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 توظيف استراتيجية االندماج في العمل لتدريب معلمي التربية الفنية 
 على مهارات عناصر واسس العمل الفني

 اعداد
 م.م. احمد عدنان علي

 كلية التربية االساسية  -جامعة ديالى    

 
 

 ملخص البحث:

الفني يهدف البحث الحالي الى التعرف على اليات توظيف استراتيجية االندماج في العمل  
 -لتدريب معلمي التربية الفنية على مهارات عناصر واسس العمل الفني من خالل:

 تصميم خطة تدريسية على وفق هذه االستراتيجية. -1
قياس اثر الخطة التدريسية في تنمية مهارات عناصر واسس العمل الفني من خالل تطبيقها -2

 االبتدائية.على عينة تجريبية من معلمي التربية الفنية للمرحلة 
تشكككمل مجتمكككث البحكككث الحكككالي مكككن مجمكككود معلمكككي ومعلمكككات مكككاد  التربيكككة الفنيكككة الكككذين 
يقومكون بتككدريس هككذه المككاد  فككي مككدارس المرحلكة االبتدائيككة التابعككة للمديريككة العامككة لتربيككة ديككالى   

مون الى ( معلم ينت11( معلمة و )181( معلمًا ومعلمة بواقث )222مرمز بعقوبة والبالغ عددهم )
( معلمًا ومعلمة انتظموا في دور  تدريبية اقامتها 11( مدرسة ابتدائية، تم اختيار عينة بلغت )51)

المديرية العامة لتربية ديكالى   المرمكز لتطكوير مفايكات معلمكي ومعلمكات التربيكة الفنيكة فكي تطبيكق 
 دليل التربية الفنية المقرر لمدارس المرحلة االبتدائية.

مكككن اهكككداف البحكككث قكككام الباحكككث بتصكككميم خطكككة تدريسكككية لمكككاد  عناصكككر لغكككرل التحقكككق 
واسكككس العمكككل الفنكككي وبنكككاال نكككوعين مكككن االختبكككارات االول االختبكككار التحصكككيلي المعرفكككي والثكككاني 
االختبككار المهككارا يقككاس بواسككطة اسككتمار  لتقككويم االداال المهككارا اعككدت لهككذا الغككرل، اخ كككعت 

مي يتم اظهار نتائج البحث اعتمد الباحث االختبار التائي ادوات البحث لمعامل الصدق والثبات ل
(T-test لعينتكككين مسكككتقلتين ومعادلكككة مربكككث ايتكككا لقيكككاس اثكككر التكككدريس باسكككتراتيجية االنكككدماج فكككي )

 العمل الفني، اما اهم النتائج التي توصل اليها البحث هي: 
تراتيجية االنكككدماج فكككي تفكككوق المتكككدربون الكككذين درسكككوا عناصكككر واسكككس العمكككل الفنكككي علكككى وفكككق اسككك

العمكككل الفنكككي  علكككى وفكككق المحتكككول الكككذا اعكككد فكككي الخطكككة التدريسكككية لقيكككاس التحصكككيل المعرفكككي  
يككاتي بسككبب التنظككيم فككي تعلككم المعلومككات والخبككرات بحسككب االختبككار البعككدا المعككد لهككذا الغككرل، 

و ككوا االهككداف مككن خككالل  يهمالتعليميككة وتسلسككل خطككوات المهككارات الفنيككة المطلوبككة وايصككالها الكك
 .هاتعلم مفردات لهم التعليمية والسلومية ذات االداال المعرفي والمهارا المنظم التي سهلت
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 الفصل االول
 :مشكلة البحث

تهككدف فككي المسسسككات التعليميككة التطبيككق الفعلككي لنظريككات التربيككة العمليككة التعليميككة تمثككل 
سكواال امكان هكذا او المتكدرب )المعلكم اثنكاال الخدمكة( الى احداث تغيكرات مرووبكة فكي سكلوم المكتعلم 

او المتككككدربين  مهاريككككًا(، اذ تقككككوم هككككذه العمليككككة بتزويككككد المتعلمككككين موجككككدانيًا ا مالسككككلوم )معرفيككككًا ا
علككى وفككق قككدراتهم واسككتعداداتهم ومسككتويات ن ككجهم بككالمواقف التعليميككة المالئمككة لهككم  )المعلمككين(

ت واالتجاهكات، التكي تنمكي قابليكاتهم علكى ا بكداد وتممكنهم مكن ومذلم تزويدهم بكالخبرات والمهكارا
امتشاف افاق جديد  تنهل بكواقعهم وهكو الهكدف الكذا تسكعى الكى تحقيقكل هكذه العمليكة مكن خكالل 
التمكككككوين الشكككككامل لمافكككككة جوانكككككب الشخصكككككية للمكككككتعلم )العقليكككككة، المعرفيكككككة، الجسكككككمية، االنفعاليكككككة، 

 االجتماعية، المهارية، الذوقية(. 
من بين تلم الخبرات تبرز ماد  عناصر واسكس العمكل الفنكي م حكد المكواد االساسكية التكي 
تدخل في عملية بناال التموين الفني للعمل، اذ يشير )الحيلة( بهذا الصدد "ان مجمل الفنون تعتمد 

وحدات تركيبية او عناصر مرئية قد تكون خطوطاا  وماااحات واحمااق وقواعاد او ع قاات على 
العناصر فيما بينها للتوصل الى الشكل المطلاو،  وعملياة الترتيا، هاذه تعطاج ناتماا   تربط هذه

 . 1يدعى التكوين وممموع مكونات العمل الفنج تدعى عناصر التكوين"
ان التموين الفني  يستند الكى مجموعكة العناصكر الفنيكة والعالقكات الرابطكة بينهكا والمتمثلكة 

تشككمل وحككد  تمامليككة متفاعلككة  فككي نمككط واحككد منسككق متماسككم باالسككس، اذ يككتم تنظيمهككا وترميبهككا ل
بحيككث تعطككي بمجملهككا تموينككًا جماليككًا يتمثككل بااليقككاد واالنسككجام والتناسككب والتنككود والتككوازن وتعككد 
النظام النسق الذا يتمثل بوحد  الشمل، التناسق يمثل التناسب بين المفكردات البصكرية فكي العمكل 

 .  الفني وتحقيق النسبة الذهبية
تعككد عمليككة منظمككة بمكا ان التربيككة الفنيككة تمثككل جكزالًا ال يتجككزي مككن العمليككة التعليميكة مونهككا 

هادفة تسعى لغايات ترتبط بحاجات ومتطلبات المتعلم من جهكة واهكداف المسسسكة التعليميكة التكي 
ارات تتوخى التخطيط الى زياد  خبكرات المتعلمكين وامسكابهم المهكمذلم يتعلم فيها من جهة اخرل، 

الالزمكككة الونكككاال حيكككاتهم وذلكككم مكككن خكككالل اختيكككار المكككواد التعليميكككة المالئمكككة لقكككدراتهم وقابليكككاتهم 
والوجدانيككة لتنميككة قككدراتهم علككى االدرام والتخيككل والتصككور والتمييككز مككن خككالل ومككدرماتهم الحسككية 

                                                           
 .11: 1558محمد محمود الحيلة، التربية الفنية اساليبها وطرائق تدريسها، دار المسير  للنشر والتوزيث، عمان،  1
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التكككدريس هكككا علكككى وفكككق اسكككاليب س التي يكككتم بناالتعبيكككر الفنكككي عكككن ممنونكككات الكككنفس وت ميكككد الكككذات،
 .(1)"الحديثة

تدريب معلمي ومعلمات التربية الفنية الكذين يقومكون بتكدريس ان عملية لذلم وجد الباحث 
المكككاد  فكككي المرحلكككة االبتدائيكككة مكككن ال كككرور  التعكككرف علكككى عناصكككر واسكككس العمكككل الفنكككي مونهكككا 

تطوير قدراتهم  يممن منالمتعلمين الخبرات التعليمية والمهارات الفنية التي  تساعدهم على امساب
 .وتوظيفها في بناال اعمالهم الفنية ومذلم يممن ان تسهم في تطوير ذائقتهم الفنية

توظيكف اسكتراتيجية االنكدماج فككي مكا تقكدم فكان مشكملة البحكث الحككالي تتبلكور حكول ل نتيجكة
العمل لتدريب معلمي ومعلمات ماد  التربية الفنية القائمين بتدريس هذه الماد  في مدارس المرحلة 
ا بتدائيككة فككي امتسككاب مهككارات عناصككر واسككس العمككل الفنككي التككي تشككمل رميككز  اساسككية يممككن ان 

وظيفهكا فكي بنكاال العمكل الفنكي، لكذلم تنمي مهكارات المكتعلم عنكدما يتعكرف علكى متطلباتهكا وميفيكة ت
فككان التككدرب علككى مهككارات هككذه المككاد  يممككن ان يخلككق حالككة مككن التواصككل والتفاعككل وتبككادل االراال 
ونقل االفمار بين المتعلمين انفسهم من خالل ما يدور في اذهانهم من افمار واراال مما يسهم ذلم 

ليككتالالم مككث المرحلككة النمائيككة بحيككث  فككي تطككوير مسككتويات تفميككرهم واثارتككل للعمككل علككى ان ككاجل
)ماااا يكككسدا الكككى تمكككيفهم داخكككل الموقكككف التعليمكككي. لهكككذا تبلكككورت مشكككملة البحكككث بالتسكككاسل االتكككي: 

توظيااا ااااتراتيمية ااناادمال فااج العماال لتنميااة مهااارات معلمااج  التااج يااتق ماان خ لهااا الكيفيااة
 التربية الفنية على اكتاا، مهارات عناصر وااس العمل الفنج؟(.

 
 اهمية البحث والحاجة اليه:

 تبرز اهمية البحث الحالج من خ ل النقاط ااتية:
، ظهرت نظريات واساليب واتجاهات حديثة اخذت حيزًا مبيرًا في تطوير العملية التعليمية منهكا-1

ان مككل واحككد مككن هككذه االتجاهككات يمتلككم اسككاليب وشككروط معينككة تصككب جميعهككا المسككاب  اذ
ل مككن اجككل تحقيككق ا هككداف ئككيككة محككدد  واحككداث تغيككرات فككي سككلومل واداالمككتعلم خبككرات تعليم

، لهككذا جككاالت اهميككة البحككث الحككالي مككن خككالل تطبيككق التعليميككة المقصككود  مككن عمليككة الككتعلم
اسككتراتيجية االنككدماج فككي العمكككل الفنككي لتطككوير مهككارات  معلمكككي التربيككة الفنيككة علككى مهكككارات 

 .ها في عملية التدريسعناصر واسس العمل الفني ومن ثم توظيف
شارت الدراسات والبحوث العلمية الى االهتمام بالطرائق الحديثة التكي تسكمب بمشكارمة المكتعلم ا-2

فككي عمليككة الككتعلم علككى وفككق قدراتككل واسككتعداداتل والعمككل علككى ميفيككة جككذب انتباهككل طككوال مككد  

                                                           
وزار  التعليم العالي والبحث العلمي، مطبعة السعدون،  سعدا لفتل موسى، طرائق وتقنيات تدريس الفنون، (1)

 .11:  2001بغداد : 
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ساب المهارات الفنية التي يزيد من دافعيتل ويسهل استيعابل للمفاهيم االساسية وامتالتعلم، ما  
 .وا ستجابة لل تساعده في انجاز العمل الفني

التربيكة الفنيكة ان نتائج البحكث الحكالي قكد تفيكد المسسسكات التعليميكة ذات العالقكة بتكدريس مكاد  -3
مونها تمثل احد المواد الدراسية التي تسهم في تنمية الذائقة واالحسكاس بالجمكال والتفاعكل مكث 

 يطة بالمتعلم.البيئة المح
 

 -الى:ويهدف البحث الحالي  هدف البحث:
تعرا على اليات توظيا ااتراتيمية ااندمال فج العمل الفنج لتدري، معلمج التربية  

 -من خالل:الفنية على مهارات عناصر وااس العمل الفنج 
 . *تصميم خطة تدريسية على وفق هذه االستراتيجية -1
قياس اثر الخطة التدريسية في تنمية مهارات عناصر واسس العمل الفني من خالل تطبيقها -2

 على عينة تجريبية من معلمي التربية الفنية للمرحلة ا بتدائية.
 -ولتحقيق هذا الهدا وضع الباحث الفرضيات الصفرية: 

 :(1)الفرضية الصفرية 
معلمي  ( بين متوسط درجات0،01داللة )"ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستول 

 بعديًا. -قبليًا  –المعرفي ختبار الحول اجاباتهم على فقرات ا)المتدربين(  التربية الفنية
  

 (:2)الفرضية الصفرية 
معلمي ( بين متوسط درجات 0،01"ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستول داللة )

 -قبليًا   دائهم المهارا لمتطلبات عناصر واسس العمل الفنيحول ا)المتدربين(  التربية الفنية
 بعديًا.

 (:3الفرضية الصفرية )
معلمي متوسط درجات ( بين 0،01داللة إحصائية عند مستول ) اتال توجد فروق ذ 

 لقياس اثراستراتيجيةالمعرفي ختبار الحول اجاباتهم على فقرات ا)المتدربين(  التربية الفنية
 االندماج في العمل الفني بعديًا.

                                                           
بما ان مشملة البحث الحالي تاسست على ميفية توظيف استراتيجية االندماج في العمل لتدريب معلمي التربية  *

على جعل المتعلم او  الفنية، لذلم لج  الباحث الى اعتماد هذه االستراتيجية مونها احد االستراتيجيات التي تعمل
المتدرب امثرًا اندماجًا وتفاعاًل في عملية التدريس، عليل اعتمدها الباحث في تصميم الخطة التدريسية المحدد  

في اجراالات البحث الحالي. ينظر: فراس السليتي، استراتيجيات التدريس المعاصر ، عالم المتب الحديثة للطباعة 
 .11:  2011اربد:  –والنشر، االردن 
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 (:4الفرضية الصفرية )
معلمي متوسط درجات ( بين 0،01داللة إحصائية عند مستول ) اتال توجد فروق ذ 

لقياس اثر استراتيجية االندماج في العمل الفني  دائهم المهاراحول ا)المتدربين(  التربية الفنية
 بعديًا.

 
 على:يقتصر البحث الحالي  حدود البحث:

معلمي ومعلمات التربية الفنية العاملين في المدارس االبتدائية التابعة للمديرية العامكة لتربيكة ديكالى  -1
 .2011-2012للعام الدراسي المرمز 

 .استراتيجية االندماج في العمل الفني ماطار نظرا لتصميم الخطة التدريسية-2
 

 تحديد المصطلحات:

 امرائيا :التوظيا: عرفه الباحث  -1
استثمار استراتيجية االندماج في العمل الفني لتصميم خطة تدريسية تصمم على وفقها 
المتساب مهارات عناصر واسس العمل الفني وتوظيفها في دروس التربية الفنية للمرحلة 

  ا بتدائية.
 

 كونه اكثر م ئمة امراءات البحث 1891العمل الفنج: تبنى الباحث تعريا نوبلر   -2
 الحالج هو:

"االثر الفني لعملية استثمار العناصر التشميلية والتعبير عنها جماليًا وتقنيًا باحد انواد 
الوسائل التعبيرية ليشمل وحد  ع وية تجمث تلم العناصر تعبيرًا عن استجابة ذاتية او تجربة 

 .(1)شخصية لمنفذ العمل"
 :عناصر وااس العمل الفنج: عرفها الباحث امرائيا   -3

هكككي مجموعكككة مكككن العناصكككر تتمثكككل بكككك )النقطكككة، الخكككط، الشكككمل، الملمكككس، اللكككون، القيمكككة 
ال وئية( تترابط بينها بمجموعة من الروابط النسكيجية التكي تكدعى باالسكس وتتمثكل بكك )االنسكجام، 

 الت اد، االيقاد، التوازن، التناسب، السياد ، الوحد ( تدخل في بناال اللوحة الفنية التشميلية.
 
 
 

 الفصل الثاني
                                                           

 .118:  1581ناثان نوبلر، حوار الرسية، تر: فخرا خليل، دار المامون للطباعة والنشر، بغداد:  (1)
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 اسرتاتيجية االندماج يف العمل 
 

شهد عالمنا المعاصر في السنوات االخير  اتساعًا في الفجو  بين حاجات المتعلمين 
التعليمية وقدرات القائمين بالتعليم من مفايات مهنية على موامبة التغيرات العلمية  –التربوية 

وم، اذ ازدادت الحاجة الى توظيف العديد من والتمنولوجية المتسارعة التي يشهدها عالمنا الي
ا ستراتيجيات التربوية الحديثة ووسائل االتصال التعليمية للسعي نحو تطوير مهارات القائمين 
بالتدريس اثناال الخدمة او المتعلمين على التفمير وا بداد والبحث والنقد والتحليل ... وويرها الى 

لة التي تحقق ا هداف التربوية والتعليمية المرسومة الحد المممن الجل الوصول الى المرح
للعملية التعليمية، لذلم يتوجب على القائم بالتعليم تطوير مهاراتل المعرفية واالدائية في مافة 
المجاالت التربوية واالتجاهات المتعلقة بسبر اعماق المتعلمين ومعرفة ارقى السبل للوصول الى 

 تعليمية المالئمة لقدراتهم.عقولهم وتزويدهم بالخبرات ال
اذ يشير )السليتي( بهذا الصدد "لقد ودت العملية التعليمية في عالمنا المعاصر مشروعًا 
انسانيًا وح اريًا طويل االمد يحتاج الى تحريم طاقات العلم والبحث وا بداد لقدرات المتعلم من 

 .(1)اجل مده بالدافعية والروبة لتحقيق ذاتل"
االتجاه التربوا التعليمي السائد في العديد من المسسسات التربوية في وقتنا لذلم فان 

الحا ر ما زال يعتمد على طرائق التلقين والحفظ والتعليم التقليدا الذا يتخذ من السبور  
والطباشير وسيلة تعليمية لتزويد المتعلمون بالخبرات التعليمية والتي ينتظر دوره دومًا للمشارمة 

ت ذاتل يحدد القائم بالتعليم الخبرات التي يراها مالئمة لل ما يسدا ذلم الى عملية مبت وفي الوق
 لقدراتل وموهبتل وابداعاتل.

اذ تعد ا ستراتيجيات التعليمية المعاصر  مما يشير الى ذلم )اليماني( من "االساليب 
ن افتقار القائم بالتعليم والمهارات المهمة وال رورية لعمل القائم في حقل التدريس والتعليم، فا

بنوعية المتعلمين وقدراتهم على التعلم قد يسدا الى تخبطل في اختيار الطرائق والوسائل المالئمة 
 .(2)لقدراتهم عندما يخطط لميفية الوصول اليهم باسهل الطرائق"

مل ان لإلستراتيجيات التعليمية المعاصر  التي ينفذها القائم بالتعليم مزايا مهمة، اذ تع
على تقريب المتعلم من الماد  التعليمية وتسهل عليل الفهم واالستيعاب، مما تخدمل في اورال 
تربوية حيوية اخرل تساعده في تنويث المواد والمهمات التربوية وتبسيطها لدرجة تتالالم مث جميث 

"ف اًل عن المتعلمين على اختالف مستوياتهم وقدراتهم واستعداداتهم لتلقي الخبرات التعليمية، 

                                                           
 .1:  2011فراس السليتي، استراتيجيات التدريس المعاصر ، علم المتب الحديث، اربد:  (1)
 .11-13:  2005عمان: عبد المريم علي اليماني، استراتيجيات التعلم والتعليم، زمزم للطباعة والنشر،  (2)
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ذلم ان هذه ا ستراتيجيات يممن ان تسهم في تممين القائم بالتعليم من الوصول الى المتعلمين 
وتقريب المفاهيم والمصطلحات لهم  مذلم ما يتعلق بميفية توظيف وسائل االتصال التعليمية 

 .(1)و بط الصف الدراسي وعمليات الشرا والتو يب بمافة اشمالها
يجيات على اثار  تفاعل المتعلم ودافعيتل الستقبال الخبرات التعليمية تعمل هذه ا سترات

والمعلومات المعرفية، اذ تسدا الى توجيهل نحو التغيير المطلوب وقد تشتمل على الطرائق 
واالجراالات ووسائل االتصال التعليمية التي يستعين بها القائم بالتعليم بشرا وتو يب الدروس 

هذه ا ستراتيجيات بديل لعمليات الشرا التلقيني )المواجهة( او الطريقة التعليمية، لذلم تمون 
 االستنتاجية او االستقرائية او شمل التجربة الحر  او التعليم الموجل ... وويرها.

لذلم من اهم ا ستراتيجيات التي ظهرت على الساحة التربوية والقت قبواًل وانتشارًا هي 
 الفني التي يقوم الباحث باستعرا ها مما ي تي: استراتيجية االندماج في العمل

 
 إستراتيجية اإلندماج في تنفيذ العمل الفني لمتطلبات  التربية الفنية

ان مككن متطلبككات التفاعككل الصككفي فككي دروس التربيككة الفنيككة هككو اتقككان القككائم بتككدريس هككذه 
الماد  لمهارات التعليم المعرفية واالدائية بهدف الوصول بالمتعلمين الى مستول الفهكم واالسكتيعاب 
وتنفيكككذ متطلبكككات هكككذه المكككاد  المهاريكككة مكككن خكككالل عمليكككات المناقشكككة والحكككوار واالسكككتنتاج واالداال 
المتقن ما يسدا ذلم الى عملية ال بط الصفي واالحترام المتبادل بين التدريسي والمتعلم وا نتباه 

( عناصككر هككي القككائم 3بشككمل دقيككق لمتطلبككات المككاد  التعليميككة، اذ يرتمككز التفاعككل الصككفي علككى )
 بالتدريس والمتعلم وا سلوب التعليمي.

ل ممارسكة تربويكة تككدفث القكائم بالتككدريس يسكتند التفاعكل الصككفي او الموقكف التكدريبي بوصككف
لالفككاد  منهككا بوصككفها نتاجككًا تعليميككًا لمككا توصككل اليككل البككاحثون فككي هككذا الميككدان الككى فر ككية تككن  

ان االفكككراد اذا مكككا اجتمعكككوا فكككي ممكككان تكككربطهم صكككفة مكككا او عالقكككة فكككانهم يميلكككون الكككى ان علكككى )
دف الوصكول الكى حالكة تبكادل لرفمكار او يتواصلوا باحكدل ادوات التواصكل اللفظكي او المهكارا بهك

 .(2) المشاعر او اداال المهارات الفنية لتحقيق حالة تميف داخل الموقف التعليمي(
تهدف حالة التواصل والتفاعل وتبادل اآلراال ونقل ا فمار بين المتعلمين  انفسهم من 

يرهم ويثيره وين جل خالل نقل ما يدور في اذهانهم من يفمار ما يسهم في تطوير مستويات تفم
ليتالالم مث المرحلة النمائية التي يمرون بها وما يتطور لديهم من انفعاالت تجاه موقف تعليمي 
يتطلب ايجاد حلول للمشملة التي تظهر فيل او التميف مث االقران بهدف تحقيق حالة االنسجام، 

                                                           
 .115: 1555جابر عبد الحميد جابر، استراتيجيات التدريس، دار الفمر العربي، القاهر :  (1)
عمر حسن الشيخ، التعليم والتعلم، االستراتيجيات: التدريس المعرفي في مجال المحتول، دار المسير  للنشر  (2)

 .11:  1558والتوزيث، عمان: 
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رهم واراالهم باشراف القائم لذلم تعد عملية التفاعل الصفي عملية تربوية يطور فيها الطلبة يفما
 .(1)بالتدريس الذا يحر  على رفث مستول التفاعل واالرتقاال بل

مما يساعد التفاعل الصفي المتعلمين على تطوير اتجاهاتهم نحو االخرين ومواقفهم 
من خالل الحوار والنقاش حول مو ود ما من مو وعات التربية الفنية فيستمعون للراا   وارائهم

االخر ويحترمونل، مذلم يساعده على تطوير مفهوم ايجابي نحو ذواتهم وقدراتهم وامماناتهم 
 المعرفية والمهارية وتقبل ذواتهم وخصائصهم االجتماعية واالنفعالية والذهنية والثقافية والذائقية.

يرل االتجاه المعرفي ان المتعلمين يطورون ابنيتهم المعرفية بالتفاعل مث المواقف  
والخبرات التي تتهي  لهم، اذ تسمب لهم صور التفاعل الصفي المتاحة هذه لتنظيم الخبر  التي 
يتفاعلون معها وتسجيلها وتدوينها ودمجها في مخزونهم المعرفي ثم استرجاعها في مواقف 

 بة.تعليمية مناس
لذلك هناك ممموعة من المرتكزات التج توضح عملية التفاعل الصفج من خ ل  

 :(2)اإلندمال فج العمل منها
  يتيب التفاعل الصفي للمتعلمين فرصة ممارسة افمارهم الذاتية ويجعلهم حيويين ونشيطين

 وفاعلين في مل ما يمارسوه من انشطة ذهنية او ادائية.
 عمليات الذهنية السريعة التي تتطلب ان يدرم المتعلم ما يرمز التفاعل الصفي على ال

يعرف من ادوار ويتمثلها ويستوعبها ويعمل ذهنل باستخدام عمليات ذهنية متقدمة 
ومتطور  باستخدام محتول محدد في االجابة عن التساسالت او تنفيذ متطلبات العمل 

 الفنية.
 مها الطلبة وتشمل مخزونهم المعرفي يتحدد التفاعل الصفي باالبنية المعرفية التي يمتل

 الذا يوظفونل في نشاطاتهم المتعلقة بمختلف العمليات المعرفية واالدائية.
  يتحدد التفاعل الصفي بمستول التمثيالت المعرفية التي يستوعب فيها الطلبة االشياال

زادت والمواد والخبرات من حولهم فملما ارتقى مستول تمثيالت ادرام العناصر والخبرات 
فر  التفاعل، مذلم يزيد مستول العمليات الذهنية التي يممن ان يوظفها في متطلبات 

 العمل.  
لذا مان لزامًا على القائمين بتدريس التربية الفنية عند تخطيطهم لمتطلبات الدروس ان يبقوا 

ندماجهم داخل القاعة الدراسية طيلة الوقت بانشطة وخبرات  على نشاط الطلبة وحيويتهم وا 

                                                           
 .21:   1552، الممتبة التربوية المعاصر ، عمان: 2ن، التدريس الفعال، طعزت جرادات واخرو    (1)
ذوقان عبيد وسهيلة السميد، استراتيجيات التدريس في القرن الحادا والعشرين، ديبونوا للطباعة والنشر،  (2)

 .11 – 12:  2001عمان: 
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ومهمات تعليمية او تدريبية تمون ذات يهداف ومعان مهمة بالنسبة لطلبتهم مما يشير الى ذلم 
 .(1))السليتي(

 
حالة من االستغراق او االنشغال او االنهمام بما هو مفيد او ذو اهمية  توصيا اإلندمال:

او معنى بالنسبة للفرد المتعلم، اا انل يندمج في موقف التعليم باعتبار ان ا ندماج يشمل 
 النواحي:

  البيئة.-  الوجدانية.-  العقلية والذهنية.-
 االجتماعية )يندمج ويتفاعل مث ويره(.-
 

  
حالة من االستغراق او االنشغال او االنهمام بما هو يفيد الجانب  ج العمل الفنج:اإلندمال ف 

االيجابي في تنفيذ متطلبات العمل الفني، اما الجانب السلبي لإلندماج هو ان المتعلم يمون 
مستغرقًا او منشغاًل ب مور بعيد  عما يدور في المناخ الصفي، اذ ان ا ندماج االيجابي يشمل 

البيئية(، اذ ان المتعلم يندمج بجميث  –االجتماعية  –الجسمية  –الوجدانية  –)العقلية النواحي 
 قدراتل في موقف التعلم. 

 
  

ان احد ا هداف التربية الفنية يشير الى ان الطلبة  التدري، على اإلندمال فج العمل الفنج:
ما يسدونل من يعمال فنية يمتسبون خبراتهم التعليمية عن طريق ا ندماج في العمل من خالل 

وما يصادفونل من مواقف اجتماعية فيتعودوا بالترميز واالستيعاب بداًل من السطحية والتسرد الن 
طبيعة عملية ا بتمار تحتم على المتعلم اذ ما قام بها ان يتخذ ا ندماج يسلوبًا يسدا الى 

 نجاحل.
 
 

 خصائص المتعلم المندمج:

Characteristics of the involved / Engage Learner: 
يشعر بالمسسولية تجاه تعلمل ف اًل عن مونل موجهًا من الذات )ذات التوجل(.               -1

Responsible for his learning & self directed. 
 .Energized by learningيتمتث بالحيوية والطاقة والحماس نحو التعلم.-2

                                                           
 .1: المصدر السابق : 2011فراس السليتي،  (1)



11 
 

 لم االستراتيجي.المتعلم المندمج يوصف بالمتع-3
Learning is intrinsically motivating. 

 Cooperative & Collabrative.(1)المتعلم المندمج متعاون ومشارم-1
 

 دور المدرب في جعل المتدربين مندمجين في الموقف الصفي:

 يوفر بيئة امنة للتعلم تدعم الثقة وتوفر للمتعلمين الظروف المناسبة.-1
 واقعية ووا حة ليسهل بلووها.ي ث يهدافًا -2
 ي ث مهمات وانشطة متسلسلة ليتفاعل المتعلمين معها.-3
 يدرب المتعلمين على ممارسة نشاطات التعلم والتعزيز الذاتي.-1
 يربط مهمات وانشطة التعلم بحاجات وميول ويهداف المتعلمين بطريقة مباشر  او وير مباشر .-1
 تبار دون ان يشعر المتعلمين بخطر الفشل او التهديد.يوفر فر  للتعلم والتجريب واالخ-2
يستخدم إستراتيجية التميف في التعلم: وهذه تتطلب تنوعًا في االنشطة التعليمية وفيما يستعملل -1

المعلم من اجهز  ومواد ووسائل تعليمية تتطلب هذه ا ستراتيجية ان يتبث المعلم يسلوبًا وير 
 جات المتعلمين وميولهم لرفث مستول تحصيلهم.تقليدا في تدريسل، ومراعا  حا

 ( يو ب استراتيجية االندماج في العمل الفني )تصميم الباحث(1مخطط )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ااابا، التج تعيق عملية إندمال المتعلمين فج الموقا الصفج:
 رتابة االنشطة التعليمية.-1

                                                           
 .12المصدر السابق :  :2011فراس السليتي،  (1)

يوفر بيئة 

صفية مناسبة 

 دافئة

ينظم االنشطة 

 التعليمية

 يعزز 

طريقة 

 التدريس

دور القائم 

بالتدريس في جعل 

الطالب مندمجين 

الموقف في 

 الصفي

يستثير 

 المتعلم دافعية
يضع اهداف 

واضحة 

للقائم 

 بالتدريس

يراعي ميول 

الطلبة 

 واهتماماتهم

يوفر فرصاً 

للتجريب 

 واالختبار
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عدم و وا ا هداف التي ي عها المعلم مذلم قد تبدو التعليميات الخاصة بإستراتيجيات -2
 معينة او مهمات تعليمية وام ة على المتعلمين او وير وا حة المعالم.

 عدم وجود توجيل ماف من المعلم لمتعلميل خالل القيام باالنشطة التعليمية.-3
نتيجة لعوامل شخصية في المتعلم او في بيئتل عدم وجود الدافعية عند بعل المتعلمين -1

 .(1)الصفية
 :(2)( يمثل مؤشرات اإلندمال فج تنفيذ العمل الفنج1مدول ) 

 تفايره المؤشر المتغير
رسية للتعلم 
 االندماجي

  المتعلم مسسول
 عن تعلمل.

  المتعلم: متعلم
 استراتيجي

  المتعلم: متعلم
 متعاون

يممن للمتعلم ان ي ث يهدافل التعليمية ويختار المهمات    
واالنشطة التعليمية ويطور معايير تقييم ادااله، اذ يمون لديل 

 تصور للخطوات التالية:
اا ان المتعلم يطور عالقة ما بين إستراتيجيات التفمير    

 والتعلم وتطبيق ما تم تعلمل.
سث من خالل التفاعل المتعلم: يطور يفمار جديد  وفهمًا او    

 والعمل مث االخرين.
مهمات واقعية   اصيلة  المهمات التعليمية

ذات طبيعة محفز  او 
 ذات طابث تجديدا

اا تتعلق بواقث المتعلم، اذ يممن ان تمون موجهل حسب   
اهتماماتل وتربطل بعالمل الحقيقي، اا تمون المهمات ذات 

ممتعة ووير  مستول صعوبة متوسطة ومافية لتجعل المهمة
 محبطة ويستطيث المتعلم احتمال صعوبتها.

ان يمون مبنيًا    التقييم
على اساس 
االداال المهارا 
ويطلق عليل 

باالداال 
 التوليدا.

  ان يمون تقييم
 منصفًا.

 

 اا يشمل ا هداف التعليمية والسلومية واالداال المهارا    
وتطبيقاتل، هنا يمون لعملية التقييم معنى وداللة للمتعلم ويممن 

 ان ينتج عنل معلومات او يفمار جديد .
 اا ان يمون تقييم المتعلمين مبنيًا على االنصاف وعاداًل. 

اا ان ماد  التعلم وتمنولوجيا التعليم تمون في حالة توافق     تفاعلي توليدا االنموذج التعليمي
 وانسجام وت تي مستجيبة لمتطلبات المتعلم الفنية والمهارية.

                                                           
 .11 – 11فراس السليتي، المصدر السابق:  (1)
 .11:  1551احمد حسين اللقاني وعود  ابو سنينل، التعلم والتعليم الصفي، دار الثقافة للنشر، عمان:  (2)
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بنائية للمعرفة  –تعاونية  بيئة   محيط التعلم
 ان تمون بيئة وجدانية –

ان المتعلمين جزال ال يتجزي من مجتمث التعلم وان االنشطة   
 على اساس تعاوني. المصممة لهم تقوم

تو ث االنشطة التعليمية بحيث تجتذب العديد من الوسائل    
والطرائق لتعلمها وبحيث يسدا استعمال منظور او امثر في 
حل مشملة او ق ية تعلمية او تزيد من الحصيلة العلمية 
للمتعلم، اا ان تمون بيئة التعلم والخبرات واالنشطة التعليمية 

المتعلم قيمة التباين في نقاط القو  مو ود الجل ان يقدر 
ووجهات النظر اا ان يتعود المتعلم في و ث نفسل ممان 

 االخرين.
 وير متجانسة.  المجموعات التعلمية

  مجموعات
 متساوية.

 مجموعات مرنة 

مجموعات صغير  تتمون من افراد ذوا قدرات ومستويات    
 وخلفياتها مختلفة.

مجموعات صغير  ومنظمة ومث مرور الوقت يمتلم جميث    
 المتعلمين ذات التعلم وذات الخبرات التعليمية.

مجموعات مختلفة التنظيم تبعًا  هداف مختلفة ويمون مل    
 متعلم ع و فعال فيها.

 مجموعات مختلفة او يعمل معها.   
 ميسر –مرشد   موجل  ادوار المعلم

متعلم مشارم وباحث 
 مشارم

 ارشاد المتعلمين وتزويدهم بخبرات مختلفة.  
ييسر يثير النقاش بين المتعلمين ومذلم التفاعل ولمن ال 

 يسيطر او مهيمن عليهم.
يعد المتعلم متعلمًا في الموقف الصفي، وشارم زمالاله في 

 امور المهنة.
 ممتشف. ادزار المتعلم

 معرفي بارد
 معلم

فرصتل المتشاف يفمار جديد  او طرق  يقوم المتعلم باخذ  
 يستخدمها في تعلمل.

اا ان يندمج في مواقف بحثية تعلمية لها صلة بالواقث   
 ويستخدم حصيلة معرفتل بهمذا موقف.

يشجث المتعلمين ليقوموا بتعليم بع هم بع ًا، وذلم بمواقف  
 رسمية داخل الصف او خارجل.

 
 

( يظهر )للباحث( ان التفاعل الصفي على وفق 1بنااًل على ما تقدم في محتول الجدول )
االندماج في العمل الفني يستند مونل ممارسة تربوية يقوم بها المعلم والتعلم بحيث تدفث المتعلمين 
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لالفاد  منها بوصفها نتاجًا على وفق فر ية عامة توصل اليها الباحثون في مجال التربية 
 عليم مفادها:والت

ان المعلمين او المتعلمين في مجال التربية الفنية يممنهم اذا ما اجتمعوا في موقف 
تعليمي معين لتنفيذ متطلبات العمل الفني )تنفيذ عمل مشترم معناصر واسس العمل الفني مثاًل( 

ا امتلموا فانل بالت ميد سيمون هنام مجااًل للتعاون فيما بينهم في عملية التنفيذ خاصة اذا م
المهارات الفنية المافية لتحقيق اهداف الماد  التعليمية مما يجعلهم يتفاعلون مث ذلم الموقف 
ليعبروا عنل بمختلف الوسائل والخامات بهدف اشاعة مناخًا من االلفة االجتماعية ذات الصفات 

 االيجابية.
 

 الفصل الثالث                          
بمكا ان البحكث الحكالي يهكدف الكى تصكميم خطكط تدريسكية لمكاد  عناصكر واسكس  منهجية البحثث:

العمككل الفنكككي لتكككدريب معلمككي ومعلمكككات التربيكككة الفنيككة عليهكككا علكككى وفككق اسكككتراتيجية االنكككدماج فكككي 
لككذلم اعتمككد الباحككث المككنهج التجريبككي فككي بنككاال اجككراالات بحثككل مونككل امثككر المنككاهج العمككل الفنككي، 

 ق هدف البحث الحالي.العلمية مالئمة لتحقي
 

  مجتمع البحث:
يتشكككمل مجتمكككث البحكككث الحكككالي مكككن مجمكككود معلمكككي ومعلمكككات مكككاد  التربيكككة الفنيكككة الكككذين 
يقومكون بتككدريس هككذه المككاد  فككي مككدارس المرحلكة االبتدائيككة التابعككة للمديريككة العامككة لتربيككة ديككالى   

( معلم ينتمون الى 11( معلمة و )181( معلمًا ومعلمة بواقث )222مرمز بعقوبة والبالغ عددهم )
 .*( مدرسة ابتدائية51)

 
  :البحثعينة 

دور  تدريبيككككة  اسككككتغل الباحككككث قيككككام مديريككككة االنشككككطة الفنيككككة والمشككككفية والريا ككككية باقامككككة
لمعلمككي ومعلمككات التربيككة الفنيككة تهككدف الككى تطككوير مفايككاتهم فككي ميفيككة تطبيككق دليككل التربيككة الفنيككة 

، اذ اسككتثمر الباحككث باالتفككاق 2011 2 13لغايككة  2011 2 1المقككرر للمرحلككة االبتدائيككة بتككاريخ 
مكل الفنيكة المصكممة مث المشرفين على ماد  التربية الفنيكة وتكدريبهم علكى مكاد  عناصكر واسكس الع
( معلمككًا ومعلمككة 11علككى وفككق اسككتراتيجية االنككدماج فككي العمككل الفنككي، اذ تككم اختيككار عينككة بلغككت )

( معلمين يعملون في مدارس المرحلة االبتدائية التابعكة للمديريكة العامكة 1( معلمات و )10بواقث )
 لتربية ديالى   المرمز.

                                                           
 .2011تم الحصول على هذه البيانات من المديرية العامة لتربية ديالى    *
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 التصميم التجريبي:
 

و ال بط الجزئي للمجموعة الواحكد   اعتمد الباحث التصميم التجريبي ذبنااًل على ما تقدم 
 ، اذ يعكود السكبب فكي اختيكار هكذا النكود مكن التصكميم التجريبكي(البعدا –ين )القبلي ذات االختبار 

لغككرل السككيطر  علككى مسككارات التجربككة التككي تتمثككل بتككدريب معلمككي ومعلمككات التربيككة الفنيككة علككى 
اسككس العمككل الفنككي  ككمن دور  تدريبيككة اقامتهككا المديريككة العامككة لتربيككة امتسككاب مهككارات عناصككر و 
 ( يو ب ذلم.2والجدول )، ديالى   االشراف التربوا

 ( يوضح التصميق التمريبج الذي اعتمده الباحث فج تصميق إمراءات بحثه2مدول )

بين
تدر

الم
 

 االختبار القبلي
المتغير 
 المستقل

 االختبار البعدا

التحصيل  المتغير التابث
 المعرفي

التحصيل  المهارا
 المهارا المعرفي

× 
 

× 
 

التدريس 
باستراتيجية 
االندماج في 
 العمل الفني

× 
 

× 
 

التحصيل 
المعرفي 
 والمهارا

قياس اثر 
 التدريس  

 
 

 الدراسة االستطالعية:

هدفت ( معلمًا ومعلمة 20اجرل الباحث دراسة استطالعية على عينة استطالعية بلغت )
الى التعرف على اراال معلمي ومعلمات ماد  التربية الفنيكة فكي المرحلكة االبتدائيكة حكول ان كمامهم 
الى دور  تدريبية في العطلة الربيعية تت من دروسًا في ماد  عناصر واسس العمكل الفنكي لغكرل 

ذه الكدور  التكي توظيفها في دروسهم اليومية لماد  التربية الفنية، اذ ابدل بع هم باالن مام الى هك
 .2011  2  13الى    2011   2 1اجريت للفتر  ما بين  

  
 اداة البحث:
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تم تصميم خطة تدريسية ت منت مو وعان لعناصر واسس العمكل الفنكي صكممت علكى 
وفكككق اسكككتراتيجية االنكككدماج فكككي العمكككل الفنكككي لتكككدريب معلمكككي ومعلمكككات التربيكككة الفنيكككة علكككى هكككذه 

 ي دروسهم اليومية، اذ اعتمد الباحث في عملية التصميم على االتي: المهارات وميفية توظيفها ف
 االدبيات والمصادر التي تناولت في مو وعاتها عناصر واسس العمل الفني. -1
الصككور واالشكككمال لالعمككال الفنيكككة التككي انجزهكككا فنككانوا المكككدارس الفنيككة الحديثكككة مونهكككا -2

 العمل الفني.تتشمل في تموينها الفني على  وفق عناصر واسس 
الدراسككات والبحككوث العلميككة السككابقة التككي وظفككت اسككتراتيجيات التككدريس الحديثككة، ممككا -3

حفككز الباحككث علككى القيككام بتجريككب اسككتراتجية االنككدماج فككي العمككل الفنككي لتككدريب معلمككي ومعلمككات 
 التربية الفنية اثناال الخدمة من خالل تصميم ماد  التدريب.

 
 لمهاري:بناء االختبار المعرفي وا

لغكككرل التحقكككق مكككن فاعليكككة الخطكككة التدريسكككية تكككم تصكككميم نكككوعين مكككن االختبكككارات همكككا 
، صككفر( ليحصككل المتككدرب الككذا 1( فقككر  وبمقيككاس ثنككائي )20االختبككار المعرفككي الككذا ت ككمن )

( درجكككة، تكككم تطبيكككق هكككذه االختبكككار علكككى عينكككة 20يجيكككب عكككن فقراتكككل علكككى درجكككة مليكككة بلغكككت )
 معامالت التمييز والصعوبة.استطالعية للتعرف على 

مذلم تم تحديد اختبار مهكارا حكول اداال مهكارات عناصكر واسكس العمكل الفنكي التكي يقكوم 
بتنفيذها معلمي ومعلمات التربية الفنية بعكد خ كوعهم للكدور  التدريبيكة بحيكث تقكاس هكذه المهكارات 

سككي( فتصككبب الدرجككة ( فقككرات وبمقيككاس )خما11بوسكاطة اسككتمار  تقككويم االداال المهككارا ت ككمنت )
 ( درجة.81الملية التي يحصل عليها المعلم او المعلمة تساوا )
 –( خبراال في اختصاصكات )التربيكة الفنيكة 5تم عرل االختبارين واستمار  التقويم على )

القياس والتقويم( للتعكرف علكى مكدل صكالحيتهما فكي قيكاس الهكدف الكذا و كث الجكل  –التصميم 
الخبراال بعل المالحظات التي تم االخذ بها وتعديل ما هو مطلوب ثكم تكم قياسل، اذ ابدل الساد  

 اعادتهما اليهم للتحقق من الصدق التام.
بعد ذلم تم تطبيق االختبكار واسكتمار  التقكويم للتعكرف علكى معامكل الثبكات لمكل منهمكا، اذ 

لتقككويم بلغككت ( ومعامككل الثبككات السككتمار  ا0،85ظهككر ان معامككل الثبككات لالختبككار المعرفككي بلككغ )
 ( وهو مسشر جيد يسمد صالحية ادوات البحث في قياس هدف البحث.0،81)

 
 تطبيق ااختبارين:



16 
 

تم تطبيق االختبارين )التحصكيلي المعرفكي واالداال المهكارا( علكى عينكة البحكث قبكل تنفيكذ  
لمكل  خطة التدريس، وبعد االنتهاال من التطبيق تم اظهكار المتوسكط الحسكابي واالنحكراف المعيكارا

 اختبار واالحتفاظ بهما لمقارنتهما مث تطبيق االختبار بعديًا.
 تطبيق الدورة التدريبية: 

لغايكككككة يكككككوم االثنكككككين  2011  2 1تكككككم تطبيكككككق الكككككدور  التدريبيكككككة للمكككككد  مكككككا بكككككين االحكككككد 
13 2 2011 . 

 
 الواائل ااحصائية:

للتحقاااق مااان درماااات ااختباااارين  لعينتاااين مااااتقلتين T-testمعادلاااة اختباااار -1
 .1القبلج والبعدي

 
           X1  -  X2  

T  = 
 

           (N1 – 1) 2

1S  +  (N2 – 1) 2

2S  

 
               N1  + N2  - 2 

 
 

 (211  1511)البياتي واثناسيوس،        
 

 :2مربع ايتا لقياس حمق ااثر التدريس بااتراتيمية ااندمال فج العمل الفنج-2

 2ت             
 حجم االثر  =

 (1 -  2+  ن  1+ )ن 2ت    

                                                           
توفيق وزمريا اثناسيوس، االحصاال الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس، مطبعة البياتي، عبد الجبار  1

 .211: 1511وزار  التعليم العالي، بغداد: 

2 Roebuck,:  Floundering among measurement – in education technology – in Derek 
p. cleary, A & Mayer, Deals Aspects of education technology (pp 472-473) bath. 
Pitman press. (1973) 
 

1                1           1                
+ 

  N1          N2    
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها
 من هدف البحث ومما ي تي:يقوم الباحث بعرل نتائج الفر يات الصفرية للتحقق 

 
 :(1)الفرضية الصفرية 

معلمج  ( بين متواط درمات00 0"ا تومد فروق ذات دالة احصائية عند ماتوى دالة )
 بعديا . -المعرفج قبليا  ختبار احول اماباتهق على فقرات ا)المتدربين(  التربية الفنية

العينة لالختبار التحصيلي المعرفي للتحقق من صحة الفر ية الصفرية تم اخ اد افراد 
 بعديًا، إذ تم ت شير درجاتهم لالختبار وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارا.

( المحسككككوبة Tالسكككتخراج قيمكككة )لعينتكككين مسكككتقلتين  (T-test)اسكككتعمل  الباحكككث اختبكككار 
بعديًا( من  -)قبليًا  وموازنتها بالدرجة النظرية لغرل التعرف على الفروق بين درجات المتدربين 

 ( يو ب ذلم.3خالل تعر هما الى اختبار التحصيل المعرفي، مما مو ب في الجدول )
( حول 00 0( المحاوبة والمدولية عند ماتوى دالة )T-test( يوضح قيق )3المدول )

 بعديا . -امابات افراد الممموعة التمريبية لفقرات اختبار التحصيل المعرفج قبليا  
المتواط  العينة ةالممموع

 الحاابج
اانحراا 
 المعياري

درمة  tقيمة 
 الحرية

ماتوى 
 الدالة
0 00 

 المدولية المحاوبة

  183 3 33 11 قبليا  
24 830 

 
2 110 

 
10 

دالة 
 913 4 04 11 بعديا   احصائيا  

 
( وهي 21،521المحسوبة تساوا ) (T-test)( ان قيمة 3اذ يت ب من خالل الجدول ) 

(، 11( وبدرجة حرية )0،01( عند مستول داللة )2،110امبر من القيمة الجدولية البالغة )
وبذلم ترفل الفر ية الصفرية وتقبل الفر ية البديلة التي تن  على وجود فروق ذات داللة 

 بعديًا، وذلم الن -احصائية بين متوسط درجات افراد العينة في اختبار التحصيل المعرفي قبلياً 
( وبانحراف معيارا يبلغ 11المتوسط الحسابي للمتدربين في االختبار البعدا يساوا )
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( وبانحراف معيارا بلغ 32(، بينما بلغ المتوسط الحسابي في االختبار القبلي )1،812)
(3،153.) 

 (:2)الفرضية الصفرية 
معلمج ت ( بين متواط درما00 0"ا تومد فروق ذات دالة احصائية عند ماتوى دالة )

 -قبليا    دائهق المهاري لمتطلبات عناصر وااس العمل الفنجحول ا)المتدربين(  التربية الفنية
 بعديا .

للتحقق من صحة الفر ية الصفرية تكم اخ كاد افكراد العينكة لالختبكار المهكارا بعكديًا، إذ 
 تم ت شير درجاتهم لالختبار وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارا.

( المحسككككوبة Tالسكككتخراج قيمكككة )لعينتكككين مسكككتقلتين  (T-test)اسكككتعمل  الباحكككث اختبكككار 
بعككديًا(  -وموازنتهككا بالدرجككة النظريككة لغككرل التعككرف علككى الفككروق بككين درجككات المجموعككة  )قبليككًا 

 ( يو ب ذلم.1من خالل تعر هما الى االختبار المهارا، مما مو ب في الجدول )
( حول 00 0( المحاوبة والمدولية عند ماتوى دالة )T-test( يوضح قيق )4المدول )

 بعديا . -ااداء المهاري افراد الممموعة التمريبية قبليا  
المتواط  العينة الممموعة

 الحاابج
اانحراا 
 المعياري

درمة  tقيمة 
 الحرية

ماتوى 
 الدالة
0 00 

 المدولية المحاوبة

  314 3 00 11 قبليا  
29 830 

 
2،110 

 
10 

دالة 
 242 4 13 11 بعديا   احصائيا  

 
 

( وهي 28،521المحسوبة تساوا ) (T-test)( ان قيمة 1اذ يت ب من خالل الجدول ) 
(، 11( وبدرجة حرية )0،01( عند مستول داللة )2،110امبر من القيمة الجدولية البالغة )

وبذلم ترفل الفر ية الصفرية وتقبل الفر ية البديلة التي تن  على وجود فروق ذات داللة 
بعديًا، وذلم الن  -لياً احصائية بين متوسط درجات افراد العينة في اختبار االداال المهارا قب

( وبانحراف معيارا يبلغ 12المتوسط الحسابي للمتدربين في االختبار البعدا يساوا )
( وبانحراف معيارا بلغ 11(، بينما بلغ المتوسط الحسابي في االختبار القبلي )1،212)
(3،211.) 
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 (:3الفرضية الصفرية )
معلمج متواط درمات ( بين 00 0دالة إحصائية عند ماتوى ) اتا تومد فروق ذ 

لقياس فاعلية المعرفج ختبار احول اماباتهق على فقرات ا)المتدربين(  التربية الفنية
 ااتراتيمية ااندمال فج العمل الفنج بعديا .

( البالغككككة t-testللتحقككككق مككككن صككككحة الفر ككككية الصككككفرية تككككم اعتمككككاد القيمككككة المحسككككوبة )
( لقياس التحصيل المعرفي في اجابات معلمكي 1( التي ظهرت في الفر ية الصفرية )21،521)

مربكككث )ايتككا( لقيكككاس اثكككر ومعلمككات التربيكككة الفنيككة )المتكككدربين( بعككديًا، اذ اسكككتعمل  الباحكككث معادلككة 
 (.1، مما مو ب في الجدول )التدريس باستراتيجية االندماج في العمل الفني

( يوضح  قيمة مربع )ايتا( وحمق ااثر لدرمات معلمج ومعلمات التربية الفنية 0)المدول 
 )المتدربين(  حول اماباتهق على اختبار التحصيل المعرفج بعديا   

 
 الممموعة 

 قيمة العينة
 t-test 

اتماه  حمق ااثر مربع ايتا 
 الدالة
 

  قبلج
11 

 
24 830 

 
323 201 

دالة  *8 0
 بعدي احصائيا  

  
( وهي تمثل  قيمة مبير  0،5( ان قيمة حجم االثر يساوا )1اذ يت ب من خالل الجدول ) 

( وبذلم فان هذه القيمة تعطي اتجاهًا دالليًا 0،11 – 0،2بحسب القيم المعيارية اذ تقث ما بين )
لحجم االثر الذا ترمتل استراتيجية االندماج في العمل الفني في التحصيل المعرفي عند معلمي 
ومعلمات التربية الفنية بعديًا قياسًا الى درجاتهم قبليًا وذلم الن المتوسط الحسابي للمتدربين  

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي في االختبار 1،812عيارا يبلغ )( وبانحراف م11بعديًا  يساوا )
 (.3،153( وبانحراف معيارا بلغ )32القبلي )

 
 

                                                           
 ان القيم المعيارية للتعرف على اثر المتغير المستقل هي:  *

 = كبير 1,10= متوسط            1,0= بسيط              1,1
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 (:4الفرضية الصفرية )
معلمج متواط درمات ( بين 00 0دالة إحصائية عند ماتوى ) اتا تومد فروق ذ 

ااتراتيمية ااندمال فج العمل لقياس  اثر  دائهق المهاريحول ا)التمريبية(  التربية الفنية
 الفنج بعديا .

( التكي ظهكرت t-testللتحقكق مكن صكحة الفر كية الصكفرية تكم اعتمكاد القيمكة المحسكوبة )
( لقياس االداال المهارا عند معلمي ومعلمات التربية الفنية )المتدربين(  2في الفر يات الصفرية )

مربكككككث )ايتكككككا( لقيكككككاس اثكككككر التكككككدريس دلكككككة ( ، اذ اسكككككتعمل  الباحكككككث معا28،521بعكككككديًا البالغكككككة )
الفنكي لتنميكة االداال المهكارا مجكزال مكن متطلبكات عناصكر واسكس باستراتيجية االنكدماج فكي العمكل 

 (.2، مما مو ب في الجدول )العمل الفني

( يوضح  قيمة مربع )ايتا( وحمق ااثر لدرمات معلمج ومعلمات التربية الفنية 3المدول )
 ئهق المهاري لعناصر العمل الفنج بعديا   )المتدربين( حول ادا

 
 الممموعة 

 قيمة العينة
 t-test 

اتماه  حمق ااثر مربع ايتا 
 الدالة
 

  قبلج
11 

 
29 830 

 
939 811 

دالة  10 0
 بعدي احصائيا  

  
( وهي تمثل  قيمة مبير  0،10( ان قيمة حجم االثر يساوا )2اذ يت ب من خالل الجدول )

( وبذلم فان هذه القيمة تعطي اتجاهًا دالليًا 0،11 – 0،2بحسب القيم المعيارية اذ تقث ما بين )
لحجم االثر الذا ترمتل استراتيجية االندماج في العمل الفني في التحصيل المعرفي عند معلمي 
ومعلمات التربية الفنية بعديًا قياسًا الى درجاتهم قبليًا وذلم الن المتوسط الحسابي للمتدربين بعديًا 

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي في االختبار القبلي 1،212ارا يبلغ )( وبانحراف معي12يساوا )
 (.3،211( وبانحراف معيارا بلغ )11)
 

 بناء  على ذلك فانه يمكن أن تظهر النتائج بالنقاط ااتية:
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تفوق المتدربون الذين درسوا عناصر واسس العمل الفني على وفق استراتيجية االندماج فكي -1
ق المحتكككول الكككذا اعكككد فكككي الخطكككة التدريسكككية لقيكككاس التحصكككيل العمكككل الفنكككي  علكككى وفككك

يككاتي بسككبب التنظككيم فككي تعلككم المعرفككي  بحسككب االختبككار البعككدا المعككد لهككذا الغككرل، 
المعلومكككات والخبكككرات التعليميكككة وتسلسكككل خطكككوات المهكككارات الفنيكككة المطلوبكككة وايصكككالها 

داال المعرفكككي والمهكككارا مكككن خكككالل و كككوا االهكككداف التعليميكككة والسكككلومية ذات اال يهمالككك
 .هاتعلم مفردات لهم المنظم التي سهلت

علكككى امسكككاب المهكككارات الفنيكككة للمتكككدربين ممكككا االنكككدماج فكككي العمكككل الفنكككي  قكككدر  اسكككتراتيجية -2
 انعمس ذلم على تقديمهم نتاجات فنية جيد .

عنكككد االنكككدماج فكككي العمكككل الفنكككي  ظهكككر ان حجكككم االثكككر الكككذا ترمكككل التكككدريس باسكككتراتيجية -3
( وهكو يمثكل مسشكرًا جيكدًا يكدل علكى فاعليكة هكذه االسكتراتيجية فكي تنميكة 0،5المتدربين )

 المعلومات المعرفية والمهارات االدائية لديهم.
 

 -االستنتاجات :
 بناء  على النتائج التج ظهرت ياتنتج الباحث ااتج:

المتككككككدربين  فككككككي عمليككككككة ادراماالنككككككدماج فككككككي العمككككككل الفنككككككي  اسككككككهمت ممونككككككات اسككككككتراتيجية  -1
للمو كككوعات التكككي تكككم تدريسكككها علكككى وفكككق الخطكككة التدريسكككية ممكككا يجعلهكككا عمليكككة هادفكككة 

 وموجهة توجيها ذاتيا وجمعيًا.

تميز المحتول التعليمي للخطة التدريسية بتبسيط عملية التعلم وفقكا للمهكارات الفنيكة المرسكومة  -2
ي تنفيكككذ مهكككارات عناصكككر فيهكككا، ممكككا اسكككهم ذلكككم فكككي االرتقكككاال بمفايكككات اداال المتكككدربين فككك

 واسس العمل الفني.

ان تعزيز المحتول التعليمي للخطة التدريسية بمجموعة نشاطات اثرائيكة تتعلكق بالمو كوعات  -3
المحككككدد  فككككي ذلككككم المحتككككول اسككككهمت فككككي تنميككككة المعلومككككات المعرفيككككة والمهككككارات الفنيككككة 

 الفنية. ( ترتبط بتلم النشاطاتB.Fالمطلوبة باعتبارها تمثل تغذية راجعة )

 

 
 -التوصيات:

 -في  وال ما توصل اليل الباحث من استنتاجات يممن صياوة التوصيات االتية:
يممن اعتماد استراتيجية التكدريس االنكدماج فكي العمكل الفنكي  المعتمكد  فكي البحكث الحكالي فكي -1

مرامز التدريب والتطوير لتعريف المتدربين الذين ينتظمون في دورات تدريبية )اثناال الخدمة( بهذه 
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البتدائيككة  االسككتراتيجية لغككرل اسككتخدامها فككي تطبيككق محتككول دليككل التربيككة الفنيككة المقككرر للمرحلككة ا
 وذلم لثبوت فاعليتها وقدرتها على تنمية الجوانب المعرفية والمهارات الفنية.

استفاد  مخططي المناهج التربوية خاصة في مجال التربية الفنية لتعزيز دليل المعلم بخطوات -2
 تعليمية متسلسلة ومترابطة ومعزز  بمجموعة من الصور التعليمية التو يحية.
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