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فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة على مبادئ الـتعلم البنـائي فـي تنمیـة المفـاهیم ومهـارات 
ــة  التفكیــر االســتداللي فــي التربیــة الفنیــة لــدى عینــة مــن تالمیــذ الــصف الخــامس بالمرحل

  االبتدائیة
  بثینة عبداهللا المال

  .ویتالك األساسیة، التربیة التدریس، كلیة وطرق المناهج قسم
  :المستخلص

 لدى الفنیة التربیة في االستداللي التفكیر ومهارات المفاهیم تنمیة البحث الحالي استهدف
الخامس بالمرحلة االبتدائیة؛ باستخدام اسـتراتیجیة مقترحـة قائمـة  الصف تالمیذ من عینة

ـــادئ ـــى مب ـــتعلم عل ـــة  ال ـــان فاعلی ـــي لبی ـــائي، واســـتخدم البحـــث المـــنهج شـــبه التجریب البن
االستداللي، واشتملت عینـة البحـث علـى  التفكیر ومهارات المفاهیم ستراتیجیة في تنمیةاال
ــذا مــن تالمیــذ مدرســة) 60( ــة بمنطقــة العاصــمة التعلیمیــة بدولــة  الــشامیة ًتلمی االبتدائی

ًتلمیـذا، واألخـرى ) 30(ًالكویت، قسمت عشوائیا إلى مجمـوعتین أحـدهما تجریبیـة وعـددها 
لمیــذا، وتمثلــت أداتــا البحــث فــي اختبــار تحــصیل مفــاهیم التربیــة ت) 30(ضــابطة وعــددها 

-2019الفنیــة، ومقیــاس التفكیــر االســتداللي فــي التربیــة الفنیــة للفــصل الدراســي األول 
 االسـتراتیجیة المقترحـة فـيفاعلیـة م، وتوصل البحث لعـدد مـن النتـائج مـن أهمهـا 2020
 الصف تالمیذ من عینة لدى الفنیة لتربیةا في االستداللي التفكیر ومهارات المفاهیم تنمیة

 أقـصى ًعـددا مـن التوصـیات مـن أهمهـا تحقـق البحـث وقـدم الخامس بالمرحلـة االبتدائیـة،
 هـذه وفـق الفنیـة التربیـة وأنـشطة مهـام بنـاء خالل من البنائي، التعلم مبادئ من استفادة

 تحـصیل تنمیـة فـي تـسهم البنـائي الـتعلم مبـادئ ضـوء فـي مقترحـة بـرامج المبادئ، وبناء
 المرحلـة تالمیـذ لـدى واالستدالل االستقرائي واالستنباطي واالحتفاظي الفنیة التربیة مفاهیم

   .االبتدائیة
البنـائي، مفـاهیم التربیـة الفنیـة،  الـتعلم مبـادئ المقترحة، االستراتیجیة :الكلمات المفتاحیة
  .التفكیر االستداللي
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The Effectiveness of a Proposed Strategy Based on Constructive 
Learning Principles in Developing Concepts and Inferential 
Thinking Skills in Art Education among Fifth-Year Primary 

School Pupils 
Bothainah A. T. M. Almulla 
Curriculum Instruction Department, Faculty of Basic Education, 
Kuwait. 
ABSTRACT: 
The current study aimed to developing concepts and inferential 
thinking skills in art education among a sample of fifth-year 
primary school pupils utilizing a suggested strategy based on the 
principles of constructive learning. The study utilized the quasi-
experimental research to find out the effectiveness of the strategy 
in developing concepts and the inferential thinking skills. 
Participants were 60 pupils from Al-Shamiya Primary School in 
the Capital Education Zone of the State of Kuwait. They were 
randomly assigned into two groups, experimental and control 
groups (N=30 pupils for each group). The study utilized an 
achievement test of art education concepts and a scale of 
inferential thinking skills to collect the required data in the first 
semester 2019-2020. The results revealed the effectiveness of the 
proposed strategy in developing both concepts and the inferential 
thinking skills among its participants. The study recommended 
the need to make use of the principles of constructive learning 
through designing tasks and activities in art education based on 
these principles. It also recommended designing proposed 
programs based on these principles for developing the 
achievement of art education concepts as well as deductive, 
inductive and retention inference among primary school pupils.  
Keywords: A Proposed Strategy, Constructive Learning 
Principles, Art Education Concepts, Inferential Thinking. 
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 تنمية يف البنائي التعلم مبادئ على قائمة مقرتحة اسرتاتيجية فاعلية
   عينة لدى الفنية الرتبية يف الستداليلا التفكري ومهارات املفاهيم

  اخلامس باملرحلة االبتدائية الصف تالميذ من
   :قدمةامل

ٕ األساسي من العملیة التربویة تحسین السلوك اإلنـساني واعـداد جیـل الهدف یعد
واعي یستطیع التعایش مع الظروف التي یعیش فیها، والتربیة الفنیة علـم یتـضمن العدیـد 

ســیة والــال مدرســیة الالزمــة لتنمیــة معــارف التالمیــذ بمــا تتــضمنه مــن مــن األنــشطة المدر
مفاهیم یعتمد علیها تحقق أهداف التدریس؛ ومساعدة التالمیذ علـى الفهـم العمیـق للمـادة 
وعالقتهــا بـــالواقع المعــاش، ومـــن ثــم فـــإن تنمیـــة تلــك المفـــاهیم یتطلــب توظیـــف المعلـــم 

وتمكنهم من تطبیق المفاهیم والمعارف بصورة الستراتیجیات تدریسیة تدعم تفكیر التالمیذ 
  .وظیفیة

ــــدى  ــــوي ل ــــام ترب ــــت اهتم ــــي الق ــــة مــــن المجــــاالت الدراســــیة الت ــــة الفنی والتربی
المتخصصین؛ لما یمكن أن تحققه في تنمیة الجوانب التربویة والسلوكیة لـدى المتعلمـین، 

ٕایضاح المفاهیم الفنیة وكذلك تنمیة القدرة على المالحظة والتمییز بین المثیرات الحسیة، و
، 2016المنهج الوطني الكویتي المرحلة االبتدائیة، . (وغیرها من المفاهیم ذات الصلة بها

  )8. ص
وتعد المفاهیم مفتاح المعرفة الحقیقیة وأساسها وبنیة محتواها، فمن خاللها یـتم 

حقـق التربیـة التعلم الفعلي للمعارف وتكوین المبادئ والتعمیمات التي تـساعد بـدورها فـي ت
ًالمستمرة، وتؤدي دورا حیویا في تأكید أهمیة المادة الدراسیة للتالمیذ؛ مما یؤثر في زیادة  ً

  )101.، ص2012خالد، . (دافعیتهم نحو التعلم وتنمیة خبراتهم وتوظیفها
كما أن توضیح المفـاهیم وطبیعتهـا وأهمیتهـا فـي دراسـة محتـوى التربیـة الفنیـة؛ 

هیم الفنیة أحد أشكال الثقافة الفنیة التـي تمكـن المـتعلم مـن إدراك حیث یمثل توظیف المفا
ًالمفاهیم التي یمكن أن تتكون من صور بصریة أو دالالت لفظیة أو كلیهما معا؛ ولذا فإن 

. استقرار المفهوم في الذاكرة یسهم في بقاء أثر التعلم وترسیخها في بنیـة المـتعلم العقلیـة
  )77. ، ص2015السید وآخرون، (

ًوتتــــضمن مــــادة التربیــــة الفنیــــة كثیــــرا مــــن المفــــاهیم ذات العالقــــة بــــالتطورات 
والمــستجدات الحدیثــة والتطبیقــات الحیاتیـــة، والتــي فــي ضـــوئها یمكــن للمــتعلم مواجهـــة 
المشكالت في واقعه المعاش وتحقق التـوازن المطلـوب بـین احتیاجاتـه الذاتیـة واحتیاجـات 
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ج من المتعلم استیعاب تلك المفاهیم وفهمهـا بوضـوح المجتمع الذي یعیش فیه، وهذا یحتا
  ) 67. ، ص2012العتوم، . (وممارسته لمهارات التفكیر بشكل مناسب

ـــة والتخطـــیط  ـــة التوجهـــات الحدیث ـــدى المـــتعلم مواكب ـــاهیم ل ـــة المف ـــب تنمی ویتطل
 المناسب للعملیة التدریسیة؛ بما یؤدي لتكامل المعرفة والمواقـف التعلیمیـة وتنظیمهـا لـدى

 الفرص المناسبة لـه لتعـرف األشـیاء والمقارنـة بینهـا حتـى یتكـون المفهـوم ٕالمتعلم واتاحة
لدیه بصورة تساعده على توظیفـه بفاعلیـة فـي المواقـف المختلفـة، وهـذا مـا توصـلت إلیـه 

، ؛ عبـد اهللا2000؛ الـشریف،لعبـد الجلیـ(الدراسات والبحوث السابقة ومنها دراسة كل من 
؛ الـسید وآخـرون، 2015، ر؛ عبد القـاد2012؛ زین، 2010علي، ؛ 2009؛ أحمد، 2001
  ).2017، علي، 2015

ٕواذا كانت المفاهیم أحد جوانب التعلم التي یمكـن للمـتعلم مـن خاللهـا الـربط بـین 
ًبیئته والمشكالت التي یواجهها فیها، فهي أیضا تمثل أحد مكوناته التي یمكن اسـتخدامها 

مقـدرة  تنمیـة هـو أنواعها بكل التفكیر مهارات تعلیم من ياألساس الغرض في التفكیر؛ ألن
 تعلمـه مـا وتطبیـق بدراسـته، یقـوم الـذى األكـادیمي المحتـوى اسـتیعاب وفهـم علـى المتعلم

  ) p, 2012, French& Rhoder.112(.المختلفة واألحداث خالل المواقف
لمتعلم فكلما وحیث إن تعلم المفاهیم یعتمد على عملیة االستدالل التي یقوم بها ا

 ووظفــت بــشكل ســلیم أدى ذلــك إلــى نمــو واســتیعاب المفــاهیم لدیــه  العملیــاتتطــورت تلــك
أنماط التفكیر التي یمكن بواسطتها التعامل مع وتوظیفها بفاعلیة، والتفكیر االستداللي أحد 

ــاظ والمفــاهیم ــي فهــم واســتیعاب المــتعلم وتوظیفهــا بفاعلیــةالرمــوز واأللف ــا یــسهم ف  .؛ بم
  )121.، ص2008ن، نبها(

لــدى المــتعلم  العلمیــة المفــاهیم اكتــساب وتطــور یــسهم فــي االســتداللي والتفكیــر
بشكل وظیفي، وهو أحد أسالیب التفكیر التي یمكن من خاللها الربط بین الخبرات الـسابقة 
ًوالمعلومـات المتاحـة وتوظیفهــا فـي سـیاقها الــصحیح وصـوال لنتـائج وخبــرات جدیـدة تمكــن 

ــرارات المــتعلم مــن ت ــة، واتخــاذ ق ــارف لمواجهــة المــشكالت الحیاتی ــف المعلومــات والمع وظی
األشــقر، . (ٕســلیمة لحلهــا بواقعیــة، وادراك العالقــات بــین الحقــائق التــي تــم الوصــول إلیهــا

  )70.، ص2011
وفـي هــذا الـسیاق أكــدت الدراسـات والبحــوث الـسابقة علــى أهمیـة تنمیــة مهــارات 

، األشــقرو خــضر( دراســة: لفنیــة والمــواد المختلفــة ومنهــاالتفكیــر االســتداللي فــي التربیــة ا
ـــدى )2002 ـــر االســـتنتاجي واالســـتداللي ل ـــارات التفكی ـــة مه ـــة تنمی ـــي وضـــحت أهمی ، الت

المتعلمین من خالل التخطیط الجید لمحتوى التربیة الفنیة واستخدام الطرق المعتمدة على 
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 أشـارت نتائجهـا  والتي(Park & Han, 2002) ودراسة االستقصاء واالكتشاف الموجه،
للمفــاهیم العلمیــة لــدى  تــصویب أنمــاط الفهــم الخطــأ فــي االســتنباطي االســتدالل فاعلیــة

والتي أظهرت نتائجها أن مهارات التفكیر االستداللي ) 2009العتیبي، (، ودراسة المتعلمین
 رجـبسـعود و(ساهمت فـي زیـادة مـستوى تحـصیل المتعلمـین للمحتـوى الدراسـي، ودراسـة 

ـــر االســـتداللي فـــي مـــستوى تحـــصیل ) 2017 ، اعیلٕواســـم والتـــي أوضـــحت أهمیـــة التفكی
  .المتعلمین للمعارف والمعلومات المتضمنة بالمحتوى الدراسي

وتهتم التربیة الفنیة بمـساعدة المتعلمـین علـى التفكیـر العلمـي وتنمیـة مهـاراتهم 
م واإلبـداع واالنطـالق العملیة والذهنیة وحصیلتهم المفاهیمیـة، وتنمیـة مقـدرتهم علـى الفهـ

إلى آفاق أبعد من حفظ المعلومات واستظهارها، فالتربیة عـن طریـق الفـن تهـذیب للـسلوك 
خـرى التـي تعـد الفنـون من مجـاالت العلـوم األ  واالستفادةمن خالل ممارسة األعمال الفنیة وتذوقها

 مقـدرتهمالل تعلـم الفـن، وزيـادة  مـن خـمومـستواه التالميـذ لتطوير عقليـة مصادرها؛هم أوالعلوم التربوية من 
، ولــذا فـــإن )22 .، ص2012العتــوم، ." ( الفنــي ودعــم انتمائــه للــربط بـــين الفــن والحيــاةقعلــى التــذو

المعلـــم منـــوط بتنظـــیم المحتـــوى العلمـــي بـــصورة سلـــسة وبـــسیطة وجاذبـــة للمتعلمـــین؛ 
فكیــر لمــساعدتهم علــى تنمیــة حــصیلتهم المفاهیمیــة وتــشجیعهم علــى ممارســة مهــارات الت

  .واالستدالل
وفي هـذا اإلطـار یعـد نمـوذج الـتعلم البنـائي مـن أكثـر النمـاذج العملیـة والتربویـة 
ًالتـي تـسهم فـي نجـاح العملیـة التعلیمیـة كونـه یركـز علـى المـتعلم ویجعلـه محـورا للعملیـة 
التعلیمیة وتحفیزه نحو بناء المعرفة بنفسه وفهمها وتوظیفهـا، ومناقـشة المـشكالت وجمـع 

ومــات المرتبطــة بهــا ووضــع الحلــول المقترحــة ومــن ثــم تطبیــق هــذه الحلــول بــصورة المعل
عملیة، وهـو مـا یـسهم فـي جعـل عملیـة التعلـیم الـتعلم ذات معنـى بالنـسبة لـه؛ مـن خـالل 
ٕتنمیــة مهــارات التفكیــر لــدى المتعلمــین واتاحــة الفرصــة لهــم لممارســة الحــوار مــع المعلــم 

  )468. ، ص2007زیتون، . (ةواألقران في بیئة صفیة داعمة ومحفز
 وقد اهتمت العدید من الدراسات والبحوث السابقة وثیقة الـصلة باكتـساب وتنمیـة

لدى التالمیذ فـي مـادة التربیـة الفنیـة إلـى ضـرورة تبنـي مهارات التفكیر و المفاهیم العلمیة
لـك ًاستراتیجیات تدریس تجعـل مـن المـتعلم محـورا للعملیـة التعلیمیـة وتعمـل علـى تحقـق ذ

ــل مــن ــة، ومنهــا دراســة ك ــدیهم بــصورة وظیفی ــاني  ؛2010علــي، (: ل ــسید ومحمــود وأم ال
Wee, Kim , ؛2017؛ علي، Chin ,2017؛ 2015؛ إبراهیم وأحمد، 2015وسوزان، 

2017, Hitchens& Sohn , Han ،2019؛ عبدالعزیز(.  
  
  



   ..االستداللي التفكیر ومهارات المفاهیم تنمیة في البنائي التعلم مبادئ على قائمة مقترحة استراتیجیة فاعلیة
 بثینة عبد اهللا المال/ د

  
  

 -319-

 :مشكلة البحث

لدى تالمیذ الصف تمثلت مشكلة البحث في ضعف مستوى مفاهیم التربیة الفنیة 
ــة االبتدائیــة، وتعمیــق فهمهــم لهــا بــصورة إجرائیــة مــن اكتــساب وتنمیــة  الخــامس بالمرحل
ـــن اســـتنباط واســـتقراء واحتفـــاظ  ـــدیهم م ـــر االســـتداللي ل ـــذلك ضـــعف التفكی ـــاهیم، وك للمف

 بمنطقــة االبتدائیـة الـشامیة بمدرسـة اسـتطالعیة دراســة عمـل تـم ذلـك للمعلومـات، ولتأكیـد
 التربیـة مفـاهیم لبعض معرفي تحصیل اختبار فیها طبق الكویت، بدولة لیمیةالتع العاصمة

 بالوحـــدة الفنیـــة التربیـــة بمحتـــوى المـــرتبط االســـتداللي التفكیـــر مهـــارات ومقیـــاس الفنیـــة
 التجربــة نتــائج ضــوء وفــي االبتدائیــة، للمرحلــة الخــامس الــصف تالمیــذ لــدى التــصمیمیة

ــین االســتطالعیة ــذ مــستوى ضــعف تب ــاهیم اســتیعاب فــي التالمی ــضمنة المف  بالوحــدة، المت
  .المستوى دون االستطالعیة الدراسة عینة لدى االستداللي التفكیر مهارات كانت وكذلك

توفیـق، (ویؤكد ذلك نتائج الدراسات والبحوث السابقة والتي منها دراسـة كـل مـن 
لي،  ؛ ع2015 ؛ عبدالرحمن، 2009 ؛ محمود، 2007 ؛ صالح، 2007 ؛ راضي، 2001
أن تدریس التربیة الفنیة ما زال یعتمد على الحفظ والتلقین، إضافة إلى أن المناخ ) 2017

التقلیدي السائد في سیاق العملیة التعلیمیة یمثل أحد العناصر األساسـیة إلعاقـة التفكیـر، 
وبالرغم من أهمیة تعلـم المفـاهیم العلمیـة ومهـارات التفكیـر االسـتداللي فـي التربیـة الفنیـة 

ــى و ــز عل ــع التركی ــي مدارســنا علــى أرض الواق مختلــف المــواد الدراســیة، إال أن المالحــظ ف
المستویات الدنیا للتحـصیل والتـي تـرتبط بحفـظ المعلومـات وتـذكرها دون االهتمـام بوظیفـة 
ًالمعرفة، األمر الذى قد یمثل عائقا أمام المتعلمین لتطویر إمكاناتهم وقدراتهم، إضافة إلى 

 المعلمین أثناء تدریسهم التربیـة الفنیـة وجـد أنهـم یـستخدمون العدیـد مـن ذلك، وبمالحظة
الطرائــق واالســتراتیجیات التــي تحــد مــن تفكیــر المتعلمــین وذلــك بتقــدیم المعلومــات بــصورة 
جاهزة والتركیز على تحصیل المعلومات واستدعائها فقط، وبذلك فهناك قصور واضح فیمـا 

تفكیر االستداللي لدى المتعلمین في مـادة التربیـة الفنیـة یرتبط بتنمیة المفاهیم ومهارات ال
  . نتیجة ممارسات المعلمین التقلیدیة في الجانب التدریسي

باإلضافة إلى ما تنادي به أهداف تعلـیم التربیـة الفنیـة للمرحلـة االبتدائیـة بدولـة 
ل وتبـادل الكویت، وبما یسهم في تلبیة االحتیاجـات األساسـیة لـدیهم، ویمكـنهم مـن التفاعـ

الخبـرات وسـط بیئـة اجتماعیــة تـساعد علـى تحقــق ذلـك، لـذا فقـد دعــت الحاجـة إلـى تبنــي 
 المفـاهیم استراتیجیة مقترحة تعتمد فلسفة بنائها على مبـادئ الـتعلم البنـائي بهـدف تنمیـة

الخــامس  الــصف تالمیــذ مــن عینــة لــدى الفنیــة التربیــة فــي االســتداللي التفكیــر ومهــارات
  .ائیةبالمرحلة االبتد
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  :أسئلة البحث
فاعلیـة اسـتراتیجیة مـا : حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئیسي التـالي

 االسـتداللي التفكیـر ومهـارات المفـاهیم مقترحة قائمة على مبادئ التعلم البنائي في تنمیـة
؟ وتفـرع عنـه الخـامس بالمرحلـة االبتدائیـة الـصف تالمیـذ من عینة لدى الفنیة التربیة في

  :التساؤالت التالیة
بمـادة التربیـة الفنیـة ) الوحـدة التـصمیمیة(ما مفاهیم التربیة الفنیة المتضمنة بـ  )1

 ؟الخامس بالمرحلة االبتدائیةالصف المقررة على تالمیذ 

 التربیــة بمــادة) التــصمیمیة الوحــدة (مــا مهــارات التفكیــر االســتداللي المرتبطــة بـــ )2
االبتدائیـة مـن وجهـة نظـر  بالمرحلـة امسالخـ الـصف تالمیـذ على المقررة الفنیة

 المتخصصین؟

 الـصف تالمیـذ علـى المقـررة الفنیـة التربیـة بمـادة) التصمیمیة الوحدة(ما صورة  )3
االبتدائیــة وفــق خطــوات االســتراتیجیة المقترحــة القائمــة علــى  بالمرحلــة الخــامس

 مبادئ التعلم البنائي؟

 مبـادئ الـتعلم البنـائي فـي تنمیـةفاعلیة االسـتراتیجیة المقترحـة القائمـة علـى  ما )4
 الخامس بالمرحلة االبتدائیة؟ الصف تالمیذ من عینة لدى الفنیة التربیة مفاهیم

فاعلیة االسـتراتیجیة المقترحـة القائمـة علـى مبـادئ الـتعلم البنـائي فـي تنمیـة  ما )5
 الـصف تالمیـذ من عینة لدى الفنیة التربیة في االستداللي التفكیر بعض مهارات

  بالمرحلة االبتدائیة؟الخامس

 فـي االسـتداللي التفكیـر العالقة المتوقعة بین تنمیـة المفـاهیم وبعـض مهـارات ما )6
 االبتدائیة؟ بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ من عینة لدى الفنیة التربیة

  :البحث فروض
  :اختبر البحث الحالي صحة الفروض التالیة

 درجــــات متوســــطي نبــــی) α≤0.05 (مــــستوى عنــــد ًإحــــصائیا دال فــــرق یوجــــد )1
 التحـصیل الختبـار البعـدي القیـاس في الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة

 .الفنیة لصالح المجموعة التجریبیة التربیة لمفاهیم المعرفي
 درجــــات متوســــطي بــــین) α≤0.05 (مــــستوى عنــــد ًإحــــصائیا دال فــــرق یوجــــد )2

 عض مهــاراتلــب البعــدي القیــاس فــي الــضابطة والمجموعــة التجریبیــة المجموعــة
  .التجریبیة المجموعة لصالح التربیة الفنیة في االستداللي التفكیر
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 تنمیـة مفـاهیم التربیــة بـین) α≤0.05(ً إحـصائیا عنــد مـستوى توجـد عالقـة دالـة )3
الفنیـة وبعـض مهـارات التفكیـر االسـتداللي فــي التربیـة الفنیـة لـدى عینـة البحــث 

 .التجریبیة في القیاس البعدي

  :أهداف البحث
  :الحالي إلى تحقق ما یليى البحث سع

 المفــاهیم تنمیــة فـي البنــائي الــتعلم مبـادئ علــى بنـاء اســتراتیجیة مقترحـة قائمــة 
 الــصف تالمیــذ مــن عینــة لــدى الفنیــة التربیــة فــي االســتداللي التفكیــر ومهــارات
 .االبتدائیة بالمرحلة الخامس

 ة لـدى تالمیـذ الـصف بناء اختبار لقیاس التحصیل المعرفي لمفاهیم التربیة الفنیـ
  .الخامس بالمرحلة االبتدائیة

  بنــاء مقیــاس لــبعض مهــارات التفكیــر االســتداللي فــي مــادة التربیــة الفنیــة لــدى
 .تالمیذ الصف الخامس بالمرحلة االبتدائیة

 التفكیـر ومهـارات الكشف عن فاعلیة االستراتیجیة المقترحـة فـي تنمیـة المفـاهیم 
بالمرحلــة  الخـامس الــصف تالمیـذ مــن عینـة لــدى الفنیـة التربیــة فـي االسـتداللي
 .االبتدائیة

 التفكیـر ومهـارات الكشف عن العالقة المتوقعة بین تنمیـة مفـاهیم التربیـة الفنیـة 
 .االبتدائیة بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ من عینة لدى االستداللي

  :أهمية البحث
 :التالیة الفئات الحالي البحث نتائج تفید قد

 ـــذ ـــر وت: التلمی ـــارات التفكی ـــض مه ـــة وبع ـــة الفنی ـــاهیم التربی ـــة مف ـــي تنمی ـــل ف تمث
 بالـدلیل وفــق إجــراءات نـشطة التــي یقـوم بهــالأل االسـتداللي لدیــه، بعـد ممارســته

 .االستراتیجیة المقترحة
 ــم ــم لالســتراتیجیة : المعل ــدلیل المعل ــة الخطــوات اإلجرائیــة ب وذلــك مــن خــالل معرف

 مفـاهیم التربیـة الفنیـة وبعـض مهـارات وطریقـة اسـتخدامها فـي تنمیـةالمقترحة، 
التفكیر االستداللي لدى تالمیذ الصف الخـامس االبتـدائي كمـا هـو موضـح بـدلیل 

 .المعلم، مع تعریفه بطریقة قیاس متغیرات البحث بصورة وظیفیة
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 یمكن استراتیجیة مقترحة قائمة على مبادئ التعلم البنائيوذلك بتقدیم : الباحثون 
ات بحثیـة أخـرى، كمـا یمكـنهم االسـتفادة مـن اختبـار تحـصیل تجریبها على متغیر

مفـاهیم التربیـة الفنیـة ومقیــاس مهـارات التفكیـر االســتداللي فـي إعـداد اختبــارات 
  .ومقاییس تقیس مهارات التفكیر المختلفة

 قد تفید االستراتیجیة المقترحة في إعـادة تنظـیم محتـوى مـادة : مصممي المناهج
 التفكیـر وبعـض مهـاراتمفاهیم التربیة الفنیة  ي إلى تنمیة بما یؤدالتربیة الفنیة

 . لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیةاالستداللي
  :حدود البحث

  : البحث على الحدود التالیة تعمیم نتائجاقتصر
 ــةتمثلــت فــي: الحــدود الموضــوعیة ــة مفــاهیم  تنمی  مهــارات وبعــض الفنیــة التربی

االبتدائیـة باسـتخدام اسـتراتیجیة مقترحـة  المرحلـة تالمیذ لدى االستداللي التفكیر
 .قائمة على مبادئ التعلم البنائي

 م2020-2019 الدراسي للعام ولالفصل الدراسي األ: الحدود الزمنیة. 
 بمنطقـــة االبتدائیـــة فـــي مدرســـة الـــشامیة البحـــثتـــم تطبیـــق : الحـــدود المكانیـــة 

 .الكویت بدولة التعلیمیة العاصمة
 بالمرحلة االبتدائیة الخامس الصف یذتالم بعض: الحدود البشریة. 

  :مصطلحات البحث
  :استراتیجیة مقترحة قائمة على مبادئ التعلم البنائي

اسـتراتیجیة التـدریس بأنهـا خطـوات إجرائیـة ) 95. ، ص2016(عرف الجبالي، 
منتظمــة ومتسلــسلة بحیــث تكــون شــاملة ومرنــة ومراعیــة لطبیعــة المتعلمــین، والتــي تمثــل 

 لما یحدث داخـل الـصف مـن اسـتغالل اإلمكانـات المتاحـة لتحقـق مخرجـات الواقع الحقیقي
  .تعلیمیة مرغوب فیها

البنـائي  الـتعلم مبـادئ على القائمة المقترحة االستراتیجیة الحالي البحث ویعرفها
استراتیجیة قائمة على بعض مبادئ التعلم البنائي، وفق مراحـل محـددة تبـدأ : بأنها إجرائیا

ورة توافر بعض متطلبات تحقق أهداف موضوعات التعلم، ویلیها مرحلة بالتخطیط، مع ضر
ــم التربیــة الفنیــة والتالمیــذ فــي صــورة تــشاركیة،  التنفیــذ، والتــي توضــح أدوار كــل مــن معل
منتهیة بمرحلة التقویم والمتابعة والتطویر، مستخدمة أسالیب متنوعة لتعرف مدى اكتساب 

  . یة الفنیةخبرات التعلم المتضمنة بمحتوى الترب
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  :مفاهیم التربیة الفنیة
ــور، وواصــف    ــسید، ومحمــود، وغب ــة ) 79. ، ص2015(عــرف ال ــاهیم التربی مف

الفنیــة بأنهــا تــصورات ذهنیــة وصــور عقلیــة التــي تطــرأ علــى ذهــن المــتعلم مــن تحدیــد 
الخصائص والصفات المشتركة للظواهر الفنیة، والتي تتحدد بالمفهوم، وتعریفه وفهمه مما 

  .لى اتساع معرفته ومكوناته وخصائصه وما ینتمي إلیهیؤدي إ
إحدى مكونات التربیة الفنیة المعرفیة والتـي : بأنها إجرائیا الحالي البحث          ویعرفها

ــى علیهــا الحقــائق العلمیــة  ــث یعبــر عنهــا بكلمــة أو عبــارة تــصف المتــوفرةتبن  فیهــا؛ حی
لبحث الحالي بالدرجة التي یحصل علیهـا مجموعة األشیاء أو األفكار المترابطة، وتقاس با

ــدائي فــي اختبــار تحــصیل مفــاهیم التربیــة الفنیــة المتــضمنة  تالمیــذ الــصف الخــامس االبت
  .بالوحدة التصمیمیة

  :التفكیر االستداللي
التفكیـــر االســـتداللي بأنـــه نـــوع مـــن أنـــواع ) 69. ، ص2011(عـــرف األشـــقر، 

  .ستنتاجي، أو استقرائي، أو غیر مباشرالتفكیر یعتمد على عملیات منطقیة ذات طابع ا
نمـط مـن أنمـاط التفكیـر هدفـه الوصـول إلـى : بأنـه إجرائیـا الحـالي البحث ویعرفه

نتیجة من مقدمات معلومة، وفیه ینبغي تدخل العملیات العقلیة العلیا كالتخیل واالستبصار 
لـه الوصـول لحــل ، ویحــاول المـتعلم مـن خالوالنقـدوالتجریـد والتعمـیم واالسـتنتاج والتمییـز 

  االســتقرائیة مـن مالحظــة الرســوم، واالنتقـال مــن خاللهــاتاالســتدالالمـشكلة مــا، بواسـطة 
 ،ها األساسـیة مـن حیـث الـشكل واللـونثبـات صـفاتاالحتفـاظ بمع   الشكل النهائيالستنباط

ویقاس بالدرجة التي یحـصل علیهـا التالمیـذ بالـصف الخـامس االبتـدائي بمقیـاس مهـارات 
  .االستداللي بالبحث الحاليالتفكیر 

  :اإلطار النظري للبحث
یتناول اإلطار النظري متغیرات الدراسة في ثالثة محاور رئیسة األول منها یتعلق 

 یتعلــق بمهــارات التفكیـــر االســتداللي، والثالــث یـــرتبط والثـــانيبتنمیــة المفــاهیم العلمیــة، 
ــا ــادئ الــتعلم البن ئي ودورهــا فــي تنمیــة المفــاهیم باالســتراتیجیة المقترحــة القائمــة علــى مب

  :ومهارات التفكیر االستداللي في التربیة الفنیة، ونوجزها فیما یلي
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  . المفاهیم العلمیة في التربیة الفنیةتنمیة : المحور األول
 مـن یحتاجـه مـا المـتعلم باكتـساب التـي تهـتم الفنیـة مـن المـواد الدراسـیة التربیة

 االســتجابة خــالل مــن یــع جوانــب شخــصیته، وذلــكلجم الــشامل النمــو تحقــق فنیــة خبــرات
وهــي كمـادة دراسـیة كغیرهــا مـن المــواد تـشتمل علـى العدیــد مـن المفــاهیم  الفنـي، واإلنتـاج

ــة،  ــاء المبــادئ والتعمیمــات الفنی ــي بن ــات الرئیــسة ف ــشكل اللبن العلمیــة ذات صــبغة فنیــة ت
  .ذهني لدى المتعلموتساعد على تنظیم الخبرات وانتقال أثر التعلم وتحفیز النمو ال

 لألشـیاء المـتعلم یكونهـا التـيالصورة العقلیـة  العلمیة على أنها المفاهیموتعرف 
عبــد (. األشـیاءًعـن طریـق ممارســته لـبعض الخبـرات، ممــا یجعلـه قــادرا علـى تـسمیة تلــك 

العالقــة التــي "علــى أنهــا ) 22.ص، 2009عــادل، (ویعرفهــا ، )24. ، ص2009، حالفتــا
ئص، أو تجرید عقلي للعناصر المـشتركة بـین عـدة مواقـف أو حقـائق تربط بین عدة خصا

ٕســعادة وابــراهیم، (ویعرفهــا . وال یقتــصر علــى شــكل الكلمــة بــل علــى مــضمونها ومــا تعنیــه
ــة معــا مجموعــة مــن األشــیاء أو الرمــوز أوبأنهــا ) 266. ، ص2011 ً الحــوادث المجمع

 أو اسـم  أو شـكلإلیهـا برمـز  یـشار الـصفات المـشتركة، والتـيًتأسیسا علـى مجموعـة مـن
  .معین

 إحـدى مكونـات التربیـة وتعرف مفاهیم التربیة الفنیة بالدراسة الحالیـة علـى أنهـا
 الحقائق العلمیة المتوفرة فیها؛ حیث یعبر عنها بكلمة أو علیهاالفنیة المعرفیة والتي تبنى 

ي یحـصل علیهـا عبارة تصف مجموعة األشـیاء أو األفكـار المترابطـة، وتقـاس بالدرجـة التـ
ــدائي فــي اختبــار تحــص ل مفــاهیم التربیــة الفنیــة المتــضمنة یتالمیــذ الــصف الخــامس االبت

 .بالوحدة التصمیمیة

وتكتسب المفاهیم العلمیة أهمیة بالنسبة للمتعلم لكونها تـساعد علـى انتقـال أثـر 
ً اسـتقرارا وثباتـا عنـد تعلمهـا إذا قورنـت بـتعلم الحأكثـرالتعلم، كما أنها تعـد  قـائق العلمیـة، ً

وهي من متطلبات تكوین المبادئ والتعمیمات والنظریات العلمیة بـصورة صـحیحة، إضـافة 
ــذلك فهــي مــن العناصــر  ــر لــدى المتعلمــین؛ وب ــة مهــارات التفكی ــي تنمی إلــى أنهــا تــسهم ف

  )94.ص، 1991زیتون، ( .األساسیة الالزمة لبناء المناهج والمقررات الدراسیة
ــاهیم الع ــد المف ــشكیلها كمــا تع ــإن ت ــم ف ــر واالستقــصاء، ومــن ث ــة أدوات للتفكی لمی

ً له أهمیة كبیرة خاصة وأنها تتشكل لدیهم فـي أغلـب األوقـات مـن المتعلمینوتنمیتها لدى 
ٕتصورات تحصیل الحواس الخمسة والذكریات واعمال القدرات الذهنیة، باإلضـافة إلـى أنهـا 

بما یـساعده أن یكـون الـتعلم ذو معنـى  ظالحف وتبتعد بالمتعلم واالستیعاب الفهم إلى تؤدي
  )267. ص ،2011 ٕوابراهیم، سعادة (.بالنسبة له
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ً دورا أساســیا فــي فهــم طبیعــة العلــم، المفــاهیموتـؤدي  ومــساعدة المتعلمــین علــى ً
تقلـل مـن تعقــد ، و فهـم وتفـسیر الظــواهرمقـدرتهم علــى مـن وتزیــد التفكیـر، مهـارات تنمیـة

ــساعده ــسیر الممالبیئــة، وت ــي تف ــدة ف ــلواقــف الجدی ــد  وتقلی ــتعلم عن  الحاجــة إلــى إعــادة ال
، بالتنظیم والربط بـین مجموعـات األشـیاء واألحـداثتلك المواقف، كما أنها تسمح مواجهة 

 .أذهــانهمً بالمعلومــات وجعلهــا أكثــر بقــاءا فــي المتعلمــین علــى االحتفــاظ تــساعدكمـا أنهــا 
  )56.ص، 2005سالمة، (

التفاعـل المباشـر مـع مفاهیم لدى المـتعلم تتطلـب ومن هذا المنطلق فإن تنمیة ال
 اللغـة أو الرمـوز، واسـتخدام تكوین صور ذهنیة لهـاو المختلفة الحیاتیة والمواقفاألشیاء 

 مـن الـتعلم فـرص للمـتعلم وهـذا یتطلـب أن تتـاحهـا؛  لربط األشـیاء والتعامـل معأو األشكال
ًا وفــاعال،مــشارك المــتعلم فیهــا ویكــون متعــددة تعلیمیــة مواقــف خــالل مــع تهیئــة الظــروف  ً

المناسـبة لــه السـتخدام مهــارات التفكیـر المناســبة لـربط المفــاهیم والمعـارف وتوظیفهــا فــي 
 .مواقف جدیدة

وینبغي اإلشارة إلى تعدد المفاهیم المرتبطة بالمحتوى الدراسي؛ ولذا فمن األهمیة 
لدى المـتعلم،  تها وتطویرهاالمناسبة لتنمی الظروف وتهیئة المفاهیم الرئیسة بمكان اختیار

المـادة،  فـي المهمـة المفـاهیم مـن مختـارة مجموعـة علـى  الواعيالتركیزبما یعني ضرورة 
حتــى تـــأتي المفـــاهیم الثانویـــة متــضمنة فیهـــا، وهـــذا یـــضع علــى عـــاتق المعلـــم توظیـــف 

اء االستراتیجیات التعلیمیة المناسبة لذلك، والتي یمكن من خاللها مساعدة المتعلم على بن
 فهـم مـن التـي تمكـنهم التعلیمیـة واألنشطة الخبرات تحدید المعرفة بشكل وظیفي من خالل

  )180. ، ص2006كوجك، . (المفاهیم هذه واستیعاب
ــوى  ــق تــدریس مناســبة للمحت ــه أن اســتخدام اســتراتیجیات وطرائ وممــا ال شــك فی

هم له أهمیة كبیرة العلمي وطبیعة المتعلمین وخصائص نموهم وقدراتهم ومیولهم واستعدادات
ــٕ وامــدادهم بالعلمیــةالمفــاهیم فــي تبــسیط  ــدیهم مهــارات التفكیــر ،  تناســبهماترخب وتنمــى ل

  )272.، ص2013عطیة، . (واالستقصاء وتحفزهم لبناء المعلومات واألفكار بوظیفیة
وبذلك یمكن القول بأن تنمیة المفاهیم العلمیة لـدى التالمیـذ بالمرحلـة االبتدائیـة 

 الفهم العمیق لكل من مكونـات بنیـة العلـم مـن معـارف ومبـادئ وتعمیمـات، من ضروریات
 طـرق واسـتراتیجیات تدریـسیة تـسهم فـي تنمیتهـا لـدى تالمیـذه، لتوظیـفمما یدفع المعلـم 

ًونظرا لما تشكله استراتیجیات التدریس التقلیدیة من عوائق في إحداث التعلم الفعال؛ حیث 
یمیة، والتلمیذ مجرد متلقي للمعلومات والمعارف واألفكار، یكون المعلم محور العملیة التعل

وضعف مشاركته في بنـاء المفـاهیم العلمیـة وانحـصارها فـي االسـتجابة عـن أسـئلة المعلـم 
أثناء الحصة؛ لذا تحـاول الدراسـة الحالیـة توظیـف اسـتراتیجیة مقترحـة قائمـة علـى الـتعلم 
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دة بالوحـدة التـصمیمیة، مـع األخـذ باالعتبـار البنائي في تنمیة مفاهیم التربیـة الفنیـة الـوار
ٕخصائص المتعلمین وخلفیاتهم المعرفیة واختیار األنشطة والمهام النظریة والعملیة، وامداد 
المعلم بمراحل وخطوات تلك االسـتراتیجیة حتـى یـضمن تعلـم أفـضل للمفـاهیم العلمیـة لـدى 

  .المتعلمین واالحتفاظ بها وبقاءها في أذهانهم
  .االستدالليالتفكیر : ثانيالمحور ال

یشهد واقعنا التعلیمي تجاهل االهتمام بالعملیات العقلیة وتنمیتها لدى المتعلمین، 
ویتم االقتصار على تلقي المعلومات وحفظها بهـدف اجتیـاز االختبـارات المدرسـیة التـي لـم 

ًتعــد أســلوبا مناســبا لتحقــق األهــداف المرجــوة ومــدى اســتیعاب المتعلمــین للمــادة  العلمیــة ً
واالســتفادة منهــا وتوظیفهــا فــي الحیــاة الواقعیــة؛ األمــر الــذي نــتج عنــه جمــود فــي تفكیــر 
المتعلمین یالحظ أثره في سلوكهم، ینتقل معهم عبر المراحل الدراسـیة المختلفـة ممـا یقتـل 

  .اإلبداع واالبتكار لدیهم بصورة ملحوظة
فكیـر وأنماطـه المختلفـة لـدى ولذا اتجهت التربیة الحدیثة إلى االهتمام بتنمیـة الت

قدرة م تنمیة الإلى العلمیة  والمفاهیم على اكتساب الحقائقالمتعلمین، واالنتقال من التركیز
من خـالل تحفیـز المـتعلم إلعمـال قدراتـه مهارات التفكیر المختلفة؛ استخدام وتوظیف على 

السـتنباط واالسـتدالل،  واالسـتنتاج وا والتفـسیر التحلیـلًالعقلیة وصـوال لتنمیـة مقدرتـه علـى
  .ًومعالجتها ذهنیا بشكل سلیم األفكار تكوینقدرة على مالًوأیضا 

والتفكیر االستداللي أحد أنماط التفكیر التي القت اهتمام ملحوظ؛ كونه مـن أرقـى 
النــشاطات العقلیــة الــي یقــوم بهــا الفــرد إلدراك العالقــات بــین األشــیاء مــن خــالل اســتعمال 

عاني خالل المواقف المختلفة التي یفكر فیها الفرد، ویعد االستدالل من الرموز الذهنیة والم
مهارات التفكیر التي یتم من خاللها معالجة المعلومات التي تشتمل على التفسیر والتحلیل 
ًوالتركیب والتقویم وممارسـتها وظیفیـا التخـاذ قـرار أو حـل مـشكلة معینـة مـن خـالل تنظـیم 

  )20. ، ص2015ولي والعبیدي والعبیدي، . (اسبةالحقائق والوقائع بطریقة من
  :ویحفل األدب التربوي بالعدید من التعریفات للتفكیر االستداللي من بینها

 إنتــاج معلومــات، یــصل مــن فــينمــط مــن التفكیــر تــدرك فیــه العالقــات، وتوظــف  -
 یتمثل الذيخاللها المتعلم من قضایا معلومة أو مسلم بها، إلى معرفة المجهول 

 )190. ص،1995غانم، ( .ائج ضروریة للمقدمات المسلم بها نتفي
لمعـارف والمعلومـات المقدمـة  المـتعلم لفیتوظفي أحد أنماط التفكیر التي تسهم  -

یعتمـد علـى ، وفي مواقف الحیـاة الیومیـةالتي تواجهه مشكالت الإلیه في حل ما 
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لنتیجـة  والبحـث عـن المـسببات والوصـول ،سالیب المنطقیة في بحـث الظـواهراأل
  )Kwon et all ,2000 ,46(.محددة من مقدمات معلومة

ــسمح باســتنتاج  - ــة ت ــائق بطریق ــة تتــضمن تنظــیم المعلومــات والحق ــة تفكیری عملی
 )191.، ص2013، زعبد العزی. ( وحل مشكالتتقرارا

ًنوع من أنواع التفكیر یتضمن حال لمشكلة من مقدمات معلومة باستخدام الرموز  -
 )23. ، ص2015ولي والعبیدي والعبیدي، (. والخبرات السابقة

نمط من أنماط التفكیر هدفه ویعرف التفكیر االستداللي بالدراسة الحالیة على أنه 
الوصول إلى نتیجة من مقدمات معلومة، وفیه ینبغي تدخل العملیات العقلیة العلیا كالتخیل 

ــه واالستبــصار والتجریــد والتعمــیم واالســتنتاج والتمییــز والنقــد، ویحــ اول المــتعلم مــن خالل
الوصول لحل مشكلة ما، بواسطة االستدالالت االسـتقرائیة مـن مالحظـة الرسـوم، واالنتقـال 

االحتفاظ بثبات صفاتها األساسیة من حیث الشكل من خاللها الستنباط الشكل النهائي مع 
س  ویقاس بالدرجة التي یحـصل علیهـا التالمیـذ بالـصف الخـامس االبتـدائي بمقیـا،واللون

  .مهارات التفكیر االستداللي بالدراسة الحالیة
؛ وذلك في التوصل الى نتائج مفیدةًومهما  ًا رئیسًالتفكیر االستداللي دوراویؤدي 
واقعهـم المعــاش،  بمهـارات جدیــدة تـساعدهم علــى التكیـف مــع المتعلمــین مـن خــالل إمـداد

،  بالمعرفة بشكل مباشردهمإمداًمعالجة المعلومات والخبرات بدال من وتنمیة مقدرتهم على 
ٕواتاحة الفرصة لهم إلنجـاز المهـام الموكلـة إلـیهم بـالتخطیط والمراقبـة والتنظـیم المناسـب، 

  ) 13 .، ص2012، الحجازیین( .وتنمیة تقتهم بأنفسهم وتطویر إمكاناتهم
 االســـتداللي لـــه أهمیـــة كبیـــرة فـــي عملیـــات اكتـــشاف المعرفـــة، فـــالتفكیروبـــذلك 

ٕ وحلها، واتخاذ القرارات السلیمة في المواقف المختلفة، وادراك الـروابط ومواجهة المشكالت
بــین الحقــائق التــي یــتم التوصــل إلیهــا؛ ولــذا فــإن تنمیــة مهــارات التفكیــر االســتداللي لــدى 
ًالمتعلمین من األهمیة أن تكون هدفا یسعى لتحققه فـي مـادة التربیـة الفنیـة؛ ألن مهاراتـه 

  .ًلي لدى المتعلم، فهي من أكثر القدرات العقلیة صلة بالذكاءتعد من محددات النشاط العق
، 2011األشـــقر، ( االســـتداللي بالعدیـــد مـــن الخـــصائص یـــذكرها التفكیـــرویتمیــز 

  :فیما یلي) 70.ص
یتضمن اكتشاف العالقات التي تربط بین المعلومات السابقة وربطها بالمعلومـات  -

 . والتعمیم عملیات التمییزالجدیدة؛ ولذا فهو من متطلبات
یتطلب إعمال العملیات العقلیة العلیا ومنها، التخطیط والتنظیم والتمییز والتحلیل  -

  .والنقد
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 .إعادة تنظیم الخبرات السابقة في ضوء هذه العالقات المتاحة -
 .تدرك فیه العالقات وتستخدم في استنتاج المعلومات -
 . تخطیطدوناها  في إحداالنخراط قبل  واحتماالت فیه الفرد عدة حلولیختبر -
العالقـات و  الـروابط موقف أو مشكلة تتطلـب اكتـشافالمتعلمیحدث عندما یواجه  -

 .بین المعلومات وتطبیقها في إنتاج معلومات جدیدة
 . ودقیقةسلیمة معلومات كافیة للوصول لنتائج یحتاج لوجود -

ي ویتضمن التفكیر االستداللي مجموعة من المهارات المرتبطة به، تـم تناولهـا فـ
  :العدید من األدبیات التربویة یمكن توضیحها فیما یلي

 . لتلك المهاراتعرضوفیما یلي  

ویتضمن القیام بإجراءات مناسبة الختبار الفرضیات المحتملة : االستقرائياالستدالل  -1
ًإلثبات صحتها أو خطئها وصوال لنتائج یمكن تعمیمها في ضوء البیانات والمعلومات 

الوقائع الجزئیة دقیقة للحقائق أو  مالحظة ك المهارة من المتعلمالمتوفرة، وتتطلب تل
من المحسوس إلى هذا األسلوب  ینتقل لذا؛ التعمیمات إلى  خاللهاواالنتقال من

، وهذه المهارة تمكن المتعلم حل المشكالت والقضایا المجرد ومن الجزء إلى الكل
 )22: 2012 الحجازین(. المطروحة

المتعلم أثناء دراسة المعارف والمفاهیم المرتبطة بالتربیة  من المهارة هذه وتتطلب         
 الكلـي، الـشكل إلى خاللها من واالنتقال البسیطة أجزائه أو المرسوم الشكل الفنیة مالحظة

  .والتجریب الفرضیات ًمستخدما
توصف هذه المهارة بأنها عملیة ذهنیة منطقیة تمكن المتعلم : االستنباطياالستدالل  -2

 تنمیة ویمكن للمعلم أن یوظفها في، الجزئیات من المبادئ العامة إلى لالنتقال
 تعلیم المفاهیم تبدو جلیة وذات أهمیة فيالعملیات العقلیة لدى المتعلمین، و

 المعلومات معالجه العلمیة، وتتطلب تلك المهارة مقدرة المتعلم على والمبادئ
  عدنان؛9 . ص،2002، قرني(. ات محددةإلجراءات وممارس ًطبقا المتوفرة والحقائق
  )210 .، ص2011، وآخرون

المتعلم أثناء دراسة المعارف والمفاهیم المرتبطة بالتربیة  من المهارة هذه وتتطلب
 وذلــك منهــا، والتأكــد التحقــق بغــرض ومالحظتهـا؛ المبــادئ والتعمیمــاتالبحــث عــن الفنیـة 
ــدأ او التعمــی یتــضمنها التــي األجــزاء بتحلیــل ــى ال مــن م؛ حیــث ینتقــل المــتعلمالمب مجــرد إل

الجزئــي، وهــذه المهــارة تعطــي المــتعلم المقــدرة علــى  ومــن التفكیــر الكلــى إلــى المحــسوس،
   .مالحظةقابلة للاختبار تفسیرات لظواهر أو أشیاء غیر تحدید و
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 األشیاء خصائصعلى إدراك ثبات بعض وتعني مقدرة المتعلم : االحتفاظياالستدالل  -3
 في ظاهریة تؤثر اختالفاترغم ما یحدث من ب ، دون تغیرلموضوعاتواألشكال وا

 إلى تجزئتهاأو المكاني، اللون أو الترتیب كوخصائصها واألشكال صفات األشیاء 
، الموسوي( .أقل منهامجموعات عدة  أو تقسیم المجموعة إلى األقسامالعدید من 

  )256.، ص2016
سة المعارف والمفاهیم المرتبطة بالتربیة المتعلم أثناء درا من المهارة هذه وتتطلب
علــى تقــسیم الــصورة إلــى العدیــد مــن األجــزاء الفرعیــة مــع االحتفــاظ بثبــات الفنیــة مقدرتــه 

  .صفاتها األساسیة من الشكل واللون
والتربیـة الفنیــة كمـادة دراســیة تهـدف تنمیــة حـواس التلمیــذ وشـحذ قدراتــه للقیــام 

صود من التربیة الفنیة تلقـین وتحفـیظ المـتعلم قواعـد  المقفلیسباألنشطة والمهام بحریة، 
ــالطرق الیدویــة علــى اختالفهــا، وانمــا الهــدف  ٕالرســم وطرقــه أو نــسخ األشــكال الطبیعیــة ب
األسمى الذي تصبو إلیه هو تأصیل الخصال النفسیة السویة في شخصیته وتنمیة مقدرته 

ًا ومیسرا ومرشدا للمتعلم محفزا على االستطالع والتعلم، وهذا یتطلب أن یكون المعلم موجه ً ً ً
ــي ســبیل ذلــك تحــاول الدراســة  ــاء المعرفــة بنفــسه، وف ــام باالكتــشاف واالطــالع وبن ــه للقی ل
الحالیة إمداد المعلم باستراتیجیة مقترحة وفق مبادئ التعلم البنائي تتضح فیها الممارسات 

ًا وصـوال لتنمیـة المفــاهیم واإلجـراءات واألدوار المنوطـة بكـل مـن المعلـم والمـتعلم القیـام بهـ
  .     الفنیة ومهارات التفكیر السابر لدى المتعلمین

  . االستراتیجیة المقترحة القائمة على مبادئ التعلم البنائي: المحور الثالث
 المتعلمـین، لـدى المعرفة لبناء كنموذج البنائي في السنوات الماضیة الفكر ظهر

متماسـك، ویعـد أحـدث  معرفـي قالـب فـي المـتعلم لـدى المعرفـة بنـاء فـي هـذا الفكـر ویسهم
فـي  تـؤثر التـي الخارجیـة العوامـل مـن التوجهات التدریسیة التي تنطوي على تغیر التركیز

 الداخلیـة واالتجاه نحو التركیز علـى العوامـل والمقرر والمدرسة والمتمثلة في المعلم التعلم
 للمواقـف عنـد تعرضـه المـتعلم نذهـ بداخل یجرى ما على التعلم؛ حیث یركز في تؤثر التي

ومدى فهمه واستیعابه للمفـاهیم العلمیـة، ومـدى  السابقة وتعرف بنیته المعرفیة التعلیمیة،
ذو معنــى  الـتعلم یجعـل مـا وكـل تفكیــره المختلفـة، وأنمـاط المعلومـات، معالجـة قدرتـه علـى

  ) .p, 2009, Gordon .39-40 (.لدیه

 تتبنى قیام المتعلمـین بتجهیـز والتي البنائیة، والتعلم البنائي یرتكز على النظریة
 فهم البیئة المحیطة بهم، والـتعلم فـي البنائیـة یعتمـد علـى نـشاط مننماذج ذهنیة تمكنهم 

وجعلهـا ذو معنـى انطالقـا مـن الـربط بـین الخبـرات الـسابقة  المتعلم وبنائـه للمعرفـة بنفـسه
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 تطـویر البنیـة المعرفیـة لدیـه، مـن واالستفادة منها في تولید خبرات جدیدة؛ بمـا یـسهم فـي
خالل التفاعل مع زمالئه ومعلمیه، وهذا یعني أن التعلم عملیة بنائیة اجتماعیـة؛ لـذا البـد 

Biddulph, Bell, Barker, Carr ,(.مــن تــوفیر بیئــة إیجابیــة لحــدوثها بوظیفیــة
165.p, 2013, Symington& Kirkwood , Jones 197  ؛.p, 2008, Cakir(  

لهــذا التوجــه فــإن المــتعلم لــیس مجــرد متلقــي للمعلومــات واألفكــار، ولكنــه ًووفقــا 
فاعل وتشط تتمحور حوله العملیة التعلیمیة، إضافة إلـى أنـه بنـاء للمعرفـة یوظـف قدراتـه 

 المفـاهیم واألفكـار، ومـن خاللهـا یقـوم المـتعلم واستقراءومهارات التفكیر لدیه في استنباط 
  .ًؤولها استنادا للمخزون المعرفي لدیهبتفسیر المعلومات الجدیدة وی

 یشیر األدب التربوي إلى ثمة مبادئ یرتكز علیها التعلم البنائي؛ اإلطاروفي هذا 
إلـى مجموعـة مـن المبـادئ  )Basadur, Runco & Ega, 2000, p.80(حیـث أشـار 

  :تتمثل في
ذهنـي الطبیعة االجتماعیة للعقل البشري، فاإلنسان منذ الوالدة في نمـو جـسمي و -

ــة تبحــث دومــا عــن معنــى األشــیاء  ــه یــشكل منظومــة متكامل ًمطــرد، كمــا أن عقل
  .وترمیزها بصورة تسمح باسترجاعها عند الحاجة إلیها

 .ًنمو الذاكرة بمرور الوقت، استنادا إلى الخبرات التي یكتسبها الفرد -
 .وجود فروق فردیة بین األفراد في اكتساب الخبرات بكل أنواعها -
والمهـام المـراد تنفیـذها،  األنـشطة حـول أعـضائه یتفـاوض مجتمع یةالصف البیئة -

ًوانطالقا من اعتبار المتعلم مسئوال عن أفكاره مدافعا عنها بالحجة واألدلة ً ً.  
أن المبادئ التي یرتكز علیها التعلم البنائي تتلخص ) Carusi, 2003, p.122 (ویرى

  :فیما یلي
ًحقق من صحتها، انطالقا من كون التعلم تمكین المتعلم من إنتاج الفرضیات والت -

  . ًقائم على نشاط المتعلم في بناء المعرفة وتنظیمها ذاتیا
هـو  التفكیـر أن باعتبـار مختلفة، بصور لعرض أفكارهم الفرصة للمتعلمین إتاحة -

ـــیم خبراتـــه  ـــصوى لتقی ـــة ق ـــتعلم، ووســـیلة ذات اهمی ـــة ال ـــرئیس لعملی المحـــرك ال
  .المختلفة

ً ومقــوم ومتــابع للمــتعلم، أكثــر مــن كونــه مــصدرا ونـــاقال موجــه ومیــسر المعلــم - ً
  .للمعلومات واألفكار

وبالنظر إلى ما تقدم یمكن استنباط بعض المبادئ التي یقوم علیها التعلم البنائي 
 عملیة انفعالیة یرتبط فیها الموقف التعلیمي بعاطفة المتعلم ومدى التعلم: والتي تتمثل في
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ٕالمتــضمنة فــي ســیاق الموقــف واعمــال مهاراتــه العقلیــة خــالل تــشویقه لالنخــراط بالمهــام 
أدائها، كما أن التعلم عملیة ترتكز على نـشاط المـتعلم أثنـاء معالجتـه للمعلومـات واألفكـار 
والتي تسمح لـه بتعـدیل بنیتـه المعرفیـة والعقلیـة خـالل تفاعلـه مـع المـشكالت والـصعوبات 

 المـتعلم فیهـا یقوم ومستمرة بنائیة عملیة هاالتي تواجهه والعمل على حلها، إضافة إلى أن
  .لمعنى الجدیدة الخبرات تصل بحیث وتعدیلها؛ المعرفیة؛ بنیته بتنظیم

ًوتأسیــسا علــى مــا ســبق تقتــرح الدراســة الحالیــة اســتراتیجیة قائمــة علــى مبــادئ 
ــائي لتنمیــة المفــاهیم ومهــارات التفكیــر االســتداللي فــي التربیــة الفنیــة تتــضم ن الــتعلم البن

 لتنفیذها تتم من خالل مجموعات تعاونیة، وتتبلور الالزمةمجموعة من الخطوات اإلجرائیة 
، وكل مرحلة منها تتضمن ) التقویم– التنفیذ –التخطیط (تلك االستراتیجیة في ثالث مراحل 

ًعددا من الممارسات المنوط بكل من المعلم والمتعلم القیام بها، وسیتم عرض االستراتیجیة 
  .لها وممارستها اإلجرائیة بصورة تفصیلیة باإلجراءاتبمراح

 :السابقة الدراسات

 في تبحث التيالدراسات  ّأن تبین السابقة،  والبحوثساتراالد مراجعة خالل ومن
استخدام استراتیجیات التدریس في تنمیة مفاهیم التربیة الفنیة وكذلك مهارات التفكیر 

 بطلبة تتعلق دراساتال غالبیة وكانت ًجدا، قلیلة تدراسا الفنیة التربیة لتخصص بأنواعها
 بینما طالب وتالمیذ المراحل األساسیة والمتوسطة والثانویة كانت ،كلیات التربیة الفنیة

ضعیفة، وفي هذا الجزء نشیر إلى بعض الدراسات التي تناولت استراتیجیات التدریس 
 بعض مهارات التربیة الفنیة وتنمیتها لتحصیل مفاهیم ودروس التربیة الفنیة، وكذلك

ومهارات التفكیر لدى تالمیذ وطالب المراحل الدراسیة قبل الجامعیة وتتنوع الدراسات 
  :والبحوث كما یلي

، اللـون، الزخرفـة(ومنهـا الفنیـة  المفـاهیم بعـض إكـساب إلـى هـدفت) 2010(دراسة علـي 
 لإلتقـان التعلم ستراتیجیاتا االبتدائي باستخدام إحدى الرابع الصف تلمیذات لدي) الطباعة

 الفنیة للمفاهیم التلمیذات إتقان مستوى تحدد محددة إلجراءات وفقا" بلوم "استراتیجیة وهي
 الفنیـة، وأظهـرت التربیـة تـدریس فـيفـأكثر % 80 أداء بنـسبة الحالي البحث في المقاسة

 الرابــع تفــوق المجموعــة التجریبیــة فــي رفــع مــستوى أداء تلمیــذات الــصف الدراســة نتــائج
علـى مـستوى االتقـان % 85,71االبتدائي للمفاهیم الفنیة الالزمة لهن حیث حصلن على 

فأكثر للمفاهیم الفنیة المقاسة، وأوصت الدراسة بإقامة تدریبات لمعلمـات % 80المحدد بـ 
التربیة الفینة الطالعهن على كیفیة استخدام استراتیجیة الـتعلم لإلتقـان فـي تـدریس فـروع 

  .الفنیة المختلفةالتربیة 
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 فـي الممزوج اإللكتروني للتعلم مقترحة استراتیجیة إعداد إلى  هدفت)2011(دراسة أمین 
 نحـو واالتجـاه العلمي االستقصاء مهارات بعض تنمیة في وفاعلیتها الفنیة التربیة تدریس
 النتـــائج فاعلیـــة أظهـــرت اإلعدادیـــة، وقـــد المرحلـــة طـــالب لـــدى الفنیـــة التربیـــة دراســـة

 دراسة نحو االتجاه تنمیة وفي العلمي االستقصاء مهارات تنمیة في المقترحة تراتیجیةاالس
 األخـریین، المجموعتین مع بالمقارنة األولى التجریبیة المجموعة طالب لدى الفنیة التربیة
 العلمـي االستقـصاء مهـارات تنمیـة فـي كبیـرا االسـتراتیجیة هـذه اسـتخدام تـأثیر حجـم وكان
 أن یفسر وذلك األولى، المجموعة طالب لدى الفنیة التربیة دراسة نحو جاهاالت تنمیة وفي

 مـن اإلیجابیـة والمشاركة بالعمل التعلم ربط في فعاال دورا یلعب الممزوج اإللكتروني التعلم
 كذلك،. لمشكالتهم حل إلى للوصول معا ومناقشتها وتحلیلها األفكار وتبادل تعاونهم خالل

 بیئــة فــي التعــاوني بــالتعلم الممــزوج اإللكترونــي الــتعلم یلعبــه الــذي الــدور إیجابیــة تبینــت
ـــة ـــة إلكترونی ـــتم اجتماعی ـــا ی ـــادل فیه ـــین األدوار تب ـــین ب ـــین جهـــة مـــن المتعلم ـــم وب  المعل

 الطـالب لـدى الوجدانیـة الجوانـب تنمیـة فـي یـسهم ممـا آخر، جانب من التعلم ومجموعات
  .التعلیمیة لعملیةا في بدورهم إحساسهم نتیجة المادة، دراسة نحو

 تــدریس فــي االقــران تــدریس اســتراتیجیة إلــى تعــرف فاعلیــة  هــدفت)2011(دراســة خلیــل 
 بمدینـة االبتدائیـة المرحلـة تالمیـذ لدى التعلیمیة المخرجات ببعض وعالقتها الفنیة التربیة

ــة  ــر االبتكــاري، واالتجــاه نحــو مــادة التربی جــدة، وتمثلــت المخرجــات فــي التحــصیل والتفكی
 المجموعة على التجریبیة المجموعة تفوق فنیة، وأهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسةال

الفنیــة، وأوصــت  التربیــة مــادة نحــو واالتجــاه االبتكــاري، والتفكیــر التحــصیل الــضابطة فــي
الفنیـة، ومراعـاة  التربیـة تـدریس مجـاالت فـي االقران تدریس استخدام استراتیجیةالدراسة ب

دام استراتیجیات حدیثة، وتدریب المعلمین علیها قبل الخدمة وأثناءهـا فـي التنوع في استخ
  .تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري، واتجاههم نحوها

 القـراءة علـى قائمـة مقترحـة اسـتراتیجیة فاعلیـة إلى معرفـة  هدفت)2014 (دراسة بلقاسم
 الثـاني الـصف لبـاتطا لـدى الناقـد التفكیـر تنمیـة فـي الفنیـة التربیـة تـدریس فـي البصریة
 إحـصائیة داللـة ذات فـروق المنورة، وتوصلت نتائج الدراسة إلـى وجـود بالمدینة المتوسط

 لمهــارات والبعــدي القبلــي القیاســین فــي) الدراســة عینــة (الطالبــات درجــات متوســطي بــین
 ءةالقرا على القائمة المقترحة االستراتیجیة وفاعلیة البعدي، التطبیق لصالح الناقد التفكیر

 وهـي ،)0.81 (بلـغ حیـث األثـر، حجـم تحدیـد خـالل مـن الناقد التفكیر تنمیة في البصریة
 اســتراتیجیة بإدخـال الدراسـة وأوصـت للتطبیــق، عملیـة داللـة وجـود إلــى تـشیر كبیـرة قیمـة

 التربیــة بكلیــات العملیــة والتربیــة التــدریس طــرق مقــررات مفــردات ضــمن البــصریة القـراءة
 التخصص، والتأكید هذا مع لتناسبها ًنظرا خاصة بصفة الفنیة تربیةال طالبات ولقسم عامة
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 ،)التركیــب-التقــویم-التحلیــل: (مثــل العلیــا؛ بالمــستویات االهتمــام بــضرورة المعلمــات علـى
  .الدنیا والمستویات الجوانب على االقتصار وعدم ذلك، على الطالبات وتدریب
ــتعلم تیجیةاســترا أثــر إلــى معرفــة هــدفت) 2014( القرنــي دراســة  فــي مــستوى التعــاوني ال

ــر مهــارات وتنمیــة تحــصیل ــادة االبتــدائي الــسادس الــصف طــالب لــدى اإلبــداعي التفكی  لم
 تبــوك، وأظهــرت نتــائج الدراســة وجــود أثــر للتــدریس باســتخدام منطقــة فــي الفنیــة التربیــة

ــ طــالب لــدى اإلبــداعي التفكیــر وتنمیــة التحــصیل فــي التعــاوني التعلــیم اســتراتیجیة  صفال
االبتدائي، وقدمت الدراسة في ضوء نتائجها مجموعة من التوصیات أهمهـا تبنـي  السادس

المعلمین استراتیجیات التعلم التعاوني لتنمیة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي وغیرهـا، وتـضمین 
ٕدروس التربیة الفنیة بعض مهارات التفكیر واعادة تنظیمها فـي ضـوء اسـتراتیجیات الـتعلم 

  .النشط
 FREE (هانـد فـري برنـامج تـدریس هـدفت إلـى تعـرف فاعلیـة) 2014( الزهرانـي دراسـة

HAND (التربیـة لمـادة اإلبـداع مهـارات تنمیـة األقران في تدریس استراتیجیة على القائم 
المتوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تفوق تالمیذ المجموعة  المرحلة طالب لدى الفنیة

فـي القیـاس البعـدي لمقیـاس المهـارات ) ستراتیجیة األقرانالتي درست با(التجریبیة األولى 
التــي درسـت باســتخدام (االبـداع الفنـي، وكــذلك تفـوق تالمیـذ المجموعــة التجریبیـة الثانیـة 

ــامج ــذ ) البرن ــوق لتالمی ــي، ووجــود تف ــداع الفن ــاس المهــارات االب ــدي لمقی ــاس البع ــي القی ف
ــذ المجموعــة ) ة األقــرانالتــي درســت باســتراتیجی(المجموعــة التجریبیــة األولــى  علــى تالمی

فـي القیـاس البعـدي لمقیـاس المهـارات ) التي درست باسـتخدام البرنـامج(التجریبیة الثانیة 
االبداع الفني، وقدمت الدراسة فـي ضـوء نتائجهـا مجموعـة مـن التوصـیات أهمهـا توظیـف 

 اإلبداع مهارات تنمیة األقران في تدریس استراتیجیة على القائم هاند فري المعلمین برنامج
  .الفنیة التربیة لمادة

تنمیة مفاهیم التربیة الفنیـة  إلى هدفت) 2015(دراسة السید، ومحمود، وواصف، وغبور 
للمرحلة الثانیة من التعلیم األساسي باستخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط وتمثلت في 

 الدراسـة نتـائج وأظهـرت ،)العصف الذهني، والتعلم التعـاوني، وحـوض الـسمك(استراتیجیة 
ــدل علــى تفــوق  ــة الفنیــة، ممــا ی ــي اكتــساب مفــاهیم التربی ــوق المجموعــة التجریبیــة ف تف
اسـتخدام اســتراتیجیات الـتعلم النــشط فـي تنمیــة مفــاهیم التربیـة الفنیــة لـدى طــالب الــصف 
األول اإلعــدادي، وأوصــت الدراســة باعتمــاد اســتراتیجیات الــتعلم النــشط فــي تنمیــة مفــاهیم 

بیة الفنیة، واقترحت إجراء دراسات أخرى وفي مواد دراسیة أخرى، وفي صفوف دراسـیة التر
  .أخرى



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -334-

هــدفت إلـى تعــرف أثـر اســتخدام اسـتراتیجیة الــتعلم التعـاوني علــى  )2015(دراسـة العتـوم 
تحسین تحصیل الطلبة في مبحث التربیـة الفنیـة، وقـد أجریـت الدراسـة علـى طلبـة الـصف 

 تفـوق النتـائج أظهـرت ، وقـدالمفـرق) قـصبة(ومیـة فـي محافظـة التاسع في المدارس الحك
 كانت التعاوني التعلم طریقة أن تبین وبهذا التجریبیة على المجموعة الضابطة، المجموعة

 یعزي قد لدیهم الفنیة المهارات وتطویر إنماء وفي الطلبة، تحصیل زیادة في فاعل أثر ذات
 الواحـدة المجموعـة ضـمن الطلبـة جمیـع شاركةلمـ الفرصـة إتاحـة في الطریقة هذه لفاعلیة
 ووجود النوع، لمتغیر تعزى فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما التقلیدیة، الطریقة عكس
 العدیـد وقـدم بینهمـا، والتفاعـل والجـنس الطریقة لمتغیري تعزى إحصائیة داللة ذات فروق

 كاإلبـداع جدیـدة متغیـرات علـى التعـاوني الـتعلم استراتیجیة استخدام أهمها؛ التوصیات من
 معلمي ودعوة مختلفة، دراسیة ومراحل عینات وعلى الفني والتذوق الجمالیة والتربیة الفني

 الــتعلم اســتراتیجیة وتطبیــق التعــاوني، الــتعلم اســتراتیجیات اســتخدام إلــى الفنیــة التربیــة
  .أخرى وصفوف أخرى دراسیة مباحث على التعاوني

 التفكیـر قبعـات اسـتراتیجیة اسـتخدام فاعلیـة "عـن الكـشف إلى هدف) 2017(دراسة علي 
 ومهارات االبتكاریة القدرات وتنمیة الدراسي التحصیل على الفنیة التربیة تدریس في الست

 فـروق منهـا وجـود البحـث نتـائج ، وأظهر"اإلعدادیة المرحلة طالب لدى اإلسالمیة الزخرفة
 المجمــوعتین الطــالب درجــات طاتمتوســ بــین" 0.05 "مــستوى عنــد إحــصائیة داللــة ذات

 المجوعة طالب لصالح الدراسي التحصیل الختبار البعدي التطبیق في والضابطة التجریبیة
 خالل من وذلك المعلمین تدریب برامج في النظر إعادة التجریبیة، وأوصى البحث بضرورة

 ســتراتیجیةا اســتخدام كیفیــة علــى للتــدریب الخدمــة أثنــاء للمعلمــین تــدریبي برنــامج إعــداد
  .الفنیة التربیة مقرر تدریس في الست التفكیر قبعات

بناء خطط تدریسیة على وفـق اسـتراتیجیة الـتعلم للـتمكن  هدفت إلى )2018(دراسة ثامر 
، وقیاس فاعلیته من خالل تطبیقه علـى عینـة تجریبیـة مـن طـالب الـصف األول المتوسـط

 لثبـوت وذلـك البعـدي، المهاري الختبارا في التجریبیة المجموعة النتائج تفوق أظهرت وقد
ــتعلم اســتراتیجیة وفــق علــى المعــدة التــدریس طریقــة فاعلیــة  تسلــسل حیــث مــن للــتمكن ال
 التوصــیات مــن العدیــد الفنیــة، وقــدمت التربیــة مهــارات تنفیــذ وخطــوات المعلومــات وتنظــیم

ت الـتعلم أهمها ضرورة استعمال استراتیجیات تدریس حدیثة بـشكل عـام ومنهـا اسـتراتیجیا
بتـدریس هـذه المـادة وفـق للتمكن في تدریس مادة التربیـة الفنیـة لثبـوت فاعلیتهـا مقارنـة 

الطریقـة المعتـادة، وتـدریب مدرسـي ومدرسـات مـادة التربیـة الفنیـة علـى مهـارات اسـتعمال 
استراتیجیة التعلم للتمكن في التـدریس بمقـدورها أن تطـور مهـارات المتعلمـین فـي التربیـة 

  .الفنیة
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  :التعلیق العام على الدراسات السابقة
 وذلـك واالخـتالف،یمكن التعلیق العام على الدراسات السابقة ببیان أوجـه اإلفـادة 

  :فیما یلي
تتنــوع الدراســات والبحــوث الــسابقة بــین إكــساب وتنمیــة المفــاهیم الفنیــة والمحتــوى  -

؛ 2010 علـى،(سـة  تدریـسیة ومنهـا دراتالدراسي للتربیة الفنیة باستخدام اسـتراتیجیا
لإلتقـان؛  الـتعلم(واستخدموا اسـتراتیجیات ) 2015 وغبور، وواصف، ومحمود، السید،

 . على الترتیب) السمك وحوض التعاوني، والتعلم الذهني، العصف
 بعـض الدراســات ســعت إلــى التحــصیل الدراسـي ومنــه تحــصیل المفــاهیم الفنیــة ومنهــا -

 تدریس(واستخدموا استراتیجیات ) 2017؛ على، 2015 ؛ العتوم،2011 خلیل(دراسة 
 .الترتیب على) الست التفكیر التعاوني؛ قبعات التعلم االقران؛

االبتكاري؛ والناقد؛ اإلبداعي؛ اإلبداع (بعض الدراسات سعت إلى تنمیة مهارات التفكیر  -
على الترتیب وتمثلت في دراسة ) اإلسالمیة الزخرفة ومهارات االبتكاریة الفني؛ القدرات

ـــلخ( ـــي،2014 ؛ بلقاســـم،2011 لی ـــي،2014 ؛ القرن ـــى، 2014 ؛ الزهران ) 2017؛ عل
 البصریة؛ التعلیم القراءة على قائمة االقران؛ مقترحة تدریس(واستخدموا استراتیجیات 

األقـران؛  تـدریس استراتیجیة على القائم) FREE HAND (هاند فري التعاوني؛ برنامج
 .الترتیب على) الست التفكیر قبعات

  بالجوانـب النظریـة، فیمـا یتعلـقوالبحوث السابقةدراسات المن  الحالي البحثفید ستی -
ٕواالسترشـــاد بـــبعض المراجـــع التـــي وردت بهـــا واجراءاتهـــا المنهجیـــة، األدوات بنـــاء و

 .وتفسیر النتائج ومناقشتها
اسـتراتیجیة مقترحـة فـي أنهـا البحث الحالي عن الدراسات، والبحوث السابقة تختلف و -

 فلسفة ومبادئ التعلم البنائي، باإلضـافة إلـى أنهـا سـعت لتنمیـة تحـصیل لىترتكز عو
 الفنیة في مستویات متعددة، باإلضافة إلى تنمیة التفكیر االستداللي للمفاهیمالتالمیذ 

والتي لم تتطرق له أي دراسة من الدراسـات ، )االستقرائي، واالستنباطي، واالحتفاظي(
  .والبحوث السابقة

  :ثإجراءات البح
بنـاء مـنهج البحـث، وتناول الجـزء التـالي إجـراءات الدراسـة المیدانیـة، مـن حیـث 

أدوات الدراســة ومــواد المعالجــة التجریبیــة، وكیفیــة إعــدادها وضــبطها، وخطــوات إجــراءات 
  : وفق ما یليحساب صدقها وثباتها، والنتائج المرتبطة بالدراسة المیدانیة

  :البحث منهج
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 التجریبیــة المجموعــة تــصمیم علــى القــائم لتجریبــي،ا شــبه المــنهج اســتخدام تــم
ــتعلم مبــادئ علــى قائمــة مقترحــة اســتراتیجیة أثــر لمعرفــة وذلــك الــضابطة؛ والمجموعــة  ال

 مـن عینـة لـدى الفنیـة التربیـة فـي االسـتداللي التفكیر ومهارات المفاهیم تنمیة في البنائي
  .االبتدائیة بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ
  :البحث واتأد وضبط بناء

  :تشتمل أدوات الدراسة ومادة المعالجة التجریبیة علي          
 بالمرحلـة الخـامس الـصف المتطلب تنمیتهـا لـدى تالمیـذ الفنیة التربیة بمفاهیم قائمة .1

  .الفنیة التربیة بمادة) التصمیمیة الوحدة (بـمحتوى االبتدائیة، والمتضمنة
ــر بمهــارات قائمــة .2 ــذالمت االســتداللي التفكی ــدى تالمی ــب تنمیتهــا ل  الخــامس الــصف طل

  .الفنیة التربیة بمادة) التصمیمیة الوحدة (بـمحتوى االبتدائیة، والمرتبطة بالمرحلة
 لدى الفنیة التربیة بمادة التصمیمیة الوحدة(مادة المعالجة التجریبیة بناءها وضبطها  .3

 قائمـة مقترحـة یةاسـتراتیج ضوء في وتقدم االبتدائیة بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ
 ).البنائي التعلم مبادئ على

الفنیـة  التربیـة بمـادة) التـصمیمیة الوحـدة(تحـصیلي معرفـي لمفـاهیم بمحتـوى اختبار  .4
  .االبتدائیة بالمرحلة الخامس الصف لدى تالمیذ

 الخــامس الــصف تالمیــذ لــدى الفنیــة التربیــة االســتداللي فــيمقیــاس مهــارات التفكیــر  .5
 .االبتدائیة بالمرحلة

  : تفصیلي لبناء أدوات البحث الحاليوصفوفیما یلي 
 الـصف تالمیـذ لـدى المتطلـب تنمیتهـا الفنیـة التربیة بمفاهیم إعداد قائمة: ًأوال

 بمـادة) التـصمیمیة الوحـدة (بــمحتوى والمتـضمنة االبتدائیة، بالمرحلة الخامس
  الفنیة التربیة

ألهــداف التــي تــشمل فــي صــیاغة ا) التــصمیمیة الوحــدة(تحلیــل المحتــوى أســهم 
ً فلكل عنصر من عناصر المحتوى أسلوب معین في تعلمه، استنادا ،جوانب التعلم المختلفة

، ولتحقق الغایة مـن تحلیـل المحتـوى، لطبیعة العنصر واألهداف المراد تحققها من تدریسه
ة ولكي نصل من خالله للمفاهیم المراد تنمیتها لدى عینة الدراسة تم تحلیل محتـوى الوحـد

  :في ضوء تحلیل مضمون الفقرة الستخراج المفاهیم، وذلك وفق الخطوات التالیة
 ال لكـي) أسـبوعین(ملیـة التحلیـل مـرتین بفاصـل زمنـي جریـت عُأ :حساب ثبات التحلیل

) 15(تتـأثر عملیــة التحلیــل الثانیــة بنتیجــة عملیــة التحلیــل األولــى، وقــد تــم التوصــل إلــى 
لـى، وفـي المـرة الثانیـة أضـیف إلـى العـدد الـسابق مفهـوم، ًمفهوما في عملیـة التحلیـل األو
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ًمفهوما علمیا متضمن بـ ) 16(وبذلك وصل العدد إلى  المقـررة علـى ) التـصمیمیة الوحـدة(ً
، وبالتالي تم )م2020 –م 2019( بالفصل الدراسي األول الصف الخامس االبتدائيتالمیذ 

 ,Cooper) قد استخدمت معادلة كوبرتطبیق معادلة نسبة االتفاق بین هذین التحلیلین و
J., 1975, 27) ونتائجه بالجدول التاليلحساب نسبة االتفاق بین عملیتي التحلیل  .  

 الوحدة(النسبة المئویة لالتفاق بین عملیتي التحلیل األولى والثانیة لمحتوى  )1(جدول 
  االبتدائي الخامس الصف تالمیذ على المقررة) التصمیمیة

عدد المفاهیم   عملیة التحلیل
  المستخرجة

الزیادة في عدد 
  النسبة المئویة لالتفاق  المفاهیم

  15  األولى
  %93,75  1  16  الثانیة

أن نسبة االتفاق بین عملیتي التحلیل قد  السابق یتضح  الجدول بیاناتباستقراء
      . تدل على ثبات التحلیلجیدةوهي نسبة %) 93,75(بلغت 

تـم عـرض القائمـة النهائیـة : والمتخصـصین الخبـراء صدق التحلیل فـي ضـوء آراء
فــي التربیــة للمفـاهیم التــي تـم التوصــل إلیهـا علــى مجموعــة مـن المحكمــین المتخصـصین 

وبعض من أسـاتذة التربیـة تخـصص منـاهج وطـرق تـدریس  الفنیة من معلمین وموجهین،
 وتم وضع المفاهیم ، وفي ضوء ذلك تم عمل التعدیالت الواردة بهذه القائمة،التربیة الفنیة

فـي االبتـدائي  الخـامس الـصف تالمیـذ علـى المقـررة) التصمیمیة الوحدة (بـالتي تضمنتها 
  :التالیةالقائمة 
 الصف تالمیذ على المقررة) التصمیمیة الوحدة (بـقائمة المفاهیم المتضمنة  )2(جدول 

  االبتدائي الخامس
  م  المفهوم  ماهیته

 العناصـــر تبــسیط علــى تعلمــینالم یــساعد ابتكــاري ّفنــي أســلوب
ـــة مـــع تـــصمیمیة لوحـــدات  وممیـــزات بخـــصائص االحتفـــاظ طبیعی
  .العنصر

 التبسیط أسلوب
  1  والتحویر

  2  التبسیط  .تفاصیلها بعض وحذف وخطوط مساحات إلى العناصر تحویل
 مرحلــة فــي العنــصر شــكل مــن مــستوحاة جدیــدة أشــكال صــیاغة
  3  تحویرال  .بنائها ُأسس على اإلبقاء مع التبسیط

 العناصــر مــن لمجموعــة تلخــیص أو العناصــر ألحــد مبــسط شــكل
  4  التصمیمیة الوحدة  .جدید تكوین في صیاغتها ٕواعادة واألشكال

ـــي الوحـــدات هـــي ـــد الت ـــة علـــى تعتم ـــف الطبیع   5  الطبیعیة الوحدات بأنواعهـــا وبمختل
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  م  المفهوم  ماهیته
  لها أساسي كمصدر وعناصرها أشكالها

ـــاتالنب عناصـــرها مـــن تـــستمد التـــي الوحـــدات  األعـــشاب مثـــل ات
  6  النباتیة الوحدات  .إلخ..واألشجار  والثمار واألزهار
 واألسـماك والطیـور الحـشرات مـن تستمد عناصـرها التي الوحدات

  7  الحیوانیة الوحدات  .الخ ..واألصداف والحیوانات
 بمختلـــف اإلنـــسان شـــكل عناصـــرها مـــن تـــستمد التـــي الوحـــدات
  8  اآلدمیة الوحدات  .إلخ ..والریاضي كالتمثیل الحركي التعبیریة األوضاع
كالــسحاب  الطبیعیـة العوامـل مـن عناصــرها التـي تـستمد الوحـدات
  .إلخ ..واألمواج والغیوم

 الطبیعیة الوحدات
  9  الرمزیة

 واألشــــكال عالقــــات الخطــــوط مــــن تتكــــون التــــي الوحــــدات هــــي
ــــة واألشــــكال والمــــضلعات المنتظمــــة الهندســــیة ــــدوائر النجمی  وال

  .وغیرها
  10  الهندسیة داتالوح

 أو العربیـة باللغـة والكلمـات سـواء الحـروف على تعتمد التي هي
  11  ّالخطیة الوحدات  األخرى باللغات

  12  مرحلة الدراسة والنقل  .الطبیعة في هي لألشكال كما الواقعي التسجیل
ــــرف لألشــــكال والعناصــــر الدقیقــــة الدراســــة ــــائي النظــــام لتع  البن

  13  مرحلة التحلیل  .جمالیة وقیم تفاصیل تحویه من وما لها، الهندسي الطبیعي
 دون بعـض التفاصــیل مــن والعناصــر وتجریـدها األشـكال تلخـیص

  14  مرحلة التبسیط  .لها البنائي النظام أو اإلخالل بالتركیب
 الحــــذف خــــالل عملیـــات مـــن والعناصـــر األشــــكال رؤیـــة إعـــادة

 ٕغیر واعادةوالتص التكبیر أو بعض األجزاء في والمبالغة واإلضافة
  .والمساحات الخطوط تجمیع وتركیب

مرحلة إعادة 
  15  الصیاغة

 فـي تركیبهـا أو ٕواعـادة تجمیعهـا المفردات ترتیب خالل من تكون
  .جدید شكل

مرحلة إظهار الشكل 
  16  الجدید

 مفـاهیم  مـا: والـذي یـنص علـىأجابت عن السؤال األولوبذلك تكون الدراسة قد 
 تالمیـذ علـى المقـررة الفنیـة التربیـة بمـادة) التصمیمیة الوحدة (ـب المتضمنة الفنیة التربیة
االبتدائیة؟؛ حیث توصلت الدراسة من خالل تحلیل محتواهـا إلـى  بالمرحلة الخامس الصف

 ًمفهوما متضمن بـ) 16(ومجمل عددها ) 1(المفاهیم المشار إلیها بالجدول السابق ملحق 
االبتدائي بالفصل الدراسـي األول  الخامس الصف تالمیذ على المقررة) التصمیمیة الوحدة(
  ).م2020 –م 2019(
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 تالمیـذ لـدى المتطلـب تنمیتهـا االسـتداللي التفكیـر بمهـارات إعـداد قائمـة: ًثانیا
) التـصمیمیة الوحـدة (بمحتـوى والمرتبطـة االبتدائیـة، بالمرحلـة الخامس الصف
  الفنیة التربیة بمادة

 تالمیذ على المقررة) التصمیمیة الوحدة (وىتوصل البحث الحالي بعد تحلیل محت
االســتدالل  :االبتــدائي إلـى أن موضــوعاتها تحتـوي علـى المهــارات التالیـة الخـامس الـصف

، وقد حددت عنـد صـیاغة أسـئلة مقیـاس مهـارات )االحتفاظي – االستنباطي –االستقرائي (
  :ل التاليالتفكیر االستداللي الصیاغة اإلجرائیة لتلك المهارات كما بالجدو

  ) التصمیمیة الوحدة (بـالمتضمنة بمهارات التفكیر االستداللي قائمة  )3(جدول 
  االبتدائي الخامس الصف تالمیذ على المقررة

  الصیاغة اإلجرائیة  المهارة  م

  االستقرائياالستدالل   1
 أو المرسوم الشكل مالحظة التلمیذ من المهارة هذه وتتطلب
 الكلــي، الــشكل إلــى خاللهــا مــن واالنتقــال البــسیطة أجزائــه

  .والتجریب الفرضیات ًمستخدما

  االستنباطياالستدالل   2
 مـــن التحـــرك علــى التلمیـــذ تـــساعد منطقیــة ذهنیـــة عملیــة
 فـي المعلـم ویـستغلها الخاصة، الحاالت إلى العامة المبادئ

  .المفاهیم تعلیم

  االحتفاظياالستدالل   3
 إلـى الصورة تقسیم على التلمیذ قدرة إلى المهارة هذه تشیر

 صــفاتها بثبــات االحتفــاظ مــع الفرعیــة األجــزاء مــن العدیــد
  .واللون الشكل من األساسیة

 مهـارات  مـا: والذي ینص علـىقد أجابت عن السؤال الثانيوعلیه تكون الدراسة 
 علــى المقــررة الفنیــة التربیــة بمــادة) التــصمیمیة الوحــدة (بـــ المرتبطــة االســتداللي التفكیــر
؟؛ حیـث توصـلت مـن وجهـة نظـر المتخصـصین االبتدائیـة بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ

الدراسـة مــن خـالل تحلیــل محتواهـا إلــى المهــارات المـشار إلیهــا بالجـدول الــسابق ومجمــل 
 المقررة الفنیة التربیة بمادة) التصمیمیة الوحدة(مهارات متضمنة بموضوعات ) 3(عددها 

  .االبتدائیة بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ على
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 الخــامس الــصف تالمیــذ لــدى الفنیــة التربیــة بمــادة التــصمیمیة الوحــدة: ًثالثــا
 مبــادئ علــى قائمــة مقترحــة اســتراتیجیة ضــوء فــي وتقــدم االبتدائیــة بالمرحلــة

 .البنائي التعلم
 المقترحة من ثالثة مراحل رئیسة انبثق مـن كـل مرحلـة عـدد االستراتیجیةتكونت 

یة، والتي یتضح فیها دور كل من معلم التربیـة الفنیـة والتالمیـذ، وتـم من الخطوات اإلجرائ
  :التوصل إلى صورة االستراتیجیة المقترحة على النحو التالي

  :مرحلة التخطیط
تحلیــل محتــوى الــدروس الســتخراج مــا بهــا مــن معلومــات ومفــاهیم مرتبطــة بالتربیــة  )1

  .الفنیة
ســؤال أو لغــز بحیــث تتطلــب صــیاغة مفــردات موضــوع الــدرس فــي صــورة مــشكلة أو  )2

 .ًتفكیرا في حلها
صــیاغة أهــداف الــدرس فــي صــورة إجرائیـــة لتحدیــد الخبــرات التــي ســوف یكتـــسبها  )3

 .التالمیذ
وضع مقترح لترتیب البیئـة الـصفیة بمـا یتناسـب مـع نظـام عمـل المجموعـات وتحقـق  )4

 .مهام التعلم
 بـشكل صـحیح وضع قواعد للعمل تضمن سیر إجراءات الحصة في الفصل أو المرسم )5

 :یشارك فیها التالمیذ، وتتمثل في

  .جمیع أفراد المجموعة یقع على عاتقها تنفیذ مهام النشاط الموكل إلیها -
  .ًااللتزام بالجدول الزمني المحدد سلفا لكل نشاط -
  .االلتزام بآداب المناقشة والحوار بین التالمیذ في مجموعاتهم -
  . ترددأداء مهام أنشطة التعلم دون خوف أو خجل أو -
  .ً المساعدة عند تولید الفكرة لتزداد وضوحاتقدیم -
مـشاركة معلـم التربیـة الفنیــة وتالمیـذه فـي إعـداد األنــشطة فـي صـورة مهـام إجرائیــة،  )6

  :وتشمل
  .تحدید الهدف من كل نشاط في صورة إجرائیة -
  .وضع التعلیمات الخاصة بكل نشاط على حدة -
 .صیاغة مهام كل نشاط في عبارات سهلة وبسیطة -
  .تضمین مهام أنشطة التعلم ببعض جوانب المفاهیم -
  .تضمین مهام أنشطة التعلم ببعض قدرات التفكیر االستداللي -
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  .تحدید دور كل تلمیذ على مهام كل نشاط مع مراعاة العدالة في التوزیع -
  .تصمیم بطاقات تقویم ألداء كل مهمة من مهام أنشطة التعلم -
  .طة التعلموضع جدول زمني لكل مهمة من مهام أنش -
  . تنفیذ مهام أنشطة التعلم ووسائل ومصادر التعلم الالزمةتجهیز متطلبات -
صیاغة أسئلة متعددة المستویات والتغذیة الراجعة لها على شرائح عـرض تقـدیمي أو  )7

 أیة وسیلة متاحة
 .تحدید بعض أسالیب التعزیز المناسبة لخصائص التالمیذ )8
  :حدید أدوارها ولألفراد داخلها، ویراعى فیهاوضع مقترح لتكوین مجموعات التالمیذ وت )9
  .تكوین مجموعات التالمیذ بشكل غیر متجانس بین أربعة إلى ست تالمیذ -
 .إعطاء التالمیذ فكرة عامة عن جمیع األدوار المتاحة لهم في مهام أنشطة التعلم -
 الفرصــة الختیــار كــل مجموعــة مــا یناســبها مــن أنــشطة وعنــد االخــتالف یلجــأ إتاحــة -

 .تراعلالق
تأكد المعلم من مدى مناسبة األنشطة لطبیعة وخصائص التالمیذ بكل مجموعـة علـى  -

 .حدة
 .مهام كل نشاط على أفراد المجموعة الواحدة مع مراعاة تبادل األدوارتوزیع  -
  .ٕ على تحقق ما یوكل لهم من مهام واشعارهم بالمسئولیةحث التالمیذ -

  :مرحلة التنفیذ
 فــیلم تعلیمــي أو نمــوذج أو قــصة أو صــور علــى بعــرضالتهیئــة لموضــوع الــدرس  )1

 .ًالتالمیذ أو أي نمط من أنماط التهیئة یراه معلم التربیة الفنیة مناسبا لموضوع درسه
  .التخطیط مرحلة في تصمیمها تم إعطاء التالمیذ مهام األنشطة، التي )2
 تعـرفالتنبیه على التالمیـذ قـراءة مهـام األنـشطة، التـي تـم توزیعهـا علـیهم بغـرض ال )3

 .األداء المرتقب على
بدء التالمیذ في أداء المهام بتلقائیة؛ حیث یكون تفاعلهم مع بعضهم البعض بواقعیة  )4

 .حدة على مهمة كل ألداء المعلن الزمني للجدول ًداخل كل مجموعة، ووفقا
ًالتأكید على إیجابیة التالمیذ جمیعا ومشاركتهم في الموقف التعلیمي، من خالل تزامن  )5

 .ًلتالمیذ بأداء أدوارهم، مع أداء باقي المجموعات لمهام األنشطة المعدة سلفاقیام ا
 .یقدم معلم التربیة الفنیة أسالیب التغذیة الراجعة المناسبة عند الحاجة إلیها )6
 .كتابة نتائج أداء المهمة الفرعیة في صورة تقریر لكل تلمیذ على حده )7
مفاهیم المتضمنة بمهـام أنـشطة یستخلص أعضاء المجموعة الواحدة بعض جوانب ال )8

 .التعلم
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تستنبط أعضاء المجموعة الواحدة بعض قدرات التفكیـر االسـتداللي المتـضمنة بمهـام  )9
 .أنشطة التعلم

 . بین المجموعات الخبراتتعرض كل مجموعة نتائجها؛ بغرض تبادل )10
 .ًیقدم معلم التربیة الفنیة ملخصا لمهام أنشطة الدرس في صورة مختصرة وبسیطة )11
ستقبل معلـم التربیــة الفنیـة اســتجابات مجموعـات التالمیــذ عـن أوجــه االسـتفادة مــن یـ )12

 .مهام أنشطة التعلم
ــم التربیــة الفنیــة تغذیــة راجعــة مرتبطــة بأوجــه االســتفادة مــن مهــام أنــشطة  )13 یقــدم معل

 .التعلم

  :مرحلة التقویم
مرتبطـة بمشاركة التالمیذ عن مدى ما تحقـق مـن أهـداف، معلم التربیة الفنیة یكشف  )1

 .بموضوع الدرس
تحدیــد معلــم التربیــة الفنیــة مــع التالمیــذ نقــاط القــوة والــضعف فــي أداء مهــام أنــشطة  )2

 .التعلم
یوجه معلم التربیة الفنیة مجموعات التالمیذ، لإلجابة عـن األسـئلة المرتبطـة بأهـداف  )3

 .الدرس
 .یتلقى معلم التربیة الفنیة اإلجابات ویصوب ما بها من أخطاء إن وجدت )4
مقیـاس -اختبـار تحـصیل المفـاهیم (قوم معلم التربیـة الفنیـة بتطبیـق أدوات القیـاس ی )5

 ).التفكیر االستداللي
ــوم معلــم التربیــة الفنیــة بتــصحیح أدوات القیــاس وعــرض النتــائج علــى التالمیــذ،  )6 یق

 .ومناقشتها
    .بعض األنشطة اإلثرائیة الداعمة للتالمیذ الفنیة یقدم معلم التربیة )7

 صـورة ما" : والذي ینص علىقد أجابت عن السؤال الثالثوعلیه تكون الدراسة            
 بالمرحلـة الخـامس الـصف تالمیـذ علـى المقـررة الفنیـة التربیـة بمـادة) التصمیمیة الوحدة(

ملحـق ". البنـائي؟ الـتعلم مبادئ على القائمة المقترحة االستراتیجیة خطوات وفق االبتدائیة
) الوحـدة التــصمیمیة(یـق اســتراتیجیة الـتعلم البنــائي فـي تــدریس دلیـل المعلـم فــي تطب) 2(

ــــــــام  ــــــــة الكویــــــــت للع ــــــــصف الخــــــــامس االبتــــــــدائي بدول ــــــــذ ال ــــــــى تالمی المقــــــــررة عل
  ).م2019/2020(الدراسي

  
) التــصمیمیة الوحــدة (بمحتــوى لمفــاهیم معرفــي تحــصیلي إعــداد اختبــار: ًرابعــا
  :االبتدائیة حلةبالمر الخامس الصف تالمیذ لدى الفنیة التربیة بمادة
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یتطلــب إعــداد االختبــار تحدیــد الغــرض منــه ووضــوح التعلیمــات الخاصــة باإلجابــة عـــن 
ــصدق  ــه مــن خــالل ال ــسیكومتریة ل ــة وضــبط الخــصائص ال ــواه بدق ــه، ووصــف محت مفردات
الظــاهري والتجریبـــي والثبــات للوصـــول بــه كـــأداة صــالحة للتطبیـــق علــى عینـــة الدراســـة 

  .ئجهالمستهدفة لالطمئنان على نتا
إلـي تعـرف مـستوى تحـصیل التالمیـذ  يختبار التحـصیلاالیهدف : الهدف من االختبار .1

 الـــصف لتالمیــذ) التــصمیمیة الوحـــدة(التربیــة الفنیـــة والمتــضمنة بمحتــوى  لمفــاهیم
 مستویاتال، وذلك عند )م2020/ م 2019(االبتدائي بالفصل الدراسي األول  الخامس
 ).قالتطبی – الفهم –التذكر  (المعرفیة

ــه وعــدد مفرداتــه وطریقــة :  االختبــارتعلیمــات .2 تــضمنت تعلیمــات االختبــار الهــدف من
ــي مفرداتــه كونهــا واضــحة، ومختــصرة، ومباشــرة، وتوضــح  ــه، وروعــي ف ــة عن اإلجاب

  ضـرورة اإلجابـة عـن كـل مفـردة، كمـا تؤكـد اختیـار إجابـة واحـدة لكـل مفـردة،للتالمیذ
ًم الوقوف كثیرا عند مفردة بعینها مراعـاة وعدم ترك مفردة دون االستجابة علیها، وعد

 . مع التنبیه بالزمن الالزم لإلجابة عن االختبارللوقت،
 شــــملت ًســـؤاال )30 (اختبـــار التحـــصیل المعرفــــي علـــىتــــضمن : محتـــوي االختبـــار .3

عـشرة أسـئلة منـه فـي ، وجـاءت )التطبیق – فهم –تذكر (المستویات المعرفیة الثالث 
فــي شــكل االختیــار مــن متعــدد؛ حیــث یــتم ًاال منــه وعــشرون ســؤ شــكل صــواب وخطــأ،

اختیار استجابة واحدة من أربعة بدائل مقترحة، وحددت قواعد لتصحیح االختبار فلكل 
ًمفردة صحیحة درجة واحدة، والخطأ صفرا، وعلیه صـحح االختبـار علـى أسـاس جمـع 

 .تلمیذاإلجابات الصحیحة لكل 
ـــار .4 ـــصدق الظـــاهري لالختب ـــصورة :ال ـــم عـــرض ال ـــى األســـاتذة  ت ـــار عل ـــة لالختب األولی

: المتخصصین في مجال طرق تدریس التربیة الفنیة، إلبداء الرأي حول النقاط التالیة
 -  سالمة المفردات من الناحیة العلمیة -حذف أو إضافة أو تعدیل مفردات االختبار (

ــار ل ــدائيمــدى مناســبة صــیاغة مفــردات االختب مــدى  - تالمیــذ الــصف الخــامس االبت
، )االختبـارمـدى وضـوح تعلیمـات  -ما وضع لقیاسـه ؛ لقیاس االختبارسبة أسئلة منا

مفـردة؛ حیـث تـم ) 30(ًبدال مـن ) 28(وقد بلغ عدد مفردات اختبار التحصیل المعرفي 
حــذف مفــردتین أحــدهما للتكــرار، والثانیــة لــضعف مناســبتها للفئــة العمریــة، ویوضــح 

 بمحتــوىمعرفـي لمفـاهیم التربیـة الفنیـة  التحـصیل الالجـدول التـالي مواصـفات اختبـار
االبتدائیـــة فـــي ضـــوء  للمرحلـــة الخـــامس الـــصف تالمیـــذ لـــدى) التـــصمیمیة الوحـــدة(

  .)التطبیق – فهم –تذكر (المستویات المعرفیة الثالث 
الوحدة  (بمحتوىمواصفات الختبار التحصیل المعرفي لمفاهیم التربیة الفنیة   )4 (جدول

  الصف الخامس للمرحلة االبتدائیةلدى تالمیذ ) التصمیمیة
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 عــدد األســئلة عنــد المــستویات الثالثــة یالحــظ أنهــا متقاربــة؛ وذلــك إلــىوبــالنظر 
  .التربیة الفنیة المراد قیاسها بصورة متوازنة لتعرف تعرف مستوى تحصیل التالمیذ لمفاهیم

ً اسـتطالعیا، علـى عینـة قوامهـا )3ملحـق ( االختبـارتم تطبیق  :التجربة االستطالعیة .5
 العاصـمة بمنطقـة االبتدائیـة ًا بالصف الخامس االبتدائي بمدرسة الـشامیة تلمیذ)30(

 - الصدق التجریبي لالختبار -حساب ثبات االختبار  ( بهدفالكویت بدولة التعلیمیة
 حــساب معامــل الــسهولة والــصعوبة والتمییـــز -االختبــار تحدیــد زمــن اإلجابــة عــن 

الغامـضة علـى التالمیـذ كـي تتـسم  إعادة صیاغة بعـض العبـارات -لمفردات االختبار 
  ). التأكد من وضوح التعلیمات-بالوضوح 

تـم حـساب الثبـات بطریقـة التجزئـة النـصفیة؛ حیـث جـاءت : ثبات درجات االختبـار) 5-1(
ُ، مما یشیر إلى ثبات درجات االختبار إذا طبق على )0.856(قیمة معامل ثبات سبیرمان 

  . نفس العینة في نفس الظروف
االختبار من  على اإلجابة حیث تم حساب زمن: حدید زمن اإلجابة عن االختبار ت)2 – 5(

 الــذي الــزمن متوســط حــساب ثــم العینــة، تالمیــذ مــن تلمیــذ لكــل اإلجابــة زمــن خــالل رصــد
 زمـن علـى ًمـشتمال دقیقـة) 35 (تقـدیره تم وقد االختبار، على لإلجابة العینة أفراد استغرقه

  .التعلیمات قراءة
وقــد تراوحــت : ب معــامالت الــسهولة والــصعوبة والتمییــز لمفــردات االختبــارحــسا) 3 – 5(

ـــین  ـــسهولة ب ـــصعوبة )0.60-0.38(معـــامالت ال -0.62(، بینمـــا تراوحـــت معـــامالت ال
وهــي تعتبــر معــامالت ســهولة وصــعوبة مقبولــة، بینمــا تراوحــت معــامالت التمییــز ) 0.40

 .)4ملحق  (ت تمییز مقبولةوهي تعتبر معامال) 0.67-0.40(لمفردات االختبار بین 
تم حساب معامالت االرتباط بـین درجـة كـل مفـردة والبعـد التـي  :االتساق الداخلي) 4 -5(

تنتمــي إلیــه، وتبــین ارتفــاع قــیم معــامالت االرتبــاط، حیــث جــاءت المفــردات بقــیم معــامالت 
  ).5( ملحق )0.01(، )0.05(ارتباط دالة عند مستوى 

  أرقام األسئلة في االختبار 
  الوحدات

  تطبیق  فھم  تذكر
  مجموع

، 5، 4، 3، 2، 1  الوحدة التصمیمیة
6 ،7 ،8 ،9 ،10 

11 ،12 ،14 ،15 ،
18 ،19 ،21 ،23 ،

26 ،28  
13 ،16 ،17 ،20 ،
22 ،24 ،25 ،27  28  

 28 8  10  10  االجمالي
  %100  %28,6  %35,7  %35,7  النسب المئویة
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، والوثـوق االختباربعد االنتهاء من خطوات إعداد  :النهائیة صورته في  االختبار)5 – 5(
اختبـار تحـصیل مفـاهیم تكـون و، النهـائي شـكله االختبـار فـيبمدى صدقه وثباتـه، أصـبح 

 ًسـؤاال، ولـه القـدرة علـى تعـرف مـستوى تحـصیل التالمیـذ لمفـاهیم) 28(التربیة الفنیة من 
تالمیــذ الـــصف والمقــررة علـــى ) میةالوحـــدة التــصمی(التربیــة الفنیــة المتـــضمنة بمحتــوى 

  .الخامس االبتدائي
ــة فــي االســتداللي التفكیــر مهــارات إعــداد مقیــاس: ًخامــسا  لــدى الفنیــة التربی
  :االبتدائیة بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ
االســتداللي التعــرف علــى یهــدف مقیــاس مهــارات التفكیــر : الهــدف مــن المقیــاس .1

 مبـادئ الـتعلم البنـائي فـي تنمیـة مهـارات فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمـة علـى
 الخــامس الــصفالتفكیــر االســتداللي فــي التربیــة الفنیــة لــدى عینــة مــن تالمیــذ 

 – االسـتنباطي – االسـتقرائي ( االسـتدالللمرحلة االبتدائیة والمتمثلة فـي مهـارةبا
اسـتراتیجیة  فـي ضـوء علـى تلـك المهـاراتالتالمیذ ، وذلك بعد تدریب )االحتفاظي

 .رحة قائمة على مبادئ التعلم البنائيمقت
خطوة إعداد التعلیمـات مهمـة إلثبـات أثـر دقتهـا علـى الـدرجات : التعلیماتوضع  .2

؛ لذا اهتمـت الدراسـة بخطـوة إعـدادها بحیـث تـضمنت التالمیذالتي یحصل علیها 
ـــا  ـــا، وروعـــي فیه ـــة عنه ـــة اإلجاب ـــه وطریق ـــاس وعـــدد مفردات ـــن المقی الهـــدف م

  :االعتبارات التالیة
  .تكون بنود المقیاس مرتبطة بالمهارات المحددةأن  -
  . ضرورة اإلجابة عن كل البنودللتالمیذأن توضح  -
 .دقة صیاغة وسالمة بنود المقیاس من الناحیة اللغویة والعلمیة -
  . الزمن الالزم لإلجابة عن المقیاسأن توضح -

الل االسـتدً سـؤاال شـملت مهـارة أثنـى عـشرمقیـاس التـضمن  :محتویات المقیـاس .3
ـــود فـــي شـــكل ) االحتفـــاظ– االســـتنباط –ء االســـتقرا( ـــد جـــاءت البن مواقـــف ، وق

ً مرتبطة ارتباطـا وثیقـا استداللیة فـي مـادة التربیـة ) الوحـدة التـصمیمیة(بمحتـوى ً
 تلمیـذتالمیذ الـصف الخـامس االبتـدائي، وعلیـه تختلـف اإلجابـة مـن الفنیة على 

 ؛وأسلوب تنظیم وعرض لإلجابة استدالليآلخر وفق ما یمتلك من مهارات تفكیر 
 والتي تكمن في مهارات التفكیـر التالمیذفهدف المقیاس التعرف على آلیة تفكیر 

  . التي قد یمتلكونهااالستداللي
؛ حیـث  المقیـاسسـؤال مـن أسـئلة لكـل أربعـة درجـاتتم تقدیر  :مفتاح التصحیح .4

التفكیــر اشـتمل المقیــاس علــى ثــالث أنــواع مــن األســئلة كــل ســؤال حــسب مهــارة 
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وعلیه تصبح ًاالستداللي التي تقیسها وتوزع الدرجات على اإلجابة طبقا للسؤال، 
  . درجة)48 (للمقیاسالدرجة الكلیة 

 األسـاتذة  مجموعـة مـنتم عرض الصورة األولیة للمقیاس علـى: صدق المقیاس .5
 ومـوجهي ومعلمـي التربیـة ،التربیـة الفنیـةالمتخصصین في مجال طـرق تـدریس 

  :بداء الرأي حول النقاط التالیة إلالفنیة
 .ارتباط بنود المقیاس بالمهارات المحددة -
 .دقة صیاغة وسالمة بنود المقیاس من الناحیة اللغویة والعلمیة -
 .حذف أو تعدیل بنود المقیاس -
 . بنود لم ترد في المقیاسإضافة -

التربیـة الفنیـة ونتیجة ذلك أوصى األساتذة المتخصصین في مجال طرق تدریس 
بضرورة إجراء بعض التعدیالت التـي تزیـد مـن موضـوعیة وجهي ومعلمي التربیة الفنیة وم

 العلمیـة، وقـد تـم التعـدیل فـي ضـوء آراءهـم، ووفـق مـا تـضمنته وسـالمتهالمقیاس ودقتـه 
 للتطبیــق علـى العینــة االســتطالعیة، ًا وصـالحًامالحظـاتهم، وبالتــالي أصـبح المقیــاس معــد

  .مفردة) 12(ات التفكیر االستداللي وصار عدد مفردات مقیاس مهار
) 30(، على عینة قوامها )ًاستطالعیا(تم تطبیق المقیاس  :التجربة االستطالعیة .6

  : بالصف الخامس االبتدائي وذلك بهدفًتلمیذا
  .حساب ثبات المقیاس -
  .الصدق التجریبي للمقیاس -
 .تحدید زمن اإلجابة عن المقیاس -
  . كي تتسم بالوضوحالتالمیذلى  بعض العبارات الغامضة عإعادة صیاغة -
 .التأكد من وضوح التعلیمات -
   : التفكیر االستدالليحساب ثبات مقیاس) 6-1(

  تطبیــقٕ واعــادةتطبیــق المقیــاس باســتخدام طریقــة المقیــاسللتأكــد مــن ثبــات   
علــى العینــة االســتطالعیة وبعــد أســبوعین تــم تطبیقــه مــرة  تطبیــق المقیــاستــم  ،المقیــاس

لــسبیرمان، وجــاءت معــامالت ثبــات مهــارات  الثبــات معــامالت معادلــة ماســتخدا ثانیــة، تــم
 التفكیــــر مقیــــاس االســــتقرائي، االســــتنباطي، االحتفــــاظي،(مقیــــاس التفكیــــر االســــتداللي 

، وبــــالنظر إلــــى )0.998، 0.988، 0.996، 0.935(علــــى الترتیــــب )  ككــــلاالســــتداللي
 اسـتخدام المقیـاس كـأداة للقیـاس المعامالت الـسابقة لالرتبـاط والثبـات تجعلنـا نطمـئن إلـى

  .بالبحث الحالي في ضوء خصائص عینتها؛ حیث أنها معامالت مرتفعة
   : التفكیر االستداللي مقیاسصدق المقیاسحساب ) 6-2(
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ــوى أو المــضمون ــاس علــى : صــدق المحت ــد صــدق المقی ــي تحدی اعتمــد البحــث الحــالي ف
الـذي یقیـسه، كمـا اعتمـد علـى الصدق المنطقي، ویقصد به مدى تمثیـل المقیـاس للهـدف 

الصدق الظاهري في تحدیـد صـدق المقیـاس؛ حیـث تـم عـرض القیـاس علـى مجموعـة مـن 
ٕالمحكمــین للتحقــق مــن صــدق المحتــوى، وتــم إجــراء التعــدیالت المطلوبــة واعــادة العــرض 

وهـي نـسب %) 100% : 92,64(علیهم مرة ثانیة، وقـد كانـت نـسب االتفـاق تتـراوح بـین 
  .اتفاق مقبولة

ــاس التفكیــر االســتداللي دق التكــوینصــ ــي حــساب معامــل : لمقی ویتمثــل صــدق التكــوین ف
االرتبــاط بــین درجــة كــل مهــارة والمهــارات األخــرى، وبــین درجــة المهــارة والدرجــة الكلیــة 

  :للمقیاس، ویتضح ذلك من خالل الجدول التالي
  ن الدرجة الكلیةوبی معامالت االرتباط بین مهارات مقیاس التفكیر االستداللي) 5(جدول 

 المقیاس االحتفاظي االستنباطي االستقرائي   االستداللمهارات
        ــــــــــــــــــــ االستقرائي
      ــــــــــــــــــــ  **0.680 االستنباطي
    ــــــــــــــــــــ  **0.773  **0.656  االحتفاظي
  ــــــــــــــــــــ  **0.861  **0.919  **0.894 المقیاس

مقیــاس  درجـات مهـارات یتـضح مـن خـالل الجـدول الـسابق أن قــیم معـامالت االرتبـاط بـین
درجة المقیاس ككل أكبر من القیمة الجدولیة عنـد مـستوى داللـة  التفكیر االستداللي وبین

، مما یدل على وجود عالقة ارتباطیة بین المهارات وبعضها وبینها وبین المقیاس )0,01(
  . صدق االختبارككل، وهذا ما یشیر إلى

مقیـاس  علـى اإلجابـة حیـث تـم حـساب زمـن:  تحدید زمن اإلجابـة علـى المقیـاس)3 – 6(
 حـساب ثـم العینـة، تالمیـذ مـن تلمیـذ لكـل اإلجابـة زمـن التفكیر االستداللي من خالل رصد

 دقیقة) 50 (تقدیره تم وقد المقیاس، على لإلجابة العینة أفراد استغرقه الذي الزمن متوسط
  .التعلیمات قراءة زمن على ًمشتمال

 كــان هنــاك المقیــاس،قبــل البــدء فــي اإلجابــة عــن  :التأكــد مــن وضــوح التعلیمــات) 4 -6(
، وقــراءة واســتیعاب التعلیمــات التالمیــذ مــن قبــل للمقیــاسحــرص علــى قــراءة التعلیمــات 

 وتوضــیح تلــك التعلیمــات لهــم كــي یتــسنى لهــم اإلجابــة عــن جمیــع مفــرداتبــه، الخاصــة 
  . بطریقة سلیمةسالمقیا

بعد االنتهاء من خطوات إعداد المقیاس، والوثوق  :المقیاس في صورته النهائیة .7
ًسؤاال، وله قـدرة ) 12(بمدى صدقه وثباته، أصبح المقیاس في شكله النهائي، یتكون من 

  .)6(، ملحق  الصف الخامس االبتدائيتالمیذعلى قیاس مهارات التفكیر االستداللي لدى 
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  ) الوحدة التصمیمیة(  لمحتوىواصفات مقیاس مهارات التفكیر االستدالليم )6(جدول 
  تالمیذ الصف الخامس االبتدائيبمقرر التربیة الفنیة على 

  ياالستدالل االحتفاظ  االستنباطياالستدالل   االستقرائياالستدالل   البیان  المهارات
   10 – 7 – 4 – 1   11 – 8 – 6 – 3   12 – 9 – 5 – 2  أرقام األسئلة
 4 4  4  عدد األسئلة
  12  المجموع

  %33.33  %33.33  %33.33  الوزن النسبي
وبالنظر إلى عدد األسئلة التي تناولت مهارات التفكیر االستداللي یتضح أنها متساویة لكل 

  .مهارة من المهارات سالفة الذكر
 :اإلعداد لتنفيذ التجربة

  :اختیار مجموعتي البحث
) 30(الي اختیـار مجمـوعتین أحـدهما تجریبیـة وعـددها تطلبت طبیعة البحث الحـ
تلمیــذ مــن تالمیــذ الــصف تالمیــذ الــصف الخــامس ) 30(تلمیـذ، واألخــرى ضــابطة وعــددها 

، وتـم اختیـار مجمـوعتي )2019/2020(االبتدائي بالفصل الدراسي األول للعـام الدراسـي 
  .البحث بطریقة عشوائیة

اختبــار التحــصیل المعرفــي لمفــاهیم   البحــث، تــم تطبیــقعینــةللتأكــد مــن تكــافؤ و
 -الـضابطة (التربیة الفنیة، ومقیاس مهـارات التفكیـر االسـتداللي علـى مجمـوعتي البحـث 

  :ًقبلیا، وحساب الفروق بینهما، وهو ما یوضح نتائجه الجدول التالي) التجریبیة
  تكافؤ مجموعتي البحث في اختبار التحصیل المعرفي  -

 التربیــة لمفـاهیم المعرفــي التحـصیل عتي البحــث فـي اختبــارلحـساب تكــافؤ مجمـو         
 فـي البحـث مجمـوعتي درجـات متوسـطي بـین للفـروق) ت(اختبـار قیمـة الفنیة، تـم حـساب

  :وهذا اتضح في الجدول التالي المعرفي، التحصیل القبلي الختبار اختبار التطبیق
 الداللة اإلحصائیة ومستوى" ت" المعیاریة وقیمة واالنحرافاتالمتوسطات ) 7(جدول 

 للفروق بین متوسطي درجات تالمیذ مجموعتي البحث في التطبیق القبلي الختبار
  )60=ن(التحصیل المعرفي 

الدرجة   المجموعة  المستویات
االنحراف  المتوسط الكلیة

 المعیاري
الخطأ 
 المعیاري

درجات 
مستوى )ت(قیمة  الحریة

  الداللة 
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الدرجة   المجموعة  المستویات
االنحراف  المتوسط الكلیة

 المعیاري
الخطأ 
 المعیاري

درجات 
مستوى )ت(قیمة  الحریة

  الداللة 
 0.140 0.765 2.03 ضابطة

  التذكر
 تجریبیة

10  2.17 0.791 0.145 0.663 0.510 

 0.122 0.669 1.97 ضابطة
  الفهم

 تجریبیة
10 2.03 0.718  0.131 0.372  0.711 

 0.139 0.759 1.90 ضابطة
  التطبیق

 تجریبیة
8 1.97 0.765 0.140 0.339  0.736 

إجمالي  0.200 1.094 5.90 ضابطة
 تجریبیة  االختبار

28  6.17 1.510 0.276  

58 

0.783  0.437 

 باســـتخدام الداللـــة مــستوى بتعـــدیل الباحـــث األول، قــام النـــوع خطـــأ فــي الوقـــوع ولتجنــب
Bonferroni Adjustment، األبعـاد  عدد على) 0.05(الداللة  مستوى قسمة تم حیث

 وجـد السابق بالجدول) ت (قیم إلى ، وبالنظر)0.017(الجدید  الداللة مستوى لیصبح) 3(
ُبعــد مــن أبعــاد اختبــار التحــصیل  بكــل) α≥ 0,05 (مــستوى عنــد ًإحــصائیا دالــة غیــر أنهــا

وعلیـه تـم التحقـق مـن وجـود تكـافؤ بـین ٕالمعرفي للمفاهیم علـى حـدة، واجمـالي االختبـار؛ 
  . في التحصیل المعرفي لمفاهیم التربیة الفنیةالبحثمجموعتي 

  :ستدالليتكافؤ مجموعتي البحث في مقیاس التفكیر اال -
 قیمـة االستداللي، تـم حـساب التفكیر لحساب تكافؤ مجموعتي البحث في مقیاس

القبلـي لمقیـاس  التطبیـق فـي البحـث مجمـوعتي درجـات متوسـطي بـین للفروق) ت(اختبار
  :مهارات التفكیر االستداللي من خالل الجدول التالي

  
  
  
  

للفروق بین ستوى الداللة اإلحصائیة وم" ت" المعیاریة وقیمة واالنحرافاتالمتوسطات ) 8(جدول 
متوسطي درجات تالمیذ مجموعتي البحث في التطبیق القبلي لمقیاس مهارات التفكیر االستداللي 

  )60=ن(
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مهارات 
الدرجة   المجموعة  االستدالل

االنحراف  المتوسط الكلیة
 المعیاري

الخطأ 
 المعیاري

درجات 
مستوى   )ت(قیمة  الحریة

  الداللة 
  االستقرائي 0.169  0.925 2.80 ضابطة
 تجریبیة

16  
2.70 0.750 0.137 

0.460 0.647 

  االستنباطي 0.164 0.898 2.57 ضابطة
 تجریبیة

16 
2.63 0.999 0.182 

0.272  0.787 

  االحتفاظي 0.148 0.809 2.37 ضابطة
 تجریبیة

16 
2.47 0.681 0.124 

0.518  0.606  

إجمالي  0.325 1.780 7.73 ضابطة
 تجریبیة  المقیاس

48 
7.80 1.710 0.312 

58 

0.148  0.883 

ـــوع خطـــأ فـــي الوقـــوع ولتجنـــب ـــام الن ـــة مـــستوى بتعـــدیل الباحـــث األول، ق  الدالل
 علـى) 0.05(الداللـة  مـستوى قـسمة تـم حیـث ،Bonferroni Adjustment باستخدام

ـــد  الداللـــة مـــستوى لیـــصبح) 3(المهـــارات  عـــدد ـــى النظر، وبـــ)0.017(الجدی ـــیم إل ) ت (ق
مهـارة مـن  بكـل) α≥ 0,05 (مـستوى عنـد ًإحـصائیا دالـة غیـر أنهـا وجـد الـسابق بالجدول

وعلیــه تــم التحقــق مــن وجــود ٕمهـارات التفكیــر االســتداللي علــى حــدة، واجمــالي المقیــاس؛ 
  .االستداللي في التربیة الفنیة  في مهارات التفكیرالبحثمجموعتي تكافؤ بین 

  :نتائج البحث
  :وتفسیرها، كما یلي النتائج ومناقشة اإلحصائي، التحلیل نتائج الجزء هذا تناول        

النتــائج املرتبطــة بفاعليــة االســرتاتيجية يف تنميــة التحــصيل املعــريف : ًأوال
  للمفاهيم

 على القائمة المقترحة االستراتیجیة فاعلیة ما"، الذي نصه سؤال البحث الرابعلإلجابة عن 
 الخامس الصف تالمیذ من عینة لدى الفنیة التربیة مفاهیم تنمیة في البنائي التعلم مبادئ

ــة ــة؟ بالمرحل ــصه "االبتدائی ــذي ن ــه، ال ــق مــن الفــرض المــرتبط ب  دال فــرق یوجــد" ، والتحق
 والمجموعـة التجریبیـة المجموعة درجات متوسطي بین) α≤0.05 (مستوى عند ًإحصائیا
 لــصالح الفنیــة التربیــة لمفــاهیم المعرفــي حــصیلالت اختبــار البعــدي القیــاس فــي الــضابطة
 مجموعتي درجات متوسطي بین للفروق) ت(اختبار قیمة ، تم حساب"التجریبیة المجموعة
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مــن خــالل  الفنیــة التربیــة لمفــاهیم المعرفــي التحــصیل البعــدي اختبــار التطبیــق فــي البحــث
  :الجدول التالي

للفروق بین ومستوى الداللة اإلحصائیة " ت"ة  المعیاریة وقیمواالنحرافاتالمتوسطات ) 9(جدول 
التحصیل المعرفي لمفاهیم  متوسطي درجات تالمیذ مجموعتي البحث في التطبیق البعدي الختبار

  )60=ن(التربیة الفنیة 

الدرجة   المجموعة  المستویات
االنحراف  المتوسط الكلیة

 المعیاري
الخطأ 
 المعیاري

درجات 
مستوى   )ت(قیمة  الحریة

  ة الدالل
  حجم األثر

)2(  
  التذكر 0.816  0.119 0.651 6.30 ضابطة
 تجریبیة

10  
9.03 0.669 0.122 

16.039 0.000 
 كبیر

 0.755 0.164 0.898 5.57 ضابطة
  الفهم

 تجریبیة
10 

8.47 0.776 0.142 
13.386  0.000 

 كبیر

 0.768 0.143 0.785 4.07 ضابطة
  التطبیق

 جریبیةت
8 

6.87 0.776 0.142 
13.894  0.000 

 كبیر

إجمالي  0.919 0.214 1.172 15.93 ضابطة
 تجریبیة  االختبار

28  
24.37 1.351 0.247  

58 

25.817  0.000 
 كبیر

 باســـتخدام الداللـــة مــستوى بتعـــدیل الباحـــث األول، قــام النـــوع خطـــأ فــي الوقـــوع ولتجنــب
Bonferroni Adjustment، األبعـاد  عدد على) 0.05(لة الدال مستوى قسمة تم حیث

  .)0.017(الجدید  الداللة مستوى لیصبح) 3(
 الموضــحة بالجــدول الــسابق اتــضح وجــود فــروق ذات داللــة البیانــاتوباســتقراء 

، وذلـك لـصالح المجموعـة التجریبیـة بكـل )0.017(إحصائیة عند مستوى الداللـة الجدیـد 
  . الفرض الرابع من فروض البحثًمستوى على حدة، ولالختبار إجماال، وعلیه تم قبول

 المعرفـي  وفیما یتصل بقیم حجم األثر الذي أحدثها المتغیر المستقل فـي تنمیـة التحـصیل
التـذكر، والفهــم، (الفنیــة، فقـد جــاءت القـیم مرتفعــة، لمـستویات التحــصیل  بیـةرالت لمفـاهیم

تبـاین الحـادث مـن ال%) 81,6(على الترتیب؛ مما یعنـي أن ) ٕوالتطبیق، واجمالي االختبار
مـــن التبـــاین %) 76,8(مـــن التبـــاین الحـــادث بمـــستوى الفهـــم، و%) 75,5(بمــستوى، و

 المعرفـي من التباین الحادث في مستوى التحصیل%) 91,9(الحادث بمستوى التطبیق، و
 القائمة المقترحة االستراتیجیة(المستقل  المتغیر الفنیة، ترجع جمیعها إلى التربیة لمفاهیم
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 متوســطي بـین الفــروق حجـم التــالي البیـاني الرسـم ، ویوضــح)البنـائي تعلمالــ مبـادئ علـى
  .الفنیة التربیة لمفاهیم المعرفي التحصیل البعدي الختبار القیاس في العینة تالمیذ درجات

  
  )1(شكل 

 المعرفي الفروق بين متوسطي درجات تالميذ مجموعتي البحث في القياس البعدي الختبار التحصيل
  الفنية تربيةال لمفاهيم

وتتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به بعض نتائج البحوث والدراسات السابقة مثل 
؛ 2015 وغبـور، وواصف، ومحمود، السید، ؛2011 خلیل ؛2010 على،(دراسة كل من 

ــاهیم الفنیــة مــن خــالل اســتخدام بعــض ) 2017؛ علــى، 2015 العتــوم، والتــي نمــت المف
  .استراتیجیات التدریس
تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابطة فـي وقد یرجع 

  :للعدید من األسباب منها ما یلي الفنیة التربیة لمفاهیم المعرفي التحصیل
تعلم مفاهیم التربیة  جوانب تنمیة مجموعات على صورة في التالمیذ عمل تنظیم ساهم -

 علـــى التلمیـــذ تحـــث والتـــي العقـــل، باجتماعیـــة االهتمـــام ضـــرورة یؤكـــد وهـــذا الفنیـــة
 بالـسابقة وربطهـا الجدیـدة الخبـرات اكتـساب بغـرض التعلم أنشطة مهام في االنغماس

 ذو اإلنــساني العقـل أن علــى یـنص الــذي البنـائي الـتعلم مبــدأ مـع ذلــك ویتـسق لدیـه،
  .اجتماعیة طبیعة

 ًفـاعال ًدورا للتالمیـذ أتاحت البنائي التعلم فلسفة ضوء في المقترحة االستراتیجیة بناء -
ــة فــي ــاهیم، عملی ــم المف ــسأل، فهــو تعل ــر، ویحــاور، ی ــدي ویفك ــه ویب ــة فــي رأی  المعرف

 .أعمال فنیة جدیدة في لتطبیقها ویسعى األنشطة الفنیة، خالل له المقدمة
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) التخیــل(اشــتملت خبــرات الــتعلم علــى اســتثارة العملیــات المعرفیــة ومــا وراء المعرفیــة  -
معها والكشف عن مدى إحساسه بها، وینتمي ذلك إلى بغرض تنویع الخبرات لتفاعله 

مبدأ التعلم البنائي الذي یفیـد بـأن الـتعلم یـشمل عملیـات الـوعي مـن البیئـة المحیطـة 
 .والالوعي من خالل الخیال العلمي

 لهــا كــان االســتراتیجیة المقترحــة، خطــوات فــي عمــل المجموعــات ضــمن قواعــد وجــود -
ًام في العمل الفني وانعكس ذلـك إیجابـا علـى تنظـیم النظ على التالمیذ تعوید في األثر

  .المعرفة لدیهم مما جعلها أسهل في عملیتي الفهم والتطبیق، وتذكرها فیما بعد
ــم مــشاركة -  المهــارات مــن العدیــد لــدیهم أثــار قــد األنــشطة إعــداد خــالل للتالمیــذ المعل

 الخاصـة مـاتالتعلی ووضـع إجرائیـة، بـصورة األنـشطة مـن الهـدف تحدید على كالقدرة
  .مفاهیم كالتبسیط والتحویر، وغیرها لتنمیة وظیفیة إجراءات بدورها تمثل والتي بها،

) التطبیقــي(أدى االهتمــام بتقــدیم المفهــوم بمراحــل تــشمل الجانــب النظــري والعملــي  -
وتصویب الخطأ الـشائع فـي تعلـم المفهـوم إلـى تعمیـق المفـاهیم الـواردة بكـل موضـوع 

 . نمو مستویات تحصیلها لهمبالوحدة، مما ساهم في
ساهمت األنشطة المتعددة لكل موضوع بالوحدة زیادة خبرة ونضج التالمیذ حول تعلـم  -

مفاهیم التربیة الفنیة المقدم لهم، بما أسهم فـي تحقـق كافـة أوجـه الـتعلم ومـستویاته 
 .لدى جمیع التالمیذ

یة قلل مـن الفـروق تواصل التالمیذ مع بعضهم البعض من خالل القیام باألنشطة الفن -
بینهم، والقدرات الخاصة لدیهم، بما أدى إلـى حـدوث تنمیـة حقیقیـة للمفـاهیم العلمیـة 

 .المقدمة بالوحدة التصمیمیة
شجعت أسالیب التقویم المتنوعة من خالل الموضوعیة والمقالیة، والفنیة على تنشیط  -

یـة المعرفیـة الجدیـدة  السابقة لدى التالمیذ، كمـا سـاهمت فـي ربـط البنالبنیة المعرفیة
  .بالسابقة وعمدت على رفع مستوى تحصیلهم المعرفي لمفاهیم التربیة الفنیة

النتائج املرتبطة بفاعلية االسرتاتيجية يف تنمية مهارات التفكري : ًثانيا
  :االستداليل
 القائمـة المقترحـة االسـتراتیجیة فاعلیـة مـا"، الذي نصه سؤال البحث الخامسلإلجابة عن 

 الفنیـة التربیـة فـي االسـتداللي التفكیـر مهـارات بعـض تنمیة في البنائي التعلم بادئم على
، والتحقق مـن الفـرض المـرتبط "االبتدائیة؟ بالمرحلة الخامس الصف تالمیذ من عینة لدى

 درجـات متوسـطي بـین) α≤0.05 (مـستوى عنـد ًإحصائیا دال فرق یوجد"به، الذي نصه 
ــة المجموعــة ــضابطة والمجموعــة التجریبی ــر مهــارات لــبعض البعــدي القیــاس فــي ال  التفكی
) ت(اختبـار قیمـة ، تـم حـساب"التجریبیـة المجموعـة لـصالح التربیـة الفنیـة فـي االستداللي
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البعــدي لمقیــاس مهــارات  التطبیــق فــي البحــث مجمــوعتي درجــات متوســطي بــین للفــروق
  :التفكیر االبتكاري من خالل الجدول التالي

للفروق بین ومستوى الداللة اإلحصائیة " ت" المعیاریة وقیمة واالنحرافاتالمتوسطات ) 10(جدول 
 متوسطي درجات تالمیذ مجموعتي البحث في التطبیق البعدي لمقیاس مهارات التفكیر االستداللي

  )60=ن(

مهارات 
الدرجة   المجموعة  االستدالل

االنحراف  المتوسط الكلیة
 المعیاري

الخطأ 
 المعیاري

درجات 
مستوى   )ت(مة قی الحریة

  الداللة 
حجم األثر

)2(  
 0.851 0.230 1.258 9.07 ضابطة

  االستقرائي
 تجریبیة

 كبیر 0.000 18.225 0.196 1.073 14.57  16

 0.875  0.200 1.098 8.63 ضابطة
  االستنباطي

 تجریبیة
 كبیر 0.000  20.173 0.157 858. 13.77 16

 0.907  0.174 952. 8.70 ضابطة
  االحتفاظي

 كبیر 0.000  23.802 0.128 699. 13.83 16 تجریبیة

إجمالي  0.963 0.294 1.610 26.40 ضابطة
 تجریبیة  المقیاس

48 42.17 1.510 0.276 

58 

 كبیر 0.000  39.113

 باســـتخدام الداللـــة مــستوى بتعـــدیل الباحـــث األول، قــام النـــوع خطـــأ فــي الوقـــوع ولتجنــب
Bonferroni Adjustment، عـــدد علـــى) 0.05(الداللـــة  مـــستوى قـــسمة تـــم حیـــث 

  .)0.017(الجدید  الداللة مستوى لیصبح) 3(المهارات 
وباسـتقراء البیانـات الموضـحة بالجـدول الــسابق یتـضح وجـود فـروق ذات داللـة إحــصائیة 

، وذلك لصالح المجموعـة التجریبیـة بكـل مهـارة مـن )0.017(عند مستوى الداللة الجدید 
ًالتفكیر االستداللي على حدة، وللمقیاس إجماال، وعلیه تـم قبـول الفـرض الخـامس مهارات 

  .من فروض البحث
وفیمــا یتــصل بقــیم حجــم األثــر الــذي أحــدثها المتغیــر المــستقل فــي تنمیــة بعــض 

االســتقرائي، (مهــارات التفكیــر االســتداللي، فقــد جــاءت القــیم مرتفعــة، لمهــارات االســتدالل 
من %) 85,1(على الترتیب؛ مما یعني أن )  المقیاسٕواجمالياظي، واالستنباطي، واالحتف

ــاین الحــادث بمهــارة االســتقراء، و ــاین الحــادث بمهــارة االســتنباط، %) 87,5(التب مــن التب
مــن التبـاین الحـادث فــي %) 96,3(مـن التبـاین الحــادث بمهـارة االحتفـاظ، و%) 90,7(و

المـستقل  المتغیـر نیة، ترجع جمیعها إلىمستوى مهارات التفكیر االستداللي في التربیة الف
 التـالي البیـاني الرسـم ، ویوضح)البنائي التعلم مبادئ على القائمة المقترحة االستراتیجیة(
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البعــدي لمقیــاس مهــارات  القیــاس فــي العینــة تالمیــذ درجــات متوســطي بــین الفــروق حجــم
  .التفكیر االستداللي

  )2(شكل 
 مجموعتي البحث في القیاس البعدي لمقیاس الفروق بین متوسطي درجات تالمیذ

  مهارات التفكیر االبتكاري
وتتفق هذه النتیجة مع ما جاءت به بعض نتائج البحوث والدراسات السابقة مثل 

 علـى،: 2014 الزهراني، ؛2014 القرني، ؛2014 بلقاسم، ؛2011 خلیل(دراسة كل من 
مهـارات التفكیـر مـن خـالل ، والتـي نمـت بعـض )Al. et, .J. K, Kim ,2017؛ 2017

  .بعض استراتیجیات التدریس
وقد یرجع تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابطة فـي 

  :مستوى مهارات االستدالل في التربیة الفنیة للعدید من األسباب منها ما یلي
 والـسمعي، اعتمدت مهام أنـشطة الـتعلم باالسـتراتیجیة المقترحـة علـى الـتعلم البـصري -

فأصبحت بیئة التعلم المحیطة بالتالمیذ محفزة ألذهانهم وتمكنوا من استقبال المثیرات 
المتنوعة وتمت االسـتجابة علیهـا فـي صـورة متمیـزة، وهـو مـا یتـسق مـع مبـدأ الـتعلم 
البنائي الذي یؤكد على أن عقل المتعلم منظومة متكاملة دینامیكیة، وهذا ساهم بشكل 

 .هارات التفكیر االستداللي لدى التالمیذواضح في تنمیة م
ساعدت األنشطة العملیـة والتـي نفـذت مـن خـالل االسـتراتیجیة المقترحـة علـى تحلیـل  -

المهـام والوصـول إلـى نتـائج ملموسـة وصـفت باالسـتقرائیة واالسـتنباطیة واالحتفاظیـة 
عقـل بـشكل متتـابع، وهـو مـا أقـره مبـدأ الـتعلم البنـائي فـي صـورة صـریحة مفادهـا أن 
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المتعلم لدیه المقدرة على استقبال األجزاء والكلیات في نفس الوقت كما یمكنه إنتاجها 
 .والحفاظ علیها

حقق االهتمام بتنظیم بیئة التعلم الخاصة بالجانب المهاري تمكین التالمیذ مـن إنجـاز  -
مهام أنشطة التعلم في صورة ساعدتهم على رؤیة أوجه القـصور والتغلـب علیهـا بمـا 

إلــى نجــاحهم فــي وضــع اســتقراء الواقــع والوصــول منــه إلــى نتــائج ملموســة مــع أدى 
 .الحفاظ على الشكل والمضمون

راعــت األنــشطة التــي صــممت بقــصد تنمیــة مهــارات االســتدالل فــي التربیــة الفنیــة أن  -
تضع المهـام التالمیـذ فـي موقـف التحـدي الـذي یـسهم فـي زیـادة التـشویق واالسـتثارة 

تهم السابقة بالحالیة، وهو ما یتفق مع مبدأ التعلم البنائي الذي وتمكنهم من ربط خبرا
 .یشیر إلى أن التعلم لدى التالمیذ ینمو بالتحدي

ــشاط  - ــاین ن مكنــت األدوار المحــددة للتالمیــذ مــن خــالل االســتراتیجیة المقترحــة مــن تب
ت  عن أنفسهم بطرق عدیدة جراء االستجابة على مفرداالتالمیذ ومقدرتهم في التعبیر

مهارات التفكیر االستداللي، وهو ما عبر عنه مبدأ التعلم البنائي الـذي نـص علـى أن 
 .كل عقل بشري منظم بطریقة متفردة

ساعدت االستراتیجیة المقترحة في تنمیة بعض الخبرات التي أدت بالتبعیـة إلـى نمـو   -
، والهندسـیة  االستداللي في التربیة الفنیة حیث إتاحة البیئـة الطبیعیـةالتفكیرمهارات 

مبـدأ الـتعلم والخطیة التي أسهمت فـي ربـط المعلومـات وتكاملهـا، وهـو مـا اتـسق مـع 
 .البنائي بأن صفة النمو والتطور مالزمة لعملیة التعلم بصورة مستمرة

استخدام األسالیب المناسبة لتعزیز التالمیذ خـالل مراحـل االسـتراتیجیة المقترحـة أثـار  -
اء روح التحدي فیما بینهم، مما كان لـه كبیـر األثـر علـى ٕالتفكیر لدى التالمیذ، واضف

 .إنتاج األفكار اإلبداعیة في مجال التربیة الفنیة والتنافس فیما بینهم على ذلك
تشجیع المعلم للتالمیذ على استخالص أوجه االستفادة من مهـام أنـشطة الـتعلم التـي  -

 التالمیــذ علــى مهــارات قــاموا بهــا فــي المجــاالت الفنیــة المتباینــة، أدى إلــى تــدریب
 .االستقراء واالستنباط واالحتفاظ

توجیــه المعلــم للتالمیــذ لإلجابــة عــن األســئلة المرتبطــة بأهــداف الــدرس فــي صــورة  -
تقویمیة، والمناقشة حولها أتاح فرص عرض األفكار، والتدریب على انتقاء المعلومات 

 منهـا واالحتفـاظ بـالمعنى  داخل الجزیئات واسـتنباط األفكـارٕوادراك التفاصیل الموجودة
 .مع كثرة التدریب علیها، مما أدى إلى ارتفاع مستوى االستدالل لدیهم
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النتائج املرتبطة بطبيعة العالقة املتوقعة بني التحصيل املعريف للمفاهيم : ًثالثا
  :ومهارات التفكري االستداليل يف الرتبية الفنية

العالقـة المتوقعـة بـین تنمیـة المفـاهیم  امـ"، الـذي نـصه سؤال البحث السادسلإلجابة عن 
 الخامس الصف تالمیذ من عینة لدى الفنیة التربیة في االستداللي التفكیر وبعض مهارات

ً إحـصائیا عنـد ال توجـد عالقـة دالـة"، والتحقـق مـن ذلـك، الـذي نـصه "؟االبتدائیـة بالمرحلة
ت التفكیـر االسـتداللي  تنمیة مفاهیم التربیة الفنیـة وبعـض مهـارابین) α≤0.05(مستوى 

معامــل  ، تـم حــساب"فـي التربیــة الفنیـة لــدى عینـة الدراســة التجریبیـة فــي القیـاس البعــدي
التحصیل المعرفي ارتباط بیرسون بین مجموع درجات التالمیذ في التطبیق البعدي الختبار 

  ومقیــاس مهــارات التفكیــر االســتداللي، كمــا هــو موضــح بالجــدوللمفــاهیم التربیــة الفنیــة
  :التالي

التحصیل المعرفي  معامل ارتباط بیرسون ومستوى الداللة اإلحصائیة الختبار) 11(جدول 
   لدى المجموعة التجریبیة ومقیاس مهارات التفكیر االستدالليلمفاهیم التربیة الفنیة

معامل ارتباط   العدد  األدوات
  بیرسون

مستوى 
  الداللة

  للمفاهیم المعرفي التحصیل اختبار
  مقیاس مهارات التفكیر االستداللي

 دال 0.865  30
  ً إحصائیا

في ضوء النتائج الموضحة بالجدول السابق تـم رفـض الفـرض الثالـث مـن فـروض البحـث 
 بــین) α≤0.05(ً إحـصائیا عنـد مـستوى توجـد عالقـة دالـة: وقبـول الفـرض البـدیل ونـصه

في التربیة الفنیة لدى عینة تنمیة مفاهیم التربیة الفنیة وبعض مهارات التفكیر االستداللي 
، )0.865(؛ حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسون الدراسة التجریبیة في القیاس البعدي

، مما یـشیر إلـى وجـود عالقـة )α ≥ 0.05 (مستوى داللة ًوهذه القیمة دالة إحصائیا عند
 التفكیـر مهـارات ومقیـاس الفنیـة التربیـة لمفـاهیم المعرفـي ارتباطیة موجبـة بـین التحـصیل

أدى عمـق الـتعلم للمفـاهیم الفنیـة المتـضمنة التجریبیـة؛ حیـث  المجموعـة لدى االستداللي
بالوحدة التصمیمیة لدى التالمیذ من تبسیط وتحـویر، ووحـدات طبیعیـة، وهندسـیة وغیرهـا 

هم بمـادة التربیـة الفنیـة؛ حیـث اتـضح ذلـك مـن خـالل تـوظیفهم إلى زیادة اهتمامإلخ .... 
 مــن االسـتقرائیة االسـتدالالت  التفكیـر االسـتداللي والتــي تتمثـل فـيعملیـات لمفاهیمهـا فـي

 صـفاته بثبات االحتفاظ مع النهائي الشكل الستنباط خاللها من واالنتقال الرسوم، مالحظة
أثنــاء تنفیــذ األنــشطة العملیــة، أو حــل بعــض وذلــك  واللــون، الــشكل حیــث مــن األساســیة

  .مرتبطة بالمحتوىاألسئلة العلمیة في صورة مشكالت 
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  :التوصيات
مكن تقـدیم التوصـیات تم التوصل إلیها بالبحث الحالي أ ي التالنتائج إلى ًاستنادا

  :التالیة
  .تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في دولة الكویتتعمیم نتائج البحث الحالي على  -
صف إعادة النظر فـي صـیاغة األهـداف التعلیمیـة الخاصـة بمحتـوى التربیـة الفنیـة للـ -

الخامس االبتدائي، بحیث تتضمن مستویات التحصیل المعرفي لمفاهیم التربیة الفنیـة 
ــب أساســي لفهــم المحتــوى  ــر االســتداللي، ال ســیما وأن كالهمــا متطل ومهــارات التفكی

 .والتعامل معه
 تنمیــة فــي تــسهم البنــائي الــتعلم مبــادئ ضــوء فــي مقترحــة بــرامج وبنــاءالعمــل علــى  -

 لــدى واالسـتدالل االســتقرائي واالسـتنباطي واالحتفـاظي الفنیـة التربیــة مفـاهیم تحـصیل
 .تالمیذ المرحلة االبتدائیة

تحقق أقصى استفادة من مبادئ التعلم البنائي، من خالل بناء مهـام وأنـشطة التربیـة  -
  . الفنیة وفق هذه المبادئ

 التحـصیل المعرفـي لمفـاهیم التربیـة مـدى  البحث الحـالي فـي الكـشف عـنأدواتتبني  -
 . لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائيالفنیة ومهارات التفكیر االستداللي

  :مقرتحات بدراسات وحبوث مستقبلية
  : التي أسفر عنها البحث الحالي یقترح إجراء دراسات حولالنتائجفي ضوء 

ــة - ــى قائمــة مقترحــة اســتراتیجیة فاعلی ــادئ عل ــتعلم مب ــائي ال ــة فــي البن ــاهیم تنمی  المف
 .المرحلة اإلعدادیة تالمیذ لدى لتربیة الفنیةا في واالبتكار

ــتعلم النــشط علــى قائمــة مقترحــة اســتراتیجیة فاعلیــة -  االســتیعاب تنمیــة فــي فلــسفة ال
 .الصف الخامس االبتدائي تالمیذ لدى التربیة الفنیة في واالبتكار المفاهیمي

االبتكـار  نمیةت في على النظریة البنائیة االجتماعیة قائمة مقترحة استراتیجیة فاعلیة -
 .الصف السادس االبتدائي تالمیذ واالتجاه نحو مادة التربیة الفنیة لدى

 فـي االبتكـار تنمیـة فـي البنـائي الـتعلم مبـادئ علـى قائمـة مقترحـة استراتیجیة فاعلیة -
  .ریاض األطفال تالمیذ لدى التربیة الفنیة
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  املراجع
  .املراجع العربية: ًأوال

ــل؛ أح - ــراهیم، عــامرة خلی ــتعلم ). 2015(مــد، رشــا رعــد إب ــر أنمــاط ال ــي ) نمــوذج دن ودنا(أث ف
مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم  .تحصیل مادة التربیة الفنیة لطالبات الصف الخامس

 .592-566ص . ، ص)20 (التربویة واإلنسانیة،
 فاعلیـة اسـتخدام اسـتراتیجیة دائـرة الـتعلم فـي تحـصیل بعـض). 2009(، آمال سـعد سـید أحمد -

المفاهیم العلمیة وتنمیة التفكیر االستداللي وبقاء أثر التعلم لدى تلمیذات الصف الثامن 
 .214 – 183ص . ، ص)4(12مجلة التربیة العلمیة، بالتعلیم األساسي، 

دار زهـران : األردن. فلسفة التفكیر ونظریات في الـتعلم والتعلـیم). 2011(، فارس راتب األشقر -
 .للنشر

ــي ). 2011( محمــود ، مجــدي محمــدأمــین - ــي الممــزوج ف ــتعلم اإللكترون اســتراتیجیة مقترحــة لل
تـدریس التربیـة الفنیــة وفاعلیتهـا فــي تنمیـة بعــض مهـارات االستقــصاء العلمـي واالتجــاه 

مجلة بحـوث فـي التربیـة الفنیـة . نحو دراسة التربیة الفنیة لدى طالب المرحلة اإلعدادیة
 .100 – 63 ص .، ص)34(، حلوان جامعة ،، كلیة التربیة الفنیةوالفنون

فاعلیــة اســتراتیجیة مقترحــة قائمــة علــى القــراءة ). 2014(بلقاســم، صــفاء بنــت عبــد الوهــاب  -
البصریة في تدریس التربیة الفنیـة فـي تنمیـة التفكیـر الناقـد لـدي طالبـات الـصف الثـاني 

ین ، جامعــة عــمجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدریس. المتوســط بالمدینــة المنــورة
، ص ص )203( الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التـدریس، - كلیة التربیة -شمس 

15-56. 
فعالیـة برنـامج مقتـرح بالمعایـشة علـى تنمیـة بعـض المفـاهیم ). 2001(توفیق، رؤوف عزمـي  -

مـؤتمر رؤى مـستقبلیة . والمهارات الیدویة لدى تالمیذ الصفین الرابع والخامس االبتدائي
 كلیـة -وجامعـة عـین شـمس ،مركز القومي للبحـوث التربویـة والتنمیـةالللبحث التربوي، 

 .443-411ص . التربیة، ص
فاعلیـة اسـتراتیجیة الـتعلم للـتمكن علـى تحـصیل طـالب الـصف ). 2018(، فـارس محـسن ثامر -

مجلــــة الفنـــون واألدب وعلـــوم اإلنــــسانیات . األول المتوســـط فـــي مــــادة التربیـــة الفنیـــة
 .370 – 360 ص .، ص)32( للعلوم التربویة،  كلیة اإلمارات.واالجتماع

دار الیـــسر للنـــشر : القـــاهرة. أســـالیب وطـــرق التـــدریس الحدیثـــة). 2016(الجبـــالي، حمـــزة  -
  .والتوزیع

 .دار جلیس الزمان: عمان. التفكیر االستداللي. )2012(الحجازیین، نایل عید  -
عمــان، . ثــة األولــىفــن التــدریس فــي الــصفوف االبتدائیــة الثال). 2012 ( حــسن ظــاهر،خالــد -

 .دار أسامة للنشر والتوزیع: األردن
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ــد؛ األشــقر، محمــد حــسني  - ــدین عبــد الحمی ــة تخطــیط بعــض ). 2002(خــضر، صــالح ال فاعلی
وحــدات التربیــة الفنیــة وتدریــسها بطریقتــي االستقــصاء واالكتــشاف الموجــه وفقــا لنظــام 

السـتنتاجي واالسـتداللي لـدى المشروع في تنمیة التفكیر الناقد للطالب المعلم، والتفكیر ا
 154-99ص . ، ص)1(10مجلة العلوم التربویة، . طلبة المرحلة الثانویة

اسـتخدام اسـتراتیجیة تـدریس االقـران فـي تـدریس ). 2011(خلیـل، سـالم بـن أحمـد بـن محمـود  -
التربیة الفنیة وعالقتها ببعض المخرجات التعلیمیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینـة 

 .كلیة التربیة، جامعة أم القرىرسالة ماجستیر غیر منشورة، . جدة
فاعلیة بعض استراتیجیات التعلم النشط في تنمیة مهارات التفكیر ). 2007(راضي، وائل أحمد  -

الناقـد والتحـصیل المعرفــي فـي مجــال الزخرفـة واإلعـالن مــن خـالل تــصمیم وبنـاء حقیبــة 
ــم الــنفس، مجلــة دراســات عربیــة فــي ال. تعلیمیــة مقترحــة ص . ، ص)4 (17تربیــة وعل

113-152. 
 FREE(فاعلیـة تـدریس برنــامج فـري هانــد ). 2014(، عبـد الخــالق مـساعد أحمــد الزهرانـي -

HAND ( القائم على استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة مهارات اإلبداع لمادة التربیة
ــة، ، كرســالة ماجــستیر غیــر منــشورة. الفنیــة لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة لیــة التربی

 .جامعة الباحة
ــه ). 1991(زیتــون، عــایش محمــود  - ــم وبنیت ــة"طبیعــة العل ــة العلمی ــي التربی ــات ف ، 2ط. "تطبیق

 .دار عمار للنشر والتوزیع: عمان
دار : األردن. النظریــة البنائیــة واســتراتیجیات تــدریس العلــوم). 2007(زیتــون، عــایش محمــود  -

 .الشروق للنشر والتوزیع
فعالیة استخدام نموذج مـارازانو ألبعـاد الـتعلم فـي تنمیـة مفـاهیم ). 2012(ن زین، نانسي حسی -

 رسـالة ماجـستیر. التربیة الفنیة وبعض عـادات العقـل لـدى طـالب الـصف األول الثـانوي
 . جامعة المنصورة،غیر منشورة

، 6ط. المــنهج المدرســي المعاصــر). 2011(ٕســعادة، جــودت أحمــد؛ وابــراهیم، عبــد اهللا محمــد  -
 .دار الفكر: ناألرد

التــدریس ). 2017(سـعود، أحمـد جاسـم؛ رجــب، أمـاني علـي الـسید؛ إســماعیل، عاصـم الـسید  -
. ، ص)189 (مجلـة القـراءة والمعرفـة،. التبادلي وأهمیته في تنمیـة التفكیـر االسـتداللي

 .228-194ص 
 دار :عمـان. تنمیة المفاهیم والمهارات العلمیة وطـرق تدریـسها). 2005(سالمه، عادل أحمد  -

 .الفكر للنشر والتوزیع
السید، أحمـد البهـي؛ محمـود، سـارة أحمـد؛ غبـور، أمـاني الـسید؛ واصـف، سـوزان عبـد المـالك  -

تنمیة مفاهیم التربیـة الفنیـة للمرحلـة الثانیـة مـن التعلـیم األساسـي باسـتخدام ). 2015(
لیـة التربیـة جامعة المنـصورة، كمجلة بحوث التربیة النوعیة، . استراتیجیات التعلم النشط

 .101-74ص . ، ص)38(النوعیة، 
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فعالیة استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تنمیة التحصیل ). 2007(صالح، مرفت إبراهیم  -
والتذوق الفني والجمالي لطالب الصف األول الثانوي في ضوء المفهـوم الـشامل للتربیـة 

 .وث التربویة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحمنشورة غیر رسالة ماجستیر .الفنیة
فعالیة استخدام استراتیجیة خرائط المفاهیم في تنمیة التحصیل ). 2007(صالح، مرفت إبراهیم  -

والتذوق الفني والجمالي لطالب الصف األول الثانوي في ضوء المفهـوم الـشامل للتربیـة 
 . جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحوث التربویة، غیر منشورةرسالة ماجستیر .الفنیة

دار البدایـة :  عمـان.اتجاهـات تربویـة فـي أسـالیب تـدریس العلـوم). 2009(عادل، محمد فایز  -
 .للنشر والتوزیع

تـصمیم أنـشطة ال مدرسـیة لـتعلم مفـاهیم فـي ). 2000(عبد الجلیل، سناء؛ الـشریف، رمـضان  -
ــال ــاج االبتكــاري والمعرفــي لألطف ــى نمــو االنت ــة عل ــة الفنی  غیــر ماجــستیررســالة . التربی

 .، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوانمنشورة
 لتدریس مادة التربیة الفنیة في  فاعلیة استخدام خرائط المفاهیم).2015 (عصام الرحمن، عبد -

ــة . تنمیــة المهــارات الفنیــة واالتجــاه نحوهــا لــدى تالمیــذ الــصف الــسادس االبتــدائي مجل
 .202-134ص . ، ص)2(البحوث في مجاالت التربیة النوعیة، 

استراتیجیة التفكیر البصري في تدریس التربیة الفنیة على ). 2019(عبد العزیز، انتصار أحمد  -
المجلـة . وق الفني لدى طالبات الصف الـسادس االبتـدائي فـي مدینـة الریـاضتنمیة التذ

 .727-695ص . كلیة التربیة، جامعة سوهاج ص، )63( ،التربویة
: ، عمـان3ط. تعلـیم التفكیـر ومهاراتـه تـدریبات وتطبیقـات عملیـه). 2013(عبد العزیز، سعید  -

 .دار الثقافة للنشر والتوزیع
:  القـاهرة.المفاهیم والمهارات العلمیة والریاضیة فـي الطفولـة). 2009(عبد الفتاح، عزة خلیل  -

 .دار الفكر العربي
أثر استراتیجیة الخـرائط الذهنیـة فـي تـدریس أشـغال ). 2015(عبد القادر، أمنیة محمد ابراهیم  -

المعادن على تنمیة التحصیل الدراسي ومهارات اتخاذ القرار لطالب معلمي شعبة التربیة 
. ، ص)4 (31 جامعة أسیوط،مجلة كلیة التربیة، . یة التربیة النوعیة بأسیوطالفنیة بكل

 .262-221ص 
العالقة بین نمو المفـاهیم المعرفیـة والتطبیقـات العملیـة ). 2001 (عبد القادرعبد اهللا، هنادي  -

، كلیة التربیة، جامعـة أم القـرى رسالة ماجستیر غیر منشورة. في مجال التعبیر باأللوان
 .لمكرمةبمكة ا

دار المنــاهج : عمــان.  طــرق تــدریس التربیــة الفنیــة ومناهجهــا).2012(العتــوم، منــذر ســامح  -
 .للنشر والتوزیع

أثر استخدام اسـتراتیجیة الـتعلم التعـاوني علـى تحـسین تحـصیل ). 2015(سامح العتوم، منذر  -
لـوم  الع-مجلـة جامعـة النجـاح لألبحـاث . طلبة الصف التاسع في مبحـث التربیـة الفنیـة

 .1988 – 1967 ص .، ص)10 (29، جامعة النجاح الوطنیة، اإلنسانیة
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القدرة على التفكیر االستداللي والتفكیر االبتكاري وحل ). 2009 (العتیبي، مها محمد بن حمید -
المشكالت وعالقتها بالتحصیل الدراسي فـي مـادة العلـوم لـدى عینـة مـن طالبـات الـصف 

، كلیــة التربیــة، غیــر منــشورة رســالة دكتــوراه. الــسادس االبتــدائي بمدینــة مكــة المكرمــة
 . جامعة أم القرى

ــوم  - ــة والتطبیــق). 2011(عــدنان، یوســف العت ــوي النظری ــنفس الترب ــم ال دار : عمــان. 2ط. عل
  .المسیرة للنشر والتوزیع

دار المناهج للنـشر :  األردن.المناهج الحدیثة وطرائق التدریس). 2013(عطیة، محسن علي  -
 .والتوزیع

ي تــدریس التربیــة اســتخدام اســتراتیجیة الــتعلم لإلتقــان فــ). 2010(علــى، زینــب محمــود أحمــد  -
. الفنیة وأثرها على إكساب بعـض المفـاهیم الفنیـة لـدى تلمیـذات الـصف الرابـع االبتـدائي

 .204-165ص . ، ص)4(16مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، 
فاعلیــة اســتخدام اســتراتیجیة قبعــات التفكیــر الــست فــي ). 2017(علــى، زینــب محمــود أحمــد  -

الدراسي وتنمیة القدرات االبتكاریة ومهارات الزخرفة تدریس التربیة الفنیة على التحصیل 
، كلیة التربیة، جامعة سـوهاج، المجلة التربویة. اإلسالمیة لدى طالب المرحلة اإلعدادیة

 .277-196ص . ، ص)49(
دار الفكــر : عمــان.  التفكیــر عنــد الطفــل تطــوره وطــرق تعلیمــه).1995(غــانم، محمــود محمــد  -

 .للنشر والتوزیع
فاعلیة برنامج مقترح لتعلیم التفكیر االستداللي المنطقـي وبعـض ). 2002(ة محمد قرني، زبید -

جوانــب الــتعلم مـــن خــالل تـــدریس وحــل المـــسائل الفیزیائیــة لـــدى طــالب الـــصف األول 
الجمعیــة المــصریة للتربیــة العلمیــة، المــؤتمر العلمــي الــسادس، كلیــة التربیــة، . الثــانوي

 .49-1ص . ، ص)1(جامعة عین شمس، 
أثر استراتیجیة التعلـیم التعـاوني فـي تحـصیل وتنمیـة مهـارات ). 2014(، ماجد عبد اهللا قرنيال -

التفكیر اإلبداعي لدى طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي لمـادة التربیـة الفنیـة فـي منطقـة 
 .، كلیة التربیة، جامعة أم القرىرسالة ماجستیر غیر منشورة. تبوك

دلیـل المعلـم لتحـسین طـرق التعلـیم "ریس فـي الفـصل تنویـع التـد). 2008(كوجك، كوثر حسین -
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