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 المستخلص:
 قائمة على التعلم بالخبرات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية إستراتيجية مقترحة 

، لسيييج بيييبت لتصييميم لييوط رإطييار  تنمييية مرييارات ا داف ال نييتل فييت تييدريس التربييية ال نييية

, وتم اسيتخدا  المينرج فت مدينة حائل ةالمتوسط المرحلةلدى تالميذ  قطعة لسيج سادةوإلتاج 

 شبه التجريبيت القيائم عليى تصيميم المجميوعتيتج التجريبيية والويابطة وقيياب قبليت وبعيد  
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  تلميييذاف فييت 24  تلميييذاف فييت المجموعيية التجريبييية، ومييت ر25وتكولييت عينيية الدراسيية مييت ر

المجموعة الوابطة, تم ابتيارهيا بطريقية عييوائية بسييطة, وتيم تصيميم وبنياف اجسيتراتيجية 

التدريسية المقترحة, والتحقي  ميت قيدقرا  وبطاقية مالحمية لمريارات ا داف ال نيت, والتحقي  

وتوقييلت الدراسيية إلييى وجييود فييرق ص  دةليية إحصييائية بيييت متوسييطت  ترييا مييت قييدقرا و با

درجيات تالمييذ المجموعية التجريبيية وتالمييذ المجموعية الويابطة، لصيالا تالمييذ المجموعية 

تصيميم  فيت مجياط التجريبية، فت التطبي  البعد  لبطاقة المالحمة لقياب مرارات ا داف ال نت

الباحي  بههميية  ىوفيت ويوف صليأ,  وقي  طعة لسيج سيادةق، وإلتاج لسيج بيبت لوط رإطار 

توظيف اجستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة على اليتعلم بيالخبرات المباشيرة فيت تيدريس 

 فت المرحلة المتوسطة   شغاط النسيجموووعات 

داف ات ا ، مرارالتعلم بالخبرات المباشرة، إستراتيجية تدريسيةج الكلمات الم تاحية

 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 
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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:
سيية فييت رئيتحمييى المرييارات العملييية التطبيقييية صات ا بعيياد الحياتييية واةجتماعييية بمكاليية     

  جيلميت ؛ عّد المرارات  حد المرتكزات ا ساسية لبنياف شخصيية التلمييذالتربية الحديثة؛ حي  ت  

ليييم هييذا الجالييم  هميية تويياهت تعصليأ فقييد  وليت المنيياهج الدراسييية فيت مييدارب التعليييم العيا  

لمريارات لتطلم اكتساب التالمييذ يالحقائ  والم اهيم النمرية؛ حي  إن مسار ا عماط الحياتية 

رة  سا اتمتطلبفت ووف قدراترم وإمكالاترم، و لقيم الن عية والوظي يةالتطبيقية العملية صات ا

   الحاور والمستقبل حاجات؛ لتلبية مختلف مجاةت العمل اليدو  فت والمجتمع

 ةلممياهيا ا التطبيقيية فيت البيرامج التربويية، التيت تتبنالعمليية وتبرز  همية تعلم المرارات     

ات ؛ لإلسييرا  فييت إكسيياب التالميييذ مجموعيية المرييارفييت جميييع مراحييل التعليييم العييا  التعليمييية

يم وتييدر ،، وتمّكيينرم مييت الييتعلم الييذاتتا دائييية التييت تجعلرييم قييادريت علييى تحمييل المسيي ولية

ة، ب كير والتعامل مع مقتويات الحياة اليومية فت مختلف ا قعد قدراترم العقلية بيكل منتمم،

 ، ص2010رمكتييم التربييية العربييت لييدوط الخليييج،  ، والتغلييم عليرييامبيد  لمواجريية الميييكالت

12   

ا  فت بداية القرن العيريت ةسيتخد John Deweyوقد لادى المربت ا مريكت جون ديو      

رى جيون يي؛ حي  والتربوية تالميذ لمختلف ا ليطة التعليميةمبد  التعلم القائم على ممارسة ال

، بييكل صاتييت لحقيائ  والم ياهيمااكتييا   رم فيتتيجييابيوإالتالمييذ  يحقي  ليياطدييو   ن صليأ 

، قياف   يرهعلى اةحت اظ بيالتعلم وب هم؛ مما يساعدواةستمتا    ناف ممارسة ا ليطة التعليمية

   340، ص2011رسعادة وإبراهيم، لحو عملية التعلم  وتكويت دوافع دابلية لدى التالميذ

سييمع واليتعلم عييت طرييي  الممارسيية العملييية يتيييا للتالميييذ اسييتخدا  حواسييرم، كالبصيير وال     

 راترم؛ واليم، فت المواقف التعليمية، والت اعل معرا فت ووف إمكالياترم وقيد واللمس والتذوق

ت م، وتكوي  يسرم فت البناف المعرفت والمرار  لديرحي  يتولد لدى التالميذ التعلم النيط، الذ

    215، ص2011،وآبرونرطعيمة  اجيجابية واةتجاهات المرغوبة القيم
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 ,Bailey,2018, p41) &Leonard وبييايلت  يلييديوي كييد مييور  وليولييارد وهول 

Holifield  Moore,   التيت تقيو  عليى البحي  والتجرييم بالممارسية، على  ن عمليية اليتعلم

ا ليطة المحيطة بالتالميذ، تنمت لديرم إدراك الحقائ  العلمية, والتعر  على مجاط العملت فت 

الم يياهيم والقييواليت  بتلييأ الييوعت ةالم يياهيم الثقافييية، وقييواليت النمييا  البيتييت، وبالتييالت زييياد

   ية صات القيم الن عيةالحيات ا ليطةالبيتية، التت توجه التالميذ لحو تبنّت 

   إلى  ن المعرفة النمرية سيوافف كاليت فيت قيورة حقيائ    46، ص2016وييير مبروك ر    

 ا ليييطةتيييت  مييت  ،م يياهيم    فييت قييورة مييدركات    فييت تعميمييات    فييت قييواليت ولمريييات

ة العمليي ةييالتطبيقالجواليم ة عت يالمعرفالجوالم العملية التت يمارسرا التالميذ، فإصا ال صلت 

 الحديثية مجرد  ل اظ عديمة الجدوى، لذا فيإن المنياهج الدراسيية فت التعليم؛  وحى هذا التعليم

   دراته ، لما له مت آ ار فت تجديد لياط التلميذ، وتنمية قتتبنى التعلم بالخبرات المباشرة

يقة ا دائية و  مت  هم ا ليطة المرارية فت مرحل التعليم العا ، عد  ليطة التربية ال نيةوت       

 ةبتييارر اتخياص قيرايسيتطيع  ،المريارات  داف هيذهالصلة بالحياة اليومية؛ فالتلميذ المتمّكت مت 

 المتعلقيية بييالملبس لميييكالت،لحييل  للوقييوط إلييى فييت وييوف إمكالاتييه؛  فوييل البييدائل المتاحيية

ت    فيي -التييذوق الجمييالت -الجمالييية والمسييكت وا  ييام المنزلييت، سييواف كييان صلييأ فييت الجوالييم

   185، ص2016رمزوز، سكتالجوالم التطبيقية الخدمية؛ كصيالة مقومات الم

مييذ ات التالوتسرم المرارات ال نية ا دائية المتصلة بمجاةت التربيية ال نيية فيت تنميية قيدر    

جلجيياز  ؛عةيمّكيينرم مييت اسييتخدا  العوييالت الصييغرى والكبييرى بدقيية وسيير العوييلية علييى لحييو

  و مسييتقلة، مييع تناسيي  ،ا عميياط، والقييدرة علييى الييتحكم فييت حركييات اليييد وا قييابع مجتمعيية

يية ة البدا، فريت بمثابيفت قالم واحيد   نياف القييا  بالمريارة حركات اليد والعيت واجدراك العقلت

   13، ص2012رزروك وعيّاد،  السيكولوجية لتوجيه ميوط التالميذ لحو المجاةت المرنية

 عليييى  ن ا لييييطة   Kuscevic,2013,p34 &Lvonرون وكيوسيييكي س وي كيييد ةفييي    

 يراف وما تتومنه ميت ممارسيات عمليية تتييا للتالمييذ مجياط واسيع ج ،ال نية المتنوعة للتربية

 ببييراترم اليدوييية صات الصييلة بييالموروم ال نييت والمرنييت للمجتمييع، والييذ  يعمييل علييى تحسيييت

ت اجلتيياج ال نييت فيي وتييذوق قييدراترم المعرفييية فييت لطيياق الت كييير الناقييد الييذ  ييي هلرم ل حيي 

جلتياج ، ومقارلتيه بااجتماعيية وجماليية ول عيية قييم لما فييه ميت ، واةستجابةالعصور الماوية

  ال نت الحالت 

  بوييرورة اةهتميا  بتنمييية المريارات الحسييية 340، ص2013ر ار وقيت دراسيية لّصيقيد و    

ر ا دائيية فييت تيدريس التربييية ال نيية، وصلييأ ميت بييالط تصيميم وتخطيييط  لييطة عملييية، وتييوفي

صليأ  عيدوالم المرارية لدى التالميذ؛ حي  ي  وير الج دوات وبامات ووسائل يدوية تسرم فت تط

 منطل  الموهبة فت مجاط ال نون التيكيلية والتطبيقية اةبتكارية 

 تفيتوظي ريا واستخدا  ا دوات ال نيية،  ومزاولة التالميذ لألعماط ال نية؛ يمثل القدرة على     

 رمميع محاولية توظييف ببيرات جدييدة،معالجة الخامات المتعددة، وتطويعرا بصياغات تييكيلية 

ف لتصيورات جلتاج مييغوةت فنيية ابتكاريية فت عمليات البح  والتجريم؛ السابقة هنيية ص، وفقيا

واف سي، كياليات مرئييةإليى وجدالرم مت ميياعر على ترجمة ما يدور فت  القدرة  تلرم التالميذ 

   315، ص2016رالبياست،  كان صلأ بالتعبير ال نت المسطا،    المجسم

 على  همية توفير مقومات بيتة التعلم الت اعليية  Burke,2019,P123ر بوركت ي كدكما      

التربية ال نية، التت تمنا التالميذ فرقة البح  والتجريم بخامات اليطة ومجاةت فت تدريس 

واكتسياب  وبنياف  عمياط فنيية جدييدة،واكتييا  طيرق ابتكاريية لتييكيل لتربية ال نية، و دوات ا
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صات بعيديت،  و  ال ية ابعياد، بصيرية، كير اةبتكار ، والتعبيير عنريا بلغية المعرفة مت بالط الت 

ف مت صواترم ومياعرهم الدابلية   الطالقا

إليى  ن بيتيية   (Hursen & Islek,2017,P13هورسيت وآيسييلأ   شيارت دراسيةقيد و     

اليييتعلم المباشيييرة، مثيييل المتييياحف ال نيييية واليييور  والمعاميييل  اليييتعلم المسيييتندة عليييى ببيييرات

ت، تحقييي  التييوازن العقلييت المعرفيي المخّصصيية لمزاوليية ا ليييطة ال نييية، لرييا   يير إيجييابت فييت

خل  والجسد  المرار ، والعاط ت القيمت، كما إلرا تحق  الذات واليعور بثقية الين س، واليت

رت عية ات ملدى التالمييذ؛ مميا يي د  تحقيي  مسيتوي زيادة الدوافع الذاتيةو مت التوتر الن ست،

 مت الك افة اجلتاجية 

ف م التالميذ التعلم النيط يتم مت بالط ت اعل  على  ن 44، ص2016ر وي كد  بو شعالة     عرفيا

ف  ف ووجييداليا ييية ، ومييا تتوييمنه مييت  دوات ومعييدات وبامييات فنمييع  المواقييف التعليمييية ومراريييا

ميالت جلتياج مييغوةت صات طيابع ج ؛ال نيية ا لييطة بممارسية التالمييذفيريا ، يستمتع متنوعة

فيت  مميا يعيّزز اليدماجرم ؛تحويل الخياط إلى واقع محسيوبو ،فت دروب التربية ال نية ول عت

 العمل اليدو ، ويجعل التعلم  كثر متعة وبرجة لدى التالميذ 

ط، علم النييعّد إستراتيجية التعلم القائمة على الخبيرات المباشيرة إحيدى إسيتراتيجيات اليتوت      

لعقليية اميت باللريا توظييف العملييات  ة، يسيتطيع التالمييذفعّاليالتت تريئ مواقيف تعليميية حيّية 

لين س اتسيتدعت توظييف العملييات كميا المعرفية؛ كال رم والتطبيي  والتحلييل والنقيد والتقيويم، 

 مييت الرغبييةلتجريييم والممارسيية وإتقييان المرييارة, فييت إطييار ة؛ كالمالحميية والمحاكيياة واحركييي

   106، ص2016قرلت، روالتقبّل واةهتما ، وتقدير كل ما يقو  التلميذ بتعلمه 

شرة إليى جريت فت مجاط التعلم المستند على الخبرات المباكما تيير بعض الدراسات التت        

زائرييا إلييت  ج -المركبيية - المعرفيية، وتحليييل المرييارات ا دائييية المعّقييدة لييه ييي د  إلييى تنميييم 

لطالقيا اومكولاترا، ومت  م  تمكيت التالميذ مت عملية تهليف وتركيم  جزاف وعناقر المرارة، 

عيد بلمباشرة احّسة، واجفادة مت التغذية الراجعة يت النما  المعرفت، واليواهد الم  مت التكامل ب

 الييتعلم ومييت إيجابيييات توظيييف إسييتراتيجية   47، ص2008رة رالكسييبالت،ممارسيية كييل مرييا

نياط العمليت اةستعداد للتعلم الذاتت المستمر، كما  ن ال تكويت، المباشرة الخبرات على القائمة

الجواليم بالذ  يقو  به التالمييذ فيت بيتيات اليتعلم الحقيقيية، ييربط الجواليم المعرفيية النمريية 

ليى إ لتالمييذبا ، اليذ  يي د والميل تجاه التعلم اةستعداد الوجدالت تح يز ، معالمرارية ا دائية

فييت مواقييف حياتييية   رهييا علييى المييدى البعيييد، ويسييتخدمولرااكتسيياب ببييرات وظي ييية، يبقييى  

نميم يسرم فت ت    كما  ن التعلم بالخبرات المباشرة34، ص2015،رالوكيل، والم تت مستقبلية

ف لقيالمعرفيية والحركيية المحتوى التعليميت، بييكل يتييا للتالمييذ تطيوير مرياراترم  دراترم، وفقيا

ة   نياف عملييحيي  يسيتطيع كيل تلمييذ  ن يوظيف ميا لدييه ميت  فكيار جدييدة العقلية والجسيمية، 

ف ، لليتعلم فت ووف اسيتعداده وقدراتيه وبناف ببراته التعليمية، التعلم ذاتيية فيت ال لسيرعتهووفقيا

    132، ص2016رتما ، وقالح، داف مرارات التعلم 

فيت المملكية العربيية السيعودية لحيو   وبنافف عليى ميا تقيد ، وفيت ويوف توجيه وزارة التعلييم    

فييت اسييتخدا  وتوظيييف اسييتراتيجيات الييتعلم النيييط فييت تييدريس المنيياهج  2030رؤييية مواكبيية 

تعلم القائميية علييى الخبييرات المباشييرة، هييت مييت  هييم هييذه الدراسييية؛ وبمييا  ن إسييتراتيجية اليي

التت يمكت استخدامرا فت تدريس مجاةت التربية ال نية فيت المرحلية  اةستراتيجيات التدريسية

ف مت  همية تنمية مرارات التالميذ المرتبطة بمجاةت التربية ال نية ف،  المتوسطة، والطالقا عموما

ف   ؛ فيإن هيذه الدراسية تحياوط تصيميم وبنياف إسيتراتيجيةومرارات مجاط  شغاط النسيج بصوقيا
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لتصيميم  المباشيرة، وتعيّر  فاعليتريا فيت تنميية مريارات ا داف ال نيت الخبرات على قائمة تعلم

 الصف الثال  المتوسط  تالميذلدى  جلتاج قطعة لسيج سادة لسيج بيبت لوط رإطار 

 دراسة:مشكلة ال
ف مت توجرات المناهج الدراسية الحديثة التت ت كيد عليى اةهتميا  بتيدريس      لمريارات االطالقا

ت ت الم سسياالتعليم العا ، وتمكينرم مت الممارسة ال علية لتلأ المرارات ف تالميذالعملية لدى 

 -تقويمرياوتنميتريا مرارات المستقبل،  -ما  وقى به الم تمر الدولت لتقويم التعليموالتعليمية  

ت فيحي   كد عليى  هميية دميج المريارات الحياتيية  ، ديسمبر 2018المنعقد فت مدينة الرياضر

لالسيييتجابة لمتطلبييييات المريييت المسيييتقبلية، والعمييييل عليييى بنييياف آليييييات  ؛المنييياهج الدراسيييية

ت كمييا  وقييى الميي تمر الييدول  للتالميييذواسييتراتيجيات تعليمييية؛ برييد  اكسيياب هييذه المرييارات 

، ميييارب  2019للثقافيية والتنميييية اةقتصيييادية فيييت المجتميييع الحيييدي ، المنعقيييد فيييت موسيييكو ر

ختلف مفت  مالئمة لتطوير الجوالم المرارية لدى التالميذبورورة استخدا  إستراتيجيات تعلم 

القييم  ل؛ التيت تسيعى إليى تهقيي، واكسابرم قدر مت المريارات ال نيية ا دائييةالمراحل الدراسية

  لحو ا عماط اليدوية ية، وتعزيز الميوط المرنية العمليةاةبتكار

ت وبنيافف علييى الدراسيات التييت  كيدت علييى  هميية معالجيية ويعف قييدرات التالمييذ فييت مرييارا    

    هييدا ييتحق ، تسيرم فيتإسييتراتيجيات تعليم وتيدريم وتبنّيت ا داف ال نيت، ميت بيالط توظييف

، ال نون لمجاةت ال عليةممارسة المّكت التالميذ مت ت ؛ بحي بيكل عملت تدريس التربية ال نية

تربية   المخصصة لتدريس الوالور معاملالفت  المتنوعة  الميغوةت ال نيةو ا عماط وإلتاج

     Burke,2019؛ 2018؛ رزقت،Hursen & Islek,2017ر؛ كدراسة ال نية

ة الذيت التربية الميدالية، تخص  التربية ال ني تالميذومت بالط إشرا  الباح  على بعض     

لتربيية يطبقون فت المدارب المتوسطة، ةحظ  ن تدريس المرارات ا دائية المتعلقية بمجياةت ا

ة عيت ال نية العملية، لم تنل القدر الكيافت، ويمرير صليأ فيت عيزو  بعيض معلميت التربيية ال نيي

دابيل  مع طبيعة تدريس مجاةت التربيية ال نييةاستخدا  إستراتيجيات تدريسية ت اعلية تنسجم 

ال نيية  الور  والمعامل المخصصة لذلأ، واةكت اف بالطرق التقليدية، لتدريس مجاةت التربية

فقيد  جيرى الباحي   ؛للتحقي  ميت صليأ؛ و، ميع وجيود المعاميل واليور دابل ال صوط الدراسية

 تطبيقييات للقيييا  بييهداف المريياراتعلييى عينيية استكيييافية مييت تالميييذ الصييف الثاليي  المتوسييط 

فيت ظيل وصليأ ، المتعلقة بهشغاط النسييج، وتبييت للباحي  وجيود ويعف فيت  داف هيذه المريارات

 إمكالييية اةسييت ادة مييت بيتييات الييتعلم فييت بعييض المييدارب المتوسييطة، التييت تتييوفر فيرييا ور 

 ةعتمياد عليىومعامل، يمكت توظي را فت تدريس مرارات ا داف ال نت؛ بحيي  ت سيس مبياد  ا

م فيت للحصيوط عليى حاجياترم المراريية والمرنيية الحياتيية   نياف دراسيتر ؛الن س لدى التالمييذ

المرحليية المتوسييطة وبعييدها  وفييت وييوف مييا سييب  شييعر الباحيي  بييهن هنيياك حاجيية إلييى دراسيية 

 ل نييةفيت تيدريس التربيية ا فاعلية إسيتراتيجية مقترحية قائمية عليى اليتعلم بيالخبرات المباشيرة

   ةالمتوسط المرحلةال نت لدى تالميذ  نمية مرارات ا دافتل

 أسئلة الدراسة:

 الس اط الرئيس اآلتتج جافت لإلجابة عتفت ووف ميكلة الدراسة؛ فقد 

تربييية فيت تيدريس ال فاعليية إسيتراتيجية مقترحية قائمية علييى اليتعلم بيالخبرات المباشيرةميا     

  ؟ةالمتوسط المرحلةال نت لدى تالميذ  تنمية مرارات ا دافل ال نية

 ويت ر  مت هذا الس اط الرئيس، ا ستلة ال رعية اآلتيةج
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 اشيرة فيتعلى التعلم بالخبرات المب القائمة المقترحة ما بطوات تصميم وبناف اجستراتيجية -1

  ؟ةالمتوسط المرحلةتالميذ  لدى ال نت ا داف مرارات تنميةل تدريس التربية ال نية

يس تييدر فييت المباشييرة بييالخبرات الييتعلم علييى القائمييةالمقترحيية اجسييتراتيجية  فاعلييية مييا  -2

 المييذتلسييج بييبت ليدى  لتصميم ليوط رإطيار  ال نت ا داف مرارات تنميةل التربية ال نية

 ؟ةالمتوسط المرحلة

يس تييدر فييت المباشييرة بييالخبرات الييتعلم علييى القائمييةالمقترحيية  اجسييتراتيجية فاعلييية مييا  -3

 لمرحليةا تالمييذ ليدى سيادة جلتياج قطعية لسييج ال نت ا داف مرارات تنميةل التربية ال نية

 ؟ةالمتوسط

 أهداف الدراسة:
 اتبييالخبر اليتعلم علييى قائمية مقترحيية إسيتراتيجية وبنيياف تصيميم تريد  الدراسيية الحاليية إلييىج

 اآلتتج، وتقصت فاعليترا فت تنمية تدريس التربية ال نية فت المباشرة

  ةالمتوسط المرحلة تالميذ لدى بيبت لسيج  إطارر لوط لتصميم ال نت ا داف مرارات -

  ةالمتوسط المرحلة تالميذ لدىسادة  لسيج قطعة جلتاج ال نت ا داف مرارات -
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 فروض الدراسة:
ذ بيت متوسيطت درجيات تالميي  ≥0,05αر ا ولىج ة يوجد فرق صو دةلة إحصائية عند مستوى

بطاقية المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الوابطة فيت التطبيقييتج القبليت والبعيد  ل

 المالحمة لقياب مرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار  بيبت 

 ذتالميي درجيات متوسيطت بيت  ≥0,05αر مستوى عند إحصائية دةلة صو فرق يوجد ةج الثالية

 طاقيةلب والبعيد  القبليتج التطبيقييت فيت الوابطة المجموعة وتالميذ التجريبية المجموعة

  سادة جلتاج قطعة لسيج ال نت ا داف مرارات لقياب المالحمة

 أهمية الدراسة:
 تكمت  همية الدراسة فت الجوالم اآلتيةج

ليتعلم عليى اقد تساعد معلمت التربية ال نية عليى تبنّيت إسيتراتيجيات تدريسيية حديثية تقيو   -1

جياةت المتعلقية بم بالخبرات المباشيرة، مميا يسيرم فيت تطيوير القيدرات المراريية ا دائيية

 لدى التالميذ  التربية ال نية

ت مجياط فيتقد  هذه الدراسة  داة بحثيةربطاقة مالحمة  يمكت الو وق برا، واةست ادة منريا  -2

 تطبيقية مجاةت التربية ال نية ال نت لمجاط  شغاط النسيج،  حد تقويم مرارات ا داف ال

م لييدرة الدراسييات التييت  هتمييت فييت دراسيية فاعلييية إسييتراتيجية تدريسييية قائميية علييى الييتعل -3

 بالخبرات المباشرة فت تدريس مقررات التربية ال نية، وصلأ على حد علم الباح  

سييتراتيجية قييد تيييجع هييذه الدراسيية البيياحثيت، ججييراف مزيييد مييت الدراسييات حييوط فاعلييية إ -4

 تدريسية قائمة على التعلم بالخبرات المباشرة فت تدريس مقررات دراسية  برى 
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 :الدراسة مصطلحات
 :الفاعلية

 يمكت الذ  التغيير حجم مدى بهلرا ال اعلية  230ص ،2011ر النجار وزينم شحاتة عّر    

   بعةالتا المتغيرات  حد فت مستقالف  متغيراف  التجريبية باعتبارها المعالجة تحد ه  ن

ف  ال اعليية الباح  ويعر       القائمية ةالتدريسيي اجسيتراتيجية تحد يه ميا مقيدارج  بهلريا إجرائييا

متغييير رال مرييارات ا داف ال نييت تنمييية فييت  المسييتقل المتغيييرر بييالخبرات المباشييرة الييتعلم علييى

  التابع 

 اإلستراتيجية القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة:
ت بهلراج مجموعة مت اججيرافات والممارسيا  22، ص2013ريٌعّرفرا اللقالت والجمل 

يطة التت يتبعرا المعلم، فت ووف ا هدا  التت ووعرا، وتتومت مجموعة مت ا ساليم وا ل

ف فت مواقف تعليمية حيّة فعلي ات فت بيتي ةوالوسائل، التت تتيا للتلميذ رؤيترا وممارسترا عمليا

، وقابليييتعلييم حقيقييية ف وبقييافف ة ، مخصصيية لرييذا الرييد ؛ بحييي  يكييون الييتعلم  كثيير قييوة وعمقييا

  استخدامه فت مواقف مستقبلية  برى 

ف  عّرفرا الباح وي        يت طيرق بيج بهلرا منمومة ميت الخطيوات واججيرافات، التيت تجميع إجرائيا

قيائم والتطبيي  ال التدريس المتمثلة فت طريقة المناقية، والعروض العملية، والعصف اليذهنت،

تت اليذا لم، والتععلى ا داف العملت، والميروعات العملية، وتكرار التدريم والممارسة ا دائية

ج التالمييذ بتصيميم ليوط لسييي ميت باللريا خطيط بييكل متكاميل ومتيرابط، يقييو ؛ بحيي  ت  ال يرد 

 عييّدةالم   ل عييت، فييت ور  التربييية ال نيييةجلتيياج قطعيية لسيييج صات طييابع جمييالت و بيييبتسييادة 

ف بيا دوات والخامييات الالزمية لييذلأ ف ووجيداليا ف ومراريييا    مييع هييذه؛ بحيي  يت اعييل التالميييذ معرفييا

ا داف  واجفييادة مييت التقييويم التكييوينت   نيياف تييدريم التالميييذ علييى مرييارات ا دوات والخامييات،

 ال نت، والتقويم النرائت؛ لتحقي  ا هدا  المعرفية والمرارية والوجدالية 

 لتربية الفنية: ا
ت بيالط هت إحدى المواد الدراسية التت تسرم فت تربية التالميذ مت جميع الجوالم، وصلأ مي   

ف، همتساعدقيامرم با ليطة المعرفية والمرارية، و  دراترم قي وتطيوير فت تنميية سيلوكرم إيجابييا

التيت ، والمختل ية، التعبيير عيت صواتريم ال نيية لخامياتعت طريي  تييكيل ا اةبتكارية،ا دائية و

عمياط و تنمية اتجاهاترم لحو ممارسية ا  ، لماط شخصياترمتسرم فت اكتيا  ميوط التالميذ و

   101، ص2008ر الحيلة، اليدوية

ف  ا لسمويرى الباح   ن هذا التعريف هو   إجرائيا

 مهارات األداء الفني:
وات   بهلراج قدرة التلميذ عليى الدقية فيت اسيتخدا  عيدد و د134، ص2013ر عرفرا حسيتي      

التربيية ال نييية؛ لتكييويت مجموعيية مييت العناقيير ال نييية، فييت وييوف  سييس قييياغة وبنيياف العمييل 

إلتاج ن الحركية للوقوط إلى إتقا مت تطبي  سلسلة مت اةستجاباتال نت؛ بحي  يتمكت التلميذ 

 العمل ال نت 

ف  الباح  عّرفراوي       المييذ الصيف بهلرا سلسلة ميت اةسيتجابات الحركيية، التيت تمّكيت تج إجرائيا

 سيادة لسييجالثال  المتوسط مت استخدا   دوات وباميات  شيغاط النسييج؛ لتصيميم لوطرإطيار  

، وإلتيياج قطعيية لسيييج صات طييابع جمييالت ول عييت، وتقيياب بالدرجيية التييت يحصييل عليرييا بيييبت

 المعّدة لذلأ التلميذ فت بطاقة المالحمة 
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 حدود الدراسة:
 تعلمالي عليى اقتصرت الدراسة الحالية على تعّر  فاعلية إستراتيجية قائمية الحد الموضوعي:

 فت مجاليتج ال نت ا داف مرارات تنميةل تدريس التربية ال نية المباشرة فت بالخبرات

 تصيميم وتتويمتج ،بييبت سيادة لسييجمرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم ليوط رإطيار   -1

  ، وق  النوط وت ريغه   سم 40 ×سم  30نوط مقابال

ل نيت التصيميم ا ، وتتويمتجوإلتاج قطعة لسيج سادة المتعلقة بتصميم ال نت ا داف مرارات -2

 ، وتسدية ليوط النسييج، وتولييف بييوط اللحميةعلى ورق مربعات هندسيةلقطعة لسيج السادة 

  جلتاج قطعة لسيج السادة
 

   تلميييذاف فييت المجموعيية25اقتصييرت الدراسيية الحالييية علييى عينيية مكوليية مييتر البشددر : الحددد

    تلميذاف فت المجموعة الوابطة، مت تالميذ الصف الثال  المتوسط24التجريبية، ور
 

 هــ 1144هــ/1440ج تم تطبي  هذه الدراسة فت ال صل الدراست الثالت مت عا  الحد الزماني
 

مملكية ال -بمدينية حائيل اجميا  اليدور  تطبيي  الدراسية الحاليية فيت متوسيطةج تم الحد المكاني

 العربية السعودية 
 

 ىعل ةالقائم المقترحة تصميم وبناء اإلستراتيجية اإلطار النظر  للدراسة:
 بالخبرات التعلم

 :في تدريس التربية الفنية المباشرة
 اجسيتراتيجية وبنياف بطيوات تصيميمفت ووف  هدا  الدراسة؛ فقد تويمت اجطيار النمير      

ريارات ، لتنميية مفيت تيدريس التربيية ال نيية المباشيرة بيالخبرات اليتعلم عليى القائمية المقترحة

طيال  اةو ت مراجعية الدراسيات السيابقة,؛ حيي  تميةالمتوسط المرحلةا داف ال نت لدى تالميذ 

، اجسييتراتيجيات التدريسييية، وطييرق تييدريس التربييية ال نييية التييت تناولييت علييى بعييض المراجييع

  ،2008 ، رالكسيييييييبالت،2008رالحيلييييييية،   ،1997رمحميييييييد، : مجييييييياط  شيييييييغاط النسييييييييجو

 ، 2013 ، رالصييييماد ، 2012،بييييدير ، ر2011 ، رمحمييييد وعبييييدالعميم، 2009رالمسييييعر ،

وفيييت ويييوف هيييذه المراجيييع قيييا                 2016شيييحاتة،ر  ،2015رالييييربينت والطنييياو ، 

ت فيي المباشييرة بييالخبرات الييتعلم علييى القائمييةالمقترحيية  اجسييتراتيجية الباحيي  بتصييميم وبنيياف

  يم عرويرا عليى مجموعية ميت المحكمييت، وفيت، للدراسية الحاليية، ميت تدريس التربية ال نية

ف للخطييوات الث بيييكلراوييوف مالحميياترم ومقترحيياترم تييم تصييميمرا وبنائرييا   نامييالنرييائت، وفقييا

 اآلتيةج

 :تالميذ الصف الثالث المتوسط خصائص تحليل/  أولا 
  عميارهم تتيراوح المتوسط الذيت الثال  الصف تالميذ هم الدراسة هذه فت المستردفة ال تة    

ف   إليى  305-293، ص2014ر الرنيداو  ويييير  سينة والخامسية عيير عير الرابعة بيت غالبا

قيدرة التلمييذ عليى التيذكر القيائم عليى ال ريم،  تيزداد حي  العقلت، بالنمو تتميز المرحلة هذه  ن

 قادراف  ويكون ،وت سيرها، وتزداد قدرته على اةلتباه وتحليلرا واستنتاج العالقات بيت الم اهيم،

 المييكالت حيل فيت يسياعده مميا اجبتكيار ؛ والت كيير المنطقيت، والت كيير المجرد، الت كير على

 بييالن س، والثقيية القييرارات، واتخيياص المسييتقل، الت كييير علييى قدرتييه وتييزداد ،والعملييية العلمييية

نميو العويالت تو اآلبيريت، ميع والتعياون والعطياف ا بيذ عليى ويحيرص الذات، على واةعتماد
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 عليى التعير يحياوط  كما ،اليدوية الدقيقة المرارات بعض ممارسة على الجسمية التت تساعده

 تييم ،السيابقة والجسيميةوالوجدالييية  العقليية الخصيائ  وييوف وفيت   ميوليه تلبييت التيت المريت

المتصلة بيدروب  شيغاط  ا داف ال نت مرارات فت المتمثلة والتربوية، التعليمية الخبرات تحديد

  النسيج 
 

ا   :المتوسط الثالث الصف لتالميذ والتربوية التعليمية الحاجات تحديد/  ثانيا
 ال نييت ا داف مرييارات تحديييد تييم ؛ فقييدالمتوسييط الثاليي  الصييف تالميييذ بصييائ  وييوف فييت    

جيع ، والمراالسيابقة الدراسيات ميت اةسيت ادة بالط متوصلأ   ،النسيج  شغاط بدروب المتصلة

 فت مجاليتج المذكورة،

  الخيبت النسيج  إطارر لوط بتصميم المتعلقة ال نت ا داف مرارات - 

  سادة لسيج قطعة وإلتاج بتصميم المتعلقة ال نت ا داف مرارات -ب
 

ا   :واألدوات الفنية المساندة والخامات اإلمكانات تحديد/  ثالثا
رب فييت  غلييم المييدا يوجييد  لييه تبيييت الباحيي  برييا قييا  التييت اةسييتطالعية الدراسيية بييالط مييت   

 تحتييو  علييىرمعامييل  للتربييية ال نييية، ور  ،المتوسييطة فييت المبييالت الحكومييية بمدينيية حائييل

اب، بيبية مستطيلة، ومناشير يدوية وكرربائية، و دوات طرق المسامير، و دوات القيطاولة 

اف و دوات  قم ا بياب، وقا  الباح  بتوفير قطع مت  بياب ا بلكا ، وباميات بييوط السيد

، بييوط اللحمية تركيمبر مقصات، وإ، و مياط تسوية بيوط اللحمة، وواللحمة بهلوان متنوعة

ف وص  لمناسيبةا التعليميية البيتية تيوفير تيم فقيد وبيذلأ ،لأ فت المدرسة التت تم ابتيارهيا عييوائيا

ف للتعلم بيالخبرات المباشيرة؛ ت داف ال نيمريارات ا  التجريبيية  رالمجموعيةلمزاولية التالميذ وفقا

إميييا تالمييييذ رالمجموعييية الوييابطة  فيييإلرم يدرسيييون هيييذه  النسيييج،  شيييغاط بيييدروب المتعلقيية

 ، فييت الصييفالتييت يغلييم عليرييا الجالييم النميير  المعتييادة التقليدييية التييدريس بطييرقالمرييارات 

  الدراست العاد 
 

ا   ات المباشدرةبدالخبر الدتعلم علدى القائمدة المقترحدة لإلسدتراتيجية العام الهدف تحديد/  رابعا

 :في تدريس التربية الفنية
 لعيا ا الريد  فيإن المتوسيط، الثالي  الصيف لتالمييذ والتربويية التعليميية الحاجات ووف فت    

 حيد  سييجالن  شيغاط بدروب المتعلقة ال نت ا داف مرارات تنمية فت يتمثل ، اجستراتيجية لرذه

  لدى تالميذ الصف الثال  المتوسط مجاةت تدريس التربية ال نية
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ا   لددتعلما علددى القائمددة المقترحددة لإلسددتراتيجية التعليمددي المحتددو وتنظدديم  تحديددد/  خامسددا

 :المباشرة بالخبرات
 متمثلية فيتالالمتوسيط  الثالي  الصف لتالميذ والتربوية التعليمية الحاجات تحديد بنافف على     

ليى عو شيتمل هيذيت المجياليت  ،النسييج  شيغاط بيدروب ا داف ال نت المتعلقية مراراتلمجاليت 

 ويستعرورا الباح ، كاآلتتج ست دروب 

تويمت ي، والخييبت النسييج  إطيارر ليوط بتصميم المتعلقة ال نت ا داف مرارات جالمجال األول

 اآلتتجك، رلقافيت درسيت

ميييدة  سييم  40 ×سييم  30تصييميم لوطرإطييار  النسيييج السييادة الخيييبت مقيياب الييدرب ا وطج

 دقيقة  90الدرب

 للدرب ا وطج اججرائية التعليمية ا هدا 

تصميم  ي ّرق التلميذ بيت وحدات القياب الكبيرة ووحدات القياب الصغيرة المستخدمة فت  ن -

   لوط النسيج السادة

 على قطعة بيم  بلكا  مالئمة  سم 40×سم 30 ن يحّدد التلميذ  طواط مقاب النوط  -

 السادة  ن يختار التلميذ سمأ ا بلكا  المناسم لتصميم لوط النسيج  -

 _ ن يقيس التلميذ عرض إطار لوط النسيج المناسم ليد بيوط السداف   

 لتاج العمل ال نت ج ن ييعر التلميذ بههمية التصميم قبل عملية التن يذ  - 

  الحياة اليومية  ن يقّدر التلميذ فوائد بامة الخيم فت  - 
 

 دقيقة  90 الدرب  مدة ق  وت ريغ لوطرإطار  النسيج الخيبت الدرب الثالتج

 للدرب الثالتج اججرائية التعليمية ا هدا 

 ز التلميذ بيت منيار بيم اآلركت اليدو  والكرربائت  ن يميّ  -

  بيكل متساو  المسافة بيت مواوع  قوب شد بيوط السداف التلميذ حّددي    ن -

 آمت  بووع ن يتدّرب التلميذ على مرارات تيغيل منيار بيم اآلركت  -

 يستخد  التلميذ منيار بيم اآلركت فت ق  وت ريغ لوط النسيج بيكل قحيا   ن -

  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 النسيج -
 

مت تويييو  سييادة لسيييج قطعيية وإلتيياج بتصييميم المتعلقيية ال نييت ا داف مرييارات جالمجددال الثدداني

  ربعة دروب رلقافات ، كاآلتتج

 90اليدرب مدة  هندسية الدرب الثال ج التصميم ال نت لقطعة لسيج السادة على ورق مربعات

  دقيقة

 للدرب الثال جاججرائية التعليمية  ا هدا 

 ويتلتكييبيييت  وراق المربعييات الرندسييية المناسييبة لتصييميم وحييدات زبرفييية ز التلميييذ  ن يميّيي -

 قطعة لسيج السادة  وإلتاج

 ادة قطعة لسيج الس وإلتاج لتكويت ن يعّدد التلميذ عناقر تصميم وحدات زبرفية هندسية  -

 هندسييية لتكييويت زبرفييية وحييدات  ن يسييتخد  التلميييذ ا لييوان المناسييبة فييت عملييية تصييميم -

  السادة لسيج قطعة جوإلتا

   فت ووف عدد بيوط السداف مربعاتالعلى ورق  م التلميذ وحدات زبرفية هندسية ن يصمّ  -
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 هندسييية زبرفييية وحييدات تصييميم عملييية فييت ا شييكاط وا لييوان المناسييبة التلميييذ يختييار ن  -

  السادة لسيج قطعة وإلتاج لتكويت

 برفيييةز وحيدات  ن يقيدّر التلمييذ  راف زميالفه فييت تولييد  فكيار ابتكاريية مالئميية فيت تصيميم - 

  السادة لسيج قطعة وإلتاج لتكويت هندسية

  دقيقة 90الدرب مدة  ج تسدية لوط النسيج السادةالدرب الرابع

 جالرابع للدرب اججرائية التعليمية ا هدا 

 نسيج السادة اليعّدد التلميذ المصادر الطبيعية فت قناعة بيوط سداف  ن  -

  السادة نسيجال سداف بيوط  ن يدرك التلميذ وظي ة التواز  فت -

ريقة بط النسيج  ن يستخد  التلميذ المثاقم المخّصصة فت النوط الخيبت لتركيم بيوط سداف -

 قحيحة 

 بتواز  وبيكل قحيا  النسيج سداف بيوط التلميذ دّ يي    ن -

  ن ييعر التلميذ بههمية بيوط السداف فت قناعة المنسوجات  -

  ن يبد  التلميذ رغبة فت شّد بيوط السداف على لوط النسيج السادة  -

  دقيقة 90 الدرب مدة  توليف بيوط اللحمة جلتاج قطعة لسيج السادةالدرب الخامسج 

 جالخامس للدرب اججرائية التعليمية ا هدا 

  ن يميّز التلميذ بيت بيوط السداف وبيوط اللحمة فت قناعة المنسوجات  -

 د التلميذ المصادر الطبيعية فت قناعة بيوط اللحمة يعدّ  ن  -

 وتولييف بييوط اللحمية بييل قيحيا تركييم فيت اليورقت الرندسيت التصيميم التلميذ يطبّ   ن -

  السادة لسيج قطعة وإلتاج تكويتل

 طعيةق وإلتاج لتكويت وتوليف بيوط اللحمة بيل قحيا تركيم ن يستخد  التلميذ الميبر فت  -

  السادة لسيج

  ن يثّمت التلميذ جرود ا جداد فت قناعة المنسوجات بيكل جمالت ول عت  -

  ن يث  التلميذ بههمية المرارات اليدوية فت قناعة المنسوجات  -

 ةميد  السيادة لسيج قطعة جلتاج اللحمة بيوط تركيم جالخامسإكماط الدرب الدرب السادبج 

   دقيقة 90الدرب
 

ا   لدتعلما علدى القائمدةالمقترحدة   اإلسدتراتيجية فدي المسدتخدمة التددريس طرق تحديد /سادسا

 :      بالخبرات المباشرة
ريس تييدالمقترحيية القائمية عليى اليتعلم بييالخبرات المباشيرة فيت  اجسيتراتيجية هيذه تتويمت     

 تميي مجموعيية التربييية ال نييية، لتنمييية مرييارات ا داف ال نييت لييدى تالميييذ المرحليية المتوسييطة،

  هدا ا لتحقي  وت اعلية؛ وتكاملية تبادلية بطريقة توظي را تم حي  ؛والتعلم التدريس  ائطر

           ج كاآلتت وهت التعليمية،

ب وائيييد قيييناعة  المتعلقييية ا سيييتلة بعيييض بطيييرح المعليييم يقيييو  حيييي  جالمناقيييية طريقييية -1

 ، وصليأالمتعلقة برذه الصيناعة والمرارات الم اهيمو المنسوجات، وعالقترا بحياة اجلسان،

 متعلقيية  بييرى وم يياهيم حقييائ  اكتيييا  لحييو ودافعيييترم ت كيييرهم وإ ييارة ،التالميييذ علييى

 رموت ياعل التالمييذيع مج مياركة  جل مت ،التالميذ وحياة بواقع وربطرا ،الدرب بمووو 

            الدرب عناقر مع
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 ت،العملي التطبيقيت اليي و  ميع النمر  باليرح المعلم يقو  حي  جالعملية العروض طريقة -2

 ميت مريارة كيل ،  دافبعض  عمياط  ليواط النسييج، وقطيع النسييج السيابقة عرض بالط مت

ف  ،إلتاج النسيج مرارات  مييذالتال تعطيى  يم ،واسيتخدامرا عملييا تطبيقريا بطوات لتدرج وفقا

 تفي  والصيعوبات المييكالت حيوط المناقييات إ يارة  م المرارة، هذه وتطبي   داف ال رقة

    التطبي  عمليات

 تواجيه التيت المييكالت ميع التعاميل فيت الطريقية هيذه توظييف وتيم جاليذهنت العصف طريقة -3

    تمّكيت عد  حالة وكذلأ فت النسيج، بهشغاط المتعلقة الم اهيم بعض غموض فت التالميذ

 بت،النيوط الخيي بتصيميم المتعلقية ال نيت ا داف مريارات ميت محيددة مرارة اجتياز مت تلميذ

 لةللمييك مقتيرح  و فكيرة لدية تلميذ كل يستطيع بحي  السادة؛ لسيج قطعة وإلتاجوتصميم 

 ارهم فكي تيداعت إليى ي د  مما التالميذ؛ جميع على الميكلة لرذه والحلوط ا فكار طرح مت

           الميكلة هذه لحل واستمطارها

 ال نيت ا داف المعليم بتحدييد مريارات يقيو  يي ح جالتطبيي  القيائم عليى ا داف العمليت طريقة -4

ميات السيادة، وا دوات والخا لسييج قطعية وإلتاج وتصميم النوط الخيبت، بتصميم المتعلقة

ليدويية امجموعة ميت العملييات  جرافومت  م يوجه التالميذ جلالزمة للقيا  بتلأ المرارات؛ 

ف؛ لبنياف ببيراترلتن يذ المرارات، بيكل ي   ف ووجيداليا ف ومرارييا ط م فيت مجياحيدم ت ياعالف معرفييا

   شغاط النسيج 

 حييي  يقييو  المعلييم بتوجيييه التالميييذ لاللخييراط فييت ممارسيية جطريقيية الميييروعات العملييية -5

  السادة لسيج قطعة وإلتاجوتصميم  النوط الخيبت، المرارات المطلوبة فت مجاط تصميم

ف رات ا داوإعادة مرا وفيرا يقو  التلميذ بتكرار جطريقة تكرار التدريم والممارسة ا دائية -6

دراته قت التلميذ مت  داف المرارة بسرولة، وتصل ، حتى يتمكّ ال نت المطلوبة، بيكل مستمر

    إلى مرحلة اجتقان 

 متعلقيةال ال نيت ا داف مريارات اكتسياب التلمييذ يسيتطيع حيي  جال رد الذاتت  التعلم طريقة -7

ف  السادة، لسيج قطعة وإلتاجوتصميم  النوط الخيبت، بتصميم ابيل د وإمكالاتيه لقدراتيه وفقيا

  العمل المطلوب   ورشة التربية ال نية؛ جلجاز

ف/  خبرات بييال الييتعلم علييى القائمييةالمقترحيية  اجسييتراتيجية دليييل المعلييم ةسييتخدا  إعييدادسييابعا

 ج المباشرة

 تصيميمب المتعلقية ال نيت ا داف مريارات المعليم ةسيتخدا  وتيدريس دلييل بإعيداد الباحي  قا     

 إلسييتراتيجيةل العييا  رييد ال فييت وييوف السييادة، لسيييج قطعيية وإلتيياجوتصييميم  النييوط الخيييبت،

 النحيو عليى وصليأ ،فت تيدريس التربيية ال نيية بالخبرات المباشرة التعلم على القائمة المقترحة

 جالتالت
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 جالمعلم لدليل العامة ا هدا  -

 التدريسية اجستراتيجية ةستخدا  وتوظيف ؛التدريسية ا دوار تحديد إلى المعلم دليل يرد     

ف  الالزمة المتطلبات وتحديد ،بالخبرات المباشرة التعلم على القائمة  إلستراتيجيةلللتدريس، وفقا

 ميييذتال لييدى ال نييت ا داف لتنمييية مرييارات بييالخبرات المباشييرة الييتعلم علييى القائميية المقترحيية

  ةالمتوسط المرحلة

 جالمعلم دليل بناف مصادر -ب

 ج كاآلتت وهت ،المعلم دليل بناف عند المصادر مت مجموعة على الباح  اعتمد    

يجيات اجسترات استخدا  تناولت التت ، والمراجعالسابقة الدراسات مت مجموعة على اجطال  -

  بيكل باص بالخبرات المباشرة التعلمو ،فت التدريس بيكل عا 

 النسيج مجاط  شغاط  بتدريس المتعل  التربو  ا دب مراجعة -

 التعليميييت المحتيييوى فيييت المتويييمنة ،لليييدروب اججرائيييية التعليميييية ا هيييدا  إليييى الرجيييو  -

ال نيية  فيت تيدريس التربيية المباشيرة بيالخبرات  التعلم على القائمة لإلستراتيجية المقترحة

 لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة

 جالمعلم دليل مكولات -

وتصيميم  النيوط الخييبت، بتصيميم المتعلقية ال نيت ا داف مرارات لتدريس المعلم دليل تكّون    

الييتعلم  علييى القائميية المقترحيية اجسييتراتيجية فلسيي ة وييوف فييتالسييادة  لسيييج قطعيية وإلتيياج

 جاآلتية العناقر متبالخبرات المباشرة، 

   دليل المعلم مقدمة -

  المعلم لدليل العامة ا هدا  -

ربييية تيدريس الت فييت المباشيرة بييالخبرات اليتعلم علييى القائمية المقترحيية اجسيتراتيجية م ريو  -

  ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة

ت تيدريس المباشرة  ف بالخبرات التعلم على القائمة التدريسية اجستراتيجية استخدا  مبررات -

  التربية ال نية

 ةالمقترحيي باجسييتراتيجية التييدريس لوييمان الالزميية را دوات والخامييات المتطلبييات تحديييد -

داف ال نيت تيدريس التربيية ال نيية لتنميية مريارات ا  فيت المباشرةبالخبرات  التعلم على القائمة

  لدى طالب المرحلة المتوسطة

فيت  لمباشيرةا الخبيرات عليى ةالقائم التعلم بيتة فت التالميذ تعلم إدارة فت المعلم  دوار تحديد -

  تدريس مرارات ا داف ال نت

    ست دروبر فت مجاط  شغاط النسيج التعليمت البرلامج محتوى -

 محتيوى البرليامج التعليميت فيت المتومنة ،الدروب ن يذلت المخص  والوقت التدريس بطة -

  المقترحة لإلستراتيجية

  التالميذ قِبل مت الجازها المطلوب التكلي ات تحديد -

 تعلمالي عليى ميةئالقاالمقترحية   اجسيتراتيجية تيدريس فت المستخدمة التقويم  ساليم توويا -

  بالخبرات المباشرة

 تالمتخصصيي المحكمييت ميت مجموعية عليى عروه تم ،المعلم دليل إعداد مت اةلتراف وبعد    

 تيم تعيديل ومالحمياترم آرافهيم التربيية ال نيية، وفيت ويوف التيدريس وطيرق المناهج مجاط فت

ف  هدافه   وإعادة قياغة بعض ال قرات؛ وبذلأ تم التحق  مت قدق الدليل وفقا
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ا   بالخبرات علمالت على القائمة المقترحة اإلستراتيجية في التقويم وأساليب طرق تحديد /ثامنا

 :المباشرة
 ةلمقترحييا اجسييتراتيجية تن يييذ لخطييوات المالئميية التقييويم طييرق مييت مجموعيية اسييتخد تييم      

 ا داف اتمريار تنمية  جل متتدريس التربية ال نية؛  فت المباشرة بالخبرات التعلم على القائمة

 لمرحلةا تالميذ لدى السادة لسيج قطعة وإلتاج وتصميم النوط الخيبت، ال نت المتعلقة بتصميم

ف لآلتتالمتوسط        جة، وفقا

 :القبلي التقويم مرحلة -1
 لمباشيرةا بيالخبرات اليتعلم عليى القائمية المقترحية اجستراتيجية لتقويم استمارة استخدا  تم - 

 فيت ،فت تدريس التربية ال نية لتنمية مريارات ا داف ال نيت ليدى طيالب المرحلية المتوسيطة

، وقيد المتخصصييت ميت مجموعية عليى توزيعريا تم حي  ؛المطلوبة التربوية المعايير ووف

 ميت المطليوب الريد  تحقيي  فيت سياهمت التيت والمقترحيات اآلراف بعيض مينرم عدداف   بدى

   القائمة على الخبرات المباشرة، وصلأ قبل البدف بتطبيقرا التدريسية اجستراتيجية
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 ليتجالمرتبطة فت مجا العملية ا دائية الجوالم وقياب لتحديد مالحمة؛ بطاقة استخدا  -ب

 بيبت  سادة مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم لوط رإطار  لسيج -

  وإلتاج قطعة لسيج سادة المتعلقة بتصميم ال نت ا داف مرارات -

 بيلق التجريبيية والويابطة، المجميوعتيت تالمييذ وصلأ لقياب  داف هذه المرارات لدى 

 ات المباشرة القائمة على التعلم بالخبر التدريسية اجستراتيجية تطبي 

 (:البنائي) التكويني التقويم مرحلة -2
 رةمرييا لكيل تطبيقيية مرارييية و سيتلة ، شييغاط النسييج م ياهيمحيوط  معرفييية  سيتلة اسيتخدا     

 رييةال و الراجعية بالتغذيية التلمييذ تزوييد إليى ا سيتلة هيذه تريد  محتوى الدروب؛ فت فرعية

 حقييائ  مييت برييا يتصييل ومييا ا داف ال نييت، مرييارات مييت, مرييارة لكييل  وممارسييته تطبيقييه   نيياف

  فت مجاط  شغاط النسيج م اهيمو

 :)الختامي( النهائي التقويم مرحلة -3
 كيل ةلرايي فيت تطبيقيية مراريية و سيتلة ،النسييج  شغاط م اهيم حوط معرفية  ستلة استخدا     

  جييل مييتالمباشييرة؛  بييالخبرات الييتعلم علييى القائميية التدريسييية درب مييت دروب اجسييتراتيجية

 يجيةإلسيتراتالسيت لدروب الي ميت درب كل دراسة بعد ال ورية الراجعة بالتغذية التلميذ تزويد

    المقترحة التدريسية

 :البعد  التقويم مرحلة -4
 جاليتجمفت  المرتبطة العملية ا دائية الجوالم وقياب لتحديد مالحمة؛ بطاقة استخدا تم     

 بيبت  سادة مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم لوط رإطار  لسيج -

  وإلتاج قطعة لسيج سادة المتعلقة بتصميم ال نت ا داف مرارات -

 دبعيي وصلييأ ،والوييابطة التجريبييية المجمييوعتيت تالميييذ وصلييأ لقييياب  داف هييذه المرييارات لييدى 

بية ال نية فت تدريس التر بالخبرات المباشرةالقائمة على التعلم  المقترحة اجستراتيجية تطبي 

  لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة

 تصييميم بطييوات "مييا ولصييه الحالييية للدراسيية ا وط السيي اط عييت اججابيية تمييت فقييد وبيذلأ     

يية ال نيية التربتدريس  فت المباشرة بالخبرات التعلم على القائمة المقترحة اجستراتيجية وبناف

  "؟لتنمية مرارات ا داف ال نت لدى طالب المرحلة المتوسطة
 

 الدراسات السابقة:
لمباشرة، التدريس القائمة على التعلم بالخبرات ا راسات فت مجاط استخدا  إستراتيجياتالد    

أ ، وصليبييةفت البيتات التعليمية العر ، وصلأفت تدريس المقررات الدراسية؛ ما تزاط فت بدايترا

ن الباحيي  يسييتعرض بعييض الدراسييات التييت تناولييت عييدداف مييت حسييم حييد علييم الباحيي ؛ لييذا فييإ

سيلرا وته يرها فت تنميية مختليف مريارات التربيية ال نيية، حسيم تسلاجستراتيجيات التدريسية 

 التاريخت 

ة، هدفت إلى معرفة فاعليية برليامج   دراس2014ر عبدالقادر ؛  جرت  مينةوفت هذا السياق    

المييكالت ليدى  ط ياط تعليمت مدار بالحاسوب قائم على المرارات ال نية فت تنمية مرارات حل 

الرووة فت محافمة  سيوط، ومعرفة العالقة بيت المرارات ال نية ومرارات حل الميكالت لدى 

ج ىعليى مجميوعتيت، ا وليي المينرج شيبه التجريبيت القييائم  ط ياط الرووية  واسيتخدمت الباحثيية

  200ج وييابطة، والميينرج الوقيي ت التحليلييت  وتكّولييت عينيية الدراسيية مييترىتجريبييية وا بيير

ط ل، تم تقسيمرم إلى مجموعتيت متساويتيت فت كل مت المجموعة التجريبيية والويابطة  وتيم 



فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على التعلم بالخبرات 

                                                       المباشرة

- 1603 - 

ال نييية  ، وبطاقيية مالحميية لقييياب المرييارات اسييتخدا  ابتبييار مصييور لمرييارات حييل الميييكالت

و ظررت النتيائج وجيود   ير إيجيابت ل اعليية البرليامج التعليميت الميدار بالحاسيوب القيائم عليى 

، ووجيود عالقية المجموعية التجريبيية المرارات ال نيية فيت تنميية مريارات حيل المييكالت ليدى

  لديرم ارتباطية موجبة بيت المرارات ال نية ومرارات حل الميكالت 

  دراسيية، هييدفت إلييى معرفيية فاعلييية برلييامج قييائم علييى بعييض 2016ر كمييا  جييرى بلي يية    

ف فيت تنميية مريارات الرسيم ال نيت، وفاعليية اليذات ليد  تالمييذى إستراتيجيات التعلم المنمم صاتييا

ت الصف ا وط الثالو  الصناعت فت محافمة  سيوط، واسيتخد  الباحي  المينرج  شيبه التجريبي

راسية ، والمنرج الوق ت التحليلت  وتكّولت عينية الدالقائم على مجموعتيتج تجريبية ووابطة

ف 68مت ر بيرى ، تم تقسييمرم عليى مجميوعتيت متسياويتيت، ا وليى تمثيل التجريبيية، وا   طالبا

ف نمم صاتيتمثل الوابطة، و ظررت النتائج  ن للبرلامج القائم على بعض إستراتيجيات التعلم الم ا

 المييذتليدى  ال نيت، وفاعليية إيجابيية فيت تنميية اليذاتفاعلية إيجابية فت تنمية مرارات الرسيم 

 المجموعة التجريبية 
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ة   إليى قيياب فاعليية منياهج التربيية ال نيية فيت تنميي2016وهدفت دراسية السيعود وبيود ر   

ا داف اجبيييداعت ليييدى طلبييية كليييية التربيييية بجامعييية المليييأ فيصيييل، ومعرفييية عالقتريييا بيييبعض 

لييى المتغيييراتج الطالقيية والمروليية وا قييالة، وتييم اسييتخدا  الميينرج شييبه التجريبييت القييائم ع

ف فيت ت  64قيياب قبليت وبعيد   وتكّوليت عينية الدراسية ميتر -المجموعة الواحدة صي  خطالبيا

 ظرييرت وتييم اسييتخدا  ابتبييار ا داف اجبييداعت للطالقيية والمروليية وا قييالة  والتربييية ال نييية  

النتييائج وجييود فييرق ص  دةليية إحصييائية بيييت متوسييطات درجييات الطلبيية فييت اةبتبييار القبلييت 

نية ربية ال ما ييير إلى وجود   ر إيجابت ل اعلية مناهج التوالبعد ، لصالا اةبتبار البعد ؛ م

فيييت تنميييية ا داف اجبيييداعت، ووجيييود عالقييية موجبييية فيييت تنميييية مرييياراتج الطالقييية والمرولييية 

 وا قالة لدى الطلبة 

السيت    إلى معرفة فاعلية استخدا  إستراتيجية قبعات الت كير2017كما هدفت دراسة علتر    

ريارات ال نية؛ لتنمية مستوى التحصيل الدراسيت، والقيدرات اةبتكاريية، وم فت تدريس التربية

حافمية الصف الثيالت اجعيداد  فيت مدرسية اجعداديية القديية بم تالميذالزبرفة اجسالمية لدى 

سييوهاج  وتييم اسييتخدا  الميينرج شييبه التجريبييت القييائم علييى مجمييوعتيتج وييابطة وتجريبييية  

ف، تييم تقسيييمرم إلييى مجمييوعتيت متسيياويتيت، ولتحقييي   82وتكّولييت عينيية الدراسيية مييتر  طالبييا

بطاقية تيم اسيتخدا  ابتبيار التحصييل الدراسيت، وابتبيار القيدرات اةبتكاريية، و  هدا  الدراسة

مالحميية لقييياب مرييارات الزبرفيية اجسييالمية، و ظرييرت النتييائج وجييود   يير إيجييابت ل اعلييية 

لتحصيل ريس التربية ال نية فت تنمية مستوى ااستخدا  إستراتيجية قبعات الت كير الست فت تد

 تجريبية المجموعة ال تالميذالدراست، والقدرات اةبتكارية، ومرارات الزبرفة اجسالمية لدى 

م تصيمي مادة  حي  هدفت إلى قياب فاعلية لمرية لقل الخبرة فت 2017وفت دراسة محمدر    

 مينرج شيبهاجعالن لدى طلبة قسم التربية ال نية فت جامعة ديالى العراقية، واستخد  الباحي  ال

  30رقياب قبلت وبعد   وتكّولت عينية الدراسية ميت -التجريبت القائم على المجموعة الواحدة

ف وطالبة بالمرحلة الثالثة فت قسم التربية ال نية بجامعة ديالى،  داف بتبيار ا اوتم اسيتخدا  طالبا

ميادة  المرار  فت تصميم اجعالن، و ظررت النتائج وجود   ر إيجابت ل اعليية لقيل الخبيرة فيت

 والطالبات، وصلأ فت القياب البعد   طالبتصميم اجعالن لدى ال

ة   إلى معرفة   ر تصميم وتخطيط دروب التربية ال نيHsieh,2018وهدفت دراسة هسيهر    

فييت  بجامعيية العلييو  التطبيقييية وحييل الميييكالت الحياتييية تاجبييداع  كيييرالت فييت تنمييية مرييارات

ة، تيايوان  ولتحقييي   هييدا  الدراسيية، تييم اسييتخدا  ميينرج دراسيية الحاليية لجمييع بيالييات الدراسيي

ف فت جميع التخصصات بجامعية العليو  التطبيقيية، و46وتكّولت عينة الدراسة متر اليذيت   طالبا

وتيييم اسيييتخدا  المقيييابالت اليخصيييية، وبطاقييية المالحمييية  يدرسييون مقيييرر ال نيييون البصيييرية، 

لتيت ا ن تصميم وتخطييط دروب التربيية ال نيية القيائم عليى التجيارب العمليية و ظررت النتائج 

 ة مرياراتبطريقة تعاولية،  و بطريقة اليتعلم اليذاتت؛ يعيّزز ميت تطيوير وتنميي تالميذيمارسرا ال

فيت  تالمييذلواةكتيا  فت مواقع اآل ار ال نية، يسياعد اعملية البح   ن الت كير اةبداعت، كما 

 الوقوط إلى بيارات متعددة فت حل الميكالت الحياتية 

  دراسية هيدفت إليى فاعليية تيدريس ال نيون القائمية Ruokonen,2018و جرى روكوليتر    

عيية على الميروعات التعاولية لمدة سينة دراسيية فيت تنميية اليذات وتطيوير المريارات اةجتما

، واسييتخد  الباحيي  ميينرج دراسيية الصييف العاشيير مييت التعليييم ا ساسييت فييت فنلنييدا تالميييذلييدى 

ف مت الصف العاشير  وتيم اسيتخدا  اسيتبيان لجميع   40الحالة  وتكّولت عينة الدراسة متر طالبا

 وفت لرايته، العا  الدراست بدايةبيالات الدراسة؛ حي  تم تطبيقه على  فراد عينة الدراسة فت 
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لذ  تخلله تدريس ال نون  و ظررت لتائج الدراسة وجود   ر إيجيابت ل اعليية تيدريس ال نيون ا

وميا   ،القائمة على الميروعات التعاولية الذ  تم بالط عا  دراسيت فيت تنميية الك يافة الذاتيية

كما  ن فت ممارسة  ليطة ال نون، ترم    ناف ميارك تالميذلدى ال الثقة بالن سله مت زيادة تمث

 مرارات السلوك اةجتماعت لمواجرة المواقف الحياتية  تدريس ال نون عّزز مت

 بيرامج بعيض لحيظ  لريا تمثيل جريوداف بحثيية فيتووف استعراض الدراسات السيابقة، ي  وفت     

راسيية، وإستراتيجيات التعلم النيط وتوظي را فت تدريس التربية ال نية فيت  غليم المراحيل الد

ن وعليى الييرغم مييت تبييايت طبيعيية هييذه الدراسيات و هييدافرا؛ إة  لرييا  جمعييت بيييكل عييا  علييى  

س ت تيدريواجستراتيجيات التدريسية المسيتندة إليى اليتعلم النييط فياستخدا  البرامج التعليمية 

فييت  ،رايييات فيت عملييية اليتعلم، ويمكييت تلخيصي لييطة التربيية ال نييية، تحقي  العديييد ميت اجيجاب

 اآلتتج
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 فت اكتساب مرارات حل الميكالت بطريقة تطبيقية عملية  التالميذتساعد  -

تعبيير لتطوير مريارترم وقيدراترم فيت مجياط التعبيير ال نيت المسيطا، وال فرقة التالميذتمنا  -

 ال نت المجسم، بيكل إيجابت 

 تعلم التت، المتومنة فت الدراسات السابقة مت  هم طرق الهذه اجستراتيجيات التدريسية عدت   -

ييية فييت تييدريس مجيياةت الترب تنمييت مرييارات ا داف اةبتكييار ، ومرييارات الت كييير اجبييداعت

 ال نية 

ة، اليدويي با عمياط تالمييذعزز مت تطوير القدرات الذاتية، واةعتماد على الين س فيت قييا  الت   -

 وزيادة الثقة بالن س، واةستمتا  بممارسة ا عماط ال نية وإلجازها 

 الحاليية الدراسية  نالسيابقة؛ إة  الدراسة الحالية هت امتداد للدارسيات وعلى الرغم مت  ن    

ريارات فت لو  اجستراتيجية التدريسية، والتت تقو  على تعليم متختلف عت الدراسات السابقة 

تيية فيت البي ت الواقييع الحيّت المباشيير، ميت بييالط تيوفير البيتيية التعليميية الت اعليييةا داف ال نيت في

الت ميع الت اعيل المعرفيت والمريار  والوجيد تالمييذ، التيت تتييا للالحقيقية للتدريم والممارسة

 ا دوات والخامات ال نية، المريهة فت ورشة التربية ال نية 

 إجراءات الدراسة:
مثليية يسيتعرض الباحي  مينرج الدراسية، ومجتمعريا وعينتريا، و داتريا ومادتريا البحثيية المت    

قيدق  ، وطريقية التحقي  ميتباجستراتيجية التدريسية القائمة عليى اليتعلم بيالخبرات المباشيرة

م وا سييالي و بيات  داة الدراسية، وقيدق المييادة البحثيية للدراسية، وبطييوات تطبيي  الدراسية،

  اجحصائية المستخدمة فت معالجة بيالاترا 

 منهج الدراسة:
ديييد فيت وييوف متغيييرات الدراسية الحالييية، فقييد تيم اسييتخدا  الميينرج الوقي ت التحليلييت؛ لتح    

 فييت تييدريس القائميية علييى الييتعلم بييالخبرات المباشييرة المقترحييةبطييوات تصييميم اجسييتراتيجية 

 هيدافرا،، وقيياغة  التربية ال نية لتنمية مرارات ا داف ال نت ليدى تالمييذ المرحلية المتوسيطة

سيتخدا  حتواها، وتحديد متطلباتريا، وطيرق اليتعلم والتقيويم المسيتخدمة فيريا  كميا تيم اوبناف م

 الميينرج شييبه التجريبييت القييائم علييى تصييميم المجمييوعتيتج التجريبييية والوييابطة وقييياب قبلييت

  إليى  ن هيذا النيو  ميت منياهج البحي  يقيو  135، ص1992وبعد   ويييير عيودة وملكياو ر

ة، قبيل لى  فراد عينة الدراسة فت المجموعتيتج التجريبية والوابطعلى تطبي   داة الدراسة ع

م تحدييد  يالمعالجة التجريبية وبعدها؛ لمعرفة فيما إصا كان هناك فرق صو دةلية إحصيائية، وميت 

 ال رق لصالا    مت المجموعتيت   

 مجتمع الدراسة: 
بيالغ ال -البنييت -تكّون مجتميع الدراسية ميت تالمييذ الصيف الثالي  المتوسيط فيت مدينية حائيل    

  هـيـ1441هيـ/1440  تلميذاف، اليذيت يدرسيون فيت ال صيل الدراسيت الثيالت للعيا  3693عددهمر

 فت اجدارة العامة للتعليم بحائل  والقبوط اةبتبارات إحصائية إدارة حسم 

  عينة الدراسة:
 :عينة الدراسة الستطالعية -أ

لييأ وص ؛ فييت الخصيائ    تلميييذاف ميت بييارج العينية ا ساسيية، ومما ليية لريا20تكّوليت ميت ر    

قيييدق اةتسييياق اليييدابلت و بيييات بطاقييية المالحمييية   للتحقييي  ميييت الخصيييائ  السييييكومترية،

 المستخدمة فت الدراسة الحالية 
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 األساسية:عينة الدراسة  -ب
 جيت، يمثليون المجميوعتفيت الصيف الثالي  المتوسيط   تلمييذاف 49عينية الدراسية ميتر تكّولت    

ف للخطوات اآلتيةج  التجريبية والوابطة، وقد تم تحديدها، وفقا

  مدرسيية 79حصيير جميييع  سييماف المييدارب المتوسييطة فييت مدينيية حائييل، والبييالغ عييددهار -1

 متوسطة 

سيوب وميت  يم إدبياط بيالاتريا كهرقيا  فيت الحاتحديد  سماف المدارب المتوسطة و رقامريا،  -2

ا هيذ حيي  وقيع ؛حدى المدراب المتوسيطةج العيوائت بتيارربرلامج إكسل ، ومت  م تم اة

 اجما  الدور   على متوسطة اةبتيار 

 فيت ، و رقامرم، الذيت يدرسيون، وعددهمجميع  سماف تالميذ الصف الثال  المتوسط تحديد -3

مت  أوتم صل ،اجما  الدور  متوسطةبتلميذاف،   26رب  ، وفصلتلميذاف   23ر   ج فصلفصليت

لييات ومييت  ييم إدبيياط بيا بييالط قاعييدة البيالييات اجلكترولييية المتييوفرة لييدى إدارة المدرسيية 

إلييى  التالميييذ كهرقييا  فييت الحاسييوب ربرلييامج إكسييل ،  ييم تييم تقسيييمرم بطريقيية عيييوائية

 تتكّوليوتلمييذاف، والمجموعية الويابطة   25متر تكّولتمجموعتيتج المجموعة التجريبية و

   تلميذاف 24متر
 

 متغيرات الدراسة:
ر ى المتغيّييج هييو المتغيّيير الييذ  هييدفت الدراسيية الحالييية لمعرفيية تييه يره علييالمتغيّددر المسددتقل    

ة التربيي فيت تيدريس القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة لمقترحةالتابع، وهو اجستراتيجية ا

  ال نية

فييه،  المسيتقل رج هو المتغيّر الذ  هيدفت الدراسية الحاليية لمعرفية   ير المتغيّيالمتغيّر التابع   

 وهو مرارات ا داف ال نت لدى تالميذ الصف الثال  المتوسط 

  أداة الدراسة:
ت ة لمراراقا  الباح  بإعداد بطاقة مالحمة لقياب الجوالم ا دائي ،لتحقي   هدا  الدراسة    

ت وقييد تييم إعيداد هييذه البطاقيية حسييم الخطييوا ،تالميييذ الصييف الثالي  متوسييطلييدى  ا داف ال نيت

 التاليةج

 :تحديد هدف بطاقة المالحظة -أ
 لمرتبطيةا  نيتا داف ال هدفت بطاقة المالحمة إلى قياب الجواليم ا دائيية العمليية لمريارات    

 فت مجاليتج

 بيبت  سادة مرارات ا داف ال نت المتعلقة بتصميم لوط رإطار  لسيج -

  وإلتاج قطعة لسيج سادة المتعلقة بتصميم ال نت ا داف مرارات -

 يي تطب قبيل التجريبيية والويابطة، المجميوعتيت تالمييذ وصلأ لقياب  داف هيذه المريارات ليدى 

 القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة، وبعد التطبي   التدريسية اجستراتيجية

 :تحديد مصادر بناء بطاقة المالحظة -ب
 راتلمريا العملييةاعتمد الباح  على مجموعة مت المصادر جعداد بطاقة مالحمية الجواليم     

 وهت ج ،ا داف ال نت

دائيية لقيياب الجواليم ا اجطال  على الدراسات السابقة التت قامت بإعيداد بطاقيات مالحمية  -

 المرارية 
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 المرارية   ا دائية مراجعة ا دب التربو  المتعل  بالقياب والتقويم للجوالم -
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 مالحظة:التحديد الصورة األولية لبطاقة  -ج
ل نيت المريارات ا داف  العملييةقيياب الجواليم  ، المتمثل فتفت ووف هد  بطاقة المالحمة    

 ييةال رع مرياراتالتويمت قائمية بت اسيتمارةتصميم وإعداد بالباح   ، قا  محوريتفت مجاليتر

كيت محددة بيكل إجرائيت يم؛ بحي  تكون كل مرارة فرعية لألداف ال نت، تحت كل مجاطرمحور 

ف للمقّو  ، بيكل تصف مرارة واحدة فقطو ،قياسرا ف واوحا  دقيقا

ا وطج    المحيور  مرارة فرعيية35مت ر بطاقة المالحمة وقد تكّون المجمو  الكلت لقائمة      

  بطاقة المالحمةل ا ولية صورةالوصلأ فت  ،  مرارة21  مرارة، والمحور الثالتج ر14ر

  :مالحظةالصدق بطاقة  -د
قتيتج مت بيالط طيري ،راتم التحق  مت قدق ،بعد إعداد بطاقة المالحمة فت قورترا ا ولية    

 وقدق اةتساق الدابلت، كما يلتج -المحكميت -الصدق الماهر 

 ،حمية  بهله الممرر العيا  لبطاقية المال680، ص1996ت عّرفه الغريم رج والصدق الظاهر  - 

ا ووويوح تعليميات اسيتخدامر ، ووووحرا للمقّو ، وكي ية قياغترا  ،مت حي  لو  م رداترا

مجموعية ميت المحكمييت تم عرورا على ، الصدق الماهر  للبطاقةلتحق  مت ل؛ وومدى دقترا

ة، ومناهج وطرق تدريس التربية ال نيفت مجاط المناهج وطرق التدريس العامة،  المتخصصيت

 بطاقية لتطبيي  المريارات ال رعييةميدى قيالحية وصلأ لمعرفية مالحمياترم ومقترحياترم، حيوط 

ف ويوترا، والحيذ  والتعيديل فيت المريارات ال رعيية، فيت الدقة العلمية فيت قيياغو ،المالحمة

 وقييد  لقييياب مرييارات ا داف ال نييت مييدى مناسييبة التقييدير الكمييت محيياور بطاقيية المالحميية، و

قترحييات المتعلقيية بتعييديل قييياغة بعييض  ظرييرت لتييائج التحكيييم مجموعيية مييت المالحمييات والم

المرييارات ال رعييية ودمييج بعييض منرييا، وفييت وييوف صلييأ تييم التعييديل والييدمج، واجبقيياف علييى 

   فهكثر مت ات اق المحكميت عليرا %80تت حصلت علىرالمرارات ال رعية ال

درة بهله التحق  ميت قي  )Van Dalen, P448ر عرفه فان داليتوي   جصدق التساق الداخلي -

صليأ الحمية عليى التميييز بييت الم حوقييت ميت صو  القيدرات المختل ية والمتباينية، وبطاقة الم

 للمحور الذ  تندرج تحته بحساب ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية 

ارتباط  الدابلت لبطاقة المالحمة مت بالط استخدا  معامل اةتساقوقد تم التحق  مت قدق     

ارتباط كل مريارة فرعيية ميت مريارات بطاقية المالحمية بيالمحور  لحساب (Pearson)بيرسون

  الذ  تنتمت إليه

 ، وهييت قيييم 0.821و 0.572بيييترمييا  قيييم اةتسيياق الييدابلت لبطاقيية المالحميية حييي  تراوحييت 

  كميا فيت المريارة إلييه تنتميت اليذ  للمحور الكلية بالدرجة مرارة مقبولة، تيير إلى اتساق كل

   1الجدوط ر
  ج1الجدوط

 يهمرارة فرعية مت مرارات بطاقة المالحمة بالمحور الذ  تنتمت إلمعامل ارتباط بيرسون بيت درجة 

 الثالت المرارات ال رعية للمحور ا وطالمرارات ال رعية للمحور 

رقم 
 المرارة

 ارتباطمعامل 
 بيرسون

رقم 
 المرارة

 ارتباطمعامل 
 بيرسون

رقم 
 المرارة

 ارتباطمعامل 
 بيرسون

رقم 
 المرارة

 ارتباطمعامل 
 بيرسون

1 0 781** 10 **0.697 1 **0.590 10 0 802** 

2 **0.821 11 **0.705 2 **0.672 11 0 689** 

3 **0.764 12 **0.813 3 0.630** 12 0 729** 

4 **0.792   4 08.70** 13 0 765** 
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5 **0.809   5 14.80** 14 0 619** 

6 **0.780   6 66.70** 15 0 597** 

7 **0.735   7 0 572** 16 0 732** 

8 **0.711   8 0 620** 17 0 812** 

9 **0.802   9 0 710** 18 0 685** 

  01 0ر دةلة مستوى عند إحصائية دةلة صو اةرتباط**            

 ج بات بطاقة المالحمة -ه

  11بعد التهكد مت قدق بطاقة المالحمية؛ تيم التحقي  ميت  باتريا، ميت بيالط تطبيقريا عليىر    

إلييى  لييه يمكييت   367، ص1996جييابر وكيياظم ر   ويييييرتلميييذاف مييت  فييراد العينيية اةسييتطالعية

 كيلل كيل تلمييذ مالحمييت ا نييت   نياف تهدييةاةت ياق بييت بطريقية حساب  بات بطاقة المالحمية؛ 

وصليأ ميت ،  م حساب لسبة اةت اق بيت هي ةف المالحمييت؛ مرارة مت مرارات بطاقة المالحمة

  ج، التالية Copperرمعادلة كوبر  بالط استخدا 

                                                

                          

 

ليى معيايير عوتم اةت اق ،  نيت مت معلمت التربية ال نيةبهوبنافف على ما سب ، تمت اةستعالة  

ة   تلمييييذاف ميييت  فيييراد العينييي11راسيييتخدا  بطاقييية المالحمييية، وقيييد قيييا  المالحميييان، بمالحمييية 

عليى  يي   معامل رالثبات  اةت اق بيت المالحميت   نياف التطب2ويووا الجدوط ر  اةستطالعية

   فراد العينة اةستطالعية 
 

 ج 2جدوط

 معامل  بات بطاقة المالحمة

رقم 

 التلميذ

النسبة المتوية 

 لالت اق

 رمعامل اةت اق 

رقم 

 التلميذ

النسبة المتوية 

 لالت اق

 رمعامل اةت اق 

 المتوسط العا 

لمعامل 

 اةت اق

1 95 56% 7 86 60% 

89 90% 

2 92 87% 8 91 22% 

3 88 62% 9 88 03% 

4 93 15% 10 89 19% 

5 85 92% 
11 87 71% 

6 90 09% 

 ، بلييغبيييت المالحميييتمعامييل اةت يياق الكلييت ل العييا  متوسييطال   ن 2يتوييا مييت الجييدوط ر    

ة فيت وبالتيالت زييادة درجية الثقي، الثباتيتصف بدرجة مقبولة مت  همما يدط على  ل ؛ 90 89ر

   لتائج الدراسة الحالية

 دراسة:لل التجربة األساسية إجراءات تطبيق
جسيتراتيجية المقترحية القائمية عليى اليتعلم مكولات وعناقير اجمع المعلومات الالزمة عت  -1

فيت تيدريس التربيية ال نيية؛ لتنميية مريارات ا داف ال نيت ليدى تالمييذ  بالخبرات المباشيرة

 

 معامل اةت اق=
 اةت اقعـــدد مرات 

 عدد مرات اةت اق + عدد مرات اةبتال 

 

×100 
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علييى مجموعيية مييت  اعروييرومييت  ييم ، وبطييوات تصييميمرا وبنائرييا، المرحليية المتوسييطة

ومنيياهج وطييرق تييدريس  ،العاميية وطييرق التييدريس المنيياهجالمحكميييت المتخصصيييت فييت 

   للتحق  مت قدقرا ؛التربية ال نية

 افييت قييورتر علييى مجموعيية مييت المحكميييت اعروييرومييت  ييم ، بطاقيية المالحمييةتصييميم  -2

قي  ، والتحالنرائيية افيت قيورتر اتيم بنائري ،ومقترحياترم  رموفت ووف مالحميات ،ا ولية

   او باتر امت قدقر

 جموعتيتالم يمثلون تلميذاف   49ر مت تكولت وقد, العيوائية بالطريقة الدراسة عينة ابتيار -3

 تلمييييذاف،  25ر التجريبيييية المجموعييية تمثيييل ا وليييى المجموعييية والويييابطة، التجريبيييية

 تلميذاف   24ر الوابطة المجموعة تمثل الثالية والمجموعة

 ةالتجريبي المجموعة بتدريس يقومان سو  واللذان معلمت التربية ال نية، مقابلة -4

 لمجموعةا بتدريس سيقو  الذ  بمعلم التربية  وةف  اةجتما  تم حي  الوابطة؛ والمجموعة

 يالتوو الدراسة عليه؛ ومواد  دوات وبامات وعرض المعلم، دليل وتسليمه التجريبية

محتواها منرا و والرد  التعلم بالخبرات المباشرة، على القائمة المقترحة اجستراتيجية

ف لخطواترا وطرق ت،التعليم   سيقو الذ  معلم التربية ال نية مقابلة تم كما  التدريس وفقا

 وقد التعليمت، والمحتوى الدراسة، مت الرد  وتوويا الوابطة، المجموعة بتدريس

 لتحقي  ؛ترحةالمق التدريسية اجستراتيجية تن يذ فت واستعداده التا  تعاوله منرما كل  بدى

   هدافرا

 ا داف تلمرارا العملية للجوالم -ال نية التربية معلمت بمساعد -القبلت القياب تطبي  -5

  ه27/5/1441 تاريخ فت والوابطة التجريبية المجموعتيت لتالميذ ال نت

وورشة  فت معمل  المقترحة باجستراتيجية التجريبية المجموعة تدريس فت البدف تم -6

المعتادة دابل  التقليدية بالطريقة الوابطة المجموعة تدريس فت والبدف, التربية ال نية

ف للبرلامج التعليمت المووا فت ه،2/6/1441 تاريخ ال صل، فت   التالت  3ر الجدوط وفقا

 ج3جدوط

 البرلامج التعليمت لتطبي  التجربة ا ساسية للدراسة 

 التاريخ اللقاف
المدة 

 الزمنية
 المووو 

 مة تطبي  القياب القبلت لمرارات ا داف ال نتربطاقة المالح  الم ساعات ه27/5/1441 ا وط

 دقيقة 90 ه2/6/1441 الثالت
 40× سم  30تصميم لوطرإطار  النسيج السادة الخيبت مقاب

 سم 

 ق  وت ريغ لوطرإطار  النسيج الخيبت  دقيقة 90 ه9/6/1441 الثال 

 دقيقة 90 ه16/6/1441 الرابع
السادة على ورق مربعات التصميم ال نت لقطعة لسيج 

 هندسية 

  تسدية لوط النسيج السادة دقيقة 90 ه23/6/1441 الخامس

  توليف بيوط اللحمة جلتاج قطعة لسيج السادة دقيقة 90 ه30/6/1441 السادب

 دقيقة 90 ه7/7/1441 السابع
إكماط الدرب الخامسج توليف بيوط اللحمة جلتاج قطعة 

  لسيج السادة

  مة تطبي  القياب البعد  لمرارات ا داف ال نتربطاقة المالح  الم ساعات ه9/7/1441 الثامت
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ف ا دا راراتلم العملية للجوالم -معلمت التربية ال نية ةبمساعد -البعد  القياب تطبي  تم -7

 ه  9/7/1441 تاريخ فت والوابطة التجريبية المجموعتيت ال نت لتالميذ

، وفقاف  رجاتتقديرات كمية رد داف المرارات فت بطاقة المالحمة إلى  تصنيف م شرات  -8

   التالتج4ر للجدوط
 ج 4جدوط 

  درجاتر تقديرات كمية تصنيف م شرات  داف المرارات إلى

 التقدير الكمتر الدرجات  مستوى  داف التلميذ للمرارة 

 ق ر لم يتقت   

 1  تقت بيكل متوسط    

 2  تقت بيكل تا   

 ا داف تلمرارا العملية الجوالم فت والوابطة التجريبية المجموعتيت تالميذ درجات رقد -9

  الدراسة لتائج واستخالص لتحليلرا ،  Spssر برلامج فت وإدبالرا وتبويبرا، وجمعرا ال نت،

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 لبيالياتا تحلييل تيم تحقيقريا، إليى تسيعى التيت وا هيدا  الدراسية الحاليية، طبيعة على بنافف     

 عليييى باةعتمييياد وصليييأ ، SPSSر اةجتماعيييية للعليييو  اجحصيييائية الحزمييية برليييامج باسيييتخدا 

 جالتالية اجحصائية ا ساليم

  المالحمة لبطاقة الدابلت اةتساق قدق مت للتحق  ؛ Pearsonر بيرسون ارتباط معامل  -

 للتحق  مت  بات بطاقة المالحمة ؛  Copperر كوبر معادلة -

 بييت المقارلية فت Independent Samples T-Test المستقلة للمجموعات" ت" ابتبار -

  تكياف ميت للتحقي  القبليت القيياب فت ، وصلأوالوابطة التجريبية المجموعتيت درجات متوسط

  المقترحة اةستراتيجية المجموعتيت، وفت القياب البعد  للتحق  مت فاعلية

 ةاسللدر المتغير المستقل ته ير فاعليةكم شر لحجم  ؛ Eta Squared (2) مربع إيتا -

متغير رة  على الالمباش بالخبرات التعلم على القائمة التدريسية المقترحة راجستراتيجية الحالية

 ال نت لتالميذ الصف الثال  المتوسط    ا داف رمرارات التابع
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 : عرض نتائج الدراسة
 ئمييةالقا المقترحيية اجسييتراتيجية وبنيياف تصييميم بطييوات مييا جعيرض لتييائج السيي اط ا وط / وةف  

ت لييدى تييدريس التربييية ال نييية لتنمييية مرييارات ا داف ال نيي فييت المباشييرة بييالخبرات الييتعلم علييى

 دراسة فت اجطار النمر  لرذه ال ججابة عت هذا الس اط؟ وقد تم االمرحلة المتوسطة تالميذ

ف/ عييرض لتييائج السيي اط الثييالتج  لييتعلما علييى المقترحيية القائميية اجسييتراتيجية فاعلييية مييا   اليييا

 ط رإطيار ال نيت لتصيميم ليو ا داف مراراتتدريس التربية ال نية لتنمية  فت المباشرة بالخبرات

 ؟ةالمتوسط المرحلة لسيج بيبت لدى تالميذ

ن  تيللدراسية الحاليية، والتيت  ا وليىقحة ال روية ولإلجابة عت هذا الس اط تم التحق  مت 

 تالمييذ درجيات متوسيطت بييت  ≥05α 0ر مسيتوى عنيد إحصيائية دةلية صو فرق يوجد ة"على

 لبطاقيية والبعييد  القبلييتج التطبيقيييت فييت الوييابطة المجموعيية وتالميييذ التجريبييية المجموعيية

وةبتبييار قييحة هييذه  " بيييبت  إطيياررلوط لتصييميم ال نييت ا داف مرييارات لقييياب المالحميية

 ال روية, تم إجراف ما يلتج

 ال نت فا دامرارات ل القبلت قيابالالتحق  مت تكاف  المجموعتيت التجريبية والوابطة فت  -1

 جبيبت  إطاررلوط لتصميم

 عليى القائمية المقترحية اجستراتيجيةرمتغير المستقل للدراسة الحاليةتطبي  ال قبل البدف فت    

مييت تكيياف  المجمييوعتيت  التحقيي , تييم  فييت تييدريس التربييية ال نييية المباشييرة بييالخبرات الييتعلم

وصلأ ، بيبت  إطاررلوط لتصميم ال نت ا دافلمرارات فت اةبتبار القبلت  الوابطةالتجريبية و

  التالت  5  لعينتيت مستقلتيت، وكالت النتائج كما فت الجدوط رTباستخدا  ابتبار ر

 ج5جدوط 

 والوابطة فت المجموعتيت التجريبية درجات تالميذللمقارلة بيت متوسط  لعينتيت مستقلتيت  Tابتبارر لتائج 

 لمرارات ا داف ال نت لتصميم لوطرإطار  بيبت القياب القبلت

  لتصميم لوطرإطار  بيبت لمرارات ا داف ال نت 
 العدد المجموعة المقارلة

 المتوسط

 الحسابت

اةلحرا  

 المعيار 

قيمة 

  Tر

درجات 

 الحرية

الدةلة 

 اجحصائية

مرارات ا داف ال نت 

لتصميم لوطرإطار  

 بيبت

 831 0 760 2 25 التجريبية
0 119 47 0 906 

 021 1 792 2 24 الوابطة
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 يسيياو  التجريبييية المجموعيية تالمييذ لييدرجات الحسييابت المتوسيط  ن  5ر الجييدوط مييت يتويا 

 , 119 0ر تسييياو   Tر وقيمييية , 792 2ر يسيياو  الويييابطة المجموعييية لتالميييذو , 760 2ر

ف  دالية غيير وهت  دةلية مسيتوى عنيد إحصيائية دةلية صو فيرق وجيود عيد  يعنيت وهيذا ؛إحصيائيا

 فيت تكاف هميا ميت التحقي  تيم وبالتيالت المجميوعتيت، تالمييذ درجات تمتوسط بيت  ≥05α 0ر

  بيبت  إطارر لوط لتصميم ال نت ا داف لمرارات القبلت القياب

 بيبتج  إطارر لوط لتصميم ال نت التحق  مت قحة ال روية ا ولى لمرارات ا داف -2

حسييياب المتوسيييطات الحسيييابية  ميييت بيييالط، ىا ولييي يةالتحقييي  ميييت قيييحة ال رويييتيييم          

 فيت الويابطة المجموعية تالمييذو التجريبيية المجموعية تالمييذواةلحرافات المعيارية ليدرجات 

ذه وتمييت المقارلية بييت هيي، بييبت  إطيارر لييوط لتصيميم ال نيت لمرييارات ا دافالبعيد   القيياب

ا فيت كمي  لعينتييت مسيتقلتيت، وكاليت النتيائج Tابتبار رباستخدا  ؛ وصلأ المتوسطات الحسابية

 التالت   6ر الجدوط
 

  ج6جدوط

الوابطة فت المجموعتيت التجريبية و تالميذدرجات للمقارلة بيت متوسط  لعينتيت مستقلتيت  Tلتائج ابتبارر

 بيبت  إطاررلوط القياب البعد   لمرارات ا داف ال نت لتصميم

 العدد المجموعة المقارلة
 المتوسط

 الحسابت

اةلحرا  

 المعيار 

قيمة 

  Tر

درجات 

 الحرية
 الدةلة اجحصائية

 ا داف مرارات

 لتصميم ال نت

  إطاررلوط

 بيبت

 964 1 240 15 25 التجريبية

28 923 47 0 01 
 741 0 875 2 24 الوابطة

المجموعيية التجريبييية فييت  تالميييذالمتوسييط الحسييابت لييدرجات    ن 6يتوييا مييت الجييدوط ر    

 ميذلتالو,  240 15يساو  ربيبت,   إطارر لوط لتصميم ال نت لمرارات ا دافالبعد   القياب

ف؛وهيت دالية إحصيائي,  923 28ر   Tقيمية روقد بلغت    875 2يساو  ر الوابطةالمجموعة   ا

 درجياتت متوسط   بيت≥05α 0دةلة  ر مستوى دةلة إحصائية عند ق صوفر وجودوهذا يعنت 

  دافالمريارات  فت التطبي  البعيد  لبطاقية المالحمية الوابطةو التجريبية تيتالمجموع تالميذ

 المجموعة التجريبية  تالميذ وصلأ لصالا ؛بيبت  إطارر لوط لتصميم ال نت

 بيالخبرات اليتعلم عليى القائمية المقترحية اجسيتراتيجيةر المتغيير المسيتقل ولمعرفة حجم   ر    

-ليوط لتصيميم ال نيت مريارات ا دافعليى المتغيير التيابع ر  فت تدريس التربية ال نيية المباشرة

كميا وكاليت النتيائج  ،ا  يرهيذا حجيم قيياب كم شر  ؛ 2إيتا تربيع ر ، تم حساب بيبت -إطار

 التالت   7ر فت الجدوط

 ج7جدوط 

  ارإطرلوط لتصميم ال نت ا داف حجم وته ير فاعلية اجستراتيجية التدريسية المقترحة فت تنمية مرارات 

 بيبت
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 مرارات ا داف ال نت

المتوسط 

 الحسابت

 القبلت

المتوسط 

 الحسابت

 البعد 

 مربع إيتا قيمة

  2ر
 ا  رحجم 

 ال نت            ا داف مرارات

 بيبت  إطاررلوط لتصميم
 كبير 976 0 240 15 760 2

 ،ا  يييرهيييذا حجيييم قيييياب كم شييير  ؛ 2إيتيييا تربييييع ر    ن قيمييية7يتويييا ميييت الجيييدوط ر     

ف حجييم كبييير,  ويٌعييد,  976 0تسيياو ر   يكييون 01 0 ، اآلتييتج "رCohenرلمعيييار كييوهيت  وفقييا

ف, ر ا  رحجم  ف ,  ا  ر  يكون حجم 06 0وعي ا كبييراف  را  ي و  كبر؛ يكون حجم   14 0رمتوسطا

تيي د  إلييى رفييض ال روييية الصيي رية ا ولييى،  هييذه النتيجييةو    Pagano,2008,P399" ر

 درجيات متوسيطت بييت  ≥05α 0ر مسيتوى عند إحصائية دةلة صو فرق يوجد ة"والتت تن  

 لبطاقية والبعد  القبلتج التطبيقيت فت الوابطة المجموعة وتالميذ التجريبية المجموعة تالميذ

 " بيبت  إطاررلوط لتصميم ال نت ا داف مرارات لقياب المالحمة

 بيالخبرات اليتعلم عليى القائمية المقترحة اجستراتيجية مما يعنت وجود ته ير إيجابت ل اعلية    

لدى  يبتب  إطارر لوط لتصميم ال نت ا داف مراراتتنمية ل تدريس التربية ال نية فتالمباشرة 

   فراد المجموعة التجريبية تالميذال

 وتالمييييذ التجريبيييية المجموعييية تالمييييذ ويمكيييت تووييييا ال يييروق بييييت متوسيييطت درجيييات    

اف اةد مرييارات لقييياب المالحميية لبطاقيية والبعييد  القبلييتج التطبيقيييت فييت الوييابطة المجموعيية

ط بيبت، لدى تالميذ الصيف الثالي  المتوسيط، وصليأ ميت بيال لسيج  إطارر لوط ال نت لتصميم

   التالتج1اليكلر

 
ف   لييتعلما علييى المقترحيية القائميية اجسييتراتيجية فاعلييية مييا  جالثاليي عييرض لتييائج السيي اط  / الثييا

 ة لسييججلتياج قطعي ال نيت ا داف مريارات تنمييةلتدريس التربية ال نيية  فت المباشرة بالخبرات

ويية ولإلجابة عت هذا الس اط تم التحق  ميت قيحة ال ر؟ ةالمتوسط المرحلة تالميذ لدى سادة

 مسييتوى عنييد إحصييائية دةليية صو فييرق يوجييد ة "للدراسيية الحالييية، والتييت تيين  علييى الثالييية

 فيت الويابطة المجموعة وتالميذ التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطت بيت  ≥05α 0ر

لسييج  جلتياج قطعية ال نيت ا داف مريارات لقيياب المالحمية لبطاقية والبعيد  القبلتج التطبيقيت

 وةبتبار قحة هذه ال روية, تم إجراف ما يلتج  "سادة

 ال نت فا دا مراراتل القياب القبلتالتحق  مت تكاف  المجموعتيت التجريبية والوابطة فت  -1

 ججلتاج قطعة لسيج سادة
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 المقترحيية اجسييتراتيجيةر المسييتقل للدراسيية الحاليييةمتغييير قبييل البييدف فييت تطبييي  ال 

مييت تكيياف   التحقيي  , تييم فييت تييدريس التربييية ال نييية المباشييرة بييالخبرات الييتعلم علييى القائميية

جلتاج قطعية لسييج  ا داف ال نتلمرارات فت اةبتبار القبلت  الوابطةالمجموعتيت التجريبية و

  8مسييتقلتيت، وكالييت النتييائج كمييا فييت الجييدوط ر  لعينتيييت Tوصلييأ باسييتخدا  ابتبييار ر، سييادة

 التالت 

 ج 8جدوط 

الوابطة فت والمجموعتيت التجريبية  تالميذللمقارلة بيت متوسط درجات  لعينتيت مستقلتيت  Tلتائج ابتبارر

 بيبت   إطارروطل لمرارات ا داف ال نت لتصميم  ا داف ال نت جلتاج قطعة لسيج سادةلمرارات  القياب القبلت

 العدد المجموعة المقارلة
 المتوسط

 الحسابت

اةلحرا  

 المعيار 

قيمة 

  Tر

درجات 

 الحرية

الدةلة 

 اجحصائية

 ال نت ا داف مرارات

 جلتاج قطعة لسيج سادة

 382 1 080 5 25 التجريبية
0 102 47 0 990 

 233 1 042 5 24 الوابطة

  يسياو التجريبيية المجموعية تالمييذ لدرجات الحسابت المتوسط  ن  8ر الجدوط مت يتوا    

 , 102 0ر تسييياو   Tر وقيمييية , 042 5ر يسيياو  الويييابطة المجموعييية لتالميييذو , 080 5ر

ف؛ دالية غيير وهت  دةلية مسيتوى عنيد إحصيائية دةلية صو فيرق وجيود عيد  يعنيت وهيذا إحصيائيا

 فيت تكاف هميا ميت التحقي  تيم وبالتيالت المجميوعتيت، تالمييذ درجات متوسطت بيت  ≥05α 0ر

  جلتاج قطعة لسيج سادة ال نت ا داف لمرارات القبلت القياب

 ججلتاج قطعة لسيج سادة ال نت التحق  مت قحة ال روية ا ولى لمرارات ا داف -2

حساب المتوسطات الحسيابية واةلحرافيات  مت بالط، الثالية يةالتحق  مت قحة ال روتم      

البعيد   القيياب فت الوابطة المجموعة تالميذو التجريبية المجموعة تالميذالمعيارية لدرجات 

؛ وتمت المقارلة بيت هذه المتوسطات الحسابية، جلتاج قطعة لسيج سادة ال نت لمرارات ا داف

 التالت   9ر كما فت الجدوط  لعينتيت مستقلتيت، وكالت النتائج Tابتبار رباستخدا  وصلأ 

 ج9جدوط

جريبية المجموعتيت الت تالميذ  لعينتيت مستقلتيت للمقارلة بيت متوسط درجات Tلتائج ابتبارر

 جلتاج قطعة لسيج سادة لمرارات ا داف ال نت والوابطة فت القياب البعد 

 العدد المجموعة المقارلة
 المتوسط

 الحسابت

اةلحرا  

 المعيار 
  Tقيمة ر

درجات 

 الحرية

الدةلة 

 اجحصائية

مرارات ا داف 

 جلتاج

 قطعة لسيج سادة

 727 3 160 25 25 التجريبية
24 643 47 0 01 

 139 1 583 5 24 الوابطة

المجموعيية التجريبييية فييت  تالميييذالمتوسييط الحسييابت لييدرجات    ن 9يتوييا مييت الجييدوط ر    

 لتالمييذو,  160 25يسياو  ر, جلتياج قطعية لسييج سيادة ال نيت لمرارات ا دافالبعد   القياب

ف؛ وهيت دالية إحصيائي,  643 24ر   Tقيمية روقد بلغت    583 5يساو  ر الوابطةالمجموعة  ا

 درجياتت متوسط بيت  ≥05α 0ردةلة   مستوى دةلة إحصائية عند ق صوفر وجودوهذا يعنت 
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 ا دافلمريارات  فت التطبي  البعيد  لبطاقية المالحمية الوابطةو التجريبية تيتالمجموعتالميذ 

 وصلأ لصالا تالميذ المجموعة التجريبية  ،جلتاج قطعة لسيج سادة ال نت
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 تعلماليي علييى القائميية المقترحيية التدريسييية اجسييتراتيجيةر المتغييير المسييتقل ولمعرفيية حجييم   يير

ج جلتيا  نتال على المتغير التابع رمرارات ا داف  فت تدريس التربية ال نية المباشرة بالخبرات

ئج وكاليت النتيا ،ا  يرهيذا حجيم قيياب كم شر  ؛ 2إيتا تربيع ر ، تم حساب قطعة لسيج سادة

 التالت   10ر كما فت الجدوط
  

 ج 10جدوط
 تال ن ا داف التدريسية المقترحة فت تنمية مرارات حجم وته ير فاعلية اجستراتيجية
 جلتاج قطعة لسيج سادة 

 مرارات ا داف ال نت
المتوسط 
 الحسابت
 القبلت

المتوسط 
 الحسابت
 البعد 

مربع  قيمة
 حجم ا  ر  2ر إيتا

  ال نت           ا داف مرارات

 جلتاج قطعة لسيج سادة
 كبير 966 0 160 25 080 5

 و ، تسياا  يرهيذا حجيم قيياب كم شر  ؛ 2إيتا تربيع ر   ن قيمة 10يتوا مت الجدوط ر     

ف عد حجم كبير,  , وي  966 0ر   ير   يكيون حجيم ا0,01، اآلتتج "ر Cohenرلمعيار كوهيت  وفقا

ف, ر ف 06 0ويييعي ا   و  كبييير؛ يكيييون حجيييم ا  ييير كبييييراف "  14 0ر,   يكيييون حجيييم ا  ييير متوسيييطا

، والتيت الثاليية  وهذه النتيجة ت د  إلى رفض ال روية الصي رية   Pagano,2008,P399ر

 تالمييذ درجيات متوسيطت بييت  ≥05α 0ر مستوى عند إحصائية دةلة صو فرق يوجد ة"تن  

 لبطاقيية والبعييد  القبلييتج التطبيقيييت فييت الوييابطة المجموعيية وتالميييذ التجريبييية المجموعيية

 " جلتاج قطعة لسيج سادة ال نت ا داف مرارات لقياب المالحمة

 بيالخبرات مالتعل على القائمة المقترحة اجستراتيجية يعنت وجود ته ير إيجابت ل اعلية وهذا    

ليدى  ادةجلتياج قطعية لسييج سي ال نت ا داف مراراتتنمية ل تدريس التربية ال نية فتالمباشرة 

  التالميذ  فراد المجموعة التجريبية

 وتالمييييذ التجريبيييية المجموعييية تالمييييذ درجييياتويمكيييت تووييييا ال يييروق بييييت متوسيييطت     

اف اةد مرييارات لقييياب المالحميية لبطاقيية والبعييد  القبلييتج التطبيقيييت فييت الوييابطة المجموعيية

  2ر لمت بالط الييك ، وصلألدى تالميذ الصف الثال  المتوسطسادة،  لسيج قطعة لتاجج ال نت

 التالتج
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 :ومناقشة نتائج الدراسةتفسير 
 تيجيةاجسيترافت ووف النتائج السابقة المتعلقة ب روييات الدراسية؛ يمكيت ت سيير فاعليية      

اجيجيابت  ، وته يرهيافت تدريس التربية ال نيية المباشرة بالخبرات التعلم على القائمة المقترحة

 تياجالخييبت، ومجياط إل النسييج  إطيارر ليوط فت مجاط تصيميم ال نت ا داف مراراتعلى تنمية 

راتيجية اجسيت استخدا  هيذهإلى  ن , التالميذ  فراد المجموعة التجريبيةسادة، لدى  لسيج قطعة

لتقلييد  اعت التعلييم  لتدريس تلأ المرارات، بطرق تختلف هيه بيتة تعليمية ت اعلية التدريسية

 يجابت فتفت قاعة ال صل الدراست المعتاد؛ حي  كان للتالميذ  فراد المجموعة التجريبية دور إ

ف  ة رورشية التربيية ال نيي الممارسات العملية، والت اعل مع مكولات بيتة اليتعلم الحقيقيية  معرفييا

ف  ف ووجداليا  ومراريا

 الخبراتبي اليتعلم عليى القائمية المقترحية سيتراتيجيةاج ن  ويمكت  ن تعزى هذه النتائج إليى    

 رات،  تاحيت ال رقية للتالمييذ لالليدماج فيت ممارسية مريافيت تيدريس التربيية ال نيية المباشيرة

 ،سيادة لسييج قطعية الخييبت، ومجياط إلتياج النسييج  إطيارر ليوط فت مجاط تصميم ال نت ا داف

يي  حبهيديرم مع توظيف وإشراك جميع حواسرم فت عملية التعلم دابل ورشية التربيية ال نيية؛ 

ة ت والمتعيإن صلأ يولد لدى التالميذ الرغبة واةستعداد فت  داف هذه المرارات، والييعور باليذا

 ا  طيرقفيت ويوف اسيتخد ، وإزالة اليعور بالملل والرتابة التيت تنتياب التالمييذبالعمل واجلتاج

   التدريس المعتادة فت ال صل الدراست التقليد 
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 تراتيجيةويمكت ت سير هذه النتائج  إلى تنو  طرق التعلم التت تم استخدامرا فت ظل هذه اجسي 

 تبادليية بهسياليم؛ حيي  تيم اسيتخد  مجموعية ميت طيرق اليتعلم وتوظي ريا المقترحية التدريسية

 فييت مجيياطا داف ال نييت وتكامليية؛ حسييم مييا يقتويييه الموقييف التعليمييت   نياف تييدريس مرييارات 

  سادة لسيج قطعة الخيبت، ومجاط إلتاج النسيج  إطارر لوط تصميم

ل ظييإلييى تنييو   ليييطة و سياليم التقييويم المسييتخدمة فييت  النتيائجكميا يمكييت  ن تعييزى هييذه      

؛ حيي   نييةفت تدريس التربية ال بالخبرات المباشرةئمة على التعلم القا المقترحةاجستراتيجية 

ريية   نياف فيت التغذيية الراجعية ال و ذالتالميي, اليذ  سياعد استخدا  التقيويم اليذاتت التكيوينتتم 

, ت النريائتاسيتخدا  التقيويم اليذات , باجوافة إلىا داف ال نتإجراف تعلم كل مرارة مت مرارات 

درب مييت الييدروب المتوييمنة فييت تغذييية راجعيية فورييية فييت لراييية كييل  التالميييذ والييذ  يعطييت 

  للدارسة الحالية المقترحة محتوى اجستراتيجية التدريسية

 ، 2016ر بلي ية ؛ كدراسيةالدراسة, مع بعض لتيائج الدراسيات السيابقةهذه  لتائج  تت  و     

دراسيية   و 2017 ، ودراسيية محمييدر2017 ، ودراسيية علييتر2016ودراسيية السييعود وبييود ر

؛ حي   ظررت لتائج هذه الدراسات وجيود   ير إيجيابت ةسيتخدا  بعيض  Hsieh,2018رهسيه

 تنميية ليىعالبرامج التعليمية واجستراتيجيات التدريسية الت اعلية فيت تيدريس التربيية ال نيية، 

 نييت العملييية لييدى التالميييذ، وتطييوير قييدراترم فييت مجيياط التعبييير الا دائييية  بعييض المرييارات 

 المجسم   تالمسطا والتعبير ال ن

 ملخص نتائج الدراسة:
 فت مباشرةال بالخبرات التعلم على المقترحة القائمة اجستراتيجية وجود   ر إيجابت ل اعلية -1

ليدى  لسييج بييبت لتصميم لوط رإطار  ال نت ا داف مرارات تنميةل تدريس التربية ال نية

  طةالمتوس المرحلة تالميذ

 فت مباشرةال بالخبرات التعلم على المقترحة القائمة وجود   ر إيجابت ل اعلية اجستراتيجية -2

 المييذت جلتياج قطعية لسييج سيادة ليدى ال نيت ا داف مريارات تنمييةل ال نية تدريس التربية

  طةالمتوس المرحلة
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 :الدراسة توصيات
 فت ووف ما توقلت إليه الدراسة مت لتائج , يمكت تقديم التوقيات اآلتية ج

ت تيدريس توظيف اجستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة على التعلم بالخبرات المباشرة ف -

 فت المرحلة المتوسطة   شغاط النسيجموووعات 

 مالئمييية المتوسييطة؛ بييهدوات وباميياتتجريييز ور  ومعامييل التربييية ال نييية فيييت المييدارب  -

إسيييتراتيجية  لتييدريس المرييارات العملييية ال نييية؛ بحييي  تيييّجع المعلميييت علييى اسييتخدا  

المرارات  فت تدريس التربية ال نية؛ لتنمية التعلم بالخبرات المباشرةالقائمة على التدريس 

 مجاةت التربية ال نية العملية  فت جميع ا دائية

لمعرفيت القائميت على تدريس التربية ال نية؛ بورورة تحقي  التكاميل بييت اجطياريت اتوجيه  -

ك يافة  ، وسد ال جوة بيت النمرية والتطبي ؛ لزيادةرار  فت تدريس المرارات ا دائيةوالم

  تدريس المرارات ا دائية ال نية

 مقترحات الدراسة:
 الييتعلم عليى قائميية مقترحية تدريسيية إسييتراتيجية إجيراف دراسية للتعيير  عليى فاعليية

 ودراسيية جكسيياب مرييارات الخييط العربيت لييدى تالميييذ المرحليية المتوسييطة  المباشييرة بيالخبرات

 واقيييع اسييتخدا  معلمييت التربييية ال نيييية جسييتراتيجية الييتعلم بيييالخبراتوقيي ية للتعيير  علييى 

 فت تدريس مجاةت ال نون التطبيقية فت المرحلة المتوسطة  المباشرة
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