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 ملخص البشح:

واألداء المياري  معالجة القصور والتدني في تحصيل المفاىيم الفنيةلى ىدف البحث إ
إلى  لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية من خالل وحدة تدريسية مقترحة في الخزف مستندة

قائمة بالمفاىيم الفنية التي إستراتيجية التعميم التخيمي، واشتمل البحث عمى األدوات التالية: 
التي يجب بطاقة مالحظة األداء المياري لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي،  يجب توافرىا

دليل معمم رحة، محتوي دروس وحدة الخزف المقتلدي تالميذ الصف األول اإلعدادي،  توافرىا
خدام إستراتيجية التعميم التخيمي، اختبار يوضح كيفية تدريس وحدة الخزف المقترحة باست

 تحصيمي لممفاىيم الفنية.
فراد ابطة عدد أض ، واألخرىتجريبية ؛ أوالىماواشتممت عينة الدراسة عمى مجموعتين 

حصائيًا عند إوجود فروق دالة  النتائج التالية:إلى ، وتوصل البحث افردً  52كل منيما 
( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 0...مستوى )

توى عند مسحصائيًا إوجود فروق دالة و الختبار المفاىيم الفنية لصالح المجموعة التجريبية، 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار 0...)

( بين 0...عند مستوى )حصائيًا إالمفاىيم الفنية لصالح التطبيق البعدي، وجود فروق دالة 
داء التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األمتوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

( بين 0...عند مستوى )حصائيًا إلصالح المجموعة التجريبية، وجود فروق دالة المياري 
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة االداء 

 .المياري لصالح التطبيق البعدي
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 كدمة:امل

ذلك أن  مىعيتسم العصر الحالي بالتطور المعرفي اليائل في جميع العموم ويترتب 
تواكب المناىج الدراسية ىذا التطور والذي يتطمب تنمية ميارات وقدرات المتعمم العقمية 

 أصبحت ىدفًا ميمًا لتدريس المواد المختمفة. والتخيمية والتيوالتفكرية 
 اوثيقً  اارتباطألنو يرتبط  العقمية التي وىبيا اهلل لإلنسان؛ويعد التخيل من أىم األنشطة 

ويستخدمو اإلنسان في تنظيم عالقتو مع العالم الخارجي وذلك عن  ،ذي نعيش فيوبالواقع ال
 غير المألوف. إلىطريق الصور الذىنية المكتسبة في الماضي لينتقل من التفكير المألوف 

ي ببيئة التالميذ ومجتمعيم ف ارتباطاومناىج التربية الفنية من أكثر المناىج الدراسية 
ن أىداف ىذه المناىج ومحتواىا تشتق من مصادر قبل حيث إالماضي والحاضر والمست

 متعددة منيا تطور المجتمع واحتياجاتو وآمالو وأىدافو.
وتعد المفاىيم مكونًا ميمًا من مكونات التربية الفنية كما يعد اكتسابيا وتنميتيا من 

مفاىيم وتوضيح االستيعاب والفيم ألن تعمم ال عمىألنيا تساعد المتعمم  ؛أىم أىداف تدريسيا
التعميمات والقوانين وجعل ما يتعممو الفرد ذا قيمة إلى  الوصولإلى  العالقات بينيما يؤدي

ميارات المقارنة والموازنة واالستنتاج عمى  أنيا تعين المتعممإلى  ىذا باإلضافة ،ومعني
 (.540، .2.0واكتشاف العالقات )إمام مرعي، 

ألنشطة التي تتطمب تتابعًا دقيقًا ومحكًا لمحركات لقد أكد جانيو أن الميارات ىي من ا
وجعل جانيو لمميارات الحركية بابًا مستقاًل من  ،العضمية مثل مسك القمم وركوب الدراجات

الفردي لمواقف وأن التنظيم  ،الممارسة والتدريب عمىتعمميا يعتمد  عمىوأكد  ،قدرات التعمم
 ةذه األخرى ترتبط بميارات فرعية أخرى وكل واحدوى ،التعمم مرتبطة بالميارة المراد تعمميا

بقًا وبالتتابع )شيد زىير، ت التي اكتسبت مسمدى استرجاع المعموما عمىمنيا تعتمد 
2.02 ،52.) 

والتربية الفنية مجال مناسب لتنمية بعض المفاىيم الفنية واألداء المياري وذلك إذا 
ستراتيجيات تدريسيا فعالة تسا عد المعمم في غرفة الصف لتحقيق األىداف توافرت أساليب وا 

 اإلبداع وحل المشكالت التي تواجيو في بيئتو الصغري. عمىالمطموبة منو وتساعد المتعمم 
ومن اإلستراتيجيات التي تسيم في تنمية ىذه الميارات إستراتيجية التعميم التخيمي ألن 

. (Kleine, 2012, 747)عمم تنشيط الخيال لدي التالميذ يؤدي دورًا ميمًا في عممية الت
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فالخيال  إعادة النظر فيو؛ إلىولذلك التعميم الذي يخمو من التخيل ىو تعميم يحتاج فعاًل 
 (.0، 2.02يعطي لمكممات معانييا )محمد إبراىيم، 

أن استخدام التخيل في التدريس لجميع  (Alphen, 2011)ولقد أوضحت دراسة 
تحويل المعرفة وتعزيز عمى  ال قرين اإلدراك وقادرأن الخي إلىأشارت المواد الدراسية و 

 الميارات وتحفيز اإلبداع.
التحقق من فاعمية برنامج إلى  ( التي أظيرت نتائجيا2.05ودراسة )عادل حسن، 

إستراتيجيتي التخيل وحل المشكالت في تنمية بعض قدرات عمى  باستخدام القصص القائمة
وقين، وأسفرت نتائج الدراسة عن تحقيق جميع فروضيا لدي األطفال المتف التفكير اإلبتكاري

إستراتيجيتي التخيل وحل عمى  فاعمية البرنامج باستخدام القصص القائمةعمى  مما يدل
 المشكالت لتنمية بعض قدرات التفكير االبتكاري لدي األطفال المتفوقين.

 لتدريبمعرفة أثر اإلى  ( حيث ىدف2.02ودراسة )أحمد جوىر وسميمان المولي، 
حل المسائل الرياضية بإستراتيجية مدعمة بالتخيل الموجو في حل المسائل الفيزيائية عمى 

ىذا اليدف تم اختيار عينة من طالب الصف الخامس إلى  لطالب المرحمة اإلعدادية ولموصول
العممي. ولقد أوصت الدراسة بإقامة دورات تدريبية لمدرسي ومدرسات الرياضيات لممرحمة 

استخدام النماذج واإلستراتيجيات الحديثة في التدريس والتي منيا إستراتيجية عمى  ديةاإلعدا
 التخيل الموجو. 

قياس أثر استخدام التخيل إلى  (2.04وىدفت دراسة )فرحان عبيد وحيدر حسين، 
عمى  الموجو في اكتساب المفاىيم الجغرافية لدي طالب الصف األول المتوسط واعتمدت

تفوق طالب المجموعة إلى  واألخرى ضابطة وتوصمت النتائج ما تجريبيةمجموعتين إحداى
طالب المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيم الجغرافية. وفي ضوء نتائج عمى  التجريبية

الدراسة تمت التوصية باستخدام إستراتيجية التخيل الموجو في تدريس الجغرافيا لما ليا من 
 اكتساب المفاىيم الجغرافية.مى ع أثر إيجابي في مساعدة الطالب

الكشف عن مدي فاعمية استخدام إلى  (2.02وأسفرت نتائج دراسة )والء محمد، 
إستراتيجية التخيل في تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي لدي تالميذ الصف الثالث 

تالميذ المجموعة عمى  اإلعدادي. وأوضحت النتائج تفوق تالميذ المجموعة التجريبية
ابطة وأثبتت إستراتيجية التخيل فاعميتيا في تدريس التاريخ لتالميذ الصف الثالث الض
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اإلعدادي. وفي ضوء ىذه النتائج توصي الباحثة بضرورة استخدام إستراتيجية التخيل في 
 مراحل ومواد دراسية مختمفة.

( عن أثر استخدام إستراتيجية التخيل في تدريس 2.02وىدفت دراسة )سعد عايض، 
في  االبتدائيتنمية ميارات التفكير الناقد لدي طالب الصف السادس عمى  االجتماعيةربية الت

المممكة العربية السعودية. وأظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج اختبار 
الناقد بين التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، كما تبين وجود أثر التفكير 
 دام إستراتيجية التخيل في تنمية ميارات التفكير.الستخ

( فاعمية استخدام برنامج المعب 2.04وكان من أىم نتائج دراسة )الشيماء محمد، 
التخيمي في تنمية مستوي النمو المغوي لممضطربين لغويًا وبقاء أثره خالل فترة المتابعة 

ل المضطربين. ومن خالل مراجعة تمك وطبيعة العالقة بين المعب التخيمي والنمو المغوي لألطفا
المجموعة من البحوث والدراسة تبين أنو قد تم توظيف إستراتيجية التعميم التخيمي في تدريس 
مواد دراسية مختمفة في مراحل تعميمية مختمفة وأن ىذا التوظيف كان لو أثر فعال في تحقيق 

 اعي والناقد واكتساب بعض المفاىيم.بعض النواتج التعميمية مثل تحفيز لإلبداع والتفكير اإلبد
وتشكل المفاىيم الفنية األساس في تعميم التربية الفنية حيث يتكون البناء المعرفي 

عمى  المفاىيم الفنية التي تؤدي دورًا ميمًا في اكتساب المتعمم القدرة شبكةلمتربية الفنية من 
لعالقات بين تمك المفاىيم. صعوبات تعمم الفن وفيم لغتو المختمفة وتوضح اعمى  التغمب

فيم المادة وطبيعتيا وزيادة اىتمامو وميمو لمتعمق فييا )زىور عمى  األمر الذي يعين المتعمم
 (.022، 2.02، راضي

( فعالية استخدام إستراتيجية شكل البيت 2.02ولقد أوضحت دراسة )سمر السيد، 
ولقد  لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية،ري الدائري في تنمية مفاىيم التربية الفنية والتصور البص

فاعمية استخدام إستراتيجية البيت الدائري في تحقيق أىداف البحث وىي عمى  أسفرت النتائج
وتم التحقق من  ،تنمية مفاىيم التربية الفنية والتصور البصري لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية

 ري(.ذلك عن طريق )االختبار التحصيمي، واختيار التصور البص
معرفة فاعمية استخدام برمجية في إلى  (2.02سيد، عمى  عمر)دراسة وىدفت 

تنمية بعض المفاىيم الفنية وميارات التعبير الفني المجسم لدي عمى  تدريس التربية الفنية
وأسفرت النتائج عن وجود فرق  بمين لمتعمم بالمرحمة االبتدائية،التالميذ المعاقين عقميًا القا
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بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث في االختبار المصور لممفاىيم  دال إحصائياً 
الفنية قبل استخدام البرمجية وبعدىا لصالح التطبيق البعدي وىناك فرق دال إحصائيًا عند 

( بين متوسط درجات التالميذ في بطاقة مالحظة ميارات التعبير الفني 0.0.مستوي )
 دىا صالح التطبيق البعدي.المجسم قبل استخدام البرمجية وبع

( بعنوان فاعمية أنموذج جانيو التعميمي في اكتساب 2.04يد )ودراسة مالك حم
المفاىيم الفنية واستبقائيا في مادة عناصر الفن. ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث 

الفنية  ىي أن التدريس باستعمال نموذج )جانيو( التعميمي يساىم في حفظ واستبقاء المفاىيم
 لممادة الدراسية لدي الطمبة.

التعميمية في  الرزمةفاعمية استخدام عمى  (2.02ولقد أكدت دراسة مرتضي جميل )
تحصيل المفاىيم لدي طمبة قسم التربية الفنية لمادة عناصر الفن. وأسفرت النتائج أن الرزم 

المعممين في قسم التربية التعميمية ليا أثر واضح في حفظ واسترجاع المفاىيم الفنية لمطالب 
 الفنية في كمية التربية األساسية ببغداد.
فاعمية أنموذج مكارثي في اكتساب مفاىيم عمى  (2.02وتوصمت دراسة زىور راضي )

مادة عناصر الفن لدي طمبة قسم التربية الفنية لمادة عناصر الفن وأسفرت النتائج أنو توجد 
 .لتجريبية في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم الفنيةفروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة ا

المفاىيم الفنية والتقنية عمى  ( والتي أكدت2.05وجاءت دراسة نعمو حسين إبراىيم )
في أعمال بينالي القاىرة الدولي كمصدر لإلبداع الفني في التصوير واستخدمت الباحثة 

سة مستفيضة بالتحميل لمرؤى الفنية المنيج الوصفي التحميمي وكانت منم أىداف البحث درا
نتاج أعمال فنية تحقق في  والتقنية الفكرية والفمسفية لبعض أعمال بينالي القاىرة الدولي وا 

 مضمونيا معني اليوية المصرية التي ليا جذور ممتدة في عمق ثقافة المجتمعة.
الحياة اإلنسانية ولقد أخذت الميارة دورًا رئيسيًا في التاريخ البشري وتعتبر أىم شروط 

عمى  والتكنولوجية في المجاالت المختمفة أصبح الزماً  االقتصاديةمنذ القدم ومع التطورات 
الفرد أن يواكب ىذه التطورات من خالل امتالكو حصيمة من المعمومات والميارات حتي تشكل 

 التفاعل االجتماعي.عمى  تساعده خمفية عممية جيدة
تطوير القدرة الفنية عمى  (2.02وع، حيدر محمد )جدعمى  ذلك دراسةعمى  وأكدت

ودورىا في تنمية المستوي المياري والذوقي لدي طمبة جامعة بابل. ولقد تم تصميم برنامج 
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وكذلك تم تصميم  ةالتشكيميوفق مكونات القدرة عمى  ( وحدات تعميمية صممت2تعميمي ضم )
 ألداء المياري لمطمبة.تصميم استمارة التقويم لإلى  اختيارات ميارية إضافة

( لتثبيت أثر إستراتيجية الورش 2.02وكان من أىم نتائج دراسة شيد زىير )
. ولقد االبتدائيالتعميمية في تنمية األداء المياري بأعمال الورق لدي تالميذ الصف الخامس 

استعممت الباحثة أداة موحدة لقياس األداء المياري بأعمال الورق عند تالميذ مجموعتي 
 البحث. إذ أعدت اختبارا بعديًا لكل موضوع من ميارات أعمال الورق ألغراض بحثيا طبقت

مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية وأوضحت النتائج أن التدريس باستخدام الورش عمى 
 .االبتدائيالتعميمية أثر في نتيجة األداء المياري بأعمال الورق عند تالميذ الصف الخامس 

فاعمية نظرية نقل  استيدفت( التي 2.02نتائج دراسة زياد ىاشم )وكانت من أىم 
إتقان األداء المياري لطمبة قسم التربية الفنية في مادة اإلعالن ولتحقيق ىذا عمى  الخبرة

اليدف صيغت فرضية صفرية ذات االختبار لألداء المياري قبميًا وبعديًا ولتطبيق البحث صمم 
يمو باستمارة التقويم لألداء المياري وخرجت النتائج بتفوق اختبار األداء المياري ثم تقي
نفسيا وفق نظرية نقل الخبرة ولصالح االختبار البعدي عمى  المجموعة التجريبية الواحدة

زيادة دافعية الطمبة في إتقان مياراتيم الفنية إلى  أن نظرية نقل الخبرة أدتإلى  ويعزي السبب
 اإلعالن.واىتماميم وتشوقيم لمادة تصميم 

( فاعمية وحدة تعميمية لتنمية األداء المياري في 2.02وكذلك دراسة عادل عطا اهلل )
رسم المنظور لدي طمبة المرحمة المتوسطة. ولقد وضع الباحث ليذا الغرض فرضية صفرية 

( بين متوسط درجات 0.2.ىي )ليس ىناك فرق إحصائي دال عند مستويات داللة )
مكونات االختيار المياري قبميًا عمى  المجموعة التجريبية وفق أدائيمالتحصيل المياري لطمبة 

بعديًا في رسم المنظور(، وخرج البحث بمجموعة من النتائج واالستنتاجات والتوصيات من  –
أىميا أن الوحدة التعميمية التي أعدىا الباحث ذات فعالية عالية في تحسين األداء المياري 

 المرحمة المتوسطة.لمرسم المنظوري لدي طمبة 
أثر التفاعل بين عمى  (2.04وقد أكدت دراسة حسن فاروق وعبد المقصود أمين )

أسموب التدريب ونمط التعمم في برامج التدريب من ُبعد في تنمية التحصيل واألداء المياري 
نسوجات لدي طالب شعبة التربية الفنية بكميات المعمى  والتفكير اإلبداعي وجودة الطباعة

تربية. ولقد تم تطبيق أربع أدوات قياس ىي: االختبار التحصيمي لمجوانب المعرفية المرتبطة ال
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واختبار في  الميارات،المنسوجات، بطاقة مالحظة أداء الطالب لتمك عمى  بميارات الطباعة
بعض إلى  المنسوجات. وتوصل البحثعمى  التفكير اإلبداعي وبطاقة تقييم جودة الطباعة

ي أكدت أن التدريب من ُبعد دورًا فعااًل في تنمية التحصيل واألداء المياري والتفكير النتائج الت
 اإلبداعي.

أثر استخدام إستراتيجية التعمم التجميعي في عمى  (2.02وكذلك دراسة سيي سعدي )
األداء المياري لطمبة قسم التربية الفنية في مادة التخطيط. ولقد تم تحديد الفرصة الصفرية 

( بين متوسطات درجات المجموعة 0.2.وجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوي ))ال ت
التجريبية وفي االختبار القبمي ومتوسط درجاتيم في االختبار البعدي وكانت النتائج لصالح 

( خطط تدريسية واختبار أداء 4تم تصميم ) المجموعة التجريبية ولتمبية متطمبات البحث
 مياري قبمي وبعدي.

 مبظكلة البشح:اإلسشاض 

التربية الفنية من المقررات الدراسية التي تبحث في أمور مجردة، وىذا ما يشكل صعوبة  -
 بالغة بالنسبة لممتعمم.

إن إعداد مواطن الغد يتطمب تخصيص بعض المقررات الثقافية العممية التي تساير  -
 متطمبات الحياة المعاصرة.

ربط طريقة التدريس بالتعميم التخيمي وتري وتؤكد أدبيات كثيرة في الدراسات التربوية ب -
 الباحثة أن التربية الفنية أكثر المواد الدراسية التي ترتبط بالتخيل.

وقد نبعت مشكمة ىذا البحث من خالل نتائج العديد من الدراسات السابقة التي تناولت 
( 2.05ودراسة )عادل حسن،  (Alphen, 2011)إستراتيجية التعميم التخيمي مثل دراسة 

( ودراسة )أحمد جوىر وسميمان 2.02( ودراسة )سعد عايض، 2.02ودراسة )والء محمد، 
فاعمية إستراتيجية التعميم عمى  ( التي أكدت2.4( ودراسة )الشيماء محمد، 2.02المولي، 

أنشطة عقمية مختمفة مع ارتباط عمى  التخيمي في تدريس مواد دراسية مختمفة لما تحتويو
 والواقع الذي نعيش فيو. بالعالم الخارجي

( ودراسة )مالك 2.02( ودراسة )عمر عمي، 2.02أما بالنسبة لدراسة )سمر السيد، 
( والتي أكدوا 2.05( ودراسة )نعمو حسين، 2.02( ودراسة )زىور راضي، 2.04حميد، 

 باطاارتأىمية تنمية المفاىيم الفنية. وتري الباحثة أن المفاىيم الفنية ترتبط عمى  في دراستيم



 ..................................... وحـدة تدريسية مقترحة في التربية الفنية مستندة إلى استراتيجية التعليم التخيلي"

 - 2222 - 

باألداء المياري الذي تناولتو بعض الدراسات والبحوث السابقة ولكن بطريقة مختمفة  اوثيقً 
( 2.02( ودراسة )شيد زىير، 2.02وع وحيدر محمد، دعن ىذا البحث مثل دراسة )عمي ج

( ودراسة )حسن فاروق وعبد 2.02( ودراسة )عادل عطا اهلل، 2.02ودراسة )زياد ىاشم، 
 (.2.02ودراسة )سيي سعدي،  (2.04المقصود أمين، 

 –الدراسات والبحوث السابقة وجدت الباحثة في حدود عمميا عمى  وبالبحث واإلطالع
عمى  ندرة في الدراسات التي أىتمت ببحث أثر وحدة مقترحة في التربية الفنية قائمة

ميذ المرحمة إستراتيجية التعميم التخيمي لتنمية بعض المفاىيم الفنية واألداء المياري لتال
 اإلعدادية.

ولتدعيم المشكمة قامت الباحثة بعقد مقابالت مع بعض معممين ومعممات التربية الفنية 
المدارس اإلعدادية لمتابعة مادة التدريب الميداني وأجرت دراسة عمى  أثناء قياميا باإلشراف

 تالميذ الصف األول اإلعدادي.عمى  إستطالعية
 عية كالتالي:وكان نتائج الدراسة االستطال

% من التالميذ ليس لدييم أي خمفية عن إستراتيجية التعميم التخيمي وأوضحوا أنيم 22 -
لم يدرسوا بيذه اإلستراتيجية من قبل وأنيم ليس لدييم فكرة عن المفاىيم الفنية الخاصة 

 بالخزف والتي سوف تقوم الباحثة بتنميتيا عن طريق الوحدة المقترحة.
قصور في األداء المياري في مادة الخزف لتالميذ الصف األول  ووجد أيضًا الباحثة -

 اإلعدادي.
وفي ضوء ما سبق أتضح قصور في مقرر التربية الفنية لمصف األول اإلعدادي عدم 
تضمينو مفاىيم عممية جديدة وقمة الميارات الموجودة في المقرر ويحاول البحث الحالي 

إستراتيجية التعميم التخيمي لتنمية بعض عمى  ئمةإعداد وحدة مقترحة في التربية الفنية قا
 المفاىيم الفنية واألداء المياري لتالميذ المرحمة اإلعدادية.

 أسئلة البشح:

 التالي: البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس بصورة إجرائية تتطمب مشكمة
لتنمية  إستراتيجية التعميم التخيميعمى  ما أثر وحدة مقترحة في التربية الفنية قائمة

 مياري لتالميذ المرحمة اإلعدادية؟بعض المفاىيم الفنية واألداء ال
 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
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 ما صورة الوحدة المقترحة في التربية الفنية؟ -0
ما فاعمية الوحدة المقترحة في التربية الفنية لتنمية بعض المفاىيم الفنية لتالميذ  -2

 ادية؟المرحمة اإلعد

ما فاعمية الوحدة المقترحة في التربية الفنية لتنمية األداء المياري لتالميذ المرحمة  -5
 اإلعدادية؟

 أٍنية البشح:

 تظير أىمية ىذا البحث مما يمكن أن يسيم بو لكل من:
ضرورة التدريس بإستراتيجيات حديثة ومنيا التعميم إلى  مخططي المناىج: يوجو أنظارىم (0

 تربية الفنية لممرحمة اإلعدادية.التخيمي لمنيج ال
أىمية تضمين المفاىيم الفنية واألداء المياري في إلى  مصممي البرامج: يوجو أنظارىم (2

 تصميم المنيج.

 تقديم وحدة مقترحة في التربية الفنية بإستراتيجيات مختمفة.إلى  الباحثين: يمفت إنتباىيم (5
 سدود البشح:

 التالية: أقتصر تنفيذ البحث الحالي في الحدود
عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بالفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 

إلى  ( تمميذ منقسمين.2من مدرسة الجامعة بمحافظة أسيوط وعددىم ) 2.02/2.02
 ( تمميذًا.52( تمميذًا، ومجموعة تجريبية )52مجموعتين مجموعة ضابطة )

 ميَر البشح:

ستخدم في تجريب الوحدة المقترحة و التجريبي والذي احث المنيج الشبتبني ىذا الب
 التالميذ.عمى  لمعرفة فاعميتيا

 تصنيه البشح:

حداىما ضابطة إالمجموعتين ) ياعتمدت الباحثة في البحث الحالي عمى استخدام التصميم ذ
 واألخرى تجريبية( بتطبيق قبمي وبعدي.
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 فزوض البشح:

 التالية: حاول ىذا البحث التحقق من صحة الفروض
 المجموعتين التجريبية والضابطةدرجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط (0

 .المجموعة التجريبيةدراسة الوحدة المقترحة لصالح  بعد في اختبار المفاىيم الفنية
في اختبار  المجموعة التجريبيةدرجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط (2

 .دراسة الوحدة المقترحة وبعدىا لصالح التطبيق البعدي المفاىيم الفنية قبل
 المجموعتين التجريبية والضابطةدرجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط (5

المجموعة دراسة الوحدة المقترحة لصالح  بعد في بطاقة مالحظة االداء المياري
 التجريبية".

في بطاقة  المجموعة التجريبيةدرجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط (4
 ".مالحظة االداء المياري قبل دراسة الوحدة المقترحة وبعدىا لصالح التطبيق البعدي

 مصطلشات البشح:

 * إسرتاتيذية التعليه التخيلي:

وتعرف إجرائيًا في ىذا البحث بأنيا: خطوات تتبع من قبل المعمم يتم فييا تكامل السمع 
سترجاع الخبرات التعميمية السابقة اعمى  تمميذ األول اإلعدادي والبصر من أجل تنمية قدرة

وبعض الصور التي يحتفظ بيا في ذاكرتو، لتكوين بعض الصور التخيمية العقمية من خالل 
البدء بأنشطة تحضرية، تنفيذ نشاط التخيل، األسئمة  التخيل،الخطوات التالية: إعداد سيناريو 

 التابعة.
 * املفاٍيه الفيية:

أنيا ىي كممة أو فكرة أو تصور عقمي مرتبط عمى  عرف إجرائيًا في ىذا البحثوت
إدراك عالقات بين حقائق أو عمى  بالعناصر األساسية في تشكيل العمل الفني وىي رمز يدل

 مواقف أو ظواىر فنية مختمفة.
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 * األداء املَاري:

يمكن مالحظتو  أنو أي شئ يقوم بو التالميذعمى  ويعرف إجرائيًا في ىذا البحث
 وقياسو إلنتاج عمل فني خزفي.

 مواد وأدوات البشح:

 قامت الباحثة بإعداد ىذه األدوات في ىذا البحث:
 إعداد قائمة بالمفاىيم الفنية. -0

 إعداد بطاقة مالحظة األداء المياري لمتالميذ. -2
 إعداد محتوي الوحدة المقترحة في الخزف. -5

إستراتيجية التعميم التخيمي لمصف إلى  لمستندإعداد دليل المعمم لتدريس وحدة الخزف ا -4
 .األول اإلعدادي

 إعداد اختبار المفاىيم الفنية. -2

 جميع األدوات من إعداد الباحثة. -2

 األساليب اإلسصائية املشتخدمة يف البشح:

 IBM SPSS statistics v.22باستخدام برنامج  البحث الحاليتم تحميل بيانات 
 ب اإلحصائية التالية:حيث تم االعتماد عمى األسالي

 .معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات 

 براون لحساب الثبات.-معادلة سبيرمان 

 .اختبار "ت" لمعينات المستقمة 

 .اختبار "ت" لمعينات المرتبطة 
 .معامل ارتباط بيرسون 

 يتا تربيع(.حجم األثر )إ 
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 اإلطار اليظزي:

 أواًل: إسرتاتيذية التعليه التخيلي:

التربوية في السنوات األخيرة جداًل واسعًا حول أىمية التخيل بوصفو شيدت األنظمة 
مدخاًل إلصالح التعميم وتحسين نوعيتو وبخاصة ما يتعمق بإنتاج األفكار والمعاني المجردة 

التعميم التخيمي أمرًا ميمًا وضروريًا في تعمم  باعتبارواستخداميا وىذا ما يؤكده عمماء النفس 
التصنيف والتحرير وربط إدراكاتو الحالية بخبراتو السابقة عمى  الطالب، حيث يساعده

(Osbura, 2003, 56). 
التعميم التخيمي ىو عندما يكون الطالب  (Gibson Robyn, 2010, 608)ويعرف 

استخدام الخيال والتفكير الناقد إلنشاء أشكال جديدة وذات مغزي من األفكار حيث عمى  قادر
ل والمرونة فبداًل من أن يتعمم تكرار ما تم تعممو يتعمم الطالب تطوير يمكنو المخاطرة واالستقال 

 حمول مختمفة.إلى  إيجاد حمول مختمفة لمشكمة ما والوصولعمى  قدرتو
أن التعميم التخيمي يدور حول كيفية االتصال بين  (Kayan, F. 2007, 247)ويري 

أساس روتيني في كل فصل عمى  متعممالخيال والميام المركزية لمتعميم وتعيين خيال الطالب ل
 في كل يوم من أيام السنة الدراسية.

عمى  ( التعميم التخيمي بأنو عبارة عن رحمة تقوم25، 2.02أحمد،  )صفيةوعرفت 
مرتكزات تكون بوجود قائد أو موجو، ويقوم المتعمم فييا ببناء صور ذىنية لما يسمع بكامل 

جية في التدريس يتم فييا صياغة سيناريو تخيمي الحواس. وعرفتيا أيضًا بأنيا إستراتي
بناء عدد من الصور الذىنية والتأمل في عمى  يصطحب المتعممين في رحمة تخيمية ويحثيم

فييا بين البصر والسمع والشم  بكاملسمسمة من األحداث التي تقرأ عمييم من قبل المعمم 
 والتذوق والعواطف واألحاسيس.

 ه التخيلي:* طزوط إسرتاتيذية التعلي

 ممارسة التخيل في مكان مريح ىادئ األلوان واإلنارة، بعيدًا عن الصخب. -0

توفر وقت كاف يتالءم مع موضوع التخيل، عممًا بأننا نستطيع أن نمارس التخيل في  -2
 جزء من الدرس )حسب أىداف الدرس(.

إلى  وجود مرشد بقوة ىذا التخيل ويعطي توجييات أثناء التخيل، لالنتقال من مرحمة -5
 آخر.إلى  أخرى ومن وضع
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تدريب ذاتي يقوم بو الطالب، فيتخيل أوضاعًا مريحة أو يتأمل شيئًا يحبو، ويمكن التخيل  -4
 في وضع مريح يسترخي فيو الطالب وقد يغمض عينيو أثناء التخيل.

أن يفرغ الطالب ذىنو تمامًا بحيث يفكر في موضوع التخيل فقط. )ذوقان عبيدان وسيميو  -2
 (..02، 2..2د، أبو السعي

 * خطوات إسرتاتيذية التعليه التخيلي:

(، )أحمد 22-22، 2.02(، )صفيو أحمد، 24، 4..2ذكر كاًل من )سميمان محمد، 
إستراتيجية التعميم التخيمي في ( خطوات 002-002، 2.02جوىر وسميمان المولي، 

 التدريس ىي:
 اخلطوة األولي: إعداد سيياريو التخيل:

ىذه الخطوة بإعداد سيناريو التخيل، وعميو أن يراعي في ىذا يقوم المعمم في 
 السيناريو الشروط التالية:

 أن تكون الجمل قصيرة وغير مركبة بشكل يسمح لممتعمم ببناء صور ذىنية. -
 استخدم كممات بسيطة وقابمة لمفيم وفي مستوي الفئة المستيدفة. -

 يستحسن تكرار الكممة عدة مرات إذا أحتاج األمر. -

د وقفات مريحة بين العبارات ليتمكن المتعممون من تكوين صور ذىنية ليذه وجو  -
 العبارات.

أخذ وقفة حرة قصيرة يترك فييا المجال لممتعمم أن يسبح بخيالو في عوالم يختارىا بنفسو  -
 الرحمة التخيمية التي بدأىا معو المعمم.ليكمل 

لشم والتذوق واإلحساس مخاطبة الحواس وذلك بصياغة جمل تخاطب السمع والبصر وا -
 والمممس وغيرىا.

العبارات التي لم تنجح في استثارة عمى  تجريب السيناريو قبل تنفيذه، وذلك لموقوف -
 الصور الذىنية لدي المتعممين.
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 اخلطوة الجاىية: البدء بأىظطة حتضريية:

وىي عبارة عن مقاطع قصيرة لموقف تخيمي بسيط ينفذ قبل البدء بالنشاط التخيمي 
لرئيسي، وىدفيا مساعدة المتعمم في التييؤ ذىنيًا لمنشاط التخيمي، وتمكين المتعممين من ا

 التخمص من المشتتات التي تمتمئ بيا مخيالتيم والتي أحضروىا معيم قبل دخول الحصة.
 اخلطوة الجالجة: تيفيذ ىظاط التخيل:

 وذلك عن طريق:
يتو في تنمية قدرات التفكير لدييم، تييئة المتعممين بتعريفيم نشاط التخيل وبيان أىم -

 ويطمب منيم اليدوء والتركيز ومحاولة بناء صور ذىنية لما سيسمعونو.
 أخذ نفسًا طوياًل ثم إغالق أعينيم.إلى  توجيو المتعممين -

 تنفيذ نشاط أو نشاطين تحضيريين. -

 .ءوبطيالقراءة بصوت عال  -

 اخلطوة الزابعة: األسئلة التابعة:

المتعممين، ويطمب عمى  لتخيل يقوم المعمم بطرح عدد من األسئمةبعد تنفيذ نشاط ا
 منيم الحديث عن الصور الذىنية التي قاموا ببنائيا أثناء نشاط التخيل، ويتم مراعاة اآلتي:

 إتاحة الفرصة لممتعممين لمحديث عما تخيموه. -
لسيناريو، طرح أسئمة حول الصور التي قاموا ببنائيا ال عن المعمومات التي وردت في ا -

ال سيكرر ما ورد في السيناريو حرفيًا، األمر الذي سيشغميم عن بناء الصور الذىنية.  وا 

 الترحيب بكل اإلجابات والتخيالت. -

 أدني مستوي.إلى  محاولة التقميل من مستوي القمق عند المتعممين -

بالحرارة  السؤال عن جميع الحواس مثل ىل عايشوا روائح معينة أو ألوانًا معينة أو شعوراً  -
 والبرودة أو تذوقوا شيئًا معينًا؟

كتابة أو رسم الرحمة المتخيمة، وذلك بالطمب من المتعممين كتابة أو رسم ما عايشوه في  -
شكل قصة، يعبرون فييا عن الصور الذىنية التي مرت عمييم في عمى  الرحمة التاريخية

عمى  ص والرسوماترحمتيم التخيمية، ومن الممكن ىنا أن يعرض المتعممين القص
 السبورة أو لوحة الحائط أو قراءتيا في اإلذاعة المدرسية، وكل ذلك يعد نوعًا من التعزيز.
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 * أٍنية تطبيل إسرتاتيذية التعليه التخيلي:

يجابية. -  الخروج عن المألوف في بيئة الصف وذلك لما يقوم بو التالميذ من تفاعل وا 

استنتاجات صحيحة إلى  يم المعمومات والوصولتتيح لمتالميذ التفكير بشكل تحميل وتقس -
نتاج أفكار جديدة.  عمميًا وا 

تنمي قدرًا من القيم الجمالية لدي التالميذ من خالل ما يرونو من صور ذىنية متنوعة  -
 األلوان ومختمفة األشكال خالل رحمتيم التخيمية.

تالميذ ما يدونوه أو حدوث تكامل بين كاًل من العمم والفن وذلك من خالل رسم أو كتابة ال -
 يسمعوه في رحمتيم التخيمية.

 الخيال العممي وتعممو ضمن مفاتيح عديدة لمنجاح واإلبداع. -

ينشط ويثير نصفي الدماغ لممتعمم وليس جانب واحد فقط مما يخمق اإلبداع مع التفكير  -
 .واالبتكار

 داعي لممشكالت.حالة اإلبداع في حل المشكالت فيما تسمي بالحل اإلبإلى  يصل بالتمميذ -

إزالة الحواجز بين المعمم وتالميذه في جو عممي خيالي ىادئ يسوده االحترام والتقدير  -
 وتبادل اآلراء.

وصول التمميذ لممعمومة بخيالو الذاتي الشخصي يسيم في تسييل عممية تذكرىا  -
 (.050، 2.02سترجاعيا بصورة أسرع. )ناريمان جمعو، وا

 ثاىيًا: املفاٍيه الفيية:

( ىي كل ما تربطو عالقة بالفن وال يخمو منيا أي 502، 2.04عرفيا صالح مراد )و 
عمل فني، تضم العناصر كالخط والمون والمممس التي تنظم وترتب وتحقق األسس كاالتزان 

 يا من خالل االختبار التحصيمي لممفاىيم الفني.، ويتعرفوالوحدة واإليفاع
( المفيوم بأنو مجموعة 222، 2.00راىيم )ويعرفو أيضًا جودت سعادة وعبد اهلل إب

أساس من الخصائص أو الصفات عمى  من األشياء أو الرموز أو الحوادث التي تجمعيا معاً 
 معين. اسمالمشتركة، والتي يمكن اإلشارة إلييا برمز أو 

( بأن المفيوم مصطمح لو داللة لفظية محددة، 50، 2.05ويري فخري الفالح )
ك العالقات بين األشياء أو الظواىر أو المعمومات التي ترتبط ببعضيا ويتطمب تكوينو إدرا

 البعض.
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 تكويً املفاٍيه الفيية:

تتكون المفاىيم وتنمو مع نمو اإلنسان من خالل تجاربو وخبراتو في الحياة، وتعرف 
مجموعات، وتنتيي إلى  األشياء والمواقف بصورة حسية، ثم تبدأ من تصنيف ىذه األشياء

الخواص المشتركة بينيما والتعبير عنيا لفظيًا حتى يعطي ىذا المفيوم اسمًا أو رمزًا بتحديد 
معينًا يدل عميو التجريد ثم البدء بالتمييز بين األشياء والظواىر والتفسير والتنبؤ بالظاىرات، 
وفقًا لما كونو من مفاىيم مختمفة، وتتطمب عممية تكوين المفيوم أن تكون الخبرات الجديدة 

 (..00، ...2الخبرات السابقة لمفرد )أمام مختار، عمى  بنيةم
( فقد ميز بين مرحمتين من 552، 2..2أما فيجوتسكي نقاًل عن عادل رسمي )

 مراحل تكوين المفيوم ىما:
إدراك خاصية واحدة في وقت عمى  مرحمة تكوين المفيوم: وتعني قدرة الفرد المتعمم - أ

أن يتناول كل الصفات في وقت عمى  ون قادراً واحد لألشياء، أو الظواىر، بحيث يك
 واحد، وفي ىذه المرحمة يكون المتعمم قد بمغ النضج في تحصيل المفيوم.

مرحمة تعمم معني اسم المفيوم: وفييا يكون المتعمم قد اكتسب المفيوم الداللي   - ب
"الداللة المفظية لممفيوم" بمعني أن المتعمم يسترجع ما تعممو عن المفيوم 

 دامو في المواقف الحياتية.واستخ
إدراك الفرد عمى  أن المفيوم في بداية تكوين يعتمد (Hoover, 2002, 86)ويري 

لمعالقة بين ما يواجيو وبين ما سبق أن أحتفظ بو في ذاكرتو من خبرات باطنية، وبيذا يمكن 
واحدًا  يمكن أن يطمق عمييا اسماً  ،أن يحصل من المتشابيات كميا طائفة أو مجموعة واحدة

 وىو ما يطمق عميو "مفيوم"، أما عممية اكتساب المفيوم تعني تصنيف الخصائص والسمات
 ىو مثال وال مثال لممفيوم. ماإلى 
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 أٍنية تعله املفاٍيه الفيية:

 ( أىمية تعمم المفاىيم الفنية في النقاط التالية:25، 2.02سيد، عمى  ذكر )عمر
يف عدد كبير من األشياء والظواىر وتجميعيا تصنعمى  تعمم المفاىيم الفنية يساعد -أ 

دراسة عمى  التقميل من تعقد البيئة وتعينعمى  في مجموعات أو فئات تساعد
 المكونات والظواىر البيئية.

تساعد في فيم وتوضيح العالقات القائمة بين المفاىيم المختمفة، وتسمح بالربط   -ب 
 متعمم لطبيعة المادة الدراسية.مما يسيم في زيادة فيم ال والظواىر،بين األشياء 

تكوين وعي فني لدي المتعممين وتزويدىم بالميارات والخبرات واالتجاىات التي  -ج 
 تجعميم إيجابيين في تفاعميم مع البيئة.

تسيم في تنمية ميارات التفكير العممي فالمتعمم يقوم بمالحظة لمظواىر ويتبعيا  -د 
قوم باالستنتاج والتفسير والتحميل ثم بتجميع البيانات حول الظاىرة ويقارنيا كما ي

 الخروج بالتعميمات والتنبؤ بما سوف يحدث من مشكالت.

تسيم في تسييل عممية التعمم، فالمفاىيم تستخدم كبداية لفيم المبادئ األساسية  -ه 
 والقوانين وتكوين التعميمات في مجاالت المعرفة.

 ثالجًا: األداء املَاري:

( ىي سموك الفرد الذي يعبر عن رصيد معرفتو 0.2، 2..2تعرفيا )أماني سمير، 
 فاألداء ىو ما يصدر عن الفرد من سموك وأفعال قابمة لممالحظة.

مبادئ تربوية ونفسية مؤكدين دور إلى  ويري المرعي والحيمة أن تعمم الميارة تستند
ت ذات أىمية أن " تعمم الميارة يتم بشكل أفضل عندما تكون المياراإلى  الدافعية فييا وأشاروا

لممتعمم ولديو الرغبة في تعمميا وأن تعمميا يتم بشكل أفضل عندما يحاول النشاط التعميمي 
تنمية الميارة نفسيا في حالة كونيا جزءًا من النشاط التعميمي وليس بشكل عمى  التأكد

 (.202، 2..2منفصل". )المرعي والحيمة، 
عمى  مستويات األداء المياري (2.02ىذا فقد قدمت )إيمان عباس، عمى  وتأسياً 

 وفق ىرم مستوي األداء وكما ىو موضح في الشكل اآلتي:
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 (522، 2.02يوضح ىرم مستوي األداء )إيمان عباس،  (:0)رقم الشكل 

( بأن "تعمم الميارة يتم بشكل أفضل عندما تكون 2.05كما يذكر )صالح أحمد، 
ميا، وتعمميا يتم بشكل أفضل عندما يحاول الميارة ذات أىمية لممتعمم ولديو الرغبة في تعم

تنمية الميارة نفسيا في حالة كونيا جزءًا من النشاط التعميمي عمى  النشاط التعميمي التركيز
وليس بشكل منفصل وبما أن لمميارة مكونًا معرفيًا تستند عميو في عممية اكتسابيا وتنميتيا 

ال  فإن المتعمم سييدر وقتًا وجيدًا كبيرين وألجل لذلك يجب أن يزود المتعمم بالمعرفة الالزمة وا 
 ىذه المعرفة فإنو يجب أن يمر المتعمم بثالثة مستويات ىي:عمى  الحصول

المستوي المعرفي: تزويد المتعمم بالمعمومات قبل األداء المتصف بالميارة كتعريفو  -0
عطاء فكرة عامة عنيا وتقديم نموذج من األداء كقيام  بمعايير األداء الجيد والمقبول وا 

 المعمم باألداء أمام المتعممين.
مستوي التدريب والممارسة: إعطاء المتعمم التوجييات وقت تعمم الميارة التي تضمن  -2

الشرح سالمتو وتجنبو الخطأ وتصحيح مسار طريقة التعمم ويراعي في ذلك عدم اإلطالة و 
الميارة المراد  تعرقل أداءالتوجييات قد تربكو و  ألنو كثرة الطويل لكي ال يشعر بالممل؛

 تعمميا.

مستوي التغذية الراجعة: تزويد المتعمم بمعرفة تعطي بعد التدريب واألداء مثل التمميحات  -5
اليادفة التي تساعده أيضًا في تصحيح مساره وتوجيو الوجية الصحيحة )تغذية راجعة( 

المنشود بشكل  والتي من خالليا يمكن لممدرب إتباع أسموب يمكنو من مراقبة األداء
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المستوي إلى  أن يصلإلى  تدرجي مع استمرار المدرب بإعطاء التعزيز لممتعمم وتشجيعو
 (.40-.4، 2.05المطموب )صالح أحمد، 

 إدزاءات الدراسة:

 ص إعداد قائنة باملفاٍيه الفيية:1]

تنمية بعض المفاىيم الفنية لدي تالميذ الصف األول إلى  ىدف البحث الحالي
إستراتيجية التعميم التخيمي لذا قامت إلى  ن خالل وحدة مقترحة في الخزف مستندةاإلعدادي م

 الباحثة بإعداد قائمة بالمفاىيم الفنية الالزمة لمجموعة الدراسة وفق الخطوات التالية:
 طتكام قائنة املفاٍيه الفيية:ا( مصادر أ)

إلى  الرجوعإلى  لحاليةعتمدت الباحثة في إعداد قائمة المفاىيم الفنية في الدراسة اا
 البحوث والدراسات التالية:

( ودراسة )مالك حميد، 2.02( ودراسة )عمر عمي، 2.02دراسة )سمر السيد، 
2.04.) 

كما تم مقابمة بعض المتخصصين في مجال مناىج وطرق تدريس التربية الفنية 
صف األول وبعض موجيي ومعممي التربية الفنية لمتوصل لممفاىيم الفنية المناسبة لم

 اإلعدادي في الوحدة المقترحة لمخزف.
 )ب( الصياغة املبدئية للكائنة: 

قائمة أولية لممفاىيم تكونت من قسمين إلى  تم التوصل من خالل المصادر السابقة
ولقد تضمنت صة باألدوات المستخدمة في الخزف(، )مفاىيم خاصة بالخزف، ومفاىيم خا

( مفاىيم خاصة باألدوات المستخدمة في 2و) ا،مفيومً ( 22)عمى  المفاىيم الخاصة بالخزف
 الخزف.

 احملكنني:على  )ز( عزض الكائنة يف صورتَا األولية
السادة المحكمين المتخصصين في المناىج وطرق تدريس عمى  تم عرض القائمة

حذف ثالث مفاىيم وىم )الحجم، إلى  التربية الفنية وقد جاءت آراء السادة المحكمين
مفيوم أما قائمة  02تظمة، مجسمات غير منتظمة( لتصبح القائمة مكونة من مجسمات من

ىما )أسفنج المفاىيم الخاصة باألدوات في الخزف فقد أضاف السادة المحكمين مفيومين 
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( .0الخزف، لوح الخشب( لتصبح قائمة المفاىيم الخاصة باألدوات في الخزف مكونة من )
م وتعديل الداللة المفظية لبعض منيا ولقد تم إجراء مفاىيم مع إعادة ترتيب بعض المفاىي

التعديالت المطموبة من قبل السادة المحكمين وبذلك أصبحت القائمة جاىزة في صورتيا 
 (.0( مفيوم ممحق رقم )22النيائية وتتضمن )

 ص إعداد بطاقة مالسظة األداء املَاري:2]
إلى  ري في الدراسة الحاليةاعتمدت الباحثة في إعداد بطاقة مالحظة األداء الميا

( ودراسة )عادل عطا اهلل، 2.02الدراسات السابقة ومنيا دراسة )زياد ىاشم، إلى  الرجوع
( ودراسة )سيي سعدي، 2.04(، ودراسة )حسن فاروق وعبد المقصود أمين، 2.02
2.02.) 

رية اليدف من البطاقة: قياس مدي اكتساب تالميذ الصف األول اإلعدادي األدوات الميا -أ 
 إستراتيجية التعميم التخيمي.إلى  المتضمنة بوحدة الخزف المستندة

ميارات رئيسية وميارات فرعية والخطوات عمى  محتوي البطاقة: تضمنت البطاقة الميارية -ب 
واألدوات المكونة لكل منيا والتي تم ترتيبيا حسب قيام التمميذ بأدائيا أثناء السموكية 

تنفيذ الميارة التي تقيسيا البطاقة ويمكن قياسيا بطريقة عممية مقننة من خالل استخدام 
( وتكون النياية العظمي لكل بطاقة ىي عدد البنود 2)إلى  (0مقياس تقدير متدرج من )
( درجات وىي أعمي درجة يحصل عمييا الطالب في 2روبة في )الفرعية المكونة ليا مض

 حالة أداء الخطوة بالدقة والجودة المطموبة.

 المحكمين.عمى  عرض بطاقة المالحظة في صورتيا األولية -ج 
مجموعة من السادة المحكمين من المتخصصين عمى  لقد تم عرض بطاقة المالحظة

ستطالع رأييم حوليا وقد جاءت أداء في مناىج وطرق تدريس التربية الفنية بيدف ا
( 2من )أنو توجد تعديالت في صياغة الفقرات وترتيبيا وبذلك أصبحت تتكون إلى  المحكمين

 :ميارات رئيسة ىي
 ( ميارات فرعية.4ميارة التصميم وتتفرع منيا ) (0)
 ( ميارة فرعية.2ميارة التشكيل وتتفرع منيا ) (2)

 ميارات فرعية.( 2التشكيل بالحبال وتتفرع منيا )ميارة  (5)

 ( ميارات فرعية.4ميارة التشكيل بالشرائح وتتفرع منيا ) (4)
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 ( ميارات فرعية.5ميارة الزخرفة البارزة وتتفرع منيا ) (2)

 ( ميارات فرعية.5ميارة الزخرفة الغائرة وتتفرع منيا ) (2)

 ( ميارات فرعية.5ميارة الزخرفة والتفريغ وتتفرع منيا ) (2)

 ( ميارة فرعية.0وتتفرع منيا )ميارة إخراج شكل الوحدة الزخرفية  (2)
 االستطالعية لبطاقة مالحظة األداء المياري: التجربة-د

بعد االنتياء من إعداد الصورة األولية لبطاقة مالحظة األداء المياري تم تطبيق 
عينة استطالعية من تالميذ الصف األول اإلعدادي من خارج عمى  الصورة األولية لمبطاقة
 ( تمميذ وتمميذًا بيدف:.4) عينة البحث بمغ عددىم

 حساب معامالت صدق االتساق الداخمي. -
 حساب معامالت ثبات البطاقة. -

 صدق وثبات بطاقة مالحظة األداء المياري:-ه
 صدق االتساق الداخلي للبطاقة: (1

لالطمئنان عمى االتساق الداخمي لبطاقة مالحظة االداء المياري تم تطبيق البطاقة         
، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون ( تمميذ وتمميذاً .4)ينة استطالعية قدرىا المالحظة عمى ع

بين كل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي اليو الفقرة كما ىو 
 التالي: (0) رقمموضح بالجدول 
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 (1) رقى جدول

 هُت عهً بطاقت انًالحظتيعايم ارتباط بُرسىٌ بٍُ فقراث بطاقت انًالحظت واندرجت انك

رقى  انًهارة

 انفقرة

االرتباط 

 بانًهارة

رقى  انًهارة

 انفقرة

االرتباط 

 بانًهارة

رقى  انًهارة

 انفقرة

االرتباط 

 بانًهارة

انتشكُم  **764.0 1 انتصًُى

 بانشرائح

انسخرفت  **760.0 11

 انغائرة

11 76011** 

1 7647.** 11 761.0* 17 76141* 

1 760.4** 14 764.1** 11 76411** 

ارتباط انًهارة باندرجت انكهُت  **76417 10 **764.0 4

 **76400 عهً انبطاقت =

ارتباط انًهارة باندرجت انكهُت 

 *76111 عهً انبطاقت =

ارتباط انًهارة باندرجت انكهُت 

 *76110 عهً انبطاقت =

انسخرفت 

 وانتفرَغ

11 76110* 

انسخرفت  **76011 0 انتشكُم

 نبارزةا

1. 76404** 11 76447** 

. 76401** 10 76411** 14 76000** 

ارتباط انًهارة باندرجت انكهُت 

 *761.4عهً انبطاقت =

باندرجت انكهُت  ارتباط انًهارة **76.14 10

 **76001=عهً انبطاقت 

انتشكُم 

 بانحبال

ارتباط انًهارة باندرجت انكهُت  **76004 0

 *761.0 عهً انبطاقت =

ارتباط يهارة اخراج شكم 

انىحدة انسخرفُت باندرجت انكهُت 

 *7104عهً انبطاقت =

 7670،  * دانت عُد يستىي 7671**دانت عُد يستىي  **76010 0

 1 76011** 

17 76110* 

11 76410** 

ارتباط انًهارة باندرجت انكهُت 

 **.76.1عهً انبطاقت =
 

ميع قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة أن ج يتضح من الجدول السابقو 
 ( والذي يؤكد صدق االتساق الداخمي لبطاقة المالحظة.0...)

 

 ثبات بطاقة المالحظة: (2

، لفا كرونباخأي تم استخدام معامل داء الميار طمئنان عمى ثبات بطاقة مالحظة األلال
( تمميذ .4)عية قدرىا حيث تم تطبيق بطاقة مالحظة االداء المياري عمى عينة استطال

 فبمغت قيمتوكرونباخ لفا أة باستخدام معادلة وتم حساب ثبات بطاقة المالحظ وتمميذاً 
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مما يدل عمى ثبات بطاقة مالحظة االداء  (2..)أكبر من  ، وىي قيم مقبولة202..
 المياري.

 النيائية لبطاقة مالحظة األداء المياري: الصورة-و
( 2قات أصبحت بذلك في صورتيا النيائية ومكونة من )بعد االنتياء من ضبط البطا

الخزفية وبذلك  تداح( ميارة فرعية لقياس األداء المياري في تشكيل الو 22ميارات رئيسية و)
 (.2( درجة، ممحق رقم )022تكون الدرجة العظمي لبطاقة مالحظة األداء المياري )

 ص حمتوي وسدة اخلزف املكرتسة:3] 
 حدة الخزف المقترحة:أسباب اختيار و  )أ(

خامة الطين الطبيعية والمركبة في بناء األشكال عمى  تعتمد ىذه الوحدة في دراستيا
الزخرفية المبتكرة باستخدام عدد وأدوات تحقق الخبرات والميارات وفقًا لألسس والمبادئ الفنية 

 ية محددة.األولية التي تتوافق مع المفاىيم الفنية وأدوات ميارية معينة وأىداف تربو 
 )ب( طبيعة ىذه الوحدة:

وىي توضح فكرة عامة عن الطينات وأنواعيا وتركيبيا وخواصيا وكيفية إعدادىا 
العدد واألدوات المستخدمة عمى  وتجييزىا لعمل وحدات زخرفية فنية وبذلك يتعرف التمميذ

 (.5وشروط األمن والسالمة التي يجب مراعاتيا أثناء العمل، ممحق رقم )
 اصر وحدة الخزف المقترحة:)ج( عن

 الدرس األول: الخزف. -
 * تمييد لمفيوم الخزف. 
 * فكرة عامة عن أنواع الخزف. 
 الفخار الراشح لمماء. -  
 الفخار نصف الراشح. -  
 الفخار الغير راشح أي البورسمين. -  
 الفرعوني(. –* نبذة تاريخية عن الخزف في العصرين )البدائي  
 بدائي.* سمات الفن ال 
 * الخزف المصري القديم )الفرعوني(. 

 أنواعيا( –خواصيا  –تركيبيا  –الدرس الثاني: الخامات )مصادرىا  -
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 * الطينات وخواصيا. 
 * أنواع الطينات. 
 * إعداد الطينات وتحضيرىا لمتشكيل. 
 * تخزين الطينات. 

 الدرس الثالث: طالءات الخزف: -
 * تعريف الطالءات. 
 مات الخزف وأنواعيا.* مصادر خا 

 الدرس الرابع: العدد واألدوات: -
 * أدوات تصفية الطينات. 
 * أدوات عجن الطينات. 
 * أدوات لقطع الطينات. 
 * أدوات لفرد الطينات. 
 * أدوات مساعدة لمتشكيل. 
 * أدوات لمرسم والتموين. 
 * الفرن الكيربائي. 

 الدرس الخامس: مراحل تشكيل الخزف: -
 كيل بالحبال.* التش 
 * التشكيل بالشريحة. 

 الشكل الخارجي لموحدة الزخرفية.عمى  * الزخرفة بأنواعيا
 )د( أىداف الوحدة:

 فن الخزف.عمى  يتعرف -0

 يحدد أنواع خامات الخزف وخواصيا الطبيعية. -2

 يوضح طرق تجييزىا. -5

 مبادئ وأسس الخزف من الناحية الجمالية والوظيفية.عمى  يتعرف -4

 حديثة في فن الخزف. يبتكر تشكيالت -2

 التعمم الذاتي في بناء األشكال الخزفية.عمى  يتدرب -2
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 يطبق طرق الزخرفة وفقًا لمراحل التشكيل. -2

 يستخدم األدوات الخاصة بالخزف. -2

تذوق القيم الجمالية في دراسة العناصر الطبيعية واألشكال اليندسية عمى  يتدرب -2
 األعمال الخزفية.عمى  وتطبيقاتيا

إسرتاتيذية التعليه التخيلي إىل  يل املعله لتدريص وسدة اخلزف املشتيدةص إعداد دل4]

 للصف األول اإلعدادي:
تضمن دليل المعمم لتدريس وحدة الخزف المقترحة المستندة إلستراتيجية التعميم 

 التخيمي:
 محتوي الدليل: -

 مقدمة الدليل. -0

 أىداف الدليل. -2

 حدة المقترحة في الخزف.إستراتيجية التدريس المستخدمة في تدريس الو  -5

 أىداف الوحدة المقترحة في الخزف. -4

 الوسائل التعميمية المستخدمة لتدريس الوحدة المقترحة في الخزف. -2

 األنشطة التعميمية المستخدمة لتدريس الوحدة المقترحة في الخزف. -2

 أساليب التقويم. -2

 صدق المحكمين. -2

 لخزف.الخطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة المقترحة في ا -2
وفيما يمي عرض لمكونات محتوي دليل المعمم لتدريس الوحدة المقترحة في الخزف 

جراءات إعداده:  وا 
 [ مقدمة الدليل:0]

يقدم لممعمم طبيعة الدليل والغرض منو ويتضمن توجييات لممعمم عن أىمية تنمية 
اتيجية التعميم ذلك إبراز أىمية استخدام إستر عمى  المفاىيم الفنية واألداء المياري عالوة

 التخيمي في تدريس الخزف.
 [ أىداف الدليل:2]

 اليدف من الدليل مساعدة المعمم عمي:
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تقديم إستراتيجية مريحة وىي إستراتيجية التعميم التخيمي في تدريس وحدة الخزف  -
 المقترحة.

تخطيط دروس وحدة مقترحة في الخزف لمصف األول اإلعدادي وفقًا إلستراتيجية  -
 تخيمي.التعميم ال

 تحديد أىداف وحدة الخزف المقترحة واألىداف التعميمية لكل درس. -

تحديد الوسائل التعميمية المناسبة لتدريس كل درس من دروس الوحدة المقترحة في  -
 الخزف.

تحديد أساليب التقويم المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي لمتحقق من تحقيق  -
كتساب التالميذ لبعض المفاىيم الفنية أىداف كل درس من دروس الوحدة ومدي ا

 واألداء المياري.

 [ إستراتيجية التدريس المستخدمة في الدليل:5]
 إعداد موضوعات الوحدة بدليل المعمم.

 [ أىداف الوحدة المقترحة:4]
 (.5موجودة في المحتوي العممي لوحدة الخزف المقترحة، ممحق رقم )

ريس وحدة الخزف المقترحة باستخدام إستراتيجية الوسائل التعميمية المستخدمة لتد [ 2]
 التعميم التخيمي:

 .خرائط مفاىمية: توضح ما ىو الخزف وأنواعو 

 .لوحات تعميمية: تعبر عن أشكال الخزف في العصرين الفرعوني والبدائي 

 .خرائط مفاىمية: توضح الخامات ومصادرىا وتركيبيا وخواصيا وأنواعيا 

  الخزف والعدد واألدوات المستخدمة في الخزف.صور تعميمية: توضح طالءات 

 .فيديو تعميمي: يوضح مراحل تشكيل الخزف وطرق زخرفتو 

[ األنشطة التعميمية التي سوف يتم تنفيذىا أثناء وبعد التدريس باستخدام إستراتيجية 2]
 التعميم التخيمي:

 تجميع صور ألنواع الخزف المختمف. -

 –نت عن الخزف في العصرين )البدائي نتر تقارير باستخدام شبكة اإل إعداد  -
 الفرعوني(.
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 إعداد لوحات ورقية تحمل خامات الخزف ومصادرىا وتركيبتيا وخواصيا وأنواعيا. -

 تجميع صور تعميمية ممونة عن طالءات الخزف. -

إعداد تقارير باستخدام شبكة االنترنت عن العدد واألدوات المستخدمة في التشكيل  -
 بالخزف.

 ية لمراحل تشكيل الخزف وزخرفتو.تجميع صور تعميم -

 [ أساليب التقويم المتبعة في الدليل:2]
مدي عمى  التقويم عممية تشخيصية عالجية وقائية يقوم بيا المعمم بيدف التعرف

نجاح عممية التدريس في تحقيق األىداف لكل درس من دروس الوحدة المقترحة في الخزف 
 م الفنية واألداء المياري.وقياس مدي اكتساب التالميذ لبعض المفاىي

 * تقويم بنائي:
 أسئمة شفيية أثناء تدريس الدرس. -

أسئمة تحريرية متضمنة بالميام الصفية لكل درس في أوراق العمل الخاصة بكل  -
 تمميذ يستعين بيا المعمم في تقويم تعمم تمميذه ومدي تحقق األىداف التعميمية.

 * تقويم نيائي:

 الميذ الصف األول اإلعدادي.اختبار المفاىيم الفنية لت -

 بطاقة مالحظة أداء تالميذ الصف األول اإلعدادي. -
إستراتيجية التعميم إلى  * عرض دليل المعمم لتدريس وحدة مقترحة في الخزف مستندة

 المحكمين.عمى  التخيمي لتالميذ الصف األول اإلعدادي
ىج وطرق تدريس المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في المناعمى  تم عرض الدليل

 التربية الفنية وموجيي التربية الفنية إلبداء الرأي من حيث:
 صياغة األىداف التعميمية لموحدة. -
 خطوات التدريس وفق إستراتيجية التعميم التخيمي. -

 األنشطة والوسائل التعميمية المستخدمة لتدريس الوحدة المقترحة. -

 أساليب التقويم المستخدمة في الدليل. -
الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة ليصبح الدليل في صورتو النيائية، ممحق  ولقد قامت

 ( مما جعمو صالح لمتطبيق.4رقم )
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 ص إعداد اختبار املفاٍيه الفيية:5]
العديد من األدبيات التربوية التي عمى  تم إعداد اختبار المفاىيم الفنية بعد اإلطالع

( 2.02( ودراسة )عمر عمي، 2.02سيد، تناولت إعداد االختبار مثل دراسة )سمر ال
 ( وذلك وفقًا لمخطوات التالية:2.04ودراسة )مالك حمد، 

 ىدف االختبار: –أ 
قياس تحصيل التالميذ مجموعة البحث لممفاىيم إلى  ييدف اختبار المفاىيم المصور

 الفنية في مستوي التذكر والفيم والتطبيق.
 االختبار: نوع-ب

وع االختيار من متعدد حيث يتكون السؤال من مقدمة يتبعيا تم إعداد االختبار من ن
 مجموعة من البدائل يختار التمميذ البديل الصحيح منيا.

 تعميمات االختبار: وضع-ج
 تم كتابة تعميمات االختبار في بداية االختبار وكانت كما يمي:

 اليدف من االختبار. -
 الزمن المحدد لالختبار. -

 قراءة التعميمات بشكل جيد. -

 توضيح أن لكل سؤال إجابة واحدة صحيحة. -

 إعداد االختبار في صورتو األولية: –د 
( مفردة من نوع االختيار .5بصياغة مفردات االختبار والذي تكون من ) ةالباحث تقام

السادة المحكمين المتخصصين في مجال عمى  من متعدد تم عرضو في صورتو األولية
 نية وذلك بيدف التعرف عمي:المناىج وطرق التدريس التربية الف

 وضوح التعميمات. -
 سالمة الصياغة المغوية. -

 مناسبة أسئمة االختبار لمتالميذ. -

 انتماء كل سؤال لممفيوم الذي يقيسو. -
 النحو التالي:عمى  وقد جاء أداء السادة المحكمين

 االختبار.عمى  مراعاة الزمن المناسب لإلجابة -
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( مفردات 2وتم حذف ) ،مفردات االختبار تقميل عددعمى  نالمحكموتفق السادة ا -
 ( سؤااًل.22ليصبح عدد مفردات االختبار )

 االختبار لتناسب مستوي التالميذ، رأي بعض المحكمين إعادة صياغة بعض مفردات -
 ( مفردة.22وبعد إجراء تعديالت السادة المحكمين أصبحت مفردات االختبار )

 ية:تقدير درجات اختبار المفاىيم الفن نظام-ه
تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة من مفردات االختبار تكون إجابة التمميذ عنيا 

وبذلك تصبح  نت إجابة التمميذ عنيا غير صحيحة،صحيحة وصفرًا لكل مفردة متروكة أو كا
 ( درجة.22الدرجة العظمي لالختبار )

 التجربة االستطالعية: –و 
السادة عمى  بار المفاىيم المصور وعرضوبعد االنتياء من إعداد الصورة األولية الخت

مجموعة استطالعية من تالميذ عمى  وعمل التعديالت المطموبة تم تطبيق االختبار ،المحكمين
 ،وتمميذة ا( تمميذً .4وعددىم ) ،الصف األول اإلعدادي بمدرسة الجامعة بمحافظة أسيوط

 التالميذ بموعد االختبار وذلك بيدف:عمى  وذلك بعد التنبيو
 .وثباتو ساب صدق االختبارح -

 لمفردات االختبار. والتمييز حساب معامالت السيولة والصعوبة -

 حساب زمن تطبيق االختبار. -

 صدق االتساق الداخمي: (0
لالطمئنان عمى صدق االتساق الداخمي لالختبار تم تطبيق اختبار المفاىيم الفنية         

، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل وتمميذاً تمميًذا ( .4)عمى عينة استطالعية قدرىا 
 (2)رقم  فقرة من فقرات اختبار المفاىيم الفنية والدرجة الكمية عميو ىو موضح بالجدول

 التالي:
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 (1)رقى جدول 

 يعايم ارتباط بُرسىٌ بٍُ كم فقرة يٍ فقراث اختبار انًفاهُى انفُُت واندرجت انكهُت عهُه

االرتباط  انفقراث

 ُتباندرجت انكه

تابع 

 انفقراث

االرتباط باندرجت 

 انكهُت

تابع 

 انفقراث

االرتباط 

باندرجت 

 انكهُت

1 76401** 1 76141* 10 7610.* 

1 76401** 17 76410** 10 76401** 

1 76401** 11 76401** 11 76407** 

4 76001** 11 76440** 17 764.1** 

0 761.1* 11 76401** 11 76111* 

. 76111* 14 76440** 11 76.14** 

0 76.10** 10 76007**  

0 764.1** 1. 76010** 

 7670*دانت عُد يستىي  7671** دانت عُد يستىٌ 

ن جميع قيم معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة يتضح من الجدول السابق أ
أنو بوجو اختبار المفاىيم الفنية، و بين فقرات مما يشير إلى أن ىناك اتساقًا  0...و 2...

 .لقياسوفي قياس ما وضع  قعام صاد

 ثبات االختبار: (2
اب معامل الثبات باستخدام معامل لالطمئنان عمى ثبات اختبار المفاىيم الفنية تم حس

، حيث قامت الباحثة بتطبيق اختبار براون لمتجزئة النصفية-ومعادلة سبيرمان لفا كرونباخأ
، وبمغت قيمة معامل الثبات ( تمميذ وتمميذاً .4)ا المفاىيم الفنية عمى عينة استطالعية قدرى

بمغت قيمة معامل الثبات باستخدام ومعادلة بينما ، 222..كرونباخ ألفا باستخدام معادلة 
 أكبر) ن قيمة معامل الثبات كانت جيدةويالحظ أ 224..براون لمتجزئة النصفية -سبيرمان

 .مما يدل عمى ثبات اختبار المفاىيم الفنية (2..من 
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 :اختبار المفاىيم الفنيةحساب معامالت الصعوبة والتمييز  (5
يعرف معامل صعوبة الفقرة بانو نسبة عدد من أجابوا عمى الفقرة إجابة صحيحة الى 
عدد من حاولوا اإلجابة عمى الفقرة، وقد تم حساب معامالت السيولة والصعوبة لكل مفردة 

 (:222، ص2.00لة التالية )عالم، من مفردات االختبار التحصيمي باستخدام المعاد

 
لتحديد معامالت التمييز لفقرات االختبار تم تقسيم أوراق اإلجابة بعد ترتيبيا تصاعديا و 

% 22% من األوراق ذات الدرجات العميا، وأدنى 22وتمثل أعمى  ،إلى مجموعتين عميا ودنيا
كل فقرة إجابة صحيحة من منيا ذات الدرجات الدنيا، ثم حصر عدد الطالب الذين أجابوا عن 

عن كل فقرة إجابة صحيحة أجابوا بين أولئك الذين حصموا عمى الدرجات العميا، وعدد الذين 
 من بين أولئك الذين حصموا عمى الدرجات الدنيا، ثم طبقت المعادلة التالية:

 
اختبار  لفقرات والصعوبة والسيولة التمييز معامالتيوضح  التالي (5) رقم والجدول

 :لمفاىيم الفنيةا



 ..................................... وحـدة تدريسية مقترحة في التربية الفنية مستندة إلى استراتيجية التعليم التخيلي"

 - 2225 - 

 (1) رقى جدول

 يعايالث انتًُُس وانسهىنت وانصعىبت نفقراث اختبار انًفاهُى انفُُت

رقى 
 انفقرة

يعايم 
 انتًُُس

يعايم 
 انسهىنت

يعايم 
 انصعىبت

رقى 
 انفقرة

يعايم 
 انتًُُس

يعايم 
 انسهىنت

يعايم 
 انصعىبت

1 76044 76110 76000 11 76470 76.07 76107 

1 76470 76077 76177 11 760.1 76000 76110 

1 76114 76.10 76100 14 761.. 76410 76000 

4 76410 76110 76.00 10 76.11 76400 76010 

0 760.0 76077 76177 1. 761.0 76007 76407 

. 76014 76177 76077 10 76144 76.00 76110 

0 76004 76110 76.00 10 76414 76.07 76107 

0 76010 76110 76.00 11 76010 76077 76077 

1 76470 76077 76177 17 760.0 76.77 76477 

17 76404 76010 76400 11 76011 76410 76000 

11 764.4 76110 76000 11 761.7 76077 76177 

(، 222..-..2..أن قيم معامالت الصعوبة تراوحت بين) السابقمن الجدول  يتضحو 
أن قيم معامالت التمييز لفقرات االختبار تراوحت كما يالحظ  وتعد ىذه القيم مقبولة احصائيًا؛

( وتعد ىذه القيم مقبولة وتعبر عن قدرة تمييزية مناسبة لفقرات 222..-544....بين )
االختبار؛ إذ يعتبر الحد المقبول لقيم معامالت التمييز لكل فقرة إذا كانت قيمتو أكبر من او 

 (.222، 2.00عالم، صالح ( ).5..تساوي )

 زمن تطبيق االختبار: حساب (4
تم حساب الزمن الالزم لتطبيق االختبار بمستوياتو الثالث باستخدام معادلة حساب 
متوسط زمن تطبيق االختبار حيث تم قياس الزمن المستغرق عند انتياء أو تمميذ من االجابة 

 .5=  2( ÷ 52÷  22وآخر تمميذ انتيي من اإلجابة وحساب المتوسط بينيم وقد بمغ )
 خمس دقائق إللقاء تعميمات االختبار.إلى  دقيقة باإلضافة

 االختبار في صورتو النيائية: –ح 
الصورة النيائية الختبار المفاىيم إلى  الخطوات السابق ذكرىا تم التوصلعمى  بناء

 (22مجموعة البحث في صورتو النيائية ويتكون من )عمى  الفنية وأصبح معدًا لمتطبيق
 .(2التطبيق(، ممحق رقم ) الفيم،ستوياتو الثالثة )التذكر، معمى  موزعة

 ىتائر البشح:
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 نتائج الفرض األول:-اوالً 
درجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ينص الفرض األول عمى انو "

دراسة الوحدة المقترحة  بعد في اختبار المفاىيم الفنية المجموعتين التجريبية والضابطة
 جموعة التجريبية".الملصالح 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة وذلك لمكشف 
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم عن داللة الفروق بين 

 التالي: (4) رقم كما ىو موضح بالجدولالفنية بعد دراسة الوحدة المقترحة 
 (4) رقى جدول

يتىسطٍ درجاث انًجًىعتٍُ انتجرَبُت وانضابطت نهكشف عٍ دالنت انفروق بٍُ َتائج اختبار "ث" 

 فٍ اختبار انًفاهُى انفُُت بعد دراست انىحدة انًقترحت

درجاث  انًجًىعت انتجرَبُت انًجًىعت انضابطت بعاداأل

 انحرَت

قًُت 

 "ث"

حجى األثر 

َتا إ)

 تربُع(
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحراف 

 نًعُارٌا

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

اختبار 

 انًفاهُى انفُُت

11610 161. 10600 161. .0 06.1** 7601 

 (0...**دالة احصائيًا عند مستوى )
بين متوسطي  0...وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ويتضح من الجدول السابق 

يق البعدي عمى اختبار المفاىيم الفنية درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطب
( وىي قيمة دالة احصائيا 2.20" )بمغت قيمة "تحيث وذلك لصالح المجموعة التجريبية، 

( وىي قيمة 22..يتا تربيع( بمغت )إ، كما يالحظ ان قيمة حجم األثر )0...عند مستوى 
لدى  المفاىيم الفنيةنمية استخدام إستراتيجية التعميم التخيمي في ت أثركبيرة، وىذا يدل عمى 

 طالب المجموعة التجريبية.

 نتائج الفرض الثاني:-ثانياً 
درجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط نو "ينص الفرض الثاني عمى أ

في اختبار المفاىيم الفنية قبل دراسة الوحدة المقترحة وبعدىا لصالح  المجموعة التجريبية
 ".التطبيق البعدي
ق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المرتبطة وذلك لمكشف ولمتحق

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اختبار المفاىيم الفنية قبل عن داللة الفروق بين 
 كما ىو موضح بالجدول التالي: دراسة الوحدة المقترحة وبعدىا لصالح التطبيق البعدي
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 (0جدول )

هكشف عٍ دالنت انفروق بٍُ يتىسطٍ درجاث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ اختبار َتائج اختبار "ث" ن

 انًفاهُى انفُُت قبم دراست انىحدة انًقترحت وبعدها

 

 بعاداأل

انًجًىعت انتجرَبُت 

 قبهٍ

انًجًىعت انتجرَبُت 

 بعدٌ

درجاث 

 انحرَت

حجى األثر  قًُت "ث"

)اَتا 

انًتىسظ  تربُع(

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

ًتىسظ ان

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

االختبار 

انتحصُهٍ 

 بعدٌ

064. 1601 10600 161. 14 14671** 7604 

 (0...حصائيًا عند مستوى )**دالة إ
بين  0...حصائيا عند مستوى إوجود فروق دالة ويتضح من الجدول السابق  

عمى اختبار المفاىيم البعدي القبمي و  التطبيقينالتجريبية في  ةمتوسطي درجات المجموع
( وىي قيمة دالة 0..04" )بمغت قيمة "تحيث ، التطبيق البعديوذلك لصالح  ،الفنية

( وىي 24..يتا تربيع( بمغت )إن قيمة حجم األثر )أ، كما يالحظ 0...احصائيا عند مستوى 
 م الفنيةالمفاىياستخدام إستراتيجية التعميم التخيمي في تنمية  أثرقيمة كبيرة، وىذا يدل عمى 

 لدى طالب المجموعة التجريبية.

 نتائج الفرض الثالث:-ثالثاً 
درجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ينص الفرض الثالث عمى انو "

دراسة الوحدة  بعد داء المياريفي بطاقة مالحظة األ المجموعتين التجريبية والضابطة
 المجموعة التجريبية".المقترحة لصالح 

وذلك  ؛قق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمةولمتح
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة لمكشف عن داللة الفروق بين 

 التالي: (2رقم ) كما ىو موضح بالجدولالمياري بعد دراسة الوحدة المقترحة داء األمالحظة 
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 (.) رقى جدول

بُت وانضابطت نهكشف عٍ دالنت انفروق بٍُ يتىسطٍ درجاث انًجًىعتٍُ انتجرَ" َتائج اختبار "ث

 داء انًهارٌ بعد دراست انىحدة انًقترحتفٍ بطاقت يالحظت األ

درجاث  انًجًىعت انتجرَبُت انًجًىعت انضابطت بعاداأل و

 انحرَت

حجى  قًُت "ث"

األثر 

َتا إ)

 تربُع(

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

 76.0 **11610 0. 1674 1.6.1 1601 11604 يهارة انتصًُى 1

 7607 **0610 0. 1670 0601 1611 .064 يهارة انتشكُم 1

يهارة انتشكُم  1

 بانحبال

11600 1601 11611 1610 .0 1.6..** 7607 

يهارة انتشكُم  4

 بانشرائح

1167. 1641 10610 1640 .0 14604** 760. 

يهارة انسخرفت  0

 انبارزة

1614 1641 11607 1641 .0 0671** 7641 

يهارة انسخرفت  .

 انغائرة

167. 1600 116.1 16.1 .0 .60.** 7647 

يهارة انسخرفت  0

 وانتفرَغ

17611 1601 11610 1617 .0 0601** 7614 

يهارة اخراج  0

شكم انىحدة 

 انسخرفُت

16.7 76.1 1647 7601 .0 46.7** 7614 

بطاقت اندرجت انكهُت ن

يالحظت األداء 

 انًهارٌ

04614 160. 17167

7 

4611 .0 1.611** 7611 

 (0...حصائيًا عند مستوى )**دالة إ
بين  0...وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ويتضح من الجدول السابق 

بطاقة مالحظة األداء  متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
ميارة التصميم، ميارة التشكيل، ميارة التشكيل بالحبال، ميارة لى )وذلك بالنسبة إ ،المياري

، ميارة الزخرفة والتفريغ، ميارة الغائرةالتشكيل بالشرائح، ميارة الزخرفة البارزة، ميارة الزخرفة 
وذلك لصالح المجموعة التجريبية،  ، والدرجة الكمية عمى البطاقة(اخراج شكل الوحدة الزخرفية

، .4.2، 2.22، 2.22، 5..2، 04.24، 02.22، 2.22، 00.22" )بمغت قيم "تحيث 
ن قيمة حجم أ، كما يالحظ 0...دالة احصائيا عند مستوى  وىي قيمعمى الترتيب ( 22.20
، 24..، 54..، .4..، 42..، 22..، .2..، .2..، 22..يتا تربيع( بمغت )إاألثر )
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استخدام إستراتيجية التعميم التخيمي في تنمية  أثركبيرة، وىذا يدل عمى  وىي قيم (20..
 لدى طالب المجموعة التجريبية. األداء المياري

 نتائج الفرض الرابع:-رابعاً 
درجات  يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط نو "عمى أ ينص الفرض الرابع

داء المياري قبل دراسة الوحدة المقترحة وبعدىا ألفي بطاقة مالحظة ا المجموعة التجريبية
 ".لصالح التطبيق البعدي

وذلك  ،ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المرتبطة
داء األمتوسطي درجات المجموعة التجريبية في بطاقة مالحظة لمكشف عن داللة الفروق بين 

كما ىو موضح بالجدول  ،بعدىا لصالح التطبيق البعديالمياري قبل دراسة الوحدة المقترحة و 
 التالي:( 2رقم )

 (0)رقى جدول 

درجاث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ بطاقت يالحظت  ٍنهكشف عٍ دالنت انفروق بٍُ يتىسطَتائج اختبار "ث" 

 داء انًهارٌ قبم دراست انىحدة انًقترحت وبعدهااأل

انتجرَبُت انًجًىعت  بعاداأل و

 قبهٍ

 عت انتجرَبُتانًجًى

 بعدٌ

درجاث 

 انحرَت

حجى األثر  قًُت "ث"

َتا إ)

انًتىسظ  تربُع(

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحراف 

 انًعُارٌ

 7604 **11610 14 1674 1.6.1 16.1 16.1 يهارة انتصًُى 1

 7604 **11601 14 1670 0601 1610 1601 يهارة انتشكُم 1

شكُم يهارة انت 1

 بانحبال

11601 1617 11611 1610 14 11611** 7600 

يهارة انتشكُم  4

 بانشرائح

064. 16.1 10610 1640 14 1164.** 7600 

يهارة انسخرفت  0

 انبارزة

06.1 16.. 11607 1641 14 11601** 76.. 

يهارة انسخرفت  .

 انغائرة

.6.1 1600 116.1 16.1 14 11601** 7607 

يهارة انسخرفت  0

 انتفرَغو

.61. 1610 11610 1617 14 106.1** 7600 

يهارة اخراج  0

شكم انىحدة 

 انسخرفُت

1614 7604 1647 7601 14 .67.** 7610 

اندرجت انكهُت نبطاقت 

يالحظت األداء 

 انًهارٌ

0.600 4617 171677 4611 14 10611** 761. 

 (0...حصائيًا عند مستوى )**دالة إ
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بين  0...عند مستوى إحصائيًا جود فروق دالة و ويتضح من الجدول السابق 
عمى بطاقة مالحظة البعدي و  ين القبميالتجريبية في التطبيق ةمتوسطي درجات المجموع

ميارة التصميم، ميارة التشكيل، ميارة التشكيل بالحبال، لى )، وذلك بالنسبة إاألداء المياري
، ميارة الزخرفة والتفريغ، الغائرةرة الزخرفة ميارة التشكيل بالشرائح، ميارة الزخرفة البارزة، ميا

التطبيق وذلك لصالح  ،، والدرجة الكمية عمى البطاقة(ميارة اخراج شكل الوحدة الزخرفية
، 02.20، 00.25، 22.42، 22.20، 05.22، 02.22" )بمغت قيم "تحيث ، البعدي
، كما 0... عند مستوىإحصائيًا وىي قيم دالة عمى الترتيب ( 52.25، 2..2، 02.20
، 22..، 22..، 22..، 24..، 24..يتا تربيع( بمغت )إقيمة حجم األثر ) نأيالحظ 
استخدام إستراتيجية  أثركبيرة، وىذا يدل عمى  ( وىي قيم22..، 52..، 22..، .2..

 لدى طالب المجموعة التجريبية. األداء المياريالتعميم التخيمي في تنمية 

 توصيات البشح:
التي تم التوصل إلييا من خالل البحث الحالي توصي الدراسة ما  في ضوء النتائج

 يمي:
 تنمية عمى  أنشطة وميام تساعدعمى  بضرورة تضمين كتب التربية الفنية المدرسية

 المفاىيم الفنية واألداء المياري.
 نشاط المتعمم وتنشيطو إبداعيًا، عمى  ضرورة االىتمام بإستراتيجيات التدريس التي تعتمد

 ية قدراتو الذىنية لمتفكير والتخيل تجاه المواقف والمشكالت.وتنم

 المشاركة والدور عمى  اإلستراتيجيات الحديثة التي تعتمدعمى  االىتمام بتدريب المعممين
 اإليجابي لمتالميذ في عمميات العمم مثل: التعميم التخيمي.

 يذ وتجعمو فعااًل في التممعمى  االىتمام بإستراتيجيات التدريس التي تركز في خطواتيا
 العممية التعميمية بداًل من اإلستراتيجيات التقميدية.

  ضرورة االىتمام بتعزيز مشاركة التالميذ واالستفادة من المعرفة السابقة لدييم ومحاولة
 توظيفيا فيما يخدم تعمميم أثناء التدريس.
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 الدراسات والبشوخ املكرتسة:
 إجراء البحوث والدراسات التالية:الستكمال نتائج البحث الحالي يوصي ب

فاعمية استخدام إستراتيجية التعميم التخيمي في تنمية ميارات التفكير التأممي لدي تالميذ  -
 .االبتدائيةالمرحمة 

أثر استخدام إستراتيجية التعميم التخيمي في تدريس التربية الفنية لتنمية التفكير اإلبداعي  -
 لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية.

تخدام إستراتيجية التعميم التخيمي لتنمية ميارات حل المشكالت واتخاذ القرار لدي اس -
 تالميذ المرحمة الثانوية.

وحدة مقترحة في التربية الفنية لتنمية ميارات التفكير المستقبمي وعادات العقل المنتج  -
 لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية.

تنمية التخيل الفني واالتجاه عمى  ية الفنيةأثر استخدام التعميم التخيمي في تدريس الترب -
 نحو المينة لطالب كمية التربية النوعية قسم تربية فنية.
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