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  عيده عاصي امين عاصي 
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  الشكر والتقدير

  
  :له وصحبه أجمعين وبعدة والسالم على نبيه الكريم وعلى آالحمد هللا والصال

  
 الفاضل الدكتور غسان    أستاذي إلى بجزيل الشكر وعظيم االمتنان      أتقدم أنيسرني  في هذه الرسالة      

 هذه الرسالة وتقديرا لوقتـه وجهـده        إعداد من عون ومساعدة في       قدم  على ما  ، سرحان عبد العزيز 
 وأتقـدم .  بالجميـل  رافتواالعترام والتقدير    فله مني كل االح    ،واإلرشاد وللنصح   ،إياهالذي منحني   

جامعة /  التدريس   أساليب في برنامج الدراسات العليا في       أساتذتي جميع   إلىبجزيل الشكر والعرفان    
 عضوي لجنة المناقشة الكرام الذين تفضال بمناقشة هـذه الرسـالة وتقـدما بالنـصح                إلى  و قدسال

   علي حبايب  والدكتور زياد قباجةوالتوجيه وهما الدكتور
كل من ساندني في انجـاز هـذا       و   الدراسة أداة لجنة تحكيم    أعضاء إلىتقدير   بالشكر وال  وأتقدمكما  

  .العمل المتواضع
  
  
  
  

  :الباحثة
  ه عاصيعيد
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  ملخص الدراسة 

  

 استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية         واقعلتعرف إلى   هدفت هذه الدراسة    
معلما ومعلمة ممن   ) 90( تكونت عينة الدراسة من      .من وجهة نظرهم  " رام اهللا والبيرة    "في محافظة   

تربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيـرة للعـام          يدرسون مادة التربية الفنية في مدارس مديرية ال       
   2011/2012الدراسي 

  
 لتحديد االستراتيجيات المـستخدمة مـن قبـل    استبانة ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة  ببناء   

  . وثباتها من صدق االستبانة وقد تم التأكد،معلمي التربية الفنية
  

راء التحليالت اإلحصائية المناسبة باسـتخدام المتوسـطات         وبعد إج  .اتبعت الباحثة المنهج الوصفي   
 واختبار التباين األحادي كما أسفرت الدراسـة عـن          )ت(نحرافات المعيارية واختبار    الحسابية واال 

اسـتخدام  درجـة   أن  ،  النتائج التالية حول استراتيجيات التدريس المستخدمة في مادة التربية الفنيـة          
جـاءت  من وجهة نظرهم     اتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة      معلمي التربية الفنية الستر   

  .بدرجة عالية
عدم وجود فروق دالة إحصائيا الستجابات معلمي التربيـة الفنيـة فـي             لى  إشارت النتائج   وكذلك أ 

محافظة رام اهللا والبيرة حول استخدام االستراتيجيات في مادة التربيـة الفنيـة تعـزى لمتغيـرات                 
  .)الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص، والمرحلة التعليمية(الدراسة 

وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة توصيات لتفعيل تـدريس التربيـة الفنيـة وتنويـع                 
 االستمرار فـي عقـد دورات وورش عمـل        ومنها   ،االستراتيجيات المستخدمة وتوفير مستلزماتها   

 الوسائل التعليميـة  كيفية إعدادفنية على استخدام االستراتيجيات المناسبة و     وتدريب معلمي التربية ال   
  . على كيفية إنتاجهاوتدريبهم
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The Reality of teaching strategies Used by teachers of Art Education in 
Ramallah and al –Bireh from their point of view 
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Abstract  

  
The objective of this study was to investigate the status of teaching strategies 
used by fine art teachers in the province of Ramallah and Al-Bireh from their 
point of view. The study sample consisted of 90 teachers who are teaching 
fine art in the schools of the Directorate of Education in Ramallah and Al-
Bireh for the academic year 2011/2012. 
 
To achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire 
to determine the strategies used by fine art teachers. The validity and 
reliability of the questionnaire has been tested. 
 
The researcher followed the descriptive approach. After conducting relevant 
statistical analysis using means, standard deviations, t-test, and test of 
variance (One Way ANOVA), 
The Results of The first gestation that The degree of using the study strategies 
by the fine art teachers in the province of Ramallah and AL- Bireh in their 
point of view came in high degree view .   
And the study results show there were no statistically significant responses to 
the fine art teachers in the province of Ramallah and Al Bireh on the use of 
strategies in fine art teaching attributed to the study variables (gender, years 
of experience, qualification, specialization, and educational level). 
 
Based on the results of the study, the researcher has several recommendations 
to enhance the teaching of fine art and applying different strategies, continuity 
in holding courses and workshop and training the fine art teachers to use 
appropriate strategies and to know how to prepare teaching aids, and training 
them on how to produce the aids.   
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  :األولالفصل 

______________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وخلفيتها 
  

   :مقدمة الدراسة 1.1

  

 ملتيا شوتكنولوج معرفية وثورة ،ومتعاقبة رةيثك افاتشواكت راتيبتغ تتسم مرحلة حالياً العالم يعيش

ـ أ بإعداد االهتمام رورة ضبليتط ذيلا رماأل ،المختلفة الحياة ومجاالت بنجوا  علـى  قـادرين  رادف

م تزويد مجرد وليس ،الجديد العصر متغيرات مع لمللتعا ليمسال التفكير  والمعلومـات  المعـارف ب ه

ذا  فـي  والتكنولـوجي  المعرفـي  التقدم تحديات اجهة لمو ال تؤهلهم والتي المترابطة يرغ المتناثرة  ه
 .العصر

  
 فـي  بفاعليـة  الـذين يـسهمون   فراداأل نمو نحو هدافها أ في تكمن للتربية الحقيقية القيمة فإن لكلذ

 تطـوير  عمليـة  في مهم  دور يهملد يكون وبذلك بتكار،واال باإلبداع المختلفة االجتماعية المؤسسات

 للقـدرات  ومصدراً مبتكراً إنساناً يكون وإنما صماء، لةآ مجرد الفرد  يكون أال عنىبم ،المجتمع وتقدم

  .متطور إيجابي بشكل هاوتغيير الحياةجهة موا على قادراً ،الخالقة
  

 فـي  سـهام واإل التجديـد  بتدعيم الكفيلة النظم وضعمن  المعلمين تمكين على يرتكز القضية ومحور

 الـذي  التعليمـي  السلوك لتجديد الدقيق للنقد والتقليدية القديمة ليباساأل إخضاع في والرغبة االبتكار

 بعناية التعليمية للعملية المعلم طيخط أن يجب لذا ). ت.، دالسيد( استبعاده يتعين والذي عهتشجي يتعين
 .لهدفا لتحقيق المعلم عهايتب أن يمكن التي يةسالتدري االستراتيجيات جالءب تتضح وأن
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 ضعف أن كما للفشل، عرضة كلك التعليمية العملية عليج ،للمعلم بالنسبة ستراتيجياتاال وضوح عدم

 مـسيرة  يعرقـل  أن الممكن من المطلوب، لهدفايق تحق في التعليمية تراتيجيةساال ثربأ المعلم معرفة

ا دوراً التدريس استراتيجيات وتلعب .التعليمية العملية  حانج ويتوقف التعليمية األهداف تحقيق في  هام
  .االستراتيجياتهذه  فعالية على نهام المرجوة هدافاأل تحقيق في التعليمية رامجبال
  

 بما التدريس استراتيجيات مع تتفاعل المادة دراسة نمو هاتاتجا أن على )Snow,م1988( سنو ويؤكد

 عهـم م المـستخدمة  قهـا وطرائ التدريس شروط على أحياناً تؤثر األفراد خصائص أن حقيقة يعكس

اك  فإن وبالتالي  صائصالخ هذهو التعليمية المخرجات تقويم في مهمةال الشخصية الخصائص بعض هن

 علـى  تساعد التدريس استراتيجيات مع هاتاالتجا تفاعل ودراسة .قهوتطبي التدريس شروط في تؤثر 
 .طلبةال وخصائص احتياجات ليقابل لهوتعدي التعليم شروط تحسين

  
 ممارسة خالل من طلبةلل االبتكارية القدرات بتنمية تهتم التي الدراسية المواد ىإحد الفنية التربية ومادة

ـ تع أن هاتتبنا التي سيةاألسا التعليمية مهامال إحدى إن بل ،التشكيلي الفن ـ  تنميـة  علـى   لم  اطاألنم

 .لهمحو من للعالمفهمهم ت خالل من طلبةال لدى بتكاريةاال

  
 تعليميـة  عمليـة  وهي الجوانب، جميع من شاملة تربية تهموتربي ينالمتعلم بنمو الفنية التربية تهتمو

 صوره بجميع الفن تذوق على تهقدرا يةوتنم التشكيلي الفن إنتاج على الفرد مساعدة تهدفتس مقصودة

 هانرا التي لألشياء الواعي فهموال اإلدراك وسائل من وسيلة برتعت نهاأ كما ،به المحيطة البيئة هوأشكال

 يـق وتحق أدائيـة  يدوية مهارات و  شكيليةت  يةفن قيم ضمنه منتت ما خالل من يجمال شكلب سهاونلم

 , النـسيج و ،التصويرو ،الخزفو ،النحت نهام ددةعمت مجاالت الفنية وللتربية .متعددة نفعية نبلجوا 

 الجوانب يف متكامالً نمواً طلبةالو نم  ستهدفت المجاالت ههذو )الفنية األشغالو ،الزخرفةو ،عةالطبا

  .والوجدانية ريةمهاوال المعرفية
  
 وعهـا فر بجميـع  الفنيـة  التربيـة  تعلـيم  معالجة في جديدة أسس إلى ماسة حاجة هناك أن شك وال

 والتي الفن اللخ من التربية تهدفتس التي الوظيفية النظرة ضيح لتو ناحاجت إلى إضافة ،صاتهاوتخص

 لكـل  يه مهيأف يعيش الذي المجتمع ومتطلبات باحتياجاته طارتبا مدىو متعلمال مهايتعل ما على  كدتؤ

  .تهمحيا مستقبل في هيواجه تغيراً أو يهإل يقدم وجيد جديد
 

ـ  الكافية الدراية الفنية التربية معلم لدى يكون أن األفضل من فإن لذلك  واألسـاليب  العلميـة س باألس

 التي التدريسية  ستراتيجياتاال ءجالبه لدي تتضح وأن ،لهاما لهدفا هذا تحقيق من نهتمك التي والطرق
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 االستراتيجيات بين من يريتخ أن ملهع يكون عندئذ ،طالبلل يةاالبتكار القدرات تنمية لهاخال من يمكن

  .يريده محدد هدف كل لتحقيق احتماالً األكثر والوسائل
  

  : وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة بان مبررات القيام بهذه الرسالة هي 
اسـتراتيجيات التـدريس     ومعـارف عـن اهـم        ت بمعلوما  الدراسة على تزويد   تعمل هذه  .1

  ."رام اهللا والبيرة "المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية في محافظة 
 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تتناول استراتيجيات التدريس .2

وصيات هذه الدراسـة وكـذلك       تمكين العاملين في المجال التربوي االستفادة من نتائج وت         .3
 .االستفادة من االدب النظري التعلق باستراتيجيات التدريس 

 تلبي هذه الدراسة جانبا من جوانب التطوير التربوي وذلـك بـإبراز أهـم اسـتراتيجيات                 .4
عنـد التخطـيط المـستقبلي      لالستفادة منها   .التدريس المستخدمة في تدريس التربية الفنية       

  .  التربية الفنية السستراتيجيات تدريس
  
  

  :مشكلة الدراسة 2.1

  
 استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبـل معلمـي          مشكلة الدراسة في الكشف عن واقع      تمحورت

  .التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظرهم
  

  : الدراسةأهداف 3.1

  
لتربية الفنية في محافظـة رام اهللا        المستخدمة من قبل معلمي ا      االستراتيجيات  درجة إلىالتعرف  -1

  .والبيرة
من قبل معلمي التربيـة الفنيـة فـي         االختالف في استخدام استراتيجيات التدريس      الكشف عن   -2

 ،التخـصص و ،المؤهل العلمي و ،وسنوات الخبرة  ،الجنس(محافظة رام اهللا والبيرة وفقا لمتغيرات       
  ).المرحلة التعليميةو
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  :ضياتها الدراسة وفرأسئلة 4.1

  
  : الدراسةأسئلة 1.4.1

  

  ؟المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرةاالستراتيجيات  اهمما  -1
م اهللا  من قبل معلمي التربية الفنية فـي محافظـة را         هل يختلف استخدام استراتيجيات التدريس       -2

 ،التخـصص و ،المؤهـل العلمـي    و ،وسنوات الخبرة  ،الجنس  ( متغيرات الدراسة  باختالفوالبيرة  
  ؟)المرحلة التعليميةو
  
  

  :فرضيات الدراسة 2.4.1

  
  : الفرضيات اآلتيةإلىلإلجابة عن السؤال الثاني تم تحويله 

   
بـين متوسـطات     )α ≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللـة     ال توجد فروق ذات داللة     " .1

فنية في محافظة رام اهللا والبيرة من       من قبل معلمي التربية ال    استخدام استراتيجيات التدريس    
  "الجنسيعزى لمتغير وجهة نظرهم 

 بـين متوسـطات    )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          " .2
من قبل معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرة من           استخدام استراتيجيات التدريس    

  "خبرة سنوات اليعزى لمتغير وجهة نظرهم 
بـين متوسـطات     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          " .3

من قبل معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرة من           استخدام استراتيجيات التدريس    
  المؤهل العلمي يعزى لمتغير وجهة نظرهم 

 بـين متوسـطات      )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         " .4
من قبل معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرة من           استخدام استراتيجيات التدريس    

  التخصص يعزى لمتغير وجهة نظرهم 
بـين متوسـطات     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          " . 5

التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرة من        من قبل معلمي    استخدام استراتيجيات التدريس    
  المرحلة التعليمية يعزى لمتغير وجهة نظرهم 
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   : الدراسةأهمية 5.1

  
اسـتخدام   ستقدم تصورا لدرجـة      إنهايث   هذه الدراسة من الموضوع الذي تناولته ح       أهميةتنبع  -1 

  ستراتيجيات التدريس معلمي التربية الفنية ال
جيات بناء   عدم استخدام بعض االستراتي    بأسباب المزيد من الدراسات المتعلقة      ءإلجرا األفاقتفتح  -2

  على نتائج الدراسة 
 على استخدام   عمل لتشجيع معلمي التربية الفنية    تساعد وزارة التربية في التحضير لعقد ورشات        -3

  . البيئة التعليمية المناسبةوإيجاداالستراتيجيات في تدريس التربية الفنية 
  

  : الدراسةمحددات 6.1

  على المدارس الحكومية حافظة رام اهللا والبيرة تم تطبيق هذه الدراسة في م: محدد مكاني
  2012-2011 من العام ثانيتم تطبيق هذه الدراسة في الفصل ال: محدد زماني
   معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرة  هذه الدراسة علىأجريت: محدد بشري

  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: مفاهيميمحدد 
 اإلحـصائية  واإلجـراءات العينـة    والية اختيار    باألدوات نتائج هذه الدراسة     تحدد: محدد إجرائي 
  المستخدمة

  
  :لمصطلحات والتعريفاتا 7.1

  

 بطريقـة   التعليمية المواقف  ئةيتهو  ظيمتن " :التدريس )٧٧ ص ،١٩٩٥( إبراهيم عرف ::التدريس
ـ ال بطـرق  الخاصة  قراراتال من يدالعد اتخاذ المعلم من تتطلب ،ومدروسة مقصودة  التـي  ،دريست

تـرتبط   وقـرارات  ،ئـق الطراهـذه   يـذ تنف  بها فـي  يستعين التي واألساليب والوسائل ،مهايستخد
  لألهداف ةوفاحص واعية نظرة إطار في في ذلككل  ،اعهسيتب التي تاوالتكتيك العامة تراتيجياتسباال

  ".بالمحتوى كاملة ودراية
  

 التـي   األسـاليب   "بأنها استراتيجيات التدريس    ) ه 1426(يعرف السدحان    :استراتيجيات التدريس 
تركز على ايجابية نشاط الطالب وجعله محورا لعملية التعليم والتعلم وتتيح له فرصة القيام بأنـشطة          

ويقتصر دور المعلم في هذه الطريقة بإالرشـاد         محددة   أهداف إلىمتنوعة ومتعددة بهدف الوصول     
  ".والتوجيه وتيسير المصادر التعليمية
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وسيلة من وسائل التعبير عـن انفعـاالت        " بأنهاالتربية الفنية   ) ه1418(يعرف الحيلة    :التربية الفنية 
  وعواطفه وخبراته في الحياة وذلك في قالب من العمل الفني بحيث تحسب فيهـا العالقـات                اإلنسان

 اإلنـسان  التوافق والتباين واالتزان التي تعكس صلة        وأنواع واأللوانبين الخطوط وبين المساحات     
  ". قيمتهوإدراكهبالكون 

  
  هو المعلم الذي يدرس مادة التربية الفنية بغض النظر عن تخ :معلم التربية الفنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - 7 - 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

______________________________________________________  

  اإلطار النظري الدراسات السابقة 
  

  :الفن والتربية الفنية 1.2

 عن الحياة التي يعيـشها وعمـا        اإلنسان فالفن وسيلة يعبر بها      ، الفطرية حبه للفن   اإلنسانمن ميول   
 عن  ار بعيد  سريع التطو  إنساني نشاط   أيضا وهو   ،يجول في نفسه وعن التطورات الطبيعية المختلفة      

 وفنـون تعبيريـة     ، متعددة منها فنون تشكيلية كالتصوير والنحت والعمارة       أشكالالجمود والثبات له    
 ومن هذا الباب يصعب تعريف الفن على غيره من العلوم المضبوطة كالفيزياء             ،كالموسيقى والشعر 

  .)1996عويضة، (ن الناس التي يتفق على صحتها الكثير مءوالرياضيات والكيميا
  
للفن مجاالت متعددة كفنون الرسم  والتصوير والنحت والحفر والعمارة والحرف المهنية والشعبية              و

 أو اللفظي كفنون اللغـة      باألسلوبته ومهاراته فيعبر عنها     ا ونشاطه واستعداد  اإلنسانتنبع من قدرة    
  .)2004شديفات،( التشكيل أو الصوت أو التمثيل أوالحركة 

  
ن يفرقون بين الفن والمهنة فيقررون أن الفن نشاط تلقائي حر بينمـا المهنـة               وهناك من الفالسفة م   

مـد الـى   تالذي كان يرى أن الفن عمل ال يع  "كاتط  "صناعة مأجورة وهم بذلك يتأثرون بالفيلسوف       
منفعة أو قصد وليست له غاية نفعية بينما المهنة عمل نفعي يرتبط بما يعود علينا منه وتأتي جاذبيته                  

" سـدني كلفـن   "ته على النفع كما تتحدد قيمته بما يتولد عنه من كسب ومن هؤالء الفالسفة     من قدر 
 ،وتوليد اإلحساس بالجمال واللـذة     ،الذي يفرق بين الفنون الجميلة التي تهدف الى انتزاع اإلعجاب         

ت  وتهدف إلى إنتاج موضـوعا     ،وبين غيرها من األعمال الفنية األخرى التي ال تستقل عن المنفعة          
على الرغم من كونها نافعة فإنها تثير متعة التأمل والمشاهدة وتبعث إحساسا باللـذة حـين يكـون                  
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الشعور في مشاهدتها هو شعور االستمتاع بما يحققه الغير وثمة فالسفة آخرون يربطون الفن بالحلم               
و الحلـم الـذي     أو العاطفة والخيال ويعتقدون أن الفن هو الذي ينقلنا إلى عالم من الخيال المحض أ              

  )1996،عويضة(يمثل الطرف المقابل لحياة الواقع أو عالم الحقيقة 
  

 اهية الفن فإنها ال تغني عن الـشيء       ألفكار واهتمامها بتحديد م   اوعلى الرغم من أهمية هذه اآلراء و      
  فما دام العمل الفني هو جوهر النـشاط        ،األساس وهو اهتمام عالم الجمال بالعمل الفني أو اإلبداعي        

 بوصفه كال محسوسا له بنيتـه       ،فسيظل العمل الفني وهو المائل بين أيدينا وهو الفن والفنان          ،الفني
  .وكيانه وطابعه وحدوده ومعاييره الخاصة

  
  :ماهية التربية الفنية 1.1.2

  
 مرتبطة بكافـة    أنها المعاصرة والمستقبلية حيث     اإلنسانية وصل بين العلوم     التربية الفنية تشكل حلقة   

 والـشعوب   اإلنـسان  تعد التربية الفنية مقياسا يقاس بـه سـمات           أخرىالت الحياة ومن ناحية     مجا
 وتبقـى الدافعيـة     ، التربية الفنية تعد لغة اتصال عالميـة       أن إلى والسبب في ذلك يعود      .المتحضرة

 أن هذا العـصر وبـذلك نجـد         إلنسان المبدعة التي تعد محور حضاري       لألجيال اإلنسانيللوجود  
   الفن واآلخر التربية األولية الفنية هي مصلحة ذو شقين الترب

  
 المجتمع حيث انه يكـشف      أفرادأن الفنان يختلف عن غيره من       طلق التربوي للتربية الفنية     ومن المن 

 في كشف غضبه وتكيفه مـع       أوعن طاقاته وينميها بجانب فني من اجل تعديل سلوكه واثبات ذاته            
   .المجتمع

  
 التي تتضمنها معظم الدول في برامج التعليم ونجد         اإلنسانيةفنية هي احد العلوم      التربية ال  أصبحتو
 الدولية للثقافة والفنون تخطط لنمائها في معظم دول العالم ليس باعتبارها             اليونسكو وهي المنظمة   أن

 احد المجاالت التي يمارسها الشباب باعتبارهم نوعا من الفنون يشبع ذاتهم وميولهم ويتصف بقـيم              
 هنالـك الكثيـر مـن النقـاط         أن وابعد من ذلك حيث      أسمى أصبحجمالية وفنية فحسب بل الهدف      

التربوية والبحوث في العالم المتحضرة والتي تدفعه قدما نحو التقدم والنجاح فـي ظـل الظـروف                 
دا  يهدر الشباب وقتهم في نشاطات ال تحقق لهم عائ         أن لم تعد تحتمل     ،االقتصادية والتقدم التكنولوجي  

  .)ت.د ،غراب(جانب العائد الجمالي  إلىماديا 
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  : العامة للتربية الفنيةاألهداف  2.1.2

  
 نحو توجيه ذاتهم واكتساب ميولهم واتجاهـاتهم التـي لهـا            األفراد مساعدة   إلىتهدف التربية الفنية    

ازن بـين    المادية من جهة والروحية والمعنوية من جهة أخرى وبهذا فهي تحقق التو            باألمورعالقة  
 والوطن من خـالل     األرض تنمي شخصية المتعلم وتعزز فيه حب        أنها كما   ،القيم الروحية والمادية  

 ذلك فإن التربية الفنيـة   إلى باإلضافة تشكيلية وفنية تتناسب مع عمره الفني والزمني         أعمالممارسة  
 اإلسالمية من الفنون    هاأصلتؤكد انتماء ووالء الفرد بمجتمعه وهذا نابع من اتجاهات فنية وتشكيلية            

 وإمكانيـة  التربية الفنية تجعل المتعلم يكتشف المزيد من خصائص الخامات           أن باإلضافة .والعربية
 حب وتقدير الجمال    إلى فإن تذوق دقة هذا العمل الفني يدفع المتعلم          ،تطويعها في العمليات التشكيلية   

 في توطيد العالقات    أساسيية الفنية لها دور     وعلى الصعيد الخارجي فإن الترب     .النابع من هذا العمل   
  .)2004شديفات،(والثقافية بين الدول الفنية 

  
  :التدريس  2.2

  
 الطـالب بأبـسط     إلى المعلومات   إيصال متنوعة تساعد المعلم على      وأساليبعملية استخدام وسائل    

ـ   األنسب األسلوب في تحديد واختيار     ا تلعب دور  الطرق حيث تتضمن متغيرات      دريس مـادة    في ت
 المراد تحقيقها وقد    واألهداف خصائص الطالب وطبيعة المادة الدراسية       :معينة وهذه المتغيرات هي   

 واتجاهاتـه للمـادة     إعدادهتمتد هذه المتغيرات فتشمل البيئة المادية للموقف التعليمي والمعلم ومدى           
  . تشمل متغير الوقت المتاحأنهاالتي يدرسها كما 

  
 بالخبرات الالزمة لصقل شخصيته حيث كانـت قـديما عمليـة             تزويد الطلبة    إلىريس  ديهدف الت و

 أما الطلبة   إلى من التقليد والمحاكاة لتوصيل المعلومة       أساس مبني على    وأسلوبالتدريس هي تلقين    
 طـرق  أن الكامنة في التربية ومـن الجـدير بالـذكر    األهداف مفهومها تطور ليحقق   أنحاليا نجد   

 مـن   أساسوكلما كانت طريقة التدريس مبنية على       . من عناصر التربية الفنية   ي عنصرا   لتدريس ه ا
 كانت  ،التشويق والتشجيع مراعية للفروق الفردية بين الطالب ومتوافقة مع المادة وموضوع الدرس           

  .)1990،وآخرونالمبروك (انجح 
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  :استراتيجيات التدريس1.2.2

  
 يترجمهـا المعلـم مـن       أنرات المتتابعة التي يمكن     عتبر استراتيجيات التدريس مجموعة من القرا     ت

 مع طبيعة الطلبة في المواقف التعليميـة وذلـك          تتالءمخالل بعض طرق ومهارات التدريس التي       
   . ويمكن مالحظتها من خالل سلوك الطلبة، تعليمية محددة بوضوحأهدافلتحقيق 

  
 ال   انـه  بين الطالب فانه من المؤكـد      التعليمية والمحتوى والفروق الفردية      األهدافنظرا الختالف   

 الطلبـة   أنالفروق الفرديـة يظهـر       تلك العناصر فمثال بخصوص      تالءم واحدة   ستراتيجيةاتوجد  
يختلفون في مستوى ذكائهم وخبراتهم وما يوجد بينهم من تباين في االتجاهات واالستعدادات ففـي               

 إذ إن التمسك بواحـدة منهـا يـسبب          ، واحدة ستراتيجيةبا التمسك   المعلم عدم هذه الحالة يجب على     
وكما انه يجـب علـى      . بة وال يراعي الفروق الفردية بين الطل      ، المرجوة األهدافالجمود وال يحقق    

 والتطبيق ومـن هـذا      األهدافيشترط فيها أن تكون واضحة في        مختلفة   ستراتيجيةا اختيار   المعلم
 ولديه قدرة علـى انتقـاء المناسـب منهـا     المنطلق يكون المعلم الناجح الملم بمعظم االستراتيجيات  

 في تدريس الدرس الواحد حتى تمكن الطلبة مـن المـشاركة            ستراتيجيةا من   أكثرويفضل استخدام   
  .)ـه1990وآخرونمبروك ال(وعيرها من الحواس  ) والسمع،النظر(بأكثر من حاسة في التعلم 

  
لتعليم وخبراتهم ومستويات تحـصيلهم     على الرغم من اختالف الطلبة في اهتماماتهم ودافعيتهم في ا         

 الطالب هو محور العملية التعليميـة       أن والدراسات العلمية والتربوية تؤكد على       األبحاث كافة   أن إال
بـين   بل هو نتاج العملية التعليمية لذلك يجب االهتمام ومراعاة الفروق الفردية             األهموهو العنصر   

  .)2001،غباين (الطلبة في العملية التعليمية
  

 الختيـار   أسـس بان هنـاك عـدة      ) 129ص،ـه1428العتوم،  (يؤكد العديد من التربويين ومنهم        
   :األسساستراتيجيات التدريس الناجحة في تدريس مادة الفنون ومن هذه 

   العامة والخاصة للمادة التربية الفنية األهداف تتناسب استراتيجيات التدريس مع أن 1
 سـتراتيجية ا والسلوكية صياغة مناسبة لكي تساعد في اختيار         رائيةاإلج األهداف يتم صياغة    أن 2

  مية ي في العملية التعلاألساسالتدريس المناسبة وان تعتبر المتعلم محور 
   تراعي الفروق الفردية ومرحلة النمو لدى الطلبة  أن 3
   مراعاة الخبرات التربوية والتعليمية السابقة 4
  وعدد الطلبة داخل الصف الواحد  ،ة للتعلمئة الصفية المناسبي البإيجاد 5
   المنشودة األهداف اختيار الوسائل التعليمية المناسبة من اجل تحقيق 6
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  : الخرائط المعرفيةإستراتيجية 1.1.2.2

  
 مهم للكـشف عـن البنيـة المفاهيميـة          أسلوب إن الخرائط المعرفية     )4ص  ،م2006( البشر   أورد

ظرية أوزبل في التعلم ذي المعنى وكـان أول مـن اسـتخدمها             للمحتوى التعليمي وهي تقوم على ن     
وتقوم فكرتها علـى الـربط والتنظـيم البنـائي           ،جوزيف نوفاك الذي ينتمي إلى المدرسة البنائية      

لمجموعة المفاهيم المتضمنة في المحتوى الدراسي على شكل مخطط شبكي تنظيمـي ينتقـل مـن                
ة ويتم الربط بين المفاهيم بكلمات أو عبارات رابطة دالـة           المفاهيم العامة الى المفاهيم األقل عمومي     

  .ث تكون جملة ذات معنىتظهر على شكل خطوط تصف العالقة بين مفهومين بحي
  

 النظريـة   ،إلى أن النظرية المعرفية تحتوي على العديد من النظريات داخلها         ) 2007(شعبان  إشارة  
 وأشكاللفرد يلجأ الى تنظيم مدركاته في صورة        الجشطالية االدراكية وتركز هذه النظرية على ان ا       

وك يتحدد فـي ضـوء      نظرية المجال التي تؤكد بان السل     قات تمكنه من فهم العالم من حوله، و       وعال
  :باتجاهينأما االتجاهات المعرفية الالحقة فقد أجملها مجال سلوكي معين، 

  بنائه االتجاه البنائي ويركز على دور الطالب في فهم العالم و :األول
  اتجاه معالجة المعلومات ويعتمد على تبني نموذج الحاسوب لفهم تعلم الطالب  :الثاني

  
 يبرز بياجيه الذي يؤمن بالتكوين والتطور الذي يتحقق بتجاوز مستمر لما تم بناؤه              األولففي االتجاه   

لمعلومـات التـي     حيث يرى أننا نتعامل مع البيئة من خالل أبنيتنا المعرفية التي تحـول ا              ،تدريجيا
نتلقاها من البيئة لتصبح هذه المعلومات أكثر مطابقة للواقع فثراء األبنية المعرفية يقلل من عمليـات                

  .التشويه والتحريف للمعلومات الجديدة التي يتفاعل معها الطالب
  

أما االتجاه الثاني فيظهر من خالل نظرية معالجة المعلومات التي تنظر للعقـل البـشري كجهـاز                 
اسوب يتكون من المدخالت الحسية األولية، والمخزن الحسي، ومكانين لتخزين المعلومات همـا،             ح

الذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة طويلة المدى، ومجموعة مـن طـرق الـتحكم وهـي، اإلدراك،                
   .واالنتباه، والمراجعة، والتنظيم، وما وراء اإلدراك

  
ضعها المعلم لعرض الدرس وتوضيحه لطالبه كما        الخرائط المعرفية كأسلوب تدريس هي خطة ي       إن
بحيث يبذل الطالب جهدا إلعادة تنظـيم        . وضع هذه الحالة أسلوبا في التعليم      ا الطلبة يمكن يتعلمو   نإ

المادة كما يفهمها ويرسمها في خريطة جديدة أي أن الخريطة المعرفية هـي إسـتراتيجية تـدريس              
   .تيجية تعلم حين يضعها الطالب بنفسه تكون استراأنيستخدمها المعلم وهي يمكن 
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 المعلومات المعرفية هي خريطة تستخدم المعلومات المتوافرة في الدرس فـإذا مـا اسـتخدمها                إن
ريطـة   في شرح المعلـم الـى خ       أوالطالب فإنه يكون قد ترجم مادة الدرس كما وردت في الكتاب            

  .)2007ابو السميد،(تنظيمية تبين أهم المعلومات 
  

   : التعلم التعاونيإستراتيجية2.1.2.2

  

ان متغيرات ومتطلبات وتحديات العصر الذي نشهده يفرض علينا العمل علـى تطـوير العمليـة                
 الطالب لمواكبة هـذه التحـديات مـن خـالل اسـتخدام        وإعدادالتعليمية والتي من شأنها تحضير      

 الموجودة في الـنظم التعليميـة        فاعلية ونجاحا في التعليم تعالج التغيرات      أكثراستراتيجيات تعليمية   
التقليدية ومن هذه الطرق طريقة التعلم التعاوني التي تعتمد المتعلم محور عمليـة الـتعلم والتعلـيم                 
بحيث تشترك مجموعة صغيرة من الطالب معا في القيام بعمل او نشاط تعليمي ويعمل على تنميـة                 

  )2005السويلمين، ( العلمي  المجموعة وتنمية التفكيرأفرادالتعاون والمساعدة بين 
  

حيث انـه    ، التعلم أهدافيقصد بالتعلم التعاوني أن يعمل الطلبة في مجموعات أو في أزواج لتحقيق             
يقوم هذا التعليم على التعاون واالعتماد المتبادل بدال من التنافس وان يعمـل الطلبـة فـي فريـق                   

على ضرورة العمل معا لحل المشكالت      ويقيمون عالقات اجتماعية قوية بتفاعل قوي كما انه يحث          
  )2007، السميدأبو(وااللتزام بالعمل مع اآلخرين 

  
نموذج تدريس يتطلب من الطلبة العمـل       "التعلم التعاوني بأنه    ) 321ص  ،2006(كوجك  كما تعرف   

 وان يعلم بعضهم بعـضا،      ، بالمادة الدراسية  يتعلقمع بعضهم البعض والحوار فيما بينهم فيما يتعلق         
فـإن الـتعلم    ...  وهكـذا  ، هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصية واجتماعية إيجابية         ناءوأث

  "  وليس محتوى جديدا يراد تعلمه،التعاوني يصبح جزءا من أساليب التدريس
  

 ويرى انه بهذه الطريقة فقط يطـور المـتعلم          أنفسهم التفاعل بين الطلبة     أهميةو يؤكد بياجيه على     
 أنمـاط  يمكن الطلبة من اختيار      اآلخرين التبادل بين    أن كما   اآلخرينعتبار وجهة نظر    القدرة على ا  

  .)2005،قطامي(م وجهات نظرهم  تنظيوإعادةتفكيرهم الخاص واكتشاف البدائل 
  

 مـن حـل     اكما تؤكد الدراسات الحديثة على ضرورة اشتراك الطلبة  بشكل مجموعـات ليتمكنـو             
 واالستراتيجيات الحديثة التي تشجع المـتعلم       األساليب واستخدام   راألفكاالمشكالت من خالل تبادل     

  .على التفكير السليم والقدرة على مواجهة الحياة العملية والعلمية
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م  جماعة يؤثر فيها ويتأثر بها كي يكتسب مهارات ومعـارف وقـي            إلىوكما تؤكد على حاجة الفرد      
  .)2004 ،الديب(
  

 الـشعور  إلـى  التعلم التعاوني يـؤدي  إستراتيجية استخدام أن إلى ,Stork) 2007(ويشير ستورك 
 وذلك من خالل عمل الطـالب       أفضل تعطي فرص للتعلم     أنهابالنجاح وتجنب الشعور بالفشل حيث      

ية ومتوسطة وقليلة فتصبح    لضمن مجموعات فعندما تضم المجموعة الواحدة طالب ذوي قدرات عا         
 تكـون لديـه     واألقـل ة العالية يكون دوره مفسرا ومساعدا        فاعلية فذو القدر   أكثرالعملية التعليمية     

 مـع مـستويات     األداء تشارك   أنالفرصة للتعلم اكبر وينال التشجيع والدعم من قبل زمالءه حيث           
 المهمة بدال مـن    وإنجاح مع نفس المستوى ويكون منشغلين بأداء المهارات         األداء من   أفضلمختلفة  

   اآلخرين وأداءمراقبة سلوك 
  

  : حل المشكالتإستراتيجية3.1.2.2

  

 أهميـة  الدراسـات    أظهرت غير المباشرة في التعليم وقد       األساليب حل المشكالت من     أسلوبيعتبر  
 غير المباشرة والتي تركز على دافعية المتعلم وتراعي الفروق الفردية وتسمح بالتجريـب              األساليب

ــي تنميــ     ــسهم ف ــي ت ــشكالت الت ــل الم ــرار وح ــاذ الق ــشاف واتخ ــداعة واالكت  اإلب
(Kalloipi&Spiridon,2007).  

  
 الى الموقف   المعرفة القبلية، اذ يدخل الطلبة    حل المشكالت هي عبارة عن ربط المعلومات الجديدة ب        

ان التعلـيم   .التعليمي بمعرفة قبلية عن أنواع المشكالت وعن المحتوى وبذخيرة من الحلول الجاهزة  
 ألن الطلبة يتعلمون من خـالل العمـل         ،ارات حياتية من خالل المشكلة يكسب الطلبة معلومات ومه      

  .وفي مواجهة مواقف واقعية
  
وضع الطلبة أمام المشكلة كما وردت في المنـاهج والكتـب            : حل المشكالت يعتمد على    أسلوب نإ

المدرسية ومن ثم تقديم المشكلة للطالب على أنها مشكلة واقعيـة حياتيـة وهكـذا يقـوم الطالـب                   
وعندها يطبق الطلبة إجراءات الحـل مـن    ،إليهالة والمعلومات التي يحتاجون  بإجراءات حل المشك  

  )2007ابو السميد،  (في مجموعات تعاونيةخالل عملهم 
  

ان حل المشكالت من االستراتيجيات التي ال يمكن ان تعلم بطريقة مباشرة بل هـي تعتمـد علـى                   
 القـوانين والنظريـات التـي       أنبياجيه  يعتقد   و .التجريب واالكتشاف فهي ال يمكن ان تنتقل كالميا       
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 ال يتم نقلها لفظيا بتعليم مباشر      يعاد اختراعه لدى المتعلم حيث       أنيضمها أي موضوع خاص ينبغي      
  ).2005 ،قطامي(
  

 حل المشكالت يـتم مـن       أسلوبالبحوث تؤكد بان    سبق ترى الباحثة بان الدراسات و     وبناء على ما    
   :يلي لتي تتضمن ماخالل سلسلة من الخطوات المنظمة و ا

 .تنفيذ الحل وتجربته ووالبحث عن الحلتحديد المشكلة و بالمشكلة اإلحساس

  
 والتنمية  لإلبداع التعلم الفردي يوفر المناخ المناسب       أسلوب ان   )2007 (وآخرون الهرش   أشاروقد  

  .ةالتعليميوهو موجه نحو حاجات المتعلم نفسه كمحور رئيسي للعملية  .والتفكير
  
شكل سؤال او موقف     حيث يمثل المثير     ،استجابةمثير وسيط و  : الت بوجود  اسلوب حل المشك   مثلوي

اما االستجابة تكـون علـى      مجموعة من الحلول التي سوف تحل المشكلة        والوسيط ك يحرك المتعلم   
  .)1993 ،عبد الكريم(اكتشاف وانتاج افكار متعددة ومتشعبة شكل 

  
  :ة الذكاءات المتعددإستراتيجية4.1.2.2

  

 جاردنر في بداية الثمانينات حيث رفض اعتبار الذكاء قدرة واحدة يمكن أن             إلىترجع هذه النظرية    
يقاس باختبار واحد وقادته بحوثه التجريبية الى ايجاد أسس متعددة للكشف عن أنماط متعـددة مـن                 

وسـميت   ،الذكاء تراوحت بين سبعة أنماط وعشرة الى أن انتهى األمر باعتمـاد ثمانيـة ذكـاءات         
نظريته بنظرية الذكاءات المتعددة وقد عرف جاردنر الذكاء بأنه القدرة علـى حـل المـشكالت أو                 

  .إضافة ناتج جديد
  

وقد انبثقت هذه النظرية من البحوث المعرفية الحديثة التي أوضحت أن الطلبة مختلفون في عقولهم               
  :لذكاءات المتعددةومن انماط ايتذكرون ويفهمون بطريقة مختلفة، وأنهم يتعلمون و

  
او فـي القـدرة      ،ويظهر في قدرة الفرد على التعامل مع األلفاظ والمعاني والكلمات          :الذكاء اللغوي 

  على استخدام الكلمة 
  ويظهر في القدرة على مالحظة العالم الخارجي بدقة وتحويله الى مدركات حسية  :الذكاء المكاني
حركة الجسم ومسك االشياء بدقة والتعبير الجـسمي        ويظهر في القدرة على ضبط       :الذكاء الحركي 
  .عن السلوك
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ويظهر في قدرة الفرد على استخدام االرقام او السلوك المنطقي ومظهر هذا الذكاء              :الذكاء المنطقي 
  .باستخدام الرقم

 وإقامة عالقـات سـليمة      باآلخرين اإلحساسويظهر هذا الذكاء في القدرة على       : الذكاء االجتماعي 
  .معهم 

   والنغمات واإليقاع ويظهر هذا الذكاء في االهتمام باللحن :الذكاء الموسيقي
 لمشاعره الداخليـة والقـدرة علـى        اإلنسانويظهر هذا الذكاء في القدرة على فهم        : الذكاء  الذاتي  

  ضبطها والتحكم بها 
رة على التعامل مع     بنا والقد  ويظهر في االهتمام بالكائنات الحية وغير الحية المحيطة        :الذكاء البيئي 

  .)2007ابو السميد، (ة باحترام ئيالب
  

 إن افالطـون    ،ان الذكاءات المتعددة كفلسفة توجه التعليم ليست مفهوما جديدا        ) 2009(ويؤكد مجيد   
بـل اجعـل التربيـة     ،ال تستخدم اإلجبار" : الى اهمية التدريس المتعدد االشكال حين كتب قائال  دعا

كما  "والمؤانسة وسوف تكون عندئذ أقدر في العثور على النزعة الطبيعية           المبكرة نوعا من االمتاع     
اعلن جان جاك روسو ان الطفل ينبغي ان يتعلم ال عن طريق الكلمات بل عن طريق الخبرة وليس                  

 الحديثـة   األطفـال عن طريق الكتب بل عن طريق كتاب الحياة وقد وضع فروبل مؤسس رياض              
 األغـاني  وإنـشاء  األلعاب يدوية محسوسة مع تناول الهدايا ولعب        منهجا تعليميا يتألف من خبرات    

  .ورعاية الحدائق والحيوانات
  

 إلـى  إسهاماتها للتربية باقتراحها أن المدرسين في حاجـة          أعظمان نظرية الذكاءات المتعددة تقدم      
منطقيـة   واالستراتيجيات بحيث تتعدى النواحي اللغوية وال      واألدوات األساليبتوسيع حصيلتهم من    

 إلىكما ان نظرية الذكاءات المتعددة تهدف       يشبع استخدامها في حجرات الدراسة      العادية منها والتي    
  . النص والسبورةاميذ وان يتعدو عقول التالإيقاظ

  
   : إستراتيجية العصف الذهني5.1.2.2

  
 في وضـع     إلستراتيجية العصف الذهني او الفكري وقد استفاد اوزبون        األوليعد اوزبون المؤسس    

). (brai barshanaطريقته هذه من طريقة هندية استخدمت في المجال الديني فقط ويطلق عليهـا  
 األفكـار  بقـصد توليـد      األسـئلة  العصف الذهني على طرح عدد من        إستراتيجيةيقوم الطالب في    

  ).2002جبران، (تكون مفيدة وجديدة  األفكار استنتاجات لحل مشكلة معينة وهذه إلىوالوصول 
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 يشارك الطلبة ويقدموا كل ما يرد على عقلهم فيما يتعلـق            أن القواعد العامة للعصف الذهني هي       أن
وضـع جميـع    حيث   ،أهميتهاة كانت الن كل فكرة لها        فكر أليبالموضوع دون توجيه االنتقادات     

عمل ملخص او خريطة عقليـة او رسـم بيـاني والتوضـيحي             أو العشوائية على السبورة     األفكار
 يحصل الطلبـة علـى التقـدير        ةياإلستراتيج األفكار وبهذه    اظيمها ومن ثم دع الطلبة ألن يتأملو      لتن

  .)2009،مجيد(واالعتراف بأفكارهم  
  

  : االستقصاءإستراتيجية 6.1.2.2

  

االستقصاء عبارة عن عملية يتم فيها فحص أي معتقد او أي شكل من المعرفة في محاولة إلثبـات                  
 وهذه العملية تشمل على أعمال مختلفة ترتبط بالتفكير العقلـي وتـصنيف             ،ةنظريات أو نتائج معني   

 التعميمات والتعرف الى االستنتاجات واستخراج نتائج منطقيـة وتتطلـب هـذه        وإطالقالمعلومات  
العملية من المستقصي أن يتحدى بصورة دائمة قواعد الطريقة التي يستقصى بهـا وذلـك لينمـي                 

لتي عنده بأسلوب يتسم باالنفتاح وإفساح المجال للذهن ليجول في عـالم  تحريات حول االفتراضات ا  
  .)1992 ،الفينيش(التأمل والخيال 

  
 االستقصاء على توجيه الجهد المبذول تجاه الطلبة  لكـي يتعلمـوا أن يفكـروا                إستراتيجيةوتعمل  

 نظر مغايرة لرأي    بطريقة سليمة بعيدة عن التحيز أو التعصب للرأي ويزيد استعدادهم لتقبل وجهات           
الفرد لتكوين مفهوم صحيح عن الشيء المراد معرفته وإدراك أبعاده ويتأكد ذلك من خالل مالحظة               

 وكذلك عـن طريـق التأمـل واالسـتنتاج          ،المتشابهات والربط بين األحداث واألفعال واألشخاص     
  .) ه1429 ،الزهراني(
  

  :األدوار لعب إستراتيجية 7.1.2.2

  

حقق أهداف تربوية محددة في المجاالت المعرفية والوجدانية        ي أسلوب األدوارلعب   إستراتيجية تعتبر
والنفسحركية وذلك من خالل تقمص الطالب ألدوار محددة يساعدهم المعلم  باختيارها في ضـوء               

ويساعد هذا   ).قصصو ،حكاياتوروايات،   ( أمثلتهاومن    والمعرفية واالجتماعية     التعليمةحاجاتهم  
 المعاني الذاتية والشخصية فـي      وإيجادمعلمين والطلبة في حل المشكالت التي تواجههم         ال األسلوب

معرفة قدرات الطلبة  على البحث في القيم الشخصية واالجتماعية من خـالل             والمواقف االجتماعية   
  .اآلخرينسلوكهم الشخصي او مالحظة سلوك 
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 على تقمص    شخصية المتعلم وقدرته   ىإلإضافة   من الدور والسلوك والموقف      األسلوبويتكون هذا   
 الخاصـة للطلبـة   األفكارلهم ومن هنا تدخل يحدده المعلم الذي دور ال بأداء الدور حيث يقوم الطلبة  

لعب ادوار معينة وغالبا ما     ب  يقوم الطالب    أنللعب األدوار هو     عنى التربوي   فالم .في التمثيل  أيضا
 وطرائق تفكيـرهم  اآلخرين لمشاعر أفضليق فهم   تتعارض مع طبيعته وميوله الشخصية بهدف تحق      

 بهذا المعنى في توفير فرص مـشاهدة ومناقـشة          األدوارويسهم لعب   . أدوارهمعن طريق تقمص    
 أقـصى  ومضامينها من جمهور المشاهدين والمساهمة في بلورتها وتحقيق  أشكالها من حيث    األدوار

 التفاعل االجتمـاعي    أنماط هو توضيح    دواراأل لعب   ألسلوب األساس فالهدف   وتعلميهفائدة تربوية   
والسلوكي في المواقف المختلفة من خالل المالحظة والفهم والمشاركة في التفاعل بصورة مباشـرة              

  )1998 ،قطامي وقطامي( غير مباشرة أو
  

  : التعليميةاأللعاب إستراتيجية 8.1.2.2

  
ؤثر في سلوك واتجاهات الطلبة وتعمل على        التربوية من الوسائل التعليمية الفعالة التي ت       األلعابتعد  

 المعارف والمهارات الدقيقة التي يواجهها في واقع حياته العلمية ومن ثم تغير في اتجاهاتهم               إكسابهم
  . التربوية التي يتفاعل معهاواأللعابنحو الوسائل 

  
دورا فعاال فـي     عليها سوف تؤدي     واإلشراف التعليمية والتخطيط لها وتنظيمها      باأللعابواالهتمام  
 . تعد مصدر المتعة للطلبة التي تمنحه المـرح والـسرور والحريـة            ألنها ، الطلبة للمعارف  إكساب

 التعليمية على خلق تبادل متواصل بين الطلبة داخل غرفة الصف كما انها تقوم على               األلعابتعمل  و
ت التعبيرية لدى الطلبـة     كسر حاجز الفروق الفردية وتنمية النواحي االجتماعية والوجدانية والقدرا        

وتساعدهم على التفكير وتنشيط القدرات العقلية ومن خالل ذلك تكتشف مشاعر واتجاهـات وقـيم               
  ) 1998 ،الزهوري(الطلبة 

  
ان هناك مستويات مختلفة لأللعاب التعليمية منها العاب منظمة ترتبط بالنضج والعاب تعتمد علـى               

ل المبكرة وهو يرتبط بالحرية ويخضع لقوانين شخـصية         العب الحر الذي يرافق الطلبة في المراح      
 تكون تنافـسية    عادة التربوية ف  األلعاب أما شخصية   أهدافمن خالل المشاركة الحرة للخيال وتحقيق       

ـ  مثل الفـوز     العبهوخاضعة لقوانين وال تعتمد على الخيال ويظهر بها اهداف خارجة عن              .ةباللعب
   )1997 ،مصالحة(
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عليمية على خلق تبادل متواصل بين الطلبة داخل غرفة الصف كما انها تقوم علـى                الت األلعابتعمل  
كسر حاجز الفروق الفردية وتنمية النواحي االجتماعية والوجدانية والقدرات التعبيرية لدى الطلبـة             
وتساعدهم على التفكير وتنشيط القدرات العقلية ومن خالل ذلك تكتشف مشاعر واتجاهـات وقـيم               

  )1998 ،زهوريال(الطلبة 
  

 يكون دور المعلم هنا ترتيب المجموعات وتحديد االدوار لكل طالب وتقديم المساعدة والتدخل فـي               
الوقت المناسب تقويم مدى فعالية اللعب في تحقيق االهداف التي خطط لها واختيار العـاب هادفـه                 

ان تكون مناسـبة لخبـرات      تعليمية وان تكون قواعد اللعبة التي يحتاجها المعلم سهلة وغير معقدة و           
  )2001،مرجية(وقدرات وميول التالميذ 

  
  :إستراتيجية التعيينات 9.1.2.2

  
 إذ يقوم الطالـب     ، على المجهود الذاتي للطلبة     تقوم تستراتيجية التعيينا ان ا  )2006( كوجك   اوردت

 إن  التطبيقيـة ويمكـن   على تجميعها من المواد العلمية وإجراء بعض البحوث أو بعض اإلعمـال             
 إستراتيجية التعيينات لها للطلبة هو إن يحصلوا على مجموعـة مـن المعلومـات               نتوصل إلى أن  

والحقائق العلمية وان تشجعهم على التفكير وهي توفر لهم الوقت لالستفادة من تدريس موضـوعات     
   .أخرى

  
 الكافي لتنفيـذ    وإلنجاح هذه اإلستراتيجية يجب ان تتوفر فيها وضوح التعيين واهدافه واتاحة الوقت           

 مع االشـراف    تالتعيين المطلوب مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة والتنويع في أنواع التعيينا           
 ومبادرتـه بالمـساعدة     ،المستمر من قبل المعلم ومتابعته لتقديم الطلبة في أداء التعيينات المطلوبـة           

  .األمروالتوجيه كلما احتاجه 
  

  :الموجه االكتشاف إستراتيجية 10.1.2.2

  
 تقوم علـى مـساعدة المعلـم للطالـب الكتـشاف            اإلستراتيجية بأن هذه    )1995(ذكرت  إبراهيم    

 المعدة جيدا لهم من قبل المعلم والمبنية علـى خطـة موضـوع              األسئلةالمعلومات من خالل طرح     
  من جانب الطلبة ومن خالل هـذه       وإجاباتالدرس وبذلك يتحول الدرس الى اسئلة من جانب المعلم          

 يستوعب الطلبة الدرس ويكون دور الطالب ايجابي وفعال ومكتشف من خالل مساعدة             اإلستراتيجية
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المعلم له وهكذا يكون التدريس بصورة جماعية داخل الصف ويتطلب ذلك مجهودا معتدال بين العلم               
  .والطلبة

  
  : التعلم الفرديأو تفريد التعليم إستراتيجية 11.1.2.2

  

 جاءت كحل لمواجهة مـشكالت الفـروق بـين          اإلستراتيجية هذه   أن )2007 (ذكر الوكيل والمفتي  
 في تعلمه للمـادة     اإلتقان مرحلة   إلى يصل   أنالطلبة داخل المجموعات وبذلك فهي تتيح لكل طالب         

من خالل توفير الوقت المناسب للتعلم على الرغم من ذلك اال انه يوجد ضوابط للتعليم الفردي منها                 
 ينطلق في تعلمه من نقطة بدء عن زمالئه وان يتوفر لـه             أنح المجال لكل طالب     نقطة البدء أي تتي   

 ال يـسمح    ى مرحلة االتقان في كل مرحلة وأن      الزمن المناسب لدراسة الموضوع ويجب ان يصل ال       
لعلمي  التعليم في معالجة المضمون ا     وأسلوبوكذلك تختلف طريقة     .له باالنتقال الى المرحلة التالية    

  . تعلم الطلبةأنماطختالف واد التعليمية باونوعية الم
  

  : التدريس باألقرانإستراتيجية12.1.2.2

  

 يعتمد على شرح المعلم للمادة التعليمية وان يقوم المعلـم           باألقران ان التدريس    )2004( اورد عطية 
مالئهـم   المادة ومن ثم يقوم هؤالء الطلبة على مـساعدة ز          ا وفهمو اأتقنوبالتأكد بأن اغلب الطلبة قد      

 من فهم المادة وبذلك يقوم الطلبة بمساعدة بعضهم البعض من خالل تقسيمهم الـى               االذين لم يتمكنو  
 والفريق الثاني الطلبة غير المتمكنين ومـن ثـم          ، الطلبة المتمكنين من المادة    األول الفريق   :فريقين

  . للوصول الى االتقان المطلوباألدواريعمل الفريقين من الطلبة على تبادل 
  

  : التعليم في مجموعات صغيرةإستراتيجية13.1.2.2

  
 التعليم في مجموعات صغيرة يساعد      إستراتيجيةان التدريس من خالل     ) 2007(ذكر الوكيل ومحمد    

 المعلومـات   وإنتـاج  وتنظيمهـا    األفكـار  إثارة في   االطلبة في التفاعل مع بعضهم البعض ليتعاونو      
 فالتعليم مـن خـالل هـذه        اآلخرتعاون واحترام الرأي     معارات العمل الجماعي وحب ال     وإكسابهم

 معينة اما القدرة او مستوى التحـصيل         أسس يكون بتقسيم الطالب الى مجموعات وفق        اإلستراتيجية
 طلبة ومن ثم تقـوم كـل مجموعـة          7-5او الميول واالتجاهات وكما يتراوح حجم المجموعة من         

 على العمل وارشاد الطلبة وبعد االنتهـاء مـن          رافاإلشبمناقشة وانجاز عملها ويكون دور المعلم       
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العمل تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت اليه ويعلق المعلم والطلبة على عمل كل مجموعة فـي                 
  .ضوء معايير محددة

  
 عند الحاجة الى عمل معين ويصعب ان يقوم بهـا الطالـب             اإلستراتيجيةيقوم المعلم باستخدام هذه     

مجموعات بعدة اساليب منها ان يدير المعلم جميع المجموعات او يعين احد            كما تدار هذه ال    ،بمفرده
م باإلشراف على    وعند اختيار االسلوبين يقوم المعل     ،الطلبة الدارتها تحت اشرافه او يعين مساعدا له       

  .جميع المجموعات
  

   :الدراسات السابقة 3.2

   الدراسات العربية1.3.2

ات العالقة بالتربية الفنية ومن ثم الدراسات المتعلقة بموضوعات         تناولت الباحثة الدراسات السابقة ذ    
  :أخرى

دراسة بعنوان اسباب عزوف معلمي التربية الفنية بمحافظة الطـائف          ) ـه1429( أجرى الزهراني 
  التعليمية عن استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس المادة ووضع سبل للعالج 

استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس الحديثـة  فـي           هدفت الى التعرف على مدى      
تدريس المادة ومعرفة اسباب عزوف معلمي التربية الفنية عن اسـتخدام اسـتراتيجيات التـدريس               

  وضع سبل لعالج هذا العزوف والحد منه  ،الحديثة في تدريس المادة
  

داة لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من       واستخدم الباحث المنهج الوصفي واستخدم االستبيان كأ      
معلمـا  ) 112(جميع معلمي التربية الفنية في المرحلة المتوسطة بمدينة الطائف التعليمية وعـددهم             

 ان كثير من استراتيجيات التدريس ال يعرف عنها المعلمين اال           ،وكانت اهم نتائج الدراسة تشير الى     
عقد دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين التربويين تخصص        القليل وكانت من اهم توصيات الدراسة     

 ،تربية فنية اثناء الخدمة على كيفية استخدام استراتيجيات التدريس الحديثـة فـي تـدريس المـادة                
استخدام طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة التي ثبتت جدواها فـي تنميـة التفكيـر االبتكـاري                

  لتربية الفنية على استخدامها واالبداعي والناقد وتدريب معلمي ا
  

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على  اثر اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم              ) ـه1427(دراسة حكيم   
  التعاوني في تنمية القدرات اإلبداعية واالتجاه نحو التربية الفنية لطالبات الصف الثالث المتوسط 

 تقسيم عينة البحث الى مجموعة تجريبيـة        قامت الباحثة بتصميم البحث بطريقة تجريبية تعتمد على       
تدرس باستخدام الطريقة التقليدية في تدريس المادة كما قامت الباحثة بـاقتراح واعـداد مواضـيع                



  - 21 - 

لتدريس خطتي الرسم واالشغال بطريقة التعلم التعاوني واستخدمت اختبار تورانس للتفكير االبداعي            
 تكونت عينـة الدراسـة مـن        ،ادة التربية الفنية  واعدت مقياس لالتجاه نحو م    ) صورة ب (االشكال  

طالبات اربع فصول من الصف الثالث المتوسط فصلين للمجموعة التجريبية وفـصلين للمجموعـة              
 وقد تم تطبيق اختبار تورانس للتفكير االبداعي ومقياس االتجاه على مجموعتي الدراسـة              .الضابطة

  قبل البدء بالتدريس وبعد انتهائه 
  

كما تم استخدام احد مقاييس     ) ت( على البيانات تم معالجتها احصائيا باستخدام اختبار         وبعد الحصول 
ال توجد فروق  داللة     : حجم او قوة المتغير المستقل على المتغيرات التابعة وقد بينت النتائج ما يلي            

البات وط) التي تدرس باستخدام التعلم التعاوني    (بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية       
في القياس القبلي للقدرات االبداعية المتمثلة في       ) التي تدرس بالطريقة التقليدية   (المجموعة الضابطة   

الة بين متوسـطي درجـات طالبـات        وتوجد فروق د  . )التفاصيل و االصالة، و المرونة، و الطالقة،(
التـي  (الـضابطة  وطالبات المجموعـة  ) التي تدرس باستخدام التعلم التعاوني( التجريبية   جموعةالم

 المرونـة،  و الطالقـة، (في القياس البعدي للقدرات االبداعية المتمثلة في        ) تدرس بالطريقة التقليدية  
لتقدير قوة تـأثير    ) n( وذلك لصالح المجموعة التجريبية وبحساب مربع إيتا      ) التفاصيل و االصالة،و

)  والتفاصيل االصالة، و المرونة، و قة،الطال(التعلم التعاوني في تنمية القدرات االبداعية المتمثلة في         
 داللة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في القياس القبلـي والبعـدي       وتوجد فروق 

لالتجاهات لصالح القياس البعدي وبحساب مربع إيتا لتقدير قوة تأثير التعلم التعاوني في كل محورة               
جات طالبات المجموعة الضابطة فـي القيـاس     داللة بين متوسطي در     توجد فروق  من المحاور وال  

عـاوني فـي    البعدي والقبلي لالتجاهات ما عدا المحور الرابع  واوحت الباحثة باستخدام الـتعلم الت             
ثرها االيجابي في تنمية القدرات اإلبداعية وتغيير االتجاه نحو المادة لطالبات           تدريس التربية الفنية أل   
  الصف الثالث المتوسط 

  
دراسة بعنوان فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعـاوني فـي تـدريس            ) م2002(رو  اجرى العم 

هدفت الى الوقـوف  الفني لدى طالب المرحلة المتوسطة، و    التربية الفنية على تنمية مهارات االنتاج       
على مدى فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس التربية الفنية على تنمية مهـارات               

 ولتحقيق هـدف    ،االنتاج الفني لدى طالب المرحلة المتوسطة  وذلك مقارنة بطرق التدريس السائدة           
الدراسة صمم الباحث مقياسا لقياس مهارات االنتاج الفني لدى طالب المرحلة المتوسطة تكون مـن               

المهـارات  _المهـارات االبتكاريـة   _ مهارت تنـاول القـيم الفنيـة التـشكيلية         :مهارات هي ) 4(
   .المهارت التقنية_عبيريةالت
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وقد صمم الباحث وحدة تدريسية في مجال التدريس في مجال التصميم االبتكاري يتعلق موضوعها              
بمدينة حائل وقام بتطبيقها على عينة من طالب المرحلة المتوسطة بإحدى مدارس منطقـة حائـل                

طالب المجمـوعتين التجريبيـة     التعليمية وقام بتطبيق المقياس المقترح في هذه الدراسة على انتاج           
   .والضابطة

  :ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي
توجد فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات البعدية لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبيـة              -

يـة  والضابطة في مهارة تناول القيم الفنية التـشكيلية والمهـارات االبتكاريـة والمهـارات التعبير              
 والمهارات التقنية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية 

توجد فروق ذات داللة احصائية في مهارات االنتاج الفني ككـل لـصالح تالميـذ المجموعـة                  -
 التجريبية 

  
دراسة تقويم منهج التربية الفنية للمدارس االساسية فـي االردن للـصفين            ) 2002(اجرى الزعبي   

ه باالستناد الى نموذج تايلر حيث تم بناء استمارة لتحليل اهـداف            الخامس والسادس في ضوء اهداف    
منهج التربية الفنية للصفين موضوع البحث لفحص مدى مالءمتها للمحتوى العلمي وللمجال الـذي              

هداف بغية الكشف عن مدى تمثيل اهداف المنهج للجانب المعرفـي           حليلي لأل يحققها وبناء تصنيف ت   
والجانب المهـاري كمـا وضـعته إليزابيـت          ، الوجداني لكراثويل   والجانب ،بحسب تصنيف بلوم  

 وتم اختيار عينة غير احتمالية وبصورة قصدية تمثلت مـنهج التربيـة الفنيـة للـصفين                 ،سمبسون
 واالهتمـام   ،هـداف الخاصـة   ى انعدام شمول االهداف العامة لأل     دلت النتائج عل   .الخامس والسادس 

هـداف العامـة     في مدى تمثيل االهداف الخاصة لأل      الخرىبمجال االتصال على حساب المجاالت ا     
 وانعدام االهداف   .جلهكية ال تنتمي للمجال الذي وضعت أل      لمبحث التربية الفنية ووجود اهداف سلو     
  .السلوكية التي تنتمي للجانب الوجداني

  
فقد هدفت إلى التعرف على اثر استخدام الحاسوب على تحـصيل طلبـة             ) 2007 (أما دراسة جبر  

الصف السابع في الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليميـة، وهـدفت الـى                
سي في الرياضيات مقارنـه     استقصاء اثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع االسا         

وتكون مجتمع الدراسـة    ,  ومعرفة اتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليميه       التقليدية ةبالطريق
, )2007-2006( في مدارس محافظة سلفيت للعام الدراسي        األساسين جميع طلبة الصف السابع      م

) 37( في الرياضيات والبالغ عـددهم       األساسيكما ضم مجتمع الدراسة جميع معلمي الصف السابع         
طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع االساسي في        ) 94 (ةومعلمة، وقد بلغ حجم عينة الدراس     معلما  
ـ    ةولالجاب. معلم ومعلمة ) 37(علمين  وبلغ عدد الم  , 2007-2006 عام   حافظةالم  ة عن اسئلة الدراس
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) power point(استخدم الباحث برنامجا محوسبا تم اعداده باستخدام برنـامج عـرض الـشرائح    
  . على عينتهاالدراسة أداةوطبقت 

  
في تدريس العلـوم علـى      دراسة بعنوان فاعلية طريقة العصف الذهني       ) م2006( العنزي   واجرى

هدفت الى معرفة اثـر  صف الثاني المتوسط في مدينة عرعر،    تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ ال     
طريقة العصف الذهني في تنمية التفكير االبتكاري لدى التالميذ الصف الثاني المتوسط في مقـرر               

 وتحقيقـا   .وع الكلـي للقـدرات    والمجم ،واالصالة والمرونة، ،العلوم بعرعر عند مستويات الطالقة    
 60(على عينـة الدراسـة      ) أ(للهدف السابق طبق الباحث اختبار تورانس للتفكير االبتكاري نسخة          

وجـود   كانـت النتيجـة   .من مدرسة ابي حنيفة المتوسطة التي تم اختيارها بطريقة عشوائية    ) طالبا
 ،لمجموعـة التجريبيـة   بين متوسـطي درجـات ا     ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

 ،واألصـالة  ،والمرونة ،الطالقة(والمجموعة الضابطة في قدرات التفكير االبتكاري عند مستويات         
  .يةلصالح المجموعة التجريب) والمجموع الكلي للقدرات ،والتفاضل

  
معلمي المرحلـة االساسـية     فقد هدفت إلى التعرف على مدى استخدام        ) 2006(عوده  بينما دراسة   

 من خالل مالحظـتهم داخـل   ،سلوب التفكير اإلبداعي في تدريس العلوم في محافظة الخليل    أل الدنيا
مع تكون مجت . 2006 حيث طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي            ،غرفة الصف 

ـ       ةي ومعلمات العلوم لمرحلة االساسي     من جميع معلم   ةالدراس  فـي   ة الدنيا فـي المـدارس الحكومي
واختيـرت عينـة     معلمـة، ) 579(معلما و   ) 431(، منهم   )1010(لخليل والبالغ عددهم    محافظة ا 

بنـدا  ) 46(الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية، ولجمع البيانات تم بناء بطاقة مالحظة مكونة مـن              
سلوب التفكير االبداعي في تـدريس       أل ة لقياس ممارسات المعلمين السلوكي    مقسمه الى ثالثة مجاالت   

  .ومالعل
  

دراسة بعنوان اثر كل من طرائق االكتشاف الموجه والمناقشة والعـصف           ) م2003(اجري الزغبي   
الذهني في تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مادة التربية االسالمية لـدى طلبـة                

  المرحلة األساسية العليا في األردن  
لمناقشة والعصف الذهني فـي تنميـة مهـارات         هدفت الى معرفة اثر طرائق االكتشاف الموجه وا       

التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مادة التربية اإلسالمية لدى طالب المرحلة األساسية العليا في              
واختبـار   اختبـار التفكيـر الناقـد،    : وتحقيقا للهدف السابق طبق الباحث األدوات التاليـة       .االردن

مـوزعين   ،طالبا وطالبـة  ) 199( عددها من     تكون ئية،وبرنامج تعليمي على عينة عشوا     تحصيلي،
طالبا، وشعبة إناث وعـددهن     ) 22( وعددهم   :شعب دراسية وتم تقسيمها على النحو اآلتي      ) 8(على  
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) 26(وتكونت من شعبة ذكور وعـددهم        ،طالبة، والمجموعة التجريبية التي تعلمت بالمناقشة     ) 24(
مجموعة التجريبية التـي تعلمـت بالطريقـة التقليديـة         ال ،طالبة) 26( وشعبة إناث وعددهن     ،طالبا

  .طالبة )27(طالبا وشعبة اناث وعددهن ) 25(وتكونت من شعبة ذكور وعددهم 
والعصف الذهني يؤدي الى زيـادة       ،والمناقشة ، طرائق االكتشاف الموجه   :وأسفرت النتائج الى ان   

  .ل الدراسي وتنمية التفكير الناقدالتحصي
  

 علـى  الرياضـيات  تـدريس  في المشكالت حل ب وسلأ ثرأ بعنوانسة دراب )2003 (زيد أبو أجرى

 أسلوب استخدام أثر على التعرف إلى اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى االبتكاري التفكير وتنمية يلصالتح

 الرياضيات في ريااالبتك التفكير وتنمية يلصتح على الرياضيات تدريس في ياابتكار المشكالت حل

  .اإلعدادي الثاني الصف تالميذ لدى يةسالمدر
 

 واختبـار  ،الدراسي التحصيل واختبار ،المصور الذكاء ارباخت الباحث استخدم الدراسة دفله وتحقيقاً

 بمدرسة اإلعدادي الثاني الصف تالميذ بين من عينة على المدرسية الرياضيات في االبتكاري التفكير

 :مـا هأحد متكافئتين مجموعتين على وقسمت ،البحيرة محافظةب البارود ايتاي بمدينة السقا الهادي عبد
 بطريقة لها التدريس ويتم ضابطة :واألخرى ،المقترح المشكالت حل بأسلوب  لهاالتدريس يتم تجريبية

  .حالياً التدريس في المتبعة المشكالت حل
 

 تالميذ درجات وسطيمت بين إحصائية داللة ذات فروق جود و:التالي النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 فـي  االبتكـاري  التفكيـر  الختبـار  البعدي التطبيق في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

 الكليـة  والقـدرة  )األصـالة و المرونة،و ،الطالقة( الفرعية القدرات في وذلك ،المدرسية الرياضيات

ـ تالم جـات رد متوسـطي  بـين  إحـصائية  داللة ذات  فروق وجود  التجريبية المجموعة لصالح  ذي
 ،المدرسية الرياضيات في االبتكاري  يرالتفك الختبار والبعدي القبلي التطبيق في التجريبية، المجموعة

   البعدي التطبيق لصالح الكلية والقدرة )األصالةو ،المرونةو ،الطالقة( الفرعية القدرات في وذلك
  

 العمليـة  والعـروض  التعليمية أللعابا استخدام فاعلية " بعنوان دراسة) 1998( السالم عبد أجرت

 ”االبتدائية المرحلة تالميذ لدى والتحصيل االبتكاري التفكير تنمية على العلوم تدريس في صائيةاالستق

 وملالع تدريس في ئيةااالستقص العملية والعروض التعليمية األلعاب استخدام فاعلية معرفة إلى هدفت 

 .نهمابي والمقارنة االبتدائي الرابع صفال ذيمتال دىل االبتكاري  يرالتفك تنمية على

 عينـة  على قبلياً التحصيلي واالختبار ريااالبتك التفكير اختبار الباحثة طبقت الدراسة لهدف  وتحقيقاً

 .ضـابطة  ومجموعـة  تجريبتين مجموعتين إلى وقسمت ،االبتدائي الرابع الصف تالميذ من عشوائية
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 تينيالتجريب المجموعتين تجادر متوسطي بين إحصائية داللة تذا فرق وجود :إلى الدراسة وتوصلت

 المجموعتين أفراد لحالص ،البعدي ريااالبتك التفكير اختبار في الضابطة المجموعة) والثانية األولى(

  .) والثانيةاألولى (نتييالتجريب
  

  الدراسات األجنبية  2.3.2

  
 التربوية لإلنترنت في مجال التربية الفنية دراسة بعنوان االستخدامات, Park)  2003(أجرى بارك 

 هدفت الى اسـتجالء مـدركات عينـة         ،في المدارس الثانوية في مدارس والية ميزوري األمريكية       
الدراسة  حول تطبيقات االنترنت وفوائدها في تحسين تدريس التربية الفنية والفـن التـشكيلي مـع                 

  .لتنظيم المعرفيالتركيز على نموذج التربية الفنية القائم على ا
ولتحقيق هدف الدراسة صممت الباحثة استبانة وقامت بإرسالها لعينة الدراسة والتي بلـغ إجمـالي               

  .معلما للتربية الفنية) 349(ددهم ع
ظهرت الدراسة أن معلمي التربية الفنية كانوا إلى حد ما أقدر على تنفيذ مناهج التربية الفنية القائمة                 أ

ي إطار االستفادة من تطبيقات اإلنترنت مع تنمية وتحـسين قـدراتهم فـي              على التنظيم المعرفي ف   
  .تدريس الثقافة البصرية وذلك بتفحص االستخدامات التعليمية لالنترنت

  
 هدفت فيها الى توضيح مسائل تعليم تقدير الفن في ), 2003Ishizaki(في دراسة قام بها إشيزاكي 

لمسائل المتعلقة بالفترة التي جريت فيها الدراسة علـى          وهي دراسة وجهة نظر للنظر في ا       .اليابان
الرغم من ان افكار التربية الفنية قد توسعت في السنوات االخيرة وقدمت هـذه الدراسـة محاولـة                  
لتجاوز الطريقة التقليدية في تعليم المواضيع والقضايا الملحة في التربية الفنية جنبا الى جنـب مـع                 

ة ومن خالل تحليل الخصائص التنموية عند الطالب اليابـانيين اتجـاه            االصالحات التعليمية الحالي  
الحساسية الجمالية واتجاه قضايا تعليم التذوق الفني وتقديم رؤية للمشاركة مع تقدير الفـن بـشكله                
المتكامل حيث اظهرت هذه الدراسة ان هناك ضعف في المهارات في العثور على السياقات الفنيـة                

 وظهرت لدى الطلبـة     . قضية التربية والتعليم من خالل تقدير الفن في اليابان           وهذا يبقي النظر في   
ضعف في المهارات في العثور على السياقات الفنية فلذلك وجدت هذه الدراسة ضرورة تقدير الفن               

  في دراسة متكاملة تأخذ نهج ما بعد الحداثة في تعليم الفن في اليابان
  

 الـذهني علـى   اثر استخدام العـصف "  دراسة بعنوان )Shri lane, 2001" (شاري لين  " أجرى
معرفة أثر استخدام أسلوب العصف الذهني داخل مجموعات يتفاعل         هدفت الى   ،  "التفكير االبتكاري   

مقارنـة اثـر اسـلوب       على التفكير االبتكاري و    –أفرادها داخل مجموعات فيما بينهم تفاعال لفظيا        
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لذهني لكل فرد واثر ذلك على التفكير االبتكاري لكل فرد          العصف الذهني داخل مجموعة بالعصف ا     
قبـل  ) Msfim(وتحقيقا للهدفين طبق الباحثان أداة مقياس مثير السرعة المتعدد االبعاد            .على حدة 

طالبا في قسم الديكور الداخلي من معهد       ) 36(اجراء التجربة على عينة الدراسة والذي بلغ عددهم         
وقام الباحثان باختيار عينة     .يد الفروق الفردية في القدرات على االبتكار      بهدف تحد ) فرجينيا التقني (

 تمثل المجموعة التجريبية االفراد الذين يمارسون       ،عشوائية تشكل المجموعتين الضابطة والتجريبية    
 وفي نهاية التجربة قام افراد المجموعتين بتصميم مشاريع ابتكارية          ،أسلوب العصف الذهني الفردية   

ردي وتم الحكم عليها من قبل متخصصين يعملون في مؤسسات التصميم الداخلي باسـتخدام              بشكل ف 
 وتم استخدام االستبيان بعـد جلـسة العـصف          )Bernard ،1992(مقياس ابتكار التصميم الداخلي     

واظهرت النتائج ما يلي عدم وجود      بتكاري لدى مجموعة العصف الذهني،      الذهني لقياس التفكير اال   
  .ن المجموعتين التجريبية والضابطةاللة إحصائية بيفروق ذات د

  
 الى التعـرف علـى اتجاهـات    ),Kimberly & Daved 1995(هدفت دراسة كيمبرلي وديفيد و

المتعلمين نحو القاعدة الخطية في مادة التربية الفنية المتمثلة في مهارات الخطوط االفقية والرأسـية               
تلميذا من الذكور واالنـاث تتـراوح       ) 249(الدراسة على   والدائرية لدى التالميذ وقد أجريت هذه       

 وذلـك لمعرفـة المهـارات       ،سنوات من والية فرجينيا بالواليات االمريكية     ) 6 - 5(اعمارهم من   
 الخطوط االفقية على الرسم وركزت الدراسة ايضا على معرفة الخطوط االخـرى ومـدى               وتأثير

 أن معظم المتعلمين    :نية وقد توصلت الدراسة الى ما يلي      تأثيرها على المفاهيم المرتبطة بالتربية الف     
  .لديهم مهارات خطية تعتمد على الخطوط االفقية المرتبطة بموضوع الرسم والشكل

  
 بدراسة هدفت للتعرف الى اثر استخدام اسـاليب  )Salvera et al , 2006(خرون وقام سالفارا وآ

طالبا وطالبة  ) 75(ة الرياضية اشتملت العينة على      التدريس على اهداف الطلبة واتجاهاتهم في التربي      
من اربع مدارس في مدينة اليكدر وبوليس اليونانية تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعياريـة              

اشارت النتائج ان الطلبة الذين تعلموا باألسلوب االمري اظهروا اتجاها نحو مفهـوم             ) ت(واختبار  
نوا افضل من االخرين وكانوا قليقين من ارتكـاب االخطـاء فـي              كذلك أظهروا رغبتهم ليكو    ،االنا

المقابل تجاوب الطلبة في االساليب التدريسية االخرى بايجابية وانخفض اتجاه االنا لديهم وكانوا اقل              
قلق من ارتكاب االخطاء اشارت النتائج ان االساليب التدريسية التي يشترك الطلبة بـصنع القـرار                

ستجابات ايجابية نحو المهمات التي يقومون بها واشارت النتائج ان الطالبات كن            يظهر فيها الطلبة ا   
   .اكثر دافعية من الطالب
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 بدراسة هدفت للتعرف الى اساليب التدريس الموظفـة  ), 2001Smith at all(وقام سيمث واخرون
لية للمنـاهج   نجلترا ضمن المراجعة االو   درسين يعملون في الجنوب الشرقي إل     من قبل عينة من الم    

 وكان الهدف الثاني مقارنة اساليب التدريس المستخدمة من قبل هذه العينة            ،الوطني للتربية الرياضية  
) ت( استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار       ،مع عينة من المعلمين يعملون في الريف      

ريبي ويـستخدموا احيانـا     اشارت النتائج ان المعلمين يمضون معظم وقتهم بتوظيف االسلوب التـد          
التبـادلي والفحـص الـذاتي      (االسلوب االمري واالكتشاف الموجه كبديل ووظفوا اساليب التدريس         

  . بشكل نادر جدا ولم يوظفوا أبدا االسلوب الذاتي) وحل المشكالتوالتضميني
  
  

  :التعليق على الدراسات السابقة 3.3.2
  

شابهة يتضح انها هـدفت الـى التعـرف علـى           تممن خالل العرض السابق للدراسات واالبحاث ال      
، )2002العمــرو،(اســتخدام اســتراتيجيات التــدريس فــي التخصــصات المختلفــة كدراســة 

) 2006 ،سالفارا واخرون  ()2001 ،سميث) (2006العنزي،) (2003ابو زيد، (،  )2003والزغبي،(
ودراسـة  ) 1995،كيمبرلـي وديفيـد   (واجريت بعض الدراسات في مجال التربية الفنية كدراسـة          

  .) ه1427،ودراسة حكيم) (2003إشيزكي، (
  

جريت تلك الدراسات على المراحل التعليمية المدرسية المختلفة وبعض الدراسات طبقت على طلبة             أ
اسـلوب  (وبعض هذه الدراسات استخدمت المنهج التجريبـي        ). 2007شعبان،(الكليات مثل دراسة    

و ) 2006(العنـزي   و)  ه 1427(حكـيم    مثل دراسـة     )المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية    
  وبعض الدراسات اسـتخدم فيهـا االسـلوب        ،)1998(وحنان  ) 2001(العمرو   و )2003(الزغبي

 )2004،المـومني (داة لجمـع البينـات مثـل دراسـة          الوصفي وتـم اسـتخدام االسـتبيان كـأ        
  .)2000بني اسماعيل، (و) ه1429،الزهراني(و
  

 العـصف   ، المناقـشة  ،ه الدراسات الى اهمية استخدام االكتشاف الموجه      وقد اشارت نتائج معظم هذ    
بينما اشارت نتائج بعـض     . )2003الزغبي،( كاستراتيجيات مهمة في التدريس مثل دراسة        ،الذهني

الدراسات الى ان بعض استراتيجيات التدريس ال يعرف عنها المعلمـين اال القليـل مثـل دراسـة                  
ائج بعض الدراسات الى اهمية استخدام تطبيقات تربوية لالنترنـت          واشارت نت ) ه1429 ،الزهراني(

بينما اظهرت دراسات اخرى الى ان اكثر الوسائل التعليمية استخداما لدى           )  2003،بارك(كدراسة  
ويليها الخرائط ولوحة االعالنات واالذاعة المدرسـية كدراسـة    ،الطباشير و المعلمين كانت السبورة  

  ).2004،المومني(
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  :ستفادت الباحثة من الدراسات السابقة فيوقد ا
ث العلمـي المـستخدمة فـي     البحأدواتاالطالع على وتحديد المنهج العلمي المستخدم في الدراسة  

تحديـد اسـتراتيجيات    و المستخدمة فـي الدراسـات       اإلحصائية األساليبالتعرف على   الدراسات و 
 .لفنيةالتدريس الحديثة التي تتالءم مع طبيعة مادة التربية ا

  

   :السابقةوقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات 
  بأنها تناولت معظم االستراتيجيات التي يمكن لمعلم التربية الفنية استخدامها وذلك من خالل 

  )المؤهل العلمي، والتخصص، والمرحلة التعليميةوالجنس، وسنوات الخبرة،  (:عدة  متغيرات
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  :لثالفصل الثا

______________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات

  
لخطوات والمراحل وفقا للمـنهج العلمـي، مـن         ذا الفصل من الدراسة بعرض ا     ه قامت الباحثة في  

خالل تحديد مجتمع الدراسة وعينته، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقلة، وإجـراءات            
من صدق األداة وثباتها، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجـة البيانـات المتعلقـة              التحقق  

  .  باستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها
  
   منهج الدراسة1 .3

لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يهـدف               
صائص الظاهرة وجمع معلومات عنها، فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته ألنـه              إلى وصف خ  

يالءم طبيعة وأهداف الدراسة معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمـع المعلومـات، ليفـي                
  .   بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها

  
    مجتمع الدراسة2 .3

، والبـالغ   معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيرة       ألصلي للدراسة من جميع     تمثل المجتمع ا  
  .معلما ومعلمة)420 (معدده

  
    عينة الدراسة3 .3

فـرد مـن مجتمـع      ) 90(من مجتمع الدراسة، بلغ عـددها       عشوائية   قامت الباحثة باستخدام عينة     
  .الدراسة
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    وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة4 .3

  
         

  .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 
  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس 38.9 35  ذكر

 61.1 55  أنثى

 24.4 22   سنوات5أقل من 

 35.6 32   سنوات10-5من 
  سنوات الخبرة

 40.0 36   سنوات10أكثر من 

 45.6 41  دبلوم

 46.7 42  لوريوسبكا
  المؤهل العلمي

 7.8 7  ماجستير فأعلى

  التخصص 31.1 28  تربية فنية

 68.9 62  تخصص آخر

 32.2 29  الثانوية

 33.3 30  األساسية العليا

 15.6 14  األساسية الدنيا

 11.1 10  الثانوية واألساسية العليا

 3.3 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  المرحلة التعليمية

 4.4 4  ية واألساسية العليا والدنياالثانو

  
من عينة الدراسة   % 38.9توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، ويظهر أن         ) 1.3(يبين الجدول   
ويبين الجدول  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سـنوات           . من اإلناث % 61.1من الذكور،   

 10-5من  % 35.6حين كانت نسبة    سنوات، في   5من العينة أقل من     % 24.4الخبرة، ويظهر أن      
ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيـر         .  سنوات 10أكثر من % 40سنوات، ونسبة   

للبكـالوريوس، ونـسبة    % 46.7للدبلوم، في حين كانت نسبة      % 45.6المؤهل العلمي، ويظهر أن     
 تربية فنية، ونسبة    %31.1ويبين أيضاً متغير التخصص، ويظهر أن نسبة        . لماجستير فأعلى % 40

% 32.2ويبين أيضاً متغير المرحلة التعليمية حيث يظهر أن نـسبة           . لتخصصات آخرى % 68.9
للثانويـة  % 11.1لألساسية الدنيا، ونسبة    % 15.6لألساسية العليا، ونسبة    % 33.3للثانوية، ونسبة   

لثانوية واألساسـية   ل% 4.4 ونسبة   ،لألساسية العليا واألساسية الدنيا   % 3.3واألساسية العليا، ونسبة    
  .العليا والدنيا
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  داة الدراسة أ

  : تصميم اداة الدراسة 

  :  يلي اقامت الباحثة بتصميم اداة الدراسة وفقا لم
 وفقرات كل   ةتم االطالع على المراجع العلمية المتخصصة والدراسات السابقة لتحديد محاور الدراس          

  ولية وقد تما تحديد صدق االداة وثباتها وفقا لما يلي  محور وهكذا تما تصميم االستبانة بصورتها اال
  

   صدق األداة5.3

قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة                  
بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختـصاص والخبـرة، والـذين ابـدوا بعـض                 

  .حظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائيةالمالحظات حولها، ووفق هذه المال
لفقرات االستبانة  من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامل االرتباط بيرسون              

واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويـدل         مع الدرجة الكلية لألداة لكل مقياس،       
  :والجدول التالي يبين ذلك. على أن هناك التصاق داخلي بين الفقرات

  
استخدام معلمي لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

   من وجهة نظرهمنية الستراتيجيات التدريسالتربية الف

  
الدالـــة  Rقيمة الرقم 

  اإلحصائية
الر
  قم 

الدالـــة  Rقيمة 
  اإلحصائية

الر
  قم 

 الدالـــة Rقيمة 
  اإلحصائية

1  0.264* 0.012 20 0.642** 0.000  39 0.574** 0.000  
2  0.243* 0.021 21 0.503** 0.000  40 0.614** 0.000  
3  0.336** 0.001  22  0.583** 0.000  41  0.596** 0.000  
4  0.523** 0.000  23  0.500** 0.000  42  0.508** 0.000  
5  0.421** 0.000  24 0.570** 0.000  43 0.526** 0.000  
6  0.453** 0.000  25 0.663** 0.000  44 0.603** 0.000  
7  0.541** 0.000  26 0.557** 0.000  45 0.635** 0.000  
8  0.474** 0.000  27 0.497** 0.000  46 0.522** 0.000  
9  0.644** 0.000  28 0.627** 0.000  47 0.569** 0.000  

10  0.646** 0.000  29 0.621** 0.000  48 0.638** 0.000  
11  0.372** 0.000  30 0.598** 0.000  49 0.469** 0.000  
12  0.412** 0.000  31 0.579** 0.000  50 0.508** 0.000  
13  0.434** 0.000  32 0.626** 0.000  51 0.439** 0.000  
14  0.687** 0.000  33 0.619** 0.000  52 0.438** 0.000  
15  0.592** 0.000  34 0.489** 0.000  53 0.552** 0.000  
16  0.448** 0.000  35 0.664** 0.000  54 0.577** 0.000  
17  0.585** 0.000  36 0.622** 0.000  55 0.479** 0.000  
18  0.413** 0.000  37 0.616** 0.000     
19  0.646** 0.000  38 0.286** 0.006    
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  داة األ ثبات 6 .3

قيـاس  ل ساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبـات، التحقق من ثبات األداة، من خالل حقامت الباحثة 
 وهذه النتيجة تـشير     ،)0.953(الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية          ثبا

  . الى تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة
  
    إجراءات الدراسة7 .3

 وعلـى   األداة قامت الباحثة بتوزيع     دراسةبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عينة ال         
  النحو التالي 

قامت جامعة القدس بخاطبة مديرية التربية والتعلـيم لمحافظـة رام اهللا والبيـرة التخـاذ                 .1
   المناسبة وتسهيل مهمة الطالبة اإلجراءات

قامت الباحثة بزيارة مديرية التربية والتعليم لمحافظة رام اهللا حيث قامت بـشرح طبيعـة                .2
 . وأهميتها التربوية  راسة التي تقوم بإجرائها الد

تما توزيع االستبانة على معلمي ومعلمات التربية الفنية  لمحافظة رام والبيرة عن طريـق                .3
  بريد المدارس 

 من أفراد العينة بعد إجـابتهم عليهـا بطريقـة           ت وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانا      . 4 
:  المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل اإلحصائي      تستبياناصحيحة، تبين للباحثة أن عدد اال     

  .استبانه ) 90(
تمت تفريغ البيانات وإدخالها للحاسوب لمعالجتهـا إحـصائيا ، وتمـا إجـراء المعالجـات                . 5

  .اإلحصائية  باستخدام الحاسوب على عينة الدراسة التي استوفت إجاباتها 
  
     المعالجة اإلحصائية8 .3

، وذلـك   )إعطائها أرقاما معينـة   ( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها        تالستبيانا بعد جمع ا  
تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسـبة، وتحليـل              
البيانات وفقا ألسئلة الدراسة ، وقد تمت المعالجة اإلحـصائية للبيانـات باسـتخراج المتوسـطات                

، واختبـار  )t- test) (ت(لحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار ا
، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفـا  )One Way ANOVA(التباين األحادي 

)Cronbach Alpha( وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية ،)SPSS) (Statistical Package For 

Social Sciences.(  
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  :الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  
    تمهيد1 .4

  
 "تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهـو                

"  محافظة رام اهللا والبيـرة    "ية الفنية   استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي الترب      واقع  
وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسـة،               من وجهة نظرهم  

وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد       . وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها      
   :نية الستراتيجيات التدريستخدام معلمي التربية الفس العينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

    1اقل             /         5            أعلى
  1.33= 4/3والفترة بين كل درجة 

          منخفضة 2.3 _1
     متوسطة3.67 _2.34
     عالية5.00 _ 3.68

     
  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

   فأقل2.33  منخفضة

  3.67-2.34  متوسطة

   فأعلى3.68  عالية



  - 34 - 

  :  نتائج أسئلة الدراسة2 .4
  :   النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.2.4

   ؟في محافظة رام اهللا والبيرةالمستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية الستراتيجيات ااهم ما 

 بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة           ة الباحث ت عن هذا السؤال قام    لإلجابة
استخدام معلمي التربيـة    درجة   عن االستبانة التي تعبر      فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على    

  .  من وجهة نظرهممحافظة رام اهللا والبيرةفي  نية الستراتيجيات التدريسالف
  

استخدام معلمي درجة يارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع): 1.4(جدول 

  . من وجهة نظرهم في محافظة رام اهللا والبيرةنية الستراتيجيات التدريس التربية الف

الر

 قم

المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 يةعال 0.634 4.16  لدي القدرة على إرشاد وتوجيه الطلبة أثناء تعلمهم  37
أعتقد أن استخدام استراتيجية التعلم التعاوني يؤدي الى مشاركة الطلبة أفكارهم             7

  بشكل إيجابي
 عالية 0.707 4.08

 عالية 0.515 4.07  لدي القدرة الكافية على تنظيم المناقشة  3
 عالية 0.740 4.06  أعتقد أن التربية الفنية تسهم في تنمية الذكاءات المتعددة لدى الطلبة  53
استطيع جمع بيانات عن أداء الطلبة في المجموعة سواء بالمالحظة أو المناقشة              12

  والحوار
 عالية 0.618 4.00

لدي القدرة على تدوير وتبادل األدوار بين افراد المجموعـة اثنـاء الموقـف                10
  التعليمي

 عالية 0.662 3.99

ما أالحظه علـى  أجد سهولة في التعليق بموضوعية ووضوح بعبارات محددة ع       14
  المجموعات أثناء عملها

 عالية 0.757 3.99

 عالية 0.674 3.92  لدي القدرة على استخدام العصف الذهني  4
أجد سهولة في إعداد بطاقة مالحظة او اية اداة أخرى تمكنني من مراقبـة أداء                 11

  األفراد والتعرف على مدى تقدمهم ومشاركتها
 عالية 0.697 3.91

 عالية 0.619 3.90  ة على طرح مشكلة وتوضيح ابعادها وجوانبهالدي القدر  1
 عالية 0.722 3.87  لدي القدرة على إدارة المجموعات بأساليب مختلفة  17
أوفر معايير محددة مسبقا لتقييم أفراد المجموعة أثناء العمل داخل المجموعـة              15

  وبعد االنتهاء منه
 عالية 0.663 3.86

 عالية 0.680 3.86  إعداد أسئلة للطلبة توجه خط تفكيرهم نحو االكتشاف المطلوبلدي القدرة على   33
لدي القدرة على كتابة تقرير سريع عن سلوكهم أثناء التعلم التعاوني ومـا قـد                 13

  يصادفهم من صعوبات في أداء أدوارهم
 عالية 0.634 3.84
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كثيرة مـن مجـاالت   أعتقد أنه يمكنني تطبيق األلعاب التعليمية في موضوعات    46
  التربية الفنية

 عالية 0.873 3.84

 عالية 0.669 3.84  لدي القدرة على تطبيق لعب األدوار في مواقف تعليمية مختلفة  49
أدير الموقف التعليمي بحيث يحقق االهداف المحددة المرجـوة مـن اسـتخدام               8

  استراتيجية التعلم التعاوني
 عالية 0.623 3.83

 نموذج يوضح خطوات العمل لحل المـشكلة يـستطيع الطلبـة            يمكنني تصميم   27
  استخدامه

 عالية 0.748 3.81

 عالية 0.706 3.80  لدي القدرة على استخدام استراتيجية حل المشكالت في التدريس  24
أشعر أن استخدام استراتيجية العصف الذهني تكمن في جمع افكار من الطلبـة               5

   مشكلة او لتعرف اتجاهاتهم بالنسبة لقضية مااو التوصل الى بدائل متعددة لحل
 عالية 0.679 3.79

لدي قدرة على مواجهة المشكالت الناتجة عن وجود الفروق بـين المتعلمـين               36
  داخل المجموعات غير المتجانسة

 عالية 0.727 3.79

لدي القدرة على التغلب على مشكالت ضبط النظام عند استخدام الـتعلم مـن                40
  في التدريساألقران 

 عالية 0.855 3.79

 عالية 0.790 3.78  أشعر بأن العمل بصورة التدريس الجماعي في الصف يوفر الوقت   34
لدي القدرة على حث الطلبة على مالحظة المتشابهات والربط بـين األحـداث               30

  واألفعال واألشخاص والتأمل واالستنتاج
 عالية 0.704 3.77

 عالية 0.984 3.77   الطلبة على تعليم بعضهم بعضالدي القدرة على تدريب  39
 عالية 0.708 3.76  أصمم األنشطة بنفسي ليتعرف كل طالب على استراتيجية التعلم التعاوني فعال  6

أجد ان إستراتيجية لعب األدوار تتطلب مجهـودا وإعـدادا يماثـل التـدريس                51
  باالستراتيجيات األخرى

 عالية 0.724 3.76

درة على إيجاد مواقف تعليمية تمثل مشكلة فعلية وحقيقية تواجه الطالب           لدي الق   25
  وتدفعه للقيام ببعض اإلجراءات للوصول إلى الحل الممكن

 عالية 0.728 3.74

لدي القدرة على تعليم بعض الطلبة أن يفكروا بطريقة سليمة بعيدة عن التحيـز                28
  او التعصب للرأى

 عالية 0.728 3.74

 عالية 0.731 3.73  شجيع الكثير من الطلبة على التعلم بإستراتيجية لعب األدوارأستطيع ت  50
لدي القدرة على تنمية قدرات الطالب االستقصائية في ظل جـو مـن الحريـة                 31

  واألمان والثقة
 عالية 0.619 3.72

استخدم استراتيجية لعب األدوار لقدرتي على التحكم في الصف خالل الفتـرات        48
  يةالتمثيل

 عالية 0.782 3.71

أعتقد أنه عند تخطيط التدريس هناك امكانية إلعطاء كل طالب فرصة أن يتعلم               55
  وفقا ألنواع الذكاءات التي يتمتع بها

 عالية 0.723 3.71

لدي القدرة على توفير قدر من التناغم النفسي بين األقران بعضهم البعض مما               41
  يجعل االستفادة مجدية

 اليةع 0.694 3.70
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لدي القدرة على الوصول إلى مواقف تعليمية مفيدة تتعلق باسـتخدام األلعـاب               45
  التعليمية في الموقف التعليمي

 عالية 0.942 3.70

 عالية 0.895 3.69  لدي القدرة على صنع األلعاب التعليمية  43
د على  لدي القدرة على استخدام ألعاب فردية وألعاب ثنائية وألعاب جماعية تعتم            44

  الحواس في التدريس
 عالية 0.934 3.68

لدي القدرة على اقتراح األلعاب المسلية التي تحقق ديناميكيـة وتفـاعال فـي                47
  المواقف التعليمية دون اإلخالل بأهداف الدرس

 عالية 0.832 3.68

 متوسطة 0.719 3.67  متمكن من كفايات التدريس الالزمة لممارسة استراتيجية التعلم التعاوني  9
لدي القدرة على استخدام المدخل االستكشافي الذي يركز على مواجهة المـتعلم              32

  بموقف أو مشكلة في التدريس
 متوسطة 0.687 3.67

 متوسطة 0.719 3.67  أوفر القدر الكافي من الوقت للطلبة لكيفية التعامل مع عناصر الموقف التعليمي  42
 متوسطة 0.673 3.66  هم بحرية ويقبلوا النقد والرأي اآلخرأعتقد أن بعض الطلبة يبدون آراء  16
أعتقد أن بعض الطلبة لديهم القدرة على التعبير الفوري عما يدور بأذهانهم دون               2

  تردد
 متوسطة 0.785 3.63

أشعر أن هناك امكانية لتوفير أشكال التعلم الذاتي لجميع الطلبة عنـد اسـتخدام                54
  ي تدريس التربية الفنية نظرية الذكاءات المتعددة ف

 متوسطة 0.804 3.60

أصمم مواقف تعليمية تساعد الطلبة على اكتشاف الخاصية أو الحـل للموقـف               35
  التعليمي

 متوسطة 0.777 3.59

 متوسطة 0.703 3.58  لدي القدرة على تدريب الطلبة على رؤية المشكلة وتوقعها قبل وقوعها  26
ان يتطلب وقتا كبيرا لذلك استخدم التعليم الفردي        أشعر بأن تحقيق مستوى اإلتق      38

  في المشاريع
 متوسطة 0.902 3.51

 متوسطة 0.738 3.49  لدي القدرة على التخطيط للتدريس باستخدام إستراتيجية التعيينات  22
أرى أن التعيينات تشجع الطلبة على التفكير االستقرائي والتوصل الى بعـض              20

  اتالمبادئ العامة والتعميم
 متوسطة 0.823 3.46

 متوسطة 0.673 3.46  لدي معرفة كافية الستخدام نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس التربية الفنية  52
أجد استعداد بعض الطلبة لتقبل وجهات نظر مغايرة لرأى الفرد لتكوين مفهـوم              29

  صحيح عن الشيء المراد معرفته وإدراك أبعاده
 متوسطة 0.781 3.44

 متوسطة 0.793 3.42  عتقد أن التعيينات تتيح الفرصة للطلبة للتفكير اإلبتكاري بالقدر الكافيأ  21
 متوسطة 0.792 3.41  أجد سهولة في تحديد أهداف التعيينات   19
 متوسطة 0.659 3.24  أشعر بأن بعض الطلبة يقدمون التعيين عند إنهائه بسهولة   23
 متوسطة 0.822 3.10  لمجموعاتأشعر بتوفر الوقت لمتابعة جميع ا  18

 عالية 0.394 3.73  الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات             
استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس الحديثـة مـن          درجة  أفراد عينة الدراسة على     
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وانحـراف  ) 3.73 (للدرجة الكليـة   المتوسط الحسابي    أن  رام اهللا والبيرة   وجهة نظرهم في محافظة   
في ية الستراتيجيات التدريس    استخدام معلمي التربية الفن   درجة  أن  وهذا يدل على    ) 0.394(معياري  

  .جاءت بدرجة عاليةمن وجهة نظرهم  محافظة رام اهللا والبيرة
  

فقرة بدرجـة   ) 17(و جاءت بدرجة عالية،     ةفقر) 38(أن  ) 1.4(كما وتشير النتائج في الجدول رقم       
على أعلى متوسط حسابي     " تعلمهم أثناء   طلبة القدرة على إرشاد وتوجيه ال     يلد "وحصلت الفقرة   . سطةومت
 بـشكل   أفكـارهم  ة الطلب مشاركة يؤدي الى    تعلم التعاوني الاستراتيجية  م  ااستخدأعتقد أن   " ، يليها فقرة    )4.16(

على "   جميع المجموعـات   أشعر بتوفر الوقت لمتابعة    "وحصلت الفقرة   ). 4.08(ابي  بمتوسط حس "  إيجابي
"  بـسهولة  التعيـين عنـد إنهائـه        يقدمون ة بعض الطلب  أشعر بأن " ، يليها فقرة    )3.10(أقل متوسط حسابي    

  .)3.24(بمتوسط حسابي 
  
ت أفراد عينة الدراسـة      بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا      ة الباحث تقامو

  . من وجهة نظرهم في محافظة رام اهللا والبيرةاستراتيجيات التدريس على
  

 ستراتيجيات التدريسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال): 2.4(جدول 

   من وجهة نظرهمفي محافظة رام اهللا والبيرة

 الرقم
وسط المت االستراتيجيات

 الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.442 3.89  التعلم التعاوني  2
  عالية 0.409 3.86  العصف الذهني  1
 عالية 0.529 3.81  تفريد التعليم  8

 عالية 0.567 3.76  لعب االدوار  11
 عالية 0.513 3.73  حل المشكالت  5
 عالية 0.621 3.73  التدريس باالقران  9
  عالية 0.550 3.72  موجهاالكتشاف ال  7

 عالية 0.716 3.72  االلعاب التعليمية  10
 عالية 0.560 3.70  الذكاءات المتعددة  12
 متوسطة 0.568 3.67  االستقصاء  6
 متوسطة 0.488 3.62  المجموعات  3
  متوسطة 0.598 3.40  التعيينات  4

 عالية 0.394 3.73  الدرجة الكلية
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عبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  ويالحظ من الجدول السابق الذي ي  
فـي  درجة استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التـدريس         أفراد عينة الدراسة على مجاالت      

وانحـراف  ) 3.731 (للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    أنمن وجهة نظرهم    محافظة رام اهللا والبيرة     
درجة استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التـدريس        أن  ل على    وهذا يد  ،)0.394(معياري  

الـتعلم  جاءت بدرجة عالية، وقد حصلت استراتيجية       من وجهة نظرهم    في محافظة رام اهللا والبيرة      
التعاوني على أعلى متوسط حسابي وبدرجة عالية يليها استراتيجية العصف الذهني ومن ثم تفريـد               

قران يليها االكتشاف الموجه يليهـا       التدريس باأل  حل المشكالت يليها  دوار يليها   التعليم يليها لعب األ   
األلعاب التعليمية  ومن ثم الذكاءات المتعددة، يليها استراتيجية االستقصاء ومن ثم المجموعات ومن              

  .ثم التعيينات بدرجة متوسطة
  

  :   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.2.4

  
في درجة اسـتخدام معلمـي      ) α ≥0.05(اللة إحصائية عند مستوى الداللة      هل توجد فروق ذات د    

 يعزى لمتغيـر     من وجهة نظرهم     التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة        
  ؟سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص، المرحلة التعليميةالجنس، 

  :رضيات التاليةولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الف
  

  : نتائج الفرضية األولى

اسـتخدام  بين متوسـطات     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

 يعزى   من وجهة نظرهم   في محافظة رام اهللا والبيرة     ت التدريس معلمي التربية الفنية الستراتيجيا   

  "الجنسلمتغير 

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت"ساب نتائج اختبار     تم ح  األولى الصفريةلفحص الفرضية   و
درجة استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس فـي محافظـة            عينة الدراسة على     أفراد

  .الجنسيعزى لمتغير من وجهة نظرهم رام اهللا والبيرة 
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درجة استخدام معلمي التربية الفنية  ل العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار ):3.4(جدول 

  الجنسيعزى لمتغير من وجهة نظرهم محافظة رام اهللا والبيرة في الستراتيجيات التدريس 

  
المتوسط   العدد الجنس  االستراتيجيات

  الحسابي

ــراف  االنح

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى  "t"قيمة

  الداللة

  العصف الذهني 0.393 3.86 35  ذكر

 0.422 3.85 55  أنثى

88 0.117 0.907

  التعلم التعاوني 0.428 3.93 35  ذكر 

 0.452 3.87 55  أنثى

88 0.632 0.529

  المجموعات 0.448 3.67 35  ذكر
 0.514 3.58 55  أنثى

88 0.803 0.424

  التعيينات 0.472 3.58 35  ذكر
 0.642 3.28 55  أنثى

88 2.391 0.019

  حل المشكالت 0.395 3.75 35  ذكر

 0.579 3.71 55  أنثى

88 0.349 0.728

  االستقصاء 0.528 3.69 35  ذكر 
 0.596 3.65 55  أنثى

88 0.310 0.757

  االكتشاف الموجه 0.394 3.63 35  ذكر

 0.626 3.77 55  أنثى

88 1.193 0.236

  تفريد التعليم 0.494 3.82 35  ذكر

 0.554 3.81 55  أنثى

88 0.143 0.887

  التدريس باالقران 0.538 3.67 35  ذكر

 0.671 3.76 55  أنثى

88 0.718 0.475

  االلعاب التعليمية 0.587 3.59 35  ذكر 

 0.783 3.79 55  أنثى

88 1.309 0.194

  لعب االدوار 0.523 3.70 35  ذكر 

 0.595 3.79 55  أنثى

88 0.718 0.474

  الذكاءات المتعددة 0.484 3.66 35  ذكر

 0.606 3.73 55  أنثى

88 0.555 0.580

  الدرجة الكلية 0.341 3.73 35  ذكر

 0.427 3.72 55  أنثى

88 0.046 0.964
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، )0.964(، ومستوى الداللـة     )0.046(للدرجة الكلية   " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        
 التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظـة        درجة استخدام معلمي  أي أنه ال توجد فروق في       

ولكن تبين وجود فروق فـي اسـتراتيجية        . الجنسيعزى لمتغير   من وجهة نظرهم    رام اهللا والبيرة    
  .التعيينات ولصالح الذكور، أي تم قبول الفرضية الصفرية األولى

  
  : نتائج الفرضية الثانية

اسـتخدام  بين متوسـطات     )α ≥ 0.05( وى الداللة ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مست        "

 يعزى   من وجهة نظرهم     معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة         

  "سنوات الخبرةلمتغير 

 على عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثانية الصفريةلفحص الفرضية   و
 من وجهـة    لمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة         درجة استخدام مع  

  .سنوات الخبرة يعزى لمتغير نظرهم
  

درجة في متوسطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):4.4(جدول 

 يعزى لمتغير  من وجهة نظرهم ي محافظة رام اهللا والبيرةاستخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس ف

  سنوات الخبرة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  االستراتيجيات

  0.346 3.80 22   سنوات5أقل من 
  0.393 3.75 32   سنوات10-5من 

  العصف الذهني

  0.435 3.98 36   سنوات10أكثر من 
  0.429 3.84 22   سنوات5أقل من 

  0.435 3.80 32   سنوات10-5من 
  التعلم التعاوني

  0.443 4.00 36   سنوات10أكثر من 
  0.387 3.56 22   سنوات5أقل من 

  0.536 3.47 32   سنوات10-5من 
  المجموعات

  0.466 3.77 36   سنوات10أكثر من 
  0.479 3.34 22   سنوات5أقل من 

  0.659 3.23 32   سنوات10-5من 
  التعيينات

  0.570 3.58 36   سنوات10أكثر من 
  0.564 3.76 22   سنوات5أقل من 

  0.531 3.56 32   سنوات10-5من 
  حل المشكالت

  0.429 3.86 36   سنوات10أكثر من 
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  0.583 3.68 22   سنوات5أقل من 
  0.536 3.42 32   سنوات10-5من 

  االستقصاء

  0.516 3.87 36   سنوات10أكثر من 
  0.630 3.79 22   سنوات5أقل من 

  0.517 3.57 32   سنوات10-5من 
  شاف الموجهاالكت

  0.512 3.81 36   سنوات10أكثر من 
  0.530 3.87 22   سنوات5أقل من 

  0.570 3.69 32   سنوات10-5من 
  تفريد التعليم

  0.485 3.88 36   سنوات10أكثر من 
  0.640 3.87 22   سنوات5أقل من 

  0.689 3.53 32   سنوات10-5من 
  التدريس باالقران

  0.509 3.81 36   سنوات10أكثر من 
  0.638 3.95 22   سنوات5أقل من 

  0.742 3.56 32   سنوات10-5من 
  االلعاب التعليمية

  0.719 3.71 36   سنوات10أكثر من 
  0.559 3.84 22   سنوات5أقل من 

  0.590 3.72 32   سنوات10-5من 
  لعب االدوار

  0.562 3.74 36   سنوات10 أكثر من
  0.578 3.68 22   سنوات5أقل من 

  0.629 3.71 32   سنوات10-5من 
  الذكاءات المتعددة

  0.497 3.71 36   سنوات10أكثر من 
  0.361 3.75 22   سنوات5أقل من 

  0.433 3.60 32   سنوات10-5من 
  الدرجة الكلية

 0.355 3.82 36   سنوات10أكثر من 

  
درجـة اسـتخدام معلمـي التربيـة الفنيـة           عدم فروق ظاهره في      )4.4(دول رقم   يالحظ من الج  

، سنوات الخبرة يعزى لمتغير   من وجهة نظرهم    الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة        
 كما يظهر فـي  )One Way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ولمعرفة داللة الفروق

  :الجدول التالي
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في درجة استخدام معلمي التربية الفنية  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )5.4(لدوج

  سنوات الخبرة يعزى لمتغير  من وجهة نظرهمالستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة

مجموع   مصدر التباين  االستراتيجيات

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  بعاتالمر

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.500 2 0.999  بين المجموعات

 87 13.932  داخل المجموعات
  العصف الذهني

 89 14.932  المجموع
0.160 
 

3.119 
 

0.049* 
 

 0.397 2 0.794  بين المجموعات

 87 16.609  داخل المجموعات
  التعلم التعاوني

 89 17.402  عالمجمو
0.191 
 

2.079 
 

0.131 
 

 0.807 2 1.614  بين المجموعات

 87 19.665  داخل المجموعات
  المجموعات

 89 21.278  المجموع
0.226 
 

3.569 
 

0.032* 
 

 1.097 2 2.193  بين المجموعات

 87 29.645  داخل المجموعات
  التعيينات

 89 31.838  المجموع
0.341 
 

3.218 
 

0.045* 
 

 0.802 2 1.605  ن المجموعاتبي

 87 21.870  داخل المجموعات
  حل المشكالت

 89 23.475  المجموع
0.251 
 

3.191 
 

0.046* 
 

 1.682 2 3.364  بين المجموعات

 87 25.365  داخل المجموعات
  االستقصاء

 89 28.728  المجموع
0.292 
 

5.769 
 

0.004* 
 

 0.575 2 1.150  بين المجموعات

 87 25.781  داخل المجموعات
  االكتشاف الموجه

 89 26.931  المجموع
0.296 
 

1.940 
 

0.150 
 

 0.362 2 0.724  بين المجموعات

 87 24.201  داخل المجموعات
  تفريد التعليم

 89 24.925  المجموع
0.278 
 

1.301 
 

0.278 
 

 1.007 2 2.015  بين المجموعات

 87 32.389  ل المجموعاتداخ
  التدريس باالقران

 89 34.403  المجموع
0.372 
 

2.706 
 

0.072 
 

 1.003 2 2.006  بين المجموعات

 87 43.745  داخل المجموعات
  االلعاب التعليمية

 89 45.752  المجموع
0.503 
 

1.995 
 

0.142 
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 0.095 2 0.190  بين المجموعات

 87 28.424  داخل المجموعات
  لعب االدوار

 89 28.614  المجموع
0.327 
 

0.291 
 

0.748 
 

 0.008 2 0.017  بين المجموعات

 87 27.930  داخل المجموعات
  الذكاءات المتعددة

 89 27.947  المجموع
0.321 
 

0.026 
 

0.974 
 

 0.448 2 0.897  بين المجموعات

 87 12.942  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

 89 13.839  المجموع
0.149 
 

3.013 
 

0.054 
 

  
 مـن مـستوى     كبـر وهي أ ) 0.054(ومستوى الداللة   ) 3.013(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

توجد فروق دالة إحصائياً في درجة استخدام معلمي التربية الفنيـة           ال  أي أنه   ) α ≥ 0.05(الداللة  
 ،سنوات الخبرة  يعزى لمتغير من وجهة نظرهم    الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة        

هني والمجموعات والتعيينات، وحل المـشكالت      ود فروق في استراتيجية العصف الذ     ولكن تبين وج  
 10-5 مـن     مـستوى  بـين   وكانت الفروق  .الثانية الفرضية الصفرية    قبولوبذلك تم   واالستقصاء،  

  .والجدول التالي يبين ذلك، في كل المجاالت  سنوات لصالح األخير10سنوات وأكثر من 
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ) LSD(نتائج اختبار ): 6.4(الجدول 

  سنوات الخبرةحسب متغير 

ــي    المتغيرات  االستراتيجيات ــروق ف الف

  المتوسطات

ــستوى  مـ

  الداللة

   سنوات5أقل من  0.635 0.052   سنوات10-5من 
 0.100 0.179-  سنوات 10أكثر من 

   سنوات10-5من  0.635 0.052-   سنوات5أقل من 
 *0.019 *0.232-  * سنوات10أكثر من 

 0.100 0.179   سنوات5أقل من 

  العصف الذهني

  * سنوات10أكثر من 
 *0.019 *0.232   سنوات10-5من 

   سنوات5أقل من  0.488 0.091   سنوات10-5من 
 0.107 0.209-   سنوات10أكثر من 

   سنوات10-5من  0.488 0.091-   سنوات5أقل من 
 *0.011 *0.301-  * سنوات10أكثر من 

 0.107 0.209   سنوات5أقل من 

  المجموعات

  * سنوات10أكثر من 
 *0.011 *0.301   سنوات10-5من 
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   سنوات5أقل من  0.506 0.107   سنوات10-5من 
 0.127 0.243-   سنوات10أكثر من 

   سنوات10-5من  0.506 0.107-   سنوات5أقل من 
 *0.015 *0.351-  * سنوات10أكثر من 

 0.127 0.243   سنوات5أقل من 

  التعيينات

  * سنوات10أكثر من 
 *0.015 *0.351   سنوات10-5من 

   سنوات5أقل من  0.156 0.198   سنوات10-5من 
 0.434 0.106-   سنوات10أكثر من 

   سنوات10-5من  0.156 0.198-   سنوات5ل من أق
 *0.014 *0.305-  * سنوات10أكثر من 

 0.434 0.106   سنوات5أقل من 

  حل المشكالت

  * سنوات10أكثر من 
 *0.014 *0.305   سنوات10-5من 

   سنوات5أقل من  0.095 0.252   سنوات10-5من 
 0.190 -0.193-   سنوات10أكثر من 

   سنوات10-5من  0.095 0.252-   سنوات5أقل من 
 *0.001 *0.445-  * سنوات10أكثر من 

 0.190 0.193   سنوات5أقل من 

  االستقصاء

  * سنوات10أكثر من 
 *0.001 *0.445   سنوات10-5من 

  
  : نتائج الفرضية الثالثة

اسـتخدام  بين متوسـطات     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

 يعزى   من وجهة نظرهم    الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة       معلمي التربية الفنية  

  "مكان المؤهل العلميلمتغير 

  

 على عينة الدراسة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثالثة الصفريةلفحص الفرضية   و
من وجهـة     والبيرة درجة استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا          

  .المؤهل العلمييعزى لمتغير نظرهم 
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في متوسطات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):7.4(جدول 

  من وجهة نظرهمدرجة استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة

  ؤهل العلميالميعزى لمتغير 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  االستراتيجيات

  0.396  3.81 41  دبلوم
  0.412  3.88 42  بكالوريوس

  العصف الذهني

  0.482  4.03 7  ماجستير فأعلى
  0.420  3.89 41  دبلوم

  0.446  3.90 42  بكالوريوس
  التعلم التعاوني

  0.603  3.87 7  ماجستير فأعلى
  0.489  3.66 41  دبلوم

  0.461  3.56 42  بكالوريوس
  المجموعات

  0.668  3.71 7  ماجستير فأعلى
  0.632  3.36 41  دبلوم

  0.540  3.43 42  بكالوريوس
  التعيينات

  0.781  3.54 7  ماجستير فأعلى
  0.560  3.72 41  دبلوم

  0.461  3.69 42  بكالوريوس
  حل المشكالت

  0.472  4.07 7  ماجستير فأعلى
  0.570  3.68 41  دبلوم

  0.484  3.59 42  بكالوريوس
  االستقصاء

  0.886  4.07 7  ماجستير فأعلى
  0.581  3.76 41  دبلوم

  0.525  3.67 42  بكالوريوس
  االكتشاف الموجه

  0.567  3.79 7  ماجستير فأعلى
  0.458  3.75 41  دبلوم

  0.581  3.83 42  بكالوريوس
  تفريد التعليم

  0.539  4.14 7   فأعلىماجستير
  0.748  3.65 41  دبلوم

  0.471  3.79 42  بكالوريوس
  التدريس باالقران

  0.641  3.82 7  ماجستير فأعلى
  0.786  3.59 41  دبلوم

  0.624  3.84 42  بكالوريوس
  االلعاب التعليمية

  0.798  3.74 7  ماجستير فأعلى
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  0.484  3.71 41  دبلوم
  0.622  3.82 42  بكالوريوس

  لعب االدوار

  0.722  3.75 7  ماجستير فأعلى
  0.603  3.70 41  دبلوم

  0.520  3.69 42  بكالوريوس
  الذكاءات المتعددة

  0.607  3.82 7  ماجستير فأعلى
  0.397  3.70 41  دبلوم

  0.359  3.74 42  بكالوريوس
  الدرجة الكلية

 0.593 3.85 7  ماجستير فأعلى

درجة استخدام معلمي التربيـة الفنيـة السـتراتيجيات         ود فروق ظاهره في      عدم وج  )7.4(يالحظ من الجدول رقم     
 تـم  ، ولمعرفة داللـة الفـروق    المؤهل العلمي  يعزى لمتغير     من وجهة نظرهم   التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة     

  : كما يظهر في الجدول التالي)one way ANOVA(األحادي استخدام تحليل التباين 

في درجة استخدام معلمي التربية الفنية  العينة أفراد الستجابة األحاديتبار تحليل التباين نتائج اخ: )8.4(لجدو

  المؤهل العلمي يعزى لمتغير  من وجهة نظرهمالستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة
وع   مصدر التباين  االستراتيجيات مجم

  المربعات
ات  درج
  الحرية

ط  متوس
  المربعات

ة  قيم
  "ف"
  حسوبةالم

مستوى 
  الداللة

 0.151 2 0.301  بين المجموعات
 87 14.630  داخل المجموعات

  العصف الذهني

 89 14.932  المجموع
0.168 
 

0.896 
 

0.412 
 

 0.003 2 0.005  بين المجموعات
 87 17.397  داخل المجموعات

  التعلم التعاوني

 89 17.402  المجموع
0.200 
 

0.013 
 

0.987 
 

 0.149 2 0.297  بين المجموعات
 87 20.981  داخل المجموعات

  مجموعاتال

 89 21.278  المجموع
0.241 
 

0.617 
 

0.542 
 

 0.127 2 0.254  بين المجموعات
 87 31.584  داخل المجموعات

  التعيينات

 89 31.838  المجموع
0.363 
 

0.350 
 

0.705 
 

 0.443 2 0.885  بين المجموعات
 87 22.590  داخل المجموعات

  حل المشكالت

 89 23.475  المجموع
0.260 
 

1.704 
 

0.188 
 

 0.704 2 1.408  بين المجموعات
 87 27.320  داخل المجموعات

  االستقصاء

 89 28.728  المجموع
0.314 
 

2.243 
 

0.112 
 

 0.099 2 0.197  بين المجموعات
 87 26.733   المجموعاتداخل

  االآتشاف الموجه

 89 26.931  المجموع
0.307 
 

0.321 
 

0.727 
 

 0.475 2 0.950  بين المجموعات
 87 23.975  داخل المجموعات

  تفريد التعليم

 89 24.925  المجموع
0.276 
 

1.723 
 

0.185 
 

 0.553 0.596 0.232 2 0.465  بين المجموعات  التدريس باالقران
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 87 33.939  داخل المجموعات
 89 34.403  المجموع

0.390 
 

 0.640 2 1.279  بين المجموعات
 87 44.472  داخل المجموعات

  االلعاب التعليمية

 89 45.752  المجموع
0.511 
 

1.251 
 

0.291 
 

 0.122 2 0.244  بين المجموعات
 87 28.370  داخل المجموعات

  لعب االدوار

 89 28.614  المجموع
0.326 
 

0.374 
 

0.689 
 

 0.052 2 0.104  بين المجموعات
 87 27.843  داخل المجموعات

  الذآاءات المتعددة

 89 27.947  المجموع
0.320 
 

0.163 
 

0.850 
 

 0.071 2 0.141  بين المجموعات
 87 13.698  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

 89 13.839  المجموع
0.157 
 

0.449 
 

0.640 
 

  
 مـن مـستوى     كبـر وهي أ ) 0.640(ومستوى الداللة   ) 0.449( قيمة ف للدرجة الكلية      يالحظ أن 

توجد فروق دالة إحصائياً في درجة استخدام معلمي التربية الفنيـة           ال  أي أنه   ) α ≥ 0.05(الداللة  
، المؤهل العلمي يعزى لمتغير   من وجهة نظرهم    محافظة رام اهللا والبيرة     في  الستراتيجيات التدريس   

   .الثالثة الفرضية الصفرية قبولوبذلك تم للمجاالت، وكذلك 
  

  : نتائج الفرضية الرابعة

اسـتخدام  بين متوسـطات     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

يعزى من وجهة نظرهم    معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة           

  "ت التخصصسنوالمتغير 

المتوسطات الحـسابية السـتجابة     و" ت" تم حساب نتائج اختبار      الرابعة الصفريةلفحص الفرضية   و
 استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظـة رام اهللا             عينة الدراسة على   أفراد

  .التخصص يعزى لمتغير  من وجهة نظرهموالبيرة
  
  
  
  
  
  
  
  



  - 48 - 

درجة استخدام معلمي التربية الفنية  ل العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"ختبار  نتائج ا):9.4(جدول 

  التخصص يعزى لمتغير  من وجهة نظرهمالستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة

  
ط   العدد  التخصص  االستراتيجيات المتوس

  الحسابي
راف  االنح
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى  "t"قيمة
  داللةال

  العصف الذهني  0.310  3.90 28  تربية فنية
  0.449  3.85 62  تخصص آخر

88 0.586  0.559

  التعلم التعاوني  0.341  3.81 28  تربية فنية
  0.479  3.93 62  تخصص آخر

88 1.197  0.235

  المجموعات  0.507  3.51 28  تربية فنية
  0.476  3.67 62  تخصص آخر

88 1.450  0.151

  عييناتالت  0.631  3.21 28  تربية فنية
  0.565  3.49 62  تخصص آخر

88 2.145  0.035

  حل المشكالت  0.387  3.70 28  تربية فنية
  0.564  3.75 62  تخصص آخر

88 0.456  0.649

  االستقصاء  0.575  3.61 28  تربية فنية
  0.567  3.70 62  تخصص آخر

88 0.697  0.488

  االآتشاف الموجه  0.483  3.63 28  ة فنيةتربي
  0.577  3.76 62  تخصص آخر

88 1.024  0.309

  تفريد التعليم  0.383  3.76 28  تربية فنية
  0.584  3.84 62  تخصص آخر

88 0.680  0.498

  التدريس باالقران  0.761  3.54 28  تربية فنية
  0.534  3.81 62  تخصص آخر

88 1.936  0.056

  االلعاب التعليمية  0.792  3.71 28  ة فنيةتربي
  0.687  3.72 62  تخصص آخر

88 0.094  0.925

  لعب االدوار  0.470  3.71 28  تربية فنية
  0.608  3.78 62  تخصص آخر

88 0.524  0.601

  الذآاءات المتعددة  0.569  3.67 28  تربية فنية
  0.560  3.72 62  تخصص آخر

88 0.407  0.685

  الدرجة الكلية  0.348  3.66 28  ةتربية فني
 0.412 3.76 62  تخصص آخر

88 1.188  0.238

  
، )0.238(، ومستوى الداللـة     )1.188(للدرجة الكلية   " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة        

درجة استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظـة          أي أنه ال توجد فروق في       
  . الفرضية الصفرية الرابعة، أي تم قبولالتخصص يعزى لمتغير وجهة نظرهم من رام اهللا والبيرة
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  : نتائج الفرضية الخامسة

اسـتخدام  بين متوسـطات     )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة         "

 يعزى  ظرهم   من وجهة ن   معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة         

  "المرحلة التعليمية لمتغير 

  

 عينة الدراسـة    أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الخامسة الصفريةلفحص الفرضية   و
مـن   درجة استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيـرة             على

  .المرحلة التعليميةيعزى لمتغير وجهة نظرهم 
  

في   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة):10.4(جدول 

 من  استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرةمتوسطات

  المرحلة التعليمية يعزى لمتغير وجهة نظرهم
  االنحراف المعياري  وسط الحسابيالمت  العدد  المرحلة التعليمية  االستراتيجيات

  0.335  3.98 29  الثانوية
  0.428  3.73 30  األساسية العليا
  0.420  3.91 14  األساسية الدنيا

  0.466  3.98 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.306  3.73 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  العصف الذهني

  0.473  3.65 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.440  3.98 29  الثانوية

  0.490  3.85 30  األساسية العليا
  0.374  3.95 14  األساسية الدنيا

  0.486  3.72 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.390  3.96 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  التعلم التعاوني

  0.190  3.81 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.441  3.62 29  الثانوية

  0.505  3.58 30  األساسية العليا
  0.486  3.59 14  األساسية الدنيا

  0.520  3.73 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.764  3.92 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  المجموعات

  0.657  3.56 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.620  3.43 29  ةالثانوي  التعيينات
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  0.578  3.43 30  األساسية العليا
  0.744  3.23 14  األساسية الدنيا

  0.392  3.50 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.721  3.60 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا
  0.574  3.25 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا

  0.407  3.79 29  الثانوية
  0.590  3.64 30  األساسية العليا
  0.592  3.82 14  األساسية الدنيا

  حل المشكالت

  0.583  3.73 10  الثانوية واألساسية العليا
    0.520  3.83 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا
  0.144  3.63 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا

  0.556  3.66 29  الثانوية
  0.669  3.61 30  األساسية العليا
  0.465  3.73 14  األساسية الدنيا

  0.527  3.75 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.629  3.92 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  االستقصاء

  0.427  3.56 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.474  3.80 29  الثانوية

  0.601  3.63 30  األساسية العليا
  0.552  3.86 14  األساسية الدنيا

  0.543  3.60 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.750  4.00 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  االكتشاف الموجه

  0.591  3.44 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.553  3.85 29  الثانوية

  0.519  3.72 30  األساسية العليا
  0.605  3.90 14  ااألساسية الدني

  0.473  3.77 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.385  3.89 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  تفريد التعليم

  0.500  4.08 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.626  3.69 29  الثانوية

  0.703  3.69 30  األساسية العليا
  0.677  3.91 14  األساسية الدنيا

  0.381  3.73 10  الثانوية واألساسية العليا

  التدريس باالقران

  0.520  3.92 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا
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  0.427  3.56 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.661  3.59 29  الثانوية

  0.779  3.77 30  األساسية العليا
  0.641  3.90 14  األساسية الدنيا

  0.906  3.58 10  وية واألساسية العلياالثان
  0.611  3.93 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  االلعاب التعليمية

  0.772  3.85 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.550  3.69 29  الثانوية

  0.572  3.75 30  األساسية العليا
  0.648  3.91 14  األساسية الدنيا

  0.457  3.68 10  لياالثانوية واألساسية الع
  0.629  3.92 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  لعب االدوار

  0.774  3.94 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.538  3.73 29  الثانوية

  0.609  3.71 30  األساسية العليا
  0.584  3.68 14  األساسية الدنيا

  0.612  3.75 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.722  3.58 3  األساسية العليا واألساسية الدنيا

  الذكاءات المتعددة

  0.125  3.56 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا
  0.359  3.75 29  الثانوية

  0.483  3.69 30  األساسية العليا
  0.386  3.79 14  األساسية الدنيا

  0.294  3.71 10  الثانوية واألساسية العليا
  0.528  3.85 3  ية العليا واألساسية الدنيااألساس

  الدرجة الكلية

 0.045 3.66 4  الثانوية واألساسية العليا والدنيا

  
درجة اسـتخدام معلمـي التربيـة الفنيـة          وجود فروق ظاهره في      )10.4(يالحظ من الجدول رقم     

المرحلـة   يعـزى لمتغيـر       من وجهة نظـرهم    الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة      
 كمـا  )One Way ANOVA(األحادي  تم استخدام تحليل التباين ، ولمعرفة داللة الفروقعليميةالت

  :يظهر في الجدول التالي
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درجة استخدام معلمي التربية الفنية على  العينة أفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )11.4(لجدو

  المرحلة التعليمية يعزى لمتغير  من وجهة نظرهملبيرةالستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا وا

ــوع   مصدر التباين  االستراتيجيات مجمـ

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوســط 

  المربعات

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 0.271 5 1.355  بين المجموعات

 84 13.576  داخل المجموعات
  العصف الذهني

 89 14.932  المجموع
0.162 
 

1.677 
 

0.149 
 

 0.132 5 0.660  بين المجموعات

 84 16.743  داخل المجموعات
  التعلم التعاوني

 89 17.402  المجموع
0.199 
 

0.662 
 

0.653 
 

 0.092 5 0.461  بين المجموعات

 84 20.817  داخل المجموعات
  المجموعات

 89 21.278  المجموع
0.248 
 

0.372 
 

0.866 
 

 0.155 5 0.775  المجموعاتبين 

 84 31.063  داخل المجموعات
  التعيينات

 89 31.838  المجموع
0.370 
 

0.419 
 

0.834 
 

 0.108 5 0.542  بين المجموعات

 84 22.933  داخل المجموعات
  حل المشكالت

 89 23.475  المجموع
0.273 
 

0.397 
 

0.850 
 

 0.092 5 0.462  بين المجموعات

 84 28.266  داخل المجموعات
  االستقصاء

 89 28.728  المجموع
0.337 
 

0.275 
 

0.926 
 

 0.276 5 1.380  بين المجموعات

 84 25.550  داخل المجموعات
  االكتشاف الموجه

 89 26.931  المجموع
0.304 
 

0.908 
 

0.480 
 

 0.147 5 0.734  بين المجموعات

 84 24.190  اتداخل المجموع
  تفريد التعليم

 89 24.925  المجموع
0.288 
 

0.510 
 

0.768 
 

 0.153 5 0.765  بين المجموعات

 84 33.638  داخل المجموعات
  التدريس باالقران

 89 34.403  المجموع
0.400 
 

0.382 
 

0.860 
 

 0.288 5 1.438  بين المجموعات

 84 44.314  داخل المجموعات
  االلعاب التعليمية

 89 45.752  المجموع
0.528 
 

0.545 
 

0.742 
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 0.147 5 0.736  بين المجموعات

 84 27.878  داخل المجموعات
  لعب االدوار

 89 28.614  المجموع
0.332 
 

0.444 
 

0.817 
 

 0.036 5 0.178  بين المجموعات

 84 27.769  داخل المجموعات
  الذكاءات المتعددة

 89 27.947  المجموع
0.331 
 

0.108 
 

0.990 
 

 0.037 5 0.187  بين المجموعات

 84 13.652  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

 89 13.839  المجموع
0.163 
 

0.230 
 

0.949 
 

  
 مـن مـستوى     كبـر وهي أ ) 0.949(ومستوى الداللة   ) 0.230(يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية       

فـي اسـتخدام معلمـي التربيـة الفنيـة          توجد فروق دالة إحصائياً     ال  أي أنه   ) α ≥ 0.05(الداللة  
المرحلـة  يعـزى لمتغيـر     من وجهة نظـرهم     الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة        

  .الخامسةالفرضية الصفرية قبول وبذلك تم وكذلك لكل االستراتيجيات، ، التعليمية
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  الخامسالفصل 

______________________________________________________  

  النتائج والتوصيات مناقشة 1.5
  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.5

  

رام اهللا  "ستراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية فـي محافظـة             ادرجة  ما  

  ؟من وجهة نظرهم" والبيرة

  

العملية التعليمية التي    استراتيجيات التدريس تمثل عنصرا من عناصر        أن نتائج التحليل    أظهرتلقد  
جيات عبارة عن خطة لمجموعة مـن       ت هذه االسترا  أن . الطلبة إلىسهلت على المعلم توصيل الفكرة      

التحركات المتتابعة التي ينظم بها المعلم عمله داخل الصف والتي يوزع فيها زمن  الحـصة علـى                  
لطلبة سواء بـشكل فـردي او        يقوم بها ا   األخر والبعض   يبعضهاالسلوكيات المختلفة التي يقوم هو      

 قد  اإلستراتيجية والطالب او بين الطلبة، فان       زء منها قد يكون تفاعل بين المعلم       ج أنجماعي حيث   
  . المحددة مسبقة للدرساألهداف من طريقة خالل الحصة الواحدة النجاز أكثرتتضمن استخدام 

  
النه يـشير بقدرتـه علـى       التعاوني   تبين أن المعلم يخطط جيدا الستخدام االستراتيجيات مثل التعلم        

 أال أن عدم توفير الوقت وتمكن الطلبة من تسليم التعينات فـي وقتهـا               .اإلرشاد والتوجيه والمتابعة  
ربما يعود الى عدد الطلبة في الصف أو عدم أمكانية ترتيب الصف بما يتناسب مع االسـتراتيجيات                 

اد المعلمين على اسـتراتيجيات محـددة دون         وربما أيضا يعود السبب في ذلك إلى اعتم        ،المقترحة
    .األخرى وخاصة اعتمادهم على التعلم التعاوني
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 الن استخدام االستراتيجيات يؤدي الى زيادة       )2003(وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة الزغبي        
 يؤدي   استخدام استراتيجية العصف الذهني    )2006( العنزي   ،التحصيل وتنمية التفكير لدى الطالب    

   معلمي التربية الفنية اقدر على تنفيذ المنهاج )2003( وباراك ،الى القدرة على التفكير االبتكاري
  
ضح من خالل هذه الدراسة  بان        ات )ه1429(، والزهراني   )2002(حيث اختلفت مع دراسة العمرو     

   الهداف  بسبب اعدام شمول ا)2002( والزعبي ،هذه االستراتيجيات ال يعرف عنها المعلمين
  

 :السؤال الثاني النتائج  المتعلقة ب2.1.5

ـ          ام استراتيجيات التدريس  ستخدهل تختلف ا   ة رام اهللا    من قبل معلمي التربية الفنيـة فـي محافظ

 ،التخـصص و ،المؤهـل العلمـي   و ،وسنوات الخبرة  ،الجنس(  متغيرات الدراسة  باختالفوالبيرة  

 ؟)المرحلة التعليميةو

  : الفرضيات التاليةإلىل تم تحويله  عن هذا السؤاولإلجابة
  

  :األولىالفرضية 

فـي درجـة اسـتخدام       )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "

 في محافظة رام اهللا والبيرة يعزى        المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية      ستراتيجيات التدريس ا

  "الجنسلمتغير 

  

 )α ≥ 0.05( فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة       عدم وجود    ىإل نتائج الدراسة    أشارت

 في محافظـة     المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية      ستراتيجيات التدريس افي درجة استخدام    

وب مـن    المناسبة لتحقيق الهدف المطل    اإلستراتيجية اختيار   بان تبين   للجنس   رام اهللا والبيرة يعزى   
هـذه   تطبيق    بل يعتمد في القدرة على       أنثى أوسواء كان ذكر    جنس المعلم   ى  الدرس  ال يتوقف عل    

بالطريقة المناسبة للدرس وان تكون قد حققت الهدف المرجو مـن           واالستراتيجيات بالشكل الصحيح    
 ينبع من فهمها والقدرة على تطبيقها وال تعتمـد          اإلستراتيجيةتطبيقها، فاالعتماد على مهارة تطبيق      

  . معلمةأوسواء كان معلم على الجنس 
  

  :الفرضية الثانية

فـي درجـة اسـتخدام       )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "

 في محافظة رام اهللا والبيرة يعزى        المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية      ستراتيجيات التدريس ا

  "سنوات الخبرةلمتغير 
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 )α ≥ 0.05( فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة      وجود  عدم   إلى نتائج الدراسة    أشارت

في محافظة رام اهللا والبيـرة      بين استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية          

على قدرة المعلم في تطبيـق االسـتراتيجيات         سنوات الخبرة     تعتمد  ال بأنه تعزى لسنوات الخبرة    
 تعليمية حديثة وبمضمونها ال تعتمد على الخبـرة         أساليب تعتبر   ألنهاصف،  غرفة ال ونجاحها داخل   

  .وتحقيق الهدف التعليمي لى المهارة في تطبيقها وفهمهابل ع
  

  :الفرضية الثالثة

فـي درجـة اسـتخدام       )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "

 في محافظة رام اهللا والبيرة يعزى       معلمي التربية الفنية   المستخدمة من قبل     ستراتيجيات التدريس ا

  "المؤهل العلميلمتغير 

  
 )α ≥ 0.05( فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة       عدم وجود    إلى نتائج الدراسة    أشارت

بين استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيـرة               

اسـتخدام اسـتراتيجيات التـدريس      ال يوجد عالقة بين المؤهل العلمي و       بأنهالعلمي  لمؤهل   ل تعزى
 فحامل درجة الدبلوم    نمعلميالالمؤهل العلمي لدى     على   إنجاحهاال تعتمد في    ستراتيجيات  الفتطبيق ا 
ر  ومعلم يحمل درجة الماجـستي     ، استراتيجيات التعليم وكانت نتائجه ايجابية     إحدى يطبق   أناستطاع  

 نتائج ايجابية فالختالف فـي      إلى أيضا في ظروف متشابهة وتوصل      اإلستراتيجيةقام بتطبيق نفس    
   اإلستراتيجيةالمؤهل العلمي لم يحدث فروق في تطبق 

  
  :الفرضية الرابعة

فـي درجـة اسـتخدام       )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "

 في محافظة رام اهللا والبيرة يعزى       تخدمة من قبل معلمي التربية الفنية      المس ستراتيجيات التدريس ا

  "التخصصلمتغير 
  

 )α ≥ 0.05( فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة       عدم وجود    إلى نتائج الدراسة    أشارت

بين استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية في محافظة رام اهللا والبيـرة               

ربما يعود السبب إلى إن معلمي التربية الفنية المتخصصين لـم يعـدو كغيـرهم               للتخصص   تعزى
 بـالرغم   ،وهذا يفسر عدم وجود فروق في استجابات المعلمين       كمعلمين للتربية الفنية وإنما كفنانين      

جيات  باستخدام االسـتراتي   امن ضرورة الحاجة إلى تأهيل معلمي التربية الفنية في الجامعات ليقومو          
 اإللمـام  ونجاحها بالشكل المطلوب يعتمد بشكل كبير علـى          اإلستراتيجيةالن تطبيق   بصورة أفضل   
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 بشكل  األمر يأخذ ألنهبأساسيات التربية الفنية التي تعتمد على المعلم المتخصص بمادة التربية الفنية            
التربية الفنيـة    تكون مادة    األحيان في بعض    ألنه  غير المتخصصين   من غيره من معلمي    أكثرجدي  

 برنامج الحصص فهو بـذلك ال يهـتم بالـشكل           ةالمعطاة لمعلم غير متخصص هي عبارة عن تكمل       
 لم تكن له الرغبة من      إذاالمطلوب بتطوير نفسه وقدراته ومهاراته في تدريس التربية الفنية وخاصة           

 واألزمـة كافيـة    يكون له القـدرة ال     إن ولكن المعلم المتخصص من المفروض       ،البداية في تدريسها  
 من الضروري   إذا بصلب تخصصه ودراسته     ألنهلتعليم التربية الفنية من خالل هذه االستراتيجيات        

  تدريس التربية الفنية من قبل متخصص التربية الفنية 
  

  : الخامسةالفرضية

فـي درجـة اسـتخدام       )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللـة          "

 في محافظة رام اهللا والبيرة يعزى        المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية      ات التدريس ستراتيجيا

  "المرحلة التعليميةلمتغير 
  

 )α ≥ 0.05( فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة       عدم وجود    إلى نتائج الدراسة    أشارت

ي محافظة رام اهللا والبيـرة      بين استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي التربية الفنية ف         

ـ   إنجـاح ال تؤثر فـي      بأنها التي يقوم بتدريسها معلم التربية الفنية         للمرحلة التعليمية  تعزى شل  او ف
 إسـتراتيجية  تعتمد على المادة التعليمية وليس على الفئة العمرية فيمكن استخدام            ألنها اإلستراتيجية

ائجها ايجابية مع الجميـع ف المهـم هنـا اختيـار            تعليمية معينة لجميع المراحل العمرية وتكون نت      
   المناسبة لعرض محتويات الدرس وتحقيق الهدف التعليمي الخاص به اإلستراتيجية

 تطويعها حسب المرحلة التعليمية وتدريسها بما يناسب مستوى الطلبة الفكـري            إستراتيجيةوالن أي   
  ته على تطبيقها ته وقدربذلك تعتمد على مهارة المعلم وكفاءوالعمري فهي 
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   :التوصيات 2.5

  
 الواحد لكي يتمكن معلمي التربية الفنية مـن اسـتخدام           الطالب في الصف  ضرورة تقليص عدد     -1

 .طرق التدريس

 وتـدريب معلمـي التربيـة الفنيـة علـى اسـتخدام             االستمرار في عقد دورات وورش عمل      -2
 .إنتاجها على كيفية مية وتدريبهم الوسائل التعليإعدادكيفية االستراتيجيات المناسبة و 

  التعليمية وتدريب معلمي التربية الفنية على كيفية استخدامها واألجهزةاالهتمام بتوفير المواد  -3

في المجال لـدعم مواهـب الطلبـة        ضرورة االهتمام بمادة التربية الفنية وتعيين المتخصصين        -4
  .وتوظيف الفن في التعليم
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  االستمارة :  2ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  جامعة القدس

  كلية العلوم التربوية

   أساليب التدريسراسات العليا في الدبرنامج
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  :اختي معلمة التربية الفنية/ اخي معلم 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة من قبل معلمي التربيـة  عواق"تقوم الباحثة بإجراء دراسة وصفية عنوانها   
على درجة الماجستير في أساليب التدريس      للحصول   من وجهة نظرهم  " رام اهللا والبيرة  " الفنية في محافظة  
  .من جامعة القدس

وتأمل الباحثة منكم االستجابة لجميع فقرات االستبانة بدقة وموضوعية، مؤكدة لكـم أن هـذه المعلومـات                 
  .ستستخدم لغايات البحث العلمي فقط، وستكون موضع سرية تامة

  فيبحث فيمات العامة، أما الجزء الثانيالمعلوحيث أن االستبانة تتألف من جزأين، الجزء األول يتكون من        

  من وجهة نظرهمية الستراتيجيات التدريس  استخدام معلمي التربية الفندرجة
مثـل  في المربع الذي ي   ) √(لذا يرجى تعبئة المعلومات العامة أوال ثم قراءة فقرات االستبانة ووضع إشارة             

  .االستخدامدرجة 
  مع جزيل شكري لحسن تعاونكم،،،

  لباحثةا

  عيدة عاصي

=======================================================  

  لوضعك المالئمة العبارة أمام )√( عالمة ضع فضلك من :معلومات عامة: الجزء األول
  أنثى   ذكر    الجنس )1
 10أكثر من     سنوات10-5 من     سنوات5أقل من    سنوات الخبرة )2

  سنوات
 ماجستير فأعلى   بكالوريوس   م دبلو   المؤهل العلمي )3
  تخصص آخر     تربية فنية    التخصص )4
  الدنيااالساسية     العليااالساسية    الثانوية     المرحلة التعليمية )5
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 ضـع  فـضلك  من :من وجهة نظرهمية الستراتيجيات التدريس  استخدام معلمي التربية الفندرجة :ثانيالجزء ال
  لوضعك الئمةالم العبارة أمام )√( عالمة

  العبارات  م  االستخدامدرجة 

 ةعالي  استطيع استخدام استراتيجيات التدريس المناسبة ألنني

  جداً

 ةضعيف  ةضعيف  ةمتوسط  ةعالي

  جداً
1. على طرح مشكلة وتوضيح ابعادها وجوانبهاةقدراللدي             
نهم اه على التعبير الفوري عما يدور بأذقدرةأعتقد أن بعض الطلبة لديهم ال.2

  دون تردد
          

3. القدرة الكافية على تنظيم المناقشةلدي            
            ذهني استخدام العصف اللدي القدرة على.4
تكمن في جمع افكار من  العصف الذهنياستراتيجية استخدام  أشعر أن.5

 اتهم او التوصل الى بدائل متعددة لحل مشكلة او لتعرف اتجاهةبالطل
  بالنسبة لقضية ما

          

 تعلم التعاونيالاستراتيجية  ليتعرف كل طالب على  بنفسيم األنشطةصمأ.6
  فعال

          

 ةب الطلمشاركة يؤدي الى تعلم التعاونيالاستراتيجية م ااستخدأعتقد أن .7
  إيجابي بشكل أفكارهم

          

أدير الموقف التعليمي بحيث يحقق االهداف المحددة المرجوة من استخدام .8
  م التعاونيتعلالاستراتيجية 

          

            تعلم التعاونيالاستراتيجية الالزمة لممارسة  من كفايات التدريس متمكن.9
10.القدرة على تدوير وتبادل األدوار بين افراد المجموعة اثناء الموقف  لدي

  التعليمي
          

ة في إعداد بطاقة مالحظة او اية اداة أخرى تمكنني من مراقبة أجد سهول.11
  والتعرف على مدى تقدمهم ومشاركتهم األفراد ءأدا

          

ة أو حظ في المجموعة سواء بالمالةباستطيع جمع بيانات عن أداء الطل.12
  المناقشة والحوار

          

م التعاوني وما  القدرة على كتابة تقرير سريع عن سلوكهم أثناء التعليلد.13
   في أداء أدوارهماتبوقد يصادفهم من صع

          

ه ظح عما أالةعليق بموضوعية ووضوح بعبارات محدد في التسهولةجد أ.14
  أثناء عملها على المجموعات

          

 أفراد المجموعة أثناء العمل داخل م معايير محددة مسبقا لتقييأوفر.15
  المجموعة وبعد االنتهاء منه

          

            خرم بحرية ويقبلوا النقد والرأي اآلهءراآ يبدون ةبعض الطلبأعتقد أن .16
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             على إدارة المجموعات بأساليب مختلفةةدرقلدي ال.17
            المجموعات جميع توفر الوقت لمتابعةأشعر ب.18
            نات ية في تحديد أهداف التعيسهولجد أ.19
 على التفكير االستقرائي والتوصل الى ةبينات تشجع الطليالتعأرى أن .20

  بعض المبادئ العامة والتعميمات
          

            تكاري بالقدر الكافيب للتفكير اإلطلبةتتيح الفرصة للينات يالتعأعتقد أن .21
            ناتي القدرة على التخطيط للتدريس باستخدام إستراتيجية التعييلد.22
             بسهولة التعيين عند إنهائه يقدمون ةب بعض الطلأشعر بأن.23
            يجية حل المشكالت في التدريست على استخدام استراةقدرلدي ال.24
 القدرة على إيجاد مواقف تعليمية تمثل مشكلة فعلية وحقيقية تواجه يلد.25

  الطالب وتدفعه للقيام ببعض اإلجراءات للوصول إلى الحل الممكن
          

             على رؤية المشكلة وتوقعها قبل وقوعهاةبتدريب الطل القدرة على يلد.26
بة  الطلستطيعت العمل لحل المشكلة ي تصميم نموذج يوضح خطوايمكنني.27

  استخدامه
          

 أن يفكروا بطريقة سليمة بعيدة عن ةبم بعض الطلي القدرة على تعليلد.28
  التحيز او التعصب للرأى

          

 لتقبل وجهات نظر مغايرة لرأى الفرد لتكوين ةب بعض الطلأجد استعداد.29
  همفهوم صحيح عن الشيء المراد معرفته وإدراك أبعاد

          

 على مالحظة المتشابهات والربط بين األحداث ةب الطلحث القدرة على يلد.30
  واألفعال واألشخاص والتأمل واالستنتاج

          

 الحرية  جو من قدرات الطالب االستقصائية في ظلتنمية القدرة على يلد.31
  واألمان والثقة

          

 القدرة على استخدام المدخل االستكشافي الذي يركز على مواجهة يلد.32
  ف أو مشكلة في التدريسالمتعلم بموق

          

 توجه خط تفكيرهم نحو االكتشاف ةبعداد أسئلة للطلإ القدرة على يلد.33
  المطلوب

          

             يوفر الوقتالعمل بصورة التدريس الجماعي في الصف أشعر بأن .34
  على اكتشاف الخاصية أو الحلةبصمم مواقف تعليمية تساعد الطلأ.35

  للموقف التعليمي
          

مواجهة المشكالت الناتجة عن وجود الفروق بين المتعلمين  قدرة على يلد.36
  داخل المجموعات غير المتجانسة
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            تعلمهم أثناء طلبةإرشاد وتوجيه ال القدرة على يلد.37
 التعليم  لذلك استخدمتحقيق مستوى اإلتقان يتطلب وقتا كبيراأشعر بأن .38

  ي المشاريعالفردي ف
          

             بعضهم بعضا على تعليمةبتدريب الطلقدرة على  اليلد.39
40.التعلم من  عند استخدام  القدرة على التغلب على مشكالت ضبط النظاملدي

   في التدريساألقران
          

نفسي بين األقران بعضهم البعض التناغم ال  توفير قدر من القدرة علىيلد.41
  مجديةمما يجعل االستفادة 

          

 التعامل مع عناصر الموقف  لكيفيةللطلبة  من الوقتكافيالقدر الوفر أ.42
  يعليمالت

          

             القدرة على صنع األلعاب التعليميةيلد.43
 على استخدام ألعاب فردية وألعاب ثنائية وألعاب جماعية تعتمد ةقدرلدي ال.44

  على الحواس في التدريس
          

45.دة تتعلق باستخدام األلعاب الوصول إلى مواقف تعليمية مفيي القدرة على لد
  في الموقف التعليميالتعليمية 

          

األلعاب التعليمية في موضوعات كثيرة من طبيق أعتقد أنه يمكنني ت.46
  مجاالت التربية الفنية

          

 المسلية التي تحقق ديناميكية وتفاعال في بلعا القدرة على اقتراح األيلد.47
  اف الدرس دون اإلخالل بأهدةالمواقف التعليمي

          

 التحكم في الصف خالل على يقدرتل  لعب األدواراستراتيجيةاستخدم .48
  الفترات التمثيلية

          

             في مواقف تعليمية مختلفةلعب األدوار على تطبيق ةقدرلدي ال.49
            إستراتيجية لعب األدوار التعلم ب علىةبلكثير من الطلتشجيع ا أستطيع.50
يس رلتدا يماثلمجهودا وإعدادا تتطلب   لعب األدوارإستراتيجية أجد ان.51

  باالستراتيجيات األخرى
          

م نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس التربية استخدال لدي معرفة كافية.52
  الفنية

          

            ةب الذكاءات المتعددة لدى الطلأعتقد أن التربية الفنية تسهم في تنمية.53
 عند ةبلجميع الطلم الذاتي فير أشكال التعلتول امكانيةهناك أشعر أن .54

  استخدام نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس التربية الفنية 
          

 أن  فرصةعطاء كل طالبهناك امكانية إلعند تخطيط التدريس أعتقد أنه .55
  ايتعلم وفقا ألنواع الذكاءات التي يتمتع به

          

  شكرا لتعاونكم
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  رس الجداولفه
 الصفحة  اسم الجدول  رقم الجدول

  30  .الدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات   )1.3(

استخدام لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون    )2.3(

   وجهة نظرهممعلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس من

31  

درجة استخدام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل  )1.4(

  . من وجهة نظرهممعلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس  في محافظة رام اهللا والبيرة

34  

ستراتيجيات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ال:   )2.4(

   من وجهة نظرهمالتدريس في محافظة رام اهللا والبيرة

37  

 التربية الفنية درجة استخدام معلميللعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة ل" ت" نتائج اختبار   )3.4(

  الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظرهم يعزى لمتغير الجنس

39  

في متوسطات درجة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )4.4(

اتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة استخدام معلمي التربية الفنية الستر

  نظرهم  يعزى لمتغير سنوات الخبرة

40  

في درجة استخدام معلمي التربية  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة   )5.4(

 والبيرة من وجهة نظرهم يعزى لمتغير الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا

  سنوات الخبرة

42  

الجدول 

)6.4(  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة ) LSD( نتائج اختبار 

  الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة

43  

في متوسطات درجة  طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتوس  )7.4(

استخدام معلمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة 

  نظرهم يعزى لمتغير المؤهل العلمي

45  

في درجة استخدام معلمي التربية التباين األحادي الستجابة أفراد العينة  نتائج اختبار تحليل   )8.4(

الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظرهم يعزى لمتغير 

  المؤهل العلمي

46  

درجة استخدام معلمي التربية الفنية ينة لللعينات المستقلة الستجابة أفراد الع" ت" نتائج اختبار   )9.4(

  الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظرهم يعزى لمتغير التخصص

48  

في متوسطات درجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  )10.4(

لمي التربية الفنية الستراتيجيات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة استخدام مع

  نظرهم يعزى لمتغير المرحلة التعليمية

49  

في درجة استخدام معلمي التربية  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة   )11.4(

يات التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظرهم يعزى لمتغير الفنية الستراتيج

  المرحلة التعليمية

52  
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