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المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على التعلم بالخبرات
فييت تييدريس التربييية ال نييية ل تنمييية مرييارات ا داف ال نييت لتصييميم لييوط رإطييار لسيييج بيييبت،
وإلتاج قطعة لسيج سادة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة فت مدينة حائل ,وتم اسيتخدا المينرج
شبه التجريبيت القيائم عليى تصيميم المجميوعتيتج التجريبيية والويابطة وقيياب قبليت وبعيد
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وتكولييت عينيية الدراسيية مييت ر 25تلميييذا ف فييت المجموعيية التجريبييية ،ومييت ر 24تلميييذا ف فييت
المجموعة الوابطة ,تم ابتيارهيا بطريقية عييوائية بسييطة ,وتيم تصيميم وبنياف اجسيتراتيجية
التدريسية المقترحة ,والتحقي ميت قيدقرا وبطاقية مالحمية لمريارات ا داف ال نيت ,والتحقي
مييت قييدقرا و باترييا وتوقييلت الدراسيية إلييى وجييود فييرق ص دةليية إحصييائية بيييت متوسييطت
درجيات تالمييذ المجموعية التجريبيية وتالمييذ المجموعية الويابطة ،لصيالا تالمييذ المجموعية
التجريبية ،فت التطبي البعد لبطاقة المالحمة لقياب مرارات ا داف ال نت فيت مجياط تصيميم
لوط رإطار لسيج بيبت ،وإلتاج قطعة لسيج سيادة وفيت ويوف صليأ ,وقيى الباحي بههميية
توظيف اجستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة على اليتعلم بيالخبرات المباشيرة فيت تيدريس
موووعات شغاط النسيج فت المرحلة المتوسطة
الكلمات الم تاحيةج إستراتيجية تدريسية ،التعلم بالخبرات المباشرة ،مرارات ا داف
ال نت
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The Effectiveness of a Proposed Teaching Strategy Based on
Learning with Direct Experiences in Teaching Art Education to
Developing Technical Performance Skills for middle school
students
Mohammad Abdulaziz Altamimi
Department of Curriculum and Instruction
, Faculty of Education, University of Ha'il

Abstract:
This study aimed to identify the effectiveness of a proposed teaching
strategy based on learning with direct experiences in developing technical
performance skills among third-grade students in Hail. The quasi-experimental
approach, based on the design of the two groups, was used: experimental and
control; pre and post measurement. The sample of the study consisted of (25)
students in the experimental group, and (24) students in the control group;
chosen in a simple random manner. The proposed teaching strategy was
designed, built, and validated. An observation checklist was used for technical
performance skills; it was made valid and reliable. The study found out that
there is a statistically significant difference between the mean scores of the
experimental group students and the control group students, in favor of the
experimental group students, in the post application of the observation
checklist to measure the technical performance skills. In the light of this, the
researcher recommended the importance of employing the proposed teaching
strategy based on learning with direct experiences in teaching technical works
topics at the intermediate stage.
Key words: teaching strategy, learning with first-hand experience,
technical performance skills.
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المقدمة:
تحمييى المرييارات العملييية التطبيقييية صات ا بعيياد الحياتييية واةجتماعييية بمكاليية رئيسيية فييت
التربية الحديثة؛ حي ت ع ّد المرارات حد المرتكزات ا ساسية لبنياف شخصيية التلمييذ؛ ميت جيل
صليأ فقييد وليت المنيياهج الدراسييية فيت مييدارب التعليييم العيا هييذا الجالييم هميية تويياهت تعليييم
الحقائ والم اهيم النمرية؛ حي إن مسار ا عماط الحياتية يتطلم اكتساب التالمييذ للمريارات
التطبيقية العملية صات القيم الن عية والوظي ية فت ووف قدراترم وإمكالاترم ،ومتطلبات ا سرة
والمجتمع فت مختلف مجاةت العمل اليدو ؛ لتلبية حاجات الحاور والمستقبل
وتبرز همية تعلم المرارات العمليية التطبيقيية فيت البيرامج التربويية ،التيت تتبناهيا ا لممية
التعليمييية فييت جميييع مراحييل التعليييم العييا ؛ لإلسييرا فييت إكسيياب التالميييذ مجموعيية المرييارات
ا دائييية التييت تجعلرييم قييادريت علييى تحمييل المس ي ولية ،وتم ّكيينرم مييت الييتعلم الييذاتت ،وتييدريم
قدراترم العقلية بيكل منتمم ،والتعامل مع مقتويات الحياة اليومية فت مختلف ا قعدة ،ب كير
مبيد لمواجريية الميييكالت ،والتغلييم عليرييا رمكتييم التربييية العربييت لييدوط الخليييج ،2010 ،ص
12
وقد لادى المربت ا مريكت جون ديو  John Deweyفت بداية القرن العيريت ةسيتخدا
مبد التعلم القائم على ممارسة التالميذ لمختلف ا ليطة التعليمية والتربوية؛ حي ييرى جيون
دييو ن صليأ يحقي ليياط التالمييذ وإيجييابيترم فيت اكتييا الحقيائ والم ياهيم بييكل صاتييت،
واةستمتا ناف ممارسة ا ليطة التعليمية؛ مما يساعدهم على اةحت اظ بيالتعلم وبقياف يره،
وتكويت دوافع دابلية لدى التالميذ لحو عملية التعلم رسعادة وإبراهيم ،2011 ،ص340
واليتعلم عييت طريي الممارسيية العملييية يتيييا للتالميييذ اسييتخدا حواسييرم ،كالبصيير والسييمع
واللمس والتذوق واليم ،فت المواقف التعليمية ،والت اعل معرا فت ووف إمكالياترم وقيدراترم؛
حي يتولد لدى التالميذ التعلم النيط ،الذ يسرم فت البناف المعرفت والمرار لديرم ،وتكويت
القيم المرغوبة واةتجاهات اجيجابية رطعيمة وآبرون ،2011،ص215
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وي كييد مييور وليولييارد وهولي يلييد وبييايلت )Leonard, & Bailey,2018, p41
 Moore, Holifieldعلى ن عمليية اليتعلم بالممارسية ،التيت تقيو عليى البحي والتجرييم
العملت فت مجاط ا ليطة المحيطة بالتالميذ ،تنمت لديرم إدراك الحقائ العلمية ,والتعر على
الم يياهيم الثقافييية ،وقييواليت النمييا البيتييت ،وبالتييالت زيييادة الييوعت بتلييأ الم يياهيم والقييواليت
البيتية ،التت توجه التالميذ لحو تبنّت ا ليطة الحياتية صات القيم الن عية
وييير مبروك ر ،2016ص 46إلى ن المعرفة النمرية سيوا فف كاليت فيت قيورة حقيائ
م يياهيم فييت قييورة مييدركات فييت تعميمييات فييت قييواليت ولمريييات ،تيييت مييت ا ليييطة
العملية التت يمارسرا التالميذ ،فإصا ال صلت الجوالم المعرفية عت الجواليم التطبيقيية العمليية
فت التعليم؛ وحى هذا التعليم مجرد ل اظ عديمة الجدوى ،لذا فيإن المنياهج الدراسيية الحديثية
تتبنى التعلم بالخبرات المباشرة  ،لما له مت آ ار فت تجديد لياط التلميذ ،وتنمية قدراته
وتعد ليطة التربية ال نية فت مرحل التعليم العا  ،مت هم ا ليطة المرارية ا دائية و يقة
الصلة بالحياة اليومية؛ فالتلميذ المتمكّت مت داف هيذه المريارات ،يسيتطيع اتخياص قيرار ةبتييار
فوييل البييدائل المتاحيية فييت وييوف إمكالاتييه؛ للوقييوط إلييى حييل للميييكالت ،المتعلقيية بييالملبس
والمسييكت وا ييام المنزلييت ،سييواف كييان صلييأ فييت الجوالييم الجمالييية -التييذوق الجمييالت -ف يت
الجوالم التطبيقية الخدمية؛ كصيالة مقومات المسكت رمزوز ،2016،ص185
وتسرم المرارات ال نية ا دائية المتصلة بمجاةت التربيية ال نيية فيت تنميية قيدرات التالمييذ
العوييلية علييى لحييو يم ّكيينرم مييت اسييتخدا العوييالت الصييغرى والكبييرى بدقيية وسييرعة؛ جلجيياز
ا عميياط ،والقييدرة علييى الييتحكم فييت حركييات اليييد وا قييابع مجتمعيية ،و مسييتقلة ،مييع تناس ي
حركات اليد والعيت واجدراك العقلت فت قالم واحيد نياف القييا بالمريارة ،فريت بمثابية البدايية
السيكولوجية لتوجيه ميوط التالميذ لحو المجاةت المرنية رزروك وعيّاد ،2012 ،ص13
وي كيييد ةفيييون وكيوسيييكي س ر Lvon & Kuscevic,2013,p34عليييى ن ا لييييطة
المتنوعة للتربية ال نية ،وما تتومنه ميت ممارسيات عمليية تتييا للتالمييذ مجياط واسيع ج يراف
ببييراترم اليدوييية صات الصييلة بييالموروم ال نييت والمرنييت للمجتمييع ،والييذ يعمييل علييى تحسيييت
قييدراترم المعرفييية فييت لطيياق الت كييير الناقييد الييذ ي ي هلرم ل ح ي وتييذوق اجلتيياج ال نييت ف يت
العصور الماوية ،واةستجابة لما فييه ميت قييم اجتماعيية وجماليية ول عيية ،ومقارلتيه باجلتياج
ال نت الحالت
وقيد وقيت دراسيية لصّيار ر ،2013ص 340بوييرورة اةهتميا بتنمييية المريارات الحسييية
ا دائيية فييت تيدريس التربييية ال نيية ،وصلييأ ميت بييالط تصيميم وتخطيييط لييطة عملييية ،وتييوفير
دوات وبامات ووسائل يدوية تسرم فت تطوير الجوالم المرارية لدى التالميذ؛ حي يعيد صليأ
منطل الموهبة فت مجاط ال نون التيكيلية والتطبيقية اةبتكارية
ومزاولة التالميذ لألعماط ال نية؛ يمثل القدرة على استخدا ا دوات ال نيية ،وتوظي ريا فيت
معالجة الخامات المتعددة ،وتطويعرا بصياغات تييكيلية جدييدة ،ميع محاولية توظييف ببيراترم
السابقة فت عمليات البح والتجريم؛ جلتاج مييغوةت فنيية ابتكاريية ،وفقيا ف لتصيورات صهنيية
تلرم التالميذ القدرة على ترجمة ما يدور فت وجدالرم مت ميياعر إليى كياليات مرئيية ،سيواف
كان صلأ بالتعبير ال نت المسطا ،المجسم رالبياست ،2016 ،ص315
كما ي كد بوركت ر Burke,2019,P123على همية توفير مقومات بيتة التعلم الت اعليية
فت تدريس اليطة ومجاةت التربية ال نية ،التت تمنا التالميذ فرقة البح والتجريم بخامات
و دوات التربية ال نية ،واكتييا طيرق ابتكاريية لتييكيل وبنياف عمياط فنيية جدييدة ،واكتسياب
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المعرفة مت بالط الت كير اةبتكار  ،والتعبيير عنريا بلغية بصيرية ،صات بعيديت ،و ال ية ابعياد،
الطالقا ف مت صواترم ومياعرهم الدابلية
وقيد شيارت دراسية هورسيت وآيسييلأ ) Hursen & Islek,2017,P13إليى ن بيتيية
اليييتعلم المسيييتندة عليييى ببيييرات اليييتعلم المباشيييرة ،مثيييل المتييياحف ال نيييية واليييور والمعاميييل
المخصّصيية لمزاوليية ا ليييطة ال نييية ،لرييا يير إيجييابت فييت تحقي ي التييوازن العقلييت المعرف يت،
والجسد المرار  ،والعاط ت القيمت ،كما إلرا تحق الذات واليعور بثقية الين س ،واليتخل
مت التوتر الن ست ،وزيادة الدوافع الذاتية لدى التالمييذ؛ مميا يي د تحقيي مسيتويات مرت عية
مت الك افة اجلتاجية
وي كد بو شعالة ر ،2016ص 44على ن التعلم النيط يتم مت بالط ت اعل التالميذ معرفيا ف
ومراري يا ف ووجييداليا ف مييع المواقييف التعليمييية  ،ومييا تتوييمنه مييت دوات ومعييدات وبامييات فنييية
متنوعة ،يستمتع فيريا التالمييذ بممارسية ا لييطة ال نيية؛ جلتياج مييغوةت صات طيابع جميالت
ول عت فت دروب التربية ال نية ،وتحويل الخياط إلى واقع محسيوب؛ مميا ّ
يعيزز اليدماجرم فيت
العمل اليدو  ،ويجعل التعلم كثر متعة وبرجة لدى التالميذ
وت ع ّد إستراتيجية التعلم القائمة على الخبيرات المباشيرة إحيدى إسيتراتيجيات اليتعلم النييط،
التت تريئ مواقيف تعليميية حيّية فعّالية ،يسيتطيع التالمييذ ميت باللريا توظييف العملييات العقليية
المعرفية؛ كال رم والتطبيي والتحلييل والنقيد والتقيويم ،كميا تسيتدعت توظييف العملييات الين س
حركي ية؛ كالمالحميية والمحاكيياة وا لتجريييم والممارسيية وإتقييان المرييارة ,فييت إطييار مييت الرغبيية
والتقبّل واةهتما  ،وتقدير كل ما يقو التلميذ بتعلمه رقرلت ،2016 ،ص106
كما تيير بعض الدراسات التت جريت فت مجاط التعلم المستند على الخبرات المباشرة إليى
لييه ي ي د إلييى تنميييم المعرفيية ،وتحليييل المرييارات ا دائييية المعّقييدة  -المركبيية -إلييت جزائرييا
ومكولاترا ،ومت م تمكيت التالميذ مت عملية تهليف وتركيم جزاف وعناقر المرارة ،الطالقيا
سة ،واجفادة مت التغذية الراجعة المباشرة بعيد
مت التكامل بيت النما المعرفت ،واليواهد المح ّ
ممارسيية كييل مرييارة رالكسييبالت ،2008،ص 47ومييت إيجابيييات توظيييف إسييتراتيجية الييتعلم
القائمة على الخبرات المباشرة ،تكويت اةستعداد للتعلم الذاتت المستمر ،كما ن النياط العمليت
الذ يقو به التالمييذ فيت بيتيات اليتعلم الحقيقيية ،ييربط الجواليم المعرفيية النمريية بالجواليم
المرارية ا دائية ،مع تح يز اةستعداد الوجدالت والميل تجاه التعلم ،اليذ يي د بالتالمييذ إليى
اكتسيياب ببييرات وظي ييية ،يبقييى رهييا علييى المييدى البعيييد ،ويسييتخدمولرا فييت مواقييف حياتييية
مستقبلية رالوكيل ،والم تت ،2015،ص 34كما ن التعلم بالخبرات المباشرة يسرم فت تنميم
المحتوى التعليميت ،بييكل يتييا للتالمييذ تطيوير مرياراترم المعرفيية والحركيية ،وفقيا ف لقيدراترم
العقلية والجسيمية ،حيي يسيتطيع كيل تلمييذ ن يوظيف ميا لدييه ميت فكيار جدييدة نياف عمليية
التعلم ،وبناف ببراته التعليمية فت ووف اسيتعداده وقدراتيه لليتعلم ،ووفقيا ف لسيرعته الذاتيية فيت
داف مرارات التعلم رتما  ،وقالح ،2016،ص132
وبنا فف عليى ميا تقيد  ،وفيت ويوف توجيه وزارة التعلييم فيت المملكية العربيية السيعودية لحيو
مواكبيية رؤييية  2030فييت اسييتخدا وتوظيييف اسييتراتيجيات الييتعلم النيييط فييت تييدريس المنيياهج
الدراسييية؛ وبمييا ن إسييتراتيجية اليي تعلم القائميية علييى الخبييرات المباشييرة ،هييت مييت هييم هييذه
اةستراتيجيات التدريسية التت يمكت استخدامرا فت تدريس مجاةت التربية ال نية فيت المرحلية
المتوسطة ،والطالقا ف مت همية تنمية مرارات التالميذ المرتبطة بمجاةت التربية ال نية عموماف،
ومرارات مجاط شغاط النسيج بصوقيا ف؛ فيإن هيذه الدراسية تحياوط تصيميم وبنياف إسيتراتيجية
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وتعير فاعليتريا فيت تنميية مريارات ا داف ال نيت لتصيميم
تعلم قائمة على الخبرات المباشيرة،
ّ
لوط رإطار لسيج بيبت جلتاج قطعة لسيج سادة لدى تالميذ الصف الثال المتوسط

مشكلة الدراسة:
الطالقا ف مت توجرات المناهج الدراسية الحديثة التت ت كيد عليى اةهتميا بتيدريس المريارات
العملية لدى تالميذ التعليم العا  ،وتمكينرم مت الممارسة ال علية لتلأ المرارات فت الم سسيات
التعليمية وما وقى به الم تمر الدولت لتقويم التعليم -مرارات المستقبل ،تنميتريا وتقويمريا-
المنعقد فت مدينة الرياضر ،2018ديسمبر حي كد عليى هميية دميج المريارات الحياتيية فيت
المنييياهج الدراسيييية؛ لالسيييتجابة لمتطلبييييات المريييت المسيييتقبلية ،والعمييييل عليييى بنييياف آليييييات
واسييتراتيجيات تعليمييية؛ برييد اكسيياب هييذه المرييارات للتالميييذ كمييا وقييى الم ي تمر الييدولت
للثقافيية والتنميييية اةقتصيييادية فيييت المجتميييع الحيييدي  ،المنعقيييد فيييت موسيييكو ر ،2019ميييارب
بورورة استخدا إستراتيجيات تعلم مالئمة لتطوير الجوالم المرارية لدى التالميذ فت مختلف
المراحل الدراسية  ،واكسابرم قدر مت المريارات ال نيية ا دائيية؛ التيت تسيعى إليى تهقييل القييم
اةبتكار ية ،وتعزيز الميوط المرنية العملية لحو ا عماط اليدوية
وبنيا فف علييى الدراسيات التييت كيدت علييى هميية معالجيية ويعف قييدرات التالمييذ فييت مرييارات
ا داف ال نيت ،ميت بيالط توظييف وتبنّيت إسييتراتيجيات تعليم وتيدريم ،تسيرم فيت تحقيي هييدا
تدريس التربية ال نية بيكل عملت؛ بحي تمكّت التالميذ مت الممارسة ال علية لمجاةت ال نون،
وإلتاج ا عماط والميغوةت ال نية المتنوعة فت المعامل والور المخصصة لتدريس التربية
ال نية؛ كدراسة رHursen & Islek,2017؛ رزقت2018،؛ Burke,2019
ومت بالط إشرا الباح على بعض تالميذ التربية الميدالية ،تخص التربية ال نية الذيت
يطبقون فت المدارب المتوسطة ،ةحظ ن تدريس المرارات ا دائية المتعلقية بمجياةت التربيية
ال نية العملية ،لم تنل القدر الكيافت ،ويمرير صليأ فيت عيزو بعيض معلميت التربيية ال نيية عيت
استخدا إستراتيجيات تدريسية ت اعلية تنسجم مع طبيعة تدريس مجاةت التربيية ال نيية دابيل
الور والمعامل المخصصة لذلأ ،واةكت اف بالطرق التقليدية ،لتدريس مجاةت التربية ال نيية
دابل ال صوط الدراسية ،ميع وجيود المعاميل واليور ؛ وللتحقي ميت صليأ؛ فقيد جيرى الباحي
علييى عينيية استكيييافية مييت تالميييذ الصييف الثال ي المتوسييط تطبيقييات للقيييا بييهداف المرييارات
المتعلقة بهشغاط النسييج ،وتبييت للباحي وجيود ويعف فيت داف هيذه المريارات ،وصليأ فيت ظيل
إمكالييية اةسييت ادة مييت بيتييات الييتعلم فييت بعييض المييدارب المتوسييطة ،التييت تتييوفر فيرييا ور
ومعامل ،يمكت توظي را فت تدريس مرارات ا داف ال نت؛ بحيي ت سيس مبياد اةعتمياد عليى
الن س لدى التالمييذ؛ للحصيوط عليى حاجياترم المراريية والمرنيية الحياتيية نياف دراسيترم فيت
المرحليية المتوسييطة وبعييدها وفييت وييوف مييا سييب شييعر الباحي بييهن هنيياك حاجيية إلييى دراسيية
فاعلية إسيتراتيجية مقترحية قائمية عليى اليتعلم بيالخبرات المباشيرة فيت تيدريس التربيية ال نيية
لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى تالميذ المرحلة المتوسطة

أسئلة الدراسة:
فت ووف ميكلة الدراسة؛ فقد جافت لإلجابة عت الس اط الرئيس اآلتتج
ميا فاعليية إسيتراتيجية مقترحية قائمية علييى اليتعلم بيالخبرات المباشيرة فيت تيدريس التربييية
ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى تالميذ المرحلة المتوسطة؟
ويت ر مت هذا الس اط الرئيس ،ا ستلة ال رعية اآلتيةج
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 -1ما بطوات تصميم وبناف اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشيرة فيت
تدريس التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى تالميذ المرحلة المتوسطة؟
 -2مييا فاعلييية اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة فييت تييدريس
التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت لتصميم ليوط رإطيار لسييج بييبت ليدى تالمييذ
المرحلة المتوسطة؟
 -3مييا فاعلييية اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة فييت تييدريس
التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت جلتياج قطعية لسييج سيادة ليدى تالمييذ المرحلية
المتوسطة؟

أهداف الدراسة:
تريد الدراسيية الحاليية إلييىج تصيميم وبنيياف إسيتراتيجية مقترحيية قائمية علييى اليتعلم بييالخبرات
المباشرة فت تدريس التربية ال نية ،وتقصت فاعليترا فت تنمية اآلتتج
 مرارات ا داف ال نت لتصميم لوط رإطار لسيج بيبت لدى تالميذ المرحلة المتوسطة -مرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة
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فروض الدراسة:
ا ولىج ة يوجد فرق صو دةلة إحصائية عند مستوى ر α≤0,05بيت متوسيطت درجيات تالمييذ
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الوابطة فيت التطبيقييتج القبليت والبعيد لبطاقية
المالحمة لقياب مرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار بيبت
الثاليةج ة يوجد فرق صو دةلة إحصائية عند مستوى ر α≤0,05بيت متوسيطت درجيات تالمييذ
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الوابطة فيت التطبيقييتج القبليت والبعيد لبطاقية
المالحمة لقياب مرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة

أهمية الدراسة:
تكمت همية الدراسة فت الجوالم اآلتيةج
 -1قد تساعد معلمت التربية ال نية عليى تبنّيت إسيتراتيجيات تدريسيية حديثية تقيو عليى اليتعلم
بالخبرات المباشيرة ،مميا يسيرم فيت تطيوير القيدرات المراريية ا دائيية المتعلقية بمجياةت
التربية ال نية لدى التالميذ
 -2تقد هذه الدراسة داة بحثيةربطاقة مالحمة يمكت الو وق برا ،واةست ادة منريا فيت مجياط
تقويم مرارات ا داف ال نت لمجاط شغاط النسيج ،حد مجاةت التربية ال نية التطبيقية
 -3لييدرة الدراسييات التييت هتمييت فييت دراسيية فاعلييية إسييتراتيجية تدريسييية قائميية علييى الييتعلم
بالخبرات المباشرة فت تدريس مقررات التربية ال نية ،وصلأ على حد علم الباح
 -4قييد تيييجع هييذه الدراسيية البيياحثيت ،ججييراف مزيييد مييت الدراسييات حييوط فاعلييية إسييتراتيجية
تدريسية قائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس مقررات دراسية برى
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مصطلحات الدراسة:
الفاعلية:
عر شحاتة وزينم النجار ر ،2011ص 230ال اعلية بهلرا مدى حجم التغيير الذ يمكت
ّ
ف
ف
ن تحد ه المعالجة التجريبية باعتبارها متغيرا مستقال فت حد المتغيرات التابعة
ويعر الباح ال اعليية إجرائييا ف بهلريا ج مقيدار ميا تحد يه اجسيتراتيجية التدريسيية القائمية
علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة رالمتغييير المسييتقل فييت تنمييية مرييارات ا داف ال نييت رالمتغييير
التابع

اإلستراتيجية القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة:
عرفرا اللقالت والجمل ر ،2013ص 22بهلراج مجموعة مت اججيرافات والممارسيات
يٌ ّ
التت يتبعرا المعلم ،فت ووف ا هدا التت ووعرا ،وتتومت مجموعة مت ا ساليم وا ليطة
والوسائل ،التت تتيا للتلميذ رؤيترا وممارسترا عمليا ف فت مواقف تعليمية حيّة فعلية فت بيتيات
تعلييم حقيقييية ،مخصصيية لرييذا الرييد ؛ بحي ي يكييون الييتعلم كثيير قييوة وعمق يا ف وبقييا فف ،وقابلي ية
استخدامه فت مواقف مستقبلية برى
عرفرا الباح إجرائيا فج بهلرا منمومة ميت الخطيوات واججيرافات ،التيت تجميع بييت طيرق
وي ّ
التدريس المتمثلة فت طريقة المناقية ،والعروض العملية ،والعصف اليذهنت ،والتطبيي القيائم
على ا داف العملت ،والميروعات العملية ،وتكرار التدريم والممارسة ا دائية ،والتعلم اليذاتت
ال يرد ؛ بحيي تخطيط بييكل متكاميل ومتيرابط ،يقييو ميت باللريا التالمييذ بتصيميم ليوط لسيييج
سييادة بيييبت جلتيياج قطعيية لسيييج صات طييابع جمييالت و ل عييت ،فييت ور التربييية ال نييية المع يدّة
بيا دوات والخامييات الالزمية لييذلأ؛ بحيي يت اعييل التالميييذ معرفييا ف ومرارييا ف ووجيداليا ف مييع هييذه
ا دوات والخامييات ،واجفييادة مييت التقييويم التكييوينت نيياف تييدريم التالميييذ علييى مرييارات ا داف
ال نت ،والتقويم النرائت؛ لتحقي ا هدا المعرفية والمرارية والوجدالية

التربية الفنية:
هت إحدى المواد الدراسية التت تسرم فت تربية التالميذ مت جميع الجوالم ،وصلأ ميت بيالط
قيامرم با ليطة المعرفية والمرارية ،وتساعدهم فت تنميية سيلوكرم إيجابيياف ،وتطيوير قيدراترم
ا دائية واةبتكارية ،عت طريي تييكيل الخاميات ال نيية المختل ية ،التعبيير عيت صواتريم ،والتيت
تسرم فت اكتيا ميوط التالميذ و لماط شخصياترم ،و تنمية اتجاهاترم لحو ممارسية ا عمياط
اليدويةر الحيلة ،2008 ،ص101
ويرى الباح ن هذا التعريف هو ا لسم إجرائيا ف

مهارات األداء الفني:
يعرفرا حسيت ر ،2013ص 134بهلراج قدرة التلميذ عليى الدقية فيت اسيتخدا عيدد و دوات
التربيية ال نييية؛ لتكييويت مجموعيية مييت العناقيير ال نييية ،فييت وييوف سييس قييياغة وبنيياف العمييل
ال نت؛ بحي يتمكت التلميذ مت تطبي سلسلة مت اةستجابات الحركية للوقوط إلى إتقان إلتاج
العمل ال نت
ف
عرفرا الباح إجرائياج بهلرا سلسلة ميت اةسيتجابات الحركيية ،التيت تمكّيت تالمييذ الصيف
وي ّ
الثال المتوسط مت استخدا دوات وباميات شيغاط النسييج؛ لتصيميم لوطرإطيار لسييج سيادة
بيييبت  ،وإلتيياج قطعيية لسيييج صات طييابع جمييالت ول عييت ،وتقيياب بالدرجيية التييت يحصييل عليرييا
التلميذ فت بطاقة المالحمة المعدّة لذلأ
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حدود الدراسة:
تعر فاعلية إستراتيجية قائمية عليى اليتعلم
الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة الحالية على ّ
بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت فت مجاليتج
 -1مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم ليوط رإطيار لسييج سيادة بييبت ،وتتويمتج تصيميم
النوط مقاب 30سم ×  40سم ،وق النوط وت ريغه
 -2مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم وإلتاج قطعة لسيج سادة ،وتتويمتج التصيميم ال نيت
لقطعة لسيج السادة على ورق مربعات هندسية  ،وتسدية ليوط النسييج ،وتولييف بييوط اللحمية
جلتاج قطعة لسيج السادة
الحددد البشددر  :اقتصييرت الدراسيية الحالييية علييى عينيية مكوليية مييتر 25تلميييذا ف فييت المجموعيية
التجريبية ،ور 24تلميذا ف فت المجموعة الوابطة ،مت تالميذ الصف الثال المتوسط
الحد الزماني ج تم تطبي هذه الدراسة فت ال صل الدراست الثالت مت عا 1440هــ1441/هــ
الحد المكانيج تم تطبيي الدراسية الحاليية فيت متوسيطة اجميا اليدور بمدينية حائيل -المملكية
العربية السعودية

اإلطار النظر للدراسة :تصميم وبناء اإلستراتيجية المقترحة القائمة على
التعلم بالخبرات
المباشرة في تدريس التربية الفنية:
فت ووف هدا الدراسة؛ فقد تويمت اجطيار النمير بطيوات تصيميم وبنياف اجسيتراتيجية
المقترحة القائمية عليى اليتعلم بيالخبرات المباشيرة فيت تيدريس التربيية ال نيية ،لتنميية مريارات
ا داف ال نت لدى تالميذ المرحلة المتوسطة؛ حيي تميت مراجعية الدراسيات السيابقة ,واةطيال
علييى بعييض المراجييع التييت تناولييت اجسييتراتيجيات التدريسييية ،وطييرق تييدريس التربييية ال نييية،
ومجييييييياط شيييييييغاط النسييييييييج :رمحميييييييد ، 1997 ،رالحيلييييييية ، 2008 ،رالكسيييييييبالت، 2008،
رالمسييييعر  ، 2009،رمحمييييد وعبييييدالعميم ، 2011 ،ربييييدير ، 2012،رالصييييماد ، 2013 ،
وفيييت ويييوف هيييذه المراجيييع قيييا
رالييييربينت والطنييياو  ، 2015 ،رشيييحاتة2016،
الباح ي بتصييميم وبنيياف اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة ف يت
تدريس التربية ال نية ،للدراسية الحاليية ،ميت يم عرويرا عليى مجموعية ميت المحكمييت ،وفيت
وييوف مالحميياترم ومقترحيياترم تييم تصييميمرا وبنائرييا بيييكلرا النرييائت ،وفقيا ف للخطييوات الثم يان
اآلتيةج

أولا  /تحليل خصائص تالميذ الصف الثالث المتوسط:

ال تة المستردفة فت هذه الدراسة هم تالميذ الصف الثال المتوسط الذيت تتيراوح عميارهم
غالبا ف بيت الرابعة عير والخامسية عيير سينة ويييير الرنيداو ر ،2014ص 305-293إليى
ن هذه المرحلة تتميز بالنمو العقلت ،حي تيزداد قيدرة التلمييذ عليى التيذكر القيائم عليى ال ريم،
واستنتاج العالقات بيت الم اهيم ،وتحليلرا وت سيرها ،وتزداد قدرته على اةلتباه ،ويكون قادرا ف
على الت كير المجرد ،والت كيير المنطقيت ،والت كيير اجبتكيار ؛ مميا يسياعده فيت حيل المييكالت
العلمييية والعملييية ،وتييزداد قدرتييه علييى الت كييير المسييتقل ،واتخيياص القييرارات ،والثقيية بييالن س،
واةعتماد على الذات ،ويحيرص عليى ا بيذ والعطياف والتعياون ميع اآلبيريت ،وتنميو العويالت
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الجسمية التت تساعده على ممارسة بعض المرارات اليدوية الدقيقة ،كما يحياوط التعير عليى
المريت التيت تلبييت ميوليه وفيت وييوف الخصيائ العقليية والوجدالييية والجسيمية السيابقة ،تييم
تحديد الخبرات التعليمية والتربوية ،المتمثلة فت مرارات ا داف ال نت المتصلة بيدروب شيغاط
النسيج

ثانيا ا  /تحديد الحاجات التعليمية والتربوية لتالميذ الصف الثالث المتوسط:
فييت وييوف بصييائ تالميييذ الصييف الثال ي المتوسييط؛ فقييد تييم تحديييد مرييارات ا داف ال نييت
المتصلة بدروب شغاط النسيج ،وصلأ مت بالط اةسيت ادة ميت الدراسيات السيابقة ،والمراجيع
المذكورة ،فت مجاليتج
 مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم لوط رإطار النسيج الخيبتب -مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم وإلتاج قطعة لسيج سادة

ثالثا ا  /تحديد اإلمكانات والخامات واألدوات الفنية المساندة:
مييت بييالط الدراسيية اةسييتطالعية التييت قييا برييا الباحي تبيييت لييه يوجييد فييت غلييم المييدارب
المتوسييطة فييت المبييالت الحكومييية بمدينيية حائييل ،ور رمعامييل للتربييية ال نييية ،تحتييو علييى
طاولة بيبية مستطيلة ،ومناشير يدوية وكرربائية ،و دوات طرق المسامير ،و دوات القياب،
و دوات قم ا بياب ،وقا الباح بتوفير قطع مت بياب ا بلكا  ،وباميات بييوط السيداف
واللحمة بهلوان متنوعة ،و مياط تسوية بيوط اللحمة ،ومقصات ،وإبر تركيم بييوط اللحمية،
وصلأ فت المدرسة التت تم ابتيارهيا عييوائيا ف ،وبيذلأ فقيد تيم تيوفير البيتية التعليميية المناسيبة
وفقا ف للتعلم بيالخبرات المباشيرة؛ لمزاولية التالميذرالمجموعية التجريبيية مريارات ا داف ال نيت
المتعلقيية بيييدروب شيييغاط النسيييج ،إميييا تالمييييذ رالمجموعييية الوييابطة فيييإلرم يدرسيييون هيييذه
المرييارات بطييرق التييدريس التقليدييية المعتييادة التييت يغلييم عليرييا الجالييم النميير  ،فييت الصييف
الدراست العاد

رابعا ا  /تحديد الهدف العام لإلسدتراتيجية المقترحدة القائمدة علدى الدتعلم بدالخبرات المباشدرة
في تدريس التربية الفنية:
فت ووف الحاجات التعليميية والتربويية لتالمييذ الصيف الثالي المتوسيط ،فيإن الريد العيا
لرذه اجستراتيجية  ،يتمثل فت تنمية مرارات ا داف ال نت المتعلقة بدروب شيغاط النسييج حيد
مجاةت تدريس التربية ال نية لدى تالميذ الصف الثال المتوسط
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خامسددا ا  /تحديددد وتنظدديم المحتددو التعليمددي لإلسددتراتيجية المقترحددة القائمددة علددى الددتعلم
بالخبرات المباشرة:
بنا فف على تحديد الحاجات التعليمية والتربوية لتالميذ الصف الثالي المتوسيط المتمثلية فيت
مجاليت لمرارات ا داف ال نت المتعلقية بيدروب شيغاط النسييج ،و شيتمل هيذيت المجياليت عليى
ست دروب ويستعرورا الباح  ،كاآلتتج
المجال األولج مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم ليوط رإطيار النسييج الخييبت ،ويتويمت
درسيترلقافيت  ،كاآلتتج
الييدرب ا وطج تصييميم لوطرإطييار النسيييج السييادة الخيييبت مقيياب 30سييم ×  40سييم ميييدة
الدرب 90دقيقة
ا هدا التعليمية اججرائية للدرب ا وطج
 ن ي ّرق التلميذ بيت وحدات القياب الكبيرة ووحدات القياب الصغيرة المستخدمة فت تصميملوط النسيج السادة
 ن يحدّد التلميذ طواط مقاب النوط  30سم× 40سم على قطعة بيم بلكا مالئمة ن يختار التلميذ سمأ ا بلكا المناسم لتصميم لوط النسيج السادة_ ن يقيس التلميذ عرض إطار لوط النسيج المناسم ليد بيوط السداف
 ن ييعر التلميذ بههمية التصميم قبل عملية التن يذ جلتاج العمل ال نت ن يقدّر التلميذ فوائد بامة الخيم فت الحياة اليوميةالدرب الثالتج ق وت ريغ لوطرإطار النسيج الخيبت مدة الدرب  90دقيقة
ا هدا التعليمية اججرائية للدرب الثالتج
 ن يميّز التلميذ بيت منيار بيم اآلركت اليدو والكرربائت ن يحدّد التلميذ المسافة بيت مواوع قوب شد بيوط السداف بيكل متساويتدرب التلميذ على مرارات تيغيل منيار بيم اآلركت بووع آمت
 ن ّ ن يستخد التلميذ منيار بيم اآلركت فت ق وت ريغ لوط النسيج بيكل قحيا ن ييارك التلميذ زمالفه فت ق وت ريغ النوط الخيبت ن يحافظ التلميذ على لمافة ورشة التربية ال نية بعد داف ق وت ريغ لوط النسيجالمجددال الثددانيج مرييارات ا داف ال نييت المتعلقيية بتصييميم وإلتيياج قطعيية لسيييج سييادة ويتو يمت
ربعة دروب رلقافات  ،كاآلتتج
الدرب الثال ج التصميم ال نت لقطعة لسيج السادة على ورق مربعات هندسية مدة اليدرب90
دقيقة
ا هدا التعليمية اججرائية للدرب الثال ج
 ن يميّيز التلميييذ بيييت وراق المربعييات الرندسييية المناسييبة لتصييميم وحييدات زبرفييية لتك يويتوإلتاج قطعة لسيج السادة
 ن يعدّد التلميذ عناقر تصميم وحدات زبرفية هندسية لتكويت وإلتاج قطعة لسيج السادة ن يسييتخد التلميييذ ا لييوان المناسييبة فييت عملييية تصييميم وحييدات زبرفييية هندسييية لتكييويتوإلتاج قطعة لسيج السادة
 ن يص ّمم التلميذ وحدات زبرفية هندسية على ورق المربعات فت ووف عدد بيوط السداف- 1597 -
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 ن يختييار التلميييذ ا شييكاط وا لييوان المناسييبة فييت عملييية تصييميم وحييدات زبرفييية هندسيييةلتكويت وإلتاج قطعة لسيج السادة
يقيدر التلمييذ راف زميالفه فييت تولييد فكيار ابتكاريية مالئميية فيت تصيميم وحيدات زبرفييية
 نّ
هندسية لتكويت وإلتاج قطعة لسيج السادة
الدرب الرابعج تسدية لوط النسيج السادة مدة الدرب 90دقيقة
ا هدا التعليمية اججرائية للدرب الرابعج
 ن يعدّد التلميذ المصادر الطبيعية فت قناعة بيوط سداف النسيج السادة ن يدرك التلميذ وظي ة التواز فت بيوط سداف النسيج السادة ن يستخد التلميذ المثاقم المخصّصة فت النوط الخيبت لتركيم بيوط سداف النسيج بطريقةقحيحة
 ن يي ّد التلميذ بيوط سداف النسيج بتواز وبيكل قحيا ن ييعر التلميذ بههمية بيوط السداف فت قناعة المنسوجات ن يبد التلميذ رغبة فت ش ّد بيوط السداف على لوط النسيج السادةالدرب الخامسج توليف بيوط اللحمة جلتاج قطعة لسيج السادة مدة الدرب  90دقيقة
ا هدا التعليمية اججرائية للدرب الخامسج
 ن يميّز التلميذ بيت بيوط السداف وبيوط اللحمة فت قناعة المنسوجات ن يع ّد د التلميذ المصادر الطبيعية فت قناعة بيوط اللحمة ن يطبّ التلميذ التصيميم الرندسيت اليورقت فيت تركييم وتولييف بييوط اللحمية بييل قيحيالتكويت وإلتاج قطعة لسيج السادة
 ن يستخد التلميذ الميبر فت تركيم وتوليف بيوط اللحمة بيل قحيا لتكويت وإلتاج قطعيةلسيج السادة
 ن يث ّمت التلميذ جرود ا جداد فت قناعة المنسوجات بيكل جمالت ول عت ن يث التلميذ بههمية المرارات اليدوية فت قناعة المنسوجاتالدرب السادبج إكماط الدرب الخامسج تركيم بيوط اللحمة جلتاج قطعة لسيج السيادة ميدة
الدرب 90دقيقة

سادسا ا /تحديد طرق التددريس المسدتخدمة فدي اإلسدتراتيجية المقترحدة القائمدة علدى الدتعلم
بالخبرات المباشرة:
تتويمت هيذه اجسيتراتيجية المقترحيية القائمية عليى اليتعلم بييالخبرات المباشيرة فيت تييدريس
التربييية ال نييية ،لتنمييية مرييارات ا داف ال نييت لييدى تالميييذ المرحليية المتوسييطة ،مجموعيية م يت
طرائ التدريس والتعلم؛ حي تم توظي را بطريقة تبادلية وتكاملية وت اعلية؛ لتحقي ا هدا
التعليمية ،وهت كاآلتت ج
 -1طريقييية المناقييييةج حيييي يقيييو المعليييم بطيييرح بعيييض ا سيييتلة المتعلقييية ب وائيييد قيييناعة
المنسوجات ،وعالقترا بحياة اجلسان ،والم اهيم والمرارات المتعلقة برذه الصيناعة ،وصليأ
علييى التالميييذ ،وإ ييارة ت كيييرهم ودافعيييترم لحييو اكتيييا حقييائ وم يياهيم بييرى متعلقيية
بمووو الدرب ،وربطرا بواقع وحياة التالميذ ،مت جل مياركة جميع التالمييذ وت ياعلرم
مع عناقر الدرب
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 -2طريقة العروض العمليةج حي يقو المعلم باليرح النمر اليي و ميع التطبيقيت العمليت،
مت بالط عرض بعض عمياط ليواط النسييج ،وقطيع النسييج السيابقة ،داف كيل مريارة ميت
مرارات إلتاج النسيج ،وفقا ف لتدرج بطوات تطبيقريا واسيتخدامرا عملييا ،يم تعطيى التالمييذ
ال رقة داف وتطبي هذه المرارة ،م إ يارة المناقييات حيوط المييكالت والصيعوبات فيت
عمليات التطبي
 -3طريقة العصف اليذهنتج وتيم توظييف هيذه الطريقية فيت التعاميل ميع المييكالت التيت تواجيه
التالميذ فت غموض بعض الم اهيم المتعلقة بهشغاط النسيج ،وكذلأ فت حالة عد تمكّيت
تلميذ مت اجتياز مرارة محيددة ميت مريارات ا داف ال نيت المتعلقية بتصيميم النيوط الخييبت،
وتصميم وإلتاج قطعة لسيج السادة؛ بحي يستطيع كل تلميذ لدية فكيرة و مقتيرح للمييكلة
مت طرح ا فكار والحلوط لرذه الميكلة على جميع التالميذ؛ مما ي د إليى تيداعت فكيارهم
واستمطارها لحل هذه الميكلة
 -4طريقة التطبيي القيائم عليى ا داف العمليتج حيي يقيو المعليم بتحدييد مريارات ا داف ال نيت
المتعلقة بتصميم النوط الخيبت ،وتصميم وإلتاج قطعية لسييج السيادة ،وا دوات والخاميات
لالزمة للقيا بتلأ المرارات؛ ومت م يوجه التالميذ ججراف مجموعة ميت العملييات اليدويية
لتن يذ المرارات ،بيكل يحيدم ت ياعالف معرفييا ف ومرارييا ف ووجيدالياف؛ لبنياف ببيراترم فيت مجياط
شغاط النسيج
 -5طريقيية الميييروعات العمليييةج حي ي يقييو المعلييم بتوجيييه التالميييذ لاللخييراط فييت ممارسيية
المرارات المطلوبة فت مجاط تصميم النوط الخيبت ،وتصميم وإلتاج قطعة لسيج السادة
 -6طريقة تكرار التدريم والممارسة ا دائيةج وفيرا يقو التلميذ بتكرار وإعادة مرارات ا داف
ال نت المطلوبة ،بيكل مستمر ،حتى يتم ّك ت التلميذ مت داف المرارة بسرولة ،وتصل قدراته
إلى مرحلة اجتقان
 -7طريقة التعلم الذاتت ال رد ج حيي يسيتطيع التلمييذ اكتسياب مريارات ا داف ال نيت المتعلقية
بتصميم النوط الخيبت ،وتصميم وإلتاج قطعة لسيج السادة ،وفقيا ف لقدراتيه وإمكالاتيه دابيل
ورشة التربية ال نية؛ جلجاز العمل المطلوب
سييابعاف /إعييداد دليييل المعلييم ةسييتخدا اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات
المباشرةج
قا الباحي بإعيداد دلييل المعليم ةسيتخدا وتيدريس مريارات ا داف ال نيت المتعلقية بتصيميم
النييوط الخيييبت ،وتصييميم وإلتيياج قطعيية لسيييج السييادة ،فييت وييوف الرييد العييا لإلسييتراتيجية
المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تيدريس التربيية ال نيية ،وصليأ عليى النحيو
التالتج
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 ا هدا العامة لدليل المعلمجيرد دليل المعلم إلى تحديد ا دوار التدريسية؛ ةستخدا وتوظيف اجستراتيجية التدريسية
القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة ،وتحديد المتطلبات الالزمة للتدريس ،وفقا ف لإلستراتيجية
المقترحيية القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة لتنمييية مرييارات ا داف ال نييت لييدى تالميييذ
المرحلة المتوسطة
ب -مصادر بناف دليل المعلمج
اعتمد الباح على مجموعة مت المصادر عند بناف دليل المعلم ،وهت كاآلتت ج
 اجطال على مجموعة مت الدراسات السابقة ،والمراجع التت تناولت استخدا اجستراتيجياتفت التدريس بيكل عا  ،والتعلم بالخبرات المباشرة بيكل باص
 مراجعة ا دب التربو المتعل بتدريس مجاط شغاط النسيج الرجيييو إليييى ا هيييدا التعليميييية اججرائيييية لليييدروب ،المتويييمنة فيييت المحتيييوى التعليميييتلإلستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بيالخبرات المباشيرة فيت تيدريس التربيية ال نيية
لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة
 مكولات دليل المعلمجتكون دليل المعلم لتدريس مرارات ا داف ال نيت المتعلقية بتصيميم النيوط الخييبت ،وتصيميم
ّ
وإلتيياج قطعيية لسيييج السييادة فييت وييوف فلسيي ة اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم
بالخبرات المباشرة ،مت العناقر اآلتيةج
 مقدمة دليل المعلم ا هدا العامة لدليل المعلم م ريو اجسيتراتيجية المقترحيية القائمية علييى اليتعلم بييالخبرات المباشيرة فييت تيدريس التربيييةال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة
 مبررات استخدا اجستراتيجية التدريسية القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تيدريسالتربية ال نية
 تحديييد المتطلبيياترا دوات والخامييات الالزميية لوييمان التييدريس باجسييتراتيجية المقترحييةالقائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فيت تيدريس التربيية ال نيية لتنميية مريارات ا داف ال نيت
لدى طالب المرحلة المتوسطة
 تحديد دوار المعلم فت إدارة تعلم التالميذ فت بيتة التعلم القائمة عليى الخبيرات المباشيرة فيتتدريس مرارات ا داف ال نت
 محتوى البرلامج التعليمت فت مجاط شغاط النسيج رست دروب بطة التدريس والوقت المخص لتن يذ الدروب ،المتومنة فيت محتيوى البرليامج التعليميتلإلستراتيجية المقترحة
 تحديد التكلي ات المطلوب الجازها مت قِبل التالميذ توويا ساليم التقويم المستخدمة فت تيدريس اجسيتراتيجية المقترحية القائمية عليى اليتعلمبالخبرات المباشرة
وبعد اةلتراف مت إعداد دليل المعلم ،تم عروه عليى مجموعية ميت المحكمييت المتخصصييت
فت مجاط المناهج وطيرق التيدريس التربيية ال نيية ،وفيت ويوف آرافهيم ومالحمياترم تيم تعيديل
وإعادة قياغة بعض ال قرات؛ وبذلأ تم التحق مت قدق الدليل وفقا ف هدافه
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ثامنا ا /تحديد طرق وأساليب التقويم في اإلستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات
المباشرة:
تييم اسييتخد مجموعيية مييت طييرق التقييويم المالئميية لخطييوات تن يييذ اجسييتراتيجية المقترح ية
القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نية؛ مت جل تنمية مريارات ا داف
ال نت المتعلقة بتصميم النوط الخيبت ،وتصميم وإلتاج قطعة لسيج السادة لدى تالميذ المرحلة
المتوسطة ،وفقا ف لآلتتج

 -1مرحلة التقويم القبلي:
 تم استخدا استمارة لتقويم اجستراتيجية المقترحية القائمية عليى اليتعلم بيالخبرات المباشيرةفت تدريس التربية ال نية لتنمية مريارات ا داف ال نيت ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة ،فيت
ووف المعايير التربوية المطلوبة؛ حي تم توزيعريا عليى مجموعية ميت المتخصصييت ،وقيد
بدى عددا ف مينرم بعيض اآلراف والمقترحيات التيت سياهمت فيت تحقيي الريد المطليوب ميت
اجستراتيجية التدريسية القائمة على الخبرات المباشرة ،وصلأ قبل البدف بتطبيقرا
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ب -استخدا بطاقة مالحمة؛ لتحديد وقياب الجوالم ا دائية العملية المرتبطة فت مجاليتج
 مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم لوط رإطار لسيج سادة بيبت مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم وإلتاج قطعة لسيج سادةوصلأ لقياب داف هذه المرارات لدى تالمييذ المجميوعتيت التجريبيية والويابطة ،قبيل
تطبي اجستراتيجية التدريسية القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة

 -2مرحلة التقويم التكويني (البنائي):
اسيتخدا سيتلة معرفييية حيوط م ياهيم شييغاط النسييج ،و سيتلة مرارييية تطبيقيية لكيل مرييارة
فرعية فت محتوى الدروب؛ تريد هيذه ا سيتلة إليى تزوييد التلمييذ بالتغذيية الراجعية ال وريية
نيياف تطبيقييه وممارسييته لكييل مرييارة ,مييت مرييارات ا داف ال نييت ،ومييا يتصييل برييا مييت حقييائ
وم اهيم فت مجاط شغاط النسيج

 -3مرحلة التقويم النهائي (الختامي):
استخدا ستلة معرفية حوط م اهيم شغاط النسييج ،و سيتلة مراريية تطبيقيية فيت لرايية كيل
درب مييت دروب اجسييتراتيجية التدريسييية القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة؛ مييت جييل
تزويد التلميذ بالتغذية الراجعة ال ورية بعد دراسة كل درب ميت اليدروب السيت لإلسيتراتيجية
التدريسية المقترحة

 -4مرحلة التقويم البعد :
تم استخدا بطاقة مالحمة؛ لتحديد وقياب الجوالم ا دائية العملية المرتبطة فت مجاليتج
 مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم لوط رإطار لسيج سادة بيبت مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم وإلتاج قطعة لسيج سادةوصلييأ لقييياب داف هييذه المرييارات لييدى تالميييذ المجمييوعتيت التجريبييية والوييابطة ،وصلييأ بع يد
تطبي اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نية
لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة
وبيذلأ فقييد تمييت اججابيية عييت السي اط ا وط للدراسيية الحالييية ولصييه "مييا بطييوات تصييميم
وبناف اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس التربيية ال نيية
لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة؟"

الدراسات السابقة:
الدراسات فت مجاط استخدا إستراتيجيات التدريس القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة،
فت تدريس المقررات الدراسية؛ ما تزاط فت بدايترا ،وصلأ فت البيتات التعليمية العربيية ،وصليأ
حسييم حييد علييم الباح ي ؛ لييذا فييإن الباح ي يسييتعرض بعييض الدراسييات التييت تناولييت عييددا ف مييت
اجستراتيجيات التدريسية وته يرها فت تنميية مختليف مريارات التربيية ال نيية ،حسيم تسلسيلرا
التاريخت
وفت هذا السياق؛ جرت مينة عبدالقادر ر 2014دراسة ،هدفت إلى معرفة فاعليية برليامج
تعليمت مدار بالحاسوب قائم على المرارات ال نية فت تنمية مرارات حل المييكالت ليدى ط ياط
الرووة فت محافمة سيوط ،ومعرفة العالقة بيت المرارات ال نية ومرارات حل الميكالت لدى
ط ياط الرووية واسيتخدمت الباحثيية المينرج شيبه التجريبيت القييائم عليى مجميوعتيت ،ا وليىج
وتكولييت عينيية الدراسيية مييتر200
تجريبييية وا بييرىج وييابطة ،والميينرج الوق ي ت التحليلييت
ّ
ط ل ،تم تقسيمرم إلى مجموعتيت متساويتيت فت كل مت المجموعة التجريبيية والويابطة وتيم
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اسييتخدا ابتبييار مصييور لمرييارات حييل الميييكالت ،وبطاقيية مالحميية لقييياب المرييارات ال نييية
و ظررت النتيائج وجيود ير إيجيابت ل اعليية البرليامج التعليميت الميدار بالحاسيوب القيائم عليى
المرارات ال نيية فيت تنميية مريارات حيل المييكالت ليدى المجموعية التجريبيية ،ووجيود عالقية
ارتباطية موجبة بيت المرارات ال نية ومرارات حل الميكالت لديرم
كمييا جييرى بلي يية ر 2016دراسيية ،هييدفت إلييى معرفيية فاعلييية برلييامج قييائم علييى بعييض
إستراتيجيات التعلم المنمم صاتييا ف فيت تنميية مريارات الرسيم ال نيت ،وفاعليية اليذات ليدى تالمييذ
الصف ا وط الثالو الصناعت فت محافمة سيوط ،واسيتخد الباحي المينرج شيبه التجريبيت
وتكولت عينية الدراسية
القائم على مجموعتيتج تجريبية ووابطة ،والمنرج الوق ت التحليلت
ّ
مت ر 68طالبا ف ،تم تقسييمرم عليى مجميوعتيت متسياويتيت ،ا وليى تمثيل التجريبيية ،وا بيرى
تمثل الوابطة ،و ظررت النتائج ن للبرلامج القائم على بعض إستراتيجيات التعلم المنمم صاتيا ف
فاعلية إيجابية فت تنمية مرارات الرسيم ال نيت ،وفاعليية إيجابيية فيت تنميية اليذات ليدى تالمييذ
المجموعة التجريبية
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وهدفت دراسية السيعود وبيود ر 2016إليى قيياب فاعليية منياهج التربيية ال نيية فيت تنميية
ا داف اجبيييداعت ليييدى طلبييية كليييية التربيييية بجامعييية المليييأ فيصيييل ،ومعرفييية عالقتريييا بيييبعض
المتغيييراتج الطالقيية والمروليية وا قييالة ،وتييم اسييتخدا الميينرج شييبه التجريبييت القييائم علييى
وتكوليت عينية الدراسية ميتر 64طالبيا ف فيت تخصي
المجموعة الواحدة -قيياب قبليت وبعيد
ّ
التربييية ال نييية و تييم اسييتخدا ابتبييار ا داف اجبييداعت للطالقيية والمروليية وا قييالة و ظرييرت
النتييائج وجييود فييرق ص دةليية إحصييائية بيييت متوسييطات درجييات الطلبيية فييت اةبتبييار القبلييت
والبعد  ،لصالا اةبتبار البعد ؛ مما ييير إلى وجود ر إيجابت ل اعلية مناهج التربية ال نية
فيييت تنميييية ا داف اجبيييداعت ،ووجيييود عالقييية موجبييية فيييت تنميييية مرييياراتج الطالقييية والمرولييية
وا قالة لدى الطلبة
كما هدفت دراسة علتر 2017إلى معرفة فاعلية استخدا إستراتيجية قبعات الت كير السيت
فت تدريس التربية ال نية؛ لتنمية مستوى التحصيل الدراسيت ،والقيدرات اةبتكاريية ،ومريارات
الزبرفة اجسالمية لدى تالميذ الصف الثيالت اجعيداد فيت مدرسية اجعداديية القديية بمحافمية
سييوهاج وتييم اسييتخدا الميينرج شييبه التجريبييت القييائم علييى مجمييوعتيتج وييابطة وتجريبييية
وتكولييت عينيية الدراسيية مييتر 82طالب ياف ،تييم تقسيييمرم إلييى مجمييوعتيت متسيياويتيت ،ولتحقي ي
ّ
هدا الدراسة تيم اسيتخدا ابتبيار التحصييل الدراسيت ،وابتبيار القيدرات اةبتكاريية ،وبطاقية
مالحميية لقييياب مرييارات الزبرفيية اجسييالمية ،و ظرييرت النتييائج وجييود يير إيجييابت ل اعلييية
استخدا إستراتيجية قبعات الت كير الست فت تدريس التربية ال نية فت تنمية مستوى التحصيل
الدراست ،والقدرات اةبتكارية ،ومرارات الزبرفة اجسالمية لدى تالميذ المجموعة التجريبية
وفت دراسة محمدر 2017حي هدفت إلى قياب فاعلية لمرية لقل الخبرة فت مادة تصيميم
اجعالن لدى طلبة قسم التربية ال نية فت جامعة ديالى العراقية ،واستخد الباحي المينرج شيبه
وتكولت عينية الدراسية ميتر30
التجريبت القائم على المجموعة الواحدة -قياب قبلت وبعد
ّ
طالبا ف وطالبة بالمرحلة الثالثة فت قسم التربية ال نية بجامعة ديالى ،وتم اسيتخدا ابتبيار ا داف
المرار فت تصميم اجعالن ،و ظررت النتائج وجود ر إيجابت ل اعليية لقيل الخبيرة فيت ميادة
تصميم اجعالن لدى الطالب والطالبات ،وصلأ فت القياب البعد
وهدفت دراسة هسيهر Hsieh,2018إلى معرفة ر تصميم وتخطيط دروب التربية ال نية
فييت تنمييية مرييارات الت كييير اجبييداعت وحييل الميييكالت الحياتييية بجامعيية العلييو التطبيقييية فييت
تيايوان ولتحقيي هييدا الدراسيية ،تييم اسييتخدا ميينرج دراسيية الحاليية لجمييع بيالييات الدراسية،
وتكولت عينة الدراسة متر 46طالبا ف فت جميع التخصصات بجامعية العليو التطبيقيية ،واليذيت
ّ
يدرسييون مقيييرر ال نيييون البصيييرية ،وتيييم اسيييتخدا المقيييابالت اليخصيييية ،وبطاقييية المالحمييية
و ظررت النتائج ن تصميم وتخطييط دروب التربيية ال نيية القيائم عليى التجيارب العمليية التيت
يمارسرا التالميذ بطريقة تعاولية ،و بطريقة اليتعلم اليذاتت؛ ّ
يعيزز ميت تطيوير وتنميية مريارات
الت كير اةبداعت ،كما ن عملية البح واةكتيا فت مواقع اآل ار ال نية ،يسياعد التالمييذ فيت
الوقوط إلى بيارات متعددة فت حل الميكالت الحياتية
و جرى روكوليتر Ruokonen,2018دراسية هيدفت إليى فاعليية تيدريس ال نيون القائمية
على الميروعات التعاولية لمدة سينة دراسيية فيت تنميية اليذات وتطيوير المريارات اةجتماعيية
لييدى تالميييذ الصييف العاشيير مييت التعليييم ا ساسييت فييت فنلنييدا ،واسييتخد الباح ي ميينرج دراسيية
وتكولت عينة الدراسة متر 40طالبا ف مت الصف العاشير وتيم اسيتخدا اسيتبيان لجميع
الحالة
ّ
بيالات الدراسة؛ حي تم تطبيقه على فراد عينة الدراسة فت بداية العا الدراست وفت لرايته،
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ا لذ تخلله تدريس ال نون و ظررت لتائج الدراسة وجود ر إيجيابت ل اعليية تيدريس ال نيون
القائمة على الميروعات التعاولية الذ تم بالط عا دراسيت فيت تنميية الك يافة الذاتيية ،وميا
تمثله مت زيادة الثقة بالن س لدى التالميذ ناف مياركترم فت ممارسة ليطة ال نون ،كما ن
تدريس ال نون ّ
عزز مت مرارات السلوك اةجتماعت لمواجرة المواقف الحياتية
وفت ووف استعراض الدراسات السيابقة ،يلحيظ لريا تمثيل جريودا ف بحثيية فيت بعيض بيرامج
وإستراتيجيات التعلم النيط وتوظي را فت تدريس التربية ال نية فيت غليم المراحيل الدراسيية،
وعليى الييرغم مييت تبييايت طبيعيية هييذه الدراسيات و هييدافرا؛ إة لرييا جمعييت بيييكل عييا علييى ن
استخدا البرامج التعليمية واجستراتيجيات التدريسية المسيتندة إليى اليتعلم النييط فيت تيدريس
لييطة التربيية ال نييية ،تحقي العديييد ميت اجيجاب يييات فيت عملييية اليتعلم ،ويمكييت تلخيصيرا ،فييت
اآلتتج

- 1605 -

فاعلية
المباشرة

إستراتيجية

مقترحة

قائمة

على

التعلم

بالخبرات

 تساعد التالميذ فت اكتساب مرارات حل الميكالت بطريقة تطبيقية عملية تمنا التالميذ فرقة لتطوير مريارترم وقيدراترم فيت مجياط التعبيير ال نيت المسيطا ،والتعبييرال نت المجسم ،بيكل إيجابت
 تعد هذه اجستراتيجيات التدريسية  ،المتومنة فت الدراسات السابقة مت هم طرق التعلم التتتنمييت مرييارات ا داف اةبتكييار  ،ومرييارات الت كييير اجبييداعت فييت تييدريس مجيياةت التربييية
ال نية
 ت عزز مت تطوير القدرات الذاتية ،واةعتماد على الين س فيت قييا التالمييذ با عمياط اليدويية،وزيادة الثقة بالن س ،واةستمتا بممارسة ا عماط ال نية وإلجازها
وعلى الرغم مت ن الدراسة الحالية هت امتداد للدارسيات السيابقة؛ إة ن الدراسية الحاليية
تختلف عت الدراسات السابقة فت لو اجستراتيجية التدريسية ،والتت تقو على تعليم مريارات
الحيت المباشيير ،ميت بييالط تيوفير البيتيية التعليميية الت اعلييية فيت البيتيية
ا داف ال نيت فيت الواقييع
ّ
الحقيقية للتدريم والممارسة ،التيت تتييا للتالمييذ الت اعيل المعرفيت والمريار والوجيدالت ميع
ا دوات والخامات ال نية ،المريهة فت ورشة التربية ال نية

إجراءات الدراسة:
يسيتعرض الباحي مينرج الدراسية ،ومجتمعريا وعينتريا ،و داتريا ومادتريا البحثيية المتمثليية
باجستراتيجية التدريسية القائمة عليى اليتعلم بيالخبرات المباشيرة ،وطريقية التحقي ميت قيدق
و بيات داة الدراسية ،وقيدق المييادة البحثيية للدراسية ،وبطييوات تطبيي الدراسية ،وا سيياليم
اجحصائية المستخدمة فت معالجة بيالاترا

منهج الدراسة:
فيت وييوف متغيييرات الدراسية الحالييية ،فقييد تيم اسييتخدا الميينرج الوقي ت التحليلييت؛ لتحديييد
بطييوات تصييميم اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة فييت تييدريس
التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت ليدى تالمييذ المرحلية المتوسيطة ،وقيياغة هيدافرا،
وبناف م حتواها ،وتحديد متطلباتريا ،وطيرق اليتعلم والتقيويم المسيتخدمة فيريا كميا تيم اسيتخدا
الميينرج شييبه التجريبييت القييائم علييى تصييميم المجمييوعتيتج التجريبييية والوييابطة وقييياب قبلييت
وبعد ويييير عيودة وملكياو ر ،1992ص 135إليى ن هيذا النيو ميت منياهج البحي يقيو
على تطبي داة الدراسة ع لى فراد عينة الدراسة فت المجموعتيتج التجريبية والوابطة ،قبيل
المعالجة التجريبية وبعدها؛ لمعرفة فيما إصا كان هناك فرق صو دةلية إحصيائية ،وميت يم تحدييد
ال رق لصالا مت المجموعتيت

مجتمع الدراسة:
تكون مجتميع الدراسية ميت تالمييذ الصيف الثالي المتوسيط فيت مدينية حائيل -البنييت -البيالغ
ّ
عددهمر 3693تلميذاف ،اليذيت يدرسيون فيت ال صيل الدراسيت الثيالت للعيا 1440هيـ1441/هـيـ
حسم إحصائية إدارة اةبتبارات والقبوط فت اجدارة العامة للتعليم بحائل

عينة الدراسة:
أ -عينة الدراسة الستطالعية:
تكوليت ميت ر 20تلميييذا ف ميت بييارج العينية ا ساسيية ،ومما ليية لريا فييت الخصيائ ؛ وصلييأ
ّ
للتحقييي ميييت الخصيييائ السييييكومترية ،قيييدق اةتسييياق اليييدابلت و بيييات بطاقييية المالحمييية
المستخدمة فت الدراسة الحالية
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ب -عينة الدراسة األساسية:
تكولت عينية الدراسية ميتر 49تلمييذا ف فيت الصيف الثالي المتوسيط ،يمثليون المجميوعتيتج
ّ
التجريبية والوابطة ،وقد تم تحديدها ،وفقا ف للخطوات اآلتيةج
 -1حصيير جميييع سييماف المييدارب المتوسييطة فييت مدينيية حائييل ،والبييالغ عييددهار 79مدرسيية
متوسطة
 -2تحديد سماف المدارب المتوسطة و رقامريا ،وميت يم إدبياط بيالاتريا كهرقيا فيت الحاسيوب
ربرلامج إكسل  ،ومت م تم اةبتيار العيوائت جحدى المدراب المتوسيطة؛ حيي وقيع هيذا
اةبتيار على متوسطة اجما الدور
 -3تحديد جميع سماف تالميذ الصف الثال المتوسط ،وعددهم ،و رقامرم ،الذيت يدرسيون فيت
فصليتج فصل ر 23تلميذا ف ،وفصل ب ر 26تلميذاف ،بمتوسطة اجما الدور  ،وتم صلأ مت
بييالط قاعييدة البيالييات اجلكترولييية المتييوفرة لييدى إدارة المدرسيية ومييت ييم إدبيياط بيالييات
التالميييذ كهرقييا فييت الحاسييوب ربرلييامج إكسييل  ،ييم تييم تقسيييمرم بطريقيية عيييوائية إلييى
تكوليت
تكولت متر 25تلمييذاف ،والمجموعية الويابطة و ّ
مجموعتيتج المجموعة التجريبية و ّ
متر 24تلميذا ف

متغيرات الدراسة:
المتغيّددر المسددتقلج هييو المتغيّيير الييذ هييدفت الدراسيية الحالييية لمعرفيية تييه يره عليى المتغيّير
التابع ،وهو اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فيت تيدريس التربيية
ال نية
المتغيّر التابعج هو المتغيّر الذ هيدفت الدراسية الحاليية لمعرفية ير المتغيّير المسيتقل فييه،
وهو مرارات ا داف ال نت لدى تالميذ الصف الثال المتوسط

أداة الدراسة:
لتحقي هدا الدراسة ،قا الباح بإعداد بطاقة مالحمة لقياب الجوالم ا دائية لمرارات
ا داف ال نيت لييدى تالميييذ الصييف الثالي متوسييط ،وقييد تييم إعيداد هييذه البطاقيية حسييم الخطييوات
التاليةج

أ -تحديد هدف بطاقة المالحظة:
هدفت بطاقة المالحمة إلى قياب الجواليم ا دائيية العمليية لمريارات ا داف ال نيت المرتبطية
فت مجاليتج
 مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم لوط رإطار لسيج سادة بيبت مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم وإلتاج قطعة لسيج سادةوصلأ لقياب داف هيذه المريارات ليدى تالمييذ المجميوعتيت التجريبيية والويابطة ،قبيل تطبيي
اجستراتيجية التدريسية القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة ،وبعد التطبي

ب -تحديد مصادر بناء بطاقة المالحظة:
اعتمد الباح على مجموعة مت المصادر جعداد بطاقة مالحمية الجواليم العمليية لمريارات
ا داف ال نت ،وهت ج
 اجطال على الدراسات السابقة التت قامت بإعيداد بطاقيات مالحمية لقيياب الجواليم ا دائييةالمرارية
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ج -تحديد الصورة األولية لبطاقة المالحظة:
فت ووف هد بطاقة المالحمة ،المتمثل فت قيياب الجواليم العمليية لمريارات ا داف ال نيت
فت مجاليترمحوريت  ،قا الباح بتصميم وإعداد اسيتمارة تتويمت قائمية بالمريارات ال رعيية
لألداف ال نت ،تحت كل مجاطرمحور ؛ بحي تكون كل مرارة فرعية محددة بيكل إجرائيت يمكيت
قياسرا ،وتصف مرارة واحدة فقط ،بيكل دقيقا ف واوحا ف
للمقو
ّ
تكون المجمو الكلت لقائمة بطاقة المالحمة مت ر 35مرارة فرعيية المحيور ا وطج
وقد ّ
ر 14مرارة ،والمحور الثالتج ر 21مرارة ،وصلأ فت الصورة ا ولية لبطاقة المالحمة

د -صدق بطاقة المالحظة:
بعد إعداد بطاقة المالحمة فت قورترا ا ولية ،تم التحق مت قدقرا ،مت بيالط طيريقتيتج
الصدق الماهر  -المحكميت -وقدق اةتساق الدابلت ،كما يلتج
عرفه الغريم ر ،1996ص 680بهله الممرر العيا لبطاقية المالحمية،
 الصدق الظاهر ج وت ّللمقو  ،ووويوح تعليميات اسيتخدامرا
مت حي لو م رداترا ،وكي ية قياغترا ،ووووحرا
ّ
ومدى دقترا؛ وللتحق مت الصدق الماهر للبطاقة ،تم عرورا على مجموعية ميت المحكمييت
المتخصصيت فت مجاط المناهج وطرق التدريس العامة ،ومناهج وطرق تدريس التربية ال نية،
وصلأ لمعرفية مالحمياترم ومقترحياترم ،حيوط ميدى قيالحية المريارات ال رعيية لتطبيي بطاقية
المالحمة ،والدقة العلمية فيت قيياغ ترا ،والحيذ والتعيديل فيت المريارات ال رعيية ،فيت ويوف
محيياور بطاقيية المالحميية ،ومييدى مناسييبة التقييدير الكمييت لقييياب مرييارات ا داف ال نييت وقييد
ظرييرت لتييائج التحكيييم مجموعيية مييت المالحمييات والم قترحييات المتعلقيية بتعييديل قييياغة بعييض
المرييارات ال رعييية ودمييج بعييض منرييا ،وفييت وييوف صلييأ تييم التعييديل والييدمج ،واجبقيياف علييى
المرارات ال رعية التت حصلت علىر 80%فهكثر مت ات اق المحكميت عليرا
 صدق التساق الداخليج ويعرفه فان داليت ر (Van Dalen, P448بهله التحق ميت قيدرةبطاقة الم الحمية عليى التميييز بييت الم حوقييت ميت صو القيدرات المختل ية والمتباينية ،وصليأ
بحساب ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمحور الذ تندرج تحته
وقد تم التحق مت قدق اةتساق الدابلت لبطاقة المالحمة مت بالط استخدا معامل ارتباط
بيرسون( )Pearsonلحساب ارتباط كل مريارة فرعيية ميت مريارات بطاقية المالحمية بيالمحور
الذ تنتمت إليه
حيي تراوحييت قيييم اةتسيياق الييدابلت لبطاقيية المالحميية مييا بيييتر 0.572و ، 0.821وهييت قيييم
مقبولة ،تيير إلى اتساق كل مرارة بالدرجة الكلية للمحور اليذ تنتميت إلييه المريارة كميا فيت
الجدوط ر1
الجدوط1ج
معامل ارتباط بيرسون بيت درجة مرارة فرعية مت مرارات بطاقة المالحمة بالمحور الذ تنتمت إليه
المرارات ال رعية للمحور الثالت
المرارات ال رعية للمحور ا وط
معامل ارتباط
رقم
معامل ارتباط
رقم
معامل ارتباط
رقم
معامل ارتباط
رقم
بيرسون
المرارة
بيرسون
المرارة
بيرسون
المرارة
بيرسون
المرارة
**0 802
**0.590
**0.697
**0 781
10
1
10
1
**0 689
**0.672
**0.705
**0.821
11
2
11
2
3

**0.764

4

**0.792

12

**0.813

3

**0.630

12

**0 729

4

**0.708

13

**0 765
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5

**0.809

5

**0.814

14

**0 619

6

**0.780

6

**0.766

15

**0 597

7

**0.735

7

**0 572

16

**0 732

8

**0.711

8

**0 620

17

**0 812

9

**0.802

**0 710

18

**0 685

9
** اةرتباط صو دةلة إحصائية عند مستوى دةلة ر0 01

ه -بات بطاقة المالحمةج
بعد التهكد مت قدق بطاقة المالحمية؛ تيم التحقي ميت باتريا ،ميت بيالط تطبيقريا عليىر11
تلميييذا ف مييت فييراد العينيية اةسييتطالعية وييييير جييابر وكيياظم ر ،1996ص 367إلييى لييه يمكييت
حساب بات بطاقة المالحمية؛ بطريقية اةت ياق بييت مالحمييت ا نييت نياف تهديية كيل تلمييذ لكيل
مرارة مت مرارات بطاقة المالحمة ،م حساب لسبة اةت اق بيت هي ةف المالحمييت؛ وصليأ ميت
بالط استخدا معادلة كوبر ر ، Copperالتاليةج
عـــدد مرات اةت اق
عدد مرات اةت اق  +عدد مرات اةبتال

معامل اةت اق=

×100

وبنا فف على ما سب  ،تمت اةستعالة به نيت مت معلمت التربية ال نية ،وتم اةت اق عليى معيايير
اسيييتخدا بطاقييية المالحمييية ،وقيييد قيييا المالحميييان ،بمالحمييية ر 11تلمييييذا ف ميييت فيييراد العينييية
اةستطالعية ويووا الجدوط ر 2معامل رالثبات اةت اق بيت المالحميت نياف التطبيي عليى
فراد العينة اةستطالعية

رقم
التلميذ
1
2
3
4
5
6

جدوط2ج
معامل بات بطاقة المالحمة
النسبة المتوية
النسبة المتوية
رقم
لالت اق
لالت اق
التلميذ
رمعامل اةت اق
رمعامل اةت اق
%86 60
7
%95 56
%91 22
8
%92 87
%88 03
9
%88 62
%89 19
10
%93 15
%85 92
%87 71
11
%90 09

المتوسط العا
لمعامل
اةت اق

%89 90

يتوييا مييت الجييدوط ر 2ن المتوسييط العييا لمعامييل اةت يياق الكلييت بيييت المالحميييت ،بلييغ
ر 89 90؛ مما يدط على له يتصف بدرجة مقبولة مت الثبات ،وبالتيالت زييادة درجية الثقية فيت
لتائج الدراسة الحالية

إجراءات تطبيق التجربة األساسية للدراسة:
 -1جمع المعلومات الالزمة عت مكولات وعناقير ا جسيتراتيجية المقترحية القائمية عليى اليتعلم
بالخبرات المباشيرة فيت تيدريس التربيية ال نيية؛ لتنميية مريارات ا داف ال نيت ليدى تالمييذ
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المرحليية المتوسييطة ،وبطييوات تصييميمرا وبنائرييا ،ومييت ييم عروييرا علييى مجموعيية مييت
المحكميييت المتخصصيييت فييت المنيياهج وطييرق التييدريس العاميية ،ومنيياهج وطييرق تييدريس
التربية ال نية؛ للتحق مت قدقرا
 -2تصييميم بطاقيية المالحميية ،ومييت ييم عروييرا علييى مجموعيية مييت المحكميييت فييت قييورترا
ا ولية ،وفت ووف مالحمياترم ومقترحياترم ،تيم بنائريا فيت قيورترا النرائيية ،والتحقي
مت قدقرا و باترا
ف
 -3ابتيار عينة الدراسة بالطريقة العيوائية ,وقد تكولت مت ر 49تلميذا يمثلون المجموعتيت
التجريبيييية والويييابطة ،المجموعييية ا وليييى تمثيييل المجموعييية التجريبيييية ر 25تلمييييذاف،
والمجموعة الثالية تمثل المجموعة الوابطة ر 24تلميذا ف
 -4مقابلة معلمت التربية ال نية ،واللذان سو يقومان بتدريس المجموعة التجريبية
والمجموعة الوابطة؛ حي تم اةجتما وة ف بمعلم التربية الذ سيقو بتدريس المجموعة
التجريبية وتسليمه دليل المعلم ،وعرض دوات وبامات ومواد الدراسة عليه؛ لتوويا
اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة ،والرد منرا ومحتواها
التعليمت ،وطرق التدريس وفقا ف لخطواترا كما تم مقابلة معلم التربية ال نية الذ سيقو
بتدريس المجموعة الوابطة ،وتوويا الرد مت الدراسة ،والمحتوى التعليمت ،وقد
بدى كل منرما تعاوله التا واستعداده فت تن يذ اجستراتيجية التدريسية المقترحة؛ لتحقي
هدافرا
 -5تطبي القياب القبلت -بمساعد معلمت التربية ال نية -للجوالم العملية لمرارات ا داف
ال نت لتالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت تاريخ 1441/5/27ه
 -6تم البدف فت تدريس المجموعة التجريبية باجستراتيجية المقترحة فت معمل وورشة
التربية ال نية ,والبدف فت تدريس المجموعة الوابطة بالطريقة التقليدية المعتادة دابل
ال صل ،فت تاريخ 1441/6/2ه ،وفقا ف للبرلامج التعليمت المووا فت الجدوط ر 3التالت

اللقاف

التاريخ

ا وط

1441/5/27ه

الثالت

1441/6/2ه

الثال

1441/6/9ه

الرابع

1441/6/16ه

الخامس
السادب

1441/6/23ه
1441/6/30ه

السابع

1441/7/7ه

الثامت

1441/7/9ه

جدوط3ج
البرلامج التعليمت لتطبي التجربة ا ساسية للدراسة
المدة
المووو
الزمنية
الم ساعات تطبي القياب القبلت لمرارات ا داف ال نتربطاقة المالحمة
تصميم لوطرإطار النسيج السادة الخيبت مقاب 30سم × 40
 90دقيقة
سم
ق وت ريغ لوطرإطار النسيج الخيبت
 90دقيقة
التصميم ال نت لقطعة لسيج السادة على ورق مربعات
 90دقيقة
هندسية
تسدية لوط النسيج السادة
 90دقيقة
توليف بيوط اللحمة جلتاج قطعة لسيج السادة
 90دقيقة
إكماط الدرب الخامسج توليف بيوط اللحمة جلتاج قطعة
 90دقيقة
لسيج السادة
الم ساعات تطبي القياب البعد لمرارات ا داف ال نتربطاقة المالحمة
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 -7تم تطبي القياب البعد  -بمساعدة معلمت التربية ال نية -للجوالم العملية لمرارات ا داف
ال نت لتالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت تاريخ 1441/7/9ه
 -8تصنيف م شرات داف المرارات فت بطاقة المالحمة إلى تقديرات كمية ردرجات  ،وفقا ف
للجدوط ر 4التالتج
جدوط4ج
تصنيف م شرات داف المرارات إلى تقديرات كمية ردرجات
التقدير الكمتر الدرجات
مستوى داف التلميذ للمرارة
قر
لم يتقت
1
تقت بيكل متوسط
2
تقت بيكل تا

 -9رقد درجات تالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت الجوالم العملية لمرارات ا داف
ال نت ،وجمعرا وتبويبرا ،وإدبالرا فت برلامج ر ، Spssلتحليلرا واستخالص لتائج الدراسة

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
بنا فف على طبيعة الدراسية الحاليية ،وا هيدا التيت تسيعى إليى تحقيقريا ،تيم تحلييل البياليات
باسيييتخدا برليييامج الحزمييية اجحصيييائية للعليييو اةجتماعيييية ر ، SPSSوصليييأ باةعتمييياد عليييى
ا ساليم اجحصائية التاليةج
 معامل ارتباط بيرسون ر Pearson؛ للتحق مت قدق اةتساق الدابلت لبطاقة المالحمة معادلة كوبر ر Copper؛ للتحق مت بات بطاقة المالحمة ابتبار "ت" للمجموعات المستقلة  Independent Samples T-Testفت المقارلية بييتمتوسط درجات المجموعتيت التجريبية والوابطة ،وصلأ فت القيياب القبليت للتحقي ميت تكياف
المجموعتيت ،وفت القياب البعد للتحق مت فاعلية اةستراتيجية المقترحة
 مربع إيتا (Eta Squared )2؛ كم شر لحجم ته ير فاعلية المتغير المستقل للدراسةالحالية راجستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة على المتغير
التابع رمرارات ا داف ال نت لتالميذ الصف الثال المتوسط
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عرض نتائج الدراسة:

وةف /عيرض لتييائج السي اط ا وطج مييا بطييوات تصييميم وبنيياف اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية
علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة فييت تييدريس التربييية ال نييية لتنمييية مرييارات ا داف ال نيت لييدى
تالميذ المرحلة المتوسطة؟ وقد تم اججابة عت هذا الس اط فت اجطار النمر لرذه الدراسة
الي ياف /عييرض لتييائج الس ي اط الثييالتج مييا فاعلييية اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم
بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نيت لتصيميم ليوط رإطيار
لسيج بيبت لدى تالميذ المرحلة المتوسطة؟
ولإلجابة عت هذا الس اط تم التحق مت قحة ال روية ا وليى للدراسية الحاليية ،والتيت تين
على"ة يوجد فرق صو دةلية إحصيائية عنيد مسيتوى ر α≤0 05بييت متوسيطت درجيات تالمييذ
المجموعيية التجريبييية وتالميييذ المجموعيية الوييابطة فييت التطبيقيييتج القبلييت والبعييد لبطاقيية
المالحميية لقييياب مرييارات ا داف ال نييت لتصييميم لوطرإطييار بيييبت" وةبتبييار قييحة هييذه
ال روية ,تم إجراف ما يلتج
 -1التحق مت تكاف المجموعتيت التجريبية والوابطة فت القياب القبلت لمرارات ا داف ال نت
لتصميم لوطرإطار بيبتج
قبل البدف فت تطبي المتغير المستقل للدراسة الحاليةراجستراتيجية المقترحية القائمية عليى
الييتعلم بييالخبرات المباشييرة فييت تييدريس التربييية ال نييية  ,تييم التحق ي مييت تكيياف المجمييوعتيت
التجريبية والوابطة فت اةبتبار القبلت لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار بيبت ،وصلأ
باستخدا ابتبار ر Tلعينتيت مستقلتيت ،وكالت النتائج كما فت الجدوط ر 5التالت
جدوط 5ج
لتائج ابتبارر Tلعينتيت مستقلتيت للمقارلة بيت متوسط درجات تالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت
القياب القبلت لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار بيبت
لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار بيبت
الدةلة
درجات
قيمة
المتوسط اةلحرا
المجموعة العدد
المقارلة
اجحصائية
الحرية
رT
المعيار
الحسابت
مرارات ا داف ال نت
لتصميم لوطرإطار
بيبت

التجريبية

25

2 760

0 831

الوابطة

24

2 792

1 021
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يتويا مييت الجييدوط ر 5ن المتوسيط الحسييابت لييدرجات تالمييذ المجموعيية التجريبييية يسيياو
ر , 2 760ولتالميييذ المجموعييية الويييابطة يسيياو ر , 2 792وقيمييية ر Tتسييياو ر, 0 119
وهت غيير دالية إحصيائيا ف؛ وهيذا يعنيت عيد وجيود فيرق صو دةلية إحصيائية عنيد مسيتوى دةلية
ر α≤0 05بيت متوسطت درجات تالمييذ المجميوعتيت ،وبالتيالت تيم التحقي ميت تكاف هميا فيت
القياب القبلت لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوط رإطار بيبت
 -2التحق مت قحة ال روية ا ولى لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوط رإطار بيبتج
تيييم التحقييي ميييت قيييحة ال رويييية ا وليييى ،ميييت بيييالط حسييياب المتوسيييطات الحسيييابية
واةلحرافات المعيارية ليدرجات تالمييذ المجموعية التجريبيية وتالمييذ المجموعية الويابطة فيت
القيياب البعيد لمرييارات ا داف ال نيت لتصيميم لييوط رإطيار بييبت ،وتمييت المقارلية بييت هيذه
المتوسطات الحسابية؛ وصلأ باستخدا ابتبار ر Tلعينتييت مسيتقلتيت ،وكاليت النتيائج كميا فيت
الجدوط ر 6التالت
جدوط6ج
لتائج ابتبارر Tلعينتيت مستقلتيت للمقارلة بيت متوسط درجات تالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت
القياب البعد لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار بيبت
اةلحرا
المعيار

المقارلة

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابت

مرارات ا داف
ال نت لتصميم
لوطرإطار
بيبت

التجريبية

25

15 240

1 964

الوابطة

24

2 875

0 741

قيمة
رT

28 923

درجات
الحرية

47

الدةلة اجحصائية

0 01

يتوييا مييت الجييدوط ر 6ن المتوسييط الحسييابت لييدرجات تالميييذ المجموعيية التجريبييية فييت
القياب البعد لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوط رإطار بيبت ,يساو ر , 15 240ولتالميذ
المجموعة الوابطة يساو ر 2 875وقد بلغت قيمية ر Tر , 28 923وهيت دالية إحصيائياف؛
وهذا يعنت وجود فرق صو دةلة إحصائية عند مستوى دةلة ر α≤0 05بيت متوسطت درجيات
تالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت التطبي البعيد لبطاقية المالحمية لمريارات ا داف
ال نت لتصميم لوط رإطار بيبت؛ وصلأ لصالا تالميذ المجموعة التجريبية
ولمعرفة حجم ر المتغيير المسيتقل راجسيتراتيجية المقترحية القائمية عليى اليتعلم بيالخبرات
المباشرة فت تدريس التربية ال نيية عليى المتغيير التيابع رمريارات ا داف ال نيت لتصيميم ليوط-
إطار -بيبت  ،تم حساب إيتا تربيع ر 2؛ كم شر قيياب حجيم هيذا ا ير ،وكاليت النتيائج كميا
فت الجدوط ر 7التالت
جدوط7ج
حجم وته ير فاعلية اجستراتيجية التدريسية المقترحة فت تنمية مرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار
بيبت
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مرارات ا داف ال نت

المتوسط
الحسابت
القبلت

المتوسط
الحسابت
البعد

قيمة مربع إيتا
ر2

حجم ا ر

مرارات ا داف ال نت
لتصميم لوطرإطار بيبت

2 760

15 240

0 976

كبير

يتويييا ميييت الجيييدوط ر 7ن قيمييية إيتيييا تربييييع ر 2؛ كم شييير قيييياب حجيييم هيييذا ا ييير،
تسيياو ر , 0 976ويٌعييد حجييم كبييير ,وفق يا ف لمعيييار كييوهيت ر ، Cohenاآلتييتج "ر 0 01يكييون
حجم ا ر وعي اف ,ر 0 06يكون حجم ا ر متوسطا ف  ,ر 0 14و كبر؛ يكون حجم ا ير كبييرا ف
" ر Pagano,2008,P399وهييذه النتيجيية ت ي د إلييى رفييض ال روييية الص ي رية ا ولييى،
والتت تن "ة يوجد فرق صو دةلة إحصائية عند مسيتوى ر α≤0 05بييت متوسيطت درجيات
تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الوابطة فت التطبيقيتج القبلت والبعد لبطاقية
المالحمة لقياب مرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار بيبت"
مما يعنت وجود ته ير إيجابت ل اعلية اجستراتيجية المقترحة القائمية عليى اليتعلم بيالخبرات
المباشرة فت تدريس التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت لتصميم لوط رإطار بيبت لدى
التالميذ فراد المجموعة التجريبية
ويمكيييت تووييييا ال يييروق بييييت متوسيييطت درجيييات تالمييييذ المجموعييية التجريبيييية وتالمييييذ
المجموعيية الوييابطة فييت التطبيقيييتج القبلييت والبعييد لبطاقيية المالحميية لقييياب مرييارات اةداف
ال نت لتصميم لوط رإطار لسيج بيبت ،لدى تالميذ الصيف الثالي المتوسيط ،وصليأ ميت بيالط
اليكلر 1التالتج

الث يا ف /عييرض لتييائج الس ي اط الثال ي ج مييا فاعلييية اجسييتراتيجية المقترحيية القائميية علييى الييتعلم
بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نيية لتنميية مريارات ا داف ال نيت جلتياج قطعية لسييج
سادة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة؟ ولإلجابة عت هذا الس اط تم التحق ميت قيحة ال رويية
الثالييية للدراسيية الحالييية ،والتييت تيين علييى" ة يوجييد فييرق صو دةليية إحصييائية عنييد مسييتوى
ر α≤0 05بيت متوسطت درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الويابطة فيت
التطبيقيتج القبلت والبعيد لبطاقية المالحمية لقيياب مريارات ا داف ال نيت جلتياج قطعية لسييج
سادة" وةبتبار قحة هذه ال روية ,تم إجراف ما يلتج
 -1التحق مت تكاف المجموعتيت التجريبية والوابطة فت القياب القبلت لمرارات ا داف ال نت
جلتاج قطعة لسيج سادةج
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قبييل البييدف فييت تطبي ي المتغييير المسييتقل للدراسيية الحالييية راجسييتراتيجية المقترحيية
القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة فييت تييدريس التربييية ال نييية  ,تييم التحق ي مييت تكيياف
المجموعتيت التجريبية والوابطة فت اةبتبار القبلت لمرارات ا داف ال نت جلتاج قطعية لسييج
سييادة ،وصلييأ باسييتخدا ابتبييار ر Tلعينتيييت مسييتقلتيت ،وكالييت النتييائج كمييا فييت الجييدوط ر8
التالت
جدوط8ج
لتائج ابتبارر Tلعينتيت مستقلتيت للمقارلة بيت متوسط درجات تالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت
القياب القبلت لمرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار بيبت
المقارلة

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابت

التجريبية

25

5 080

1 382

24

5 042

1 233

مرارات ا داف ال نت
سادة
جلتاج قطعة لسيج
الوابطة

اةلحرا
المعيار

قيمة
رT

درجات
الحرية

الدةلة
اجحصائية

0 102

47

0 990

يتوا مت الجدوط ر 8ن المتوسط الحسابت لدرجات تالمييذ المجموعية التجريبيية يسياو
ر , 5 080ولتالميييذ المجموعييية الويييابطة يسيياو ر , 5 042وقيمييية ر Tتسييياو ر, 0 102
وهت غيير دالية إحصيائياف؛ وهيذا يعنيت عيد وجيود فيرق صو دةلية إحصيائية عنيد مسيتوى دةلية
ر α≤0 05بيت متوسطت درجات تالمييذ المجميوعتيت ،وبالتيالت تيم التحقي ميت تكاف هميا فيت
القياب القبلت لمرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة
 -2التحق مت قحة ال روية ا ولى لمرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادةج
تم التحق مت قحة ال روية الثالية ،مت بالط حساب المتوسطات الحسيابية واةلحرافيات
المعيارية لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الوابطة فت القيياب البعيد
لمرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة ،وتمت المقارلة بيت هذه المتوسطات الحسابية؛
وصلأ باستخدا ابتبار ر Tلعينتيت مستقلتيت ،وكالت النتائج كما فت الجدوط ر 9التالت
جدوط9ج
لتائج ابتبارر Tلعينتيت مستقلتيت للمقارلة بيت متوسط درجات تالميذ المجموعتيت التجريبية
والوابطة فت القياب البعد لمرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة
المقارلة
مرارات ا داف
جلتاج
قطعة لسيج سادة

اةلحرا
المعيار

المجموعة العدد

المتوسط
الحسابت

التجريبية

25

25 160

3 727

الوابطة

24

5 583

1 139

قيمة رT

درجات
الحرية

الدةلة
اجحصائية

24 643

47

0 01

يتوييا مييت الجييدوط ر 9ن المتوسييط الحسييابت لييدرجات تالميييذ المجموعيية التجريبييية فييت
القياب البعد لمرارات ا داف ال نيت جلتياج قطعية لسييج سيادة ,يسياو ر , 25 160ولتالمييذ
المجموعة الوابطة يساو ر 5 583وقد بلغت قيمية ر Tر , 24 643وهيت دالية إحصيائياف؛
وهذا يعنت وجود فرق صو دةلة إحصائية عند مستوى دةلة ر α≤0 05بيت متوسطت درجيات
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تالميذ المجموعتيت التجريبية والوابطة فت التطبي البعيد لبطاقية المالحمية لمريارات ا داف
ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة ،وصلأ لصالا تالميذ المجموعة التجريبية
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التعلم

ولمعرفيية حجييم يير المتغييير المسييتقل راجسييتراتيجية التدريسييية المقترحيية القائميية علييى ال يتعلم
بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نية على المتغير التابع رمرارات ا داف ال نت جلتياج
قطعة لسيج سادة  ،تم حساب إيتا تربيع ر 2؛ كم شر قيياب حجيم هيذا ا ير ،وكاليت النتيائج
كما فت الجدوط ر 10التالت
جدوط10ج
حجم وته ير فاعلية اجستراتيجية التدريسية المقترحة فت تنمية مرارات ا داف ال نت
جلتاج قطعة لسيج سادة
المتوسط
المتوسط
قيمة مربع
حجم ا ر
الحسابت
الحسابت
مرارات ا داف ال نت
إيتا ر2
البعد
القبلت
مرارات ا داف ال نت
جلتاج قطعة لسيج سادة

5 080

25 160

0 966

كبير

يتوا مت الجدوط ر 10ن قيمة إيتا تربيع ر 2؛ كم شر قيياب حجيم هيذا ا ير ،تسياو
ر , 0 966ويعد حجم كبير ,وفقا ف لمعيار كوهيت ر ، Cohenاآلتتج "ر 0,01يكيون حجيم ا ير
ويييعي اف ,ر 0 06يكيييون حجيييم ا ييير متوسيييطا ف ,ر 0 14و كبييير؛ يكيييون حجيييم ا ييير كبييييرا ف "
ر Pagano,2008,P399وهذه النتيجة ت د إلى رفض ال روية الصي رية الثاليية ،والتيت
تن "ة يوجد فرق صو دةلة إحصائية عند مستوى ر α≤0 05بييت متوسيطت درجيات تالمييذ
المجموعيية التجريبييية وتالميييذ المجموعيية الوييابطة فييت التطبيقيييتج القبلييت والبعييد لبطاقيية
المالحمة لقياب مرارات ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة"
وهذا يعنت وجود ته ير إيجابت ل اعلية اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بيالخبرات
المباشرة فت تدريس التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت جلتياج قطعية لسييج سيادة ليدى
التالميذ فراد المجموعة التجريبية
ويمكيييت تووييييا ال يييروق بييييت متوسيييطت درجيييات تالمييييذ المجموعييية التجريبيييية وتالمييييذ
المجموعيية الوييابطة فييت التطبيقيييتج القبلييت والبعييد لبطاقيية المالحميية لقييياب مرييارات اةداف
ال نت جلتاج قطعة لسيج سادة ،لدى تالميذ الصف الثال المتوسط ،وصلأ مت بالط الييكل ر2
التالتج
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تفسير ومناقشة نتائج الدراسة:
فت ووف النتائج السابقة المتعلقة ب روييات الدراسية؛ يمكيت ت سيير فاعليية اجسيتراتيجية
المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نيية ،وته يرهيا اجيجيابت
على تنمية مرارات ا داف ال نت فت مجاط تصيميم ليوط رإطيار النسييج الخييبت ،ومجياط إلتياج
قطعة لسيج سادة ،لدى التالميذ فراد المجموعة التجريبية ,إلى ن استخدا هيذه اجسيتراتيجية
التدريسية هيه بيتة تعليمية ت اعلية لتدريس تلأ المرارات ،بطرق تختلف عت التعلييم التقلييد
فت قاعة ال صل الدراست المعتاد؛ حي كان للتالميذ فراد المجموعة التجريبية دور إيجابت فت
الممارسات العملية ،والت اعل مع مكولات بيتة اليتعلم الحقيقيية رورشية التربيية ال نيية معرفييا ف
ومراريا ف ووجداليا ف
ويمكت ن تعزى هذه النتائج إليى ن اجسيتراتيجية المقترحية القائمية عليى اليتعلم بيالخبرات
المباشيرة فيت تيدريس التربيية ال نيية  ،تاحيت ال رقية للتالمييذ لالليدماج فيت ممارسية مريارات
ا داف ال نت فت مجاط تصميم ليوط رإطيار النسييج الخييبت ،ومجياط إلتياج قطعية لسييج سيادة،
بهيديرم مع توظيف وإشراك جميع حواسرم فت عملية التعلم دابل ورشية التربيية ال نيية؛ حيي
إن صلأ يولد لدى التالميذ الرغبة واةستعداد فت داف هذه المرارات ،والييعور باليذات والمتعية
بالعمل واجلتاج  ،وإزالة اليعور بالملل والرتابة التيت تنتياب التالمييذ فيت ويوف اسيتخدا طيرق
التدريس المعتادة فت ال صل الدراست التقليد
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ويمكت ت سير هذه النتائج إلى تنو طرق التعلم التت تم استخدامرا فت ظل هذه اجسيتراتيجية
التدريسية المقترحية ؛ حيي تيم اسيتخد مجموعية ميت طيرق اليتعلم وتوظي ريا بهسياليم تبادليية
وتكامليية؛ حسييم مييا يقتويييه الموقييف التعليمييت نياف تييدريس مرييارات ا داف ال نييت فييت مجيياط
تصميم لوط رإطار النسيج الخيبت ،ومجاط إلتاج قطعة لسيج سادة
كميا يمكييت ن تعييزى هييذه النتيائج إلييى تنييو ليييطة و سياليم التقييويم المسييتخدمة فييت ظيل
اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نيية؛ حيي
تم استخدا التقيويم اليذاتت التكيوينت ,اليذ سياعد التالمييذ فيت التغذيية الراجعية ال وريية نياف
إجراف تعلم كل مرارة مت مرارات ا داف ال نت ,باجوافة إلى اسيتخدا التقيويم اليذاتت النريائت,
والييذ يعطييت التالميييذ تغذييية راجعيية فورييية فييت لراييية كييل درب مييت الييدروب المتوييمنة فييت
محتوى اجستراتيجية التدريسية المقترحة للدارسة الحالية
وتت لتائج هذه الدراسة ,مع بعض لتيائج الدراسيات السيابقة؛ كدراسية بلي ية ر، 2016
ودراسيية السييعود وبييود ر ، 2016ودراسيية علييتر ، 2017ودراسيية محمييدر 2017و دراسيية
هسيهر Hsieh,2018؛ حي ظررت لتائج هذه الدراسات وجيود ير إيجيابت ةسيتخدا بعيض
البرامج التعليمية واجستراتيجيات التدريسية الت اعلية فيت تيدريس التربيية ال نيية ،عليى تنميية
بعييض المرييارات ا دائييية العملييية لييدى التالميييذ ،وتطييوير قييدراترم فييت مجيياط التعبييير ال نييت
المسطا والتعبير ال نت المجسم

ملخص نتائج الدراسة:
 -1وجود ر إيجابت ل اعلية اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت
تدريس التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت لتصميم لوط رإطار لسييج بييبت ليدى
تالميذ المرحلة المتوسطة
 -2وجود ر إيجابت ل اعلية اجستراتيجية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت
تدريس التربية ال نية لتنميية مريارات ا داف ال نيت جلتياج قطعية لسييج سيادة ليدى تالمييذ
المرحلة المتوسطة
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توصيات الدراسة:
فت ووف ما توقلت إليه الدراسة مت لتائج  ,يمكت تقديم التوقيات اآلتية ج
 توظيف اجستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تيدريسموووعات شغاط النسيج فت المرحلة المتوسطة
 تجريييز ور ومعامييل التربييية ال نييية فيييت المييدارب المتوسييطة؛ بييهدوات وبامييات مالئميييةلتييدريس المرييارات العملييية ال نييية؛ بحييي تيييجّع المعلميييت علييى اسييتخدا إسيييتراتيجية
التدريس القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس التربية ال نية؛ لتنمية المرارات
ا دائية فت جميع مجاةت التربية ال نية العملية
 توجيه القائميت على تدريس التربية ال نية؛ بورورة تحقي التكاميل بييت اجطياريت المعرفيتوالمرار فت تدريس المرارات ا دائية  ،وسد ال جوة بيت النمرية والتطبي ؛ لزيادة ك يافة
تدريس المرارات ا دائية ال نية

مقترحات الدراسة:
إجيراف دراسية للتعيير عليى فاعليية إسييتراتيجية تدريسيية مقترحية قائميية عليى الييتعلم
بيالخبرات المباشييرة جكسيياب مرييارات الخييط العربيت لييدى تالميييذ المرحليية المتوسييطة ودراسيية
وقيي ية للتعيير علييى واقيييع اسييتخدا معلمييت التربييية ال نيييية جسييتراتيجية الييتعلم بيييالخبرات
المباشرة فت تدريس مجاةت ال نون التطبيقية فت المرحلة المتوسطة
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المراجع:

 أبو شعالة ،حسين ميالد( .)2016األشغال الفنية ودورهدا فدي تنميدة الر يدة الجماليدة لدد الطفدل .مجلدةعلوم التربية الرياضية والعلوم األخر  ،جامعة المرقب ،ليبيا.50-41 ،1 ،
 البياسي ،أماني محمود( .) 2016األشغال الفنية بين الخامدات البيئيدة ومتغيدرات العصدر .مجلدة البحدوالنوعية ،جامعة المنصورة.324 -312 ،43 ،
 تمددام ،شددادية عبدددالحليم وصددال  ،أحمددد فددداد( .)2016الشددامل فددي المندداهج وطرائددق التعلدديم والددتعلمالحديثة .مركز ديبونو لتعليم التفكير :األردن.
 جابر ,عبدالحميد جابر وكاظم احمد خير ( .)1996مناهج البحث العلمي في التربية وعلم الدنفس .دارالنهضة العربية :جمهورية مصر العربية.
 حسين ،عبددالمنعم خيدر ( .) 2013القيدا والتقدويم فدي الفدن والتربيدة الفنيدة .مركدز الكتداب األكداديميللنشر والتوزيع :األردن.
 الحيلة ،محمد محمود( .) 2008التربية الفنية وأساليب تدريسها .دار المسيرة للنشر والتوزيع :األردن. خليفة ،حسن محمد حويل( .) 2016فاعلية برندامج قدائم علدى إسدتراتيجيات الدتعلم المدنظم اتيدا ا فدي تميدةمهارات الرسم الفني وفاعلية الذات لد تالميذ المرحلة الثانوية الصناعية .دراسات عربية فدي
التربية وعلم النفس ،رابطة التربويين العرب ،بنها.127-101 ،79 ،
 رزوقدي ،بيددداء أنددور( .) 2018حقيبدة تعليميددة فددي فدن الكروشدديت وفاعليتهددا فدي تنميددة مهددارات األشددغالاليدوية .مجلة األستا  ،جامعة بغداد.273-292 ،)3( 224 ،
 زروك ،سيد محمد وعيّاد ،أحمد عبدالعزيز ( .)2012فعالية برنامج تدريبي مقتدر إلكسداب المهداراتاليدوية والفنية لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي وأثره على تنمية التفكير اإلبتكار لديهم
والتجاه نحو العمل اليدو  .دراسات عربيدة فدي التربيدة وعلدم الدنفس ،رابطدة التربدويين العدرب،
جمهورية مصر العربية.11-58 )3(30 ،
 سددعادة ،جددودت أحمددد وإبددراهيم ،عبددد محمددد( .)2011تنظيمددات المندداهج الدراسددية وتخطيطهددا .دارالشروق للنشر والتوزيع :األردن.
 السددعود ،خالددد محمددد وبددود  ،زكددي عبدددالعزيز( .)2016قيددا مندداهج التربيددة الفنيددة فددي تنميددة األداءاإلبددداعي لددد طلبددة جامعددة الملددق فيصددل وعالقتهددا بددبعة المتغيددرات .مجلددة اتحدداد الجامعددات
العربيددة للبحددو فددي التعلدديم العددالي ،األمانددة العامددة لتحدداد الجامعددات العربيددة ،عمددان،)2( 36 ،
.217 -201
 شحاتت ،حسن والنجار ،زينب( .)2011معجم المصطلحات التربوية والنفسية .الدار المصرية اللبنانية:جمهورية مصر العربية.
 شحاتت ،حسدن( .) 2016أساسديات التعلديم والدتعلم توجهدات حديثدة وتطبيقاتهدا .دار العدالم العربدي للنشدروالتوزيع :جمهورية مصر العربية.
 الشددربيني ،فددوز عبدالسددالم والطندداو  ،عف د مصددطفى( .)2015المندداهج مفهومهددا -أسددس بنائهددا-عناصرها -تنظيماتها .مركز الكتاب للنشر :جمهورية مصر العربية.
 الصددماد  ،محددارب علددي محمددد( .)2016إسددتراتيجيات التدددريس بددين النظريددة والتطبيددق .دار قنددديلللنشر والتوزيع :األردن.
 طعيمة ،رشد أحمد وآخرون( .)0211المنهج المدرسي المعاصدر -أسدس بندا ه -تنظيماتدت -تطدويره.دار المسيرة للنشر والتوزيع :األردن.
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 عبدالقادر ،أمينة محمد إبراهيم( .) 2014فاعلية برنامج مددار بالحاسدوب قدائم علدى المهدارات الفنيدة فديتنميدة بعدة حدل المشدكالت ألطفدال الروضدة .مجلدة كليدة التربيدة ،جامعدة اإلسددكندرية،)4(24 ،
.298-227
 علي ،زينب محمود أحمد( .) 2017فاعلية استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الس فدي تددريس التربيدةالفنيددة علددى التحصدديل الدراسددي وتنميددة القدددرات البتكاريددة ومهددارات الزخرفددة اإلسددالمية ل دد
تالميذ المرحلة اإلعدادية .المجلة التربوية ،جامعة سوهاج.277-196 ،49 ،
 عددودة ،أحمددد سددليمان وملكدداو  ،فتحددي حسددن( .) 1992أساسدديات البحددث العلمددي فددي التربيددة والعلددوماإلنسانية .مكتبة الكتاني :األردن.
النفسي والتربو  .مكتبة األنجلو المصرية :جمهورية مصدر

 الغريب ,رمزية ( .) 1996التقويم والقياالعربية.
 فان دالين ،ديوبولد( .)2010مناهج البحث في التربية وعلم النفس .ترجمدة محمدد نبيدل نوفدل وآخدرون.مكتبة األنجلو المصرية :جمهورية مصر العربية.
 قرني ،أمداني محمدود( .)2016المنداهج الدراسدية -ر وتوجهدات معاصدرة .المكتبدة العصدرية للنشدروالتوزيع :جمهورية مصر العربية.
 بدير ،كريمان محمد ( .)2012التعلم النشط .دار المسيرة للنشر والتوزيع :األردن. الكسباني ،محمد السيد علدي( .) 2008التددريس نمدا ج وتطبيقدات .دار الفكدر العربدي :جمهوريدة مصدرالعربية.
المعرفدة فدي المنداهج
 اللقاني ،أحمد حسين والجمل ،علدي أحمدد( .)2013معجدم المصدطلحات التربويدةّ
وطرق التدريس .عالم الكتب :جمهورية مصر العربية.
 مبروك ،فرج( .) 2016األنشدطة المدرسدية وتطبيقاتهدا .دار حميثدرا للنشدر والتوزيدع ،جمهوريدة مصدرالعربية.
 محمد ،زياد هاشم( .) 2017فعالية نظرية الخبرة على إتقان األداء المهار لطلبة قسم التربية الفنيدة فديمدددادة اإلعدددالن .مجلدددة الفندددون وابداب وعلدددوم اإلنسدددانيات والجتمدددار ،كليدددة اإلمدددارات للعلدددوم
التربوية ،اإلمارات العربية المتحدة.249-234 ،18 ،
 محمد ،مصطفى حنفي( .) 1997مجالت في التربية الفنية .دار المفردات للنشر والتوزيع :الرياض. محمددد ،وائددل عبددد وعبدددالعظيم ،ريددم أحمددد( .)2011تصددميم المددنهج المدرسددي .دار المسدديرة للنشددروالتوزيع :األردن.
 مزوز ،عبد الحليم( .)2016األنشطة الفنية -مفهومها -أهددافها -النظريدات المفسّدرة لهدا والددوافع الفنيدةللمتعلمين .مجلة العلوم اإلنسانية والجتماعية ،جامعة قاصد مربدا ورقلدة ،الجزائدر-41 ،26،
.50
 المسعر  ،ناصر عبد ( .) 2009مناهج وطرق تددريس التربيدة الفنيدة واتجاهاتهدا الحديثدة فدي التعلديمالعام .دار الصميعي للنشر والتوزيع :الرياض.
 مكتدب التربيدة العربدي لددول الخلديج( .)2010برنددامج المهدارات الحياتيدة -حقيبدة المهدارات الشخصددية،مكتب التربية لدول الخليج العربي :الرياض.
 المدتمر الدولي لتقويم التعليم( ،2018ديسمبر) .مهارات المستقبل -تنميتها وتقويمها .هيئة تقويم التعلديموالتدريب :الرياض.
صار ،عزيزة الحسيني عبد الحميد( ، 2013نوفمبر) .فاعلية برنامج إثرائي للمهارات الحسدية الحركيدة
ن ّفي الرتقاء باألداء الفني التشكيلي لعينة مدن الموهوبدات فدي المرحلدة البتدائيدة بمملكدة البحدرين،
بحث مقدم إلى المدتمر العلمي العربي العاشر لرعاية الموهوبين والمتفدوقين -معدايير ومدشدرات
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