػػاضة الفنيػػة،
كيضػػيؼ بت مبلتػػو التشػػكيمية إلػػى رصػػيد ادراتػػة فػػة ىػػذا االتجػػاه ممػػا يسػػيـ فػػة خمػػؽ بعػػض
مكاطف التكامؿ.
املَازات احلياةية Life Skills :
عرفت الميارات الحياتية ب نيا القدرات العقمية كالكجدانية كالحسية التػة تمكػف الفػرد
مػػف حػػؿ مشػػكبلت  ،أك مكاجيػػة تحػػديات تكاجيػػو فػػة حياتػػو اليكميػػة أك إج ػراء تعػػديبلت عمػػى
أسمكب حياة الفرد أك المجتم (فيميب أسكاكس كآخركف .)1995،
التعريػؼ اإلج ار ػة لمميػارات الحياتيػػة :مجمكعػة مػف األنمػػاط السػمككية تتبعيػا الطالبػػة
كتمارسيا باستمرار أثناء استذكارىا لتحصيؿ المعمكمات كالمعػارؼ كاكتسػاب الميػارات مػف أجػؿ
تحقيؽ التفكؽ فة مجاؿ تخصصو كىة(ميارة التعبير االجتمػاعى ،ميػارة المشػاركة الكجدانيػة،
ميارة تنظيـ التفاعؿ الصفة ،ميارة تنظػيـ البي ػة الماديػة لمصػؼ ) كتتشػابو الميػارات الحياتيػة
فة أنيا تشػمؿ االتجػاه كالمعرفػة كالميػارة كاتفقػت جميعيػا فػة أنيػا تجعػؿ اإلنسػاف يتكيػؼ مػ
البي ة المحيطة ،أم أف تمؾ الميارات التة تمكف الطالبات شعبة الطفكلة عمػى التفاعػؿ بنجػاح
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م مكااؼ الحياة اليكمية كتزكدىـ بالقدر الػبلزـ مػف المعرفػة فػة المجػاالت المرتبطػة بالحيػات
اليكمية كتساعدىـ فة السيطرة عمى الحاجات التة تكاجييـ فة حياتيـ.

اإلطاز اليعسي للدزاسة:
احملوز األول :الينوذز التعليني  ،مكوىاةُ  ،خصائصُ.
فة ظؿ التطكر كالتضخـ اليا ػؿ لممعرفػة كالتقػدـ المسػتمر لمػدكؿ تحػتـ أف يكػكف دكر
المعمػػـ مكاكب ػان ليػػذا التجييػػر كالتطػػكير فػػة ضػػكء معطيػػات كتطػػكرات المجتمػ الػػدكلة ،كلػػـ تعػػد
معممة الرياض مكجي نة لؤلطفاؿ ذكم القدرات البارزة فقط ،بؿ أصبحت مس كل نة عػف تقػديـ مػدل
كاس مػف المكضػكعات مختمفػة المحتػكل لجميػ القػدرات ،األمػر الػذم يتطمػب سػيطرة عمػى مػا

يمػػزـ مػػف المعرفػػة التربكيػػة ،كالمنػػاىج الحديثػػة تتمركػػز عمػػى االىتمػػاـ بالطفػػؿ كحاجاتػػو كميكلػػو
كادراتو العقمية كمياراتػو االجتماعيػة كالجسػمية ،مػف خػبلؿ تػكفير الخبػرات التعميميػة المتكاممػة
التػػى تعتمػػد فػػى تنظػػيـ خبراتيػػا فػػى إطػػار مػػف المركنػػة يتػػيد لممعممػػة حريػػة اختيػػار الخب ػرات
المناسػػبة لمسػػتكل نمػػك األطفػػاؿ ،كتسػػمد لمطفػػؿ بػ ف يسػػير فػػى برنامجيػػا كفنقػػا لسػػرعتو كتبعػػا

لقدراتو كاستعداداتو (منة جاد .)1991 ،

حيػػث يسػػاعد الطالبػػة عمػػة تجييػػر طريقػػة تمقييػػا لممعمكمػػات كالمفػػاىيـ بالشػػكؿ الػػذم
تشعر معو ب ىمية تمؾ المعمكمات كالمفػاىيـ مػف حيػث اسػتخداميا فػة الحيػاة اليكميػة الكااعيػة
كبػػػذلؾ تبتعػػػد عػػػف الػػػتعمـ السػػػمبة كتمجػػػ إلػػػة فيػػػـ تمػػػؾ المعمكمػػػات كالمفػػػاىيـ فيمػػػان صػػػحيحان

يساعدىا عمة استيعابيا جيدان كاعادة صياغتيا كما يتناسب م المكااؼ المختمفة.

أكال  :مفيكـ النمكذج التعميمة :

النمكذج التعميمة ىػك الطريقػة التػة يتمثػؿ كيسػتكعب بيػا الفػرد مػا يعػرض عميػو مػف
خبػرات تعميميػػة ،أك الطريقػػة المفضػػمة التػػة يسػػتخدميا الفػػرد فػػة تنظػػيـ المعمكمػػات كمعالجتيػػا
(يكسؼ اطامة ،كنايفة اطامة ،1999،ص .)35
بينمػػا عرفيػػا ( )Shabani, et al.,2010ب نيػػا الطػػرؽ التػػة بكاسػػطتيا نسػػتقبؿ ك
نعالج المعمكمات باإلضافة إلى أنيا السمكؾ الذم نفضمو كة نتعمـ.
كعرفتيػػا ( إحسػػاف األغػػا ،كفتحيػػة المكلػػك ،1990 ،ص  ) 315ب نػػو :ذلػػؾ الػػتعمـ الػػذم
يحدث مف خبلؿ الحكار كالتفاكض كاشتاؽ المعنة م المعمـ كمػف خػبلؿ الػتعمـ فػة مجمكعػات
صجيرة فالمعمـ يستخدـ المجة كالكتابة كالرمكز لتكضيد الظاىرة المختمفة.
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كاد يحدث الخمػط بػيف مفيػكـ أسػاليب الػتعمـ ك مفػاىيـ أخػرل مثػؿ :إسػتراتيجيات الػتعمـ
أك األساليب المعرفية ،بالنسبة ألساليب كاستراتيجيات التعمـ ،فاألساليب تشكؿ الصػكرة البنا يػة
الثابتة لمفرد ،بينما اإلستراتيجيات طػرؽ يػتـ تعمميػا ،ك يػتـ تطكيرىػا لمتجمػب عمػى المشػكبلت ك
الصػعكبات فػة المكااػؼ المختمفػة ( ، )Colement, 2003فإسػتراتيجيات الػتعمـ ىػة الخطػط
التة يستخدميا الطالب لمتكافؽ م دراسػتو مثػؿ طػرؽ اسػتذكاره ،فاألسػاليب اػد تكػكف تمقا يػة،
بينمػػػا اإلسػػػتراتيجيات تكػػػكف اختياريػػػة ،أمػػػا بالنسػػػبة ألسػػػاليب الػػػتعمـ ك األسػػػاليب المعرفيػػػة ،
ف سػػاليب الػػتعمـ أحػػد ن ػكاتج االىتمػػاـ باألسػػاليب المعرفيػػة ،فيػػة أاػػؿ خصكص ػية ك نكعيػػة مػػف
األساليب المعرفية (فؤاد أبك حطب ،2009،ص .)509
أم أف أسػػػمكب الػػػتعمـ ىػػػك الػػػنمط الػػػذم تتبنػػػاه الطالبػػػة لتنفيػػػذ طريقتيػػػا فػػػة اكتسػػػاب
المعمكمػػػات كاالحتفػػػاظ بيػػػا ،بينمػػػا إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ ىػػػة الخطػػػة المنظمػػػة كالمتكاممػػػة مػػػف
أيضػػا
اإلج ػراءات لضػػماف تحقيػػؽ اليػػدؼ المنشػػكد ،أم أف األسػػمكب جػػزء مػػف اإلسػػتراتيجية ،ك ن

ناتجا ليا.
أساليب التعمـ جزء مف األساليب المعرفية فية ن
كما عرؼ النمكذج التعميمة ب نو كحدة تعميمية متكاممة تعالج مكضػكعان معينػان  ،يتحػدد
فيو األىداؼ المتكا تحقيقيا كالمحتكل كاألنشطة التة سيستخدميا المعمػـ كأسػاليب التقػكيـ (
كليـ عبيد  ، 1995 ،ص .) 209
يتضػػد ممػػا سػػبؽ أف النمػػكذج التعميمػػة  :يتطمػػب تجز ػػة محتػػكل الػػتعمـ إلػػى كحػػدات
صجيرة منظمة كمتتابعة يسيؿ تعمميػا لتحقيػؽ أىػدافان محػددة  ،كذلػؾ إلحتكا يػا عمػى الخبػرات
كاألنشطة كالبدا ؿ المتنكعة كفقان لقدرات المتعممة كسرعتيا الذاتية فة التعمـ.
ثانيا :مككنات النمكذج التعميمة :
يمكف تحديد مككنات النمكذج التعميمة فة :عنػكاف الكحػدة ،محتػكل النمػكذج  ،اليػدؼ
العاـ ،األنشطة التعميمية ،مقدمة النمكذج  ،االختبار القبمة ،المراج  ،االختبار البعدل (مجػدم
عزيز 1995 ،؛ محمد السيد.)2009 ،
كلقػػد حػػدد الصػػافة يكسػػؼ (  ) 1999فػػة دراسػػتو مككنػػات النمػػكذج التعميمػػة كالتػػالة:
صػػياغة األىػػداؼ ،تحميػػؿ المحتػػكل ،التيي ػػة ،شػػرح الػػدرس ،الكسػػا ؿ ،تكجيػػو األسػػ مة ،إدارة
الفصؿ ،التقكيـ.
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يرتكز نمكذج التعميمة عمػى عػدة مككنػات ر يسػة تعػد المكػكف العممػة الػذم يبنػة عميػو
تميزه عػف غيػره مػف النمػاذج ،كاػد حػدد كػبلن مػف
النمكذج ،كتعتبر بمثابة الدعامات القكية التة ّ
( Winkler,et al., 2002, p.45؛ مجػػػػدم عزيػػػػز ،1995،ص 952؛ كديػػػػ
مكسيمكس ، 1993،ص  )51عددان مف األسس التة يرتكز عمييا نمكذج التعمـ منيا:

( )1التخطػػيط مػػف ابػػؿ الباحػػث لػػدعكة المتعممػػيف لممشػػاركة بصػػكرة فعالػػة فػػة تنفيػػذ نشػػاط مػػا
أكحؿ مشكمة معينة أك منااشة ظاىرة معينة .
( )2االعتماد عمى مفاىيـ كتصكرات كأفكار المتعمميف فة منااشة ما يطػرح عمػييـ مػف أسػ مة
كايجاد حمكؿ لما يكاجييـ مف مشكبلت ،م إتاحة الفرصة ليػـ فػة أثنػاء الػتعمـ لمنااشػة
كاختبار أفكارىـ كمقترحاتيـ ،فػالمعمـ البنػا ة يتقبػؿ أخطػاء المتعممػيف ثػـ يقػكـ بتػكجيييـ
كمنااشتيـ ليتمكنكا مف اكتشاؼ أخطا يـ كتصحيحيا ب نفسيـ ،كاحبلؿ المفػاىيـ كاألفكػار
الصحيحة مكاف ما اد يككف لدييـ مف مفاىيـ كأفكار خاط ة.
( )3إتاحة الفرصة لمطبلب لمعمؿ فة جماعػات فػة جػك يسػكده التعػاكف كالعمػؿ بػركح الفريػؽ،
يػتـ التكصػؿ
كمنحيـ كاتان كافيان لمقياـ بعمميات البحث كاالستكشاؼ كالتفكير ،كمنااشة مػا ّ
إليو مف مقترحات كتفسيرات كاستنتاجات حكؿ الحمكؿ الجػادة لحػؿ المشػكبلت أك المسػ لة
المطركحة عمييـ .
( )4طرح أس مة تتطمب تفكي ارن عميقان كتتناكؿ مشكبلت مفتكحة النياية يتـ مػف خبلليػا تشػجي

كتحفيػػز المتعممػػيف عمػػى البحػػث كاالستكشػػاؼ كالرجػػكع إلػػى مصػػادر متنكعػػة لممعمكمػػات

إليجاد البراىيف كاألدلة السميمة .
( )5ضػػركرة االسػػتماع الجيػػد إلػػى تنب ػؤات كتكاعػػات الطالبػػات لمنتػػا ج ابػػؿ أف يبػػد ف فػػة الحػػؿ
كيتكصمف إلى اإلجابات.
( )6يجػػب أف يض ػ الباحػػث البنػػا ة فػػة االعتبػػار تصػػكرات كمفػػاىيـ الطػػبلب البديمػػة ،فيصػػمـ
الدركس بشكؿ يتحدل مفاىيميـ الخاط ة .

ثالجا :خصائص الينوذز التعليني :
حػػػدد كػػػبلن مػػػف (الصػػػافة يكسػػػؼ  1999 ،؛ مػػػدحت صػػػالد 1990 ،؛ مجػػػدم عزيػػػز،

 1995؛  Bostock , 1998؛2007

;Shaverien,2003, p.1451

 )Kearns, & Gardiner,أىـ مبلمد النمكذج التعميمة عمة النحك التالة:
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( )1إف األفكػػار المكجػػكدة فػػة بنيػػة الطػػبلب المعرفيػػة تػػؤثر عمػػة المعمكمػػات التػػة يحصػػمكف
عمييا مف حكاسيـ مف حيث االىتماـ بيا أك تجاىميا.
( )2المدخؿ المحسكس الذم يختاره المعمـ لتكصيؿ المعمكمات لمطػبلب لػيس لػو نفػس المعنػة
بالضركرة عند طبلبو.
( )3يػربط المػػتعمـ بػيف المعمكمػػات الجديػدة كتمػػؾ المكجػكدة فػػة بنيتػو المعرفيػػة السػابقة بحيػػث
يككف لمتعمـ الجديد معنة كىدؼ.
( )4يقػػػكـ المػػػتعمـ باختيػػػار المعنػػػة الػػػذم تكصػػػؿ إليػػػو مػػػف خػػػبلؿ مقارنتػػػو بالمعػػػانة األخػػػرل
المكجكدة فة بنيتو المعرفية أك بالمعانة التة تـ التكصؿ إلييا كنتيجة لممػدخبلت الحسػية
األخرل ،كاختيار المعنة يتضمف تكليد الركابط التة تتعمؽ بػالظكاىر األخػرل المختزنػة فػة
البنيػػػة المعرفيػػػة لممػػػتعمـ ،كاختبػػػار مػػػا إذا كػػػاف المعنػػػة الجديػػػد الػػػذم تػػػـ تككينػػػو يػػػرتبط
بالمعػػارؼ المختزنػػة فػػة البنيػػة المعرفيػػة كمػػدم االتفػػاؽ بػػيف األفكػػار الجديػػدة التػػة تػػـ
تككينيا كاألفكار المختزنة بالفعؿ فة البنية المعرفية.
( )5تحػػدث عمميػػة تخػػزيف المعمكمػػات فػػة بنيػػة المػػتعمـ كتػػزداد ىػػذه العمميػػة اػػكة كممػػا زادت
الركابط بػيف المعرفػة الجديػدة كالمعمكمػات القديمػة ككممػا تحمػؿ المػتعمـ الجػزء األكبػر مػف
عممية تعممو.
كما يمكف تحديد خصا ص النمكذج التعميمة فيما يمة:
-

يعتمد عمى إيجابية المتعمـ ،لذلؾ يككف المتعمـ نشطان كمتفاعبلن أثناء التعمـ .

-

يتـ الحكـ عمى أداء المتعمـ باستخداـ معايير اإلتقاف .

-

تتميز النماذج ب نيا مفتكحة النياية لتبل ـ ذكل القدرات المختمفة.

-

يعتمد عمى إستراتيجية التعمـ الذاتة كبالتالة يراعى الفركؽ الفردية.

-

يكفر كات المتعمميف فيستطي المتفكاكف إنياء دراسة النمكذج بسرعة.

-

كحدات النمكذج متكاممة كمترابطة (مجدم عزيز.)1995 ،

احملوز الجاىي :أىسية التعله:
أشػار ا سػػبحانو كتعػػالى إلػى أىػػـ كظػػا ؼ الرسػػكؿ صػمى ا عميػػو كسػػمـ ػ المعمػػـ
ب
كيعمّ فميػػـ الكتػػاب
المربػػة ػ بقكلػػو تعػػالى  :ا رببنػػا ك مابعػ م
ػث فػػييـ رسػكال مػػنيـ يتمػػك عمػػييـ آياتػػؾ ف
ػف ا ف عمػى المػؤمنيف إ مذ بعػث
كالحكمة كيزكييـ } [ البقرة ،أية  ] 210كبقكلو تعالى  :ا لقػد م ب
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فييـ رسكال مف أ منفف بسيـ يتمك عمييـ آياتو كيزكييـ كيعمميـ الكتػاب كالحكمػة كا مف كػانكا مػف ابػ فؿ
لفة ضبلؿ مبيف } [ آؿ عمراف ،أية  . ] 295كمف خػبلؿ ىػاتيف ا يتػيف تتضػد ميمتػا المعمػـ
كالمربة الر يستيف كىما :
( )2التزكيػػػة ،أم  :تطييرالػػػذات ،كالمجػػػػاؿ الظػػػاىر مػػػف خػػػػبلؿ التنميػػػة ،كالسػػػمك بػػػػالنفس،
كالمحافظة عمى فطرتيا .
( )1التعميـ :كىك نقؿ المعمكمات كالمعارؼ ،كالتعمـ الخبرم الذم لو معنة كأثر شخصػة لػدم
المتعمـ كنفكسيـ  ،ليطبقكىا فة حياتيـ.
لذلؾ ال بد أف يبيف لؤلجياؿ الناش ة أف العمـ كالتعمـ كانا السػبيميف الر يسػييف لمػا تحقػؽ
لمبشرية مف إنجازات حضػارية ضػخمة فػة شػتى مجػاالت الحيػاة فػة ىػذا العصػر ،كلكنيػا فػة
األغمػػب إنجػػازات ماديػػة ،أمػػا فػػة الجانػػب الركحػػة كاألخبلاػػة فيػػة فػػة الجالػػب ضػػعيفة ،كذلػػؾ
بسبب الفصؿ بيف التربية الحسنة كالعمـ كالتعميـ.

اوال :مفَوو أىسية التعله:
ادـ نكفػاؾ نظريػة البنا يػو كالتػة أكػدت أف أكثػر عامػؿ يػؤثر عمػة الػتعمـ ىػك المػتعمـ
نفسة ىك عمميو صن المعنى (سمر السيد  ،1921،ص  ،)99ك يستند مفيػكـ أنسػنة الػتعمـ
فة أفكاره عمػى الػتعمـ ذم المعنػة كالػتعمـ الخبػرم الػذم لػو معنػة كأثػر شخصػة لػدم المػتعمـ،
كيػػتـ مػػف خػػبلؿ المػػتعمـ فػػة ضػػكء احتياجاتػػو ككيانػػو ،فيػػك ينػػادم بزيػػادة أنسػػنة غرفػػة الصػػؼ
كأنسػػنة الػػتعمـ  ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تيي ػػة المعممػػيف ج ػكا مػػف الحريػػة أمػػاـ طبلبيػػـ فػػة فصػػكؿ
األ نشطة كالميارات الفنية كالحياتية لتحقيػؽ أاصػة أداء كالػتعمـ األمثػؿ (Sengul, et al.
 ،(2013فالمتعمـ يتعمـ األشياء التة تيمو كالتػة ليػا تػ ثير داؿ فػة سػمككو مػف خػبلؿ تيسػير
عممية التعميـ كالتعمـ داخؿ حجرة الفف ( ، )O'Connor , &Frankel, 2006ك فػة أنسػنة
التعمـ يتـ التركيػز عمػة النظػرة الشخصػية لممػتعمـ التػة تعنػة الثقػة بالطالبػة كاػدراتيا كدكافعيػا
كشعكرىا بالمس كلية فة التعامؿ م المشكبلت التة تكاجييػا بمفردىػا متحػرره مػف أيػة سػيطرة
مسػػتخدمة فػػة ذلػػؾ إمكاناتيػػا كاػػدراتيا الداخميػػة ،الػػذم ارتكػػز عمػػة تحقيػػؽ التكامػػؿ النفسػػة
كالحسػػة الػػذم يعنػػة كعػػة الطالبػػات بكػػؿ خبراتي ػا فػػبل يػػتـ اسػػتبقاء أك تشػػكيو أيػػة خبػػرة لػػدييا
بداف شعكرىا بالتيديد ب حكاـ ا خريف بػؿ تشػعر أنيػا منفتحػو عمػة خبرتيػا اإليجابيػة كتتجمػب
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عمة السمبية منيا كمف ثـ تتشػكؿ خبػرات الفػرد بتجيػر الخبػرات كالمكااػؼ التػة يكاجييػا (عمػاد
شكاة .)1929،
كأكدت دراسة عماد شكاة ( ) 1925أنو فة أنسنة التعمـ تفعطػة لممتعممػة حريػة أكبػر
فة عممية التعمـ ،حيث يبدأ المتعمـ بخطكات تعمميا كالتخطػيط لػو  ،كتحػدد أىػدافيا كمكادىػا،
كأساليب تقكيميا ،كىذا ما يؤكده ركجرز أف أنسنة التعمـ تركز عمة تكفير مناخ تعميمػة يقػكـ
عمة تيسير التعمـ المتضمف فة تكجييات المعمميف بما يؤىؿ طبلبيـ لئلبداع فة الػتعمـ .كيػرم
جكسػػة ككيػػؿ أف دكر المعمػػـ فػػة أنسػػنة الػػتعمـ ميسػػر لممػػتعمـ كمكجػػو كمشػػرؼ عمػػة عمميػػة
التعمـ(عماد شكاة .)1929،
حيػػث اتفقػت ك ػبلن مػػف ( سػػمر عبػػدالعاؿ  1921؛

Rick&Stacy, 2000, p.

 )919; Sharp, & at el, 2005عمة أف نمكذج التعمـ يقكـ عمػة مجمكعػة مػف العمميػات
العقميػة كالمعرفيػػة التػػة تمثػػؿ دعامػػات لمتػػدريس باسػػتخداـ ىػػذا النمػػكذج ،كتمػػؾ العمميػػات ىػػة:
(المعرفػػػػة كالخبػػػػرة السػػػػابقة كالمفػػػػاىيـ
 ، Conceptionالدافعيػة
كراء المعرفػة

and

Experience

Knowledge,

 ، Motivationاالنتبػاه Attention

،مػا

 ، Meatagonitionممػا سػبؽ تكصػؿ الباحػث إلػة أف أنسػنة الػتعمـ تؤكػد

عمة:
( )2أف التراكيب المعرفية لدم المتعمـ تعد نقطة أساسية لمتعمـ البلحؽ.
( )1تتـ عممية إخراج األفكار نتيجة استخداـ المتعمـ لممعمكمات الكامنػة لديػو بالػذاكرة كاعػادة
تنظيميػػا فػػة تراكيػػب معرفيػػة جديػػدة ،كبالتػػالة فػػإف تكػػكيف المعنػػة الجديػػد يكػػكف نتيجػػة
عممية بنا ية تراكمية مف خبلؿ المدخبلت الحسية المكجكدة فة بي ة المتعمـ.
( )3ضركرة تقديـ مكااؼ تعميمية تساعد فة تحسيف القدرات المعرفية لممتعمـ كتسػاعده عمػة
التفكيػػر كاسػػتخداـ جػػانبة الػػدماغ كتفسػػير المعمكمػػات المقدمػػة إليػػو كاعػػادة تطبيقيػػا فػػة
مكااؼ جديدة.
( )5التركيز عمة الفيـ كالتعمـ القا ـ عمة المعنة كالبعد عف الحفظ كاالستظيار.
( )5أف يتـ التعمـ فة سػياؽ اجتمػاعة لتحفيػز فيػـ المتعممػيف كمسػاعدتيـ عمػة الػتعمـ بشػكؿ
أكبر كتعزيز عممية التعمـ بالتجذية الراجعة.
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كيعتمػػد أنسػػنة الػػتعمـ عمػػة ا ػكانيف التفاعػػؿ كالمتمثمػػة فػػة الػػػػذات ،الكػػا ف العضػػكم،
المجاؿ الظاىرم ( يكسؼ اطامة ،كنايفػة اطػامة 2009 ،؛ تكفيػؽ مرعػة ،كمحمػد الحيمػة،
 ،1991ص ص  299 – 291؛ مجدم عزيز1995 ،؛ عماد شكاى )1929 ،كما يمة:
الػػذات  :الذات ىة جكىر الشخصية ،كىة كينكنػة الفػرد أك الشػخص ،كتتكػكف نتيجػة
التفاعػؿ مػ البي ػة  ،كتشػػمؿ الػذات المدركػة  ،كالػذات االجتماعيػػة  ،كالػذات المثاليػة  ،كتسػػعة
إلة التكافػؽ كاالتػزاف كالثبػات  ،كتنمػك نتيجػة النضػج كالػتعمـ كتصػبد المركػز الػذم تػنظـ حكلػو
كؿ الخبرات ،كتنمك الذات كتتطكر خبلؿ عممية التفاعؿ بيف الفرد كالبي ػة ،ذكػر ىيمدبرنػدت أف
تقػػػػػدير الػػػػػذات لىػػػػػك تقيػػػػػيـ كيػػػػػؼ أف الشػػػػػخص يقػػػػػدر كيستحسػػػػػف أك ال يستحسػػػػػف نفسػػػػػول
(.)Hildebrandt, 2007,p. 5
كتقدير الػذات لػو دكر كبيػر بمػند الفػرد القػدرة عمػى تعػديؿ كتجييػر السػمكؾ فكممػا اػكل
تقػػدير المػػرء لذاتػػو ،كػػاف أيسػػر عميػػو أف يحظػػى كيحػػتفظ بالشػػجاعة البلزمػػة لتجييػػر سػػمككو ك
نسػػبة األفكػػار السػػمبية أك غيػػر البنػػاءة مػػف جممػػة أفكارنػػا تبمػ  %11كمعظمنػػا يحػػط مػػف اػػدر
نفسو كيشعر غالبان ب نو أاؿ مف ا خريف  .أيضان الكثيركف جدان منا يقمقكف بجيػر داعػى .فكثيػر
مف الناس يخفقكف فػى تحقيػؽ نجػاح أكبػر فػى الحيػاة بسػبب صػكرتيـ الذاتيػة السػمبية كلػيس
بسبب ضعؼ ادرتيـ أك نبكغيـ فاألشخاص الذيف لػدييـ صػكرة سػمبية عػف ذاتيػـ ينتيػى بيػـ
الحاؿ عمكمان بتقدير متدف لمذات ،ىـ ال يحبكف أف يككنكا ذاتيـ  .كنتيجػة لػذلؾ ،ىػـ يشػعركف
بعػػدـ أىميػػتيـ لمعػػيش كعػػدـ كفػػاءتيـ لمتعامػػؿ م ػ التحػػديات األساسػػية فػػى الحيػػاة ( مػػاليى
كريزنر،1999 ،ص ص .)59 -51
المجػػاؿ الظػػاىرم :كىػػك الػػذم تشػػكمة بي ػػة الطالبػػة ،كيتشػػكؿ المجػػاؿ الظػػاىرم لمطالبػػة
بالطريقػػة التػػة تػػدرؾ بيػػا تمػػؾ البي ػػة ،كليػػذا المجػػاؿ خاصػػية كىػػة أف يكػػكف شػػعكريان أك ال
شعكريان ،حسب الخبرة التة عاشيا كحسب ترميزه ليا.

الكا ف العضكم :تعتبػر الطالبػة كا نػان بيكلكجيػان كميػان متكػامبلن يمتمػؾ دافػ أساسػة كىػك

تحقيػػؽ الػػذات ،كالتصػػكرات التػػة تكػػكف الصػػكرة المثاليػػة التػػة يرغػػب أف يكػػكف عمييػػا،كيقكـ
مفيكـ الذات لدل الفرد بكظا ؼ مختمفة:
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أ – كظيفة دافعية  :ىة التة تحفز المرء عمى السمكؾ لتحقيؽ األىداؼ .
ب – كظيفػػة تكامميػػة  :تػػؤدم إلػػى تكامػػؿ السػػمكؾ الفػػردم بمػػا يحقػػؽ صػػكرة الفػػرد عػػف نفسػػو.
)صػالد الػداىرم ، 1999 ،ص ( 355فيمػا يمػة تمخػيص لؤلسػس النظريػة ألنسػنة الػتعمـ
(تكفيػػؽ مرعػػة  ،كمحمػػد الحيمػػة ، 2095 ،ص  290؛ يكسػػؼ اطػػامة  ،كنايفػػة اطػػامة،
،2009ص ص  91 – 99؛ Gardner, 1999؛

Gordon,

. )Mordechai,2009
( )1التعمـ الذم يبدأ مف الذات ىك التعمـ الفعاؿ كالذم يشجؿ مشاعر كفكر المتعمـ.
( )2اإلبداع كاالستقبللية كاالعتماد عمة الذات تتـ فة جك مف الحرية.
( )3تتفؽ معظـ أساليب السمكؾ التة يختارىا الفرد م مفيكمو عف ذاتو.
( )4التعمـ الذم تقؿ فيو فرص تيديدات ذات المتعمـ مف ابؿ ا خػريف  ،ىػك أسػيؿ حػدكثان ،
أم أنو عندما يككف تيديد الذات منخفضان  ،فإف الخبرة المتعممػة يمكػف تحصػيميا بشػكؿ
أفضؿ  ،كمف ثـ يمكف تحقيؽ تقدـ كاضد فة التعمـ.

( )5يتـ بناء الذات نتيجة التفاعؿ م البي ة كم األحكاـ التقكيمية لآلخريف .
( )6إف أفضؿ طريقة لفيـ سمكؾ الفرد تككف مػف خػبلؿ فيػـ اإلطػار المرجعػة الػداخمة لمفػرد
نفسو ( أم الطريقة التة يدرؾ بيا الفرد نفسو البي ة التة يعمؿ فييا ) .
( )7يجب التركيز فة أثناء عممية التعمـ عمة (تعمـ كيػؼ تػتعمـ) ،حيػث أف الفػرد ىػك أحسػف
مصػػدر معمكمػػات عػػف نفسػػو كخبرتػػو كمشػػاعره ،حيػػث يكجػػد الفػػرد فػػة عػػالـ مػػف الخبػػرة
دا مػة التجييػػر ،كالفػرد ىػػك مركػزه  ،كتفشػػير الخبػػرة إلػة كػػؿ مػا يػػدكر داخػؿ الفػػرد فػػة أم
لحظة بما فة ذلؾ العمميات الفسيكلكجية  ،كاالنطباعات الحسية كالنشاطات الحركية.
( )8يستجيب الفرد لممجاؿ كما يدركو ىك ،حيث يتحدد مػدم إدراكػو لمثيػر مػا بالطريقػة التػة
يسػػمكيا فػػة التعامػػؿ مػ ىػػذا المثيػػر  ،لػػذلؾ فػػإف معرفػػة المثيػػر فقػػط غيػػر كافيػػة لمتنبػػؤ
بسمكؾ الفرد ،إذ ينبجة معرفة الطريقة التة يدرؾ بيػا الفػرد ىػذا المثيػر ،كىػذا مػا يفسػر
سبب اختبلفات سمككيات األفراد تجاه نفس المثيرات التة تعرض عمييـ.
( )9الفرد كؿ متكامؿ فيك يستجيب لممجػاؿ الظػاىرم بصػكرة كميػة ،فػبل فيفيػـ سػمككو إال مػف
خبلؿ التصرفات التة يقكـ بيا فة المكااؼ المختمفة.
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افتراضات أنسنة التعمـ:
تسػػتند أنسػػنة الػػتعمـ إلػػة مجمكعػػة افتراضػػات ( تكفيػػؽ مرعػػة  ،كمحمػػد الحيمػػة،1991 ،
ص  299؛  Wang, 2006؛ عماد شكاة :)1929
 عممية التعميـ تتـ مف الداخؿ إلة الخارج ،كلذلؾ فإف التركيز يجب أف ينطمؽ مػف الػذاتأكالن بما تحكيو مف رغبات كدكاف كمشاعر كمعرفة.

 يتحقؽ التعمـ ذك المعنة عندما تككف المادة المتعممة مدركة كمفيكمػة مػف ابػؿ الطالبػةكترتبط بشدة ب ىدافيا الخاصة حيث تعمؿ عمة المحافظة عمة ذاتيا كتنسجـ معيا.
 التعميـ عممية كنشاطات إنسانية تساعد المتعمـ عمة فيـ ذاتو. التعمـ ممارسة شخصية فبل يمكننػا تػدريس أم شػخص مباشػرة كلكننػا فقػط يمكننػا تيسػيرتعممو.
 العبلاات اإلنسانية تفسيـ فة مساعدة المتعمـ عمة النمك كالتطكر. تق مس كلية التعمـ كنمكه عمة المتعمـ كليس عمة أم سمطة خارجية كالمعمـ مثبلن. -يتفاعؿ المتعمـ م ذاتو ،كيكجييا داخميان  ،كيقكميا ذاتيان  ،كيكتشفيا بنفسو .

 يقكـ المتعمـ باتخاذ ا ارراتو بنفسػو ،فيمػا يتعمػؽ بتعممػو كادارة شػ كنو كفيمػا يتعمػؽ أيضػانبمحتكم التعمـ ،كزمانو ،كالمجاالت التة يحتاج فييا لمتحسف.

 ييػػدؼ التعمػػيـ كالػػتعمـ إلػػة تحقيػػؽ الػػذات لػػدم المتعممػػيف كبن ػاء الشخصػػية المتكاممػػةكالمتفاعمة.
 إف فيـ المتعمـ لحاجاتو كادراتو ضركرم لتكجيو ا ارراتو الشخصية. يقكـ المتعمـ كفؽ ادراتو بتحديد المشكمة التة يكاجييا ،كيبنة الحمكؿ المناسبة ليا .مف خبلؿ ما سبؽ اعدا الباحث االفتراضات معينة ألنسنة التعمـ لمتدريس الجامعة الفعاؿ
يفترض عدة افتراضات جكىرية  ،منيا :
( )2اداة لمتخطػػيط الجيػػد لمتػػدريس الميػػارات ألف مػػا يعرفػػو األسػػتاذ يحػػدد العمػػـ الػػذم
سيدرسو لطمبتو .
( )1مدخؿ مشكؽ كمثير فة التدريس الف ما يعرفو المتعمـ مسبقا يؤثر فة التعمـ الػذم
سيتعممو .
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( )3مبل مو لتطبيؽ األ نشطة كالميارات الفنية إلف المبلحظة العابرة ال تؤدم بالضػركرة
إلى معرفة صحيحة ،ألنيا مقيدة بما نعرفو .
( )5أف العمـ كالتعمـ نشاط إنسانة ،كليس فقط مادة كطريقة .
( )5أف اكتساب معرفة عممية جديدة ليس باألمر السيؿ .
( )9أف التخمة عف معرفة الم لكؼ أمر صعب ،كاف ثبت عدـ صحتو أك كفايتو .
( )1أف الطريقة العممية ليست دا ما كفيمة بالكصكؿ إلى معرفة عممية دايقة .
( )9أف المتعممات اميبل ما يعيف عممياتيف المعرفية .

أٍداف أىسية التعله:
يمكػػف تحديػػد أىػػداؼ أنسػػنة الػػتعمـ فيمػػا يمػػة ( :يكسػػؼ اطػػامة ،كنايفػػة اطػػامة،2009 ،
ص.) 95
( )2إعداد طالب اادر عمة العمؿ بفاعمية حيث يقكـ بما يمة:
أ – اختيار أىدافو التعميمية فة ضكء حاجاتو كاىتماماتو بما يكفر أمامو مف بدا ؿ .
ب – تحمؿ مس كلية تعممو كتحقيؽ أىدافو الفردية فة ضكء معايير يقكـ ببنا يا .
( )1تعميـ الطبلب كيؼ يتعممكف ،كتنمية اتجاىاتيـ اإليجابية نحػك الػتعمـ ،كتنميػة الػتعمـ
الذاتة لدييـ.
( )3تنمية الطالبة كتطكير أدا يا مف خبلؿ مكااؼ تجريبية.
( )5ربط المعرفة الجديدة لممتعممة بالمعارؼ الساربقة فة البنيو المعرفيو.
( )5تعزيز الطبلاة كالمركنو البصرية لدل المتعممة كتعزيز ركح التعاكف مػف خػبلؿ العمػؿ
الجماعة .
( )9إضافة جك مف المرح كالمتعة أثناء عممية التعمـ .
( )1يتحػػدد الػػدكر النشػػط لمطالبػػة داخػػؿ غرفػػة الدراسػػة فػػة كػػؿ أداء تقػػكـ بػػو ،منػػذ لحظػػة
البدء مف طمب المساعدة إلة أف يصؿ إلة مرحمة التقكيـ ،كالتحقؽ مف النكاتج.

ةوظيف أىسية التعله يف ةدزيس املَازات الفيية:
أكدت دراسة عماد شكاة ( )1929العبلاة بػيف الباحػث كطبلبػة ب نيػا عبلاػة يػتـ فييػا
تقػػديـ النصػػد ،حيػػث يييػػئ المعمػػـ مكااػػؼ حػػب االسػػتطبلع الحػػرة المفتكحػػة أمػػاـ المتعممػػيف
فيقكمػػكف بالتسػػاؤؿ ،كاالستكشػػاؼ ،فػػالتفكير ضػػمف مجمكعػػة حػػب االسػػتطبلع كالتسػػاؤؿ تمكػػف
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المػتعمـ مػف أف يػػتعمـ كيػؼ يػتعمـ .كيتجنػػب المعمػـ إظيػار أم تحيػػز شخصػة ،كيسػمد لمطػػبلب
بحريػة التعبيػر عػػف مشػاعرىـ ،كتػػتـ منااشػة جكانػب المحتػػكم كيكجػو المتعممػػكف بطريقػة غيػػر
مباشرة ،كيظير المعمـ االىتماـ الحقيقة بالطالب متقببل إياه كشخص لػو كجػكد ،ككػؿ ذلػؾ مػف
خػػبلؿ الحػػكار اليػػادؼ بينيمػػا .فحجػػرة الدراسػػة كفقػػان لمػػتعمـ اإلنسػػانة تتسػػـ بالمنػػاخ الصػػفة

اإليجػػابة الػػذم يقػػكـ فيػػو المعمػػـ بمسػػاعدة الطػػبلب عمػػة تطػػكير مشػػاعر إيجابيػػو نحػػك ذاتيػػـ،
كنحك ا خريف فة بي ة يسكدىا الحب كالحرية كاحتراـ الذات.
كتمشيان م التطكرات كالتكجيػات الجديػدة فػة مجػاؿ ريػاض األطفػاؿ كمرحمػة حرجػة

فة عمر الناش ة ،فإنو مف األساسيات أف تتماشى أىداؼ ىػذه المرحمػة كتتناسػب مػ كػؿ ىػذه
المستجدات ،لذا تشيد مصر فة السنكات األخيػرة اىتمامػا بالجػا كمتزايػدا بإنشػاء كميػات ريػاض
األطفػػاؿ لتػػكفير الشػػركط التربكيػػة المبل مػػة ،بمػػا فػػة ذلػػؾ المعممػػة المؤىمػػة ت ػ ىيبل تخصصػػيا
عاليا (ىدل الناشؼ. )1993 ،
كمػػػا أضػػػافت منػػػة جػػػاد ( )1995أف ىنػػػاؾ ضػػػركرة لتضػػػميف بػػػرامج إعػػػداد المعمػػػـ
بػػبعض الفنػػكف التػػة م ػف ش ػ نيا أف تراػػة بالمسػػتكم الػػذكاة لمطالبػػة كالطفػػؿ معػػا ،فػػإف ىنػػاؾ
احتياجات مطمكبة فة إعداد طالبة شعبة الطفكلة ،كىذه االحتياجات كما ي تة:
( )2العمؽ المعرفة مادة تخصصو.
( )1العمؽ المينة فة مجاؿ الميارات الفنية.
( )3أف تككف لدييا المركنة كاالنفتاح عمى كؿ جديد ،كأف تككف متعممة مدل الحياة.
( )5أف تككف متمكنة مف ميارتيا الفنية كالحياتية ،كأف تككف لدييا االسػتعدادات لمتعػاكف
كفرد فة فريؽ.
( )5تحتاج المعممة إلى ذخيرة كافرة مػف الميػارات الفنيػة كالحياتيػة لمتعػرؼ عمػى مختمػؼ
الصعكبات التة تكاجيو االطفاؿ فة التعمـ.
( )9أف تككف لدييا الكعة الكامؿ بالتعبيرات الفف التراثية التة تؤثر عمى إنتاجيا الفنة.
( )1أف تكػػكف لػػدييا الػػكعة الكامػػؿ بالميػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لخمػػؽ عبلاػػات اكيػػة مػػف
أكلياء األمكر ،كىنػاؾ حاجػة لزيػادة التركيػز عمػى خبػرات فػة مجػاالت متعػددة لخدمػة
الحياة .
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كمػػف ىنػػا بػػدأ االىتمػػاـ بتكظيػػؼ الفنػػكف الشػػعبية منػػذ بدايػػة القػػرف التاسػ عشػػر كفػػة
منتصؼ القرف نفسو أطمؽ الكاتب االنجميػزم لكيميػاـ جػكف تػكمزل لفػظ لفكلكمػكرل عمػى الفنػكف
الشعبية كخصيا بالعادات كالتقاليد كالخرافات  ،كاد بدأت انسػنة الفنػكف الشػعبية خػبلؿ القػرف
العشػػريف فػػة تبػػؤ مكاني ػا بج ػكار بػػااة الفنػػكف لتشػػمؿ أكجػػو الحيػػاة المختمفػػة ،ف خػػذت صػػفة
الصدؽ كاألصالة دكف الفصؿ بيف الحياة كالفف (منى عبد ا

،2000،ص .)219

كمػػػا أف عمميػػػة اسػػػتمياـ أك اسػػػتخداـ أك ااتبػػػاس عناصػػػر أك مػػػكاد مكضػػػكعات مػػػف
الفكلكمػكر المصػػرم مػػف اإلبػػداع الفنػة الحػػديث كبمختمػػؼ كسػػا ؿ اإلبػداع الفنػػة مازالػػت مكضػ
حكار دا ـ بيف الباحثيف كالدارسيف الذيف يركف مكاد اإلبداع الشعبة مجػاال خصػبا لمكشػؼ عػف
مككنات الثقافػة المصػرية بتراثيػا كم ثكراتيػا الشػعبية كمػا أف الصػناعات الشػعبية ليسػت عمػبل
يػػدكيا تمقا يػػا بػػؿ ىػػة خبػػرة فنيػػة متكازنػػة كميػػارة يدكيػػة تكارثيػػا اإلنسػػاف ليجعػػؿ مػػف كػػؿ شػػةء
حكلو نافعا لو ايمة إنسػانية  ،ك ىػك محصػمة الثقافػة الحياتيػة البسػيطة التػة عاشػيا اإلنسػاف
فة مجتم لو ضػكابطو كمعػاييره الثقافيػة البعيػدة عػف التصػن كالتػة يسػكدىا نػكع مػف التفكيػر
الخرافة (سالة الصفتة.)1995 ،
كمػػا أكػػد يكسػػؼ غػراب كنجػػكل حجػػازم (ب  .ت) أف الفػػف الشػػعبة ىػػك التػػاري فػػة
جكىره الحقيقة إلنساف متفاعؿ م الزماف كالمكاف ،غايتو العيش فة سبلـ ككجكده ىػك كجػكد
الجماعػػة التػػة ينتمػػة إلييػػا كالتػػة ال يسػػتطي االنفصػػاؿ عنيػػا أك التفاعػػؿ مػػ غيرىػػا ،فيػػك
يخػػتص بمفػػردات تحديػػد شػػكؿ كجػػكىر المجػػة الخاصػػة بػػو كبمجالػػو كبخاصػػة فػػة محػػيط اإلدراؾ
البصرم كفنكف المر يات الشكمية ألنو محصػمة الخطػكط كالعبلمػات كالعبلاػات المكنيػة كاألشػكاؿ
كالرمكز التة ليا داللتيا السيككلكجية كيمكف اراءتيا بسيكلة نتيجة المعايشة الثقافيػة كاأللفػة
بالرمز كاألشكاؿ.
كىذا ما أكدتو دراسة (ىدل محجكب )1921 ،فيما يمى:
( )2الكاكؼ عمى المككف الحقيقة لثقافة شعب .
( )1إدراؾ البعد األيدلكجة كالميثكلكجة لئلنساف .
( )3إدراؾ العبلاة بيف اإلنساف كالمكاف .
( )5فيـ التاري اإلنسانة .
( )5رصد مقكمات اإل زاحة الثقافية .
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( )9حفظ كصيانة مفاىيـ الحقيقة كالكجكد اإلنسانة .
( )1رصد القيـ الثقافية االيجابية كالعمؿ عمى الحفاظ عمييا (ىػدل محجػكب ،1921،ص
.)12

أٍنية دزاسة الرتاخ الفين وعالقتة باملَازات الفيية:
مف الصعب إغفاؿ أىمية التراث االنسانة كبعد اجتمػاعة كاسػتراتيجة ىػاـ يتعمػؽ بكيػاف
أم مجتم فة عمميات التحديث كالتجديد المعاصر .كلذا فمقد جاءت المناىج تؤكد عمى أىميػة
دراسػػة التػ ارث الفنػػة خاصػػة التػراث التشػػكيمة اإلنسػػانة ،لػػيس بجػػرض إحيػػاء التػراث فقػػط كانمػػا
بجػػرض التعػػرؼ عمػػى الظػػاىرة الجماليػػة فػػة المشػػجكالت الفنيػػة كالتعػػرؼ عمػػى القػػيـ كالمعػػانة
الفكريػػػة ممػػػا يػػػؤدم الكتسػػػاب مفػػػاىيـ أساسػػػية تنمػػػة ارتبػػػاط كانتمػػػاء اإلنسػػػاف ب رضػػػو كمػػػف
الضركرم أف يتعامؿ الطالب م تراثو التشكيمة البي ة باعتبػار أف ذلػؾ نػكع مػف الثقافػة الفنيػة
التشػػكيمية  .فاألىػػداؼ الحقيقيػػة لمتربيػػة الفنيػػة تنب ػ مػػف األىػػداؼ اإلجماليػػة لفمسػػفة التربيػػة
بػػالمعنى الشػػامؿ  ،حيػػث أنيػػا تنمػػة الػػذات الفرديػػة مػػف خػػبلؿ إشػػباع الميػػكؿ كالرغبػػات كتمبيػػة
االحتياجػػات كخدمػػة المجتم ػ بالميػػارات الفنيػػة (يكسػػؼ غ ػراب ،نجػػكل حجػػازم  ،ب .ت ،ص
)22
كيتميػػز دراسػػة أنسػػنة الت ػراث الفنػػة بخصػػا ص تميػػزه عػػف الفنػػكف األخػػرل كتتمثػػؿ ىػػذه
الخصا ص فة التالة:
( )2مرآه حقيقية لثقافة المجتم كفمسفتو فة الحياة .
( )1فف منسكب لثقافة شعب كليس لثقافة فرد .
( )3مزيج مف رمكز الحياة كاألساطير كالحكايات .
( )5الكضكح كالشفافية كالنقاء .
( )5التسطيد البعيد عف القكانيف كالتجسيـ .
( )9أحبلـ البسطاء كمف المناسبات .
( )1الرمزية ال الشكمية حيث سيادة الرمز بدال مف سيادة األشكاؿ .
( )9البعد عف الييمنة التككينية عمى الرمز كاألشكاؿ .
( )0بسػػػػػػاطة المجػػػػػػة التعبيريػػػػػػة كالرمزيػػػػػػة كثباتيػػػػػػا لتنااميػػػػػػا بػػػػػػيف األجياؿ(ىػػػػػػدل
محجكب ،1921،ص .)15
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الكيه املستفادة مً املَازات الفيية للرتاخ االىساىي الكياوي:
يعػػد الفػػف الشػػعبة ىػػك ذخيػػرة مػػف ذخػػا ر حضػػارتنا كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ اتيميػػا
البعض بالسذاجة كانيا ضعيفة فة التعبير ،ك إف المشاىد لمفنكف الشعبية سػكاء أكانػت اديمػة
أـ حديثة فإنيا تنقؿ لنا إما فة أشكاليا أك زخارفيا أك خطكطيا مبلمد مف تقاليػد متناىيػة فػة
القدـ  ،كالى جانب أف ىذه الفنكف تسد حاجػة المجتمػ الشػعبة فػة األدكات المنزليػة كالممػبس
كاألدكات الزراعية كالمبانة السكنية  ،كن ارىا تحمؿ فة ثناياىا معانة ترج إلػى طقػكس كعقا ػد
كحضارات حتى يمكف أف يقاؿ انو مف النادر أف نجد نكعا مف الفنكف الشػعبية المحميػة ال يمتػد
لتراثنا القديـ بصمة(ىدل محجكب ،1921،ص .)19
كليػػذا يجػػب االىتمػػاـ بتخػػريج معممػػة لريػػاض األطفػػاؿ المثقفػػو النااػػده الكاعيػػة
بت ػراث الػػذم لػػدييا ،فػػإذا مارسػػت إنتػػاج كاسػػتمر فيػػو بتطكرىػػا كنمػػك ىػػا فانػػو سػػيجر ك ار ػػو
المتػػذكايف الػػذيف يقػػدركف أعمػػاليـ كيفيمكنيػػا كمػػا انػػو سػػيككف مػػثبل فػػة محػػيط الفػػف تشػػج
غيرىا عمى السير بنفس المنكاؿ كحينما يكثر المعممػات المؤمنػات باالتجاىػات االبتكاريػة الػذيف
يعتبػػركف ركاد لمتطػػكر ،كالمؤمنػػات بماضػػة كطػػنيف الفنػػة فػػاف شػػي ا محميػػا اػػد ينبثػػؽ كيسػػاعد
عمى إيجاد السمات التة تخمؽ شخصية إاميمية لفنكننا المعاصرة.
يحتؿ النشاط الفنة مكاعا ىاما فة برامج الطفكلة ،فيػك يتػيد لمطالبػة الفرصػة لمتجريػب
كالتعبير عف أفكاره ،كتفجير طاااتو كالتعامؿ م الخامات ىذا ما اكدتو دراسػة (حسػف حمػدم،
 )1921كيقصػػػد أف تػػػنفس المعممػػػة عمػػػا فػػػة نفسػػػيا ،كأف تتػػػرجـ أحاسيسػػػيا الذاتيػػػة دكف
ضػػجكط ،أك تسػػمط فػػة إطػػار المحافظػػة عمػػة نمػػط كشخصػػيتيا كطبيعتي ػا ،فتعبػػر عػػف األشػػكاؿ
كالقيـ الجمالية ،كمف خبلؿ التعبير الحر تنمك خبراتيا كتتطكر مشاعرىا كتتبمػكر أخيمتيػا ،كمػا
تتفتد ميكليا كاىتماماتيا كتظير اتجاىاتيا مف خبلؿ االتة .
التػػذكؽ الفنػػة  :يعػػرؼ التػػذكؽ مػػف الناحيػػة المجكيػػة ،أنػػو حاسػػة معنكيػػة يصػػدر عنيػػا انبسػػاط
النفس اك انقباضيا لدل النظر فى اثر مػف آثػار العاطفػة أك الفكػر  .حيػث تػرل (زينػب محمػكد
،1995،ص  )0أف التػػذكؽ يعنػػة ل نػػكع مػػف االاتنػػاع كاإليمػػاف يحػػدث نتيجػػة اسػػتجابة الفػػرد
المشاىد المتذكؽ تجاه المكضكع الجمالة كبشرط إف تكػكف ىػذه االسػتجابة باعثػة عمػى الرضػا
كدافعة لبلتجاه االيجابةل  ،أك لانو القدرة عمى استجابة لؤلشياء الجميمة فة الفػف كاسػتنباطيا
كتمييزىا عف األشياء العادية كما يتضمف التقييـ مف خبلؿ ا لفة التػة يكتسػبيا المتمقػة كالتػة
- 299 -

فعالية نموذج قائم على أنسنة التعلم لتنمية تحصيل المهارات الفنية والحياتية ........................................

تػػدعميا الدراسػػة كالتػػدريبل  ،كمػػا يعػػد التػػذكؽ نكعػػا مػػف االنجػػذاب ،أك االتصػػاؿ بػػيف المتػػذكؽ
كالعمؿ الفنةل.
التػػذكؽ الجمػػالة -:يقصػػد بػػو لاسػػتجابة الفػػرد لممثي ػرات الجماليػػة اسػػتجابة تتفػػؽ م ػ مسػػتكل
محدكد مف مستكيات الجكدة فة الففل (عفاؼ احمد  ،1991،ص  . )9كالتذكؽ فػة الدراسػة
الحالية يعنة استجابة الطالبات لممثيرات الجمالية مف خبلؿ التراث الشعبة مػف إعمػاؿ شػعبية
المنتشرة بيا فة محافظة انا كادراكيػا كاإلحسػاس بيػا كعبلاتيػا تمػؾ االعمػاؿ بالبي ػة كتاثيرتيػا
فة جماليا.
كبػػالرغـ مػػف أىميػػة الػػكعة الجمػػالة فػػى ب ػرامج التربيػػة الفنيػػة إال أف ىنػػاؾ اصػػك ارن

كاضحان فى محتكل المنيج الذل يساعد فى تنميتػو كيػدؼ عػاـ ،كعػدـ الػربط بػيف ىػذه البػرامج
كبػػيف البي ػػة كالمؤسسػػات الثقافيػػة(زينب محمػػكد ،)1995،كىػػذا مػػا اىتمػػت بػػو دراسػػة (عمػػاد

شػكاة )1929،حيػػث يعتبرعمميػػة التعمػػيـ كفقػان لمػػتعمـ اإلنسػػانة ىػػة عبلاػػة مقابمػػة بػػيف المعمػػـ

(الميسر) كالمتعمـ يشارؾ فييا كؿ منيما بػدكر فاعػؿ ،يػؤدم المػتعمـ دك ارن أساسػيا فػة التفاعػؿ
الصػػفة م ػ المعمػػـ ،فػػالمتعمـ محػػكر االىتمػػاـ إذ سػػمة الػػتعمـ بػػالتعمـ المتمركػػز حػػكؿ المػػتعمـ
كينظر لممتعمـ عمى أنو حر ،حيكم ،نشط ،فعاؿ ،متعاكف ،يعيش كينش فة ظركؼ اجتماعية.
حيث تتكػكف الرسػكـ التكصػيحية مػف مجمكعػة أشػكاؿ ككحػدات يػرتبط بعضػيا بػبعض
عمػػى نحػػك يػػؤدم إلػػى التماسػػؾ فػػة كحػػدة شػػاممة ،كىػػذا مػػف شػ نو أف يػػكفر الحيكيػػة الجماليػػة
لمبناء كالتالؼ  ،فحينما ي خذ الطالبات عمى عاتقيف مباشرة عممية الخمػؽ كاإلبػداع فانػو يعتمػد
اعتمادا كميا عمى ت كيد ىذه العبلاات كت لفيا بػيف عناصػر المكضػكع ،بحيػث تػنظـ جميعيػا فػة
نمػػط كاحػػد  ’،يجمػػب عميػػو األسػػمكب العفػػكم الجيػػر خاض ػ لق ػكانيف  ،كمػػف أىػػـ العناصػػر التػػة
يتعػرض ليػا الفنػاف الشػػعبة لتحقيقيػا كالتػة تيػػدؼ أساسػا لبلرتقػاء بعممػػو اإلبػداعة ،ىػك ذلػػؾ
البناء الكمة الذم يدخؿ عممية تككينو ككيفية تكزيػ الكحػدات كالعناصػر كتػكفير عامػؿ االتػزاف
ليا كاشجاؿ الفراغات كاعطاء الحركة كالمحافظة عمى األفكار الر يسػية لممكضػكع كالحػدث (أمػؿ
عبد الكريـ حسيف .)1995،
كما اىتمت دراسػة (سػيد حسػيف  )1929،مػف خػبلؿ العبلاػات التشػكيمية الناشػ ة
مػػف الت ػ ثير المتبػػادؿ بػػيف المسػػطحات كالمجسػػمات فػػة المشػػجكلة المعاصػػرة فػػة ضػػكء مفيػػكـ
الطااة الكامنة ي خذ نمك العقمة مجراه ،الف اكتشافو لطراا جديػدة لمعالجػة الخامػات المتنكعػة،
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يجعمو أكثر ثقة فة ادرتو عمة التعبير عف نفسو ،ألف صػناعة األعمػاؿ الفنيػة يثيػر خيػاليف،
فيجعػػؿ الػػتعمـ ذك ايمػػة ،أكثػػر مػػف التركيػػز عمػػى ايمتيػػا كمنػػتج ،فالميػػارات الفنيػػة كالحياتيػػة
ككفقان ألنسنة التعمـ يركز المعمػـ عمػة أسػاليب تقبػؿ أفكػار المػتعمـ كاسػتيعاب استفسػاراتو كاثقػاف
فيو ب نو يستطي أف يكجو نفسو ،كأف ميمة المعمـ ىػة تقػديـ المسػاعدة المناسػبة ،كمػا يجػب

أف يككف المعمـ متدربان عمة تكجيو المتعمـ نحك المكضكع المراد تعممو ،حيث يركز المعمـ عمػة
مسػػاعده المػػتعمـ عمػػة تكضػػيد أفكػػاره ،كاستكشػػافيا ،كتفحصػػيا ،كتكجيػػو تفكيػػره ،كاالسػػتماع

كاالسػػتجابة لممتعممػػيف ،كتنشػػيط الح ػكار ،كزيػػادة فػػرص تػػدفؽ األفكػػار ،كتقػػديـ عبػػارات الثنػػاء
كالتشجي  ،كاستعماؿ عبارات تفسيـ فة طرح األفكػار كجعػؿ بػاب النقػاش مفتكحػان كتثمػيف أفكػار
كمحاكالت الطبلب كتدعيميا ،كتمخيص ما تـ الكصكؿ إليو ،كتكضػيد تكجػو الطالبػة فػة فيمػو
لؤلفكار ،كفيـ المشكمة ،كتجير األفكار الخاط ة.
أيضا بالنسبة لممعممة فإف الخبرة ىة ثمرة التفاعؿ الذل يحػدث بػيف اإلنسػاف كالبي ػة،
كالخبػرة ىػػة التجربػة الحيػػة التػة يعيشػػيا اإلنسػاف فػػة مكااػؼ حياتػػو المتعػددة ،أك ىػػة عمميػػة
ت ػ ثير بػػيف الفػػرد كالبي ػػة حيػػث يػػربط بػػيف مػػا يقػػكـ بػػو مػػف عمػػؿ كمػػا يحصػػؿ عميػػو مػػف نتػػا ج
فيستفيد مف ذلؾ فة تعديؿ سمككو ،كبالتالة فػإف خبػرات المعممػة العمميػة ىػة نتػاج العديػد مػف
المعػػارؼ كالميػػارات كاالتجاىػػات التػػة اكتسػػبتيا مػػف مقػػررات إعػػدادىا المختمفػػة ،كمسػػتكل تمػػؾ
الخبرات ىك الذم يميز معممة عف أخرل فة كفاءتيا التربكية.
املَازات احلياةية Life Skills :
تتعدد مفػاىيـ الميػارات الحياتيػة بتعػدد الثقافػات كالبي ػات التػة ينتمػة إلييػا الفػرد إال
أف المقصػػكد مػػف الميػػارات الحياتيػػة ىػػة تمػػؾ التػػة تسػػاعد األطفػػاؿ كالشػػباب عمػػى مكاجيػػة
التحديات اليكمية  ،كىة تختمؼ عف ميارات الكتابة كالقراءة كالحساب التة يتعمميػا الطفػؿ فػة
الركضة (ساـ عبدالكريـ عمار.)1929،
كتتحػػدد الميػػارات الحياتيػػة البلزمػػة فػػة مجتم ػ فاصػػؿ ضػػكء طبيعػػة العبلاػػة الت ثيريػػة
التبادليػػة بػػيف كػػؿ مػػف الفػػرد كالمجتم ػ  ،كمػػف ثػػـ فقػػد يكػػكف ىنػػاؾ تشػػابيان فػػة نكعيػػة بعػػض
الميػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لؤلف ػراد فػة المجتمعػػات اإلنسػػانية بصػػفة عامػػة ،بينمػػا يكػػكف ىنػػاؾ

أيض ػان اخػػتبلؼ فػػة نكعيػػة بعػػض الميػػارات الحياتيػػة األخػػرل ،كيرج ػ ىػػذا االخػػتبلؼ لطبيعػػة
كخصػػا ص المجتمػ  ،ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف الميػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لمفػػرد فػػة مجتم ػ مػػا
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تختمؼ مف فترة زمنية إلى فترة أخػرل نتيجػة ال خػبلؼ معطيػات كػؿ فتػرة مػف الفتػرات فػة حيػاة
المجتمعات كتطكرىا( سيير شاش  ،1925 ،ص . )229
كلكة يتـ تكضيد أكبػر لماىيػة المصػطمد يػرل بعػض البػاحثيف أف ىنػاؾ ثبلثػة مػداخؿ لتعريػؼ
الميارات الحياتية كما يمة :
المػػدخؿ األكؿ :كيعػػرؼ الميػػارات الحياتيػػة أنيػػا مجمكعػػة األداء كاالختبػػارات الشخصػػية التػػة
تسبب أك تزيد مف سعادة كفا دة كراحة الفرد.
المدخؿ الثانة  :كيعرؼ الميارات الحياتية ب نيا القدرات العقمية المستخدمة فػة تحقيػؽ أىػداؼ
مرغكبة لدل الفرد.
المػػدخؿ الثالػػث  :كيعػػرؼ الميػػارات الحياتيػػة ب نيػػا مجمكعػػة العمميػػات كاإلجػػراءات التػػة مػػف
خبلليػػا يسػػتطي الفػػرد حػػؿ مشػػكمة أك مكاجيػػة تحػػدم أك إدخػػاؿ تعػػديبلت فػػة مجػػاالت حياتػػو
(سالى عبدالعزيز ،1929،ص ص .)592- 553
حيث تستند أنسنة التعمـ إلػة مجمكعػة تعمػيـ الميػارات الحياتيػة تمكػف أىميتػو بػالنظر إلػى
آثاره اإليجابية عمى مستكل الفرد كالتة مف أىميا مايمة:
 .2أنيػػا تسػػاعد عمػػى تعزيػػز الثقػػة بػػالنفس ،إذ أف تمكػػف الفػػرد مػػف الميػػارات الحياتيػػة
كممارستيا فة مختمؼ المكااؼ تشعره بالفخر كاالعتزاز بالنفس  ،فعنػدىا يطمػب منػو
أف يؤدم عمبلن مػف األعمػاؿ  ،كيػتقف مػا طمػب منػو  ،فػإف ىػذا يشػعر ا خػريف أيضػان
بالثقة فيو ،كيعطيو ىك المزيد مف الثقة بالنفس.

. .1إف تمكػػػف الفػػػرد مػػػف الميػػػارات الحياتيػػػة يسػػػاعده عمػػػى اسػػػتيعاب التػػػراث االنسػػػانة،
كتضيفيا عمى نحك فعاؿ.
 .3ال تقتصػػر أىميػػة الميػػارات الحياتيػػة عمػػى أمػػكر الحيػػاة الماديػػة ،بػػؿ إنيػػا ذات أىميػػة
كبػػرل فػػة األمػػكر اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة ،إذ تمكػػف الفػػرد مػػف التعامػػؿ مػ ا خػػريف ،
كااامة عبلاة طيبة عمى الحب كالمكدة معيـ .
 .5نجػاح الفػرد فػة حياتػو المسػتقبمية يتكاػؼ إلػى حػد كبيػر عمػى مػا يمتمكػو مػف خبػرات
كميارات حياتية ،كمف ىنا ظير االتجاه الحديث فة المناىج الذم يركػز عمػى تزكيػد
المعمػػـ بيػػذه الخبػرات كالميػػارات التػػة تتصػػؿ بحياتػػو ،كحيػػاة المجتمػ الػػذم يعػػيش
فيو مف خبلؿ تبنة اتجاه تكاممة لمخبرات التعميمية كتنظيميا عمى نحك كظيفػة يبػرز
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عبلااتيا بالمكااؼ الحياتية ،كتحقؽ لمفرد التعايش كالنجاح عممػو ،كحػؿ مػا يكاجيػو
مف مشكبلت.
 .5تسػػاعد ممارسػػة مقػػرر الميػػارات الفنيػػة كالحياتيػػة فػػة إدارة الركضػػة باعتبػػاره مؤسسػػة
المعترؼ بيا مف خبلؿ التربية الميدانيػة لتنميػة بعػض الميػارات الفنيػة كالحياتيػة لػدم
طالبػػة فػػة مرحمػػة االعػػداد تمكنيػػا مػػف القيػػاـ بػػدكرىا عمػػة أكمػػؿ كجػػو كتمػػؾ الميػػارات
(إيمػػػاف عبػػػداليادل1922،؛ منػػػاؿ مرسػػػى ،كنػػػده مشػػػيكر 1921،؛ غػػػادة النػػػكبة
3923،؛ عبيرعبدربو 1925،؛ سالى عبدالعزيز.)1929،
كىذا ما أكدتو دراسة (غادة النكبة  )1923 ،مف خبلؿ ا تة :
أكالن :الميارات الفنية  : Technical Skillsكىة القدرة عمة أداء األعماؿ الفنية ب اؿ ادر
مف المكارد كب عمى كفاءة ممكنة ،كتظير ىذه الميارات بشدة فة مرحمة تنفيذ األعماؿ

كتقؿ فة مرحمة التخطيط كالتصميـ كالتكليؼ بالخامات المتنكعة مف خبلؿ األىداؼ
المرجكة.
ثانيان :الميارات اإلنسانية  :Human Skillsكتتمثؿ فة ادرة طالبة فة مرحمة اإلعداد عمة

التعامؿ م أطفاليا كذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ االتصاؿ الفعاؿ معيـ فعندما تتمت الركضة
بميارات إنسانية عالية كمما ساعد ذلؾ عمة إشاعة ركح التعاكف كالمحبة بيف األطفاؿ
ككمما امت المشكبلت الناتجة عف سكء الفيـ الناتج عف االتصاؿ السةء بيف األطفاؿ
كبعضيـ البعض ،كتحتا ج ىذه الميارات بدرجة عالية فة مراحؿ تحديد األىداؼ
كالتخطيط كما تنطكم عمييا مف اتخاذ العديد مف الق اررات ،ككذلؾ فة مرحمة التنظيـ
كتكزي األعماؿ عمة األطفاؿ .

ثالثان :الميارات الفكرية : Conceptual Skillsكتتمثؿ فة ادرة طالبة فة مرحمة اإلعداد
عمة اتخاذ الق اررات كحؿ المشكبلت المتداخمة مما يترتب عميو محاكلة تجمي المعمكمات
كتنظيميا بصكرة جيدة مف أجؿ حؿ تمؾ المشكبلت مف جمي جكانبيا.
رابعان :ميارات إدارة الكات  :Time Management Skillsىك التخطيط كالتحميؿ كالتقييـ
المستمر لكؿ األ نشطة الفنية التة تقكـ بو الطالبة خبلؿ فترة زمنية محددة بيدؼ تحقيؽ
فاعمية عالية فة استثمار الكات كعدـ ضياعو ،كالتنبؤ بالنتا ج المحتممة لممكااؼ
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كاتخاذ ا اررات منطقية فة مراحؿ حياتيـ المختمفة ،كبذالؾ تصبد الميارات الحياتية
ميارات بقاء األطفاؿ الذيف يرغبكف فة حياة آمنة ناجحة (غادة النكبة .)1923،

املَازات احلياةية ةصكل إسدى متطلبات التينية املستدامة:
أصػػبحت الميػػارات الحياتيػػة مككنػان ر يسػان فػػة تربيػػة الفػػرد كاعػػداده لممكاطنػػة الصػػالحة

مف خػبلؿ التربيػة اإلنتاجيػة التػة تسػاعد الفػرد عمػى تكػكيف الػكعة اإلنتػاجة كاكتسػاب ميػارات
العمػػؿ المنػػتج التػػة تسػػاعده عمػػى زيػػادة اإلنتػػاج كالمحافظػػة عمػػى المعرفػػة اإلنتاجيػػة كالميػػارات
الحياتيػػػة العمميػػػة كنميتيػػػا ككػػػذلؾ اكتسػػػاب الفػػػرد القػػػدرة عمػػػى التفكيػػػر السػػػميـ كفػػػف متطمبػػػات
الظركؼ اإلنتاجية لممجتم حتى يستطي التكيؼ م الكاا االجتماعة.
كتشير رؤية كرسالة جامعة جنكب الػكادم مػف األىػداؼ الحاكمػة لمتنميػة المسػتدامة
مف خبلؿ التكجيػات المسػتقبمية كربطيػا بػالخبرات التعميميػة كالميػارات الحياتيػة التػة يحتاجيػا
المتعمـ لمتعامؿ م التحديات العالمية كاإلاميمية كالمحمية التة سيكجييا فة المستقبؿ كتيػدؼ
إلى االنطبلؽ مف الحاضر نحك المستقبؿ الستشرافو كتصكر مشكبلتو كابتكار الحمكؿ لو .

الميػػػارات الحياتيػػػة تكاجػػػو فػػػة الكاػػػت الحػػػالة تحػػػديات عديػػػدة كينبجػػػة مكاجيػػػة ىػػػذه
التحديات كالتصدم ليا إلعداد المعممة القادره عمى مكاجيػة التطػكر المتسػارع كاسػتيعابيا فػة
مجػػاؿ تخصصػػيا مػػف خػػبلؿ تنميػػة اػػدراتيا كمياراتي ػا الحياتيػػة فػػة التفكيػػر كتكظيػػؼ مصػػادر
المعرفػػػػة المتاحػػػػة فػػػػة عمميتػػػػة التعمػػػػيـ كالػػػػتعمـ ىػػػػذا باإلضػػػػافة إلػػػػى اسػػػػتخداـ األسػػػػاليب
كاإلستراتيجيات مكضكع الدراسػة تمػدىا بالمعػارؼ كالميػارات الحياتيػة كأسػاليب التفكيػر البلزمػة
لمحيػاة فػة عصػػر سػري المتطػػكر ،كالتكيػؼ ليػا كاشػراؾ أصػحاب العمػػؿ كالمؤسسػات المطفكلػػة
بجميػ اطاعػات التعمػػيـ فػػة عمميػػة التطػػكير إلكسػػاب معممػػة االطفػػاؿ الميػػارات الحياتيػػة ل مػػف
خبلؿ االتة :

أوال :مَازة اإلدازة الصفية لطالبات شعبة الطفولة :
عػػرؼ جػػابر عبػػد الحميػػد  ،كفػػكزل زاىػػر ،كسػػميماف الشػػي ( )2001اإلدارة الصػػفية
ب نيا :مجمكعػة مػف األنشػطة التػى يسػتخدميا المعمػـ لتنميػة األنمػاط السػمككية المناسػبة لػدل
االطفػػاؿ ،كحػػذؼ األنمػػاط غيػػر المناسػػبة ،كتنميػػػة العبلاػػات اإلنسػػانية الجيػػدة ،كتحقيػػؽ جػػػك
اجتماعى فعاؿ كمنتج داخؿ الركضة كالمحافظة عمى استمراريتو .
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كماعرؼ ()Sternberg, & Williams,2002اإلدارة الصػفية ب نيػا :مجمكعػة مػف
األساليب كالميارات التى تسمد لممعممة بالسيطرة عمى الطفؿ بشكؿ فعاؿ؛ مػف أجػؿ خمػؽ بي ػة
تعميمية إيجابية لجمي االطفاؿ ،أل أنيا عممية يتـ مف خبلليا تكفير جميػ الظػركؼ المبل مػة
لمتعمـ.
فػى حػيف عرفػت كػذلؾ ب نيػا :تمػؾ العمميػة التػى تيػدؼ إلػى تطػكير تنظػيـ فعمػى داخػؿ
غرفة الصؼ ،كمف خبلؿ اإلجراءات التى يؤدييا المعمػـ بيػدؼ تػكفير الظػركؼ البلزمػة لحػدكث
الػػػتعمـ فػػػى ضػػػكء األىػػػداؼ التعميميػػػة المحػػػددة ،إلحػػػداث تجييػػػرات مرغػػػكب فييػػػا فػػػى سػػػمكؾ
المتعممػػػيف ،كمػػػف أجػػػؿ تطػػػكير إمكانػػػاتيـ إلػػػى أاصػػػى حػػػد ممكػػػف فػػػى جكانػػػب شخصػػػياتيـ
المتكاممة(يكسؼ اطامى ،كنايفة اطامى ،1995 ،ص.)23

ثاىيا  :خصائص اإلدازة الصفية الفعالة:
ذكر (ىالة خير  ،محمكد أبك المجد ) 1921،خصا ص اإلدارة الصفية الفعالة فيما يمى:
أ -اإلدارة التى تسيـ فى جعؿ التعميـ ممكنا فى غرفة الصؼ ،كمكجيػا لخدمػة المتعممػيف
أنفسيـ مف أجؿ بمكغ األىداؼ التربكية المرسكمة.
ب -اإلدارة التى تكفر مناخا يسكده انضباط اا ـ عمى عبلاات التفاعؿ كالتفاىـ بػيف المعمػـ
كاطفالو مف جية ،كبيف االطفاؿ أنفسيـ مف جية أخرل.
ج -اإلدارة التػػى تػػدرب الطفػػؿ عمػػى االنضػػباط الػػذاتى فتجعمػػو يتكيػػؼ تكيفػػا كاعيػػا لبي تػػو
االجتماعية ،فيضبط سمككو كيحترـ حريات ا خريف كمصالحيـ.
د -اإلدارة التى تنمى ثقة الطالب بنفسو كبمف حكلػو ،كبػذلؾ يمكػف أف يتعػاكف الطفػؿ مػ
معممو كمجتمعو المحيط بو.
ق -اإلدارة التى تزيد فرص التعمـ كتقمؿ السمكؾ غير المرغكب فيو مف االطفاؿ.
ك -اإلدارة التػػى تستشػػػرؼ مصػػػادر االضػػػطراب المحتممػػة فتمنػػػ حػػػدكثيا بكضػػػ القكاعػػػد
كاإلجراءات كالحدكد كالتكجييات المباشرة كغير المباشرة.
ز -اإلدارة التى تراعى الفركؽ الفردية بيف المتعمميف المادية كالمعنكية.
ح -اإلدارة التػػى تػػدرؾ جمي ػ العناصػػر الرسػػمية لممكاػػؼ التعميمػػى؛ األنظمػػة ،كالتعميمػػات،
كالقكانيف .
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مػػف العػػرض السػػابؽ اكػػدت دراسػػة (ىالػػة خيػػر  ،محمػػكد أبػػك المجػػد  ) 1921،أىميػػة
اإلدارة الصػػفية الفعالػػة ىػػى التػػى تسػػعى لتحقيػػؽ األىػػداؼ ،كالتػػى تػػدعـ العبلاػػات االجتماعيػػة،
كتنمى السمككيات المرغكبة ،كتراعى الفركؽ الفردية لممتعمميف.
ثالثا :ميارات التفاعؿ الصفة فة أنسنة التعمـ:
يعػػد أسػػمكب المقابمػػة ىػػك اإلطػػار الػػذم تػػتـ فيػػو عمميػػة التفاعػػؿ الصػػفة كفييػػا يحػػاكؿ
المعمـ فيـ المشكمة التة تعرضيا طالبة ما ،مساعدان إياىا عمة تحديػد أبعادىػا إلػة أف تتكصػؿ

الطالبة إلة فيـ كامؿ ليذه المشكمة  ،كمف ثـ تقكـ الطالبة بنفسػيا بحميػا دكف عػكدة لممعمػـ.
كيمكػػػػف تمخػػػػيص خطػػػػكات المقابمػػػػة كمػػػػا يمػػػػة (جػػػػكيس مػػػػاؾ لكيػػػػد ،كجػػػػاف فيشػػػػر ،كجينػػػػى
ىكفر 1929،؛كارليت جاكسكف1922،؛ عػامر رضػا1923،؛ىالػة خيػر  ،محمػكد أبػك المجػد
: )1921،
 .2تبدأ المقابمة عندما تعرض طالبة ما مشكمة عمة المعمـ .
 .1يستفسر المعمـ مف الطالبة عف المشكمة ،كيتركيا تتحدث .
 .3يترؾ المعمـ الطالبة تتحػدث بحريػة كثقػة كأمػف ،دكف اعتػراض مػف المعمػـ عمػة مػا يظيػره
الطالبة مف مشاعره.
 .5فة أثناء سير المقابمة يككف دكر المعمـ ىك تسجيؿ المبلحظات ،كيتقبؿ ما تقكلػو الطالبػة
دكف طرح أس مة ،م عدـ التقييـ أك المديد ال از د.
 .5ينية المعمـ المقابمة بعد سمسمة مقػاببلت يػدرؾ الطالبػة فػة نيايتيػا أبعػاد مشػكمتو ،حيػث
تقكـ الطالبة بنفسيا بمعالجتيا دكف عكدة لممعمـ فيما يتعمؽ بيذه المشكمة.
 .9تعاد المقابمة فة حالة تكجو جديد.
تعتمد عممية التفاعؿ الصفة بػيف المعمػـ كالمػتعمـ عمػة إطػبلؽ المشػاعر ،كاالستبصػار،
كالتكامؿ  ،كما يمة:
إطػػػبلؽ المشػػػاعر :إف عمميػػػة إطػػػبلؽ المشػػػاعر تعنػػػة مسػػػاعدة المعمػػػـ لممػػػتعمـ عمػػػة تفريػػػ
المشػػاعر المرتبطػػة بمشػػكمة مػػا ،كتمييػػد الطريػػؽ نحػػك تطػػكير فيػػـ المشػػكمة كاسػػتيعابيا مػػف
منظػػكر جديػػد .كيػػتـ كمػػا يمػػة :تييػػئ فرصػػة لممػػتعمـ مػػف أجػػؿ التعبيػػر الحػػر عػػف أفكػػاره ،يييػػئ
المتعمـ ليكتشؼ مظاىر جديدة عف المشكمة لـ يكف يدركيا ،يكجو المتعمـ حتى يصػبد تػدريجيان
كاعيان بجمي جكانب المشكمة ،يقيـ المعمـ عبلاة طيبة بينو كبػيف المتعممػيف (يكسػؼ اطػامة ،
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كنايفػػة اطػػامة ، 2009 ،ص  90؛ عمػػاد شػػكاى 1929،؛

Koh & Shin, Ritz,

) Noltemeyer, Davis, & Green, 2014
االستبصػػار :تػػتـ عمميػػة تيسػػير الػػتعمـ عػػف طريػػؽ االستبصػػار الػػذاتة كىػػى عمميػػة استكشػػاؼ
المشاعر كاألفكار الذاتية لممتعمـ كيقكـ المعمـ بتكضػيد أم غمػكض لػدم المتعممػيف مػف خػبلؿ
عممية التيسير ) .)Ritz, Noltemeyer, Davis, & Green, 2014كيقكـ المػتعمـ فػة
ىػذه المرحمػػة بػػتفحص خبراتػػو  ،بيػػدؼ فيػـ المشػػكمة  ،كتحديػػدىا بعػػد أف كانػػت عامػػة كليسػػت
كاضحة مف ابؿ  ،لذلؾ فإف زيادة فيمو كدكافعو كنمػاذج سػمككو تفسػيـ فػة استبصػاره ،كيكػكف
االستبصار عمة صكرة فيـ السمكؾ بصػكرة تعػدد األسػباب كالنتػا ج ،كعنػدما يصػبد اػاد ارن عمػة

فيـ أسباب سمككو ،يبدأ بإدراؾ طرؽ كأساليب جديدة تساعده عمة تحقيؽ حاجاتو.

التفسػيركالت ييد :التفسػير الػذم يقػكـ بػػو المعمػـ فيسػاعد الطالبػة عمػػة مزيػد مػف النقػاش خاصػػة
الطالبة الذم ال تستطي إعطاء أم تفسير لسمككيا ،كمف أمثمو التفسيرات التػة يقػدميا المعمػـ
لطالباتو إنؾ تفعؿ ذلؾ ألف ربما تشعر أنكػف لػف تػنجحف ،يبػدك أف أسػباب تصػرفؾ كانػت ،إنػؾ
تقكؿ لة أف المشكمة ىة .أما الت ييػد فيقػدـ لمطمبػة فػة الجالػب عنػدما يػتـ تحقيػؽ تقػدـ أصػمة
حقيقػػة ،كيجػػب عػػدـ المبالجػػة فػػة اسػػتخدامو كاال انحرفػػت العبلاػػة غيػػر المباشػػرة بسػػرعة نحػػك
العبلاة التقميدية بػيف الطالبػة كالمعمػـ كمػف أمثمػة العبػارات الت ييػد :كػ ف يقػكؿ المعمػـ لطالباتػة:
ذلؾ صحيد ،ذلؾ تعميػؽ ممتػ كمثيػر كيمكػف النظػر فيػو مػرة أخػرم .فػالمعمـ يسػمد لمطالبػات
باالستفسػػار ،كالتحػػرم ،كالمنااشػػة ،كالتكضػػيد ) عمػػاد شػػكاة ،)1929،فكظيفػػة المعمػػـ ىػػة
تيسير التعمـ.
التكامؿ :فة مرحمػة التكامػؿ يسػعة المػتعمـ نحػك االسػتقبلؿ فػة فيػـ المشػكمة مػف خػبلؿ تقػديـ
المعمـ مدم كاسعان مف مصادر التعمـ كميسر لمعممية التعميمية.

العكامؿ الر يسة إلدارة غرفة األ نشطة الفنية:

أشػػارت دراسػػة (ىالػػة خيػػر  ،محمػػكد أبػػك المجػػد  )1921،أف عمميػػة إدارة الصػػؼ تتكاػػؼ
عمى عدة عكامؿ مف أىميا ما يمى:
( )1حفظ النظاـ.
( )2تكفير المناخ العاطفى كاالجتماعى.
( )3تنظيـ البي ة الفيزيقية.
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( )4تكفير الخبرات التعميمية.
( )5مبلحظة الطالبات كمتابعتيـ كتقكيميـ.
( )6تقديـ تقارير عف تقدـ الطالبات .
يعرض كبل مف يكسؼ اطػامى ،كنايفػة اطػامى ( )1995خمسػة جكانػب أساسػية فػى إدارة
الصؼ لتحقيؽ بي ة مناسبة لمتعمـ ،ىذه الجكانب كما يمى:
 جكانب ترتبط بسػمكؾ الطالػب :الحػزـ كاإلنصػاؼ أثنػاء التعامػؿ مػ الطمبػة ك العقػابالمبل ػػـ لمطالػػب ذل السػػمكؾ غيػػر السػػكل ،كتجنػػب االسػػتيزاء كالسػػخرية مػػف الطمبػػة
كتجنب استخداـ القكة فى طرد الطمبة.
 جكانػػب تػػرتبط بمنػػاخ الصػػؼ الجػػامعة كمكاجيػػة حاجػػات الطمبػػة:مراعاة مػػدل انتبػػاهالطمبػػة ،تقػػديـ ح ػكافز لػػؤلداء الجيػػد كتقػػديـ النشػػاطات المناسػػبة م ػ مراعػػاة الفػػركؽ
الفردية.
 تشػجي الطمبػة فػى التعبيػر عػف أفكػارىـ كمشػاعرىـ ،مراعػاة اىتمامػات الطمبػة ،تنميػػةالعبلاات الكدية بيف المعمـ كالطالب.
-

جكانػػب تػػرتبط بػػالتخطيط ابػػؿ التػػدريس فػػى الصػػؼ :تجييػػز الم ػكاد كاألدكات البلزمػػة
لمتػػدريس ،تكزي ػ المسػػؤكليات بػػيف الطمبػػة لمقيػػاـ بنشػػاطات صػػفية كال صػػفية ،القيػػاـ
بنشاطات مناسبة فى اليكـ األكؿ مف الدراسة.

 جكانػػػب تػػػرتبط بالميػػػاـ التعميميػػػة :التنػػػكع فػػػى اسػػػتخداـ الكسػػػا ؿ التعميميػػػة ،التقػػػكيـالمسػػتمر أثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ ،إعطػػاء تعميمػػات كاضػػحة لمتقنيػػات المطمكبػػة ،تكضػػيد
األىداؼ التعميمية لمطمبة فى بداية مقابمة .
-

جكانب ترتبط بتنظيـ كترتيب الصػؼ :الرؤيػة الجيػدة لػدل الطمبػة فػى الصػؼ ،مراعػاة
كجكد ممرات مناسبة بيف المقاعد كالتيكيػة كاإلضػاءة الجيػدتيف كبالتػالى يجػب مراعػاة
مكاصػػفات إدارة الصػػؼ الجيػػدة لتحقيػػؽ تعمػػـ كتعمػػيـ أفضػػؿ لػػدل الطالبػػات داخػػؿ بي ػػة
الصؼ.
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دوز املعله والطالبات وفل أىسية التعله وإدساءاةَا:
يمكػػف تمخػػيص العبلاػػة بػػيف المعمػػـ كالطالبػػات فػػى حجػػرة الدراسػػة كفػػؽ أنسػػنة الػػتعمـ،
(يكسػػؼ اطػػامة ،نايفػػة اطػػامة ،2009 ،ص ص  95 – 95؛ عػػامر رضػػا1923،؛ عمػػاد
شكاى  ) 1929،فيما يمة:
 التخطيط الجيد ألىداؼ األ نشطة كفؽ المكضكع الميارم المختار.
 تقسيـ عينة الدراسة إلى مجمكعات غير متجانسة ،إف مجمكعات الػتعمـ  ،مجمكعػات مرنػة
يػتـ تشػكيميا حػكؿ ميػكؿ المتعممػات  ،كحاجػػاتيمف األكاديميػة  ،كىػة مجمكعػات تػنظـ مػػف
ابؿ كؿ مف المعمـ كالمتعممة ،كيتـ التركيز عمة حاجات المتعممات بشكؿ متكامؿ.
 تيي ػػػو البي ػػػو الصػػػفيو المناسػػػبو كيسػػػكد حجػػػرة الدراسػػػة جػػػك مػػػف الثقػػػة كتقبػػػؿ المشػػػاعر
كاألفكار ،كمراعاة الفركؽ الفردية.
 تنكع الكسا ط التعميميو كالمعينات البصرية مف خبلؿ البياف العممة .
 يػػتـ التركيػػز عمػػة الػػتعمـ التجريبػػة ،فعنػػدما يػػدرؾ المػػتعمـ جميػ العناصػػر المعرفيػػة كطبيعػػة
المعرفػػة األخػػرل المتضػػمنة فػػة المػػتعمـ ككػػؿ ىنػػا يحػػث الػػتعمـ ذك المعنػػة ( الشخصػػة –
الخبرم ) ىك ذلؾ التعمـ الػذم يجعػؿ المػتعمـ مختمفػان فػة السػمكؾ ،كاالتجاىػات ،كالشخصػية

إنو تعمـ يقكد المتعمـ ليصػبد شخصػان متكػامبلن متعػدد الكظػا ؼ ،لػذلؾ فػإف الػتعمـ ذا المعنػة
ىػػك تعمػػـ يكتسػػب بالعمػػؿ ،كاإلنتػػاج فػػة ممارسػػة االعمػػاؿ الفنيػػة ،حيػػث تتحػػرر الطالبػػة مػػف

االعتماد عمة ا خريف ،فية تنتقد ذاتيا أكالن ،ثـ ي تة دكر ا خريف فة تقكيمو فػة المرتبػة
الثانية ،فاإلبداع يحتاج إلة الحرية دكف تسمط ا خريف.

 تعتبػػر بي ػػة الػػتعمـ مفتػػاح كمصػػد ارن غني ػان بم ػكاد الػػتعمـ ،س ػكاء منيػػا الم ػكاد المصػػنعة داخػػؿ
الكمية ،أك فة منازؿ الطالبات ،أك التة يتـ الحصكؿ عمييا جاىزة.

 أف تػػػتـ معظػػػـ نشػػػاطات الػػػتعمـ فػػػة مجمكعػػػات صػػػجيرة مػػػف التنػػػكع فػػػة المػػػكاد اليدكيػػػة
المستخدمة.
 تعيد المتعممة صياغة األىداؼ التعميمية المذككرة فة المقاببلت ب سمكبو كتحددىا.
 يتصؼ برنامج األداء الصفة بالمركنة ،إذ يسمد ألم متعممة أف تقكـ بنشاطات مختمفة.
فػػة أنسػػنة الػػتعمـ يػػدرب الباحػػث نفسػػو عمػػة الصػػبر ،كالػػتفيـ ،كاالسػػتماع أكثػػر مػػف
التحدث ،كيدخؿ المعمػـ عػالـ الطالبػة ،كتفكيرىػا ،كمشػاعرىا ،فالثقػة بقػدرة الطالبػة عمػة تكجيػو
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نفسيا تتحقؽ مف خبلؿ مكاؼ المعمـ ،فالمعمـ يحاكؿ تصكر عػالـ الطالبػة كاإلحسػاس بػو كمػا
تػراه الطالبػة نفسػػيا ،كفػة ىػذا اإلطػػار يتخمػة المعمػػـ مؤاتػا عػف األفكػػار كالمشػاعر الشخصػػية،
كيعكس أفكار طالبة كمشاعرىا.

إدساءات ةيفير ىصاط ةعليه املَازة الفيية بطسيل مستكلة:
 .2التقديـ لمميارة :كفة تمؾ المرحمة يكضد المعمـ نكع الميارة التة يػتـ تدريسػيا (المبلحظػة،
التصنيؼ ،التحميؿ ،التطبيؽ) كاليدؼ مف تعمميا.
 .1تكضيد كيفية أداء الميارة :كيعرض ىنا المعمـ ألمثمة تكضد كيفيػة أداء الميػارة فػة شػكؿ
خطكات متتابعة.
 .3مراجعػػة خطػػكات أداء الميػػارة :كىنػػا يت كػػد المعمػػـ مػػف اسػػتيعاب الطػػبلب لكػػؿ خطػػكة مػػف
خطكات الميارة.
 .5الممارسة المكجية لمميارة :كتستيدؼ ىذه المرحمة تدريب الطبلب عمى أداء الميػارة تحػت
إشراؼ المعمـ كتكجييو كذلؾ مف خبلؿ تكميؼ الطبلب ب داء مياـ محددة.
 .5تطبيؽ الميارة :كتيدؼ ىذه المرحمة إلى إتقػاف الطػبلب ألداء الميػارة كتنميػة اػدراتيـ عمػى
استخداميا فة مكااؼ جديدة.
 .9المراجعػػػة الختاميػػػة :كفػػػة تمػػػؾ المرحمػػػة يقػػػكـ المعمػػػـ بمراجعػػػة خطػػػكات تنفيػػػذ الميػػػارة،
كالمجػػاالت المبل مػػة لتطبيقيػػا ،كتحديػػد العبلاػػة بػػيف الميػػارة مكضػػكع الػػدرس كالمي ػارات
األخرل التة سبؽ تعمميا ،ىذا كيمكف تعمـ ميارات التفكير بطراة مستقمة مػف خػبلؿ عػدد
مف البرامج المعدة ليذا الجرض (حسف حمدم.)1925،

مساسل دوز املتعله وفكاً ألىسية التعله وإدساءاةَا:
يتمثؿ دكر المتعمـ كفقان ألنسنة التعمـ فة خمس مراحػؿ مػف النشػاط ،ىػة مرحمػة تحديػد

المساعدة ،مرحمة تحديػد المشػكمة ،مرحمػة تطػكير االستبصػار ،مرحمػة التخطػيط كاتخػاذ القػرار،
مرحمة التكامؿ كما يمى:
مرحمػة تحديػد المسػاعدة :يقػكـ المػتعمـ بػػالتعبير الحػر عػف مكضػكع الػتعمـ دكف كضػ
حدكد لمشاعره كانفعاالتو ،ثـ يقكـ بطمب المساعدة مف المعمـ فيما يتعمؽ بيذه المشػكمة ،كىنػا
يقكـ المعمـ بتشجي المتعمميف عمة التعبير الحػر عػف مشػاعرىـ ،كتحديػد نػكع المسػاعدة التػة
يريد المتعمـ منااشة المعمـ فييا.
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مرحمة تحديد المشكمة :يستخدـ المتعمـ كممات كعبارات محػددة لتحديػد نػكع المسػاعدة
التة يريدىا بالضبط ،كيعمؿ جاىدان إلاناع المعمـ بما يشعر بو ،كمف ثـ يستطي التحػدث عنيػا
بكضكح كداة.

مرحمة تطكير االستبصار :يقكـ المػتعمـ ب عمػاؿ ذىنيػة فػة خبراتػو كتفتيشػيا كالكشػؼ
عػف العبلاػات القا مػة بػيف مجمكعػة خبراتػو كيحػػاكؿ فيػـ مشػاعره كااامػة عبلاػة بػيف األسػػباب
كالنتا ج كيعيد تقييميا فة كؿ مكاؼ يكاجيو ،كتتطمب ىذه المرحمة مف المػتعمـ أف يكػكف أكثػر
ضبطان لعممياتو التعميمية كالفكرية ،االنفعالية ،كاالجتماعية.

مرحمة التخطيط كاتخاذ القرار :يقكـ المتعمـ بالتخطيط ألنشػطة الػتعمـ كاختيػار الخبػرات

كالمكااؼ كتيي ػة الظػركؼ البي يػة التػة يػتـ فييػا الػتعمـ ،كىػذا كمػو فػة ظػؿ ىػدؼ محػدد يتفػؽ
عميػػو مػ المعمػػـ ،حيػػث يكضػػد المعمػػـ القػ اررات كالبػػدا ؿ المختمفػػة كاتخػػاذ اػرار عمػػؿ أك سػػمكؾ
سمكؾ التمميذ اإليجابة كمف ثـ يقكـ التمميذ باتخاذ القرار الخاص بناتج التعمـ.
مرحمػػة التكامػػؿ :يػػؤدم المػػتعمـ دك ارن إيجابيػػا نشػػطان ،إذ يحػػؿ مشػػكمتو بنفسػػو كيصػػؿ

لممعمكمات كالخبرات بنفسو ،بعد أف يككف اد عمؿ جاىدان لممركر فة المراحؿ الخمػس كتحقيػؽ

متطمباتيا (سمر السيد 292 : 1921،؛ يكسػؼ اطػامة  ،كنايفػة اطػامة ، 2009 ،ص ص
 555 – 551 ،99 – 99؛ عماد شكاى  1929،؛ سمر السيد  ، 1921،ص .)292

كفيما يمة عرض ألدكار المتعمـ كفقػان لمػتعمـ اإلنسػانة كااللتػزاـ بمعػايير حجػرة الدراسػة

كاكانينيػػا كمنيػػا :اإلسػػياـ فػػة تخطػػيط مكااػػؼ الػػتعمـ كمكضػػكعو كزمانػػو كمكانػػو ،لعػػب دكر
اجتماعة فاعؿ م زمبل و كم المحيطيف بو ،اختيػار الخبػرات التػة تعػزز تعممػو ،التعبيػر عػف
المشاعر كاألفكار ،ممارسة عممية استبصار المكاؼ كالمشكمة كالخبرة ،المبادرة كالمشػاركة فػة
األنشػػطة كالمكااػػؼ بحيكيػػة ،ممارسػػة الخبػػرة كالػػتعمـ القػػا ـ عمػػة تفاعػػؿ الخبػرات ،فيػػـ المػػتعمـ
لذاتػو كصػيانتيا كتحقيقيػا (يكسػؼ اطػامة ،نايفػة اطػامة ، 2009 ،ص  99؛ عمػاد شػكاى
.)1929،
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إدساءات ةيفير األىصطة ةعليه املَازة احلياةية:
 التقديـ لمنشاط :كيتـ فة ىذه المرحمة تيي ة الطالبات لتعمـ كؿ مف محتكل الدرس المعتاد
كميارة التفكير محؿ التعميـ.
 عرض الميارة :كىنا يقكـ المعمـ بعرض عممة يكضد مف خبللو كيفية أداء الميارة
باالستعانة باألس مة المرشدة كخارطة ميارات التفكير.
 التفكير النشط :كيتـ ىنا عرض محتكل الدرس ثـ بياف صمة الميارة المعنية (التحميؿ،
التصنيؼ ،المقارنة )...م محتكل الدرس
 التفكير فة التفكير :كفة ىذه المرحمة ينخرط الطالبات فة نشاط ت ممة يقكمكف فيو بتقييـ
عمميـ كذلؾ بمساعدة كارشاد مف المعمـ كمف خبلؿ ما يطرحو عمييـ مف أس مة.
 التطبيؽ :كتستيدؼ ىذه المرحمة نقؿ آثار تعمـ الطالبات لمميارة كتكسي نطاؽ تطبيقيا
إلى مكااؼ جديدة.
 التقكيـ :كفة ىذه المرحمة يكجو الطالبات لمقياـ ب نشطة فردية تستيدؼ تقكيـ أدا يـ
لميارة التفكير محؿ التعميـ ،ىذا كتست خدـ أكثر مف إستراتيجية األنشطة فة تعميـ ميارات
التفكير المدمجة مثؿ :العصؼ الذىنة ،حؿ المشكبلت ،االكتشاؼ كغيرىا كالتة سكؼ
نذكرىا الحقا (حسف حمدم.)1921،
تعقيػػػب عمػػػة العػػػرض السػػػابؽ لممراحػػػؿ دكر المعمػػػـ كالمػػػتعمـ كفقػػػان ألنسػػػنة الػػػتعمـ

كاجراءاتيػػا يتضػػد أف ميػػارات الفنيػػة ك الحياتيػػة مػػف خػػبلؿ اإلدارة الصػػفية الفعالػػة ىػػى التػػى
تسػػػعى لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ ،كالتػػػى تػػػدعـ العبلاػػػات االجتماعيػػػة ،كتنمػػػى السػػػمككيات المرغكبػػػة،
كتراعى الفركؽ الفردية لممتعمميف ىػذا مػا اسػتيدفت دراسػة ) (Koh & Shin, 2014العبػر
ثقافيػػػة التحقػػػؽ مػػػف معتقػػػدات معممػػػى المرحمػػػة االبتدا يػػػة كمعرفػػػة كجيػػػات نظػػػرىـ فػػػى اإلدارة
الصػػفية(البي ة التعميميػػة ،كادارة السػػمكؾ) ،حيػػث اارنػػت الدراسػػة بػػيف معممػػى الكاليػػات المتحػػدة
األمريكيػة كمعممػػى ككريػػا ،كأشػػارت النتػػا ج إلػى أف المجمػػكعتيف مػػف المعممػػيف أظيػ ار معتقػػدات
متشػػابيو فػػى أسػػاليب اإلدارة الصػػفية ،كمػػا أف المعممػػيف األمػػريكييف كالكػػكرييف يميمػػكف إلػػى
أسػػػاليب اإلدارة المكجيػػػو مػػػف المعمػػػـ إلػػػى الطالػػػب ،كلكػػػف الفػػػركؽ كانػػػت لصػػػالد المعممػػػيف
الككرييف ،كمػا أف نسػبة انتشػار المشػكبلت السػمككية فػى الفصػكؿ الدراسػية بالكاليػات المتحػدة
األمريكيػػػة أعمػػػى مػػػف انتشػػػارىا بالفصػػػكؿ الدراسػػػية الككريػػػة ،فػػػى حػػػيف أف معممػػػى المرحمػػػة
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االبتدا يػػة الكػػكرييف اسػػتخدمكا األسػػاليب السػػمبية فػػى إدارة المشػػكبلت السػػمككية فػػى الفصػػكؿ
الدراسػػية مثػػؿ :العقػػاب ،أمػػا معممػػى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فكػػاف اسػػتخداميـ لؤلسػػاليب
الكاا يػػة فػػى التعامػػؿ مػػ المشػػكبلت السػػمككية ،كمػػا اسػػتخدمكا األسػػاليب اإليجابيػػة فػػى إدارة
المشكبلت السمككية فى فصكليـ الدراسية.
كمػا اسػتيدفت دراسػة )Davis, & Green, 2014

(Ritz, Noltemeyer,

معرفػػة إسػػتراتيجيات إدارة السػػمكؾ المسػػتخدمة مػػف ابػػؿ المعممػػات فػػى مرحمػػة مػػا ابػػؿ المدرسػػة
لخفػػض اصػػكر التػزاـ الطفػػؿ فػػى الركضػػة الدراسػية ،كمػػا اسػػتيدفت معرفػة اإلسػػتراتيجيات التػػى
يسػػتخدمنيا معممػػات ريػػاض األطفػػاؿ فػػى التعامػػؿ م ػ السػػمككيات غيػػر المبل مػػة فػػى الركضػػة
الدراسػػية ،كأكثػػر ىػػذه اإلسػػتراتيجيات اسػػتخداما مػػف اػػبميف ،كأسػػباب اختيػػار المعممػػات ليػػذه
اإلسػػػتراتيجيات دكف غيرىػػػا ،حيػػػث أجريػػػت المبلحظػػػات كالمقػػػاببلت مػػػ المعممػػػات فػػػى خمسػػػة
فصكؿ دراسية ،كأظيرت النتا ج إلى أف المعممات تستخدمف العديد مػف اإلسػتراتيجيات لمعالجػة
اصكر التزاـ األطفاؿ ككثير منيا كاا ية تيدؼ إلى زيادة التنظيـ الذاتى.
لذلؾ فإف تحقيؽ األىداؼ التعميمية كالتربكية لؤلنشطة كالمشاري القا مة عمى الػتعمـ
لرياض األطفاؿ ،يعتمػد عمػى المعممػة التػة تقػكـ بتنفيػذ بػرامج ىػذه الريػاض بمػا تتضػمنيا مػف
خب ػرات كأنشػػطة تدريبيػػة كتقػػكيـ مسػػتمر ،لػػذا كػػاف مػػف األىميػػة تػػدريبيا عمػػى أحػػدث تكجيػػات
الػػنظـ التربكيػػة فػػة مجػػاؿ المنػػاىج كطػػرؽ تػػدريس ،كالتػػة تتجػػو ليػػا دكؿ العػػالـ فػػة تطػػكير
برامجيػػا العمميػػة (أمػػانة الحصػػاف .)1921 ،كمػػف ىنػػا تيػػتـ دكؿ اإل تحػػاد األكربػػة بتضػػميف
المقررات التخصصية فة برامج إعداد معممة الركضة مف خبلؿ مقػر الميػارات الفنيػة كالحياتيػة
لتنميػػة المفػػاىيـ الفنيػػة ،كالحياتيػػة فػػة ريػػاض األطفػػاؿ كتقػػكـ خبلليػػا المعممػػة ابػػؿ الخدمػػة
بالتدريب عمػى تقػديـ األنشػطة الفنيػة كالحياتيػة المختمفػة كمناسػبتيا لخصػا ص الطفػؿ العقميػة
كالنفسية (.)Socrates Program Education, 2010
كيشير الكاا التربكم أف كثير مف المعممات لدييف امة كعػة بمفيػكـ الميػارات الفنيػة
كالحياتيػػة ،حيػػث أف معظػػـ المقػػررات الدراسػػية التخصصػػية كالمينيػػة فػػة ب ػرامج إعػػداد معممػػة
رياض األطفاؿ ال تزكد الطالبة المعممة بالميارات المرتبطة بطبيعة عمميف المسػتقبمة بػالمنيج
الحػػديث ،كمػػا أكػػدت الدراسػػات عمػػى اصػػكر برنػػامج إعػػداد معممػػة الركضػػة يرج ػ إلػػى تخطػػيط
البرنػػامج اليػػكـ الدراسػػة ،كمػػف ىنػػا جػػاءت أىميػػة دراسػػة الطالبػػة المعممػػة لممػػنيج المتكامػػؿ
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بكميات التربية حيث أنو يكسػبيا ميػارات التخطػيط كالتنفيػذ كالتقػكيـ مػف خػبلؿ نمػاذج كأسػاليب
حديثة اا مػة عمػى الػدمج بػيف الجانػب النظػرم فػة المنػاىج كربطػو بالجانػب التطبيقػة كتجعمػو
يتمت بحريتو كتحفزه عمى التخيؿ كاالكتشاؼ كاالستقصاء لذا تتناكؿ الدراسة الحاليػة معممػات
الركضػة ابػؿ الخدمػة فػػة بدايػة منصػؼ ك ابػػؿ نيايػة إعػدادىف ،لمكاػػكؼ عمػى أىميتػو لدراسػػة
كضركرتو لممعممة الطفكلة.

فسوض الدزاسة:
 تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػا يا بػػػيف متكسػػػطة درجػػػات طالبػػػات كػػػبل مػػػف المجمػػػكعتيف لالضابطة – التجريبية ل فة االختبار التحصيمة ككؿ فة التطبيػؽ البعػدم لبلختبػار لصػالد
المجمكعة التجريبية .
 تكجد فركؽ دالة إحصا يا بيف متكسطات درجػات طالبػات كػبل مػف المجمػكعتيف لالضػابطة– التجريبيػػةل فػػة المسػػتكيات المعرفيػػة لبلختبػػار التحصػػيمى لتػػذكر – فيػػـ – تطبيػػؽل كػػؿ
مستكل عمى حده فة التطبيؽ البعدل لبلختبار لصالد المجمكعة التجريبية .
 تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػا يا بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػةالتطبيقيف لالقبمة البعدلل فة االختبار التحصيمى ككؿ لصالد التطبيؽ البعدل .

 تكجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػا يا بػػيف متكسػػطات درجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػةالتطبيقيف ل القبمة – البعدلل فػة المسػتكيات المعرفيػة لبلختبػار التحصػيمى (تػذكر – فيػـ
– تطبيؽ) كؿ مستكل عمى حدة لصالد التطبيؽ البعدل.
 تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف متكسػطات درجػات طالبػات المجمكعػة الضػػابطة -التجريبية ل فة التطبيؽ البعدل لبطااة تقييـ االداء الفنة لصالد المجمكعة التجريبية.

 تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف متكسػطات درجػات طالبػات المجمكعػة الضػػابطة -التجريبية ل فة التطبيؽ البعدل لمقياس الميارات الحياتية لصالد المجمكعة التجريبية.
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خطوات وإدساءات البشح:
اشتممت إجراءات الدراسة الحالية عمة الخطكات التالية:

 - 1ميَر البشح للدزاسة احلالية:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى منيج البحث التجريبة الذم يختبر فيو أثر السبب
( المتجير المستقؿ ) عمة النتيجة ( المتجيرات التابعة ) كالقا ـ عمى تقسيـ مجمكعة الدراسة
إلى مجمكعتيف ىما :
يدرسف مادة التجريب بالطريقة المعتادة.
 المجمكعة الضابطة  :تمثميا الطالبات البل ة
ّ
يدرسػػف مػػادة التجريػػب باسػػتخداـ نمػػكذج
 المجمكعػػة التجريبيػػة  :تمثميػػا الطالبػػات البل ػػة
ّ
التعمـ.

 - 2متغريات الدزاسة:
اشتممت الدراسة الحالية عمى المتجيرات التالية :
 متجير مستقؿ  :ىك نمكذج القا ـ عمى أنسنة التعمـ .
 متجيرات تابعة  :ىة التحصيؿ الدراسة  ،كالميارات الفنية كالحياتية .

 - 3سدود الدزاسة:
الحػػػدكد الزمنيػػػة :تػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػة األ كؿ مػػػف العػػػاـ
الجػػامعة  1919-1920كتراكحػػت مػػدة التطبيػػؽ  21أسػػبكعا ،كيكضػػد جػػدكؿ ( )2الخطػػة
الزمنية لتطبيؽ الدراسة التجريبية.
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رذول ()1
انخطخ انضيُُخ نتطجُك انذساعخ انتزشَجُخ
يزًىػخ
انًىظىع
ظبثطخ
اختجبس تحصُهٍ
تزشَجُخ
ظبثطخ
ثطبلخ تمُُى يُتذ فٍُ
تزشَجُخ
ظبثطخ
يمُبط انًهبساد انحُبتُخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
انًىظىػبد انًتعًُخ انًمشس
تزشَجُخ

يشاحم انتطجُك
انتطجُك انمجهٍ
ألدواد انذساعخ

تذسَظ يمشس
انًهبساد انفُُخ
وانحُبتُخ

انتذسَت ػهٍ ثؼط انًهبساد انفُُخ
وانحُبتُخ
اختجبستحصُهٍ

انتطجُك انجؼذي
ألدواد انذساعخ

ثطبلخ تمُُى يُتذ فٍُ
يمُبط انًهبساد انحُبتُخ

ظبثطخ

انًذح
حالحخ أَبو

 9أعبثُغ
 3أعبثُغ

تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ

حالحخ أَبو

تىلف انتطجُك نًذح َ 15ىو (  2أعبثُغ )

الحػػدكد المكانيػػة :ااعػػات التػػدريس كالمعامػػؿ الخاصػػة بقسػػـ الطفكلػػة بكميػػة التربيػػة
بقنا -جامعة جنكب الكادم.

جمنوعة الدزاسة:
تككنت عينة الدراسة الحالية مف ( )09طالبة مف طالبات الفراة الثالثػة طفكلػة حيػث
يدرسف مادة الميارات الفنية كالحياتية ،كتـ تقسيـ العينة إلة مجمكعتيف ل ضابطة كتجريبيةل.

أدوات الكياس :
تمثمت أدكات القياس لمدراسة الحالية فة ما يمة :
 اختبارتحصيمة

( إعداد :الباحث ).

 بطافة تقييـ االداء الفنة

( إعداد :الباحث ).

 مقياس الميارات الحياتية

( إعداد :الباحث ).
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إعداد املواد التعلينية:
 -2إعداد اا مة باألسس التة يقكـ عمييا نمكذج اا ـ عمى أنسنة التعمـ بإتباع ما يمة:
أ -تحديد اليدؼ مف إعداد القا مة :تحديػد األسػس الخاصػة لكػؿ مػف( :صػياغة األىػداؼ
التعميميػػة ،كتنظػػيـ المحتػػكل ،كطريقػػة التػػدريس كالكسػػا ؿ كاألنشػػطة التعميميػػة ،كأسػػاليب
التقكيـ) ،كاعداد المقاببلت كدليؿ المعمـ لمميارات الفنية كالحياتيػة كفػؽ نمػكذج اػا ـ عمػى
أنسنة التعمـ.
ب -تحديد مصادر اشتقاؽ بنكد القا مة :تػـ اشػتقاايا مػف :األدبيػات كالبحػكث كالدراسػات
السابقة المتصمة بكؿ مف (النمكذج  ،أنسنة التعمـ  ،التحصيؿ ،الميارات الفنيػة كالحياتيػة
) ،كطبيعة المرحمة الجامعية كخصا ص النمػك العقمػة لممػتعمـ فػة ىػذه المرحمػة ،كطبيعػة
الميارات الفنية كالحياتية كأىدافيا كدكرىا فة تنمية التحصيؿ ك االداء الميارم.
جػػػػ -إعػػػداد الصػػػكرة المبد يػػػة لمقا مػػػة :مػػػف خػػػبلؿ عرضػػػيا عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف السػػػادة
المحكميف المتخصصيف فة المناىج كطرؽ تدريس.
د -إعػػػداد الصػػػكرة النيا يػػػة لمقا مػػػة :فػػػة ضػػػكء مػػػا أبػػػداه السػػػادة المحكمػػػكف مػػػف آراء
كمقترحات ،تـ إجراء التعديبلت البلزمة عمى القا مػة المبد يػة كبيػذا أمكػف الحصػكؿ عمػى
الصكرة النيا ية القا مة.
 -1إعداد نمكذج اا ـ عمى أنسنة التعمـ فة ضكء األسس السابؽ تحديدىا ،كاد اتب ما يمة:
أ) تعريؼ النمكذج إج ار يان .
ب) تحديػػد عناصػػر النمػػكذج تشػػتمؿ عمػػى :أىػػداؼ النمػػكذج ،كدركس المحتػػكل التػػة يػػتـ
إعػػدادىا كفػػؽ النمػػكذج ،كاإلج ػراءات التدريسػػية الخاصػػة بػػالنمكذج ،كالكسػػا ؿ كاألنشػػطة
التعميمية كأساليب التقكيـ المستخدمة فة النمكذج.
جػػ) ضػبط النمػكذج كالت كػد مػف صػبلحيتو :مػف خػبلؿ عرضػو عمػى مجمكعػة مػف السػادة
المحكمػػػيف المتخصصػػػيف السػػػتطبلع رأييػػػـ ،كفػػػى ضػػػكء آ ار يػػػـ كمقترحػػػاتيـ ،تػػػـ إجػػػراء
التعديبلت البلزمة كبيذا أمكف الحصكؿ عمى الصكرة النيا ية لمنمكذج.
 -3إعداد دليؿ الطالب فة ضكء النمكذج اا ـ عمى أنسنة التعمـ ،كاد اتبعت الخطكات ا تية:
أ -تحديد أىداؼ مكضكعات كؿ كحػدة  ،ب -تحديػد مكضػكعات محتػكل كػؿ كحػدة ،كىػة
نفػػس مكضػػكعات محتػػكل الكتػػاب المدرسػػة كلكػػف تػػـ تنظيميػػا كفػػؽ النمػػكذج اػػا ـ عمػػى
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أنسػػنة الػػتعمـ  ،كتػػدعيميا باألنشػػطة كالتػػدريبات كاألمثمػػة لمتصػػميمات كالتشػػكيبلت الفنيػػة
اإلضافية ذات األفكػار المتنكعػة كالجديػدة كغيػر النمطيػة .جػػ تحديػد اإلجػراءات التدريسػية
لمنمكذج كالكسا ؿ التعميمية كأساليب التقكيـ المتبعة (ممحؽ البحث .)1

إعداد أدوات الكياس:
تـ إعداد اختبار فة مادة الميارات الفنية كالحياتية لمفراة الثالثة شعبة طفكلػة لقيػاس
درجة التحصيؿ الدراسة لمطالبات كذلؾ مف خبلؿ إتباع الخطكات التالية-:
( )1اهلدف مً االختباز :اياس مدم اسػتيعاب الطالبػات لممحتػكم العممػة مػادة الميػارات الفنيػة
كالحياتيػػة لمفراػػة الثالثػػة شػػعبة طفكلػػة كمػػا يتضػػمنو المحتػػكم مػػف مفػػاىيـ ،كذلػػؾ بيػػدؼ
معرفة فاعمية نمػكذج اػا ـ عمػى أنسػنة الػتعمـ فػة التحصػيؿ الدراسػة لػدل طالبػات الفراػة
الثالثة شعبة طفكلة.
( )2صـياةة مفـسدات االختبـاز :تمػػت صػياغة مفػردات االختبػار تبعػان لنكعيػة األسػ مة كشػػممت (
أس مة الصكاب كالخط  -االختيار مف متعدد  ،كأسػ مة تتطمػب إجابػات مقاليػو) ،كاػد تكػكف
االختبار فة صكرتو المبد ية مف عدد ( )20مفػردة ألسػ مة الصػكاب كالخطػ  )15( ،مفػردة
ألس مة التكميؿ يطمب مف الطالبة مم يػا )12( ،مفػردة ألسػ مة االختيػار مػف متعػدد كتجيػب
الطالبة بكض دا رة حكؿ راـ العبارة التة تراىا صحيحة ،تجيػب عنيمػا الطالبػة بكػؿ حريػة
كمػػف كااػػ فيميػػا لمحتػػكم مػػادة الميػػاررات الفنيػػة كالحياتيػػة ،كاػػد تػػـ إجػػراء التعػػديبلت
البلزمػػة فػػة ضػػكء مبلحظػػات السػػادة المحكمػػيف كالتػػة تمثمػػت فػػة إعػػادة صػػياغة بعػػض
مفػػردات االختبػػار ،كحػػذؼ (اربعػػة مفػػردات) مػػف أسػ مة الصػكاب كالخطػ كمفػػردة كاحػػدة مػػف
أس ػ مة التكميػػؿ كعػػدا ذلػػؾ فقػػد كجػػد اتفػػاؽ بػػيف آراء السػػادة المحكمػػيف مػػف حيػػث سػػبلمة
المفػػردات كداتيػػا كاػػدرتيا عمػػى ايػػاس مػػا كضػػعت لقياسػػو كمناسػػبة األلفػػاظ ككضػػكحيا،
كبذلؾ تـ صػياغة االختبػار فػة صػكرتو النيا يػة كاعػداده لمتجربػة االسػتطبلعية كاػد تكػكف
مػػف عػػدد ( )25مفػػردة ألسػ مة الص ػكاب كالخط ػ  )15( ،مفػػردة ألس ػ مة التكميػػؿ تشػػمؿ 39
فراغ )12( ،مفردة ألس مة االختيار مف متعدد.
( )3وضــت ةعلينــات االختبــاز :تػػـ صػػياغة تعميمػػات االختبػػار بعبػػارات كاضػػحة كمحػػددة تػػـ فييػػا
تكضيد اليدؼ مف االختبار كالتنبيو عمة ضركرة تسجيؿ البيانػات الشخصػية فػة المكػاف
المخصص ،كعدـ ترؾ أم سؤاؿ بدكف إجابة.
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( )4التذسيــا االســتطالعي لالختبــاز :بعػػد عػػرض االختبػػار عمػػى السػػادة المحكمػػيف كبعػػد عمػػؿ
التعديبلت البلزمة تـ إجراء التجربة االستطبلعية لبلختبػار عمػى عينػة مػف طالبػات الفراػة
األكلة كعددىا (  ) 25طالبة ،مف غير طالبات عينة البحث األساسػية كذلػؾ فػة الفصػؿ
الدراسػػػة االكؿ (1920-1929ـ) كذلػػػؾ بيػػػدؼ * :حسػػػاب معامػػػؿ ثبػػػات االختبػػػار* .
حساب معامؿ صدؽ االختبار.
* حساب زمف االختبار.
( )5سساب ثبات االختباز :لمت كد مػف ثبػات االختبػار اسػتخدـ الباحػث طريقػة ل إعػادة تطبيػؽ
االختبار ل ككاف ذلؾ بعد مركر ثبلثة أسابي مف التطبيػؽ األكؿ ،كاػاـ الباحػث بحسػاب
معامؿ ارتباط بيرسكف بإجراء العمميات الحسابية باستخداـ برنػامج االحصػا ة ) )SPSS
كتكصػػمت إلػػى أف :معامػػؿ الثبػػات لبلختبػػار(  ) 9، 159كىػػى دالػػة عنػػد مسػػتكل 9.92
مما يشير إلة ارتفاع معامؿ ثبات االختبار كبذلؾ يككف صالد لمتطبيؽ.
( )6سساب صـدم االختبـاز :صػدؽ االختبػار يقصػد بػو ل أف يقػيس االختبػار فعػبلن الظػاىرة التػة
كض لقياسيا ل ،كاد استخدـ الباحث طريقتيف لمت كد مف صدؽ االختبار كىما :

الصدؽ الظاىرم ( صدؽ المحكميف )
كلمت كػػػد مػػػف صػػػدؽ االختبػػػار فقػػػد اػػػاـ الباحػػػث بعرضػػػو عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف السػػػادة
المحكميف المتخصصيف فة التربية الفنية ،كأساتذة المنػاىج كطػرؽ التػدريس بيػدؼ معرفػة مػا
إذا كاف يقيس فعبلن ما كض مف أجمو ،كاد ااـ السػادة المحكمػكف بإبػداء آ ار يػـ ك مبلحظػاتيـ
فػػة مفػػردات االختبػػار كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االسػػػتبياف المرفػػؽ باالختبػػار كالػػذم تػػـ إعػػداده ليػػػذا

الجػػرض ،كاػػد تػػـ األخػػذ بيػػذه المبلحظ ػات عنػػد صػػياغة االختبػػار فػػة صػػكرتو النيا يػػة ،ككانػػت
نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمػى عناصػر التحكػيـ ( ) %99كتعػد ىػذه النسػبة مرتفعػة كتؤكػد
عمى صدؽ االختبار( حسف زيتكف.) 1999 ،
الصػػدؽ الػػذاتة  :تػػـ حسػػاب الصػػدؽ الػػذاتة بحسػػاب الجػػذر التربيعػػى لمعامػػؿ ثبػػات
االختبار مف خبلؿ المعادلة:
معامؿ الصدؽ الذاتة =  ±معامؿ الثبات = 9، 999 ± = 9، 159 ±
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كىى دالة عند مستكل ( )9.92كما أف ىذه النسبة تؤكد عمى ارتفاع معامؿ صدؽ االختبار
( )1سساب شمً االختباز  :تـ حسػاب متكسػط الػزمف الػبلزـ لئلجابػة عػف مفػردات االختبػار ،مػف
خبلؿ المعادلة االتية :
متكسط زمف االختبار=

مجمىع األسمنة التي استغزقتها الطالبات

=  09دايقة

عدد الطالبات

1350
15

كجاءت آراء السادة المحكميف بالمكافقة عمى أف يكػكف زمػف االختبارسػاعة كنصػؼ ك
تشػػػمؿ ( )5داػػػا ؽ لقػػػراءة التعميمػػػات ،كبيػػػذا أصػػػبد االختبػػػار فػػػة صػػػكرتو النيا يػػػة ،كجػػػاىز
لمتطبيؽ.
()9إعداد ددول مواصفات اختباز التشصيلي  :يكضد جدكؿ (  )1تكزي مفردات االختبار عمة
مكضكعات الكحدتيف مف حيث العدد كالكزف النسبة لكؿ مكضكع كما يمة:
رذول ( :) 2
رذول يىاصفبد اختجبس انتحصُم
انىحذح

تذسَغُخ
انًهبسح
انفُُخ

انًهبسح
انحُبتُخ

انًىظىػبد

انىصٌ
انُغجٍ

انىصٌ
انُغجٍ

انًغتىٌ
انتزكش

انفهى

انتطجُك

انتُىع فٍ انخطىغ

%15

3

-

3

6

انتهىٍَ ثخبيبد
يختهفخ
اثشاص انًاليظ انهىَُخ

%15

4

3

3

11

%11

-

1

3

4

وحذح انتكىٍَ
انتُبعت

%21
%11

4
4

2
3

4
3

11
11

تُظُى انجُئخ انًبدَخ
نهغشفخ
تُظُى انتفبػم انصفٍ

%11

3

3

4

11

%11

3

2

3

8

%11

-

1

1

2

%111

21

15

24

61

تكىٍَ يُظىس
نهًؼشض فٍُ
انًزًىع

( )0ةصشيح االختباز :أعطيت درجة كاحدة لكؿ إجابػة صػحيحة لكػؿ مفػردة مػف مفػردات أسػ مة
كتضمنت الصكرة النيا ية لبلختبار ( )99سؤاالن كزعت كػاألتة )12(:أسػ مة مػف نػكع الصػد
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كالخطػػاء لقيػػاس جانػػب المفػػاىيـ )25( ،أسػ مة مػػف نػػكع االختيػػار مػػف متعػػدد لقيػػاس جانػػب
التعميمات )15( ،أس مة مف نػكع المقػالة لقيػاس جانػب الميػارات الحياتيػة كصػفر لئلجابػة
الخط .

إعداد بطاقة مالسعة لتكييه االداء الفين ( إعداد :الباسح ):
تـ إعداد بطااة مبلحظة لتقييـ األداء الفنة لمطالبات مف خبلؿ إتباع الخطكات
التالية:
 .2تحديد المحاكر المختمفة التة تقيسيا البطااة :بعد االطبلع عمة العديد مف المقاييس
التة تناكلت الميارات الفنية تـ تحديد محاكر المقياس المتعمؽ بالدراسة الحالية كىة
عمة النحك التالة استقر الرأم عمة األبعاد الر يسة مسمسمة كمػػا يمة( :التنكع فة
الشكؿ  -التمكيف  -التراكيب ك التقنيات المستخدمة

 -القيـ الجمالية كزخرفية لمعمؿ

الفنة  -التذكؽ الفنة بجماليات أنسنو التراث الشعبة ) .
 - .1تحديد اليدؼ مف بطااة مبلحظة لتقييـ األداء الفنة لمطالبات مف خبلؿ الكشؼ عف
فاعمية نمكذج اا ـ عمى أنسنة التعمـ فة تدريس الميارات الفنية لتنمية األداء الميارم
طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة ،ككذلؾ لمعرفة ادرة الطالبة عمى أداء كاتقاف الميارات
المتعمقة بتنفيذه كىذه الميارات ال يمكف تقييميا بعد االنتياء مف العمؿ حيث البد مف
مبلحظتيا أثناء أداء الطالبات ليا.
 - .3كاد تـ بناء بطااة المبلحظة بمراعاة الشركط ا تية:
 تحميؿ كؿ ميارة مف الميارات المتعمقة بتنفيذ الجاكيت فة خطكات بسيطة كمتتابعةكصياغتيا فة عبارات تصؼ أداء الطالبات المطمكب فة كؿ خطكة كتصؼ أفعاال سمككية
محددة يمكف مبلحظتيا.
 ترتيب خطكات كؿ ميارة فة بطااة المبلحظة فة تتاب محدد كفقا لؤلداء المطمكبفة كؿ ميارة.
 تخصيص مكاف أماـ كؿ عبارة يض فييا المبلحظ رأيو فة أداء كؿ خطكة بإعطاءخمس درجات لؤلداء الممتاز ،كأرب درجات لؤلداء جيد جدا ،ثبلث درجات لؤلداء
الجيد ،كدرجتاف لؤلداء مقبكؿ كدرجة كاحدة لؤلداء الضعيؼ.

- 191 -

فعالية نموذج قائم على أنسنة التعلم لتنمية تحصيل المهارات الفنية والحياتية ........................................

 كركعة عند صياغة تعميمات البطااة أف تككف كاضحة كمحدكدة حيث ااـ الباحثبكض التعميمات المناسبة إلجراء المبلحظة عمى نحك سميـ كاف يككف لكؿ طالبة
بطااة مبلحظة خاصة بيا مكتكب عمييا بياناتيا كاممة كتكض عبلمة ( )أماـ
كؿ خطكة كأسفؿ العمكد الذم يبيف درجة أداء الطالبة.
 بعد االنتياء مف إعداد بطااة المبلحظة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف السادةالمحكميف

لمت كد مف مدل صبلحيتيا لقياس الميارات الفنية المتعمقة بتنفيذ

االعماؿ الفنية كصحة األسمكب العممة لخطكات كؿ ميارة كاد تـ إجراء التعديبلت
فة ضكء آ ار يـ.
 بعد االنتياء مف إعداد بطااة المبلحظة كعرضيا عمى السادة المحكميف تـ تطبيقياعمى طالبات العينة االستطبلعية كتـ ذلؾ فة إحدل الدركس العممية لممقرر كذلؾ
بيدؼ حساب :

أ  -معامل ثبات بطاقة املالسعة ب  -معامل صدم البطاقة

ز  -شمً البطاقة.

أ  -معامل ثبات بطاقات املالسعة:
ااـ الباحث كاحدل معاكنة ىي ة التػدريس بمبلحظػة أداء طالبػات العينػة االسػتطبلعية
أثناء تنفيذ األعماؿ حيث تـ بتطبيؽ البطااػة عمػى كػؿ طالبػة حيػث أصػبد لكػؿ طالبػة درجتػاف
فة كؿ ميارة كمف ثمػا بحسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف ىػاتيف الػدرجتيف لكػؿ بطااػة كذلػؾ
لحساب معامؿ الثبات ككاف معامؿ الثبات =  9.02كىى ايمة دالة عنػد مسػتكل  9.92كىػك
معامؿ ثبات مرتف يدؿ عمى صبلحية البطااة لمتطبيؽ.

ب  -سساب صدم البطاقة:
كذلػػؾ عػػف طريػػؽ عػػرض البطااػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػة
الطفكلػػة كالمنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس التربيػػة الفنيػػة كاػػد أجمػ المحكمػػكف عمػػى صػػدؽ البطااػػة
لقياس ما كضعت مػف اجمػو كتعػديميا فػة ضػكء أ ار يػـ كاػد ااػركا بصػبلحيتيا لمتطبيػؽ ،ككانػت
نسبة االتفاؽ بيف آراء السادة المحكميف ( ) % 05مما يدؿ عمى صدؽ بطااة األداء.
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ز  -سساب شمً بطاقة املالسعة:
تػػـ تحديػػد زمػػػف بطااػػة المبلحظػػػة بنػػاء عمػػى الػػػزمف الػػذم اسػػػتجراتو طالبػػات العينػػػة
االستطبلعية فة تنفيذ الميارات الفنية المتضمنة األعماؿ الفنية المختمفة كاػد حػدد ىػذا الػزمف
بػساعتيف حسب ال حة تكزي المقرر العممة.

د  -إعداد مكياس التكديس:
ييدؼ مقياس التقدير إلى تقييـ العمؿ الفنة كمنتج نيا ة فة البنكد ا تية :
 كاد راع الباحث فة صياغة بنكد المقياس الشركط ا تية : تقسيـ كؿ بند إلى مجمكعة مف الميارات كصياغتيا فة عبارات تصؼ األداء المطمكب فةكؿ خطكة .
 تخصيص مكاف أماـ كؿ عبارة يض فييا المبلحظ رأيو فة أداء كؿ خطكة بإعطاء خمسدرجات لؤلداء الممتاز ،كأرب درجات لؤلداء جيد جدا ،ثبلث درجات لؤلداء الجيد ،كدرجتاف
لؤلداء مقبكؿ كدرجة كاحدة لؤلداء الضعيؼ.
كعدد العناصر التة يتككف منيا المقياس ( )35عنص ار بكاا خمس درجات لكؿ
ميارة كبذلؾ تككف الدرجة الكمية لممقياس ( )219درجة .
 كراع الباحث عند صياغة تعميمات مقياس التقدير أف تككف كاضحة كمحددة ،كتضمفالمقياس التعميمات ا تية:
أ -أف يككف لكؿ طالبة مقياس خاص بيا مكتكب عميو بياناتيا كاممة.
ب -تعطى درجة لكؿ ميارة تبدأ مف  5 : 2ثـ يحسب مجمكع الدرجات لكؿ طالبة مف
الدرجة الكمية ( ،)219كبذلؾ أصبد المقياس فة صكرتو األكلية .
 تـ عرض مقياس التقدير عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف فة التربية الفنيةكالمناىج كطرؽ التدريس بيدؼ التحقؽ مف صدؽ محتكاه ككاف ليـ بعض ا راء
كالمقترحات الخاصة بترتيب بعض البنكد كاعادة صياغة بعض العبارات كاد اخذ بيا عند
كتابة مقياس التقدير بصكرتو النيا ية كبذلؾ أصبد مقياس التقدير صالد لمتطبيؽ بصكرة
مبد ية.
بعد ا النتياء مف إعداد مقياس التقدير كعرضو عمى السادة المحكميف تـ استخدامو
فة تقييـ األعماؿ الفنية لطالبات العينة االستطبلعية بمساعدة معاكنة ىي ة التدريس شعبة
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الطفكلة كأصبد لكؿ طالبة درجتاف ثـ ااـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف ىاتيف
الدرجتيف لكؿ مقياس كذلؾ لحساب معامؿ الثبات ،ككاف معامؿ الثبات =  9.91كىى ايمة
دالة عند مستكل  9.92كىك معامؿ ثبات مرتف يدؿ عمى صبلحية المقياس فة تقييـ
المنتج النيا ة.
أما حساب الصدؽ فقد اعتمد الباحث عمى صدؽ المحكميف كذلؾ عف طريؽ عرضو عمى
السادة المحكميف كاد اجم السادة ا لمحكمكف عمى صدؽ المقياس كتـ إجراء التعديبلت فة
ضكء أ ار يـ كاد ااركا بصبلحيتو لمتطبيؽ ،ككانت نسبة االتفاؽ بيف آراء السادة المحكميف
( )% 05مما يدؿ عمى صدؽ المقياس .

إعداد مكياس املَازات احلياةية ( إعداد :الباسح ).
تـ إعداد مقياس الميارات الحياتية مف خبلؿ إتباع الخطكات التالية:
 -2تحديد اليدؼ مف المقياس :ىدؼ المقياس إلة اياس مدم تكافر الميارات الحياتية
لدم الطالبات عينة البحث.
 -1تحديد المحاكر المختمفة التة يقيسيا المقياس :كفى ضكء ذلؾ ااـ الباحث بإعداد
مقياس لقياس مجمكعة مف الميارات الحياتية لدل الدارسيف ،بعد االطبلع عمة العديد
مف المقاييس التة تناكلت الميارات الحياتية ،تـ تحديد محاكر المقياس المتعمؽ
بالدراسة الحالية كالمتمثمة فة ميارات الحياتية كىة عمة النحك التالة:
كيتككف ىذا المقياس مف ( )59عبارة تقيس ( )5خمس ميارات (ميارة التعبير
االجتماعى ،ميارة المشاركة الكجدانية ،ميارة تنظيـ التفاعؿ الصفة – ميارة تنظيـ
البي ة المادية لمصؼ – ميارة مجابية حاجات الطالبات )
 -3بناء المقياس :تـ بناء المقياس عمة طريقة ليكرت ،ثـ تـ عرض المقياس عمى
مجمكعة مف السادة المحكميف المتخصصيف فة المناىج كطرؽ تدريس الطفكلة لئلدالء
بآ ار يـ حكؿ :
أ -صياغة مفردات مقياس :تـ تحديد ثبلثة بدا ؿ لبلستجابة عف كؿ عبارة كىة ( دا مان –
أحيانان – ناد ارن) كعمة الطالبة اختيار إحدم تمؾ االستجابات.

ة -صياغة تعميمات مقياس :كركعة فة صياغة التعميمات الداة ،كالكضكح ،كاإليجاز،
كسبلمة الصياغة مف الناحية المجكية كالعممية.
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ج -طريقة تصحيد مقياس :كتقدر درجة كؿ عبارة بإعطاء الدرجات المقابمة بالترتيب (
 ، ) 2-1-3كتككف المقياس فة صكرتو األكلية مف ( )59مفرد.
د -حساب ثبا ت المقياس :تـ استخداـ طريقة إعادة تطبيؽ المقياس بعد مركر ثبلثة
أسابي مف التطبيؽ األكؿ ،كبحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات التطبيقيف بم
معامؿ الثبات ( )9، 92كىة دالة عند مستكم (.)9، 92
ق -حساب صدؽ المقياس :لمت كد مف صدؽ المقياس كمبلءمتو لمتطبيؽ عمى الفراة
الثالثة شعبة الطفكلة ،كاد أظيرت آراء السادة المحكميف مبلءمة مقياس الميارات
الحياتية لمتطبيؽ عمى طالبات الفراة الثالثة شعبة الطفكلة بعد إجراء بعض التعديبلت
المقترحة ،ك تـ الت كد مف صدؽ المقياس مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ
عبارة مف عبارات المقياس كالدرجة الكمية لو كجدكؿ ( )3يك ضد ذلؾ.
رذول ()3
يؼبيالد االستجبغ ثٍُ كم ػجبسح يٍ ػجبساد انًمُبط وانذسرخ انكهُخ نه .
و

يؼبيالد
االستجبغ

يغتىي
انذالنخ

و

يؼبيالد
االستجبغ

يغتىي
ادالنخ

1

٫ 66

٫ 11

31

٫ 85

٫ 11

2

٫ 77

٫ 11

32

٫ 66

٫ 11

3

٫ 61

٫ 11

33

٫ 77

٫ 11

4

٫ 76

٫ 11

34

٫ 67

٫ 11

5

٫ 84

٫ 11

35

٫ 59

٫ 11

6

٫ 86

٫ 11

36

٫ 87

٫ 11

7

٫ 78

٫ 11

37

٫ 59

٫ 11

8

٫ 79

٫ 11

38

٫ 88

٫ 11

9

٫ 66

٫ 11

39

٫ 77

٫ 11

11

٫ 85

٫ 11

41

٫ 79

٫ 11

11

٫ 78

٫ 11

41

٫ 61

٫ 11

12

٫ 86

٫ 11

42

٫ 78

٫ 11

13

٫ 66

٫ 11

43

٫ 65

٫ 11

14

٫ 85

٫ 11

44

٫ 79

٫ 11

15

٫ 78

٫ 11

45

٫ 78

٫ 11

16

٫ 79

٫ 11

46

٫ 78

٫ 11

17

٫ 88

٫ 11

47

٫ 59

٫ 11
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18

٫ 61

٫ 11

48

٫ 68

٫ 11

19

٫ 65

٫ 11

49

٫ 85

٫ 11

21

٫ 86

٫ 11

51

٫ 78

٫ 11

21

٫ 81

٫ 11

22

٫ 86

٫ 11

23

٫ 61

٫ 11

24

٫ 76

٫ 11

25

٫ 88

٫ 11

26

٫ 66

٫ 11

27

٫ 85

٫ 11

28

٫ 78

٫ 11

29

٫ 79

٫ 11

31

٫ 77

٫ 11

يتضػػد مػػف جػػدكؿ (  )3أف جمي ػ العبػػارات تػػرتبط ارتباط ػان داالن إحصػػا يان م ػ كػػؿ فبعػػد

بمعامبلت ارتباط تزيد جميعيػا عػف ( )9.3تنتمػة إليػو كعنػد مسػتكل ( ،)9.92ممػا يػدؿ عمػى

أف مقياس جكانب السمكؾ اإلدارم يتمت بصدؽ ٍ
عاؿ ،بعد حساب معامػؿ ثبػات كصػدؽ مقيػاس
الميػػارات الحياتيػػة اطم ػ ف الباحػػث إلػػى إمكانيػػة اسػػتخداـ المقيػػاس كتطبيقػػو عمػػى الطالبػػات
عينة البحث.

ةطبيل جتسبة الدزاسة :مت ةطبيل جتسبة الدزاسة احلالية علي عدة مساسل ٍي:
أوالً :التطبيل الكبلي ألدوات الدزاسة:
تػػـ اختيػػار مجمكعػػات متكاف ػػة مػػف طالبػػات الفراػػة الثالثػػة شػػعبة طفكلػػة بكميػػة التربيػػة
بقنا ،حيث تػـ اختيػار ( )55طالبػ نة كمجمكعػة ضػابطة درسػت بالطريقػة المعتػادة )55( ،طالبػة
لممجمكعػػػة التجريبيػػػة درسػػػكا بنمػػػكذج اػػػا ـ عمػػػى أنسػػػنة الػػػتعمـ ،كاػػػد تػػػـ الت كػػػد مػػػف تكػػػافؤ
المجمكعات مف حيث العمر الزمنة ،كمستكل التحصػيؿ كاالداء الميػارم ،كػذلؾ تػـ الت كػد مػف
تكافؤ معاكنة ىي ة التدريس الذيف اامكا بالمتابعت الطالبات بشؽ العممى لمجمكعتة الدراسة.
تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ فة مقػرر ميػارات الفنيػة كالحياتيػة كتطبيػؽ كػبلن مػف مقيػاس

الميػػػػارات الحياتيػػػػة كمقيػػػػاس تقيػػػػيـ االداء الفنػػػػة عمػػػػة طالبػػػػات المجمػػػػكعتيف ( الضػػػػابطة
كالتجريبية ) ابؿ تػدريس المقػرر ،كذلػؾ بيػدؼ ضػبط الخبػرات السػابقة كبعػض المتجيػرات التػة
اػػد يكػػكف ليػػا تػ ثير عمػػة النتػػا ج ،كالت كػػد مػػف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػا ية بػػيف متكسػػط
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درجات طالبػات مجمػكعتة الدراسػة ،كيمكػف تكضػيد نتػا ج التطبيػؽ القبمػة لكػؿ أداة مػف أدكات
الدراسة عمة النحك التالة:

التطبيل الكبلي الختباز حتصيل املَازات الفيية واحلياةية :
يكضد جدكؿ (  )5نتػا ج التطبيػؽ القبمػة الختبػار التحصػيؿ لطالبػات المجمػكعتيف
( الضابطة – التجريبية ).
رذول ( ) 4
َجٍُ دالنخ انفشوق ثٍُ يتىعطبد دسربد يزًىػتٍ انجحج (انعبثطخ وانتزشَجُخ ) فٍ انمُبط انمجهٍ
ػهٍ اختجبس انتحصُم انذساعٍ
انًزًىػخ انعبثطخ

انجُبٌ
انتحصُم
انذساعٍ

انًزًىػخ انتزشَجُخ

(و)

(ع)

(و)

(ع)

3515

6352

17523

4752

لًُخ
(د)

انذالنخ
اإلحصبئُخ

18651

غُش دال

مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ السػػابؽ يبػػيف أف ايمػػة ل ت ل المحسػػكبة لمتحصػػيؿ الدراسػػة تسػػاكم
( ،) 99982ك عممان ب ف ف (عدد أفراد مجمكعتة البحث الضابطة كالتجريبية ) =  ،09كايمػة
ل ت ل الجدكليػػة عنػػد درجػػة حريػػة  59كمسػػتكم داللػػة ( 91281 = 9289عبػػد المػػنعـ أحمػػد

الدردير ،1999 ،ص  ،) 110مما سبؽ يتضد أنو ال تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف
متكسطات درجات مجمكعتة البحث (الضابطة كالتجريبية) عمة مقياس التحصػيؿ الدراسػة فػة
القياس القبمة.

التطبيل الكبلي ملكياس األداء الفين
تـ تطبيؽ مقياس االداء الفنة ابميان عمى مجمكعتة الدراسة ل الضػابطة – التجريبيػة ل

ثـ مقارنة متكسطة درجاتيـ باستخداـ  ،T.Testكما ىك مكضد بجدكؿ (  )5التالة:
رذول ()5
انًتىعػ انحغبثٍ ،االَحشاف انًؼُبسٌ ،ولًُخ " د " ويغتىي انذالنخ
فٍ انتطجُك انمجهٍ نًمُبط االداء انفٍُ
انًزًىػخ

(ٌ)

(و)

(ع)

لًُخ (د)

انعبثطخ
انتزشَجُخ

45
45

92.6
91.5

8.1
7.8

1.7

انذالنخ اإلحصبئُخ
غُش دال

يتضػػد مػػف جػػدكؿ (  ) 5أف ىنػػاؾ تكػػافؤ بػػيف طالبػػات مجمكعػػة الدراسػػة ل الضػػابطة ػ ػ
التجريبية ل فة متكسط الدرجات فػة التطبيػؽ القبمػة لمقيػاس األداء الفنػة ،حيػث كانػت ايمػة ل
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ت ل المحسكبة (  ) 9.1كىة أاؿ مف ايـ ل ت ل الجدكلية عنػد درجػة حريػة ( ،)99كىػة غيػر
دالة عند أم مستكل مف مستكيات الداللة.

التطبيل الكبلي ملكياس مَازات احلياةية :
تػػػـ تطبيػػػؽ مقيػػػاس الميػػػارات الحياتيػػػة ابميػػػان عمػػػى مجمػػػكعتة الدراسػػػة ل الضػػػابطة –

التجريبيػػة ل ثػػـ مقارنػػة متكسػػطة درجػػاتيـ باسػػتخداـ  ،T.Testكمػػا ىػػك مكضػػد بجػػدكؿ ( )9

التالة:

رذول ( ) 6
انًتىعػ انحغبثٍ ،االَحشاف انًؼُبسٌ ،ولًُخ " د " ويغتىي انذالنخ فٍ انتطجُك انمجهٍ نًمُبط
يهبساد انًهبساد انحُبتُخ
انًهبساد
انحُبتُخ
يهبسح انتؼجُش
االرتًبػً
يهبسح
انًشبسكخ
انىرذاَُخ
يهبسح تُظُى
انتفبػم
انصفٍ
يهبسح تُظُى
انجُئخ انًبدَخ
يهبسح
يزبثهخ
حبربد
انطبنجبد

لًُخ
(د)

انذالنخ
اإلحصبئُخ

1.7

غُش دانخ
غُش دانخ

انًزًىػخ

(ٌ)

(و)

(ع )

انعبثطخ
انتزشَجُخ
انعبثطخ

45
45
45

انتزشَجُخ

45

21.4
21.5
15.4
15.9

4.1
4.2
2.8
2.4

1.8

انعبثطخ

45

انتزشَجُخ

45

12.4
12.2

2.5
2.1

1.6

انعبثطخ
انتزشَجُخ
انعبثطخ

45
45
45

29.5
29.9
13.6
13.5

4.3
3.9
2.6
2.8

انتزشَجُخ

45

1.6
1.1

غُش دانخ
غُش دانخ
غُش دانخ

يتضد مف جدكؿ ( )9السابؽ أف ىناؾ تكافؤ بيف طالبات مجمكعة الدراسة ل الضػابطة ػػ
التجريبية ل فة متكسط الدرجات فة التطبيؽ القبمة لمقياس ميارات الحياتية  ،حيػث كانػت اػيـ
ل ت ل المحسكبة أاؿ مف ايـ ل ت ل الجدكلية عند درجة حريػة ( ،)99كىػة غيػر دالػة عنػد أم
مستكل مف مستكيات الداللة ،كمما سبؽ يتضػد أنػو ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف
متكسطات درجات مجمكعتة البحث (الضابطة كالتجريبية) عمة مقياس الميارات الحياتية فػة
القياس القبمة.
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ةدزيس وسدةي املَازات الفيية واحلياةية:
تػػـ تقسػػيـ طالبػػات الفراػػة الثالثػػة إلػػة مجمػػكعتيف ( ضػػابطة كتجريبيػػة ) ليػػتـ تػػدريس
المجمكعػػة األكلػػػة كحػػػدتة الميػػػارات الفنيػػػة كالحياتيػػػة كفقػػػان لمطريقػػػة المعتػػػادة ،كيػػػتـ تػػػدريس

المجمكعة الثانية كفقان لنمكذج اا ـ عمى أنسػنة الػتعمـ المقتػرح فػة الدراسػة الحاليػة كذلػؾ تبعػان

لمخطػة التدريسػػية لمعػاـ الدراسػػة الجػػامعة  1919-1920كاػد تػػـ التػدريس لممجمػػكعتيف فػػة
نفس الفترة كتحت نفس الظركؼ تقريبان.

التطبيؽ البعدم ألدكات القياس :بعد االنتياء مػف التجربػة تػـ تطبيػؽ اختبػار التحصػيؿ مقيػاس
الميػػارات الحياتيػػة كبطااػػة المبلحظػػة األداء الفنػػة الميػػارم بعػػديا عمػػة طالبػػات المجمػػكعتيف
التجريبيػػة كالضػػابطة ،كذلػػؾ لبيػػاف مػػدم فاعميػػة نمػػكذج اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ فػػة تنميػػة
التحصيؿ كاألداء الميارم عمى طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة .

املعاجلة اإلسصائية :
تـ رصد نتا ج التطبيؽ البعدم ،كعكلجت إحصا يا مف خبلؿ البرنامج اإلحصا ة

االلكتركنة ()SPSS v (17كتـ معالجة البيانات فة الدراسة الحالية باستخداـ األساليب
اإلحصا ية التالية :

 -2المتكسطات كاالنحرافات المعيارية.
 -1اختبار ل ت ل.
 -3معامبلت االرتباط.

 -5حجـ الت ثير ( )dمف خبلؿ معادلة مرب معامؿ إيتا .1

ىتائر الدزاسة :عسضَا وةفسريٍا ومياقصتَا:
فيما يمة عرض ألىـ النتا ج التة تـ التكصؿ إلييا لئلجابة عف أس مة الدراسة:
لئلجابة عف السؤاؿ االكؿ كالذم نصو :ما الميارات الفنية كالحياتية الكاجب تنميتيا لدم
طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة ؟
استند بناء التطبيقات عمى مجمكعة مف األسس كاإلجراءات المتتابعة التة تكفػؿ نجػاح
األنشطة العممية ،التة تـ التكصؿ إلييا مف خػبلؿ اإلطػبلع عمػى الدراسػات السػابقة ،ككػذلؾ تػـ
تحديد الميارات التة يجب أف تتكفر لدل المعمـ مف خبلؿ اسػتطبلع رأم المحكمػيف ،كمػف ىػذه
اإلجراءات التة استند إلييا فة بناء البرنامج ما يمة :
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-2تحميؿ أدكار طالبات فى ضكء ما تفرضو الميارات الفنيػة كالحياتية المطكرة مف متطػمبات.
-1إجراء مسد لما كرد فة محتكل كمقػررات الميػارات الفنيػة كالحياتيػة لمفراػة الثالثػة ،شػعبة
الطفكلة ،كلترجمة ما كرد فييا إلى ميارات تمزـ الطالبة.
-3االطبلع عمى كتػب كمراجػ الكتػاب الجػامعى المعػد مػف القسػـ األ كػاديمة  ،كترجمػة مػا كرد
مف عناصر المحتكل إلى ميارات الفنية كالحياتية.
-5االطبلع عمى البحكث كالدراسات السابقة ،المرتبطة بالدراسة كاالطبلع عمى اػكا ـ الميػا ارت،
التة تضمنتيا الدراسات السابقة كااتباس بعض الميارات الفنية كالحياتية.
-5إجراء مقاببلت م بعض المتخصصيف كالمػكجييف كالمعممػيف األكا ػؿ ،بيػدؼ التعػرؼ عمػى
الميارات الفنية كالحياتية البلزمة لمعممة الطفكلة مف كجية نظر كؿ منيـ.
 -9االطػبلع عمػة بعػض البحػكث كالدراسػات السػػابقة المرتبطػة بمكضػكع الدراسػة مثػؿ( :منػػى
أبػػػك النصػػػر )2003،؛ فريػػػدة عػػػكيس 2095،؛ خالػػػد سػػػركر 2005،؛ زينػػػب محمػػػكد
1991،؛ فاتف فػكده 1995،؛ ناديػة الفقػة  )1990،المرتبطػة بالمحػاكالت األكلػى حيػث
انصبت برامجيا التعميمية المتعمقة بالميارات الفنية كالحياتية بالمقرر الجديد.
-1الدراسػػة االستطبلعػػػية :كاػػد تػػـ إجػراء مقػػاببلت منظمػػة – عػػف طريػػؽ الزيػػارات الميدانيػػة-
لبعض دكر رياض األطفاؿ بقنا (مدرسة الصفكة الخاصػة – مدرسػة المنشػية االبتدا يػة –
مدرسة حسػاف بػف ثابػت االبتدا يػة) ابػؿ إعػداد األدكات المسػتخدمة ،كمقػاببلت أخػرم مػ
بعض المكجيات ،كىدفت المقابمة لمعرفة ما يمة :األنشطة المكجكدة فػة ريػاض األطفػاؿ
كالتة تمزـ بالميػارات الفنيػة كالحياتيػة بػالمنيج المعػدؿ ،ثقافػة المعممػات كمعمكمػاتيف فػة
مجػػػاؿ أنسػػػنة الػػػتعمـ مػػػف خػػػبلؿ التػػػراث الشػػػعبة ،مػػػدم تنػػػكع الخامػػػات التػػػة تسػػػتخدميا
المعممػػات فػػة العمػػؿ الفنػػة ،كااػ إدارة البي ػػة الصػػفية لممعممػػة داخػػؿ الركضػػة مػػف خػػبلؿ
التربيػػة العمميػػة كعبلاػػة بالميػػارات الفنيػػة المتعمقػػة بالعمػػؿ الفنػػة مػػف خػػبلؿ( :التنػػكع فػػة
الشػػكؿ  -التمػػكيف  -التراكيػػب ك التقنيػػات المسػػتخدمة -القػػيـ الجماليػػة كزخرفيػػة لمعمػػؿ
الفنة  -التذكؽ الفنة بجماليات أنسنو التراث الشعبة).
 -9نتا ج الدراسة االستطبلعية التة تـ التكصػؿ إلييػا مػف الدراسػات السػابقة كتحميػؿ األعمػاؿ
الفنيػة لطالبات الفراة الثالثة شعبة الطفكلة ابؿ تجريب الدراسة فيما يمة:
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اصكر فة كحدة التككيف ،اصكر فػة التناسػؽ المػكنة ،عػدـ التناسػؽ المسػاحات فػة

-

العمؿ الفنة ،عدـ تنكع فة التصميـ  ،غياب التنظيـ المناسػب لتكليػؼ الخامػة ،تتميػز
أعمػػاليف بالبسػػاطة فػػة كػػؿ العناص ػر العمػػؿ الفنػػة ،اصػػكر فػػة ميػػارة إنيػػاء العمػػؿ
الفنة.
-

عدـ ادرة الطالبػات عمػى اػراءة العمػؿ الفنػة ،كفيػـ معػانة كالرمػكز الشػعبية كعرضػيا
فة مكضكعات تحػت مسػمى التػراث اإل نسػانة ،كذلػؾ لنتػا ج عػدة منيػا غيػاب الفنيػيف
الشعبييف كامة االىتماـ بكجكد أعماؿ فنية تراثية فى جمي مراحؿ التعميـ المختمفة.

-

ثقافة الطالبات الفنية كالتشكيمية ال تؤىميـ لفيـ القيـ الفنية كالجمالية لؤلعماؿ الفنيػة
كربطيا بالميارات الحياتية بسبب الضػجكط األ كاديميػة المتزايػدة عمػى الطمبػة مػف ىػذه
الميػػارات الحياتيػػة مػػايمة ( :ميػػارة التعبيػػر االجتمػػاعى ،ميػػارة المشػػاركة الكجدانيػػة،
ميارة التعاكف ،ميارة تنظيـ التفاعؿ الصفة – ميػارة تنظػيـ البي ػة الماديػة لمصػؼ –
ميارة مجابية حاجات الطالبات).

-

تفتقػػد الطالبػػات القػػدرة عمػػى تػػذكؽ عناصػػر التػػراث الشػػعبة كتحميميػػا كفيػػـ الرمػػكز
لمبعض األعماؿ المعاصرة نتيجة لما يمى:
-2

ضعؼ فة صياغة الفكرة بشكؿ كاضد كبسيطة .

-1

عدـ استخداـ خطكط بسيطة ككاضحة حتى يسيؿ عمى األطفاؿ اراءتيا.

-3

عدـ تكضيد األجزاء الر يسة كالبعد عف التفاصيؿ الدايقة.

-5

الرسكـ المقدمة غير مناسبة لعمر األطفاؿ.

مػػف خػػبلؿ مػػا تكصػػؿ إليػػو الباحػػث تػػـ إعػػداد كتصػػميـ كحػػدة مقترحػػة كتحديػػد أىػػدافيا
كمحتكاىا كتنظيميا ،بما يتبلءـ كطبيعة طالبات الفراة الثالثة شػعبة الطفكلػة  ،كمػف اختيػار
المكضػػكعات ،كتصػػنيؼ كتنظػػيـ الميػػارات كاألدكات كالخامػػات كاختيػػار الكسػػا ؿ كطػػرؽ التعمػػيـ
المناسػػػػبة ،ثػػػـ تحديػػػد الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػة سػػػيطبؽ خبلليػػػا الكحػػػدتيف المقتػػػرحتيف كأسػػػاليب
تقكيميما.
لئلجابة عف السؤاؿ الثانة كالذم نصو :ما فاعمية استخداـ نمكذج اا ـ عمى أنسنة
التعمـ عمة التحصيؿ المعمكمات كالمعارؼ الخاصة بمقرر الميارات الفنية كالحياتية لدل
طالبات الفراة الثالثة شعبة طفكلة ؟
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لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ ااـ الباحث بما يمة:
أ -مقارنػػة متكسػػطة درجػػات طالبػػات مجمػػكعتة الدراسػػة لالضػػابطة  -التجريبيػػةل فػػة التطبيػػؽ
البعدم لبلختبار التحصيمة كمحصمة نيا ية كما ىك مكضد فة جدكؿ ( :)1
رذول () 7
َىظح انًتىعػ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ويغتىي انذالنخ فٍ انتطجُك انجؼذي
نالختجبس انتحصُهً نطبنجبد انًزًىػتٍُ "انعبثطخ – انتزشَجُخ"
انًزًىػخ
انعبثطخ
انتزشَجُخ

انتطجُك

انجؼذي

(ٌ)

(و)

(ع)

45

37.41

16.5

45

52.51

14.5

لًُخ
"د"

انذالنخ
اإلحصبئُخ

3.8

دانخ
ػُذ 1.11

يتضد مف جدكؿ ( )1أف ايمة (ت) المحسكبة كالتة تساكم ( )3.9أعمػى مػف ايمػة
لتل الجػػػد كليػػػة عنػػػد درجػػػة حريػػػة ( )59كالتػػػة تسػػػاكم ( )1.99عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 9.95
كتسػػاكم ( )1.99عنػػد مسػػتكل داللػػة  9.92ممػػا يؤكػػد انػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػا ية بػػيف
متكسػػطة درجػػات طالبػػات المجمػػكعتيف لالضػػابطة  -التجريبيػػةل فػػة التطبيػػؽ البعػػدم لبلختبػػار
التحصيمة لصالد المجمكعة التجريبية عند مستكل داللة . 9.92
ب -مقارنة متكسطة درجػات طالبػات مجمػكعتة الدراسػة لالضػابطة  -التجريبيػةل فػة التطبيػؽ
البعدم لمستكيات االختبػار التحصػيمة (تػذكر – فيػـ  -تطبيػؽ) كػؿ مسػتكل عمػى حػدة ،
كما ىك مكضد فة جدكؿ (:) 9
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رذول ( )8
َىظح انًتىعػ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ويغتىي انذالنخ فٍ انتطجُك انجؼذي
نالختجبس انتحصُهً ثبنُغجخ نهًغتىَبد انخالث كم يغتىي ػهً حذح نطبنجبد انًزًىػتٍُ "انعبثطخ
– انتزشَجُخ"
انًغتىي
انًؼشفٍ
تزكش
فهى
تطجُك

انًزًىػخ انتطجُك
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ

انجؼذي
انجؼذي
انجؼذي

(و)

(ع)

12.5
16.1
12.9
19.9
12
16.5

5.6
4.6
5.7
5.5
5.4
4.5

(ٌ)
45
45
45
45
45
45

لًُخ
"د
"

انذالنةةةةةةخ
اإلحصبئُخ
دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11

2.7
4.8
3.5

يتضػػػد مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػا يا بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات
المجمكعتيف لالضابطة  -التجريبيةل فػة المسػتكيات المعرفيػة لبلختبػار التحصػيمة كػؿ مسػتكل
عمػػى حػػده لصػػالد المجمكعػػة التجريبيػػة حيػػث أف ايمػػة لتل المحسػػكبة لكػػؿ مسػػتكل أعمػػى مػػف
ايمة لتل الجد كلية عند درجة حرية ( )59كىة دالة عند مستكل (. )9.92
لمتحقؽ مف صحة الفرض الثانة ااـ الباحث بما يمة:
أ -مقارنػػة متكسػػطة درجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػة التطبيقػػيف لالقبمػػة – البعػػدمل
لبلختبار التحصيمة كمحصمة نيا ية كما ىك مكضد فة جدكؿ (:) 0
رذول ( )9
َىظح انًتىعػ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ويغتىي انذالنخ فٍ انتطجُمٍُ "انمجهٍ
– انجؼذي " نالختجبس انتحصُهً نطبنجبد انًزًىػخ "انتزشَجُخ"
انًزًىػخ

انتطجُك

(ٌ)

(و)

انتزشَجُخ

انمجهٍ
انجؼذي

45
45

27.7
52.6

(ع)

لًُخ "
د"

انذالنخ
اإلحصبئُخ

9.4
14.6

21.4

دانخ ػُذ
1.11

يتضػػد مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف ايمػػة لتل المحسػػكبة كالتػػة تسػػاكم ( ) 19.5أعمػػى
مػػف ايمػػة لتل الجػػد كليػػة عنػػد درجػػة حريػػة ( )10كالتػػة تسػػاكم ( )1.95عنػػد مسػػتكل داللػػة
 9.95كالتػػة تسػػاكم ( )2.19عنػػد مسػػتكل داللػػة  9.92كىػػذا يؤكػػد انػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػة
إحصػػا يا بػػيف متكسػػطة درجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػة التطبيػػؽ لالقبمػػة  -البعػػدمل
لبلختبار التحصيمة لصالد التطبيؽ البعدم عند مستكل داللة . 9.92
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ب -مقارنػػة متكسػػطة درجػػات طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػة التطبيقػػيف لالقبمػػة  -البعػػدمل
لمستكيات االختبار التحصيمة كؿ مستكل عمى حدة ،كما ىك مكضد فة جدكؿ (:)29
رذول ()11
َىظح انًتىعػ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ويغتىي انذالنخ فٍ انتطجُمٍُ " انمجهٍ
– انجؼذٌ" نًغتىَبد االختجبس انتحصُهً كم يغتىي ػهً حذح نطبنجبد انًزًىػخ "انتزشَجُخ"
انًغتىي
انًؼشفٍ

انًزًىػخ

تزكش

تزشَجُخ

فهى

تزشَجُخ

تطجُك

تزشَجُخ

انتطجُك

(ٌ)

(و)

(ع)

انمجهٍ
انجؼذي
انمجهٍ
انجؼذي
انمجهٍ
انجؼذي

45
45
45
45
45
45

9.1
16.1
9.7
19.9
8.8
16.5

3.3
4.6
3.18
5.5
3.12
4.4

لًُخ "
د"

انذالنخ
اإلحصبئُخ

17.9
18.5
21.1

دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11

يتضػػد مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أنػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػا يا بػػيف متكسػػطات درجػػات
طالبات المجمكعػة التجريبيػة فػة التطبيقػيف لالقبمػة  -البعػدمل لمسػتكيات االختبػار التحصػيمة
كػػؿ مسػػتكل عمػػى حػػدة لصػػالد التطبيػػؽ البعػػدم ،حيػػث لتل المحسػػكبة لكػػؿ مسػػتكل أعمػػى مػػف
ايمة لتل الجد كلية عند درجة حرية ( )10كجميعيا دالة عند مستكل (.)9.92
مما سبؽ يمكف تمخيص اإلجابة عف التساؤؿ الثانة فة النقاط التالية:
أ -كجكد فركؽ دالة إحصا يا بيف متكسطة درجات طالبات كبل مف المجمػكعتيف ل الضػابطة –
التجريبية ل فة االختبػار التحصػيمة ككػؿ فػة التطبيػؽ البعػدم لبلختبػار لصػالد المجمكعػة
التجريبية.
ب -كجكد فركؽ دالة إحصا يا بيف متكسطات درجات طالبات كبل مػف المجمػكعتيف لالضػابطة
– التجريبيػػةل فػػة المسػػتكيات المعرفيػػة لبلختبػػار التحصػػيمى لتػػذكر – فيػػـ – تطبيػػؽل كػػؿ
مستكل عمى حده فة التطبيؽ البعدل لبلختبار لصالد المجمكعة التجريبية.
ج -كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػا يا بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػة
التطبيقيف لالقبمة البعدلل فة االختبار التحصيمى ككؿ لصالد التطبيؽ البعدل.
د -كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػا يا بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػة
التطبيقيف ل القبمة – البعػدلل فػة المسػتكيات المعرفيػة لبلختبػار التحصػيمى (تػذكر – فيػـ
– تطبيؽ) كؿ مستكل عمى حدة لصالد التطبيؽ البعدل.
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كبذلؾ تشير النتػا ج السػابقة إلػى فعاليػة التػدريس باسػتخداـ نمػكذج اػا ـ عمػى أنسػنة
التعمـ فة رف مستكل التحصيؿ لدل طالبات لدل طالبات الفراة الثالثة شعبة الطفكلة.
كلت كيد النتا ج ااـ الباحث بحساب حجـ ت ثير فعاليػة التػدريس باسػتخداـ نمػكذج اػا ـ
عمى أنسنة التعمـ فة رف مستكل التحصػيؿ الدراسػة لػدل طالبػات لػدل طالبػات الفراػة الثالثػة
شعبة طفكلة كما ىك مكضد بالجدكؿ (: )22
رذول ()11
َىظح حزى تأحُش ًَىرد لبئى ػهً أَغُخ انتؼهى فٍ سفغ يغتىي انتحصُم
انًتغُش انًغتمم

انًتغُش
انتبثغ

لًُخ " د
"

دسربد
انحشَخdf

لُى
n2

لًُخ d

حزى
انتأحُش

ًَىرد لبئى ػهً
أَغُخ انتؼهى

انتحصُم
انذساعٍ

21.5

29

8.5

1.17

كجُش

يتضد مف جدكؿ ( )22أف حجـ تػ ثير المتجيػر المسػتقؿ (نمػكذج اػا ـ عمػى أنسػنة الػتعمـ)
فة المتجير التاب (التحصيؿ الدراسة) كبير ألف ) ) dأعمػى مف (. )9.9
مما يدؿ عمة أف التدريس باستخداـ نمػكذج اػا ـ عمػى أنسػنة الػتعمـ ذك فاعميػة أكثػر مػف
الطريقػة المعتػادة فػة تنميػػة ميػارات الفنيػة كالحياتيػة ،كبػػذلؾ تتحقػؽ صػحة الفػرض األكؿ مػػف
فركض الدراسة ،كيرج ذلؾ إلى أف:
 المراحؿ التة تمر بيا الطالبة فة أثناء المقابمة كالتفاعؿ م الباحػث يسػاعد الطالبػات عمػة
التدرج فة تعمـ المعمكمات كبنػاء المعػارؼ بمػا يسػاعدىف عمػة تنميػة اػدراتيـ العقميػة كفقػان
لمسػتكيات القيػاس المختمفػة ،لػػذا يتضػد أف لػدم طالبػات المجمكعػػة التجريبيػة حسػف بنػػاء

المعمكمات الفنية كممارسة الشؽ الحياتى مػف خػبلؿ االسػتخداـ األمثػؿ لؤلعمػاؿ الفنيػة ممػا
جعميـ فة تذكر دا ـ ليا .كما أظيرتو تفكؽ التعمـ اإلنسانة فة تذكر المعرفة بسيكلة.
 تػػكفير البي ػػة التعميميػػة الجنيػػة فػػة ضػػكء مكديػػكؿ اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ أدل إلػػى تطػػكير
تصميـ االفكػار الفنيػة الجنيػة بػالمكااؼ الحياتيػة مػف خػبلؿ كضػ تصػكر لتنظػيـ المحتػكل
كالمنااشػة لمتعريفػػات كأفكػػار المحتػػكم عامػػة ،كاتبػاع ىػػذه المنااشػػة بػػالتمخيص ثػػـ التركيػػب
كصياغة العبلاة التة تربط بيف أجزاء كؿ تعميـ الفنية كعبلاتيا بالمفاىيـ الحياتية.
 فاعميػػػة الطالبػػػات كايجػػػابيتيـ فػػػة المكاػػػؼ التعميمػػػة ،كاثػػػارة حماسػػػيـ كاالسػػػتحكاذ عمػػػى
اىتماميـ كتكجيييـ لؤلفكار الميمة كتقديـ أمثمػة مػف خػبلؿ صػكر كبيػاف عممػة تكضػحيا،
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ثـ أمثمة مضادة الفكػار اخػرم فنيػة كحياتيػة غيػر مطابقػة  ،ثػـ فقػرات لمتػدريب كالممارسػة،
كأخي ار التزكيد بالتجذية الراجعة ،كمف ثـ زيادة رغبة الطالبات نحك التعمـ.
 تشجي التفاعؿ الصفة بيف الطالبات كالباحث ،كبيف بعضػيف الػبعض ،حيػث يشػج المعمػـ
الطالبات عمى الحكار المفتكح الذم يسيـ فة تركيػز انتبػاىيف نحػك المعمكمػات التػة يػرغبف
فػػة اكتشػػافيا ،كيسػػيـ فػػة تطػػكير مسػػارات تفكيػػرىـ الفنػػة مػػف خػػبلؿ رؤيػػة لمت ػراث الفػػف
الشعبى كربطة بمضاميف الحياة اليكمية.
 ىذا ما أشارت إلية د ارسػة (فريػدة عػكيس 2095،؛ خالػد سػركر 2005،؛ زينػب محمػكد
1991،؛ فػػاتف فػػكده 1995،؛ ناديػػة الفقػػة  )1990،كاتفقػػت م ػ الدراسػػة الحاليػػة عمػػى
إكسػػاب الميػػارات الفنيػػة كالحياتيػػة مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى إسػػتراتيجيات التعمػػيـ اذا تػػكفرت
لدل الطالبات الميارات البلزمة ألعداد أعماؿ فنية مػف خػبلؿ المكاصػفات الفنيػة كالتشػكيمية
الجيدة.
 اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة م ػ مػػا اشػػارت إليػػو دراسػػة (سػػمية عبدالحميػػد ،1929،ص ص
 )991 - 599أف نثػػؽ فػػى اػػدراتيف عمػػى الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ خب ػراتيف ،كأسػػتخدـ الكسػػا ؿ
التعميمية الحديثة (محمػد جيػاد ،1992ص  ، )99كاتقػاف مياراتيػا فػة سػيااات مجتمعيػة
كفػػة مكااػػؼ كااعيػػة (كلػػيـ عبيػػد  ، 1995ص  ،)23كتػػرتبط الميػػارات الحياتيػػة كاألنشػػطة
الفنيػػة ببي ػػة األطفػػاؿ؛ حيػػث أنيػػا نش ػ ت نتيجػػة لتفاعػػؿ اإلنسػػاف م ػ خامػػات بي تػػو كتمبيػػة
لػػبعض حاجاتػػو؛ كىػػذا يسػػتدعة أف يكظػػؼ المػػتعمـ كػػؿ حكاسػػو كامكاناتػػو فػػة التعػػرؼ عمػػى
بي تو بصكرة شاممة كمتكاممة.
لئلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثالػػث كالػػذم نصػػو :مػػا فاعميػػة نمػػكذج اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ
عمة تنمية االداء الميارم بمقرر الميػارات الفنيػة كالحياتيػة لػدل طالبػات الفراػة الثالثػة شػعبة
طفكلة.
لمتحقؽ مف صحة الفرض ااـ الباحث بما يمة :ل تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف
متكسػػطات درجػػات طالبػػات المجمكعػػة ل الضػػابطة  -التجريبيػػة ل فػػة التطبيػػؽ البعػػدل لبطااػػة
تقييـ االداء الفنة لصالد المجمكعة التجريبية.

كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لتل  T testلممقارنػػة بػػيف

متكسطات درجػات طالبػات المجمػكعتيف ل التجريبيػة – الضػابطة ل فػة التطبيػؽ البعػدل لبطااػة
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تقييـ االداء الفنة المعد ليذا الجػرض ،كاػد تػـ إجػراء المعالجػات اإلحصػا ية باسػتخداـ برنػامج

( ) SPSS Version 17.0كىك ما يتضد مف خبلؿ جدكؿ ( )21التالة:

رذول ()12
انًتىعػ انحغبثٍ ،االَحشاف انًؼُبسٌ ،ولًُخ " د " ويغتىي انذالنخ
فٍ انتطجُك انجؼذي ثطبلخ تمُُى االداء انفٍُ

انًزًىػخ

انتطجُك

(ٌ)

(و)

(ع)

لًُخ " د
"

انذالنخ
اإلحصبئُخ

انعبثطخ
انتزشَجُخ

انجؼذي

45
45

121.51
198.9

31.567
69.137

6.534

دانخ ػُذ
1.11

يتضد مف الجدكؿ السابؽ أف ايمة لتل المحسكبة كالتة تسػاكل ( )9.535أعمػى مػف
ايمة لتل الجد كلية عند درجة ( )59كالتػة تسػاكم ( )1.99عنػد مسػتكل داللػة  9.95كالتػة
تسػػاكل ( )1.99عنػػد مسػػتكل داللػػة  9.92كىػػذا يؤكػػد انػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػو إحصػػا يا بػػيف
متكسػػطة درجػػات طالبػػات المجمػػكعتيف لالضػػابطة – التجريبيػػةل فػػة التطبيػػؽ البعػػدل لبطااػػة
المبلحظة لصالد المجمكعة التجريبية عند مستكل داللة ()9.92

مقارنػػة متكسػػطة درجػػات طالبػػات المجمػػكعتيف لالضػػابطة – التجريبيػػةل فػػة التطبيػػؽ البعػػدل

لمميارات المتضمنة ببطااة المبلحظة كؿ ميارة عمى حدة ،كما ىك مكضد فة جدكؿ (.)23

رذول ()13
َىظح انًتىعػ انحغبثٍ واالَحشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ويغتىي انذالنخ فٍ انتطجُك انجؼذي نهًهبساد
انًتعًُخ ثطبلخ انًالحظخ كم يهبسح ػهً حذح نهًزًىػتٍُ "انعبثطخ – انتزشَجُخ"
انًهبساد
انتُىع فٍ انشكم
انتهىٍَ
انتشاكُت
انتمُُبد
انًغتخذيخ
انمُى انزًبنُخ
وصخشفُخ نهؼًم
انفٍُ
انتزوق انفٍُ
ثزًبنُبد أَغُه
انتشاث انشؼجٍ

انًزًىػخ
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ
ظبثطخ
تزشَجُخ

انتطجُك
انجؼذي
انجؼذي
انجؼذي
انجؼذي
انجؼذي

ظبثطخ
تزشَجُخ

انجؼذي

(ٌ)

(و)

(ع)

45
45
45

17.76
29.5
13.8

4.8
7.6
4.8

45
45
45
45
45
45

25.9
9.17
14
11.9
19.7
11.13

6.8
2.5
1.9
2.3
4.2
1.9

45

14.2

6.7

45

9.9

4.9

45

18.1
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7.4

لًُخ
"د"

انذالنخ
اإلحصبئُخ

6.11

دانخ ػُذ
1.11

6.32

دانخ ػُذ
1.11

6.71
4.93

دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11

6.27

دانخ ػُذ
1.11

6.63

دانخ ػُذ
1.11
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يتضد مف الجػدكؿ السػابؽ أف ايمػة (ت) المحسػكبة لكػؿ ميػارة أعمػى مػف ايمػة (ت)
الجػػد كليػػة عنػػد درجػػة حريػػة ( )59كالتػػة تسػػاكم ( )1.99عنػػد مسػػتكل داللػػة  9.95كالتػػة
تسػػاكل ( )1.99عنػػد مسػػتكل داللػػة  9.92كىػػذا يؤكػػد انػػو يكجػػد فػػركؽ دالػػو إحصػػا يا بػػيف
متكسػػطة درجػػات طالبػػات المجمػػكعتيف لالضػػابطة – التجريبيػػةل فػػة التطبيػػؽ البعػػدل لمميػػارات
المتضػػمنة ببطااػػة المبلحظػػة كػػؿ ميػػارة عمػػى حػػده لصػػالد المجمكعػػة التجريبيػػة عنػػد مسػػتكل
داللػػة (، )9.92ممػػا يػػدؿ عمػػة أف التػػدريس باسػػتخداـ مكديػػكؿ اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ ذك
فاعمية أكثر مف الطريقة المعتادة فة تنمية الميارات الفنية لدل طالبات المجمكعة التجريبية.
 بػذلؾ تتحقػؽ صػػحة الفػرض السػابؽ مػػف فػركض الدراسػػة ،كيرجػ ذلػؾ إلػػى أف تػكفير البي ػػة
التعميمية الجنية فة ضكء نمكذج اا ـ عمى أنسنة التعمـ أدل إلى بنػاء الطالبػات لممعمكمػات
كترتيبيػػا مػػف خػػبلؿ فيميػػـ لمعبلاػػات بػػيف أج ػزاء المػػادة المقدمػػة ليػػـ كاألفكػػار كالمفػػاىيـ
المرتبطة بيا ،كتكضيد العبلاات بيف المفاىيـ باعتبارىا المتطمبات القبميػة لػتعمـ التعميمػات
المرتبطػػة بيػػا ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ سبلسػػؿ المفػػاىيـ التػػة يشػػكؿ منيػػا كػػؿ تعمػػيـ عمػػة حػػده،
كربط كؿ مفيكـ جديد م غيره مف المفاىيـ األخرل ،كمف ثـ تخزينيا فػة ذاكػرتيـ بطريقػة
منظمة ،لذا يسيؿ عمى الطالبات استيعابيا كتذكرىا.
 تنظيـ أفكار الطالبات كالتعبير عنيا كترجمتيػا إلػة حمػكؿ لممشػكبلت ،إضػافة إلػى المسػاعدة
التػػة يقػػدميا الباحػػث كمعػػاكنة ىي ػػة التػػدريس لي ػف كاعػػدادىف لمتطمبػػات الػػتعمـ السػػابقة
كتقػػديـ خبػرات الميػػارة مدعمػػة باألمثمػػة المممكسػػة الحياتيػػة التػػة تتجػػو كميػػة نحػػك األىػػداؼ
التعميمية المنشكدة.
 اػػد ترتػػب عمػػة ذلػػؾ كجػػكد صػػعكبات فػػة فيػػـ األنشػػطة كالميػػارات مػػف حيػػث تكامػػؿ المػػنيج
كتحصيميا ما اشارت الية الدراسات التربكية مثؿ د ارسة (شػيماء صػبحة إبػراىيـ 1999 ،
؛ منير الصادؽ 1999،؛ حسف حمدم 1921 ،؛ نانسة حسػف الجميػؿ 1921 ،؛ عمػاد
شػػكاة  ،)1929 ،كايجابيػػة الطالبػػات كفػػاعميتيف كتحممي ػف مس ػ كلية الػػتعمـ فػػة المكاػػؼ
التعميمػػة يثيػػر حماسػػيف كيسػػتحكذ عمػػة اىتمػػاميف ،كيزيػػد مػػف ثقػػتيف ب نفسػػيف ،كيرضػػة
طمكحاتيف مما يدفعيف إلة مزيد مف الميارات.
 الحػػػكار الصػػػفة المفتػػػكح الػػػذم يسػػػيـ فػػػة تطػػػكير أداء الطالبػػػات كتركيػػػز انتبػػػاىيـ نحػػػك
التطبيقػػات التػػة يػػرغبف فػػة اكتشػػافيا كتشػػكيؿ مسػػارات إمكانيػػاتيف كاسػػتخداميا .مػ تقػػديـ
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الباحػػػث البيػػػاف العممػػػى مػػػف خػػػبلؿ التجذيػػػة الراجعػػػة كالتعزيػػػزات الفكريػػػة أدل إلػػػى زيػػػادة
فعاليتيف كمشاركاتيف.
 يعمؿ الباحث جاىدان عمة أف يرم الخبرة كالمكاؼ الميارم كما تراه الطالبة ،كىذا فيسيـ فػة
تطكير مياراتيف تطكي ارن إيجابيان مكجيان يتفؽ م حاجاتيف كمػف ثػـ مسػاعدتيف عمػة تنظػيـ
الميارات الفنية بتسمسؿ منطقة يبػدأ مػف العػاـ إلػة الخػاص ،كمػف المحسػكس إلػة المجػرد
أم بصكرة مرحمية متعاابة ،يعقبيا نكع مف المنااشة لمتعريفات كاألفكار العامة ،كتتب ىػذه
المنااشػػة بػػالتمخيص ثػػـ التركيػػب أم صػػياغة العبلاػػة التػػة تكضػػد العبلاػػات الداخميػػة التػػة
تػػربط بػػيف أج ػزاء كػػؿ ميػػارة ،كأخيػ ارن نقػػد الفنػػة الفػػردم كالجمػػاعة لؤلعمػػاؿ الفنيػػة لمتحقيػػؽ

األىداؼ المتكاعة التة تكضد العبلاات الخارجية التة تربط بيف أجزاء كػؿ ميػارة كالميػارات

األخرل ذات العبلاة .
 اتفقت نتا ج ىذه الدراسة م العديد مف الدراسػات منيػا ( نعمػات فػؤاد ، 2003 ،ص ) 99
؛ كدراسػػة ( لباسػػنؾ  ، ) Lipacinki, 1995, p.81كدراسػػة ( سػػبرنج Springe,
pp.9-11

 ) 1996,؛ ( محمػػػػػػػكد البسػػػػػػػيكنى  ، 2009 ،ص ) 09؛ ( سػػػػػػػترك

 ) Stroh,1998,p.25؛ ( محمد الجزيرل ، 1991 ،ص  ) 23؛ ( لبمػاف Lipman,
) 2003,pp. 91-96؛ كدراسػػة (منيػػر الصػػادؽ  )1999،؛ كدراسػػة ( نانسػػة حسػػف
الجميؿ  )1921 ،؛ كدراسة (عماد شكاة  )1929 ،كالت تكصمت إلػى تػ ثر األداء الفنػة
لمطالبػػات بالمعمكمػػات السػػابقة كالخمفيػػة المعرفيػػة لػػدييف كالتػػة اػػد تتطمبيػػا ىػػذه الميػػارات
كالمفاىيـ الفنية كالتطبيقات لممشػجكالت يدكيػة ،كالتػة سػبؽ أف تمكػف كتفػكؽ فييػا طالبػات
المجمكعة التجريبية فة معرفة الميارات الفنية الجديدة.
 كاػػػػػد حػػػػػدد كػػػػػبلن مػػػػػف دراسػػػػػة (al,2002,p.45

) Winkler,et؛ كدراسػػػػػة ( كديػػػػػ

مكسػػيمكس ،1993،ص )51؛ كدراسػػة (مجػػدم عزيػػز،1995،ص  )952كأشػػار دراسػػة

(ىالػػػة خيػػػر  ،محمػػػكد أبػػػك المجػػػد ، 1921،ص ص ) 23 -21أف عمميػػػة إدارة الصػػػؼ
تتمثؿ بدكر المػتعمـ كفقػان ألنسػنة الػتعمـ فػة خمسػة مراحػؿ مػف النشػاط ،ىػة مرحمػة تحديػد
المسػػاعدة ،مرحمػػة تحديػػد المشػػػكمة ،مرحمػػة تطػػكير االستبصػػػار ،مرحمػػة التخطػػيط كاتخػػػاذ

القرار ،مرحمة التكامؿ (سمر السػيد  ، 1921،ص292؛ يكسػؼ اطػامة  ،كنايفػة اطػامة،
 ، 2009ص ص  555 – 551 ،99 – 99؛ عمػػػػاد شػػػػكاى  1929،؛ سػػػػمر السػػػػيد
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 ، 1921،ص  )292لتحقيػػؽ الػػػتعمـ ذم المعنػػة أك الػػػتعمـ بػػالخبرة ،كذلػػػؾ بتقػػديـ مقػػػرر
الميػػػارات الفنيػػػة كالحياتيػػػة لممػػػتعمـ فػػػة صػػػكره تطبيقػػػات مفيكمػػػة لديػػػو كتػػػرتبط ب ىدافػػػو
الخاصػػة ،كىػػذا النػػكع مػػف الػػتعمـ بػػااة األثػػر ،فينػػاؾ ضػػركرة لمتكيػػؼ كاالنػػدماج مػ المػػادة
التعميمية مف خبلؿ احتياجات المتعمـ ككيانو ،كذلػؾ بتكجيػو المػتعمـ لؤلفكػار الميمػة كتقػديـ
الصػكر الفنيػػة كالبيػاف العممػػة تكضػػحيا ،ثػـ فقػرات لمتػػدريب كالممارسػة الخامػػة المطمكبػػة،
كأخيػػػ ارن التزكيػػػد بالتجذيػػػة الراجعػػػة ،كىػػػذا كمػػػو يػػػؤدم بصػػػكرة كاضػػػحة إلػػػة إعطػػػاء طالبػػػات
المجمكعة التجريبية الفرصة كاممة ألف يطبقكا ما تعممكه خبلؿ الدرس.

 فقد اتفقت الدراسة الحاليػة مػ

الدراسػات التػة أشػارت إلػة تنميػة ىػذه الميػارات باسػتخداـ

طػػػرؽ تدريسػػػية مختمفػػػة كمنيػػػا دراسػػػة (امػػػاؿ عرفػػػات ،1999 ،ص ص )339-190؛
كدراسػػػة (كامػػػؿ عمػػػر عػػػارؼ  )1921،؛ كدراسػػػة (بدكيػػػة محمػػػد رضػػػكاف،1925،ص ص
 )39-13كالتة ىػدفت إلػى تنميػة بعػض اػدرات الػذكاء العممػة كالميػارات الحياتيػة ألطفػاؿ
الركضػػػة كالتػػػة أظيػػػرت نتا جيػػػا فعاليػػػة البرنػػػامج فػػػة تنميػػػة الميػػػارات الحياتيػػػة ألطفػػػاؿ
الركضة.
لمتحقؽ مػف صػحة الفػرض :ل تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف متكسػطات درجػات
طالبػػات المجمكعػػة ل الضػػابطة  -التجريبيػػة ل فػػة التطبيػػؽ البعػػدل لمقيػػاس الميػػارات الحياتيػػة
لصالد المجمكعة التجريبية.

اسػػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار لتل test

 Tلممقارنػػػة بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات

المجمػػكعتيف ل التجريبيػػة – الضػػابطة ل فػػة التطبيػػؽ البعػػدل لمقيػػاس الميػػارات الحياتيػػة المعػػد

ليػذا الجػرض ،كاػد تػـ إجػراء المعالجػات اإلحصػا ية باسػتخداـ برنػامج ( SPSS Version

 ) 17.0كىك ما يتضد مف خبلؿ جدكؿ ( )25التالة:
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رذول ()14
انًتىعػ انحغبثٍ ،االَحشاف انًؼُبسٌ ،ولًُخ " د " ويغتىي انذالنخ فٍ انتطجُك انجؼذي نًمُبط
يهبساد انحُبتُخ نطبنجبد انًزًىػتٍُ " انعبثطخ – انتزشَجُخ " ػُُخ انذساعخ
يهبساد
يهبسح انتؼجُش
االرتًبػً
يهبسح انًشبسكخ
انىرذاَُخ
يهبسح تُظُى
انتفبػم انصفٍ
يهبسح تُظُى انجُئخ
انًبدَخ
يهبسح يزبثهخ
حبربد انطبنجبد

انًزًىػخ

(ٌ)

(و)

(ع )

انذالنخ
لًُخ (د)
اإلحصبئُخ

انعبثطخ
انتزشَجُخ
انعبثطخ
انتزشَجُخ
انعبثطخ
انتزشَجُخ
انعبثطخ
انتزشَجُخ
انعبثطخ
انتزشَجُخ

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

21.3
31.1
14.2
24.6
11.9
18.1
25.3
37.9
14.4
21.2

3.1
5.2
2.8
4.3
1.5
2.9
4.1
5.7
2.3
4.6

دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11
دانخ ػُذ
1.11

8.8
13.6
11.7
7.3
11.6

يتضد مف الجدكؿ ( )25أف ىناؾ فركؽ دالة إحصا يان بيف متكسطة درجات طالبات

المجمكعتيف ل الضابطة – التجريبية ل فة التطبيؽ البعدل لمقياس ميارات الحياتية لصالد
المجمكعة التجريبية حيث كانت ايمة ل ت ل المحسكبة أعمى مف ايمة ل ت ل الجدكلية عند
درجة حرية ( )99كىى دالة عند مستكل (.)9.92

كمػػا أظيػػرت نتػػا ج الفػػرض الخػػاص بكجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػا يان بػػيف متكسػػطة درجػػات

طالبػات المجمػػكعتيف ل الضػػابطة – التجريبيػة ل فػػة التطبيػػؽ البعػدل لمقيػػاس ميػػارات الحياتيػػة
لصالد المجمكعة التجريبية.
كيمكف تفسير تمؾ النتا ج فة ضكء ما يمة:

 )2أف نمػػكذج أنسػػنة الػػتعمـ أتػػاح الفرصػػة أمػػاـ الطالبػػات لممارسػػة الفعميػػة العمميػػة الميػػارة
الفنية كالحياتية بمراحميا المختمفة بشكؿ فعمة مف خػبلؿ ممارسػة مجمكعػة مػف األنشػطة
التطبيقيػػة الفرديػػة كالجماعيػػة ،كىػػك مػػا سػػاعد فػػة تعميػػؽ الفيػػـ لكيفيػػة تطبيػػؽ العمميػػة
الميارات الفنية ك الحياتية بشكؿ عاـ كاستيعاب كؿ مرحمة مف مراحميا.
 )1ترجمػػة فيػػـ كاسػػتيعاب الطالبػػات لممارسػػة الميػػارات الحياتيػػة عمػػة أمثمػػة كااعيػػة لمشػ كف
إدارة الصؼ لجرفة النشاط  ،لتكتسب الطالبات مف خبلليا ميارات اإلدارة العمميػة لكػبلن مػف
األ ركاف المختمفة ،باإلضافة إلة بعض المكارد مثؿ ميارة الشراء الخامة كالكاػت ك ميػارة
التعبيػػر االجتمػػاعى م ػ الرفػػاؽ المشػػركع الكاحػػد ك ميػػارة المشػػاركة الكجدانيػػةمف خػػبلؿ
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المشػػػاركات الفنيػػػة كالحياتيػػػة ك ميػػػارة تنظػػػيـ التفاعػػػؿ الصػػػفة كميػػػارة مجابيػػػة حاجػػػات
الطالبات.
 )3تكفر الدافعية عند الطالبات لتعمـ المزيد عف الميارات الحياتية كتطبيػؽ جكانبيػا المختمفػة
فة إدارة الركضػة مػف خػبلؿ التربيػة العمميػة ،كاػد تكلػدت تمػؾ الدافعيػة لػدم الطمبػات كػرد
فعؿ الستخداـ نمػكذج أنسػنة الػتعمـ الػذم ركػز عمػة االحتياجػات الفعميػة لمطالبػات ،كادراؾ
الطالبات ب ىمية ابعاد الميارات الحياتية فة المكااؼ المتعمقة بحياتيػا داخػؿ الركضػة ،
كؿ ذلؾ دف الطالبات إلة اإلاباؿ عمة تعمـ محتكم مقرر الميارات الفنية كالحياتيػة كفيػـ
كاستيعاب ما يتضمنو مف معمكمات كحقا ؽ كمفػاىيـ كميػارات مػف خػبلؿ عمميػات البحػث
كالتنقيػػب كاالكتشػػاؼ ممػػا أدم بػػدكره إلػػة تعميػػؽ الشػػعكر بالثقػػة بػػالنفس كالقػػدرة عمػػة
اكتساب المعارؼ كالقياـ بمجيكد ذاتة فة إجػراء األنشػطة المختمفػة أثنػاء الػتعمـ كىػك مػا
سػػاعد فػػة نمػػك ميػػارات اإلدارة الصػػفية بالركضػػة عنػػد الطالبػػات مػػف خػػبلؿ تنظػػيـ المػػادة
الدراسية كتقديميا بصكرة تجعميا مرتبطة ارتباطان منطقيان مف حيث تسمسؿ المعمكمات مػف

العاـ إلة الخاص أسيـ فة تيسير حفظيا ،كسيكلة تذكرىا ،كاالحتفاظ بيا ،كالتمكف منيػا
ألطكؿ فترة ممكنة.
 )5التنػػػكع كالتكامػػػؿ فػػػة النشػػػاطات ،سػػػيؿ عمميػػػة ترميػػػز المعمكمػػػات كتخزينيػػػا فػػػة الػػػذاكرة
كدمجيا ضمف المعمكمات المخزكنة سابقان مما أتاح فرصة تذكرىا بصكرة أسيؿ.

 )5ىنػػاؾ نسػػبة مػػف المعمكمػػات اػػد فقػػدت لػػدم كػػؿ مػػف المجمػػكعتيف ،كلكػػف كميػػة المعمكمػػات
التػػة احتفظػػت بيػػا المجمكعػػة التجريبيػػة كانػػت أكبػػر ممػػا احػػتفظ بػػو طابػػات المجمكعػػة
الضابطة ،كادرة الطالبات عمة االحتفاظ بالمادة المتعممة لفترة زمنية طكيمػة ( 5أسػابي )
كتطبيقيػػا فػػة مكااػػؼ تعميميػػة جديػػدة كغيػػر م لكفػػة يؤكػػد أف اسػػتخداـ لنمػػكذج اػػا ـ عمػػى
أنسنة التعمـ ساعد طالبات المجمكعة التجريبيػة عمػة ترتيػب األفكػار المتعممػة كتنظيميػا،
كمف ثـ تطبيقيا فة عمؿ نماذج كافكار فنية متميػزة ،باإلضػافة إلػى التركيػز عمػة حاجػات
المتعممػػػيف الفكريػػػة كالحياتيػػػة كعمػػػة النشػػػاطات اإلبداعيػػػة لمجابيػػػة حاجػػػات الطالبػػػات
كاعتبارىا جزء مف المنيج.
 )9مما سبؽ يتضد تفكؽ الطالبات البل ى تمقيف تعميمان كدرسف محتػكم منظمػان كفقػان لنمػكذج
اػػا ـ عمػػى أنسػػنة الػػتعمـ عمػػة الطالبػػات البل ػػى تمقػػيف تعميم ػان كفق ػان لؤلسػػمكب المعتػػاد فػػة
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التدريس كدرسف محتكم كمػا جػاء بالكتػاب الجػامعة ،كذلػؾ ألف الػتعمـ كفقػان لنمػكذج اػا ـ

عمى أنسنة التعمـ كتنظيـ المحتكم كفقان لمراحمػو سػاعد الطالبػات عمػة تعمػـ كيػؼ يػتعممف
فيػػة تمػػند الطالبػػات الحريػػة فػػة األداء حيػػث يتحػػدث الطالبػػات كيطمػػبف المسػػاعدة مػػف

بعضيـ البعض ،فالتعمـ يتـ فيو التركيز عمة التجريػب ك تبنػة خبػرات الػتعمـ كنتا جػو فػة
مناخ تسكده الثقة ،كالتقبؿ كاحتراـ االختبلؼ فة كجيات النظر كػؿ ذلػؾ جعػؿ الػتعمـ نابعػان

مػػف الطالبػػات أنفسػػيـ ،بػػؿ جعميػػف محػػك ارن لعمميػػة الػػتعمـ ،األمػػر الػػذم ترتػػب عميػػو زيػػادة
ممحكظة فة تحصيؿ المجمكعة التجريبية.

 )1أنسنة التعمـ ييتـ بالتعمـ مف خبلؿ الخبرة بحيث يبدأ عرض كؿ مكضكع مف المكضػكعات
بمراحػػؿ دكرة الػػتعمـ بػػالخبرة مػػف حيػػث التخطػػيط ( أىػػداؼ المكضػػكع – تحديػػد مخرجػػات
التعمـ المتكاعة – تحديد األنشطة المقابمة ليذه األىداؼ )  ،كالتنفيػذ ( تتػاب األنشػطة –
التعمـ المكجو ذاتيان )  ،كالمراجعػة ( البحػث عػف مػدم فاعميػة األداء – مقارنػة المخرجػات

الحقيقية بالمخرجات المتكاعة )  ،ثـ بدء العمميات مرة أخرم كمدخبلت جديدة لمتخطيط.

ةوصيات الدزاسة :
فػػة ضػػكء مػػا تكصػػمت إليػػو الدراسػػة الحاليػػة مػػف نتػػا ج يتضػػد تفػػكؽ الطالبػػات الػػذيف تمقػػيف
تعميمان كدرسف محتكم منظمان كفقان لنمكذج اػا ـ عمػى أنسػنة الػتعمـ عمػة الطالبػات الػذيف تمقػيف
تعميمان باألسمكب المعتػاد كدرسػف محتػكم كمػا جػاء بالكتػاب الجػامعة ،كمػف ثػـ يكصػى الباحػث

بما يمى:

 التركيػػز عمػػة اسػػتخداـ طػػرؽ كاسػػتراتيجيات التػػدريس الحديثػػة التػػة تيػػتـ بػػدكر المػػتعمـكادرتػػو عمػػة بنػػاء كتكليػػد كاكتشػػاؼ معارفػػو بنفسػػو ،مػ االىتمػػاـ بتعميػػؽ الفيػػـ كتطبيػؽ
المعرفة فة المكااؼ المختمفة األمر الػذم يضػمف االحتفػاظ بالحقػا ؽ كالمفػاىيـ فػة ذاكػرة
المتعمـ لفترات طكيمة اد تمتد لمعمر كمو كىك ما يساعده عمػة األداء بكفػاءة فػة المكااػؼ
الحياتية المختمفة.
 تبنػػة أنسػػنة الػػتعمـ مػػف ابػػؿ المعممػػيف كالمػػكجييف كالمسػ كليف فػػة مجػػاؿ تػػدريس التربيػػةالفنية ك حد األسػاليب الفعالػة فػة التعمػيـ  ،لمػا ليػا مػف دكر فعػاؿ كمػا أظيػرت النتػا ج ،
فة مختمؼ مستكيات األىداؼ كنكاتج التعمـ
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 عقد الندكات كالدكرات التدريبيػة لممعممػيف كالمػكجييف فػة مجػاؿ تػدريس الطفكلػة لمتعػرؼعمة كؿ ما ىك حديث فة مجاؿ تعميـ الميارات الفنية كالحياتية كتعمميػا ك نسػنة الػتعمـ ،
كالتعرؼ عمة مميزاتو فة مجاؿ التعميـ.
 تدريب الطبلب المعمميف فة كميات التربية عمة خطكات أنسػنة الػتعمـ فػة تنظػيـ المحتػكمكفة التدريس كذلؾ إلثراء العممية التعميمية.
 االىتماـ بعنصرم الخبرة كالمعنة فة كؿ ما يقدمو المعمـ لممتعمـ مػف محتػكم ،كال يتحقػؽذلؾ إال بالتدريب عمة استخداـ أنسنة الػتعمـ كإحػدل المػداخؿ الحديثػة التػة تتبنػة فكرتػة
التعمـ الخبرم  ،كالمعنة فة التعميـ .
 إعداد كتب لمميارات الفنية كالحياتية تيتـ بالتعمـ مف خبلؿ الخبػرة بحيػث يبػدأ عػرض كػؿمكضػػػكع مػػػف المكضػػػكعات بمراحػػػؿ دكرة الػػػتعمـ بػػػالخبرة مػػػف حيػػػث التخطػػػيط  ،كالتنفيػػػذ،
كالمراجعة  ،ثـ بدء العمميات مرة أخرم كمدخبلت جديدة لمتخطيط .
 التركيػػز عمػػة الجكانػػب السػػمككية كالمعرفيػػة كاإلج ار يػػة فػػة تػػدريس المفػػاىيـ كالمػػدركاتبدء مف مراحؿ التعميـ األكلة ؛ حتػى يمكػف
األساسية المرتبطة بالميارات الفنية كالحياتية ن
غػػرس كتعميػػؽ اػػيـ ممارسػػة الميػػارات الفنيػػة كالحياتيػػة فػػة المكااػػؼ المختمفػػة،كىك مػػا
ينعكس عمة جكدة الحياة بالركضة فة المستقبؿ.
 تعميـ تدريس مقرر الميارات الحياتيػة كمقػرر تثقيفػة عمػة جميػ الطالبػات فػة المرحمػةالجامعية كباألخص فة السنة النيا ية لكؿ كمية التربية جمب برامجيا .
 استخداـ طرؽ كأساليب حديثة فة تنمية بعض ميػارات األداء الفنيػة كالحياتيػة بمػا يثيػردافعيػة الطالبػػات كنشػػاطيف نحػػك الػتعمـ بحيػػث يراعػػة مػػا بػيف الطالبػػات مػػف فػػركؽ فرديػػة
كمحاكلة البعد عف األساليب التقميدية .
 اإلىتمػاـ بنمػػكذج أنسػنة الػػتعمـ فػة تػػدريس الميػارات الفنيػػة كالحياتيػة ،حيػػث يػكفر مجػػاالنخصػػػبان لتػػػدريب الطالبػػػات عمػػػة المشػػػاركة الفاعمػػػة أثنػػػاء الػػػتعمـ ،إلػػػة جانػػػب اسػػػتخدامو
لمعالجة ضعؼ التحصيؿ الدراسة لممقرر.

 ضركرة اإلىتماـ بالجكانب الكجدانية لتػدريس الميػارات الفنيػة كالحياتيػة ،كذلػؾ مػف خػبلؿاستخداـ طرؽ حديثة تساعد عمػة تنميتيػا كعػدـ التركيػز عمػة جانػب كاحػد فقػط (الجانػب
المعرفة).
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الدزاسات والبشوخ املكرتسة:
ىناؾ عدة دراسات كبحكث مقترحة يمكف إجراؤىا فة ىذا المجاؿ منيا:
 .2دراسػة أثػر اسػػتخداـ نمػكذج أنسػنة الػػتعمـ فػة تػػدريس منػاىج ريػاض األطفػػاؿ عمػة تنميػػة
بعض أنماط التفكير لدم طالبات الجامعة.
 .1إجراء دراسات مماثمة لمتعرؼ عمة مدم فاعمية استخداـ ل أنسػنة الػتعمـ ل بمراحػؿ تعميميػة
أخرم ( المرحمة االبتدا ة  -المرحمة اإلعدادية – المرحمة الثانكية ).
 .3إجراء دراسات لمقارنة مدم فاعمية استخداـ ل أنسنة التعمـ ل عمػة تحصػيؿ األطفػاؿ لػدييـ
ضعؼ التناسؽ الحسة فة تعميـ الميارات الفنية كالحياتية.
 .5إجراء دراسات لمعرفة مدم فاعمية استخداـ أنسنة الػتعمـ كمقارنتػو مػ التنظيمػات األخػرل
مثػػػؿ  :ل التنظػػػيـ اليرمػػػة لجانيػػػو ل ،ك ل المػػػدخؿ الحمزكنػػػة لبػػػر كنػػػر ل،

كل تتػػػاب

أكزكبؿ ل فة تعميـ الميارات الفنية.
 .5إجراء دراسات تجريبية لمتعرؼ عمة مدم فاعمية استخداـ ل أنسنة الػتعمـ ل فػة انتقػاؿ أثػر
تعمـ الميارات الفنية كالحياتية بمراحؿ تعميمية مختمفة.
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